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 هاخصائص وسمات مرتكبي القرصنة وجرائم حجم 

 
يقصد جبرائم القرصنة هنا االستخدام أو النسخ غري املشروع لنظم التشغيل أو الربامج احلاسوبية  

شرعية،  ، أو استخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة بصورة غري  أو جتاري    املختلفة واالستفادة منها شخصيا  
 أو إنشاء مواقع مشاهبة ومنسوخة من مواقع أخرى دون وجه حّق.

شيوعا  يف اجملتمع السعودي    القرصنة حجم أكثر جرائم وممارسات    املبحثالباحث يف هذا    ويوّضح 
العمر    ( الشخصية  املتغرّيات  وأثر  اإلنرتنت،  شبكة  خالل  من  ترتكب  (،    –واليت  ات املتغريّ و اجلنس 

مست  ( الدخل  االجتماعية  (،    –وى  االجتماعية  اجلنسّية  املتغريّ و احلالة   ( البيئية  األصلية    – ات  املنطقة 
احلالة  ومتغرّي  الدينة،  ومتغرّي  نوع التخصص (،    –ات الثقافية ) املستوى التعليمي  املتغريّ و للسعودي (،  

الفنية ) مستوى إجادة استخدام احلاسب اآليل  ومتغرّي  الوظيفية،   إجادة استخدام    مستوى  –املهارات 
يف اجملتمع السعودي     اإلنرتنت، مستوى إجادة اللغة اإلجنليزية( على احتمال ميل مستخدمي اإلنرتنت  

 .  القرصنةالرتكاب جرائم 
الىت تبحث يف اجلرائم واألفعال    ، من أسئلة الدراسة  اخلامسالسؤال  هذا املبحث حتديدا  على    يبوجي

اليت يرتكبها    القرصنةحجم جرائم    الدراسة، واليت حاولْت حتديدن استبيان  م  الرابعالقسم    أسئلةفة يف  املصنّ 
 ومسات وخصائص مرتكبيها. اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي  ومستخدم

ومشلت جرائم القرصنة هنا: إنشاء مواقع للربامج املقرصنة، وحتميل برامج أو مواد مقرصنة، واستخدام 
 ء مواقع مشاهبة ومنسوخة من مواقع أخرى دون وجه حق.   برامج تشغيل الربامج املقرصنة، وإنشا

واملمارسات،   اجلرائم  تلك  حجم  حتديد  عند  حجم كلّ وسيّتم  األفعال فعل    مقارنة  هذه  من 
 ابملستخدمني السعوديني وغري السعوديني. 
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 القرصنة وتشمل: جرائم  حجمأوالً: 

 . حجم جرائم إنشاء مواقع للبرامج المقرصنة: 1

( من مسةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي سةبق ٪4.0تبنّي من الدراسةة امليدانية أّن )
٪( بينما وّثل 2.6هلم إنشةةةةاء مواقع للربامج املقرصةةةةنة يف شةةةةبكة اإلنرتنت، وّثل السةةةةعوديون منهم )

 ٪(.1.4)األجانب منهم 
 ويتبنّي ذلك من خالل اجلدول اآليت: 

 ( 85جدول رقم ) 

 يوّضح حجم جرائم إنشاء مواقع البرامج المقرصنة 

 مدى إنشاء       
 املواقع        
 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
التكرار  
 )ك( 

املعّدل  
 العام 

املعّدل لكّل  
 جنسّية 

التكرار  
 )ك( 

املعّدل  
 العام 

املعّدل لكّل  
 جنسّية 

التكرار  
 )ك( 

املعّدل  
 العام 

املعّدل لكّل  
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8179 ٪ 3.1 ٪ 2.6 255 ٪ 96.9 ٪ 80.8 7924 سعوديون

 ٪ 100 ٪ 16.6 1628 ٪ 8.6 ٪ 1.4 140 ٪ 91.4 ٪ 15.2 1488 غري سعوديني 

  ٪ 100 9807  ٪ 4.0 395  ٪ 96.0 9412 اجملموع 

 ٪( من اجملموع العام0.8نسبته )( إجابة، أي ما 84* الفاقد من إجاابت هذا السؤال )
 

يالحظ من بياانت اجلدول الداخلية وعند مقارنة نسةةةةةةةةةبة كّل جنسةةةةةةةةةّية بعدد املشةةةةةةةةةاركني من تلك  
اجلنسةّية، أّن غري السةعوديني من مسةتخدمي شةبكة اإلنرتنت ويلون أكثر إش إنشةاء مواقع للربامج املقرصةنة  

 ٪(. 3.1٪(، مقارنة ابلسعوديني )8.6)
يز الشةةةةةةةهري، ودراسةةةةةةةة عبداملطلب من أّن قرصةةةةةةةنة هذه النتائج ما توصةةةةةةةلت إليه دراسةةةةةةةة فا  وتؤّكد

 الربامج هي إحدى السلبيات األمنية لشبكة اإلنرتنت.
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 . حجم تحميل البرامج المقرصنة: 2

اّتضةةةةةةةح من بياانت الدراسةةةةةةةة امليدانية أّن هناك إقبال من مسةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع 
ختلفة املوجودة بشةةةبكة اإلنرتنت، فقد بلم عموع السةةةعودي لتحميل الربامج املقرصةةةنة من خالل املواقع امل

( مسةةةةةةةةةةتخدما ، وهو وّثل ما نسةةةةةةةةةةبته 3091من سةةةةةةةةةةبق له حتميل برامج مقرصةةةةةةةةةةنة من شةةةةةةةةةةبكة اإلنرتنت )
٪( من عموع مسةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةةةةةةعودي املشةةةةةةةةاركني يف الدراسةةةةةةةةة، وّثل 31.5)

 ٪(. 26.0السعوديون غالبيتهم )
  يوّضح ذلك:واجلدول التايل

 ( 86جدول رقم )  

 يوّضح حجم جرائم تحميل البرامج المقرصنة 

 حتميل             
 الربامج       
 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
التكرار  
 )ك( 

املعّدل  
 العام 

املعّدل لكّل  
 جنسّية 

التكرار  
 )ك( 

املعّدل  
 العام 

املعّدل لكّل  
 جنسّية 

التكرار  
 )ك( 

املعّدل  
 العام 

املعّدل لكّل  
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8184 ٪ 31.1 ٪ 26.0 2549 ٪ 68.9 ٪ 57.4 5635 سعوديون

 ٪ 100 ٪ 16.6 1628 ٪ 33.3 ٪ 5.5 542 ٪ 66.7 ٪ 11.1 1086 غري سعوديني 

  ٪ 100 9812  ٪ 31.5 3091  ٪ 68.5 6721 اجملموع 

 اجملموع العام٪( من 0.8( إجابة، أي ما نسبته )79* الفاقد من إجاابت هذا السؤال )
 

 يالحظ من بياانت اجلدول الداخلية وعند مقارنة نسبة كّل جنسّية بعدد املشاركني من تلك اجلنسّية،  أنّ 
٪(، مقارنة 33.3غري السعوديني من مستخدمي شبكة اإلنرتنت ويلون أكثر إش حتميل الربامج املقرصنة )

 ٪(. 31.1ابلسعوديني )
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 . حجم استخدام برامج تشغيل البرامج المقرصنة: 3

تَةْعمُد بعض الشةةةةةةةركات املتخصةةةةةةةصةةةةةةةة يف صةةةةةةةناعة الربامج إش وضةةةةةةةع عدة قيود حلماية براعها من 
هذه القيود مطالبة املسةةةةتخدم برقم تسةةةةلسةةةةل خام لكّل نسةةةةخة من الربانمج، كما تضةةةةع القرصةةةةنة، ومن 

ّ تطالب املسةتخدم بشةراء الربانمج الذي يتوقف  ُّ بعض الشةركات براعها للتجربة ملدة حمددة كشةهر مثال ، 
اجملال للتطرق إليها هنا، ولكْن البّد من  ععن العمل بعد انتهاء الفرتة التجريبية، وهناك قيود أخرى ال يسةة

اإلشةارة إش أّن هناك من يقوم بعمل برامج تسةاعد على تشةغيل الربامج األصةلية بطرق غري شةرعية، كتوفري  
أرقام تسةةلسةةلية تسةةاعد على تشةةغيل الربانمج بطريقة غري مشةةروعة، أو عمل برامج تعراب اصةةطالحا  ابسةةم 

نسةةةةةةةةةةخ املؤقتة بعد انتهاء فرتة جتربتها. وتنتشةةةةةةةةةةر مثل هذه الربامج بني ، تقوم بتشةةةةةةةةةةغيل ال(Crack)الكراك 
ح بياانت الدراسةةةةةةةة أّن نسةةةةةةةبة ) ٪( من 32.4مسةةةةةةةتخدمي اإلنرتنت حيث يتداوهلا عدد غري قليل، وتوضةةةةةةةّ

على تشةغيل الربامج املقرصةنة، وّثل السةعوديون منهم ما نسةبته  داملسةتخدمني سةبق هلم اسةتخدام ما يسةاع
 جلدول التايل يوّضح ذلك مفصال :٪(. و ا26.7)

 ( 87جدول رقم ) 

