جرائم االنرتنت يف اجملتمع السعودي للباحث /حممد عبدهللا منشاوي
رسالة ماجستري قدمت جلامعة انيف العربية للعلوم األمنية
يسمح ابالقتباس منها وفق املنهجية العلمية فقط ال غري مع اإلشارة للباحث

املبحث األول

حجم اجلرائم اجلنسيّة واملمارسات غري األخالقية ،وخصائص
ومسات مرتكبيها

حجم الجرائم الجنسيّة والممارسات غير األخالقية وخصائص وسمات مرتكبيها

يعرض الباحث يف هذا املبحث حجم أكثر اجلرائم اجلنسيّة واملمارسات غري األخالقية شيوعاً يف اجملتمع
املتغريات الشخصية (العمر – اجلنس) ،واملتغريات االجتماعية
السعودي واليت ترتكب من خالل شبكة اإلنرتنت ،وأثر ّ
(مستوى الدخل – احلالة االجتماعية) ،واملتغريات البيئية (اجلنسيّة – املنطقة األصلية للسعودي) ،واملتغريات الثقافية
(املستوى التعليمي – نوع التخصص) ،والداينة ،واحلالة الوظيفية ،واملهارات الفنية (مستوى إجادة استخدام احلاسب
اآليل – ومستوى إجادة استخدام اإلنرتنت ،ومستوى إجادة اللغة اإلجنليزية) ،على احتمال ميل مستخدمي اإلنرتنت
يف اجملتمع السعودي الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة واملمارسات غري األخالقية.
وجييب هذا الفصل حتديداً على السؤال األول من أسئلة الدراسة ،وهي اجلرائم واألفعال املصنّفة يف أسئلة القسم
الثاين من استبيان الدراسة ،اليت هتدف إىل حتديد حجم اجلرائم اجلنسيّة واملمارسات غري األخالقية اليت يرتكبها
مستخدمو اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ومسات وخصائص مرتكبيها ،وهذه اجلرائم هي :ارتياد املواقع اجلنسيّة ،طلب
مواد إابحية منها ،االشرتاك يف قائمتها الربيدية ،إنشاء موقع جنسي ،إنشاء قائمة بريدية جنسيّة ،إنشاء موقع للتشهري
ابآلخرين ،إنشاء اآلخرين موقعاً للتشهري ابملستخدم ،إنشاء اآلخرين موقعاً للتشهري أبقارب املستخدم ،استخدام
الربوكسي لدخول املواقع احملجوبة من قبل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،استخدام برامج إخفاء الشخصية أثناء
تص ّفح اإلنرتنت ،استخدام برامج إخفاء الشخصية إلرسال الربيد اإللكرتوين ،انتحال شخصية اآلخرين أثناء التص ّفح
فسيتم عند اإلجابة عن حجم اجلرائم املصنفة يف هذا املبحث ،مقارنة حجم
أو استخدام الربيد .وملزيد من اإليضاح ّ
كل فعل من هذه األفعال ابملستخدمني السعوديني وغري السعوديني.
ّ

أولا :حجم الجرائم الجنسيّة والممارسات غير األخالقية وتشمل:
 .1حجم جرائم ارتياد المواقع الجنسيّة:

تبني من الدراسةة امليدانية أ ّن الغالبية ( )٪54.3من مسةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي يرددون
ّ
املواقع اجلنس ة ة ة ة ةةيّة اإلابحية يف ش ة ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت ،ميثّل الس ة ة ة ة ةةعوديون منهم ( )٪44.8بينما ميثّل األجانب منهم
تبني ذلك من خالل اجلدول اآليت:
( )٪9.5كما ي ّ

ارتياد
املواقع

ال

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

(ك)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

سعوديون ٪38.6 3801

٪44.8 4406 ٪46.3

٪53.7

8207

٪83.4

٪100

٪7.1

٪9.5

٪57.4

1630

٪16.6

٪100

9837

٪100

اجلنسيّة

التكرار

نعم

(ك)

غري سعوديني 695
اجملموع

املع ّدل
العام

٪45.7 4496

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪42.6

التكرار

اجملموع

(ك)

935

املع ّدل
العام

٪54.3 5341
جدول رقم ()14
يوضّح حجم ارتياد المواقع الجنسية

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )54إجابة ،أي ما نسبته ( )٪0.5من اجملموع العام
املالحظ من بياانت اجلدول الداخلية ،أ ّن الس ة ةةعوديني من مس ة ةةتخدمي ش ة ةةبكة اإلنرتنت مييلون أكثر إىل ارتياد
ضة ة ةلون ارتياد املواقع اليت
املواقع اجلنسة ة ةةيّة ( ،)٪53.7وكذلك احلال ابلنسة ة ةةبة لألجانب فإن الغالبية منهم ( )٪57.4يف ّ
حتوي مواد إعالمية جنسيّة.
بث برامج مسة ة ة ة ة ةةيئة لألخالق والقيم عرب
وهذه النتيجة تؤّكد ما جاء يف دراسة ة ة ة ة ةةة عبدهللا الشة ة ة ة ة ةةهري من وجود ّ

كل من داود ،واخلليفة ،واليوس ةةف ،واملس ةةاملة ،ورمض ةةان من أ ّن اجلنس الفاض ةةح
اإلنرتنت ،كما تؤّكد ما جاء يف دراس ةةة ّ

هو أحد اجلرائم املس ة ة ة ة ة ةةتحدثة لإلنرتنت ،كما تتّفق مع ما جاء يف دراس ة ة ة ة ة ةةة القدهي من أ ّن هناك إقباالً كبرياً جداً على

املواقع اإلابحية ،كما أهنا تؤكد ما جاء يف دراس ةةة أدس ةةت ) (Adistمن أ ّن املواقع اإلابحية أص ةةبحت مش ةةكلة حقيقة،
املدمرة هلذه املواقع ال تقتص ة ةر على جمتمع دون آخر ،وأ ّن العديد من مس ة ةةتخدمي اإلنرتنت أدمنوا مش ة ةةاهدة
وأ ّن اآلاثر ّ
املواقع اإلابحية.

 .2حجم جرائم طلب المواد الجنسيّة:

ويرى الباحث أ ّن اإلقبال الكبري من مس ة ة ة ةةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ة ة ةةعودي و ارتياد املواقع اجلنس ة ة ة ةةيّة،
يدفعهم إىل هنج سة ة ة ةةلوك ا رايف جديد ،يتمثل يف طلب مواد إابحية من املواقع اجلنسة ة ة ةةيّة اليت يرددوهنا ،وعدم االكتفاء
مبجرد مشةةاهدة ما يعرض من مواد إعالمية إابحية يف تلك املواقع ،حيث ذكر ( )٪19.2من مسةةتخدمي اإلنرتنت يف
تبني ذلك من خالل
اجملتمع الس ة ة ة ةةعودي وبص ة ة ة ةراحة أهنم يطلبون مواد إابحية جنس ة ة ة ةةيّة من خالل ش ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت ،وي ّ
اجلدول التايل:
جدول رقم ()15
يوضّح حجم طلب المواد الجنسية

طلب
املواد

ال
التكرار

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

العام

٪68.4 5964

٪15.4 1343 ٪81.6

٪18.4

7307

٪83.8

٪100

غري سعوديني ٪12.4 1078

٪3.8

٪23.5

1410

٪16.2

٪100

8717

٪100

اجلنسيّة

سعوديون

اجملموع

العام

٪80.8 7042

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

التكرار

املع ّدل

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

املع ّدل

نعم

٪76.5

(ك)

332

املع ّدل

اجملموع

العام

٪19.2 1675

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )1174إجابة ،أي ما نسبته ( )٪11.9من اجملموع العام
تربهن بياانت اجلدول أ ّن ( )٪18.4من السعوديني حصلوا على مواد إابحية من خالل شبكة اإلنرتنت مقابل
( )٪23.5من غري السعوديني.
ونتيجة هذا اجلدول تتّفق مع ما جاء يف دراس ةةة القدهي من أ ّن ّزوار املواقع اإلابحية ال يرتددون غالباً يف دفع
رسوم مالية مقابل شراء مواد خليعة منها.

 .3حجم جرائم الشتراك في القوائم الجنسيّة:

ضةح للباحث أ ّن السةةلوك اجلنسةةي عرب اإلنرتنت يتطّور عند بعض األشةةخا من مشةةاهدة مواد جنسةةيّة ،إىل
وات ّ
طلب مواد إابحية ،إىل االشة ة ةرتاك يف القوائم اجلنسة ة ةةيّة اإلابحية ،ليضة ة ةةمن التواصة ة ةةل واالطالع على املسة ة ةةتجدات املتعلقة
تبني من الدراس ة ةةة امليدانية أ ّن ( )٪18.3من مس ة ةةتخدمي ش ة ةةبكة
ابلظواهر والس ة ةةلوكيات اجلنس ة ةةيّة املتنوعة والش ة ةةاذة ،فقد ّ
اإلنرتنت يف اجملتمع السة ة ة ةةعودي سة ة ة ةةبا هلم االشة ة ة ةرتاك يف قوائم جنسة ة ة ةةيّة إابحية ،ميثّل السة ة ة ةةعوديون منهم ( )٪14.9وميثّل
تبني ذلك من اجلدول التايل:
األجانب ( ،)٪3.4وي ّ
جدول رقم ()16
يوضّح حجم االشتراك في القوائم الجنسية

االشرتاك
يف
القوائم

ال
التكرار

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

العام

٪68.4 6687

٪14.9 1460 ٪82.1

17.9

8147

٪83.4

٪100

غري سعوديني ٪13.3 1292

٪3.4

٪20.4

1623

٪16.6

٪100

9770

٪100

اجلنسيّة

سعوديون

اجملموع

العام

٪81.7 7979

املع ّدل لك ّل
جنسيّة

التكرار

التكرار

املع ّدل

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

املع ّدل

نعم

٪79.6

(ك)

331

املع ّدل

اجملموع

العام

٪18.3 1791

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )121إجابة ،أي ما نسبته ( )٪1.2من اجملموع العام
يالحظ من بياانت اجلدول السابا أ ّن السلوك اجلنسي اخلا ابالشرتاك يف القوائم اجلنسيّة اإلابحية يقوى أكثر
عند األجانب املقيمني ابململكة واملستخدمني لشبكة اإلنرتنت ( ،)٪20.4بينما يَق ّل ذلك عند مستخدمي شبكة
اإلنرتنت السعوديني (.)٪17.9
وهذه النتيجة تؤّكد ما جاء يف دراسة فايز الشهري من أ ّن إحدى املشكالت األمنية لإلنرتنت هي نشر
الصور اإلابحية ،فالقوائم اجلنسيّة تقوم أساساً على نشر املواد اجلنسيّة والصور اإلابحية.

 .4حجم جرائم إنشاء المواقع الجنسيّة:

تبني للباحث من خالل فحص بياانت الدراسة ة ة ةةة امليدانية أ ّن السة ة ة ةةلوك اجلنسة ة ة ةةي عند بعض أفراد اجملتمع
ولقد ّ
يتطور إىل سة ةةلوك مسة ةةتحدحن ابال رافات اجلنسة ةةيّة ،وهو إنشة ةةاء موقع
السة ةةعودي من مسة ةةتخدمي شة ةةبكة اإلنرتنت قد ّ
يوفر ملتصفحي الشبكة مواد إابحية لالطالع اجملاين أو مبقابل اشرتاك مادي ،كما يوفّر
جنسي إابحي بشبكة اإلنرتنت ّ
املوقع إمكانية شةراء بعض املواد اجلنسةيّة وإرسةاهلا هلم بواسةطة الربيد العادي .حيث اتّضةح أ ّن ( )٪2.4من مسةتخدمي
شةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةعودي قاموا إبنشةةاء مواقع جنسةةيّة على شةةبكة اإلنرتنت ،نصةةفهم سةةعوديون ،ويزداد هذا
تبني ذلك من خالل اجلدول التايل:
السلوك عند األجانب ( ،)٪7.4بينما يَق ّل عند السعوديني إىل ( ،)٪1.4كما ي ّ
جدول رقم ()17
يوضّح حجم إنشاء المواقع الجنسية

إنشاء
املواقع

ال
التكرار

التكرار

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

٪82.2 8049

٪98.6

114

٪1.2

٪1.4

8163

٪83.4

غري سعوديني ٪15.4 1505

٪92.6

121

٪1.2

٪7.4

1626

٪16.6

235

٪2.4

9789

٪100

اجلنسيّة

سعوديون

اجملموع

(ك)

املع ّدل

نعم
التكرار

اجملموع

العام

٪97.6 9554

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪100
٪100

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )102إجابة ،أي ما نسبته ( )٪1.0من اجملموع العام
نتائج هذا اجلدول إض ة ةةافة إىل نتائج اجلداول الس ة ةةابقة ،تؤّكد ما جاء يف الدراس ة ةةات الس ة ةةابقة اليت جرت اإلش ة ةةارة إليها

أعاله ،وخاص ةةة دراس ةةة أدس ةةت ) (Adistاليت تؤّكد أ ّن املواقع اإلابحية أص ةةبحت مش ةةكلة حقيقية ،بل ومتطورة أيض ةاً،
فهنا بدأت املشة ة ةةكلة مبجرد املشة ة ةةاهدةُ ،ثّ تطورت إىل طلب مواد إابحيةُ ،ثّ إىل اشة ة ةرتاك يف القوائم اإلابحية لضة ة ةةمان
الشر لغريه.
التواصل املستمر مع تلك املواد اإلابحية ،وانتهت إبنشاء املستخدم للمواقع اإلابحية لينشر ّ

 .5حجم جرائم إنشاء القوائم البريدية الجنسيّة:

تبني للباحث من خالل فحص بياانت مسة ةةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السة ةةعودي ،أ ّن هناك من األشة ةةخا
ّ
تبني أ ّن
من قد ينشة ة ة قائمة بريدية إابحية ترس ة ةةل ملش ة ةةرتكيها عرب الربيد اإللكرتوين ص ة ةةوراً جنس ة ةةيّة جمانية يومية ،حيث ّ
( )٪4.2من مس ةةتخدمي ش ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ةةعودي قد أنش ةؤوا قوائم بريدية إابحية ،وكانت غالبية ممارس ةةي
هذا الس ة ة ةةلوك اجلنس ة ة ةةي الش ة ة ةةاذ من األجانب ( )٪7.7مقابل ( )٪3.5من الس ة ة ةةعوديني .كما يالحظ ذلك من خالل
اجلدول التايل:
جدول رقم ()18
يوضّح حجم إنشاء القوائم البريدية الجنسية

إنشاء
القوائم

ال
التكرار

التكرار

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

٪80.5 7880

٪96.5

284

٪2.9

٪3.5

8164

٪83.4

غري سعوديني ٪15.3 1503

٪92.3

126

٪1.3

٪7.7

1629

٪16.6

410

٪4.2

9793

٪100

(ك)

اجلنسيّة

سعوديون

اجملموع

املع ّدل

نعم
التكرار

اجملموع

العام

٪95.8 9383

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪100
٪100

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )98إجابة أي ما نسبته ( )٪1.0من اجملموع العام
من املالحظ أ ّن نسة ة ةةبة من أنشة ة ةةؤوا قوائم إابحية ( )٪4.2يعترب تقريباً ضة ة ةةعف نسة ة ةةبة من أنشة ة ةةؤوا مواقع إابحية

لعل أحد أسةباب ذلك يعود إىل سةهولة إنشةاء القوائم الربيدية ،إضةافة إىل جمانيتها ،مقارنة مع إنشةاء املواقع
( ،)٪2.4و ّ
اليت تتطلب مهارة فنية أكرب ،وغالباً ما تكون مبقابل مادي وغري جمانية.

 .6حجم جرائم التشهير باآلخرين:

ةتغل شةةبكة اإلنرتنت جلرائم التشةةهري ابآلخرين ،سةواء إبنشةةاء
وأظهرت بياانت الدراسةةة امليدانية أ ّن هناك من اسة ّ
ص ة ةةفحات أو مواقع خاص ة ةةة لنش ة ةةر أخبار هتدف إىل تش ة ةةويه مسعة اآلخرين .وقد انتش ة ةةرت هذه املواقع انتش ة ةةار النّ َار يف
اهلش ة ةةيم ،وخاص ة ةةة يف ظل غياب اجلهة املنام اا متابعة مثل هذه اجلرائم ،والتعامل معها مبا يكفل إيقاع العقاب الرادع
على مرتكبيها ،ولذلك وجد ض ة ة ةةعفاء النفو ش ة ة ةةبكة اإلنرتنت متنفس ة ة ةاً لس ة ة ةةمومهم ومكاانً آمناً الرتكاب أفعاهلم غري
األخالقية ،فقد اتّض ة ة ة ةةح أ ّن ( )٪2.9من مس ة ة ة ةةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ة ة ةةعودي قاموا إبنش ة ة ة ةةاء مواقع للتش ة ة ة ةةهري
ابآلخرين ،ميثّل السعوديون ( )٪1.7وميثّل غري السعوديني ( )٪1.2ويتّضح ذلك من اجلدول اآليت:
جدول رقم ()19
يوضّح حجم إنشاء مواقع التشهير باآلخرين

إنشاء
املواقع

ال
التكرار

التكرار

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

٪81.7 8031

٪98.0

163

٪1.7

٪2.0

8194

٪83.4

غري سعوديني ٪15.4 1511

٪92.6

120

٪1.2

٪7.4

1631

٪16.6

283

٪2.9

9825

٪100

اجلنسيّة

سعوديون

اجملموع

(ك)

املع ّدل

نعم
التكرار

اجملموع

العام

٪97.1 9542

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪100
٪100

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )66إجابة ،أي ما نسبته ( )٪0.7من اجملموع العام
كل جنسة ةةيّة بعدد املشة ةةاركني من تلك اجلنسة ةةيّة ،أ ّن جرائم
ّ
يبني اجلدول السة ةةابا وعند إجراء املقارنة بني جمموع ّ
إنشاء مواقع للتشهري ابآلخرين تنتشر بني غري السعوديني ( )٪7.4أكثر منها بني السعوديني (.)٪2.0
كل من اخلليفة ،ورمضة ة ةةان حيث أشة ة ةةارت الدراسة ة ةةتان إىل أ ّن
كما تؤّكد نتائج هذا اجلدول ما جاء يف دراسة ة ةةة ّ
جرائم التشهري ابألشخا هي إحدى جرائم اإلنرتنت املستحدثة.

