
 
 
 

 
 

 األول   املبحث
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 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



 
 

 
 

 
 

 ها خصائص وسمات مرتكبيو األخالقية والممارسات غير  الجنسيّة الجرائم حجم 
                                 

هذا   يف  الباحث  غري    اجلنسّيةاجلرائم    أكثرحجم    املبحثيعرض  اجملتمع    األخالقيةواملمارسات  يف  شيوعاً 
  االجتماعية املتغريات  و اجلنس(،    –الشخصية )العمر    املتغرّيات أثر  ، و اإلنرتنتترتكب من خالل شبكة    واليتالسعودي  

املتغريات الثقافية و (،  للسعودي  األصليةاملنطقة    –  اجلنسّيةاملتغريات البيئية )و (،  االجتماعيةاحلالة    –)مستوى الدخل  
استخدام احلاسب   إجادة مستوى  املهارات الفنية )و احلالة الوظيفية،  و الداينة،  و (،  نوع التخصص  – املستوى التعليمي  )

         اإلنرتنت على احتمال ميل مستخدمي    ، (اإلجنليزيةاللغة    إجادةمستوى و ،  اإلنرتنتاستخدام    إجادةمستوى  و   –  اآليل
   .األخالقيةواملمارسات غري  اجلنسّيةيف اجملتمع السعودي الرتكاب اجلرائم 

القسم   أسئلةفة يف  املصنّ   واألفعالوهي اجلرائم    ،الدراسة   ةأسئل السؤال األول من  على    هذا الفصل حتديداً   يبوجي
استبيان   من  إىل  اليت  ،الدراسة الثاين  اجلرائم     حتديد  هتدف  غري    اجلنسّيةحجم  يرتكبها    اليت  األخالقيةواملمارسات 

طلب    ،نسّيةاجلاد املواقع  يارت:  ذه اجلرائم هيوهومسات وخصائص مرتكبيها،  يف اجملتمع السعودي    اإلنرتنت  ومستخدم
موقع للتشهري  إنشاء  ،جنسّيةقائمة بريدية   إنشاء، موقع جنسي إنشاء ، تها الربيدية ، االشرتاك يف قائمهامن إابحيةمواد 

ابملستخدم،    اً موقع  اآلخرين  إنشاء،  ابآلخرين استخدام   أبقارب للتشهري    اً موقع  اآلخرين  إنشاءللتشهري  املستخدم، 
  أثناء الشخصية    إخفاء بة من قبل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، استخدام برامج  املواقع احملجو   لدخولالربوكسي  

 التصّفح  أثناء  اآلخرين، انتحال شخصية  اإللكرتوينالربيد    إلرسالالشخصية    إخفاء، استخدام برامج  اإلنرتنتح  تصفّ 
مقارنة حجم   املصنفة يف هذا املبحث،  ئمرااجلحجم  عن    اإلجابةعند    فسيتمّ   اإليضاحمن  وملزيد    . استخدام الربيد  أو
 ابملستخدمني السعوديني وغري السعوديني.  األفعالمن هذه فعل  كلّ 
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 : الجنسيّة حجم جرائم ارتياد المواقع  . 1

يف اجملتمع السةعودي يرددون   اإلنرتنتسةتخدمي  ( من م٪54.3الغالبية )  أنّ من الدراسةة امليدانية    تبنّي 
منهم  األجانب ميّثلما  بين( ٪44.8ن منهم )و السةةةةةةةةةةةعودي ميّثل،  اإلنرتنتيف شةةةةةةةةةةةبكة    اإلابحية  اجلنسةةةةةةةةةةةّيةاملواقع 

 :اآليتذلك من خالل اجلدول  تبنّي كما ي(  9.5٪)

 ( 14جدول رقم ) 

 الجنسية لمواقع اارتياد حجم  يوّضح

 ( من اجملموع العام٪0.5ما نسبته ) أي  ،إجابة( 54هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 
 

اد  ارتي  إىل أكثرمييلون   اإلنرتنتالسةةةةةعوديني من مسةةةةةتخدمي شةةةةةبكة  أنّ  ،املالحظ من بياانت اجلدول الداخلية
 اليتلون ارتياد املواقع ( يفضةةةةةةّ ٪57.4فإن الغالبية منهم )  لألجانب(، وكذلك احلال ابلنسةةةةةةبة  ٪53.7)  اجلنسةةةةةةّيةاملواقع 

 .جنسّية إعالميةحتوي مواد 
م عرب والقي  لألخالقبرامج مسةةةةةةةةةةةةيئة   ما جاء يف دراسةةةةةةةةةةةةة عبدهللا الشةةةةةةةةةةةةهري من وجود بثّ   تؤّكدوهذه النتيجة  