 يوّضح حجم استخدام برامج تشغيل البرامج المقرصنة 

 استخدام       
 الربامج         

 اجلنسّية 

 اجملموع نعم ال
التكرار  
 )ك( 

املعّدل  
 العام 

املعّدل لكّل  
 جنسّية 

التكرار  
 )ك( 

املعّدل  
 العام 

املعّدل لكّل  
 جنسّية 

التكرار  
 )ك( 

املعّدل  
 العام 

املعّدل لكّل  
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8184 ٪ 32.0 ٪ 26.7 2621 ٪ 68.0 ٪ 56.7 5563 سعوديون

 ٪ 100 ٪ 16.6 1624 ٪ 34.5 ٪ 5.7 561 ٪ 65.5 ٪ 10.8 1063 غري سعوديني 

  ٪ 100 9808  ٪ 32.4 3182  ٪ 67.6 6626 اجملموع 

 ٪( من اجملموع العام0.8إجابة، أي ما نسبته )( 83* الفاقد من إجاابت هذا السؤال )
يالحظ من بياانت اجلدول الداخلية وعند إجراء املقارنة بني عموع كّل جنسةةةةةةةّية بعدد املشةةةةةةةاركني 
من تلك اجلنسةةةّية، أّن غري السةةةعوديني ويلون أكثر إش اسةةةتخدام ما يسةةةاعد على تشةةةغيل الربامج املقرصةةةنة  

 ٪(. 32.0٪(، مقارنة ابلسعوديني )34.5)
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 . حجم إنشاء المواقع المقرصنة: 4

ابملواقع املقرصةنة هنا، املواقع اليت تكون نسةخة من مواقع أخرى، أي يقوم الشةخص بنسةخ يقصةد 
ّ ينسةةةب املوقع املعّدل إش نفسةةةه، وك نّه املصةةةمم  ُّ موقع ما وإجراء تعديل بسةةةيه به كمسةةةمى املوقع مثال ، 

نتائج الدراسةة األسةاسةي للموقع ابلكامل، ويف هذا تعدّ  صةارل على حقوق اآلخرين وجهدهم. وقد بيّنت  
٪( سةةةبق هلم إنشةةةاء مواقع مقرصةةةنة، غالبية 5.9( مسةةةتخدما        أو ما نسةةةبته )577امليدانية أّن هناك )

 ٪(. واجلدول التايل يوّضح ذلك مفصال :5.0منشئي تلك املواقع املقرصنة   من السعوديني )

 ( 88جدول رقم ) 

 يوّضح حجم إنشاء المواقع المقرصنة 

 مدى إنشاء       
 املواقع        

 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
التكرار  
 )ك( 

املعّدل  
 العام 

املعّدل لكّل  
 جنسّية 

التكرار  
 )ك( 

املعّدل  
 العام 

املعّدل لكّل  
 جنسّية 

التكرار  
 )ك( 

املعّدل  
 العام 

املعّدل لكّل  
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8190 ٪ 5.0 ٪ 4.1 407 ٪ 95.0 ٪ 79.3 7783 سعوديون

 ٪ 100 ٪ 16.6 1629 ٪ 10.4 ٪ 1.7 170 ٪ 89.6 ٪ 14.9 1459 غري سعوديني 

  ٪ 100 9819  ٪ 5.9 577  ٪ 94.1 9242 اجملموع 

 ٪( من اجملموع العام0.7( إجابة، أي ما نسبته )72* الفاقد من إجاابت هذا السؤال )
 

يالحظ من بياانت اجلدول الداخلية وعند مقارنة نسةةةةةةةةةبة كّل جنسةةةةةةةةةّية بعدد املشةةةةةةةةةاركني من تلك  
اجلنسةةةةةةّية، أّن غري السةةةةةةعوديني من مسةةةةةةتخدمي شةةةةةةبكة اإلنرتنت ويلون أكثر إش حتميل الربامج املقرصةةةةةةنة 

 ٪(. 5.0٪(، مقارنة ابلسعوديني )10.4)
  دراسته م ْن أّن سرقة املواقع هي     هذه النتيجة ما توصل إليها فايز الشهري يف وتؤّكد

 إحدى السلبيات األمنية لإلنرتنت.      



 5 

 القرصنة: جرائم ثانيا: سمات وخصائص مرتكبي 

 
وهي اجلرائم واألفعال    ،من أسةئلة الدراسةة اخلامسالشةق الثا  من السةؤال   جييب الباحث هنا على

اليت  القرصةةةةةنةحجم جرائم   الدراسةةةةةة، اليت حاولت حتديدمن اسةةةةةتبيان    السةةةةةاد القسةةةةةم  أسةةةةةئلة  املصةةةةةنفة يف  
ومسات وخصةةةةةةائص مرتكبيها، ويسةةةةةةتخدم الباحث يف اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةةةةعودي    ويرتكبها مسةةةةةةتخدم

لفحص بياانت الدراسةةةةةةةةةةةة امليدانية، هبداب توضةةةةةةةةةةةيح أثر   (logistic)االحندار اللوجسةةةةةةةةةةةتيكي ذلك اختبار  
متغرّيات الدراسةةةةةةةة على احتمال ميل مسةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةةةةةعودي الرتكاب جرائم 

 القرصنة. 
وقد سةةةةةةبقت اإلشةةةةةةارة إش أنّه نظرا  لضةةةةةةخامة بياانت الدراسةةةةةةة امليدانية، ولكثرة متغرّيات الدراسةةةةةةة،  

ورغبة يف تقليل جداول التحليل اليت قد ُتصَّع ُب من تركيز القارئ وتشتت تفكريه،    وتعدد أسئلة االستبيان،
م كّل عموعة املتغرّيات املتجانسةةةةة،   مت متغرّيات الدراسةةةةة الثالثة عشةةةةر إش سةةةةبع عموعات، تضةةةةّ فقد ُقسةةةةّ

 واملتغرّيات اجلديدة هي: 
بيئية، واملتغرّيات الثقافية، ومتغرّي الدينة، ومتغرّي  املتغرّيات الشةةةةةخصةةةةةية، واملتغرّيات االجتماعية، واملتغرّيات ال

 احلالة الوظيفية، ومتغرّي املهارات الفنية. 
على احتمال ميل مسةةةةتخدم شةةةةبكة اإلنرتنت يف  ،ووكن توضةةةةيح أثر املتغرّيات ا ددة يف البحث    

 يف ضوء األبعاد اآلتية:االخرتاقات  الرتكاب جرائماجملتمع السعودي 
 

 : الرتكاب جرائم القرصنةمستخدم ال:المتغيّرات الشخصية وميل 1

لبياانت الدراسةةةة   تبنّي من خالل الدراسةةةة الشةةةاملة جملتمع البحث ومن خالل التحليل اإلحصةةةائي
لفئة العمرية يف احتمال ميل ، تباين أتثري ا(logistic)ابسةةةةةةةةةتخدام اختبار االحندار اللوجسةةةةةةةةةتيكي    امليدانية

إنشةةةةاء مواقع للربامج املقرصةةةةنة، وإنشةةةةاء املواقع املقرصةةةةنة، يف حني انعدم أتثري رتكاب جرائم  الاملسةةةةتخدم  
على تشةةغيل  دالفئة العمرية يف احتمال ميل املسةةتخدم السةةتخدام الربامج املقرصةةنة، أو اسةةتخدام ما يسةةاع

  أكثر احتماال    من مسةةةةةةةةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةةةةةةعودي كما اّتضةةةةةةةةح أّن الذكورالربامج املقرصةةةةةةةةنة.  
 من خالل شبكة اإلنرتنت. القرصنة الرتكاب جرائم 
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لبياانت   ومن خالل التحليل اإلحصةةائي  ،بشةةمولية التايلفعند فحص القيم اإلحصةةائية يف اجلدول 
أتثري املتغرّيات الشةخصةية   أنّ ، اّتضةح (logistic)ابسةتخدام اختبار االحندار اللوجسةتيكي    الدراسةة امليدانية

 وتفصيل ذلك كاآليت:غري متساو  يف احتمال امليل الرتكاب جرائم القرصنة، 
. إنشةةةةةةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةةةةةةنة: اّتضةةةةةةةةةةح أّن متغرّي الفئة العمرية يؤثر يف احتمال ميل فئة الكهول 1

(، أّما بقية فئات املتغرّي فقد قّل احتمال ميل 1.25اقع الربامج املقرصةنة وذلك بقيمة تفضةيلية )إلنشةاء مو 
املسةةةةةةةتخدم تدرجييا  كلّما تقّدم به العمر، عدا فئة الشةةةةةةةيخوخة حيث ينعدم احتمال ملهم،كما اّتضةةةةةةةح أّن 

 الذكور أكثر احتماال  للميل إلنشاء مواقع الربامج املقرصنة.  
لربامج املقرصةةةنة: أوضةةةحت بياانت الدراسةةةة أّن الفئة العمرية غري مؤثّرة يف احتمال ميل . اسةةةتخدام ا2

مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةعودي السةةتخدام الربامج املقرصةةنة، يف حني كان متغرّي اجلنس 
 مؤثرا يف احتمال ميل الذكور الستخدام الربامج املقرصنة.