 .7حجم جرائم تشهير اآلخرين بالمستخدم (مجني عليه) :

ض ةح حجم تشةةهري مسةةتخدم اإلنرتنت يف اجملتمع السةةعودي ابملسةةتخدمني اآلخرين،
بياانت اجلدول السةةابا تو ّ
يهم الباحث إيض ة ةةاحه أل ّن اجلناة فيها من مس ة ةةتخدمي ش ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ةةعودي -وهو ما تبحثه
وهو ما ّ
تعرض املسةتخدم يف اجملتمع السةعودي للتشةهري به ،أي إ ّن
ةيتم هنا حتديد حجم ّ
الدراسةة -ولكن وملزيد من اإليضةاح س ّ
املس ة ة ةةتخدم هنا جمين عليه وليس جانياً ،وهو ما يعىن يف املقابل أ ّن اجلناة غري معرويف اهلوية هنا ،فقد يكونون من مجيع
أ اء العامل ،وليس من داخل اململكة العربية الس ة ة ة ةةعودية فق  ،وهو ما قد يعطي حكماً خاطئاً حلجم اجلرمية يف اجملتمع
الس ةةعودي إذا ما نظر إليها مبفردها ،يف حني أهنا س ةتكون حتماً مفيدة لتكوين تص ة ّةور ش ةةامل عن اجلرمية يف اجملتمع إذا
ما قرنت النتيجتان سوايً ،أي يف حالة كون املستخدم جانياً وجمنياً عليه.
وقد أوضةحت نتائج الدراسةة امليدانية أ ّن هناك تقارابًكبرياً بني اجلرمية يف حالة كون املسةتخدم جانياً (،)٪2.9
ويف حالة كونه جمنياً عليه ( ،)٪2.8وميثّل السعوديون غالبية امل َش ّهَر ام (.)٪1.6
ُ
جدول رقم ()20
يوضّح حجم تشهير اآلخرين بالمستخدم (مجني عليه)

التشهري
ابملستخدم
اجلنسيّة

ال

نعم
لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

(ك)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

٪81.8 8029

٪98.0

162

٪1.6

٪2.0

8191

٪83.4

غري سعوديني ٪15.4 1516

٪92.9

116

٪1.2

٪7.1

1632

٪16.6

278

٪2.8

9823

٪100

سعوديون

اجملموع

التكرار

اجملموع

(ك)

املع ّدل
العام

٪97.2 9545

التكرار

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪100
٪100

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )68إجابة ،أي ما نسبته ( )٪0.7من اجملموع العام

 .8حجم جرائم التشهير بأقارب المستخدم (مجني عليه) :

ضة ة ةح اجلدول األس ة ةةبا حجم تش ة ةةهري اآلخرين مبس ة ةةتخدم اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ةةعودي ،والذي اتّض ة ةةح منه
وّ
تقارب حجم التشهري ابملستخدم (جمين عليه) ،مع حجم تشهري املستخدم ابآلخرين (جاين) ،وهنا وملزيد من اإليضاح
سة ةةيتم حتديد حجم التشة ةةهري أبقارب املسة ةةتخدم ،أي كون أقارب املسة ةةتخدم جمنياً عليهم ،وهو ما يعىن أيضة ةاً أ ّن اجلناة
غري حم ّددي اهلوية هنا ،وال ميكن اجلزم أهنم من مس ة ة ةةتخدمي ش ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ة ةةعودي فق  ،وهو ما قد
يعطي حكماً خاطئا حلجم اجلرمية يف اجملتمع الس ة ة ة ةةعودي إذا ما نظر إليها مبفردها ،يف حني ّأهنا س ة ة ة ةةتكون حتماً مفيدة
لتكوين تصة ّةور شةةامل عن اجلرمية يف اجملتمع إذا ما قرنت النتائج الثالثة سةةوايً ،أي يف حالة كون املسةةتخدم جانياً وجمنياً
عليه إضافة إىل كون أقارب املستخدم جمنياً عليهم.
وقد أوضةحت نتائج الدراسةة امليدانية أ ّن نسةبة التشةهري أبقارب املسةتخدم تضةاعفت حيث وصةلت النسةبة إىل
( )٪4.4يف حني كانت النسةةبة يف جرائم تشةةهري املسةةتخدم ابآلخرين ( ،)٪2.9ويف جرائم تشةةهري اآلخرين ابملسةةتخدم
( .)٪2.8وميثّل السعوديون غالبية امل َش ّهَر أبقارام (.)٪1.6
ُ
جدول رقم ()21

يوضّح حجم تشهير اآلخرين بأقارب المستخدم (مجني عليه)

التشهريأبقارب
املستخدم

ال
التكرار

التكرار

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

٪80.3 7885

٪96.2

312

٪3.2

٪3.8

8197

٪83.5

غري سعوديني ٪15.3 1509

٪92.9

116

٪1.2

٪7.1

1625

٪16.5

428

٪4.4

9822

٪100

اجلنسيّة

سعوديون

اجملموع

(ك)

املع ّدل

نعم
التكرار

اجملموع

العام

٪95.6 9394

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪100
٪100

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )69إجابة ،أي ما نسبته ( )٪0.7من اجملموع العام

 .9حجم استخدام البروكسي للدخول إلى المواقع المحجوبة:

وأوض ة ة ةةحت نتائج الدراس ة ة ةةة امليدانية أ ّن نس ة ة ةةبة كبرية من مس ة ة ةةتخدمي ش ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ة ةةعودي،
يتحايلون على حجب مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لبعض املواقع وذلك ابسة ة ة ة ة ةةتخدام الربوكسة ة ة ة ة ةةي ،أو الربامج
الوس ة ة ة ةةيطة اليت تس ة ة ة ةةمح هلم بتجاوز احلجب وتص ة ة ة ةةفح املواقع احملجوبة ،فقد ذكر ( )4055مس ة ة ة ةةتخدماً أو ما نس ة ة ة ةةبته
( )٪41.2اسة ة ة ةةتخدامهم للربوكسة ة ة ةةي للدخول إىل املواقع احملجوبة ،وقد كان نسة ة ة ةةبة السة ة ة ةةعوديني منهم ( )٪35.4وغري
السعوديني (.)٪5.8
وتفصيل ذلك من خالل اجلدول التايل:
جدول رقم ()22
يوضّح حجم الدخول إلى المواقع المحجوبة (استخدام البروكسي)

استخدام
الربوكسي

ال
التكرار

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

العام

٪48.0 4718

٪35.4 3487 ٪57.5

٪42.5

8205

٪83.4

٪100

غري سعوديني ٪10.8 1065

٪5.8

٪34.8

1633

٪16.6

٪100

9838

٪100

اجلنسيّة

سعوديون

اجملموع

العام

٪58.8 5783

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

التكرار

املع ّدل

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

املع ّدل

نعم

٪65.2

(ك)

568

املع ّدل

اجملموع

العام

٪41.2 4055

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )53إجابة ،أي ما نسبته ( )٪0.5من اجملموع العام
كل جنسة ة ةةيّة بعدد املشة ة ةةاركني من تلك
يتّضة ة ةةح من البياانت الداخلية للجدول ،وعند إجراء املقارنة بني جمموع ّ
اجلنسيّة ،أ ّن السعوديني من مستخدمي شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ( )٪42.5مييلون بشكل أكثر الستخدام
الربوكسي مقارنة ابألجانب (.)٪34.8

 .10حجم استخدام برامج إخفاء الشخصية أثناء تص ّفح اإلنترنت:

كما ظهر للباحث من الدراس ة ةةة امليدانية أب ّن هناك من مس ة ةةتخدمي ش ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ةةعودي من
يقوم ابس ة ةةتخدام برامج إخفاء الش ة ةةخص ة ةةية أثناء التص ة ة ّفح بقص ة ةةد إخفاء ش ة ةةخص ة ةةية لس ة ةةبب أو آلخر ،فقد أجاب
( )1660مس ة ة ة ة ةةتخدماً من املش ة ة ة ة ةةاركني يف البحث ،أو ما نس ة ة ة ة ةةبته ( )٪16.9من أهنم قاموا ابس ة ة ة ة ةةتخدام برامج إخفاء
الشة ة ةةخصة ة ةةية أثناء التصة ة ة ّفح ،وميثّل السة ة ةةعوديون منهم ما نسة ة ةةبته ( )٪13.5يف حني ميثّل غري السة ة ةةعوديني ما نسة ة ةةبته
(.)٪3.4
ويتّضح ذلك من خالل اجلدول اآليت:
جدول رقم ()23
يوضّح حجم استخدام برامج إخفاء الشخصية

استخدام
الربامج

ال
التكرار

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

العام

٪69.9 6878

٪13.5 1327 ٪83.8

٪16.2

8205

٪83.4

٪100

غري سعوديني ٪13.2 1300

٪3.4

٪20.4

1633

٪16.6

٪100

9838

٪100

اجلنسيّة

سعوديون

اجملموع

العام

٪83.1 8178

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

التكرار

املع ّدل

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

املع ّدل

نعم

٪79.6

(ك)

333

املع ّدل

اجملموع

العام

٪16.9 1660

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )53إجابة ،أي ما نسبته ( )٪0.5من اجملموع العام
تش ةةري البياانت الداخلية للجدول الس ةةابا وعند إجراء املقارنة بني جمموع كل جنس ةةيّة بعدد املش ةةاركني من تلك
اجلنسةةيّة ،إىل أ ّن اسةةتخدام األجانب لربامج إخفاء الشةةخصةةية أثناء التصة ّفح ( )٪20.4أكثر من اسةةتخدام السةةعوديني
(.)٪16.2

 .11حجم استخدام برامج إخفاء الشخصية أثناء إرسال البريد اإللكتروني:

ّأما اسة ةةتعمال مسة ةةتخدمي شة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السة ةةعودي لربامج إخفاء الشة ةةخصة ةةية أثناء إرسة ةةال الربيد
اإللكرتوين ،فقد وجد أ ّن ( )1156مسة ةةتخدماً أو ما نسة ةةبته ( )٪11.8سة ةةبا هلم اسة ةةتخدام برامج إخفاء الشة ةةخصة ةةية
إلرسال الربيد اإللكرتوين ،وبلغت نسبة السعوديني منهم ( )٪8.8ونسبة األجانب (.)٪3.0
ويوضح ذلك اجلدول التايل:
ّ
جدول رقم ()24
يوضّح حجم استخدام برامج إخفاء الشخصية إلرسال البريد

استخدام
الربامج

ال
التكرار

التكرار

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

٪74.6 7341

٪89.5

863

٪8.8

٪10.5

8204

٪83.4

غري سعوديني ٪13.6 1339

٪82.0

293

٪3.0

٪18.0

1632

٪16.6

9836

٪100

اجلنسيّة

سعوديون

اجملموع

(ك)

املع ّدل

نعم
التكرار

اجملموع

العام

٪88.2 8680

٪11.8 1156

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪100
٪100

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )55إجابة ،أي ما نسبته ( )٪0.6من اجملموع العام
من البياانت الداخلية للجدول ،وعند إجراء املقارنة بني جمموع كل جنسةةيّة بعدد املشةةاركني من تلك اجلنسةةيّة،
يتّضح أ ّن نسبة املستخدمني هلذه الربامج من األجانب ( )٪18.0تزيد عن املستخدمني هلا من السعوديني (.)٪10.5

 .12حجم انتحال شخصية اآلخرين أثناء التص ّفح أو إرسال البريد اإللكتروني :

ةجع البعض على املضةةي قدماً
يبدو أ ّن اسةةتخدام برامج إخفاء الشةةخصةةية أثناء التصة ّفح أو إرسةةال الربيد قد شة ّ
يف اسةتخدام مثل هذه الربامج ،حيث أ ّكد ( )1153من مسةتخدمي شةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي املشةاركني
يف الدراسةةة أو مانسةةبته ( )٪11.7قيامهم ابنتحال شةةخصةةية اآلخرين أثناء التصة ّفح أو إرسةةال الربيد ،ميثّل السةةعوديون
ضة ة ة ة ة ةح اجلدول
( )٪8.8بينما ميثّل األجانب ( ،)٪2.9وهي خطوة سة ة ة ة ة ةةلبية ومنحى أمين خطري جيب االنتباه إليه .ويو ّ
التايل ذلك:
جدول رقم ()25
يوضّح حجم انتحال شخصية اآلخرين

انتحال
الشخصية

ال
التكرار

التكرار

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

٪74.6 7357

٪89.5

866

٪8.8

٪10.5

8223

٪83.4

غري سعوديني ٪13.7 1349

٪82.5

287

٪2.9

٪17.5

1636

٪16.6

9859

٪100

(ك)

اجلنسيّة

سعوديون

اجملموع

املع ّدل

نعم
التكرار

اجملموع
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* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )32إجابة أي ما نسبته ( )٪0.3من اجملموع العام
عند إجراء املقارنة بني جمموع كل جنسة ة ة ة ةةيّة بعدد املشة ة ة ة ةةاركني من تلك اجلنسة ة ة ة ةةيّة يتّضة ة ة ة ةةح أ ّن غري السة ة ة ة ةةعوديني

( )٪17.5ال يزالون يتقدمون السعوديني ( )٪10.5يف هذه اجلرائم واملمارسات غري األخالقية.

تؤّكد نتائج هذا اجلدول ما جاء يف دراس ةةة داود ،ودراس ةةة املس ةةاملة واليت تطرقت إىل جرائم انتحال الش ةةخص ةةية
ابعتبارها أحد أمنام جرائم اإلنرتنت.