اجلنس الفاضةةةح   أنّ رمضةةةان من  و املسةةةاملة،  و اليوسةةةف،  و اخلليفة، و من داود،  دراسةةةة كلّ  يف   ءما جا  دتؤكّ كما  ،  اإلنرتنت
كبرياً جداً على   إقباالً هناك  أنّ مع ما جاء يف دراسةةةةةةةةةةةةةة القدهي من  قفتتّ كما  نرتنت،  إلاملسةةةةةةةةةةةةةتحدثة لرائم اجل  أحدهو 

 ،مشةةةكلة حقيقة أصةةةبحت  اإلابحيةاملواقع من أّن    (Adist) أدسةةةتما جاء يف دراسةةةة    تؤكد  أهنا، كما اإلابحيةاملواقع 
مشةةةةةاهدة  أدمنوا اإلنرتنتالعديد من مسةةةةةتخدمي  نّ أ، و آخرعلى جمتمع دون  رال تقتصةةةةةة هلذه املواقع املدمرّ   اآلاثر نّ أو 

 .  اإلابحيةاملواقع 

 ارتياد              
 املواقع         

  اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8207 ٪ 53.7 ٪ 44.8 4406 ٪ 46.3 ٪ 38.6 3801 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1630 ٪ 57.4 ٪ 9.5 935 ٪ 42.6 ٪ 7.1 695 غري سعوديني 

  ٪ 100 9837  ٪ 54.3 5341  ٪ 45.7 4496 اجملموع 
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 ،اجلنسةةةةةةةةةّيةاملواقع   ارتيادتمع السةةةةةةةةةعودي  و  يف اجمل اإلنرتنتالكبري من مسةةةةةةةةةتخدمي    اإلقبال  أنّ ويرى الباحث  
وعدم االكتفاء  ،يرددوهنا اليت  اجلنسةةةةةةةةّيةمن املواقع   إابحيةيتمثل يف طلب مواد   ،ا رايف جديد هنج سةةةةةةةةلوك   إىليدفعهم 

يف   اإلنرتنت( من مسةةتخدمي  ٪19.2)  ذكريف تلك املواقع، حيث    إابحية إعالميةمبجرد مشةةاهدة ما يعرض من مواد 
ذلك من خالل  تبنّي ، وياإلنرتنتمن خالل شةةةةةةةةةبكة    جنسةةةةةةةةةّية  إابحيةيطلبون مواد   أهنمع السةةةةةةةةةعودي وبصةةةةةةةةةراحة اجملتم

 اجلدول التايل:

 ( 15جدول رقم ) 

 الجنسية لمواد طلب احجم  يوّضح

     طلب         
 املواد        

  
 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  تكرارال
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.8 7307 ٪ 18.4 ٪ 15.4 1343 ٪ 81.6 ٪ 68.4 5964 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.2 1410 ٪ 23.5 ٪ 3.8 332 ٪ 76.5 ٪ 12.4 1078 غري سعوديني 

  ٪ 100 8717  ٪ 19.2 1675  ٪ 80.8 7042 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪11.9ما نسبته ) أي ، إجابة( 1174هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من  *
 

مقابل   اإلنرتنتمن خالل شبكة    إابحية( من السعوديني حصلوا على مواد  ٪18.4)  أنّ تربهن بياانت اجلدول  
 ( من غري السعوديني. 23.5٪)

ال يرتددون غالباً يف دفع    اإلابحيةزّوار املواقع    أنّ ما جاء يف دراسةةةة القدهي من  مع  فقتتّ ونتيجة هذا اجلدول  
 رسوم مالية مقابل شراء مواد خليعة منها.
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 إىل   ،جنسةةّيةمواد من مشةةاهدة   األشةةخا ور عند بعض يتطّ  اإلنرتنتالسةةلوك اجلنسةةي عرب  أنّ لباحث ل  حتضةةّ او 
على املسةةةةةةتجدات املتعلقة  طالعواالليضةةةةةةمن التواصةةةةةةل  ،اإلابحية  اجلنسةةةةةةّيةاالشةةةةةةرتاك يف القوائم   إىل  ،إابحيةطلب مواد 

( من مسةةةةةتخدمي شةةةةةبكة ٪18.3) أنّ من الدراسةةةةةة امليدانية    تبنّي فقد    ،وعة والشةةةةةاذةناملت اجلنسةةةةةّيةابلظواهر والسةةةةةلوكيات  
 وميّثل( ٪14.9ن منهم )و السةةةةةةةةعودي ميّثل  ،إابحية  جنسةةةةةةةةّيةيف اجملتمع السةةةةةةةةعودي سةةةةةةةةبا هلم االشةةةةةةةةرتاك يف قوائم  اإلنرتنت
    من اجلدول التايل:ذلك  تبنّي يو ، (٪3.4) األجانب

 ( 16جدول رقم ) 

 الجنسية في القوائم  شتراكالاحجم  يوّضح

     االشرتاك     
 يف              
 القوائم        
 

 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  لّ ل لكاملعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8147 17.9 ٪ 14.9 1460 ٪ 82.1 ٪ 68.4 6687 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1623 ٪ 20.4 ٪ 3.4 331 ٪ 79.6 ٪ 13.3 1292 غري سعوديني 