ج املقرصةةةنة: اّتضةةةح أّن الفئة العمرية غري مؤثرة أيضةةةا      يف احتمال  . اسةةةتخدام برامج تشةةةغيل الربام3
ميل مسةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةةةةةةعودي، السةةةةةةةةتخدام ما يسةةةةةةةةاعد على تشةةةةةةةةغيل الربامج  
املقرصةةنة، يف حني كان أتثري متغرّي اجلنس قوي  يف احتمال ميل الذكور دون اإلانال السةةتخدام ما يسةةاعد 

 ربامج املقرصنة.على تشغيل ال
. إنشةةةةاء املواقع املقرصةةةةنة: اّتضةةةةح أّن أتثري الفئة العمرية قوي  يف احتمال ميل املراهقني إلنشةةةةاء املواقع 4

(، يف حني يَق ّل أتثري الفئة العمرية يف بقية فئات املتغرّي بدءا  بفئة 1.18املقرصةةةةةنة وذلك بداللة تفضةةةةةيلية )
ّ أ ُّ واسةةةه العمر، أّما فئة الشةةةيخوخة فينعدم احتمال ميلهم إلنشةةةاء املواقع الطفولة، فالشةةةباب، فالكهولة، 

 املقرصنة.
عنةد فحص أثر املتغرّيات الشةةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةةيةة على احتمةال ميةل  (Wald). أوضةةةةةةةةةةةةةةحةت نتةائج اختبةار  5

مسةةةتخدمي شةةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةعودي الرتكاب جرائم القرصةةةنة، أّن متغرّي اجلنس أكثر حتديدا  
 عمر يف احتمال ميل املستخدم الرتكاب جرائم القرصنة.من متغرّي ال

 من خالل اجلدول اآليت: ذلك  ويّتضح
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 (  89جدول رقم ) 

 االختبار اللوجستيكي يوّضح أثر المتغيّرات الشخصية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة   

إنشاء مواقع الربامج  نوع الفعل
 املقرصنة 

استخدام الربامج 
 ة املقرصن 

استخدام برامج تشغيل 
 ة الربامج املقرصن 

 إنشاء املواقع املقرصنة 

 نوع االختبار
 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 
     الفئة العمرية

 0.80 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.78 فأقل ( 12الطفولة ) 
 1.18 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.75 ( 17-13املراهقة)  
 0.74 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.59 ( 25- 18الشباب )

 أواسط العمر 
 0.45 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.41 ( 50- 26)

 0.66 غري مؤثرة  غري مؤثرة  1.25 ( 65-51الكهولة ) 
 الشيخوخة 

ها غري مؤثرة مل   ( 65)أكرب من  
ّ
 تدخل يف املعادلة ألن

     الجنس 

 2.04 1.95 2.07 2.10 الذكور 

ها غري مؤثرة  اإلانث 
ّ
 مل تدخل يف املعادلة ألن

 اختبار
Wald 

الفئة 
 العمرية

 33.37 غري مؤثرة  غري مؤثرة  16.51

 55.76 277.83 292.61 30.20 الجنس

Wald    = احتمال التأثري ابملشكلة 
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 : القرصنة الرتكاب جرائممستخدم الوميل   االجتماعيةالمتغيّرات :2   

يف اجلدول       ح  املوضةةةةةةّ   (logistic) البياانت اإلحصةةةةةةائية الختبار االحندار اللوجسةةةةةةتيكي تظهر
( من انحية احتمال أثرها حسةب طه احلالة االجتماعية  – الدخل)  االجتماعيةأثر املتغرّيات    تباين  التايل،

 .اجلروة املرتكبة أو نوع الفعل املمار  من خالل شبكة اإلنرتنت
وأثرها يف احتمال ميل املسةةةتخدم جملتمع البحث للمتغريات االجتماعية  حص القيم اإلحصةةةائية  فبف

  الرتكاب جرائم القرصنة اّتضح اآليت:
الثالثة )منخفض، متوسةةةةةةةه، بفئاته    الدخل الشةةةةةةةهري ملسةةةةةةةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةةةةةعوديأّن   .1

 مرتفع( غري مؤثر يف احتمال ميل املستخدم حنو ارتكاب جرائم القرصنة.
. إنشةةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةةنة: كان متغرّي احلالة االجتماعية مؤثرا  يف غيع فئات املتغرّي، وقد جاءت 2

(، ففئة األرامل بقيمة  3.42ضةةةيلية )(، يليها فئة العزاب بقيمة تف8.15فئة املطلقني أوال  بداللة تفضةةةيلية )
 (.1.13(، وأخريا  فئة املتزوجني )1.99تفضيلية ) 

. اسةةةتخدام الربامج املقرصةةةنة: كان متغرّي الفئة االجتماعية مؤثرا  أيضةةةا  يف غيع فئات املتغرّي، وكان أقوى 3
(، ففئة 3.86أتثريا  يف احتمال ميل فئة املطلقني السةةةةةةةةتخدام الربامج املقرصةةةةةةةةنة، وذلك بداللة تفضةةةةةةةةيلية )

ّ فئة األرامل بقيمة تفضةةةةةةةةةةةةةةيل 3.09العزاب بداللة تفضةةةةةةةةةةةةةةيلية ) ُّ (، وأخريا  فئة املتزوجني بقيمة  2.05ية )(، 
 (.  1.76تفضيلية )

. اسةةةةةةتخدام برامج تشةةةةةةغيل الربامج املقرصةةةةةةنة: واصةةةةةةل متغرّي احلالة االجتماعية أتثريه         يف احتمال  4
(، ففئة 3.71امليل السةةتخدام برامج تشةةغيل الربامج املقرصةةنة، وكان أقوى أتثريا  يف احتمال ميل املطلقني )

 (.1.52(، وأخريا  فئة األرامل )1.66(، ففئة املتزوجني )2.68اب )العز 
. إنشةاء املواقع املقرصةنة: اسةتمر أتثري الفئة االجتماعية على فئات املتغرّي يف احتمال امليل إلنشةاء املواقع 5

يليةة (، ففئةة األرامل بداللة تفضةةةةةةةةةةةةةة6.77املقرصةةةةةةةةةةةةةةنةة، وكان أقوى أتثريا  يف فئةة املطلقني بقيمةة تفضةةةةةةةةةةةةةةيليةة )
ّ فئة العزاب بقيمة تفضةةةةةةةيلية )4.22) ُّ ( أّما فئة املتزوجني فكان أتثري املتغرّي أقّل من سةةةةةةةابقيه يف  1.61(، 

 احتمال ميلهم إلنشاء املواقع املقرّصنة.
، أّن متغرّي الةدخةل الشةةةةةةةةةةةةةةهري غري مؤثر يف احتمةال ميةل املسةةةةةةةةةةةةةةتخةدم (Wald) ختبةار. أظهرت نتةائج ا6

عكس متغرّي احلةالةة االجتمةاعيةة والةذي كةان مؤثرا     يف غيع فئةات احلةالةة الرتكةاب جرائم القرصةةةةةةةةةةةةةةنةة، ب
 االجتماعية.
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 (  90جدول رقم ) 

 االختبار اللوجستيكي يوّضح أثر المتغيّرات االجتماعية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة   

إنشاء مواقع الربامج  نوع الفعل
 املقرصنة 

استخدام الربامج 
 املقرصنة 

استخدام برامج تشغيل 
 الربامج املقرصنة 

 إنشاء املواقع املقرصنة 

 نوع االختبار
 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

  الدخل الشهري
 منخفضو الدخل 

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  أالف(  5000)إىل  
 متوسطو الدخل 

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  ( 5001-10000)
 مرتفعو الدخل 

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  ( 10000)أكثر من 

  الحالة االجتماعية 

 1.61 2.68 3.09 3.42 أعزب

 0.97 1.66 1.76 1.13 متزوج 

 6.77 3.71 3.86 8.15 مطلق 

 4.22 1.52 2.05 1.99 أرمل 

 اختبار
Wald 

الدخل 
ها غري مؤثرة  الشهري

ّ
 مل تدخل يف املعادلة ألن

 الحالة
 40.23 76.65 68.92 35.70 االجتماعية

Wald    = احتمال التأثري ابملشكلة 
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 : القرصنة  الرتكاب جرائم مستخدم الوميل  البيئية المتغيّرات :3

املنطقة األصةلية   –)جنسةّية املسةتخدم  جملتمع البحث للمتغريات البيئية  الدراسةة الشةاملة   من خالل
ابسةةةةةةةةةةةةتخدام اختبار االحندار    لبياانت الدراسةةةةةةةةةةةةة امليدانية من خالل التحليل اإلحصةةةةةةةةةةةةائيللسةةةةةةةةةةةةعودي(، و 

 يت: واملبّينة يف اجلدول التايل يّتضح اآل (logistic)اللوجستيكي
اقتصةةةر أتثري متغرّي املنطقة األصةةةلية للسةةةعوديني على احتمال ميل املسةةةتخدم السةةةتخدام برامج تشةةةغيل  .1

الربامج املقرصةنة، أّما ابقي جرائم وممارسةات هذا القسةم فلم يكن مؤثرا      يف احتمال ميل املسةتخدم هلا،  
 وممارسات هذا القسم.بعكس متغرّي اجلنسّية الذي كان مؤثرا  يف غيع جرائم 

. إنشةةةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةةةنة: تباين أتثري متغرّي اجلنسةةةةةةةّية يف فئات املتغرّي، فكان قوي     يف احتمال  2
(، وجاء 8.84ميل مواطين دول أفريقيا غري العربية إلنشاء مواقع الربامج املقرصنة، وذلك بداللة تفضيلية )

ّ مواطنو الدول اخلليجية )8.75قيمة تفضةةةةةةةيلية )بعدهم مواطنو دول أمريكا اجلنوبية ب ُّ (، وأخريا  2.73(، 
(، يف حني يَقة ّل احتمةال ميةل مواطين السةةةةةةةةةةةةةةعوديةة، والةدول العربيةة 1.10مواطنو دول آسةةةةةةةةةةةةةةيةا غري العربيةة )

ا   األخرى، وينعةةدم احتمةةال ميةةل مواطين الةةدول األوروبيةةة ومواطين الواليت املتحةةدة األمريكيةةة وكنةةدا. أمةةّ
 رّي املنطقة األصلية للسعوديني فلم يكن مؤثرا .متغ
. اسةةةةةةةتخدام الربامج املقرصةةةةةةةنة: اسةةةةةةةتّمر تباين أتثري متغرّي الفئة االجتماعية يف احتمال امليل السةةةةةةةتخدام 3

الربامج املقرصةةةةةةةةةةةةةةنةة، فكةان أقوى أتثريا  يف احتمةال ميةل مواطين دول أفريقيةا غري العربيةة السةةةةةةةةةةةةةةتخةدام هةذه 
ّ جاء بعدهم مواطنو دول أمريكا اجلنوبية بداللة تفضةةةةةةةةةةةةةيلية 6.83ة تفضةةةةةةةةةةةةةيلية )الربامج، وذلك بدالل ُّ  ،)

ّ يَقة ّل أتثريه يف بقيةة فئةات املتغرّي، عةدا مواطين الواليت املتحةدة األمريكيةة وكنةدا حيةث ينعةدم  4.49) ُّ  ،)
يل السةةةةةةةةةتخدام الربامج الت ثري. كما ينعدم أيضةةةةةةةةةا  أتثري متغرّي املنطقة األصةةةةةةةةةلية للسةةةةةةةةةعوديني يف احتمال امل

 املقرصنة. 
. اسةةةةتخدام برامج تشةةةةغيل الربامج املقرصةةةةنة: اسةةةةتّمر أتثري الفئة االجتماعية قوي  يف احتمال ميل مواطين 4

ّ تالهم مواطنو دول 7.66دول أفريقيا غري العربية إلنشةةةةةةاء املواقع املقرصةةةةةةنة، وذلك بقيمة تفضةةةةةةيلية ) ُّ  ،)
ّ يقةّل أتثريه يف بقيةة اجلنسةةةةةةةةةةةةةةيةات عةدا مواطين الةدول 5.74فضةةةةةةةةةةةةةةيليةة )أمريكةا اجلنوبيةة وذلةك بةداللةة ت ُّ  ،)

 األوروبية، ومواطين الواليت املتحدة األمريكية وكندا حيث ينعدم الت ثري. 
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أّما متغرّي املنطقة األصةةةةةةةةلية للسةةةةةةةةعوديني فكان أتثريه قوي  يف احتمال ميل قاطين املنطقة الوسةةةةةةةةطى 
ّ تالهم قاطنو املنطقة الشرقية  1.15ج املقرصنة، وذلك بقيمة تفضيلية )الستخدام برامج تشغيل الربام ُّ  ،)

(، أّما قاطنو املنطقة اجلنوبية  1.03(، وأخريا  قاطنو املنطقة الغربية بداللة تفضةةيلية )1.05بقيمة تفضةةيلية )
حني ينعدم أتثري املتغرّي فَيق ّل أتثري املتغرّي يف احتمال ميلهم السةةةتخدام برامج تشةةةغيل الربامج املقرصةةةنة، يف 
 يف احتمال ميل قاطين املنطقة الشمالية الستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة.

. إنشةةةةةاء املواقع املقرصةةةةةنة: كان أتثري املتغرّي قوي  يف احتمال ميل مواطين دول أفريقيا غري العربية إلنشةةةةةاء 5
ّ جا9.17املواقع املقرصنة وذلك بقيمة تفضيلية ) ُّ ء بعدهم مواطنو دول أمريكا اجلنوبية بقيمة تفضيلية (، 

ّ مواطنو الدول اخلليجية بداللة تفضةةةةةةيلية )4.48) ُّ (، وأخريا  مواطنو السةةةةةةعودية بقيمة تفضةةةةةةيلية 3.49(، 
ّل التةة ثري يف بقيةةة اجلنسةةةةةةةةةةةةةةيةةات، عةةدا مواطين الةةدول األوروبيةةة، ومواطين الواليت املتحةةدة 1.15) (، ويَقةة 

، حيةث ينعةدم احتمةال ميلهم إلنشةةةةةةةةةةةةةةاء املواقع املقرصةةةةةةةةةةةةةةنةة. أمّةا متغرّي املنطقةة األصةةةةةةةةةةةةةةليةة األمريكيةة، وكنةدا
 للسعوديني فلم يؤثر يف احتمال ميل املستخدم إلنشاء املواقع املقرصنة.

عند فحص املتغرّيات البيئية، أّن متغرّي اجلنسةةةةةّية أكثر حتديدا  الحتمال   (Wald)  ختبار. أظهرت نتائج ا6
ميل املسةةةةةتخدم الرتكاب جرائم القرصةةةةةنة، خاصةةةةةة إنشةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةنة وذلك بداللة تفضةةةةةيلية 

ّ اسةةةةةةةتخدام الربامج املقرصةةةةةةةنة بداللة 21.85(، فإنشةةةةةةةاء املواقع املقرصةةةةةةةنة بقيمة تفضةةةةةةةيلية )26.67) ُّ  ،)
(، يف حني مل 2.87(، وأخريا  اسةةتخدام برامج تشةةغيل الربامج املقرصةةنة بقيمة تفضةةيلية )11.06يلية )تفضةة

يؤثر متغرّي املنطقة األصةةةةةةلية للسةةةةةةعوديني إال يف احتمال امليل السةةةةةةتخدام برامج تشةةةةةةغيل الربامج املقرصةةةةةةنة  
 (.16.14وذلك بقيمة تفضيلية )

 ويوضح اجلدول التايل ذلك مفصال :      
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 (  91ول رقم )  جد

 االختبار اللوجستيكي يوّضح أثر المتغيّرات البيئية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة 

إنشاء مواقع الربامج   نوع الفعل
 املقرصنة

استخدام برامج تشغيل   استخدام الربامج املقرصنة
 الربامج املقرصنة

 إنشاء املواقع املقرصنة 

 األسية ))التفضيلية(( الدالة  نوع االختبار

EXP(B) 
 الدالة األسية ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 الدالة األسية ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

  الجنسّية
 1.15 0.38 0.19 0.35 سعودي

 3.49 0.45 0.35 2.73 دول اخلليج العرب 
 0.92 0.35 0.11 0.31 دول عربية أخرى 

 0.29 0.31 0.17 1.10 آسيا غري العربية دول 
 9.17 7.66 6.83 8.84 دول أفريقيا غريالعربية 

 0.00 0.00 0.07 0.00 أورواب 
 4.48 5.74 4.49 8.75 أمريكا اجلنوبية 

ها غري مؤثرة  الوالايت املتحدة وكندا
ّ
 مل تدخل يف املعادلة ألن

  منطقة السعودي
 غري مؤثرة  1.03 غري مؤثرة  غري مؤثرة  الغربية 
 غري مؤثرة  0.83 غري مؤثرة  غري مؤثرة  اجلنوبية 
 غري مؤثرة  1.15 غري مؤثرة  غري مؤثرة  الوسطى 
 غري مؤثرة  1.05 غري مؤثرة  غري مؤثرة  الشرقية 
ها غري مؤثرة  الشمالية 

ّ
 مل تدخل يف املعادلة ألن

  اختبار
Wald 

 21.85 2.87 11.06 26.67 الجنسّية
 غري مؤثرة  16.14 غري مؤثرة  غري مؤثرة  السعوديمنطقة 

Wald    = احتمال التأثري ابملشكلة 
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 : القرصنة الرتكاب جرائممستخدم الوميل   الثقافية المتغيّرات :4

التايل،  لح يف اجلدو املوضةةةةّ   (logistic) البياانت اإلحصةةةةائية الختبار االحندار اللوجسةةةةتيكي تظهر
ميل مسةةةةتخدمي احتمال يف          ( نوع التخصةةةةص –مسةةةةتوى التعليم )الثقافية  أثر املتغرّيات    اختالاب

نوع املتغرّي، سةةةب  شةةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةعودي الرتكاب جرائم وممارسةةةات هذا القسةةةم، وذلك ح
 ، وتفصيل ذلك كاآليت: من خالل شبكة اإلنرتنت أو الفعل املمار طه اجلروة وحسب  

اقتصةةةةةر أتثري متغرّي مسةةةةةتوى التعليم على احتمال ميل املسةةةةةتخدم إلنشةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةنة، أّما  .1
ابقي جرائم وممارسةةةةةةةةةةةةات هذا القسةةةةةةةةةةةةم فلم يكن مؤثرا يف احتمال ميل املسةةةةةةةةةةةةتخدم هلا، بعكس متغرّي نوع  

 لقسم، عدا إنشاء مواقع الربامج املقرصنة.التخصص الذي كان مؤثرا يف غيع جرائم وممارسات هذا ا
. إنشاء مواقع الربامج املقرصنة: تباين أتثري متغرّي مستوى التعليم يف فئات املتغرّي، فكان قوي  يف احتمال  2

ميل حاملي املؤهل الثانوي أو خرجيي املعهد إلنشةةةةةةةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةةةةةةةنة، وذلك بداللة تفضةةةةةةةةةةةيلية 
ّ أييت ب1.21) ُّ (، يف حني يَق ّل احتمال  1.11عدهم حاملو املؤهل األقّل من الثانوي بقيمة تفضةةةةةيلية )(، 

ميل حاملي املؤهل اجلامعي إلنشةاء مواقع الربامج املقرصةنة، وينعدم احتمال ميل حاملي مؤهل الدراسةات 
 العليا إلنشاء مواقع الربامج املقرصنة.