املالحظ من بياانت اجلداول السة ة ةةابقة أ ّن هناك أفعاالً جنسة ة ةةيّة وممارسة ة ةةات شة ة ةةاذة ار من قبل مسة ة ةةتخدمي
ش ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ةةعودي ،وهذه تع ّد أفعاالً جنس ةةيّة وممارس ةةات حديثة ترتب مبتغريات تكنولوجية ،تس ةةاهم
ابالتّصال والتفاعل مع ع ّدة فئات داخل البالد وخارجها ،ومن خمتلف األداين واملعتقدات واجلنسيات.
كل هذا من وجهة نظر تربوية ،يرجع إىل خلل يف التنشة ة ةةئة والرتبية العامة ،سة ة ةواء على مسة ة ةةتوى املؤسة ة ةسة ة ةةات
و ّ
الرمسية كاملدار  ،أو املؤس ة ةس ة ةةات اإلعالمية ،أو غريها من مؤس ة ةس ة ةةات الدولة الرمسية وغري الرمسية ذات العالقة ابلرتبية
والتعليم ،أو املؤثرة يف سة ة ة ة ة ة ةةلوك ومعتقدات وقيم أفراد اجملتمع .فالبحوحن الرتبوية ترى أنّه ينبغي أن يزود النشء بقيَمِِ
املتغريات احلض ةةارية وتس ةةاعده على فهم رس ةةالته الس ةةامية يف هذه احلياة ،وتعينه على ررية املخاطر اليت
دينية تتالءم مع ّ
حتي به وكيفية جتاوزها بس ة ة ةةالم ،ومن غري الرتبية الدينية الص ة ة ةةحيحة فإن النشء يكون عرض ة ة ةةة س ة ة ةةهلة للض ة ة ةةياع واتّباع
الشهوات والوقوع يف احملظور.
فقد أشار السيف يف حبثه " :العوامل االجتماعية املرتبطة بنم اجلرمية اجلنسيّة "(السيف1411 ،هة ،)129-125 :
إىل أ ّن إحدى الدراس ة ة ة ة ة ةةات اليت أجريت يف اجملتمع الس ة ة ة ة ة ةةعودي بيّنت أ ّن الغالبية العظمي من املنحرفني مل جيدوا الرتبية
الس ة ةةليمة من ذويهم ،حيث اتّض ة ةةح أب ّن ( )٪21.3من اآلابء و( )٪24.1من األمهات كانوا يهتمون إبس ة ةةداء النص ة ةةح
واإلرشاد الديين ألبنائهم مرتكيب اجلرائم.
كما " ثبت من الدراسة ة ة ةةات اليت أجريت على مرتكيب اجلرائم ابململكة ،أ ّن اجملرمني يعرضة ة ة ةةون عن النشة ة ة ةةاطات
الدينية والثقافية اهلادفة ،اليت هتدف أسة ة ة ةةاسة ة ة ةاً إىل غر وتعميا االجتاهات والقيم العليا للمجتمع .ففي الدراسة ة ة ةةة اليت
تبني أ ّن مجيع
أجريت على احملكوم عليهم إبصالحية احلائر يف الرايض وحاولت أن تكشف عن عالقة التدين ابجلرميةّ ،
اجملرمني اندراً جداً ما حيضة ة ةةرون الندوات واحملاضة ة ةرات الدينية ،وذكرت تلك الدراسة ة ةةة أ ّن هناك اعرتافاً من عينة البحث
بعدم الرضا عن أداء الفروض والنوافل الدينية" (السيف1417 ،هة .)119 :
تنمي فكر اإلنسة ةةان وتنظّم سة ةةلوكه وعواطفه
فالرتبية الدينية اإلسة ةةالمية قضة ةةية إنسة ةةانية وضة ةةرورة مصة ةةريية ،أل ّهنا ّ
لتحقيا األهداف السامية اليت خلا من أجلها .وللشريعة اإلسالمية ثالثة أساليب:
 .1أسة ة ةةلوب تربوي نفسة ة ة ّةي ينبع من داخل النفس ،ضة ة ةةابطه اخلوف من هللا وحمبته ،وتطبيا شة ة ةريعته خوفا من عقابه
ورغبة يف ثوابه.
 .2أسلوب التناصح االجتماعي القائم على التواصي ابحلا واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
 .3وازع السلطة التنفيذية انطالقا من أ ّن هللا يزع ابلسلطان ماال يزع ابلقرآن.
األول يعمل ابعتباره
أي ا راف أو ارتكاب للمعاصي واآلاثم ،فاألسلوب ّ
وهذه الوسائل املتكاملة تقي الفرد من ّ
كل أحواله ،ومىت ما ضةعف هذا الرادع فسةيجد الشةخص رادعاً آخر يتمثّل يف إنكار
رادعاً ّأولياً مصةاحباً للشةخص يف ّ
اجملتمع لفعله الشةةاذ ،وأخرياً وإذا مل يعمل الرادع الثاين أيضةاً لسةةبب ما ،فإ ّن الرادع األخري سةةيكون حتماً فعاالً وخاصةةة
مير دون عقوبة مناس ة ةةبة للجرم الذي ارتكبه .فالوس ة ةةائل الثالثة تعمل
احملرم لن ّ
مىت ما علم الش ة ةةخص أ ّن ارتكابه للفعل ّ
سوايً على حتقيا املعاين اإلسالمية لتصبح احلياة أقرب إىل الكمال والسعادة واالستقامة (النحالوي1403 ،هة .)68-19 :

النيب صةلى هللا عليه وسةلم يف احلديث الذي رواه
وتربية األبناء أمانة ال يسةلل عنها الوالدين فق  ،وذلك لقول ّ
البخاري ومسة ةةلم " كلكم راع ومسة ةؤول عن رعيته ،واإلمام راع ومسة ةؤول عن رعيته ،والرجل راع يف أهله ومسة ةؤول عن
رعيته ،واملرأة يف بيت زوجها راعية ومسة ة ة ةؤولة عن رعيتها" ،واإلسة ة ة ةةالم أوجب "على الوالدين وغريمها من املربّني حقوقاً
للناش ةةئة منذ والدهتم وحىت بلوغهم س ةةن التكليف والتمييز يف توجيههم وتربيتهم تربية إس ةةالمية ش ةةاملة ،عقيدة ،وخلقاً،
وسلوكاً ،وعقالً ،وجسما" (الصليفيح1407 ،هة )41 :
ةحه احلديث الذي رواه الش ة ةةيخان عن رس ة ةةول هللا عليه الص ة ةةالة والس ة ةةالم حيث
وأتثري الوالدين يف الرتبية يوض ة ة ّ
ميجسة ة ة ةةانه" ومن أمهل يف مسة ة ة ةةؤولية " تعليم ولده ما
يهودانه أو ين ّ
صة ة ة ةرانه أو ّ
كل مولود يولد على الفطرة فلبواه ّ
قالّ ":
ينفعه وتركه سة ة ة ةةدى ،فقد أسة ة ة ةةاء إليه غاية اإلسة ة ة ةةاءة وأكثر األوالد إمنّا جاء فسة ة ة ةةادهم من قبل اآلابء وإمهاهلم هلم وترك
تعليمهم فرائض هللا وسنته" (العسال1407،هة .)24:
فقد أوض ة ة ة ة ة ةةحت بياانت الدراس ة ة ة ة ة ةةة امليدانية وجبالء أ ّن هناك إقباالً كبرياً من مس ة ة ة ة ة ةةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع
الس ة ةةعودي على ارتياد املواقع اإلابحية ومش ة ةةاهدة املواد اجلنس ة ةةيّة ،ويف هذه خطر جس ة ةةيم على قيمنا ومعتقداتنا وأمننا،
حيث ال خيفى التلثري الس ةةليب الكبري هلذه املواد اجلنس ةةيّة على النشء خاص ةةة ،وعلى مش ةةاهديها بص ةةفة عامة ،من كوهنا
تثري الغريزة وتةُؤ ّجج العاطفة ،واليت إن مل جتد متنفساً شرعياً وسليماً هلا ،فال ب ّد أن تلجل إىل الطرق امللتوية لتنفيس هذه
املتلججة ،وهنا مكمن اخلطورة األمنية واالجتماعية والشة ة ةةرعية ،مع ما يف النظرة إىل احلرام من حماذير شة ة ةةرعية
الشة ة ةةهوة ّ
أساساً.
كما تربز نتائج الدراسةة مؤشةراً مهماً يدل على تفاعل نسةبة ليسةت ابلقليلة من مرددي املواقع اجلنسةيّة ،مع ما
يعرض فيها من مواد جنسيّة وقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل شرائها وإرساهلا هلم يف السعودية.
وهذا يطرح سؤاالً مهماً وهو :كيف تصل هذه املواد اإلابحية إىل هؤالء األشخا ؟ وهل يعىن هذا أ ّن هناك
خلالً أمنياً جيب اإللتفات إليه يف مراقبة املواد احملظورة شرعياً وأمنياً واليت ميكن أن ترسل كرسائل بواسطة الربيد العادي
أو كطرود بريدية أو أبي شكل آخر.
والحظ الباحث أنّه حدحن تطور س ة ة ة ةةليب خطري لدي مس ة ة ة ةةتخدم اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ة ة ةةعودي حيث بدأ
مشة ةةاهداً ومردداً للمواقع اإلابحية ،ثّ مشة ةةرتكاً فيها ،وأخرياً قرر املسة ةةامهة الشة ةةخصة ةةية يف زايدة أعداد املواقع اجلنسة ةةيّة
إبنش ة ةةاء موقع يديره ش ة ةةخص ة ةةياً أو بواس ة ةةطة أص ة ةةدقاء له ،ويض ة ةةاف إىل القوائم اجلنس ة ةةيّة األخرى اليت يص ة ةةعب حص ة ةةر
أعدادها وأضرارها.
كما الحظ الباحث أ ّن هناك عدداً من املستخدمني قاموا إبنشاء موقع أو صفحة للتشهري ابآلخرين ،سواء
املشهر به ،أو لوجود عداء أو خالف بينهما ،أو ألي سبب آخر.
لغرض شخصي كالرغبة يف ابتزاز ُ
ووضح حداً
وهذا الفعل وال شك أمر غري أخالقي ،وفعل يعاقب عليه الشرع احلنيف الذي حفظ األعراض ّ
ألي جتاوزات ،إالّ أنّه ولألسف الشديد ،وجد بعض ضعفاء النفو متنفساً هلم يف شبكة اإلنرتنت،
للقذف منعاً ّ
حيث ال توجد جهة متخصصة ملتابعتهم ومقاضاهتم وابلتايل أمنوا العقوبة وقدمياً قيل "من أمن العقوبة أساء األدب"

وحجم جرائم التش ةةهري -وإن كان قليالً نس ةةبياً -إال أنه مؤش ةر على وجود هذه الظاهرة وعلى إمكانية تفش ةةيها
ما مل يلتفت إليها ويتعامل معها ،نظرا خلطورهتا أل ّن الضةةرر يتضةةاعف أثره السةةليب مع سةةرعة انتشةةار اخلرب من خالل
شةةبكة اإلنرتنت وعدم اقتصةةاره على مسةةاحة مكانية حمددة ،وهو ما يعىن مؤش ةرا أيض ةاً جيب أن يلتفت إليه ويتعامل
معه.
وأوضحت البياانت امليدانية أ ّن هناك من يستخدم الربوكسي -وهو ما يعرفه مستخدمو اإلنرتنت على أنّه
وسي يستخدم للدخول إىل املواقع احملجوبة -وقد يكون هذا الفعل أقرب إىل التصرف غري األخالقي منه إىل جرمية
جنسيّة ،وخاصة إذا كان اهلدف من استخدامه ليس الدخول إىل املواقع اجلنسيّة أو إشباع الغريزة اجلنسيّة وإمنا
االستفادة العلمية من بعض املواقع اليت قد حتجب خطلً ،أو لوجود بعض املالحظات األمنية أو الشرعية عليها،
كاملواقع اخلاصة بنشر إحصائيات اجلرمية وما شااها ،ويضطر بعض الباحثني الستخدام الربوكسي للوصول إىل
قليل ُِ ويف حكم النادر ،حيث إ ّن الغالبية العظمي من مستخدمي الربوكسي
املعلومة واالستفادة منها ،ومع أ ّن هذا ُ
يستخدمونه للدخول إىل املواقع اجلنسيّة والسياسية احملجوبة ،والذي ي ّدل على ذلك انتشار الربوكسي بني املراهقني
تتطوع بنشر وإرسال الربوكسيات إىل القوائم املختلفة وإىل الربيد اإللكرتوين
والشباب ،وانتشار القوائم الربيدية اليت ّ
للمستخدمني جماانً وبشكل شبه يومي لتواكب عمليات املنع اليت تقوم اا املدينة وكل ّن األمر سباق حمموم بينهم وبني
املدينة.
توضح البياانت امليدانية وجبالء ،انتشار استخدام الربوكسي بني مستخدمي شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع
و ّ
السعودي ،مما ينبغي معه إعادة تقييم سياسة حجب املواقع واختاذ طرق تقنية بديلة تكفل احلجب الفعلي للمواقع.
كما أظهرت الدراسة امليدانية أ ّن هناك من يستخدم برامج إخفاء الشخصية أثناء التص ّفح ،وهي برامج خاصة
إلخفاء الشخصية احلقيقية ملتصفح اإلنرتنت حبيث ال تتعرف املواقع اليت يزورها علي شخصيته الصحيحة ،عن طريا
ما يسمى ابلكعكة ) (Cookiesواليت تقوم أغلب املواقع بوضعها يف جهاز الزائر ملوقعها ألهداف عدة سبا التطرق
إليها يف اإلطار النظري.
مهم على أ ّن هناك عدداً ليس ابلقليل يستخدم مثل
وما يهمنّا هنا اإلشارة إليه ،هو أ ّن هذه األرقام مؤ ّشر ّ
هذه الربامج ،وإن كانت نسبة من هؤالء قد يستخدمون هذه الربامج بغرض إخفاء شخصيتهم أثناء الدخول إىل
املواقع اجلنسيّة أو السياسية إ ّما حياءً أو خوفاً من كشف شخصيتهم احلقيقية ،إالّ أنّه يوجد نسبة منهم أيضاً
يستخدمون تلك الربامج ألغراض أخرى قد تكون أقرب إىل الفعل اإلجرامي منه إىل اخلوف من فضح شخصيته
حياءً ،ولذلك فمن األفضل االلتفات إىل مثل هذه الربامج واستخداماهتا للح ّد من آاثرها السلبية.

وينطبا األمر أيضاً على استخدام برامج إخفاء الشخصية إلرسال الربيد اإللكرتوين ،وهذه الربامج قد تكون مشااة
للربامج السابا ذكرها ،أو قد تكون برانجماً واحداً ،إالّ أ ّن اهلدف من استخدامها هنا هو لغرض إخفاء شخصية
مرسل الربيد اإللكرتوين ألسباب خمتلفة ،قد تكون إرسال شكوى من جمهول ،أو إرسال مرفقات غري مرغوب اا
كصور جنسيّة أو فريوسات ألشخا بقصد إحلاق األذى ام أو مضايقتهم.
ّأما جرائم انتحال شخصية اآلخرين أثناء التص ّفح أو إرسال الربيد ،فهذا الفعل قد يعترب تطوراً وامتداداً للفعلني
يتطور األمر من جمرد الرغبة يف إخفاء الشخصية حياءً أو خوفاً ،إىل انتحال شخصية
السابقني املذكورين أعاله ،حيث ّ
ألي سبب.
اآلخرين ّ
وهذه الربامج قد تكون هي ذاهتا السابا استخدامها يف الفقرتني السابقتني ،مع توفري الربانمج للمستخدم
كل فهذه الربامج تسمح للمتص ّفح ابنتحال
إمكانية انتحال شخصية اآلخرين ،أو قد تكون بر َ
امج مستقلة بذاهتا ،وعلى ّ
شخصية اآلخرين حبيث يبدو وكلنّه شخص آخر هو الذي تصفح ذلك املوقع أو أرسل بريداً الكرتونياً حمدداً.
وهذه الربامج اليت تساعد على إخفاء شخصية املتصفح أو مرسل الربيد اإللكرتوين ،أو اليت تساعد على انتحال
شخصية اآلخرين أثناء التص ّفح ،أو إرسال الربيد اإللكرتوين ،من اخلطورة مبكان خاصة إذا استخدمها شخص حمرتف
ألغراض إجرامية ،كإيهام اآلخرين مثالً أب ّن شخصاً حمدداً يرغب اإليقاع به هو من قام بتصفح تلك املواقع ،واليت عادة
ما يكون الدخول إليها غري مسموح به ،كاملواقع السياسية ،أو اجلنسيّة ،أو مواقع تعليم اجلرمية والتخطي هلا ،أو لتضليل
اجلهات األمنية اليت قد جتد نفسها أمام جرمية تتطلب تتبع شخص ما وحتديد حتركاته على شبكة اإلنرتنت ،أو ألي
سبب آخر.
كما أ ّن األمر ذاته ينطبا على إرسال رسائل الكرتونية بعد انتحال شخصية اآلخرين ،حيث يبدو وكل ّن شخصاً
حمدداً -يريد املرسل إيهام املرسل إليه أبنّه هو الذي أرسل تلك الرسالة -بغرض إحلاق األذى ابلشخص املنتحل
شخصيته واإلضرار به.

ثانيا :سمات وخصائص مرتكبي الجرائم الجنسيّة والممارسات غير األخالقية:

هذا ولإلجابة على الش ة ةةا الثاين من الس ة ةؤال األول من أس ة ةةئلة البحث ،أي ما هي مسات وخص ة ةةائص مرتكيب
اجلرائم اجلنسةيّة وممارسةي األفعال غري األخالقية يف شةبكة اإلنرتنت من قبل مسةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي،

فقةد تّ إجراء اختبةار اال ةدار اللوجسة ة ة ة ة ة ةةتيكي  (logistic)لتوضة ة ة ة ة ة ةةيح أثر متغريات الةدراسة ة ة ة ة ة ةةة على احتمةال ميةل
مستخدمي شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية.
ونظراً لضةةخامة بياانت الدراسةةة امليدانية ولكثرة متغريّات الدراسةةة وتعدد أسةةئلة االسةةتبيان ،ورغبة يف تقليل جداول
ب من تركيز القارئ وتشة ة ةةتت تفكريه ،فقد قُ ّس ة ة ةمت متغريات الدراسة ة ةةة الثالثة عشة ة ةةر إىل سة ة ةةبع
التحليل اليت قد تُص ة ة ةع ُ
املتغريات املتجانسة ،وهذه اجملموعات هي:
جمموعات ّ
كل جمموعة ّ
تضم ّ
 .1اجملموعة األوىل:
غري اجلنس.
متغري العمر و مت ّ
املتغريات الشخصية وتشملّ :
ّ
 .2اجملموعة الثانية:
متغري احلالة االجتماعية.
متغري الدخل و ّ
املتغريات االجتماعية وتشملّ :
ّ
 .3اجملموعة الثالثة:
متغري املنطقة األصلية للسعوديني.
متغري اجلنسيّة و ّ
املتغريات البيئية وتشملّ :
ّ
 .4اجملموعة الرابعة:
متغري نوع التخصص العلمي والفين ملستخدم اإلنرتنت.
غري مستوى التعليم و ّ
املتغريات الثقافية وتشمل :مت ّ
ّ
 .5اجملموعة اخلامسة:
متغري الدين الذي يعتنقه مستخدم اإلنرتنت.
متغري الداينة ويقتصر على ّ
ّ
 .6اجملموعة السادسة:
متغري احلالة الوظيفية للمستخدم.
متغري احلالة الوظيفية ويقتصر أيضاً على ّ
ّ
 .7اجملموعة السابعة:
ومتغري مس ة ة ةةتوى إجادة
متغري مس ة ة ةةتوى إجادة املس ة ة ةةتخدم للحاس ة ة ةةب اآليلّ ،
متغري املهارات الفنية ويش ة ة ةةملّ :
ّ
متغري مدى إجادة املستخدم للغة اإلجنليزية.
املستخدم الستخدام اإلنرتنت ،و ّ
املتغريات احملددة يف البحث على احتمال ميل مسة ة ة ة ةةتخدم شة ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع
وميكن توضة ة ة ة ةةيح أثر ّ
السعودي الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية يف ضوء األبعاد اآلتية:
 إلجراء اختبار اللوجستيكي ورغبة يف تقليل اجلداول اإلحصائية ولتسهيل التعامل مع بياانت الدراسة لضخامتها ،فقد تّ دمج السؤال رقم ( )14من أسئلة استبانة الدراسة واخلا ابرتياد املواقع اجلنسية،
ليعربوا مجيعاً عن مدى ارتياد املواقع اجلنسية .كما تّ دمج السؤال رقم ( )17اخلا
والسؤال رقم ( )15اخلا بطلب مواد إابحية من املواقع اجلنسية ،والسؤال رقم ( )16اخلا ابالشرتاك يف قوائم جنسيةّ ،
إبنشاء مواقع جنسية والسؤال رقم ( )18اخلا إبنشاء قوائم جنسية ليمثال سوايً مدى إنشاء مواقع جنسية،وأخريا تّ دمج السؤال رقم ( )23اخلا ابستخدام برامج إخفاء الشخصية أثناء التصفح والسؤال رقم

( )24اخلا

ابستخدام برامج إخفاء الشخصية إلرسال الربيد االلكرتوين ليمثال سوايً مدى استخدام برامج إخفاء الشخصية.