  ٪ 100 9770  ٪ 18.3 1791  ٪ 81.7 7979 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪1.2ما نسبته )  أي ،إجابة( 121هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 
  أكثر يقوى  اإلابحية اجلنسّيةالسلوك اجلنسي اخلا  ابالشرتاك يف القوائم  أنّ يالحظ من بياانت اجلدول السابا      
ذلك عند مستخدمي شبكة   يَق لّ ما ن يب ،(٪20.4) اإلنرتنتلشبكة  واملستخدمنياملقيمني ابململكة  األجانبعند 

  .(٪17.9)السعوديني  اإلنرتنت
نرتنت هي نشر  لإل  األمنيةاملشكالت  إحدى أنّ ما جاء يف دراسة فايز الشهري من  د تؤكّ وهذه النتيجة 

 . اإلابحيةوالصور  اجلنسّيةساساً على نشر املواد أتقوم  اجلنسّية، فالقوائم اإلابحية الصور 
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اجملتمع  أفرادالسةةةةةةةةلوك اجلنسةةةةةةةةي عند بعض  أنّ للباحث من خالل فحص بياانت الدراسةةةةةةةةة امليدانية  تبنّي ولقد 
موقع  إنشةةةةاءوهو   ،اجلنسةةةةّيةمسةةةةتحدحن ابال رافات سةةةةلوك  إىلر  قد يتطوّ  اإلنرتنتالسةةةةعودي من مسةةةةتخدمي شةةةةبكة  

ر مبقابل اشرتاك مادي، كما يوفّ   أواجملاين    طالعلال  إابحيةصفحي الشبكة مواد ملت  يوفرّ   اإلنرتنتبشبكة    إابحيجنسي  
( من مسةتخدمي ٪2.4) أنّ  اّتضةحهلم بواسةطة الربيد العادي. حيث    وإرسةاهلا  اجلنسةّيةشةراء بعض املواد   إمكانيةاملوقع 
ويزداد هذا ن،  و نصةةفهم سةةعودي  ،اإلنرتنتعلى شةةبكة    جنسةةّيةمواقع    إبنشةةاءيف اجملتمع السةةعودي قاموا   اإلنرتنتشةةبكة  

 ذلك من خالل اجلدول التايل: تبنّي كما ي  ،(٪1.4) إىلعند السعوديني  يَق لّ ما نيب ،(٪7.4) األجانبالسلوك عند 

 ( 17جدول رقم ) 

 الجنسية  مواقعلا إنشاءحجم  يوّضح

     إنشاء     
       املواقع        

 
 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  دّ املع
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8163 ٪ 1.4 ٪ 1.2 114 ٪ 98.6 ٪ 82.2 8049 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1626 ٪ 7.4 ٪ 1.2 121 ٪ 92.6 ٪ 15.4 1505 غري سعوديني 

  ٪ 100 9789  ٪ 2.4 235  ٪ 97.6 9554 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪1.0ما نسبته )  أي ،إجابة( 102هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 
      

 إليها  اإلشةةةةةارة جرت   اليتما جاء يف الدراسةةةةةات السةةةةةابقة    دتؤكّ نتائج اجلداول السةةةةةابقة،  إىل إضةةةةةافةنتائج هذا اجلدول 
، أيضةةةاً بل ومتطورة  مشةةةكلة حقيقية،   أصةةةبحت  اإلابحيةاملواقع   أنّ  دتؤكّ  اليت  (Adist) أدسةةةت، وخاصةةةة دراسةةةة  أعاله
لضةةةةةةمان   اإلابحيةيف القوائم اشةةةةةةرتاك  إىل ثُّ ،  إابحية طلب مواد إىل تطورت  ثُّ ،  شةةةةةةاهدةمبجرد املاملشةةةةةةكلة  بدأت فهنا  

   .الشّر لغريهلينشر  اإلابحيةلمواقع املستخدم ل إبنشاءانتهت و  ،اإلابحيةالتواصل املستمر مع تلك املواد 
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 األشةةةةخا هناك من  أنّ  ،يف اجملتمع السةةةةعودي اإلنرتنتللباحث من خالل فحص بياانت مسةةةةتخدمي    تبنّي 
 نّ أ تبنّي حيث    ،جمانية يومية  جنسةةةةةّية  اً صةةةةةور   اإللكرتوينترسةةةةةل ملشةةةةةرتكيها عرب الربيد   إابحيةقائمة بريدية   من قد ينشةةةةة 

وكانت غالبية ممارسةةةي ،  إابحيةوا قوائم بريدية  ؤ نشةةةأيف اجملتمع السةةةعودي قد  اإلنرتنت( من مسةةةتخدمي شةةةبكة 4.2٪)
( من السةةةةةةةعوديني. كما يالحظ ذلك من خالل ٪3.5( مقابل )٪7.7)  األجانبهذا السةةةةةةةلوك اجلنسةةةةةةةي الشةةةةةةةاذ من  