أّما متغرّي نوع التخصةةةةةةةةةص فلم يكن مؤثرا  يف احتمال ميل مسةةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةةبكة اإلنرتنت      يف اجملتمع  
 السعودي إلنشاء مواقع الربامج املقرصنة.

. اسةةتخدام الربامج املقرصةةنة: مل يؤثّر متغرّي مسةةتوى التعليم يف احتمال ميل مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت 3
 امج املقرصنة.يف اجملتمع السعودي الستخدام الرب 

أّما متغرّي نوع التخصص فقد تباين أتثريه، حيث كان أقوى أتثريا  يف احتمال ميل املتخصصني يف العلوم    
ّ يتلوهم املتخصةةصةةون يف العلوم 1.20العسةةكرية السةةتخدام الربامج املقرصةةنة، وذلك بداللة تفضةةيلية ) ُّ  ،)

ّ يَق ّل أت1.05التطبيقية بداللة تفضةةةةةةةيلية ) ُّ ثريه يف بقية فئات املتغرّي، عدا املتخصةةةةةةةصةةةةةةةني يف احلاسةةةةةةةب (، 
 اآليل، حيث ينعدم أتثري املتغرّي يف احتمال ميلهم الستخدام الربامج املقرصنة.

. اسةةةةةتخدام برامج تشةةةةةغيل الربامج املقرصةةةةةنة: اسةةةةةتمر عدم أتثري متغرّي مسةةةةةتوى التعليم يف احتمال امليل 4
نة، كما هو احلال يف جرائم اسةةةةتخدام الربامج املقرصةةةةنة، يف حني السةةةةتخدام برامج تشةةةةغيل الربامج املقرصةةةة

تباين أتثري متغرّي نوع التخصةةةص حسةةةب فئات املتغرّي، فكان أقوى أتثريا  يف احتمال ميل املتخصةةةصةةةني يف 
ّ تالهم املتخصةةصةةون يف العلوم العسةةكرية وذلك بداللة 1.19العلوم التطبيقية وذلك بقيمة تفضةةيلية ) ُّ  ،)

ّ يَق ّل أتثريه     يف بقية التخصةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةات بدءا  بتخصةةةةةةةةةةةص العلوم اإلدارية، فالعلوم  1.14ة )تفضةةةةةةةةةةةيلي ُّ  ،)
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ّ التعليم العام، وأخريا  العلوم الشةةةةةةرعية، أّما يلصةةةةةةص احلاسةةةةةةب اآليل فينعدم أتثري   يف   َّ اإلنسةةةةةةانية، ومن 
 احتمال امليل الستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة. 

املقرصةةةةةنة: انعدم أتثري متغرّي مسةةةةةتوى التعليم يف احتمال ميل املسةةةةةتخدم إلنشةةةةةاء املواقع  . إنشةةةةةاء املواقع5
املقرصةةةةةةةةةنة، كما هو احلال يف اسةةةةةةةةةتخدام الربامج املقرصةةةةةةةةةنة، واسةةةةةةةةةتخدام برامج تشةةةةةةةةةغيلها. أّما متغرّي نوع  

سةةكرية إلنشةةاء التخصةةص فقد تباين أتثريه، وكان أقوى أتثريا  يف احتمال ميل املتخصةةصةةني   يف العلوم الع
(، وجاء بعدهم املتخصةةةةةصةةةةةون  يف العلوم اإلنسةةةةةانية بقيمة  1.24املواقع املقرصةةةةةنة وذلك بقيمة تفضةةةةةيلية )

(، يف حني يَق ّل الت ثري يف 1.20(، وأخريا  املتخصةةصةةون يف التعليم العام بداللة تفضةةيلية )1.22تفضةةيلية )
يث ينعدم احتمال ميل املتخصةةةصةةةني بقية التخصةةةصةةةات وبنسةةةب متقاربة، عدا يلصةةةص احلاسةةةب اآليل ح

 فيه إلنشاء املواقع املقرصنة. 
وعند فحص املتغرّيات الثقافية، أّن متغرّي نوع التخصةةةةةص أكثر حتديدا    (Wald)  ختبار. أظهرت نتائج ا6

الحتمال ميل املسةتخدم الرتكاب جرائم القرصةنة، وصاصةة اسةتخدام برامج تشةغيل الربامج املقرصةنة وذلك  
ّ اسةةةةةةةتخدام الربامج 20.76(، فإنشةةةةةةةاء املواقع املقرصةةةةةةةنة بقيمة تفضةةةةةةةيلية )51.40ضةةةةةةةيلية )بداللة تف ُّ  ،)

 (. 18.15املقرصنة بداللة تفضيلية )
يف حني مل يؤثر متغرّي مسةةةةةةةةتوى التعليم إال يف احتمال امليل إلنشةةةةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةةةةنة وذلك بقيمة  

 (.22.76تفضيلية )
 ذلك مفصال :   واجلدول التايل يوّضح     
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 (  92جدول رقم ) 

 االختبار اللوجستيكي يوّضح أثر المتغيّرات الثقافية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة 

إنشاء مواقع الربامج  نوع الفعل
 املقرصنة 

استخدام الربامج 
 املقرصنة 

استخدام برامج تشغيل 
 الربامج املقرصنة 

 إنشاء املواقع املقرصنة 

 االختبارنوع 
 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 
  مستوى التعليم

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  1.11 أقّل من الثانوي 
 غري مؤثرة  مؤثرة غري   غري مؤثرة  1.21 اثنوي أو معهد 

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.57 جامعي 
ها غري مؤثرة  دراسات عليا 

ّ
 مل تدخل يف املعادلة ألن

  نوع التخصص

 1.20 0.87 0.94 غري مؤثرة  تعليم عام 

 0.71 0.97 0.84 غري مؤثرة  علوم إدارية 
 1.22 0.89 0.93 غري مؤثرة  علوم إنسانية 
 0.74 1.19 1.05 مؤثرة غري   علوم تطبيقية 
 0.75 0.68 0.85 غري مؤثرة  علوم شرعية 

 1.24 1.14 1.20 غري مؤثرة  علوم عسكرية 
 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  حاسب آيل

 اختبار
Wald 

مستوى 
 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  22.76 التعليم

 20.76 51.40 18.15 غري مؤثرة  نوع التخصص
 Wald    = احتمال التأثري ابملشكلة  
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 : القرصنة الرتكاب جرائممستخدم الوميل   الديانةمتغيّر   :5

فحص القيم اإلحصةائية ابسةتخدام اختبار االحندار  تظهر البياانت الداخلية للجدول التايل، نتائج  
بوذي، هندوسةةةةةةةةةي، )مسةةةةةةةةةلم، نصةةةةةةةةةرا ، يهودي،  جملتمع البحث ملتغري الدينة  (logistic) اللوجسةةةةةةةةةتيكي 

الديين(، وأثرها يف احتمال ميل مسةةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةةبكة اإلنرتنت    يف اجملتمع السةةةةةةةةةعودي الرتكاب جرائم 
أتثري متغرّي الدينة    يف احتمال ميل مسةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةبكة اإلنرتنت يف   القرصةةةةةةةةنة، واليت تشةةةةةةةةري إش تباين

وحسةةةةةةةةب نوع اجلروة أو الفعل اجملتمع السةةةةةةةةعودي الرتكاب جرائم القرصةةةةةةةةنة، وذلك حسةةةةةةةةب نوع الدينة 
 املرتكب، وتفصيل ذلك كاآليت: 

. املسةةةةةتخدمون املسةةةةةلمون لشةةةةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةةةعودي، يَق ّل احتمال ميلهم جلميع جرائم 1
ّ إنشاء  ُّ وممارسات هذا القسم، بدءا  م ْن إنشاء املواقع املقرصنة، ويَق ّل أكثر الستخدام الربامج املقرصنة، 

  ع الربامج املقرصنة، فاستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة.مواق

. املسةةةتخدمون لشةةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةعودي من األجانب النصةةةارى، يَةْقوى احتمال ميلهم 2
جلميع جرائم وممارسةةةةةةةات هذا القسةةةةةةةم، بدءا  من إنشةةةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةةةنة وذلك بداللة تفضةةةةةةةيلية 

(6.35 ّ ُّ (، فاسةتخدام الربامج املقرصةنة بداللة تفضةيلية 6.02إنشةاء املواقع املقرصةنة بقيمة تفضةيلية )(، 
 (.1.68(، وأخريا  استخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة بقيمة تفضيلية )3.27)

. أّما مسةةتخدمو شةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةعودي من األجانب معتنقي الدينة اليهودية، فيقوى 3
ّ إنشاء مواقع 5.23ال ميلهم الستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة وذلك بداللة تفضيلية )احتم ُّ  ،)

(. يف حني يَق ّل احتمال ميلهم إلنشةةةةاء املواقع املقرصةةةةنة وكذلك 4.79الربامج املقرصةةةةنة بقيمة تفضةةةةيلية )
 يَق ّل احتمال ميلهم الستخدام الربامج املقرصنة. 