:1المتغيّرات الشخصية وميل المستخدم لرتكاب الجرائم الجنسيّة وممارسة األفعال غير األخالقية:

تبني من خالل الدراسة الشاملة جملتمع البحث ومن خالل التحليل اإلحصائي لبياانت الدراسة امليدانية
ّ
ابستخدام اختبار اال دار اللوجستيكي ) (logisticاآليت:
أ ّن الفئة العمرية هلا أتثري يف احتمال ميل املستخدم الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية
أثناء استخدام شبكة اإلنرتنت ،فكلّما تق ّدم عُمر مستخدم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ضعف امليل و ارتكاب
اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية.
كما اتّضح أ ّن الذكور من مستخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي أكثر احتماالً الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة
تبني ذلك من خالل اجلدول اآليت:
وممارسة األفعال غري األخالقية من االانحن من خالل شبكة اإلنرتنت .وي ّ
جدول رقم ()26

يوضّح أثر المتغ ّيرات الشخصية على احتمال الميل الرتكاب الجرائم الجنس ّية وممارسة األفعال غير األخالقية

نوع الفعل

نوع االختبار

ارتياد املواقع

إنشاء املواقع

التشهري

ابألشخاص

الربوكسي

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

اجلنسيّة

اجلنسيّة

استخدام

إخفاء الشخصية انتحال شخصية
الدالة األسية

الدالة األسية

((التفضيلية))

((التفضيلية))

((التفضيلية))

((التفضيلية))

((التفضيلية))

((التفضيلية))

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

الفئة العمرية
الطفولة (  12فأقل )

0.53

2.20

0.77

1.07

املراهقة( )17-13

1.08

1.23

1.06

0.68

الشباب ()25-18

1.75

0.66

0.52

1.19

1.55

0.68

0.46

1.37

0.42

0.33

1.38

0.67

أواسط العمر
()50-26

الكهولة ()65-51

2.84
مل تدخل يف
املعادلة
ّ
ألنها غري
مؤثرة

1.19
1.03
0.64
0.39

ّ

الشيخوخة

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

(أكرب من )65
الجنس
الذكور

2.85

1.97

اإلانث
الفئة

اختبار

العمرية

Wald

الجنس

2.27

1.87

ّ
مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

1.65

1.52

30.65

13.45

12.44

27.83

غري مؤثرة

24.71

669.85

32.49

17.42

489.21

120.97

56.98

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة

املتغريات
تُربهن البياانت اإلحصائية الختبار اال دار اللوجستيكي )ّ (logistic
املوضح يف اجلدول السابا أ ّن أثر ّ
الشخصية (العمر – اجلنس) ،تتباين من انحية احتمال أثرها حسب من اجلرمية اجلنسيّة املرتكبة أو نوع الفعل غري
تبني ما أييت:
األخالقي املمار من خالل شبكة اإلنرتنت .فعند فحص القيم اإلحصائية يف اجلدول السابا بشمولية ي ّ
 .1أ ّن أكثر الفئات العمرية احتماالً للميل و ارتياد املواقع اجلنسيّة على شبكة اإلنرتنت هي فئة الشباب ()25-18
بداللة تفضيلية ( ،)1.75وأييت يف املرتبة الثانية فئة أواس العمر ( )50-26بقيمة تفضيلية ( ،)1.55ثّ فئة
أقل من )12والكهول
املراهقون ( )17-13بقيمة تفضيلية ( ،)1.08و ّ
تبني البياانت عدم احتمال ميل األطفال ( ّ
( )65-51الرتياد املواقع اجلنسيّةّ ،أما فئة الشيخوخة (أكرب من  )65فتنعدم احتماالت ميلهم و ارتياد املواقع
اجلنسيّة.
و تُ ّبني قيم اختبار اال دار اللوجستيكي ) (logisticأ ّن احتمال ميل الذكور و ارتياد املواقع اجلنسيّة أكثر من
اإلانحن.
و ارتياد املواقع
يوضح اختبار ) (Waldأ ّن اجلنس (ذكر– أنثى) أكثر ُحمَ ّدداً الحتمال ميل األشخا
كما ّ
اجلنسيّة ،مبعىن انّه كلّما كان مستخدم شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ذكراً زاد ذلك من احتمال ميله و ارتياد
املواقع اجلنسيّة بصرف النظر عن الفئة العمرية.

توصل إليها القدهي حيث ذكر أب ّن أكثر الفئات العمرية ارتياداً للمواقع
وهذه النتيجة ختتلف عن النتيجة اليت ّ
توضح نتائج هذه الدراسة إىل أ ّن أكثر الفئات العمرية
اجلنسيّة هي اليت ترتاوح أعمارهم بني ( ،)15-12يف حني ّ
ارتياداً للمواقع اجلنسيّة هي ممن ترتاوح أعمارهم بني ( ،)25-18يف حني أتيت الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارهم ما بني
( )15-12يف الرتتيب الثالث.
 .2أ ّن أكثر الفئات العمرية احتماالً للميل و إنشاء املواقع اجلنسيّة على شبكة اإلنرتنت هي فئة األطفال بداللة
تفضيلية ( ،)2.20يليهم فئة املراهقني بقيمة تفضيلية (ُ ،)1.23ثّ يَق ّل احتمال ميل الفئات العمرية األخرى و
إنشاء املواقع اجلنسيّة عدا فئة الشيخوخة فينعدم عندهم احتمال امليل و إنشاء املواقع اجلنسيّة .ويظهر من بياانت
اجلدول أ ّن احتمال ميل الذكور و إنشاء املواقع اجلنسيّة على شبكة اإلنرتنت أكثر من اإلانحن.
كما يظهر اختبار ) (Waldأ ّن اجلنس (ذكر -أنثى) أكثر احمل ّددات الشخصية و احتمال ميل األشخا إىل
إنشاء املواقع اجلنسيّة بصرف النظر عن فئتهم العمرية.
ّ .3أما يف جرائم التشهري ابألشخا فتليت فئة الكهول يف املرتبة األوىل يف احتمال ميلهم و التشهري ابألشخا يف
شبكة اإلنرتنت بداللة تفضيلية ( ،)1.38يليها فئة املراهقني بداللة تفضيلية (ّ ،)1.06أما بقيّة الفئات العمرية
األخرى فيَق ّل احتمال ميلهم و التشهري ابألشخا يف شبكة اإلنرتنت ،عدا فئة الشيخوخة حيث ينعدم احتمال
ميلهم و التشهري ابألشخا يف شبكة اإلنرتنت .ويظهر اختبار ) (Waldأ ّن اجلنس (ذكر -أنثى) أكثر احملددات
الشخصية و احتمال ميل األشخا إىل التشهري ابألشخا .

 .4أ ّن أكثر الفئات العمرية احتماالً للميل و استخدام الربوكسي للدخول إىل املواقع احملجوبة هم فئة أواس العمر
بداللة تفضيلية ( ،)1.37يليها فئة الشباب بداللة تفضيلية (ُ ،)1.19ثّ فئة األطفال بقيمة تفضيلية (ّ ،)1.07أما
بقية الفئات العمرية فيَق ّل احتمال امليل عندهم الستخدام الربوكسي للدخول إىل املواقع احملجوبة ،عدا فئة الشيخوخة
حيث ينعدم احتمال امليل عندهم و استخدام الربوكسي للدخول إىل املواقع احملجوبة .ويظهر اختبار ) (Waldأ ّن
اجلنس (ذكر-أنثى) أكثر احمل ّددات الشخصية و احتمال ميل األشخا إىل استخدام الربوكسي.
مؤثرة يف احتمال ميل مستخدم اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي و استخدام
 .5وتظهر قيَم الدراسة أ ّن الفئة العمرية غري ّ
برامج إخفاء الشخصية أثناء استخدامه شبكة اإلنرتنت .ويظهر اختبار ) (Waldأ ّن اجلنس (ذكر -أنثى) أكثر
احمل ّددات الشخصية و احتمال ميل األشخا إىل استخدام برامج إخفاء الشخصية أثناء استخدام شبكة
اإلنرتنت بصرف النظر عن الفئة العمرية.
فوضحت البياانت أ ّن أكثر الفئات العمرية احتماالً للميل و انتحال شخصية
ّ .6أما جرائم انتحال الشخصية ّ
اآلخرين أثناء استخدام اإلنرتنت هم فئة األطفال بداللة تفضيلية ( ،)2.84يليها فئة املراهقني بداللة تفضيلية
( ،)1.19ففئة الشباب بداللة تفضيلية ( )1.03يف حني يَق ّل احتمال ميل بقية الفئات العمرية و انتحال شخصية
اآلخرين أثناء استخدام شبكة اإلنرتنت ،فيما عدا فئة الشيخوخة حيث ينعدم احتمال امليل عندهم و انتحال
شخصية اآلخرين أثناء استخدام شبكة اإلنرتنت .ويظهر اختبار ) (Waldأ ّن اجلنس (ذكر -أنثى) أكثر احملددات
الشخصية و احتمال ميل األشخا إىل انتحال شخصية اآلخرين أثناء استخدام شبكة اإلنرتنت.
يتطرق إىل فحص السمات املتعلّقة بسؤايل ( )21+20لكون املستخدم فيهما ضحية وليس جانياً ،ولكون
ملحوظة :مل ّ
البحث يهتم بتحليل مسات وخصائص مرتكيب جرائم اإلنرتنت فق دون اجملين عليهم.

:2المتغيّرات الجتماعية وميل المستخدم لرتكاب الجرائم الجنسيّة وممارسة األفعال غير األخالقية:

من خالل الدراس ة ة ة ةةة الش ة ة ة ةةاملة للمتغريات االجتماعية جملتمع البحث (مس ة ة ة ةةتوى الدخل للمس ة ة ة ةةتخدم – احلالة
االجتماعية) ،ومن خالل التحليل اإلحص ة ة ة ةةائي لبياانت الدراس ة ة ة ةةة امليدانية ابس ة ة ة ةةتخدام اختبار اال دار اللوجس ة ة ة ةةتيكي
) (logisticاتّضح اآليت:
وزع على فئات ثالحن هي :
 .1أ ّن الدخل الشهري ملستخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي والذي ّ
أ -الفئة األوىل تضم منخفضي الدخل أي من يصل دخله إىل مخسة أالف رايل.
ب -الفئة الثانية تضم متوسطي الدخل أي من يرتاوح دخله بني ( )5001رايل و (  )10.000رايل.
ج -الفئة الثالثة تضم مرتفعي الدخل أي أكثر من ( )10.000رايل.
ليس له أتثري يف احتمال ميل املس ة ة ة ةةتخدم و ارتكاب اجلرائم اجلنس ة ة ة ةةيّة وممارس ة ة ة ةة األفعال غري األخالقية أثناء
استخدام شبكة اإلنرتنت.
 .2كما اتّضة ة ةةح أ ّن احلالة االجتماعية ملسة ة ةةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السة ة ةةعودي واليت مشلت ( أعزب –
متزوج – مطلا – أرمل )
هلا أتثري يف احتمال ميلهم الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية من خالل شبكة اإلنرتنت،
حيث يزيد امليل لدى فئة العزاب و ارتكاب اجلرائم اجلنسة ة ة ة ة ةةيّة وممارسة ة ة ة ة ةةة األفعال غري األخالقية ،ويزيد أكثر
لدى فئة املطلقنيّ ،أما املتزوجون فيَق ّل ميلهم و ارتكاب اجلرائم اجلنسة ةةيّة وممارسة ةةة األفعال غري األخالقية ،يف
حني ينعدم ميل األرامل و ارتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية.
تبني ذلك من خالل اجلدول اآليت:
وي ّ
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نوع الفعل
نوع االختبار

ارتياد املواقع

إنشاء املواقع

التشهري

استخدام

إخفاء

اجلنسيّة

اجلنسيّة

ابألشخاص

الربوكسي

الشخصية

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

((التفضيلية))

((التفضيلية))

((التفضيلية))

((التفضيلية))
)EXP(B

الدخل الشهري

انتحال شخصية
الدالة األسية

((التفضيلية)

((التفضيلية))

)EXP(B

)EXP(B

ّ

منخفضو الدخل

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة
ّ
مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة
ّ
مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

(إل  5000أالف)
متوسطو الدخل

()10000-5001

مرتفعو الدخل

(أكثر من )10000

الحالة
االجتماعية
أعزب

0.90

0.42

0.29

2.88

2.64

2.16

متزوج

0.56

0.30

0.15

1.73

1.68

1.34

مطلق

1.47

1.52

1.90

3.60

4.09

4.92

أرمل

غري مؤثرة

1.50

0.51

3.54

1.05

2.37

مستوى
اختبار
Wald

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

الدخل
الحالة
االجتماعية

ّ

46.61

28.08

42.34

59.52

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة

58.31

31.19

املتغريات
تظهر البياانت اإلحصائية الختبار اال دار اللوجستيكي )ّ (logistic
املوضح يف اجلدول السابا أ ّن أثر ّ
االجتماعية (الدخل – احلالة االجتماعية) تتباين من انحية احتمال أثرها حسب من اجلرمية اجلنسيّة املرتكبة أو نوع
الفعل غري األخالقي املمار من خالل شبكة اإلنرتنت.
تبني ما أييت:
فعند فحص القيم اإلحصائية يف اجلدول السابا بشمولية ي ّ
متغري الدخل الشهري ملستخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي مل يدخل يف املعادلة لكونه غري مؤثّر يف ميل
 .1أ ّن ّ
املستخدم و ارتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية.

.2

.3

.4
.5
.6

تظهر قيَم الدراسة أ ّن أكثر الفئات االجتماعية احتماالً للميل و ارتياد املواقع اجلنسيّة هم فئة املطل ّقني بداللة
تفضيلية (ّ ،)1.47أما فئة العزاب وفئة املتزوجني فيَق ّل احتمال امليل عندهم الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة
األفعال غري األخالقية ،وينعدم احتمال امليل الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية عند فئة
األرامل.
ويف جرائم إنشاء املواقع اجلنسيّة فقد أظهرت قيَم الدراسة أ ّن فئة املطلقني هم أكثر الفئات االجتماعية احتماالً
للميل و ارتكاب ذلك الفعل بداللة تفضيلية ( ،)٪1.52يليهم فئة األرامل بداللة تفضيلية ( ،)1.50يف حني
يَق ّل احتمال ميل بقية الفئات االجتماعية إلنشاء املواقع اجلنسيّة.
وبيّنت نتائج االختبار أب ّن امليل لدى فئة املطلقني يقوى أيضاً يف جرائم التشهري ابألشخا  ،حيث كانت
الداللة التفضيلية ( ،)٪1.90يف حني يَق ّل احتمال امليل لدى بقية الفئات االجتماعية و هذه اجلرائم.
ويقوى احتمال امليل أيضاً لدى فئة املطلقني يف استخدام الربوكسي لتجاوز املواقع احملجوبة بداللة تفضيلية
( ،)٪3.60يليها فئة األرامل ( )3.54ففئة العزاب ( ،)٪2.88وأخرياً فئة املتزوجني (.)1.73
وأظهرت البياانت اإلحصائية الختبار اال دار اللوجستيكي ) (logisticأ ّن احتمال ميل مستخدمي شبكة
اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي و استخدام برامج إخفاء الشخصية يزيد أيضاً لدى فئة املطلقني بداللة تفضيلية
( ،)٪4.09يليها فئة العزاب بداللة تفضيلية ( ،)٪2.64ففئة املتزوجني ( ،)1.68وأخرياً فئة األرامل (.)1.05

 .7وأخرياً ويف جرائم انتحال الشخصية احتفظت فئة املطلقني بزايدة احتمال ميلهم و ارتكاب جرائم انتحال
شخصية اآلخرين أثناء تصفح اإلنرتنت ،أو إرسال الربيد اإللكرتوين ،وبشكل أكرب من بقية جرائم هذا القسم،
وذلك بداللة تفضيلية ( ،)٪4.92يليهم فئة األرامل بقيمة تفضيلية ( ،)2.37ففئة العزاب بداللة تفضيلية
( ،)٪2.16وأخرياً فئة املتزوجني بقيمة تفضيلية (.)1.34
املتغريات االجتماعية (الدخل–احلالة االجتماعية) وأثرها على احتمال ميل
 .8ويظهر اختبار) (Waldعند فحص ّ
مستخدم شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي إىل ارتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية يف
شبكة اإلنرتنت ،أ ّن احلالة االجتماعية ملستخدم اإلنرتنت (أعزب -متزوج – مطلا  -أرمل) ،أكثر احملددات
االجتماعية و احتمال ميلهم الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية يف شبكة اإلنرتنت.
 .9تتّفق نتائج هذا اجلدول مع ما جاء يف دراسة الفرم من أ ّن من اإلشباعات اليت حتققها الشبكة ،اإلشباعات
العاطفية واالجتماعية ،ففي جرائم هذا القسم جند أ ّن فئة املطلقني ،يليهم فئة األرامل هم أكثر الفئات االجتماعية
احتماالً للميل و ارتكاب مجيع جرائم وممارسات هذا القسم ،ويبدو أ ّن الفراغ العاطفي واالجتماعي الذي
أقل الفئات
يشعرون به له ُ
دور ُِ كبري يف ذلك ،والذي يؤّكد هذا أنّنا جند يف املقابل أ ّن فئة املتزوجني هي ّ
االجتماعية احتماالً للميل و ارتكاب جرائم وممارسات هذا القسم ،مما يق ّوي معه ما ذهب إليه الباحث من
أ ّن الفراغ العاطفي ،واالجتماعي هو الدافع األكرب و ارتكاب فئيت املطلقني واألرامل للجرائم اجلنسيّة وممارسة
األفعال غري األخالقية.