 اجلدول التايل:

 ( 18جدول رقم ) 

 الجنسية ة بريدي اللقوائم ا إنشاءحجم  يوّضح

     إنشاء          
 القوائم             

 
 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8164 ٪ 3.5 ٪ 2.9 284 ٪ 96.5 ٪ 80.5 7880 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1629 ٪ 7.7 ٪ 1.3 126 ٪ 92.3 ٪ 15.3 1503 غري سعوديني 

  ٪ 100 9793  ٪ 4.2 410  ٪ 95.8 9383 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪1.0ما نسبته ) أي إجابة( 98هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 
 

  إابحيةمواقع    أنشةةةةةةؤوامن  نسةةةةةةبة  ضةةةةةةعف    عترب تقريباً ي( ٪4.2)  إابحيةقوائم  أنشةةةةةةؤوانسةةةةةةبة من  أنّ من املالحظ  
املواقع  إنشةاءمقارنة مع   ،جمانيتها إىل  إضةافة  ،لقوائم الربيديةا إنشةاءسةهولة   إىلذلك يعود   أسةباب  أحد  (، ولعلّ 2.4٪)
  ما تكون مبقابل مادي وغري جمانية. وغالباً  ،أكربتتطلب مهارة فنية  اليت
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، سةةواء إبنشةةاء  ابآلخرينجلرائم التشةةهري  اإلنرتنتشةةبكة    هناك من اسةةتغلّ  أنّ ياانت الدراسةةة امليدانية  وأظهرت ب
يف  ارَ . وقد انتشةةةةةرت هذه املواقع انتشةةةةةار النّ اآلخرينتشةةةةةويه مسعة  إىلهتدف    أخبارمواقع خاصةةةةةة لنشةةةةةر   أوصةةةةةفحات 
العقاب الرادع  إيقاعوالتعامل معها مبا يكفل  ،ائموخاصةةةةةة يف ظل غياب اجلهة املنام اا متابعة مثل هذه اجلر  ،اهلشةةةةةيم

غري  أفعاهلملسةةةةةةةمومهم ومكاانً آمناً الرتكاب  متنفسةةةةةةةاً  اإلنرتنتعلى مرتكبيها، ولذلك وجد ضةةةةةةةعفاء النفو  شةةةةةةةبكة 
يف اجملتمع السةةةةةةةةةعودي قاموا إبنشةةةةةةةةةاء مواقع للتشةةةةةةةةةهري  اإلنرتنت( من مسةةةةةةةةةتخدمي  ٪2.9)  أنّ  اّتضةةةةةةةةةح، فقد األخالقية
 :اآليتذلك من اجلدول  ويّتضح( ٪1.2) السعودينيغري  وميّثل( ٪1.7)السعوديون  ميّثل ،ابآلخرين

 ( 19جدول رقم ) 

 باآلخرين مواقع التشهير  إنشاءحجم  يوّضح

     إنشاء     
       املواقع       

  
 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  عدّ امل
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8194 ٪ 2.0 ٪ 1.7 163 ٪ 98.0 ٪ 81.7 8031 ونسعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1631 ٪ 7.4 ٪ 1.2 120 ٪ 92.6 ٪ 15.4 1511 غري سعوديني 

  ٪ 100 9825  ٪ 2.9 283  ٪ 97.1 9542 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.7ما نسبته ) أي  ،إجابة( 66ذا السؤال )ه إجاابت الفاقد من * 
 
جرائم  أنّ ،  اجلنسةةةةّيةبعدد املشةةةةاركني من تلك   جنسةةةةّية املقارنة بني جمموع كلّ  إجراءوعند   اجلدول السةةةةابا  يبنّي 

  (.٪2.0منها بني السعوديني ) أكثر( ٪7.4) السعودينيتنتشر بني غري  ابآلخرينمواقع للتشهري   إنشاء
 أنّ  إىلالدراسةةةةةةتان   أشةةةةةةارت  حيثمن اخلليفة، ورمضةةةةةةان   هذا اجلدول ما جاء يف دراسةةةةةةة كلّ   نتائج  دتؤكّ ما  ك

 املستحدثة. اإلنرتنتجرائم  إحدىهي  ابألشخا جرائم التشهري 
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حتبياانت اجلدول السةةابا   ،  اآلخريناجملتمع السةةعودي ابملسةةتخدمني   يف اإلنرتنتحجم تشةةهري مسةةتخدم    وضةةّ
وهو ما تبحثه -  يف اجملتمع السةةةةةعودي اإلنرتنتاجلناة فيها من مسةةةةةتخدمي شةةةةةبكة   ألنّ   إيضةةةةةاحهالباحث   وهو ما يهمّ 
 نّ إ أياملسةتخدم يف اجملتمع السةعودي للتشةهري به،   تعّرضهنا حتديد حجم  سةيتمّ   اإليضةاحولكن وملزيد من  -الدراسةة