ذيون من مسةتخدمي شةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي، فيقوى احتمال ميلهم . أّما األجانب البو 4
(، يف حني يَق ّل احتمال ميلهم السةتخدام 7.63السةتخدام الربامج املقرصةنة فقه وذلك بقيمة تفضةيلية )

ع برامج تشةةةةةغيل الربامج املقرصةةةةةنة، وإنشةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةنة، وينعدم احتمال ميلهم إلنشةةةةةاء املواق
 املقرصنة.

احتمال ميل األجانب اهلندو  من مسةةةةةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةةةةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةةةةةةةةةةعودي   يقوى. 5
الرتكاب غيع جرائم وممارسةةةةةةات هذا القسةةةةةةم، بدءا  من إنشةةةةةةاء املواقع املقرصةةةةةةنة وذلك بداللة تفضةةةةةةيلية 

ّ اسةةةةةتخدام برامج تشةةةةةغيل الربامج املقرصةةةةةنة وذلك بقيمة تفضةةةةةيلية )9.10) ُّ (، فإنشةةةةةاء مواقع 8.05(، 
 (.1.07(، وأخريا  استخدام الربامج املقرصنة بقيمة تفضيلية )4.40الربامج املقرصنة بداللة تفضيلية )
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. أّما األجانب الالدينيون من مسةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةةةةةةعودي، فينعدم احتمال  6
 ميلهم الرتكاب غيع جرائم وممارسات هذا القسم.

، عنةد فحص متغرّي الدين وأثره على احتمةال ميةل مسةةةةةةةةةةةةةةتخةدم (Wald)اختبةار  ئج  . أوضةةةةةةةةةةةةةةحةت نتةا7
شةةةةةةةةةةةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةةةةةةةةةةةعودي الرتكاب جرائم القرصةةةةةةةةةةةةنة، أّن متغرّي الدين يعترب مؤثرا  قوي  يف 
احتمال ميل مسةتخدمي شةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي الرتكاب غيع جرائم القرصةنة، وقد تباين  

 قوة متغرّي الدين حسةةةةةةةةةةةب نوع الدينة، وحسةةةةةةةةةةةب نوع  اجلروة أو الفعل املرتكب، حيث كان أقوى أتثري
احتماال  مليل مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت     يف اجملتمع السةةعودي إلنشةةاء مواقع الربامج املقرصةةنة وذلك  

ّ إنشةةةةاء املواقع املقرصةةةةنة وذلك بقيمة تفضةةةةيلية )105.49بداللة تفضةةةةيلية ) ُّ (، فاسةةةةتخدام 77.26(،  
(، وأخريا  اسةتخدام الربامج املقرصةنة وذلك بقيمة  69.27برامج تشةغيل الربامج املقرصةنة بداللة تفضةيلية )

 (.60.62تفضيلية )
 واجلدول التايل يوّضح ذلك بشكل مفصل:      
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 ( 93جدول رقم ) 

 الرتكاب جرائم القرصنة   االختبار اللوجستيكي يوّضح أثر متغيّر الديانة على احتمال الميل 

إنشاء مواقع الربامج  نوع الفعل
 املقرصنة 

استخدام الربامج 
 املقرصنة 

استخدام برامج تشغيل 
 الربامج املقرصنة 

 إنشاء املواقع املقرصنة 

 نوع االختبار
 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

  نوع الديانة

 0.10 0.03 0.07 0.03 مسلم

 6.02 1.68 3.27 6.35 نصران 

 0.34 5.23 0.33 4.79 يهودي 

 0.00 0.29 7.63 0.11 بوذي 

 9.10 8.05 1.07 4.40 هندوسي

ها غري مؤثرة  ال دين 
ّ
 مل تدخل يف املعادلة ألن

 Wald 105.49 60.62 69.27 77.26 اختبار

Wald    = احتمال التأثري ابملشكلة 
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 : القرصنة الرتكاب جرائممستخدم الوميل الوظيفية   الحالة:متغيّر 6

لبياانت الدراسةةةةةةة  من خالل التحليل اإلحصةةةةةةائي ،شةةةةةةاملة جملتمع البحث اجلدول التايل نتاج دراسةةةةةةة
أتثري متغرّي احلالة  أنّ ، واليت يّتضةةةةةةةةةةةح منها  (logistic)ابسةةةةةةةةةةةتخدام اختبار االحندار اللوجسةةةةةةةةةةةتيكي   امليدانية

الوظيفية غري متسةةةةةاو  يف احتمال امليل الرتكاب جرائم القرصةةةةةنة، حيث اّتضةةةةةح انعدام أتثري احلالة الوظيفية  
ع املقرصةةةةنة، يف حني تباين أتثري  يف احتمال امليل السةةةةتخدام برامج تشةةةةغيل الربامج املقرصةةةةنة، وإنشةةةةاء املواق

احلالة الوظيفية يف احتمال امليل الرتكاب جرائم إنشاء مواقع الربامج املقرصنة، واستخدام الربامج املقرصنة،  
 وذلك تبعا  لفئة املتغري، ونوع اجلروة أو الفعل املرتكب. وتفصيل ذلك كاآليت:

ثري احلالة الوظيفية يف احتمال امليل إلنشةةةةةةةةاء مواقع . إنشةةةةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةةةةنة: اّتضةةةةةةةةح تباين أت1
(، 1.93الربامج املقرصةةةةةةةةةةنة، حيث كان أقوى أتثريا  يف احتمال ميل فئة العمال، وذلك بداللة تفضةةةةةةةةةةيلية )

ّ فئة األطباء والصةةةةةةةيادلة بداللة تفضةةةةةةةيلية )1.84ففئة رجال األعمال بقيمة تفضةةةةةةةيلية ) ُّ (، ففئة 1.33(، 
ّ يَق ّل الت ثري يف بقية 1.04(، ففئة العسةةةكريني بقيمة تفضةةةيلية )1.27لية )املدرسةةةني بقيمة تفضةةةي َّ (، ومن 

ّل أكثر لةدى فئةة األسةةةةةةةةةةةةةةةاتةذة   ّ فئةة املوظفني، ويَقة  َّ فئةات املتغرّي بةدءا  بفئةة الطالب، ففئةة العةاطلني، ومن 
 اء مواقع الربامج املقرصنة.اجلامعيني، يف حني ينعدم أتثري املتغرّي يف احتمال ميل فئة رابت املنازل إلنش 

. اسةةةتخدام الربامج املقرصةةةنة: يَةْقوى احتمال ميل فئة العمال السةةةتخدام الربامج املقرصةةةنة وذلك بداللة 2
(، ففئة الطالب وذلك بقيمة تفضةةةةةةةيلية 1.32(، ففئة العاطلني وذلك بقيمة تفضةةةةةةةيلية )1.35تفضةةةةةةةيلية )

(، وأخريا  فئة األطباء والصةةةةةةةيادلة بداللة تفضةةةةةةةيلية 1.11(، ففئة رجال األعمال بداللة تفضةةةةةةةيلية )1.26)
ّ فئة 1.10) َّ ّ يَق ّل احتمال ميل بقية فئات املتغرّي بدءا  بفئة املدرسةةةةةةةني، ففئة العسةةةةةةةكريني، ومن  َّ (، ومن 

ا فئةة رابت املنةازل فينعةدم احتمةال ميلهّن السةةةةةةةةةةةةةةتخةدام الربامج  املوظفني، فةاألسةةةةةةةةةةةةةةةاتةذة اجلةامعيني،    أمةّ
 املقرصنة.