 :3المتغيّرات البيئية وميل المستخدم لرتكاب الجرائم الجنسيّة وممارسة األفعال غير األخالقية:

تّ دمج كل من:
متغري اجلنسيّة والذي يشمل اجلنسيات التالية:
ّ
 .1مواطين اململكة العربية السعودية.
 .2مواطين دول اخلليج العريب.
 .3مواطين الدول العربية األخرى.
 .4مواطين دول آسيا غري العربية.
 .5مواطين دول أفريقيا غري العربية.
 .6مواطين الدول األوروبية.
 .7مواطين دول أمريكا اجلنوبية.
 .8مواطين الوالايت املتحدة األمريكية وكندا.
ومتغري املنطقة األصلية للسعوديني والذي يشمل:
ّ

 .1املنطقة الغربية.
 .2املنطقة اجلنوبية.
 .3املنطقة الوسطى.
 .4املنطقة الشرقية.
 .5املنطقة الشمالية.
تبني من خالل الدراس ة ةةة الش ة ةةاملة
املتغريات البيئية ،وقد ّ
ليعربا س ة ةةوايً ( اجلنس ة ةةيّة -املنطقة األص ة ةةلية للس ة ةةعوديني) عن ّ
جملتمع البحث ومن خالل التحليل اإلحصة ة ة ةةائي لبياانت الدراسة ة ة ةةة امليدانية ابسة ة ة ةةتخدام اختبار اال دار اللوجسة ة ة ةةتيكي
متغري اجلنس ة ةةيّة له أتثري يف احتمال ميل املس ة ةةتخدم و ارتكاب اجلرائم اجلنس ة ةةيّة وممارس ة ةةة األفعال غري
) ،(logisticأ ّن ّ
األخالقية أثناء اسةةتخدام شةةبكة اإلنرتنت ،عدا جرائم ارتياد املواقع اجلنسةةيّة ،فكلّما كان مسةةتخدم اإلنرتنت يف اجملتمع
الس ة ةةعودي من دول أفريقيا غري العربية أو دول أمريكا اجلنوبية ،زاد امليل و ارتكاب اجلرائم اجلنس ة ةةيّة وممارس ة ةةة األفعال
متغري املنطقة األص ة ةةلية للس ة ةةعوديني مؤثر فق يف احتمال امليل و اس ة ةةتخدام برامج
غري األخالقية .كما اتّض ة ةةح أ ّن ّ
إخفاء الشخصية أثناء التص ّفح أو إرسال الربيد اإللكرتوين ،وخاصة إذا كان املستخدم من املنطقة الشرقية.
تبني ذلك من خالل اجلدول اآليت:
وي ّ
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نوع الفعل
نوع االختبار

ارتياد املواقع

إنشاء املواقع

اجلنسيّة

اجلنسيّة

الدالة األسية

الدالة األسية

التشهري ابألشخاص استخدام الربوكسي إخفاء الشخصية انتحال شخصية

((التفضيلية))

((التفضيلية))

((التفضيلية))

((التفضيلية))

الدالة األسية
((التفضيلية)

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

((التفضيلية))

الجنسيّة
سعودي
دول اخلليج العرب
دول عربية أخرى
دول آسيا غري العربية
دول أفريقيا غريالعربية

أورواب
أمريكا اجلنوبية
الوالايت املتحدة وكندا

مل

تدخل
يف

املعادلة
ّ
ألنها
غري

مؤثرة

0.07

0.08

0.31

0.25

0.13

0.42

0.65

0.23

0.73

0.34

0.11

0.09

0.11

0.34

0.13

0.03

0.02

0.27

0.48

0.02

8.98

9.93

4.02

3.71

7.01

0.02

0.06

0.07

0.21

0.25

5.84

6.36

2.68

1.01

2.50

ّ

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

منطقة
السعودي
الغربية
اجلنوبية
الوسطى
الشرقية

غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة

الشمالية
اختبار
Wald

الجنسيّة

غري مؤثرة

منطقة

غري مؤثرة

السعودي

غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة

غري مؤثرة
غري مؤثرة

غري مؤثرة
غري مؤثرة

ّ

1.06

1.00

0.94

0.93

1.13

0.86

0.95

1.02

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

20.55
غري مؤثرة

22.28
غري مؤثرة

14.55
10.40
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15.77
9.98

غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة

10.76
غري مؤثرة

ض ة ةح يف اجلدول الس ة ةةابا ،أ ّن أثر
ض ة ةح البياانت اإلحص ة ةةائية الختبار اال دار اللوجس ة ةةتيكي ) (logisticاملو ّ
تو ّ
املتغري ،وحبسةب
املتغريات البيئية (اجلنسةيّة – املنطقة األصةلية للسةعوديني) ،تتباين من انحية احتمال أثرها حسةب نوع ّ
ّ
من اجلرمية اجلنسة ة ة ة ة ة ةيةّة املرتكبةة ،أو نوع الفعةل غري األخالقي املمةار من خالل شة ة ة ة ة ة ةةبكةة اإلنرتنت .فعنةد فحص القيم
تبني ما أييت:
اإلحصائية يف اجلدول السابا بشمولية ي ّ

متغريي اجلنسيّة واملنطقة األصلية للسعوديني غري مؤثّرين يف احتمال ميل مستخدمي شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع
 .1أ ّن ّ
السعودي إىل ارتياد املواقع اجلنسيّة.
متغري اجلنسيّة مؤثّراً يف احتمال ميل مستخدمي
ّ .2أما يف جرائم إنشاء املواقع اجلنسيّة يف شبكة اإلنرتنت ،فقد كان ّ
شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي و إنشاء املواقع اجلنسيّة ،حيث تص ّدر مواطنو دول أفريقيا غري العربية القائمة
بداللة تفضيلية ( ،)8.98يليهم مواطنو أمريكا اجلنوبية بداللة تفضيلية ( ،)5.84ويَق ّل احتمال ميل بقية اجلنسيّات
فيما عدا مواطين الوالايت املتحدة األمريكية وكندا حيث ينعدم احتمال امليل
و إنشاء املواقع اجلنسيّة،
عندهم و إنشاء املواقع اجلنسيّة.
 .3ويف جرائم التشهري ابألشخا احتفظ مواطنو دول أفريقيا غري العربية تصدرهم قائمة اجلنسيات األكثر أتثرياً يف
احتمال امليل و ارتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية ،وذلك بداللة تفضيلية ( ،)9.93كما
احتفظ مواطنو أمريكا اجلنوبية برتتيبهم الثاين بداللة تفضيلية ( ،)6.36وظلت بقيّة اجلنسيات األخرى قليلة التلثري
يف احتمال امليل و ارتكاب جرائم التشهري ابألشخا  ،فيما عدا مواطين الوالايت املتح ّدة األمريكية ،وكندا،
حيث ينعدم احتمال امليل عندهم و التشهري ابألشخا .
استمر تص ّدر مواطين دول أفريقيا غري العربية ابعتبارهم أكثر اجلنسيات احتماالً للميل و استخدام الربوكسي
ّ .4
لدخول املواقع احملجوبة ،حيث كانت الداللة التفضيلية ( ،)4.02يليهم مواطنو أمريكا اجلنوبية بداللة تفضيلية
قل احتمال ميل بقية
( ،)2.68وانعدم احتمال امليل لدى مواطين الوالايت املتحدة األمريكية وكندا ،يف حني ّ
اجلنسيات إىل استخدام الربوكسي.
متغري املنطقة األصلية للسعوديني فكان احتمال ميل املواطنني املقيمني يف املنطقة الوسطى
ّأما ّ
أقوى الستخدام الربوكسي ( ،)1.13يليهم املقيمون يف املنطقة الغربية ( ،)1.06ويَق ّل احتمال
ميل املقيمني يف بقية مناطا اململكة ،عدا املنطقة الشمالية فينعدم احتمال ميل املواطنني املقيمني
هناك الستخدام الربوكسي.
ّ .5أما استخدام برامج إخفاء الشخصية أثناء تصفح شبكة اإلنرتنت أو إرسال الربيد اإللكرتوين ،فقد تص ّدر مواطين
دول أفريقيا غري العربية أيضاً موقعهم كلكثر اجلنسيات احتمال ميلهم الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة واملمارسات غري
األخالقية املصن ّفة يف هذا القسم ،وكانت القيمة التفضيلية ( ،)3.71وتالهم مواطين أمريكا اجلنوبية بداللة تفضيلية
استمر انعدام احتمال امليل
قل احتمال ميل بقية اجلنسيات و استخدام مثل هذه الربامج ،و ّ
( ،)1.01يف حني ّ
لدى مواطين الوالايت املتحدة األمريكية وكندا.

متغري املنطقة األصلية للسعوديني فكان احتمال ميل املواطنني القاطنني يف املنطقة الشرقية أقوى الستخدام
ّأما ّ
برامج إخفاء الشخصية أثناء التص ّفح أو إرسال الربيد اإللكرتوين ،وذلك بداللة تفضيلية ( ،)1.02يليهم املواطنون
املقيمون يف املنطقة الغربية بداللة تفضيلية ( ،)1.00ويَق ّل احتمال ميل املواطنني املقيمني يف بقيّة املناطا ،عدا
املنطقة الشمالية فينعدم احتمال ميلهم الستخدام برامج إخفاء الشخصية أثناء التص ّفح أو إرسال الربيد اإللكرتوين.
 .6احتفظ مواطنو دول أفريقيا غري العربية بتصدرهم بقيّة اجلنسيات يف احتمال ميلهم و ارتكاب جرائم هذا القسم،
حيث كانوا أكثر اجلنسيات احتماالً للميل و ارتكاب جرائم انتحال شخصية اآلخرين أثناء تصفح اإلنرتنت أو
إرسال الربيد اإللكرتوين ،بداللة تفضيلية ( ،)7.01واحتفظ مواطنو أمريكا اجلنوبية برتتيبهم الثاين بداللة تفضيلية
( ،)2.50وبقي احلال كما هو عليه من حيث ضعف احتمال ميل بقية اجلنسيات ،وانعدام احتمال امليل لدي
مواطين الوالايت املتحدة األمريكية وكندا.
املتغريات البيئية (اجلنسيّة– املنطقة األصلية للسعوديني) وأثرها على احتمال
 .7أظهر اختبار ) (Waldعند فحص ّ
ميل مستخدم شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي إىل ارتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية يف
متغري اجلنسيّة غري مؤثّر فق يف احتمال امليل و ارتياد املواقع اجلنسيّةّ ،أما بقيّة جرائم
شبكة اإلنرتنت ،أ ّن ّ
متغري املنطقة
متغري اجلنسيّة مؤثّراً يف احتمال امليل و ارتكاب تلك األفعالّ ،أما ّ
وممارسات هذا القسم فيعترب ّ
األصلية للسعوديني فهو مؤثّر فق عند استخدام الربوكسي لدخول املواقع احملجوبة ،وكذلك عند استخدام برامج
إخفاء الشخصية أثناء التص ّفح أو إرسال الربيد اإللكرتوين.

:4المتغيّرات الثقافية وميل المستخدم لرتكاب الجرائم الجنسيّة وممارسة األفعال غير األخالقية:

املتغريات الثقافية ،واملتغريات الىت تّ دجمها هي:
تّ دمج بعض متغريات الدراسة لتمثل سوايً َعن ّ
متغري مستوى التعليم ويشمل اآليت:
أّ .
أقل من الثانوي.
ّ .1
 .2اثنوي أو معهد.
 .3جامعي.
 .4دراسات عليا.
متغري نوع التخصص ويشمل:
بّ .

 .1التعليم العام.
 .2العلوم اإلدارية.
 .3العلوم اإلنسانية.
 .4العلوم التطبيقية.
 .5العلوم الشرعية.
 .6العلوم العسكرية.
 .7احلاسب اآليل.
تبني من خالل الدراس ةةة الش ةةاملة جملتمع البحث ومن خالل التحليل اإلحص ةةائي لبياانت الدراس ةةة امليدانية
وقد ّ
املتغريات الثقافية متباين يف احتمال امليل الرتكاب
ابسة ة ة ة ة ة ةةتخدام اختبار اال دار اللوجسة ة ة ة ة ة ةةتيكي ) ،(logisticأ ّن أتثري ّ
اجلرائم اجلنسةةيّة وممارسةةة األفعال غري األخالقية ،حيث اتّضةةح أ ّن مسةةتوى التعليم مؤثر يف احتمال امليل الرتكاب جرائم
متغري نوع التخصص فقد اقتصر أتثريه يف احتمال امليل
وممارسات هذا القسم ،ما عدا جرائم إنشاء املواقع اجلنسيّةّ .أما ّ
و ارتياد املواقع اجلنسيّة فق .
ويتّضح ذلك من اجلدول اآليت:

جدول رقم ()29
يوضّح أثر المتغيّرات الثقافية على احتمال الميل الرتكاب الجرائم الجنسيّة وممارسة األفعال غير األخالقية
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19.29

غري مؤثرة

9.41

16.39

15.14

21.77
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غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة

غري مؤثرة غري مؤثرة

ضةح يف اجلدول السةابا ،اختالف أثر
تظهر البياانت اإلحصةائية الختبار اال دار اللوجسةتيكي ) (logisticاملو ّ
املتغريات الثقافية (مس ة ة ة ةةتوى التعليم – نوع التخص ة ة ة ةةص) يف احتمال ميل مس ة ة ة ةةتخدمي ش ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع
ّ
السةةعودي الرتكاب جرائم وممارسةةات هذا القسةةم ،وذلك حبسةةب نوع املتغري وحبسةةب من اجلرمية اجلنسةةيّة املرتكبة
أو نوع الفعل غري األخالقي املمار من خالل شبكة اإلنرتنت ،وتفصيل ذلك كاآليت:
متغري مسةةتوى التعليم يف احتمال امليل الرتياد املواقع اجلنسةةيّة حيث يتصةةدر اجلامعيون يف احتمال امليل بقيمة
 .1يؤثر ّ
تفضة ة ة ةةيلية ( ،)1.20يليهم من حيمل املؤهل الثانوي بداللة تفضة ة ة ةةيلية ( ،)1.18ويَق ّل أتثري احتمال امليل ملن حيمل
متغري التخص ة ةةص فقد
أقل من الثانوي ،يف حني ينعدم احتمال امليل ملن حيمل مؤهل الدراس ة ةةات العلياّ .أما ّ
مؤهالً ّ
تس ةةاوى ختص ةةص العلوم اإلدارية والعلوم التطبيقية ابعتبارها أكثر التخص ةص ةةات أتثريا يف احتمال امليل وذلك بقيمة
تفض ة ة ةةيلية (ُ ،)1.17ثّ العلوم اإلنس ة ة ةةانية ( ،)1.09فالعلوم العس ة ة ةةكرية ( ،)1.02ويَق ّل احتمال امليل يف ختص ة ة ةةص
العلوم الش ة ة ة ة ةةرعية والتعليم العام ّ ،أما ختص ة ة ة ة ةةص احلاس ة ة ة ة ةةب اآليل فينعدم احتمال امليل و ارتياد املواقع اجلنس ة ة ة ة ةةيّة.
متغري
متغري مس ة ة ة ةةتوى التعليم ونوع التخص ة ة ة ةةص يؤثران يف احتمال امليل إال أ ّن ّ
ويظهر اختبار ) (Waldأ ّن كال من ّ
متغري مستوى التعليم.
نوع التخصص أقوى أثرا من ّ