من مجيع   نفقد يكونو  ،اهلوية هنا  اجلناة غري معرويف أنّ ، وهو ما يعىن يف املقابل اً عليه وليس جاني جمين املسةةةةةةةتخدم هنا
حلجم اجلرمية يف اجملتمع   وليس من داخل اململكة العربية السةةةةةةةةةعودية فق ، وهو ما قد يعطي حكماً خاطئاً  ،العامل أ اء

 إذار شةةةامل عن اجلرمية يف اجملتمع تكون حتماً مفيدة لتكوين تصةةةوّ سةةة  أهنامبفردها، يف حني   إليهاما نظر  إذاالسةةةعودي 
 عليه.  اً وجمنياملستخدم جانياً كون يف حالة   أيسوايً،  نالنتيجتاما قرنت 

(، ٪2.9)  اً بني اجلرمية يف حالة كون املسةتخدم جاني اً كبري   هناك تقارابً  أنّ نتائج الدراسةة امليدانية   أوضةحتوقد 
 و السعودي وميّثل(، ٪2.8عليه ) اً جمنيويف حالة كونه 

ُ
 (.٪1.6ام ) ّهرَ شَ ن غالبية امل

 ( 20جدول رقم ) 

 بالمستخدم )مجني عليه(  اآلخرين تشهير حجم  يوّضح

   التشهري     
 ابملستخدم     

 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  لكلّ  ل املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8191 ٪ 2.0 ٪ 1.6 162 ٪ 98.0 ٪ 81.8 8029 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1632 ٪ 7.1 ٪ 1.2 116 ٪ 92.9 ٪ 15.4 1516 غري سعوديني 

  ٪ 100 9823  ٪ 2.8 278  ٪ 97.2 9545 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.7ما نسبته ) أي  ،بةإجا( 68هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 
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منه   اّتضةةةةةحيف اجملتمع السةةةةةعودي، والذي  اإلنرتنتمبسةةةةةتخدم  اآلخرينحجم تشةةةةةهري  األسةةةةةباح اجلدول وضةةةةةّ 
 اإليضاحجاين(، وهنا وملزيد من )  ابآلخرينتقارب حجم التشهري ابملستخدم )جمين عليه(، مع حجم تشهري املستخدم 

اجلناة   أنّ  أيضةةةةاً ، وهو ما يعىن عليهم اً املسةةةةتخدم جمني أقارب كون   أياملسةةةةتخدم،    أبقارب حتديد حجم التشةةةةهري سةةةةيتم  
وهو ما قد  يف اجملتمع السةةةةةةةعودي فق ، اإلنرتنتمن مسةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةبكة   أهنم، وال ميكن اجلزم اهلوية هنا حمّدديغري 

سةةةةةةةةةتكون حتماً مفيدة  اأهنّ مبفردها، يف حني    إليهاما نظر  إذاجم اجلرمية يف اجملتمع السةةةةةةةةةعودي  يعطي حكماً خاطئا حل
  اً وجمني املسةةتخدم جانياً  كون يف حالة    أيسةةوايً،  ما قرنت النتائج الثالثة   إذاة يف اجملتمع  ر شةةامل عن اجلرميلتكوين تصةةوّ 

 . عليهم اً املستخدم جمني أقارب كون   إىل إضافة عليه
 إىلتضةاعفت حيث وصةلت النسةبة املسةتخدم  أبقارب نسةبة التشةهري  أنّ نتائج الدراسةة امليدانية   ضةحتأو وقد 

 ابملسةةتخدم اآلخرينجرائم تشةةهري (، ويف ٪2.9) ابآلخرينجرائم تشةةهري املسةةتخدم يف يف حني كانت النسةةبة ( 4.4٪)
 و السعودي وميّثل .(2.8٪)

ُ
 (.٪1.6) أبقارام ّهرَ شَ ن غالبية امل

 ( 21م ) جدول رق

 المستخدم )مجني عليه(  بأقارب اآلخرينحجم تشهير  يوّضح    

 قارب   التشهريأب
 املستخدم      
 

 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 ة جنسيّ 

 ٪ 100 ٪ 83.5 8197 ٪ 3.8 ٪ 3.2 312 ٪ 96.2 ٪ 80.3 7885 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.5 1625 ٪ 7.1 ٪ 1.2 116 ٪ 92.9 ٪ 15.3 1509 غري سعوديني 

  ٪ 100 9822  ٪ 4.4 428  ٪ 95.6 9394 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.7ما نسبته ) أي  ،إجابة( 69هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 
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يف اجملتمع السةةةةةةةعودي،  اإلنرتنتنسةةةةةةةبة كبرية من مسةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةبكة   أنّ نتائج الدراسةةةةةةةة امليدانية   وأوضةةةةةةةحت
الربامج   أوابسةةةةةةةةةةةةتخدام الربوكسةةةةةةةةةةةةي، وذلك يتحايلون على حجب مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لبعض املواقع 