اقتصةةةةةةةةار أتثري متغرّي احلالة الوظيفية على احتمال امليل إلنشةةةةةةةةاء   (Wald)اختبار  .    أوضةةةةةةةةحت نتائج  3
مواقع الربامج املقرصةةةةةةةةةنة، واسةةةةةةةةةتخدام الربامج املقرصةةةةةةةةةنة فقه، يف حني انعدم أتثري املتغرّي يف احتمال امليل 

          الستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة وإنشاء املواقع املقرصنة.
 ويوضح اجلدول التايل ذلك مفصال :       
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 (  94جدول رقم ) 

 االختبار اللوجستيكي يوّضح أثر متغيرات الحالة الوظيفية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة 

إنشاء مواقع الربامج  نوع الفعل
 املقرصنة 

استخدام الربامج 
 املقرصنة 

استخدام برامج تشغيل 
 املقرصنة الربامج  

 إنشاء املواقع املقرصنة 

 نوع االختبار
 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 الدالة األسية 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

  الحالة الوظيفية

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  1.26 0.90 طالب
 غري مؤثرة  غري مؤثرة   1.32 0.93 عاطل
 غري مؤثرة  غري مؤثرة  1.35 1.93 عامل

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.87 0.62 موظف

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.92 1.04 عسكري
 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.97 1.27 مدرس 

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  0.42 0.15 أستاذ جامعة 

 مؤثرة غري   غري مؤثرة  1.10 1.33 طبيب وصيديل 

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  1.11 1.84 رجل أعمال
ها غري مؤثرة  ربة منزل

ّ
 مل تدخل يف املعادلة ألن

 غري مؤثرة  غري مؤثرة  Wald 20.59 37.07 اختبار

Wald    = احتمال التأثري ابملشكلة 
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 : القرصنة الرتكاب جرائممستخدم الوميل المهارات الفنية  متغيّر   :7

)مسةةةةةةةةةةتوى إجادة اسةةةةةةةةةةتخدام جملتمع البحث ملتغري املهارات الفنية  الدراسةةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةةاملة  من خالل
من خالل مسةةةةةةةةةتوى إجادة اللغة اإلجنليزية(، و  –مسةةةةةةةةةتوى إجادة اسةةةةةةةةةتخدام اإلنرتنت   –احلاسةةةةةةةةةب اآليل

، اّتضةح (logistic)ابسةتخدام اختبار االحندار اللوجسةتيكي   لبياانت الدراسةة امليدانية  التحليل اإلحصةائي
أتثري متغرّي املهارات الفنية يف احتمال امليل الرتكاب جرائم االخرتاقات، وذلك حسةةةةةةةةب نوع املهارة    تباين

 ونوع الفعل املرتكب.
  :وتفصيل ذلك كاآليت

دة اسةةةةةةتخدام احلاسةةةةةةب اآليل يف فئات . إنشةةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةةنة: تباين أتثرُي متغرّي مسةةةةةةتوى إجا1
املتغرّي، فكان قوي  يف احتمال ميل املتخصةةةةةصةةةةةني ابحلاسةةةةةب اآليل إلنشةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةنة وذلك 

ّ من ال جييدون اسةتخدام احلاسةب اآليل وذلك بقيمة تفضةيلية )1.49بداللة تفضةيلية ) َّ (، 1.45(، ومن 
ّ متوسطي اخلربة إلنشاء مواقع الربامج املقرصنة.يف حني يَق ّل احتمال ميل املتقدمني اب ُّ  خلربة، 

أّما متغرّي مسةةةةةةةةةةةتوى إجادة اسةةةةةةةةةةةتخدام اإلنرتنت، فكان مؤثرا  فقه يف احتمال ميل من        ال جييدون  
ّ يَق ّل أتثريه        يف احتمال ميل املتخصصني 1.00استخدام اإلنرتنت وذلك بداللة تفضيلية ) َّ (، ومن 

اآليل، فمتوسةةةةطي اخلربة يف إجادة اسةةةةتخدام اإلنرتنت، وأخريا  يَق ّل أتثريه أكثر يف فئة املتقدمني   ابحلاسةةةةب
ابخلربة يف إجادة اسةةتخدام اإلنرتنت، من مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةعودي إلنشةةاء مواقع 

 الربامج املقرصنة.
 قليال يف غيع فئات املتغرّي. أّما متغرّي مستوى إجادة اللغة اإلجنليزية فكان أتثريه

. اسةةةتخدام الربامج املقرصةةةنة: كان أتثري متغرّي مسةةةتوى إجادة اسةةةتخدام احلاسةةةب اآليل قوي  يف احتمال  2
ميل املتخصةصةني ابحلاسةب اآليل من مسةتخدمي شةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي السةتخدام الربامج  

ّ  1.88املقرصةةةةةنة وذلك بداللة تفضةةةةةيلية ) ُّ ّ يَق ّل 1.00فئة متقدمي اخلربة وذلك بقيمة تفضةةةةةيلية )(،  ُّ  ،)
 الت ثري يف فئيت من ال جييدون استخدام احلاسب اآليل، ومتوسطي إجادة استخدام احلاسب اآليل. 

أّما متغرّي مستوى إجادة استخدام اإلنرتنت فقد تباين أتثريه، حيث كان أقوى أتثريا      يف احتمال ميل 
ّ يَق ّل أتثريه يف بقية فئات املتغرّي.1.64احلاسب اآليل وذلك بداللة تفضيلية )املتخصصني يف  َّ  (، ومن 

 أّما متغرّي مستوى إجادة اللغة اإلجنليزية فكان أتثريه غري قوي يف غيع فئات املتغرّي.
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ب اآليل . اسةةتخدام برامج تشةةغيل الربامج املقرصةةنة: اسةةتمر أتثري متغرّي مسةةتوى إجادة اسةةتخدام احلاسةة3
(، 1.94قوي  يف احتمال امليل السةةةةتخدام برامج تشةةةةغيل الربامج املقرصةةةةنة أيضةةةةا ، وذلك بداللة تفضةةةةيلية )

يف حني يَق ّل احتمال ميل بقية فئات املتغرّي. كما كان متغرّي مسةةةةةةةتوى إجادة اسةةةةةةةتخدام اإلنرتنت مؤثرا  يف 
(. أّما متغرّي مسةةةةتوى إجادة 1.94ية )احتمال ميل املتخصةةةةصةةةةني يف احلاسةةةةب اآليل وذلك بداللة تفضةةةةيل 

 اللغة اإلجنليزية فانعدم أتثريه    يف احتمال امليل الستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة. 
. إنشةاء املواقع املقرصةنة: تباين أتثري متغرّي مسةتوى إجادة اسةتخدام احلاسةب اآليل، فكان أتثريه قوي  يف 4

تخدام احلاسةةةةةب اآليل إلنشةةةةةاء املواقع املقرصةةةةةنة وذلك بقيمة تفضةةةةةيلية  احتمال ميل فئة من ال جييدون اسةةةةة
(، أّما فئة املتخصةةةةصةةةةني يف احلاسةةةةب اآليل ،وكما يف ابقي جرائم وأفعال هذا القسةةةةم، فقد اسةةةةتمر  2.87)

أتثري متغرّي مستوى إجادة استخدام احلاسب اآليل قوي      يف احتمال امليل إلنشاء املواقع املقرصنة وذلك  
 (، يف حني كان أتثريه قليال  يف ابقي فئات املتغرّي. 1.36يمة تفضيلية )بق

أّما متغرّي مستوى إجادة استخدام اإلنرتنت، فكان أقوى أتثريا  يف احتمال ميل املتخصصني يف احلاسب 
ات املتغري (،     يف حني يَق ّل الت ثري يف بقية فئ1.34اآليل إلنشةاء املواقع املقرصةنة وذلك بقيمة تفضةيلية )

 إلنشاء املواقع املقرصنة. 
 أّما متغرّي مستوى إجادة اللغة اإلجنليزية فكان أتثريه قليال  يف غيع فئات املتغرّي. 

أّن متغرّي مسةةةةةةةةتوى إجادة اسةةةةةةةةتخدام اإلنرتنت، أكثر حتديدا  الحتمال   (Wald)  ختبار. أظهرت نتائج ا5
ميل املسةةةةةةةتخدم الرتكاب جرائم القرصةةةةةةةنة، وصاصةةةةةةةة اسةةةةةةةتخدام الربامج املقرصةةةةةةةنة وذلك بداللة تفضةةةةةةةيلية  

ّ إنشةاء 160.81(، فاسةتخدام برامج تشةغيل الربامج املقرصةنة وذلك بقيمة تفضةيلية )162.38) َّ (، ومن 
(، وأخريا  إنشةةةةةاء املواقع املقرصةةةةةنة بداللة تفضةةةةةيلية 22.32املقرصةةةةةنة وذلك بقيمة تفضةةةةةيلية )  مواقع الربامج

(17.54 .) 
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                                                                                                           (  95جدول رقم ) 

 ارات الفنية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة االختبار اللوجستيكي يوّضح أثر متغيّر المه 

إنشاء مواقع الربامج  نوع الفعل
 املقرصنة 

استخدام الربامج 
 املقرصنة 

استخدام برامج تشغيل 
 الربامج املقرصنة 

 إنشاء املواقع املقرصنة 

 الدالة األسية ))التفضيلية((  نوع االختبار

EXP(B) 
 ))التفضيلية(( الدالة األسية  

EXP(B) 

 الدالة األسية ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 الدالة األسية ))التفضيلية(( 