صة ة ة ة ةلت إليها دراسة ة ة ة ةةة ) ،(Skinner&Freamواليت اتّضة ة ة ة ةةح منها أ ّن
وتتّفق نتائج هذا اجلدول مع النتائج اليت تو ّ
( )٪50من طلبة اجلامعات األمريكية س ة ة ة ة ة ةةبا هلم ارتكاب أعمال غري نظامية أثناء اس ة ة ة ة ة ةةتخدام اإلنرتنت ،يف حني أ ّن
نتائج اجلدول السة ة ةةابا توضة ة ةةح أ ّن احتمال ميل اجلامعيني من مسة ة ةةتخدمي شة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السة ة ةةعودي قوايً

الرتياد املواقع اجلنسة ةةيّة ،وهي إحدى املمارسة ةةات غري النظامية ملسة ةةتخدمي اإلنرتنت ،كما يؤّكد اختبار مقارنة مسة ةةتوى
التعليم مبدى مشةةاهدة املواقع اجلنسةةيّة أ ّن اجلامعيني ميثلون ما نسةةبته ( )٪57.5من جمموع مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت

يف اجملتمع السة ة ة ة ة ة ةةعودي ال ة ة ةةذين يرددون املواقع اإلابحي ة ة ةةة ،وهو األمر ال ة ة ةةذي يتّفق مع م ة ة ةةا ج ة ة ةةاء يف دراسة ة ة ة ة ة ة ة ة ةة
).(Skinner&Fream
 .2ويف إنشاء املواقع اجلنسيّة أظهرت البياانت اإلحصائية الختباري اال دار اللوجستيكي ) (logisticو ) (Waldأ ّن
متغريي مستوى التعليم ونوع التخصص غري مؤثرين يف احتمال ميل املستخدم و ارتكاب هذا الفعل اإلجرامي.
ّ .3أما يف جرائم التش ة ة ة ة ة ةةهري ابألش ة ة ة ة ة ةةخا فاتض ة ة ة ة ة ةةح أ ّن من حيمل املؤهل الثانوي أكثر احتماالً للميل و التش ة ة ة ة ة ةةهري
األقل من الثانوي ( ،)1.16يف حني يَق ّل
ابألش ة ة ة ة ةةخا وذلك بداللة تفض ة ة ة ة ةةيلية ( ،)1.42يليهم من حيمل املؤهل ّ
متغري نوع التخصةص فلم يدخل
احتمال امليل لدي اجلامعيني ،وينعدم لدى من حيمل مؤهل الدراسةات العلياّ .أما ّ
يف املعةادلةة لكونةه غري مؤثر .وأظهر اختبةار ) (Waldأ ّن مسة ة ة ة ة ة ةةتوى التعليم أكثر أتثريا من نوع التخصة ة ة ة ة ة ةةص يف
احتمال ميل املستخدم و التشهري ابألشخا .

 .4ويف اس ةةتخدام الربوكس ةةي جاء حاملي املؤهل الثانوي أوالً بداللة تفض ةةيلية ( )1.12يليهم اجلامعيني ( ،)1.09فمن
حيمةل مؤهال األق ّةل من الثةانوي ( ،)1.07وانعةدم احتمةال امليةل لةدى من حيمةل مؤهةل الةدراس ة ة ة ة ة ة ةةات العليةا .وأظهر
متغري مس ة ة ة ةةتوى التعليم أكثر أتثريا من نوع التخص ة ة ة ةةص يف احتمال ميل مس ة ة ة ةةتخدمي ش ة ة ة ةةبكة
اختبار ) (Waldأ ّن ّ
اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي الستخدام الربوكسي لدخول املواقع احملجوبة.
ّ .5أما يف اس ةةتخدام برامج إخفاء الش ةةخص ةةية أثناء تص ة ّفح ش ةةبكة اإلنرتنت أو إرس ةةال الربيد اإللكرتوين ،فكان حاملو
قل من الثانوي أكثر متغريات مس ة ة ة ة ةةتوى التعليم أتثريا يف احتمال ميل مس ة ة ة ة ةةتخدمي ش ة ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف
املؤهل األ ّ
اجملتمع الس ةةعودي الس ةةتعمال هذه الربامج ،وذلك بقيمة تفض ةةيلية ( ،)1.24ومن َثّ حاملو املؤهل الثانوي بداللة
وقل احتمال ميل اجلامعيني ،يف حني انعدم احتمال ميل أصةةحاب املؤهالت العليا السةةتخدام
تفضةةيلية (ّ ،)1.01
متغري نوع التخص ةةص يف
متغري مس ةةتوى التعليم أكثر أتثريا من ّ
وبني اختبار ) (Waldأ ّن ّ
برامج إخفاء الش ةةخص ةةيةّ ،
احتمال ميل مستخدمي شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي الستخدام برامج إخفاء الشخصية.
أقل من الثانوي من أكثر متغريات مسة ة ة ة ة ةةتوى التعليم أتثرياً يف
 .6ويف جرائم انتحال الشة ة ة ة ة ةةخصة ة ة ة ة ةةية كان حاملو املؤهل ّ
احتمال ميل مسة ةةتخدمي شة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السة ةةعودي النتحال شة ةةخصة ةةية اآلخرين ،حيث كانت القيمة
التفضة ة ة ة ة ة ةةيليةة ( ،)1.23تالهم حةاملو املؤهةل الثةانوي بةداللةة تفضة ة ة ة ة ة ةةيليةة ( ،)1.10وقةّل أيض ة ة ة ة ة ة ةاً هنةا احتمةال ميةل
اجلامعيني ،يف حني احتفظ أصةةحاب املؤهالت العليا ابنعدام احتمال امليل و ارتكاب جرائم هذا القسةةم .وأظهر
متغري مس ة ة ة ةةتوى التعليم أكثر أتثريا من نوع التخص ة ة ة ةةص يف احتمال ميل مس ة ة ة ةةتخدمي ش ة ة ة ةةبكة
اختبار ) (Waldأ ّن ّ
اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ة ة ةةعودي النتحال ش ة ة ة ةةخص ة ة ة ةةية اآلخرين أثناء تص ة ة ة ةةفح ش ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت أو إرس ة ة ة ةةال الربيد
اإللكرتوين.

 :5متغيّر الديانة وميل المستخدم لرتكاب الجرائم الجنسيّة وممارسة األفعال غير األخالقية:

ابلرغم من أ ّن اململكة العربية السة ة ة ةةعودية ال تدين إال بدين اإلسة ة ة ةةالم ،وابلتايل ال يدين مواطنوها إالّ خبات األداين،
إالّ أنّه يوجد يف اململكة أعداد كبرية جداً من الوافدين الذين يعتنقون دايانت ش ة ة ة ة ة ة ّةىت وخمتلفة ،ولذلك ورغبة يف خروج
متغري داينة مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت يف
الدراسةةة بنتائج واقعية فقد صةةممت اسةةتبانة الدراسةةة امليدانية حبيث تشةةمل ّ
اجملتمع السعودي مجيع الدايانت سواءاً السماوية منها أو غري السماوية وهذه الدايانت هي:
 .1اإلسالم.
 .2النصرانية.
 .3اليهودية.
 .4البوذية.
 .5اهلندوسية.
 .6ال ديين.

ومن خالل التحليل اإلحصائي لبياانت الدراسة امليدانية ابستخدام اختبار اال دار اللوجستيكي )،(logistic
متغري الداينة يف احتمال امليل الرتكاب اجلرائم اجلنسةةيّة وممارسةةة األفعال غري األخالقية ،حبسةةب نوع
اتّضةةح تباين أتثري ّ
الداينة ونوع الفعل املرتكب ،حيث ينعدم احتمال ميل املسة ةةتخدم املسة ةةلم الرتياد املواقع اجلنسة ةةيّة وإنشة ةةائها وكذلك يف
التش ةةهري ابألش ةةخا  ،يف حني يَق ّل احتمال ميله الس ةةتخدام الربوكس ةةي ،واس ةةتخدام برامج إخفاء الش ةةخص ةةية ،وانتحال
ش ة ة ةةخص ة ة ةةية اآلخرين أثناء التص ة ة ة ّفح ،أو إرس ة ة ةةال الربيد اإللكرتوين ،وعلى النقيض من ذلك فإ ّن احتمال امليل الرتكاب
اجلرائم اجلنسة ة ة ةةيّة وممارسة ة ة ةةة األفعال غري األخالقية تكون أقوى لدى املسة ة ة ةةتخدم اهلندوسة ة ة ةةي ومن َثّ املسة ة ة ةةتخدم البوذي
فاملستخدم اليهودي.
مفصل من خالل اجلدول اآليت:
ويتّضح ذلك بشكل ّ

جدول رقم ()30
يوضّح أثر متغيّر الديانة على احتمال الميل الرتكاب الجرائم الجنسيّة وممارسة األفعال غير األخالقية

نوع الفعل
نوع
االختبار

ارتياد املواقع

إنشاء املواقع

اجلنسيّة

اجلنسيّة

التشهري

ابألشخاص

الدالة األسية

الدالة األسية
((التفضيلية))

الدالة األسية
((التفضيلية))

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

((التفضيلية))

استخدام الربوكسي إخفاء الشخصية انتحال شخصية
الدالة األسية
((التفضيلية)
)EXP(B

الدالة األسية
((التفضيلية)
)EXP(B

الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

نوع الديانة

مسلم

0.01

0.00

0.01

0.01

0.03

0.11

نصران

1.04

2.16

2.21

0.57

1.81

3.11

يهودي

0.37

0.01

0.31

1.94

0.17

1.92

بوذي

3.29

7.04

0.17

4.88

4.28

0.80

هندوسي

5.16

8.42

9.29

5.49

6.26

1.50

ّ

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

ال دين
اختبار
Wald

68.51

84.00

97.99

68.29
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52.87

79.68

تظهر البيةاانت الةداخليةة للجةدول الس ة ة ة ة ة ة ةةابا ،نتةائج البيةاانت اإلحص ة ة ة ة ة ة ةةائيةة الختبةار اال ةدار اللوجسة ة ة ة ة ة ةةتيكي
متغري الدين يف احتمال ميل مسة ة ة ة ة ة ةةتخدمي شة ة ة ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع
) ،(logisticواليت تشة ة ة ة ة ة ةةري إىل اختالف أثر ّ
السة ة ة ةةعودي الرتكاب اجلرائم اجلنسة ة ة ةةيّة واملمارسة ة ة ةةات غري األخالقية ،وذلك حبسة ة ة ةةب الدين الذي يعتنقه املسة ة ة ةةتخدم،
وحبس ة ةةب من اجلرمية اجلنس ة ةةيّة املرتكبة ،أو نوع الفعل غري األخالقي املمار  ،من خالل ش ة ةةبكة اإلنرتنت ،وتفص ة ةةيل
ذلك كاآليت:
 .1املسةتخدمون املسةلمون لشةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي :ينعدم لديهم احتمال امليل الرتياد املواقع اجلنسةيّة،
يف حني يَق ّل احتمال ميلهم وبدرجة كبرية لبقية جرائم وممارس ة ة ة ةةات هذا القس ة ة ة ةةم وهي :إنش ة ة ة ةةاء املواقع اجلنس ة ة ة ةةيّة،
والتشهري ابألشخا  ،واستخدام الربوكسي للدخول إىل املواقع احملجوبة ،واستخدام برامج إخفاء الشخصية أثناء
تصة ة ّفح ش ةةبكة اإلنرتنت أو إرس ةةال الربيد اإللكرتوين ،وانتحال ش ةةخص ةةية اآلخرين أثناء التصة ة ّفح أو إرس ةةال الربيد
اإللكرتوين.
 .2املس ة ة ةةتخدمون لش ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ة ةةعودي من األجانب النص ة ة ةةارى :يَق ّل احتمال ميلهم الس ة ة ةةتخدام
الربوكس ة ةةي ،ويقوى احتمال امليل لديهم النتحال ش ة ةةخص ة ةةية اآلخرين أثناء التص ة ة ّفح أو إرس ة ةةال الربيد بداللة
تفضةةيلية ( )3.11يليها التشةةهري ابألشةةخا بقيمة تفضةةيلية (ُ ،)2.21ثّ إنشةةاء املواقع اجلنسةةيّة بداللة تفضةةيلية
(ُ ،)2.16ثّ اس ة ة ةةتخدام برامج إخفاء الش ة ة ةةخص ة ة ةةية أثناء التصة ة ة ة ّفح أو إرس ة ة ةةال الربيد اإللكرتوين بقيمة تفض ة ة ةةيلية
( ،)1.81وأخرياً ارتياد املواقع اجلنسيّة بقيمة تفضيلية (.)1.04
ّ .3أما مس ة ةةتخدمو ش ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ةةعودي من األجانب معتنقي الداينة اليهودية :فيَق ّل احتمال امليل
أو إرسةال الربيد اإللكرتوين،
لديهم إلنشةاء املواقع اجلنسةيّة ،اسةتخدام برامج إخفاء الشةخصةية أثناء التصة ّفح
والتش ة ةةهري ابألش ة ةةخا  ،وأخرياً ارتياد املواقع اجلنس ة ةةيّة ،يف حني يقوى احتمال امليل لديهم الس ة ةةتخدام الربوكس ة ةةي
للدخول إىل املواقع احملجوبة بداللة تفضةةيلية ( ،)1.94فانتحال شةةخصةةية اآلخرين أثناء التصة ّفح أو إرسةةال الربيد
اإللكرتوين بقيمة تفضيلية (.)1.92
ّ .4أما األجانب البوذيون من مس ةةتخدمي ش ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ةةعودي :فيَق ّل احتمال امليل لديهم للتش ةةهري
ابألشة ةةخا  ،وانتحال شة ةةخصة ةةية اآلخرين أثناء التصة ة ّفح وإرسة ةةال الربيد اإللكرتوين ،يف حني يقوى احتمال امليل
لديهم إلنشاء املواقع اجلنسيّة بقيمة تفضيلية ( ،)7.04يلي ذلك استخدام الربوكسي للدخول إىل املواقع احملجوبة
بداللة تفضة ةةيلية ( ،)4.88فاسة ةةتخدام برامج إخفاء الشة ةةخصة ةةية أثناء التصة ة ّفح أو إرسة ةةال الربيد اإللكرتوين بقيمة
تفضيلية ( ،)4.28وأخرياً ارتياد املواقع اجلنسيّة بقيمة تفضيلية (.)3.29

كل
 .5يقوى احتمال امليل لدى األجانب اهلندو من مسة ةةتخدمي شة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السة ةةعودي الرتكاب ّ
جرائم هذا القسة ةةم ،ويشة ةةت ّد احتمال ميلهم للتشة ةةهري ابألشة ةةخا أوالً بداللة تفضة ةةيلية (ُ ،)9.29ثّ إنشة ةةاء املواقع
اجلنس ةةيّة بقيمة تفض ةةيلية ( ،)8.42فاس ةةتخدام برامج إخفاء الش ةةخص ةةية أثناء التص ة ّفح أو إرس ةةال الربيد اإللكرتوين
بداللة تفضة ةةيلية (ُ ،)6.26ثّ اسة ةةتخدام الربوكسة ةةي للدخول إىل املواقع احملجوبة بقيمة تفضة ةةيلية ( ،)5.49فارتياد
املواقع اجلنسة ة ة ةةيّة بقيمة تفضة ة ة ةةيلية ( ،)5.16وأخرياً انتحال شة ة ة ةةخصة ة ة ةةية اآلخرين أثناء التصة ة ة ة ّفح أو إرسة ة ة ةةال الربيد
اإللكرتوين بداللة تفضيلية (.)1.50
ّ .6أما األجانب الالدينيون من مس ة ةةتخدمي ش ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ةةعودي :فينعدم احتمال ميلهم الرتكاب
اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية أثناء استخدام شبكة اإلنرتنت.
تغري الدين يعترب مؤثراً قوايً يف احتمال ميل مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت يف
 .7أوضةةحت نتائج اختبار ) (Waldأ ّن م ّ
اجملتمع الس ة ة ةةعودي الرتكاب اجلرائم اجلنس ة ة ةةيّة وممارس ة ة ةةة األفعال غري األخالقية أثناء اس ة ة ةةتخدام ش ة ة ةةبكة اإلنرتنت،
وخاصةة يف جرائم التشةهري ابألشةخا  ،فجرائم إنشةاء املواقع اجلنسةيّة ،ثّ انتحال شةخصةية اآلخرين أثناء التصة ّفح
أو إرسة ة ة ة ةةال الربيد اإللكرتوين ،فارتياد املواقع اجلنسة ة ة ة ةةيّة ،واسة ة ة ة ةةتخدام الربوكسة ة ة ة ةةي ،وأخرياً اسة ة ة ة ةةتخدام برامج إخفاء
الشخصية أثناء التص ّفح أو إرسال الربيد اإللكرتوين.