ما نسةةةةةةةةةبته  أو  اً ( مسةةةةةةةةةتخدم4055جاوز احلجب وتصةةةةةةةةةفح املواقع احملجوبة، فقد ذكر )تسةةةةةةةةةمح هلم بت اليتالوسةةةةةةةةةيطة 
( وغري ٪35.4املواقع احملجوبة، وقد كان نسةةةةةةةةبة السةةةةةةةةعوديني منهم )  إىل( اسةةةةةةةةتخدامهم للربوكسةةةةةةةةي للدخول 41.2٪)

  (.٪5.8السعوديني )
   وتفصيل ذلك من خالل اجلدول التايل:  

 ( 22جدول رقم ) 

 لبروكسي( المواقع المحجوبة )استخدام الى الدخول إحجم  يوّضح

 استخدام       
 الربوكسي     
 
 اجلنسّية   

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8205 ٪ 42.5 ٪ 35.4 3487 ٪ 57.5 ٪ 48.0 4718 نو يسعود

 ٪ 100 ٪ 16.6 1633 ٪ 34.8 ٪ 5.8 568 ٪ 65.2 ٪ 10.8 1065 غري سعوديني 

  ٪ 100 9838  ٪ 41.2 4055  ٪ 58.8 5783 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.5ما نسبته ) أي  ،إجابة( 53هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 

بعدد املشةةةةةةاركني من تلك  جنسةةةةةةّية املقارنة بني جمموع كلّ  إجراءعند و  ،من البياانت الداخلية للجدول يّتضةةةةةةح
الستخدام  أكثر٪( مييلون بشكل 42.5) يف اجملتمع السعودي اإلنرتنتالسعوديني من مستخدمي شبكة    أنّ   ،اجلنسّية

 ٪(.34.8) ألجانبالربوكسي مقارنة اب
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يف اجملتمع السةةةةةعودي من  اإلنرتنتمن مسةةةةةتخدمي شةةةةةبكة  هناك   نّ كما ظهر للباحث من الدراسةةةةةة امليدانية أب
 أجاب ، فقد آلخر أو      شةةةةةخصةةةةةية لسةةةةةبب  إخفاءبقصةةةةةد  التصةةةةةّفح  أثناءالشةةةةةخصةةةةةية   إخفاءيقوم ابسةةةةةتخدام برامج 

 إخفاءقاموا ابسةةةةةةةةةةةتخدام برامج   هنمأ( من  ٪16.9ما نسةةةةةةةةةةةبته ) أومن املشةةةةةةةةةةةاركني يف البحث،   اً ( مسةةةةةةةةةةةتخدم1660)
غري السةةةةةةعوديني ما نسةةةةةةبته    ميّثليف حني      (٪13.5ن منهم ما نسةةةةةةبته )السةةةةةةعوديو  وميّثل،  التصةةةةةةّفح  أثناءالشةةةةةةخصةةةةةةية 

(3.4٪.) 
 : اآليتذلك من خالل اجلدول  ويّتضح

 ( 23جدول رقم )  

 الشخصية   إخفاءحجم استخدام برامج  يوّضح

 استخدام          
 الربامج     

 
 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8205 ٪ 16.2 ٪ 13.5 1327 ٪ 83.8 ٪ 69.9 6878 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1633 ٪ 20.4 ٪ 3.4 333 ٪ 79.6 ٪ 13.2 1300 غري سعوديني 

  ٪ 100 9838  ٪ 16.9 1660  ٪ 83.1 8178 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.5ما نسبته ) أي  ،إجابة( 53هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 
 

بعدد املشةةةاركني من تلك  جنسةةةّيةاملقارنة بني جمموع كل  إجراءوعند  تشةةةري البياانت الداخلية للجدول السةةةابا  
من اسةةتخدام السةةعوديني  أكثر( ٪20.4) التصةةّفح أثناءالشةةخصةةية  إخفاءلربامج   األجانباسةةتخدام  أنّ  إىل،  نسةةّيةاجل
(16.2٪.) 
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الربيد  إرسةةةةال  أثناءصةةةةية  الشةةةةخ إخفاءيف اجملتمع السةةةةعودي لربامج   اإلنرتنتمسةةةةتخدمي شةةةةبكة    عمالاسةةةةت أّما
الشةةةةخصةةةةية  إخفاء( سةةةةبا هلم اسةةةةتخدام برامج ٪11.8ما نسةةةةبته ) أو  اً ( مسةةةةتخدم1156)  أنّ ، فقد وجد اإللكرتوين
 (.٪3.0) األجانب( ونسبة ٪8.8، وبلغت نسبة السعوديني منهم )اإللكرتوينالربيد  إلرسال