EXP(B) 
  إجادة الحاسب

 2.87 0.67 0.68 1.45 ال جييد 
 0.29 0.47 0.51 0.37 متوسط

 0.89 0.95 1.00 0.87 متقدم ابخلربة 
 1.36 1.94 1.88 1.49 متخصص ابحلاسب

  إجادة اإلنترنت
 0.82 0.37 0.46 1.00 جييد ال 

 0.57 0.43 0.46 0.95 متوسط
 0.77 0.91 0.76 0.46 متقدم ابخلربة 

 1.34 1.94 1.64 0.98 متخصص ابحلاسب
  إجادة اللغة

 0.78 غري مؤثرة  0.71 0.48 ال جييد 
 0.70 غري مؤثرة  0.85 0.71 متوسط
 0.55 غري مؤثرة  0.84 0.62 متمّكن

  اختبار
Wald 

 20.81 117.21 89.86 9.76 إجادة الحاسب
 17.54 160.81 162.38 22.32 إجادة اإلنترنت

 18.63 غري مؤثرة  9.93 21.40 إجادة اللغة
Wald    = احتمال التأثري ابملشكلة 
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 خالصة المبحث الخامس: 

وهي اجلرائم واألفعال   ،من أسةةةةةئلة الدراسةةةةةة اخلامسالسةةةةةؤال  على  املبحثالباحث يف هذا  أجاب 
ّّ حتديد  ةمن اسةتبان السةاد القسةم   أسةئلةاملصةنفة يف  شةيوعا   القرصةنةجرائم  أكثر حجم  الدراسةة، حيث 

  وهي: اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي واليت يرتكبها مستخدمو 
اجملتمع ( من مسةةةتخدمي اإلنرتنت يف ٪4.0. إنشةةةاء مواقع للربامج املقرصةةةنة: اّتضةةةح أّن نسةةةبة )1

 ٪(.2.6السعودي سبق هلم إنشاء مواقع للربامج املقرصنة يف شبكة اإلنرتنت، وّثل السعوديون منهم )
: بلم عموع من سةةةبق له حتميل برامج مقرصةةةنة من شةةةبكة . حتميل املسةةةتخدم للربامج املقرصةةةنة2
اإلنرتنت يف   ٪( من عموع مسةةةتخدمي شةةةبكة31.5( مسةةةتخدما  وهو وّثل ما نسةةةبته )3091اإلنرتنت )

 ٪(.26.0اجملتمع السعودي املشاركني يف الدراسة، وّثل السعوديون غالبيتهم )
ح بياانت الدراسةةةة أّن نسةةةبة )3 ٪( 32.4. حجم اسةةةتخدام برامج تشةةةغيل الربامج املقرصةةةنة: توضةةةّ

ما على تشةةةغيل الربامج املقرصةةةنة، وّثل السةةةعوديون منهم  دمن املسةةةتخدمني سةةةبق هلم اسةةةتخدام ما يسةةةاع
 ٪(.26.7نسبته )

( مسةتخدما  أو ما نسةبته  577بّينت نتائج الدراسةة امليدانية أّن هناك )  . إنشةاء املواقع املقرصةنة:4
 ٪(. 5.0٪(، سبق هلم إنشاء مواقع مقرصنة، غالبية منشئي تلك املواقع املقرصنة من السعوديني )5.9)
ّّ توضةةةةةةةةةيح   من هذه كل فعل ل السةةةةةةةةةعوديني وغري السةةةةةةةةةعودينياملسةةةةةةةةةتخدمني  ارتكاب  حجم   وقد 

 األفعال.
  ّّ كما مّتت اإلشةةةارة إش أتكيد أو اتفاق أو اختالاب نتائج الدراسةةةة مع الدراسةةةات السةةةابقة اليت 

 الرجوع إليها.
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يف اجملتمع  اإلنرتنةت   على احتمةال ميةل مسةةةةةةةةةةةةةةتخةدمي متغرّيات الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةأثر وأخريا  جرى حتةديةد 
رائم االخرتاقات وذلك لتحديد مسات وخصائص مرتكبيها واليت وكن تلخيصها يف جالسعودي الرتكاب  

 اآليت:
(، 8.84إنشةةةةةةاء مواقع الربامج املقرصةةةةةةنة: جاء يف املقدمة مواطنو دول أفريقيا غري العربية ) -أ

(، اليهود 6.35(، النصةةةةةةةةةةةةةةةةارى )8.15(، املطلقون )8.75مواطنو دول أمريكةةا اجلنوبيةةة )
(4.79( اهلةنةةةةةةةدو    ،)4.40( الةعةزاب  األخةرى  3.42(،  اخلةلةيةجةيةةةةةةةة  الةةةةةةةدول  مةواطةنةو   ،)
(2.73( الةةةةةةذكور  األرامةةةةةة2.10(،   ،)( )1.99ل  العمةةةةةةال  األعمةةةةةةال  1.93(،  رجةةةةةةال   ،)
ون د(، من ال جيي1.49(، من جييدون اسةةةتخدام احلاسةةةب اآليل لتخصةةةصةةةهم به )1.84)

(، 1.27(، املدرسةةةةةةةون )1.33(، األطباء والصةةةةةةةيادلة )1.45اسةةةةةةةتخدام احلاسةةةةةةةب اآليل )
(، حةةةاملو املؤهةةةل الثةةةانوي 1.11(، حةةةاملو املؤهةةةل األقةةةّل من الثةةةانوي )1.25الكهول )

(، العسةةةةةةةةةةةةةةكريون 1.10(، مواطنو دول آسةةةةةةةةةةةةةةيةا غري العربيةة )1.13(، املتزوجون )1.21)
 (. 1.00(، من ال جييدون استخدام اإلنرتنت )1.04)

(، مواطنو دول أفريقيةا غري  7.63حتميةل الربامج املقرصةةةةةةةةةةةةةةنةة: تقةّدم هةذه الفئةات البوذيون ) - ب 
(، النصةةةةةةةةةةةةةةةارى 3.86قون )(، املطل 4.49(، مواطنو دول أمريكةةا اجلنوبيةةة )6.83العربيةةة )

(، من جييةدون اسةةةةةةةةةةةةةةتخةدام 2.05(، األرامل )2.07(، الذكور )3.09(، العزاب )3.27)
(، من جييدون اسةةةةةةةةةتخدام 1.76(، املتزوجون )1.88احلاسةةةةةةةةةب اآليل لتخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةهم به )

(، 1.32(، العاطلون )1.35(، العمال )1.64اإلنرتنت لتخصةةةةةةصةةةةةةهم ابحلاسةةةةةةب اآليل )
(، 1.11(، رجال األعمال )1.20يف العلوم العسةةكرية )(، املتخصةةصةةون  1.26الطالب )
(، األطبةاء والصةةةةةةةةةةةةةةيةادلةة 1.05(، املتخصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةون يف العلوم التطبيقيةة )1.07اهلنةدو  )

  (.   1.00(، املتقدمون يف استخدام احلاسب اآليل ابخلربة )1.10)
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و   على تشةةةةةةةةةةةغيل الربامج املقرصةةةةةةةةةةةنة: جاء يف املرتبة األوش اهلند  داسةةةةةةةةةةةتخدام ما يسةةةةةةةةةةةاع - ج
(8.05( العربيةةةةةةةة  غري  أفريقيةةةةةةةا  دول  مواطنو  اجلنوبيةةةةةةةة  7.66(،  أمريكةةةةةةةا  دول  مواطنو   ،)
(، من 1.95(، الةةةذكور )2.68(، العزاب )3.71(، املطلقون )5.23(، اليهود )5.74)

(، من جييدون اسةتخدام اإلنرتنت 1.94جييدون اسةتخدام احلاسةب اآليل لتخصةصةهم به )
(، األرامل  1.66(، املتزوجون )1.68ارى )(النصةةةةةة1.94لتخصةةةةةةصةةةةةةهم ابحلاسةةةةةةب اآليل )

(، السةةةعوديون قاطنو املنطقة الوسةةةطى 1.19(، املتخصةةةصةةةون يف العلوم التطبيقية )1.52)
(، السةةةعوديني قاطين املنطقة الشةةةرقية  1.14(، املتخصةةةصةةةون يف العلوم العسةةةكرية )1.15)
 (.1.03(، السعوديون قاطنو املنطقة الغربية )1.05)

(، اهلندو   9.17قرصةنة: جاء يف املقدمة مواطنو دول أفريقيا غري العربية )إنشةاء املواقع امل -د
(، 4.48(، مواطين دول أمريكا اجلنوبية )6.02(، النصةةةةةارى )6.77(، املطلقون )9.10)

(، من ال جييةدون اسةةةةةةةةةةةةةةتخةدام 3.49(، مواطنو الةدول اخلليجيةة األخرى )4.22األرامةل )
(، من جييةدون اسةةةةةةةةةةةةةةتخةدام 1.61العزاب )(، 2.04(، الةذكور )2.87احلةاسةةةةةةةةةةةةةةةب اآليل )

(، من جييدون اسةةةةةتخدام اإلنرتنت لتخصةةةةةصةةةةةهم  1.36احلاسةةةةةب اآليل لتخصةةةةةصةةةةةهم به )
(، املتخصةةةصةةةون يف  1.24(، املتخصةةةصةةةون يف العلوم العسةةةكرية )1.34ابحلاسةةةب اآليل )

(، 1.18(، املراهقون )1.20(، املتخصةةةةةةصةةةةةةون يف التعليم العام )1.22العلوم اإلنسةةةةةةانية )
 (.1.15يون )السعود

 