:6متغيّر الحالة الوظيفية وميل المستخدم لرتكاب الجرائم الجنسيّة وممارسة األفعال غير األخالقية:

مشلت احلالة الوظيفية اآليت:
 .1طالب.
 .2عاطل.
 .3عامل.
 .4موظف.
 .5عسكري.
 .6مدر .
 .7أستاذ جامعي.
 .8طبيب وصيديل.
 .9رجل أعمال.
 .10ربة منزل.
وبدراس ة ةةة ش ة ةةاملة جملتمع البحث ومن خالل التحليل اإلحص ة ةةائي لبياانت الدراس ة ةةة امليدانية ابس ة ةةتخدام اختبار
متغري احلالة الوظيفية غري متسة ة ة ة ة ة ةةاوِِ يف احتمال امليل
اال دار اللوجسة ة ة ة ة ة ةةتيكي ) ،(logisticاتّضة ة ة ة ة ة ةةح أ ّن أتثري ّ
الرتكاب اجلرائم اجلنسةيّة وممارسةة األفعال غري األخالقية ،حيث اتّضةح انعدام أتثري احلالة الوظيفية على اسةتخدام
الربوكسةي للدخول إىل املواقع احملجوبة واسةتخدام برامج إخفاء الشةخصةية أثناء تصة ّفح شةبكة اإلنرتنت أو إرسةال
الربيد اإللكرتوين .يف حني اتّضة ة ة ة ةةح تباين أتثري احلالة الوظيفية يف احتمال امليل الرتكاب بقية جرائم هذا القسة ة ة ة ةةم
املتغري ونوع اجلرمية املرتكبة أو الفعل غري األخالقي املمار .
تبعاً لنوع ّ
ويتّضح ذلك مفصالً من خالل اجلدول اآليت:

جدول رقم ()31
يوضّح أثر متغيرات الحالة الوظيفية على احتمال الميل الرتكاب الجرائم الجنسيّة وممارسة األفعال غير األخالقية

نوع الفعل

ارتياد املواقع اجلنسيّة

إنشاء املواقع اجلنسيّة

التشهري ابألشخاص

استخدام الربوكسي

إخفاء الشخصية

انتحال شخصية

نوع

الدالة األسية

االختبار

((التفضيلية))

الدالة األسية

((التفضيلية))

الدالة األسية

((التفضيلية))

الدالة األسية

((التفضيلية))

الدالة األسية
((التفضيلية)

الدالة األسية

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

((التفضيلية))

الحالة
الوظيفية
طالب

0.99

0.68

0.77

عاطل

0.98

1.73

1.35

عامل

1.61

2.65

0.99

مل

موظف

1.13

0.93

0.36

يف

عسكري

0.92

1.22

0.67

مدرس

0.74

0.43

0.34

أستاذ جامعة

0.86

0.16

1.30

طبيب وصيديل

0.92

1.48

2.53

رجل أعمال

1.08

1.40

2.37

Wald

تدخل
املعادلة
ّ
ألنها
غري

مؤثرة

مل

تدخل
يف

املعادلة
ّ
ألنها
غري

مؤثرة

ّ

1.29
0.96
0.80
0.71
1.00
1.17
1.28
1.16

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

ربة منزل

اختبار

1.40

23.85

42.90

41.22

غري مؤثرة غري مؤثرة
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26.51

متغريات
تثبت البياانت اإلحصائية الختبار اال دار اللوجستيكي ) (logisticاملبني يف اجلدول السابا ،أ ّن أثر ّ
احلالة الوظيفية تتباين من انحية احتمال أثرها حسب من اجلرمية اجلنسيّة املرتكبة أو نوع الفعل غري األخالقي
تبني ما أييت:
املمار من خالل شبكة اإلنرتنت .فعند فحص القيم اإلحصائية يف اجلدول السابا بشمولية ي ّ

 .1يتصة ةةدر فئة العمال ابقي الفئات الوظيفية يف احتمال امليل الرتكاب جرائم ارتياد املواقع اجلنسة ةةيّة بداللة تفضة ةةيلية
( ،)1.61يليهةا فئةة املوظفني ( ،)1.13فرجةال األعمةال ( ،)1.08أ ّمةا بقيةة الفئةات الوظيفيةة فيَقة ّل احتمةال امليةل
عندهم الرتياد املواقع اإلابحية ،فيما عدا فئة رابت املنازل حيث ينعدم احتمال ميلهن الرتياد املواقع اجلنسيّة.
 .2كما يتص ة ة ة ةةدر فئة العمال أيض ة ة ة ةاً بقية الفئات الوظيفية يف ارتكاب جرائم إنش ة ة ة ةةاء املواقع اجلنس ة ة ة ةةيّة ،وذلك بداللة
تفضيلية ( ،)2.65يليهم العاطلون عن العمل ( ،)1.73فاألطباء والصيادلة ( ،)1.48ورجال األعمال (،)1.40
وأخرياً العسة ة ة ة ة ة ةةكريون ( .)1.22ويَقة ّل احتمةال امليةل لةدى الفئةات األخرى عةدا رابت املنةازل حيةث ينعةدم احتمةال
امليل لديهم إلنشاء املواقع اجلنسيّة.
ّ .3أما يف جرائم التشهري ابآلخرين فقد جاء األطباء والصيادلة أوالً بداللة تفضيلية ( ،)2.53ومن َثّ رجال األعمال
( ،)2.37فةالعةاطلون عن العمةل ( ،)1.35وأخرياً األس ة ة ة ة ة ة ةةاتةذة اجلةامعيون ( ،)1.30أ ّمةا بقيةة املهن الوظيفيةة فيَقة ّل
احتمةال امليةل لةديهم للتشة ة ة ة ة ة ةةهري ابآلخرين ،فيمةا عةدا رّابت املنةازل حيةث ينعةدم احتمةال امليةل لةديهن للتشة ة ة ة ة ة ةةهري
ابآلخرين.
مؤثر يف احتمةال ميةل مسة ة ة ة ة ة ةةتخةدمي
تبني بيةاانت اجلةدول وقيم اختبةار ) (Waldأب ّن ّ
ّ .4
متغري احلةالةة الوظيفيةة ،غري ّ
شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي الستخدام الربوكسي للدخول إىل املواقع احملجوبة.
 .5وينطبا احلال أيضة ةاً على اسة ةةتخدام برامج إخفاء الشة ةةخصة ةةية أثناء تصة ة ّفح اإلنرتنت أو إرسة ةةال الربيد اإللكرتوين،
متغري احلالة الوظيفية غري مؤثّر يف احتمال ميل مسةتخدمي شةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي
حيث اتّضةح أ ّن ّ
الستعمال هذه الربامج.
ّ .6أما يف جرائم انتحال ش ة ة ة ةةخص ة ة ة ةةية اآلخرين أثناء التص ة ة ة ة ّفح أو إرس ة ة ة ةةال الربيد اإللكرتوين ،فجاء الطلبة أوالً بداللة
تفضة ة ة ة ة ة ةةيليةة ( ،)1.40يليهم العةاطلون عن العمةل ( ،)1.29فةاألطبةاء والصة ة ة ة ة ة ةيةادلةة ( ،)1.28فةلس ة ة ة ة ة ة ةاتةذة اجلةامعةة
( ،)1.17ثّ رجال األعمال ( ،)1.16وأخرياً املدرسة ة ة ة ةون ( ،)1.00ويَق ّل احتمال امليل النتحال شة ة ة ة ةةخصة ة ة ة ةةية
اآلخرين أثناء التص ة ّفح أو إرس ةةال الربيد اإللكرتوين يف بقية املهن األخرى ،عدا رّابت املنازل حيث ينعدم احتمال
امليل لديهن.
 .7أظهرت نتائج اختبار ) (Waldتباين أتثري احلالة الوظيفية يف احتمال ميل مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع
السةةعودي الرتكاب اجلرائم اجلنسةةيّة وممارسةةة األفعال غري األخالقية ،فاحلالة الوظيفية غري مؤثّرة يف احتمال امليل
السةتخدام الربوكسةي ،وكذلك يف اسةتخدام برامج إخفاء الشةخصةية أثناء التصة ّفح أو إرسةال الربيد اإللكرتوين ،يف
متغري احلالة الوظيفية يعترب مؤثّراً قوايً يف بقية اجلرائم اجلنسة ة ة ة ةةيّة واملمارسة ة ة ة ةةات غري األخالقية األخرى ،مع
حني أ ّن ّ
تباين درجة التلثري يف احتمال امليل ،حيث تتدرج تصاعدايً ابتداء من جرائم ارتياد املواقع اجلنسيّة ،فجرائم انتحال
الشة ة ةةخصة ة ةةية أثناء التصة ة ة ّفح أو إرسة ة ةةال الربيد اإللكرتوين ،فجرائم التشة ة ةةهري ابآلخرين ،وأخرياً جرائم إنشة ة ةةاء املواقع
متغري احلالة الوظيفية قوايً يف احتمال ميل مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةعودي
اجلنسةةيّة ،حيث يعترب ّ
الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية.

 :7متغيّر المهارات الفنية وميل المستخدم لرتكاب الجرائم الجنسيّة وممارسة األفعال غير األخالقية:

متغري املهارات الفنية ثالثة متغريات هي:
يضم ّ
 .1مستوى إجادة استخدام احلاسب اآليل ،وبه أربعة مستوايت هي:
أ -ال جييد استخدام احلاسب اآليل.
ب -جييد استخدام احلاسب اآليل بشكل متوس .
ج -متقدم ابخلربة يف استخدام احلاسب اآليل.
د -متخصص ابحلاسب اآليل.
 .2مستوى إجادة استخدام اإلنرتنت ،وبه أيضاً أربعة مستوايت هي:
أ -ال جييد استخدام اإلنرتنت.
ب -جييد استخدام اإلنرتنت بشكل متوس .
ج -متقدم ابخلربة يف استخدام اإلنرتنت.
د -متخصص ابحلاسب اآليل.
 .3مستوى إجادة اللغة اإلجنليزية ،وهو ثالثة مستوايت هي:
أ -ال جييد اللغة اإلجنليزية.
ب -جييد اللغة اإلجنليزية بشكل متوس .
ج -متم ّكن من اللغة اإلجنليزية.
وكما هو احلال يف ابقي نتائج التحليل اإلحصة ة ة ة ة ة ةةائي لبياانت الدراسة ة ة ة ة ة ةةة امليدانية ابسة ة ة ة ة ة ةةتخدام اختبار اال دار
متغري املهارات الفنية يف احتمال امليل الرتكاب اجلرائم اجلنسة ةةيّة وممارسة ةةة
اللوجسة ةةتيكي ) ،(logisticاتّضة ةةح تباين أتثري ّ
األفعال غري األخالقية حبسب نوع املهارة ونوع الفعل املرتكب.
مفصل من خالل اجلدول اآليت:
ويتّضح ذلك بشكل ّ
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نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء املواقع

التشهري

ابألشخاص

الربوكسي

الدالة األسية

الدالة األسية
((التفضيلية))

الدالة األسية
((التفضيلية))

الدالة األسية

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

ارتياد املواقع اجلنسيّة
((التفضيلية))

اجلنسيّة

استخدام

إخفاء الشخصية انتحال شخصية

((التفضيلية))

الدالة األسية
((التفضيلية)

الدالة األسية

)EXP(B

)EXP(B

)EXP(B

((التفضيلية))

إجادة الحاسب
ال جييد
متوسط
متقدم ابخلربة
متخصص ابحلاسب

غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة

2.77
1.06
0.72
0.63

غري مؤثرة

غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة

0.67

1.07

0.78

0.72

1.02

0.81

1.42

1.16

غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة

إجادة اإلنترنت

ال جييد

0.37

0.27

0.35

0.40

0.46

0.66

متوسط

0.62

0.96

0.52

0.39

0.82

0.70

متقدم ابخلربة

1.18

1.09

0.80

0.91

0.79

0.81

متخصص ابحلاسب

1.87

1.98

1.74

1.84

1.46

1.36

إجادة اللغة
ال جييد

غري مؤثرة

0.55

0.54

غري مؤثرة

0.66

0.57

متوسط

غري مؤثرة

0.88

0.48

غري مؤثرة

0.68

0.84

متم ّكن

غري مؤثرة

0.84

0.61

غري مؤثرة

0.92

0.93

الحاسب

غري مؤثرة

9.60

غري مؤثرة

31.10

21.94

غري مؤثرة

اإلنترنت

134.78

14.68

35.00

189.94

65.64

62.25

اللغة

غري مؤثرة

9.50

27.08

غري مؤثرة

30.81

17.42

اختبار
Wald

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة

بقراءة البيةاانت الةداخليةة للجةدول السة ة ة ة ة ة ةةابا ومن نتةائج البيةاانت اإلحصة ة ة ة ة ة ةةائيةة الختبةار اال ةدار اللوجسة ة ة ة ة ة ةةتيكي
متغري املهةارات الفنيةة يف احتمةال ميةل مسة ة ة ة ة ة ةةتخةدمي شة ة ة ة ة ة ةةبكةة اإلنرتنةت يف اجملتمع
) ،(logisticيتّضة ة ة ة ة ة ةةح اختالف أثر ّ
السعودي الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة واملمارسات غري األخالقية ،وذلك حبسب نوع مهارة املستَخدم ودرجتها ،وحبسب
ُ
من اجلرمية اجلنسيّة املرتكبة أو نوع الفعل غري األخالقي املمار من خالل شبكة اإلنرتنت ،وتفصيل ذلك كاآليت:

مؤثرين يف احتمةال ميةل
 .1اتّضة ة ة ة ة ة ةةح أ ّن متغريي إجةادة اسة ة ة ة ة ة ةةتخةدام احلةاس ة ة ة ة ة ة ةةب اآليل ،وإجةادة اللغةة اإلجنليزيةة ،غري ّ
مسة ةةتخدمي شة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السة ةةعودي الرتياد املواقع اجلنسة ةةيّة ،يف حني كان هناك عالقة طردية بني
مسة ة ة ةةتوى إجادة اسة ة ة ةةتخدام اإلنرتنت واحتمال ميل املسة ة ة ةةتخدم الرتياد املواقع اجلنسة ة ة ةةيّة ،فكلّما أجيد اسة ة ة ةةتخدام
اإلنرتنت ،زاد احتمال ميل املسةةتخدم الرتياد املواقع اجلنسةةيّة ،فاملتخصةصةةون ابحلاسةةب اآليل مييلون بشةةكل أقوى
الرتياد املواقع اجلنسة ةةيّة ،وذلك بداللة تفضة ةةيلية ( ،)1.87يليهم املتقدمون ابخلربة بقيمة تفضة ةةيلية ( ،)1.18ويَق ّل
احتمال امليل لدى متوسطي اخلربة ومن َثّ من ال جييدون استخدام اإلنرتنت.
متغري إجادة اللغة اإلجنليزية قليل التلثري يف احتمال ميل
ّ .2أما يف جرائم إنش ة ة ة ة ةةاء املواقع اجلنس ة ة ة ة ةةيّة ،فقد اتّض ة ة ة ة ةةح أ ّن ّ
قل إجادة
املس ة ة ة ةةتخدم الرتكاب هذه اجلرائمّ ،أما ّ
متغري إجادة اس ة ة ة ةةتخدام احلاس ة ة ة ةةب اآليل فقد اتّض ة ة ة ةةح أنّه كلّما ّ
اسة ةةتخدام احلاسة ةةب ،زاد احتمال امليل ،فكان احتمال ميل من ال جييدون اسة ةةتخدام احلاسة ةةب اآليل أقوى بداللة
تفض ة ة ةةيلية ( ،)2.77يليها متوس ة ة ةةطو اإلجادة بقيمة تفض ة ة ةةيلية ( ،)1.06ومن َثّ يَق ّل احتمال امليل لدى متقدمي
متغري إجادة اإلنرتنت بعالقته الطردية بني
اخلربة ،ويَق ّل أكثر لدى املتخصة ة ة ة ةصة ة ة ة ةةني يف احلاسة ة ة ة ةةب اآليل .واحتفظ ّ
مس ة ة ة ة ةةتوى اإلجادة واحتمال امليل -كما يف جرائم ارتياد املواقع اجلنس ة ة ة ة ةةيّة -فيزداد احتمال ميل املتخصة ة ة ة ة ةصة ة ة ة ة ةني
ابحلاس ةةب اآليل إلنش ةةاء املواقع اجلنس ةيّة بداللة تفض ةةيلية ( ،)1.98يليهم متقدمو اخلربة بقيمة تفض ةةيلية (،)1.09
ومن َثّ يَق ّل احتمال امليل لدى متوسة ةةطي اإلجادة ،ويَق ّل أكثر لدى من ال جييدون اسة ةةتخدام اإلنرتنت ،ومل يكن
قواي مبا يكفى للتلثري يف احتمال ميل املستخدم.
ّ
متغري إجادة اللغة ّ
متغري إجادة احلاسةةب اآليل غري مؤثر
 .3ويف جرائم التشةةهري ابألشةةخا أثناء اسةةتخدام شةةبكة اإلنرتنت ،اتّضةةح أ ّن ّ
يف احتمال ميل مستخدمي شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي للتشهري ابآلخرين يف شبكة اإلنرتنت ،يف حني
متغري إجادة املسة ة ة ة ةةتخدم للحاسة ة ة ة ةةب اآليل يف احتمال ميل مسة ة ة ة ةةتخدمي شة ة ة ة ةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع
تباين أتثري ّ
بتدرج إجادة اسة ة ة ةةتخدام اإلنرتنت ،فاحتمال امليل يقوي لدى
تدرج أتثريه ّ
السة ة ة ةةعودي للتشة ة ة ةةهري ابآلخرين ،حيث ّ
املتخص ة ةص ة ةني ابحلاسة ةةب اآليل وذلك بداللة تفضة ةةيلية ( ،)1.74ومن َثّ يَق ّل احتمال امليل تدرجيياً لدى متقدمي
اخلربة يف استخدام اإلنرتنت ،فمتوسطي اخلربة ،وأخرياً يَق ّل أكثر لدى من ال جييدون استخدام اإلنرتنت،
متغري إجادة اللغة اإلجنليزية فقد كان أتثريه قليالً يف احتمال ميل مس ة ة ة ة ة ةةتخدمي ش ة ة ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع
ّ .4أما ّ
السعودي للتشهري ابألشخا من خالل شبكة اإلنرتنت.
متغري إجادة املسة ة ةةتخدم للحاسة ة ةةب اآليل كان مؤثراً يف احتمال ميل مسة ة ةةتخدمي شة ة ةةبكة اإلنرتنت يف
 .5اتّضة ة ةةح أ ّن ّ
اجملتمع الس ة ةةعودي الس ة ةةتخدام الربوكس ة ةةي للدخول إىل املواقع احملجوبة ،وارتبطت قوة أثره بتق ّدم إجادة املس ة ةةتخدم
للحاس ة ة ةةب اآليل ،حيث زاد احتمال ميل املتخص ة ة ةص ة ة ةني ابحلاس ة ة ةةب اآليل للتش ة ة ةةهري ابآلخرين من خالل ش ة ة ةةبكة
اإلنرتنت بقيمة تفض ة ة ة ةةيلية ( ،)1.42يليهم املتقدمون ابس ة ة ة ةةتخدام احلاس ة ة ة ةةب اآليل ابخلربة وذلك بقيمة تفض ة ة ة ةةيلية
قل أثره تدرجيياً لدى من جييدون اس ةةتخدام احلاس ةةب اآليل بش ةةكل متوس ة  ،ومن َثّ من ال
( ،)1.02وبعد ذلك ّ
جييدون استخدام احلاسب اآليل.