 ح ذلك اجلدول التايل:ويوضّ 

 ( 24جدول رقم ) 

 البريد  إلرسالالشخصية  إخفاءم برامج حجم استخدا يوّضح

       استخدام     
 الربامج       

 
 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8204 ٪ 10.5 ٪ 8.8 863 ٪ 89.5 ٪ 74.6 7341 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1632 ٪ 18.0 ٪ 3.0 293 ٪ 82.0 ٪ 13.6 1339 غري سعوديني 

  ٪ 100 9836  ٪ 11.8 1156  ٪ 88.2 8680 اجملموع 

 ( من اجملموع العام٪0.6ما نسبته ) أي  ،إجابة( 55هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 
 

، اجلنسةةّيةبعدد املشةةاركني من تلك   جنسةةّيةاملقارنة بني جمموع كل   راءإجوعند   ،من البياانت الداخلية للجدول
 .(٪10.5( تزيد عن املستخدمني هلا من السعوديني )٪18.0)  األجانبنسبة املستخدمني هلذه الربامج من    أنّ   يّتضح
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 قدماً  املضةةيع البعض على الربيد قد شةةجّ  إرسةةال أو التصةةّفح أثناءالشةةخصةةية  إخفاءاسةةتخدام برامج  أنّ   يبدو
يف اجملتمع السةعودي  املشةاركني  اإلنرتنت( من مسةتخدمي شةبكة  1153) دأكّ يف اسةتخدام مثل هذه الربامج، حيث 

السةةعوديون  ميّثل ،الربيد إرسةةال  أو تصةةّفحال  أثناء اآلخرينابنتحال شةةخصةةية  همامي( ق٪11.7مانسةةبته ) أويف الدراسةةة  
ح اجلدول ويوضةةةةةةةةةةةةّ   .إليهخطري جيب االنتباه    أمين، وهي خطوة سةةةةةةةةةةةةلبية ومنحى (٪2.9)  األجانب ميّثلما  نيب( 8.8٪)

 التايل ذلك:

 ( 25جدول رقم ) 

 اآلخرينحجم انتحال شخصية  يوّضح

       انتحال     
 الشخصية     
 

 اجلنسّية

 اجملموع نعم ال
  ارالتكر 
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

  التكرار
 )ك( 

ل  املعدّ 
 العام 

  ل لكلّ املعدّ 
 جنسّية 

 ٪ 100 ٪ 83.4 8223 ٪ 10.5 ٪ 8.8 866 ٪ 89.5 ٪ 74.6 7357 نو سعودي

 ٪ 100 ٪ 16.6 1636 ٪ 17.5 ٪ 2.9 287 ٪ 82.5 ٪ 13.7 1349 غري سعوديني 

  ٪ 100 9859  ٪ 11.7 1153  ٪ 88.3 8706 موع اجمل

 ( من اجملموع العام٪0.3ما نسبته ) أي إجابة( 32هذا السؤال ) إجاابت الفاقد من * 
 

غري السةةةةةةةةةةعوديني  أنّ  يّتضةةةةةةةةةةح اجلنسةةةةةةةةةةّيةبعدد املشةةةةةةةةةةاركني من تلك  جنسةةةةةةةةةةّيةاملقارنة بني جمموع كل   إجراءعند 
  .األخالقيةغري  واملمارسات يف هذه اجلرائم ( ٪10.5( ال يزالون يتقدمون السعوديني )17.5٪)

 انتحال الشةةةخصةةةيةجرائم  إىلنتائج هذا اجلدول ما جاء يف دراسةةةة داود، ودراسةةةة املسةةةاملة واليت  تطرقت   دتؤكّ 
 .اإلنرتنتجرائم  أمنام أحدابعتبارها 
 
 



من قبل مسةةةةةةتخدمي شةةةةةةاذة  ار  ممارسةةةةةةات و   جنسةةةةةةّية  أفعاالً هناك   أنّ السةةةةةةابقة اجلداول املالحظ من بياانت  
تسةةةاهم  ،ةتكنولوجيحديثة ترتب  مبتغريات وممارسةةةات    جنسةةةّية  أفعاالً  يف اجملتمع السةةةعودي، وهذه تعدّ  اإلنرتنتشةةةبكة  
 واملعتقدات واجلنسيات.  األداينومن خمتلف  ،ة فئات داخل البالد وخارجهاصال والتفاعل مع عدّ ابالتّ 

سةةةةةةواء على مسةةةةةةتوى املؤسةةةةةةسةةةةةةات  ،يف التنشةةةةةةئة والرتبية العامة خلل إىليرجع   ،هذا من وجهة نظر تربوية وكلّ 
الرمسية وغري الرمسية ذات العالقة ابلرتبية  غريها من مؤسةةةةةسةةةةةات الدولة  أو،  اإلعالميةاملؤسةةةةةسةةةةةات   أوالرمسية كاملدار ،  