متغري إجادة استخدام اإلنرتنت ،فقد كان مؤثراً فق لدى املتخصصني يف استخدام احلاسب بداللة تفضيلية
ّ .6أما ّ
( ،)1.84يف حني يَق ّل أثره تدرجيياً لدى املتقدمني يف اسة ة ة ة ة ة ةةتخدام اإلنرتنت ابخلربة ،فمن ال جييدون اسة ة ة ة ة ة ةةتخدام
اإلنرتنت ،وأخرياً لدى متوسطي اخلربة يف استخدام اإلنرتنت.
تغري إجادة اللغة اإلجنليزية أي أتثري يف احتمال ميل مس ةةتخدمي ش ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ةةعودي
 .7ومل يظهر مل ّ
الستخدام الربوكسي للدخول إىل املواقع احملجوبة من قبل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
متغري إجادة استخدام احلاسب اآليل مؤثراً أيضاً يف احتمال ميل مستخدمي شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع
 .8كما كان ّ
السة ة ة ةةعودي ،السة ة ة ةةتخدام برامج إخفاء الشة ة ة ةةخصة ة ة ةةية أثناء التصة ة ة ة ّفح أو إرسة ة ة ةةال الربيد اإللكرتوين ،وخاصة ة ة ةةة لدى
املتخصة ةصة ةةني ابحلاسة ةةب اآليل وذلك بداللة تفضة ةةيلية ( ،)1.16ومن َثّ لدى من ال جييدون اسة ةةتخدام احلاسة ةةب
اآليل بقيمة تفض ة ة ةةيلية ( ،)1.07وقل أتثريه تباعاً لدى متقدمي اخلربة يف اس ة ة ةةتخدام احلاس ة ة ةةب اآليل ،فمتوس ة ة ةةطي
اإلجادة الستخدام احلاسب اآليل.
متغري إجادة اس ةةتخدام اإلنرتنت فقد كان مؤثراً فق لدى املتخص ةص ةةني ابحلاس ةةب اآليل بقيمة تفض ةةيلية
ّ .9أما أتثري ّ
قل أتثريه يف احتمال ميل متوس ة ة ة ةةطي اخلربة يف اس ة ة ة ةةتخدام اإلنرتنت ،فاملتقدمني ابخلربة يف اس ة ة ة ةةتخدام
( ،)1.46و ّ
اإلنرتنت ،وأخرياً من ال جييدون استخدام اإلنرتنت.
 .10ويف جرائم انتحال مسةتخدمي شةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي لشةخصةية اآلخرين أثناء التصة ّفح أو إرسةال
متغري إجادة استخدام احلاسب اآليل مؤثراً يف احتمال امليل النتحال شخصية اآلخرين
الربيد اإللكرتوين فلم يكن ّ
متغري إجادة اس ةةتخدام اإلنرتنت مؤثراً فق لدى املتخصة ةص ةةني ابحلاس ةةب
أثناء اس ةةتخدام اإلنرتنت ،يف حني كان ّ
وقل أتثريه لدى متقدمي اخلربة ،فمتوسة ةةطي اخلربة يف اسة ةةتخدام احلاسة ةةب اآليل،
اآليل بداللة تفضة ةةيلية (ّ ،)1.36
متغري إجةةادة اللغةةة اإلجنليزيةةة فقةةد قة ّةل أتثريه تةةدرجييةاً يف
ومن َثّ لةةدى من ال جييةدون اسة ة ة ة ة ة ةةتخةةدام اإلنرتنةةت .أ ّمةا ّ
احتمال ميل مستخدمي شبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي النتحال شخصية اآلخرين أثناء التص ّفح أو إرسال
الربيةةد اإللكرتوين ،ابتةةداء من املتم ّكنني من اللغةةة اإلجنليزيةةة ،فمتوسة ة ة ة ة ة ةةطي اإلجةةادة وأخرياً من ال جيي ةدون اللغةةة
اإلجنليزية.
 .11أوضة ة ةةحت نتائج اختبار ) (Waldتباين أتثري املهارات الفنية يف احتمال ميل مسة ة ةةتخدمي شة ة ةةبكة اإلنرتنت يف
متغري إجادة استخدام
اجملتمع السعودي الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة وممارسة األفعال غري األخالقية ،إالّ أ ّن أتثري ّ
متغري إجةةادة اللغةةة اإلجنليزيةةة يف احتمةةال ميةةل
متغري إجةةادة احلةةاسة ة ة ة ة ة ة ةةب اآليل أو ّ
اإلنرتنةةت كةةان أقوى من أتثري ّ
مس ةةتخدمي ش ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ةةعودي الرتكاب اجلرائم اجلنس ةةيّة وممارس ةةة األفعال غري األخالقية من
خالل شبكة اإلنرتنت.

خالصة المبحث األول:

أوضة ة ة ةةح الباحث يف هذا املبحث حجم أكثر اجلرائم اجلنسة ة ة ةةيّة واملمارسة ة ة ةةات غري األخالقية شة ة ة ةةيوعاً يف اجملتمع
الس ةةعودي واليت ترتكب من خالل ش ةةبكة اإلنرتنت ،وأثر متغريات الدراس ةةة على احتمال ميل مس ةةتخدمي اإلنرتنت يف
اجملتمع السعودي الرتكاب اجلرائم اجلنسيّة واملمارسات غري األخالقية.
وأجاب هذا املبحث حتديداً على السة ةؤال األول من أسة ةةئلة الدراسة ةةة ،وهي اجلرائم واألفعال املصة ةةنفة يف أسة ةةئلة
القسة ةةم الثاين من اسة ةةتبيان الدراسة ةةة ،حيث اتّضة ةةح أ ّن حجم اجلرائم اجلنسة ةةيّة واملمارسة ةةات غري األخالقية اليت يرتكبها
مسة ةةتخدمو اإلنرتنت يف اجملتمع السة ةةعودي هي :ارتياد املواقع اجلنسة ةةيّة ( ،)٪54.3طلب مواد إابحية منها (،)٪19.2
االشةرتاك يف القوائم الربيدية اجلنسةةيّة ( ،)٪18.3إنشةةاء موقع جنسةةي ( ،)٪2.4إنشةةاء قائمة بريدية جنسةةيّة (،)٪4.2

إنش ةةاء موقع للتش ةةهري ابآلخرين ( ،)٪2.9إنش ةةاء اآلخرين موقعاً للتش ةةهري ابملس ةةتخدم ( ،)٪2.8إنش ةةاء اآلخرين موقعاً
للتشةهري أبقارب املسةتخدم ( ،)٪4.4اسةتخدام الربوكسةي لتجاوز املواقع احملجوبة من قبل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية( ،)٪41.2اسة ة ة ة ةةتخدام برامج إخفاء الشة ة ة ة ةةخصة ة ة ة ةةية أثناء تصة ة ة ة ةةفح اإلنرتنت ( ،)16.9اسة ة ة ة ةةتخدام برامج إخفاء
الشة ة ة ةةخصة ة ة ةةية إلرسة ة ة ةةال الربيد اإللكرتوين ( ،)٪11.8انتحال شة ة ة ةةخصة ة ة ةةية اآلخرين أثناء التصة ة ة ة ّفح أو اسة ة ة ةةتخدام الربيد
( ،)٪11.7كما تّ مقارنة حجم كل فعل من هذه األفعال ابملستخدمني السعوديني وغري السعوديني.
وأخرياً أجاب هذا املبحث على مسات وخصة ة ةةائص مرتكيب تلك اجلرائم اجلنسة ة ةةيّة واملمارسة ة ةةات غري األخالقية،
واليت ميكن تلخيصها يف اآليت:
 .1ارتي ةةاد املواقع اجلنسة ة ة ة ة ة ةيّ ةة :يقوى احتم ةةال مي ةةل اهلن ةةدو ( ،)5.16وأييت بع ةةدهم البوذيون ( ،)3.29ال ةةذكور
( ،)2.85من جييدون اسةةتخدام اإلنرتنت لتخصةصةهم ابحلاسةةب اآليل ( ،)1.87الشةةباب ( ،)1.75العمال (،)1.61
أواسة ة ة ة ة ة ة العمر ( ،)1.55املطلّقون ( ،)1.47ح ةةاملو املؤه ةةل اجل ةةامعي ( ،)1.20ح ةةاملو املؤه ةةل الث ةةانوي (،)1.18
املتقدمون يف اسة ةةتخدام اإلنرتنت ابخلربة ( ،)1.18املتخصة ةصة ةةون يف العلوم اإلدارية ( ،)1.17املتخصة ةصة ةةون يف العلوم
التطبيقية ( ،)1.17املوظفون ( ،)1.13املتخصة ة ة ة ة ة ةصة ة ة ة ة ة ةةون يف العلوم اإلنسة ة ة ة ة ة ةةانية ( ،)1.09املراهقون ( ،)1.08رجال
األعمال ( ،)1.08النصارى ( ،)1.04املتخصصون يف العلوم العسكرية (.)1.02
 .2إنش ة ةةاء املواقع اجلنس ة ةةيّة :أييت يف املرتبة األوىل مواطنو دول أفريقيا غري العربية ( ،)8.98اهلندو (،)8.42
البوذيون ( ،)7.04مواطنو دول أمريكا اجلنوبية ( ،)5.84من ال جييدون اس ة ة ةةتخدام احلاس ة ة ةةب اآليل ( ،)2.77العمال
( ،)2.65األطفال ( ،)2.20النص ة ة ة ةةارى ( ،)2.16من جييدون اس ة ة ة ةةتخدام اإلنرتنت لتخص ة ة ة ةص ة ة ة ةهم ابحلاس ة ة ة ةةب اآليل
( ،)1.98الذكور ( ،)1.97العاطلون ( ،)1.73املطلقون ( ،)1.52األرامل ( ،)1.50األطباء والص ة ة ة ة ة ةةيادلة (،)1.48
رجال األعمال ( ،)1.40املراهقون ( ،)1.23العسةكريون ( ،)1.22املتقدمون ابخلربة يف اسةتخدام اإلنرتنت (،)1.09
من جييدون استخدام احلاسب اآليل بشكل متوس (.)1.06

 .3التش ةةهري ابألش ةةخا  :أييت أوالً مواطنو دول أفريقيا غري العربية ( ،)9.93اهلندو ( ،)9.29مواطنو دول
أمريكةةا اجلنوبيةةة ( ،)6.36األطبةةاء والصة ة ة ة ة ة ةيةةادلةةة ( ،)2.53رجةةال األعمةةال ( ،)2.37النص ة ة ة ة ة ة ةةارى ( ،)2.21املطلقون
( ،)1.90الذكور ( ،)1.87من جييدون اسة ة ة ةةتخدام اإلنرتنت لتخصة ة ة ةصة ة ة ةهم ابحلاسة ة ة ةةب اآليل ( ،)1.74حاملو املؤهل
الثةةانوي ( ،)1.42الكهول ( ،)1.38العةةاطلون ( ،)1.35األس ة ة ة ة ة ة ةةاتةةذة اجلةةامعيون ( ،)1.30حةةاملو املؤهةةل األقة ّةل من
الثانوي ( ،)1.16املراهقون (.)1.06
 .4اسة ة ة ة ة ة ةةتخةدام الربوكسة ة ة ة ة ة ةةي :أييت أوالً اهلنةدو ( ،)5.49البوذيون ( ،)4.88مواطنو دول أفريقيةا غري العربيةة
( ،)4.02املطلقون ( ،)3.60األرامة ةةل ( ،)3.54العزاب ( ،)2.88مواطنو دول أمريكة ةةا اجلنوبية ةةة ( ،)2.68الة ةةذكور
( ،)2.27اليهود ( ،)1.94من جييدون اسةتخدام اإلنرتنت لتخصةصةهم ابحلاسةب اآليل ( ،)1.84املتزوجون (،)1.73
من جييدون اسةتخدام احلاسةب اآليل لتخصةصةهم فيه ( ،)1.42أواسة العمر ( ،)1.37الشةباب ( ،)1.19السةعوديون
من قةاطين املنطقةة الوسة ة ة ة ة ة ةةطى ( ،)1.13حةاملو املؤهةل الثةانوي ( ،)1.12حةاملو املؤهةل اجلةامعي ( ،)1.09األطفةال
األقل من الثانوي ( ،)1.07الس ة ةةعوديون من قاطين املنطقة الغربية ( ،)1.06املتقدمون ابخلربة
( ،)1.07حاملو املؤهل ّ
يف استخدام احلاسب اآليل (.)1.02
 .5اسة ة ةةتخدام برامج إخفاء الشة ة ةةخصة ة ةةية :أييت أوالً اهلندو ( ،)6.26البوذيون ( ،)4.28مواطنو دول أفريقيا
غري العربية ( ،)3.71الذكور ( ،)1.65املطلقون ( ،)4.09العزاب ( ،)2.64النصةةارى ( ،)1.81املتزوجون (،)1.68
األقل من الثانوي
من جييدون اسة ة ة ة ة ةةتخدام اإلنرتنت كوهنم متخصة ة ة ة ة ةصة ة ة ة ة ةون ابحلاسة ة ة ة ة ةةب اآليل ( ،)1.46حاملو املؤهل ّ
( ،)1.24من جييدون اسة ةةتخدام احلاسة ةةب اآليل كوهنم متخص ة ةص ة ةون به ( ،)1.16من ال جييدون اسة ةةتخدام احلاسة ةةب
اآليل ( ،)1.07األرامل ( ،)1.05السة ة ة ةةعوديون من قاطين املنطقة الشة ة ة ةةرقية ( ،)1.02حاملو املؤهل الثانوي (،)1.01
مواطنو دول أمريكا اجلنوبية ( ،)1.01السعوديون من قاطين املنطقة الغربية (.)1.00
 .6انتحةال الشة ة ة ة ة ة ةةخصة ة ة ة ة ة ةيةة :تقة ّدم هةذه الفئةات مواطنو دول أفريقيةا غري العربيةة ( ،)7.01املطلقون (،)4.92
النصة ة ة ة ة ة ةةارى ( ،)3.11األرامل ( ،)2.37األطفال ( ،)2.84مواطنو دول أمريكا اجلنوبية ( ،)2.50العزاب (،)2.16
اليهود ( ،)1.92الذكور ( ،)1.52اهلندو ( ،)1.50الطالب ( ،)1.40من جييدون اسةةتخدام اإلنرتنت لتخصةصةةهم
قل
ابحلاسة ة ةةب اآليل ( ،)1.36املتزوجون ( ،)1.34العاطلون ( ،)1.29األطباء والصة ة ةةيادلة ( ،)1.28حاملو املؤهل األ ّ
من الثانوي ( ،)1.23املراهقون ( ،)1.19أس ة ة ة ةةاتذة اجلامعة ( ،)1.17رجال األعمال ( ،)1.16حاملو املؤهل الثانوي
( ،)1.10الشباب ( ،)1.03املدرسون (.)1.00
كما تّ ويف املوض ة ة ةةع املناس ة ة ةةب حتديد ما إذا كانت نتائج االختبار تتفق ،أو ختتلف مع الدراس ة ة ةةات الس ة ة ةةابقة اليت تّ
الرجوع إليها واليت هلا عالقة اذا البحث.