ِ   النشءزود  ن يأ  ينبغيه  نّ أفالبحوحن الرتبوية ترى   .اجملتمع  أفراداملؤثرة يف سةةةةةةةةةةةةةةلوك ومعتقدات وقيم  أو ،والتعليم  ِ  ب ق َيم 
 اليتوتسةةةاعده على فهم رسةةةالته السةةةامية يف هذه احلياة، وتعينه على ررية املخاطر احلضةةةارية  املتغرّيات مع   تتالءمدينية  

  باعتّ او يكون عرضةةةةةةةة سةةةةةةةهلة للضةةةةةةةياع   النشءالصةةةةةةةحيحة فإن الدينية  ، ومن غري الرتبية  حتي  به وكيفية جتاوزها بسةةةةةةةالم
 ظور.الشهوات والوقوع يف احمل

  ،( 129-125هة :  1411)السيف،  "  اجلنسّيةاملرتبطة بنم  اجلرمية   االجتماعية" العوامل   :السيف يف حبثه  أشارفقد   
الغالبية العظمي من املنحرفني مل جيدوا الرتبية   نت أنّ يف اجملتمع السةةةةةةةةةةةةةعودي بيّ   أجريت  اليتالدراسةةةةةةةةةةةةةات   إحدى أنّ  إىل

النصةةةةةح   إبسةةةةةداءكانوا يهتمون    األمهات ( من ٪24.1و)  اآلابء( من ٪21.3)  أبنّ   اّتضةةةةةححيث   ،السةةةةةليمة من ذويهم
  .مرتكيب اجلرائم ألبنائهمالديين  واإلرشاد

اجملرمني يعرضةةةةةةةةون عن النشةةةةةةةةاطات   أنّ على مرتكيب اجلرائم ابململكة،   أجريت اليتكما " ثبت من الدراسةةةةةةةةات  
 اليتالجتاهات والقيم العليا للمجتمع. ففي الدراسةةةةةةةةة اغر  وتعميا  إىلهتدف أسةةةةةةةةاسةةةةةةةةاً  اليت  ،الدينية والثقافية اهلادفة

مجيع   أنّ  تبنّي كشف عن عالقة التدين ابجلرمية،  ت  أن  وحاولت رايض اليف احلائر    صالحيةإبجريت على احملكوم عليهم أ
ينة البحث اعرتافاً من عهناك  أنّ وذكرت تلك الدراسةةةةةةة  اجملرمني اندراً جداً ما حيضةةةةةةرون الندوات واحملاضةةةةةةرات الدينية،  

 .(119هة : 1417)السيف،  "داء الفروض والنوافل الدينيةبعدم الرضا عن أ
م سةةةةلوكه وعواطفه وتنظّ  اإلنسةةةةاني فكر ا تنمّ هنّ ألوضةةةةرورة مصةةةةريية،   إنسةةةةانيةقضةةةةية   اإلسةةةةالميةالدينية    فالرتبية

  :أساليبثالثة   اإلسالميةلشريعة ول .جلهاأخلا من  اليتالسامية   األهدافلتحقيا 
تربوي نفسةةةةةةّي ينبع من داخل النفس، ضةةةةةةابطه اخلوف من هللا وحمبته، وتطبيا شةةةةةةريعته خوفا من عقابه  سةةةةةةلوب أ .1

 ورغبة يف ثوابه.
 ابملعروف والنهي عن املنكر. واألمرالتناصح االجتماعي القائم على التواصي ابحلا   أسلوب  .2

  ابلقرآن.هللا يزع ابلسلطان ماال يزع  أنّ زع السلطة التنفيذية انطالقا من او  .3

ابعتباره  يعمل    لاألوّ   فاألسلوب ،  واآلاثمارتكاب للمعاصي    أوا راف    أيّ وهذه الوسائل املتكاملة تقي الفرد من 
  إنكارل يف يتمثّ  آخر  ، ومىت ما ضةعف هذا الرادع فسةيجد الشةخص رادعاً أحواله للشةخص يف كلّ  اً مصةاحب  اً ليأوّ  اً رادع

وخاصةةة  فعاالً   سةةيكون حتماً  األخريالرادع    فإنّ   ،لسةةبب ما  أيضةةاً يعمل الرادع الثاين  مل وإذا وأخرياً اجملتمع لفعله الشةةاذ،  
ارتكابه للفعل احملّرم لن ميّر دون عقوبة مناسةةةةةبة للجرم الذي ارتكبه. فالوسةةةةةائل الثالثة تعمل   أنّ الشةةةةةخص    مما عل مىت 

 .(68-19هة : 1403)النحالوي، ادة واالستقامة والسع الكمال إىللتصبح احلياة أقرب  اإلسالميةسوايً على حتقيا املعاين 



يف احلديث الذي رواه صةلى هللا عليه وسةلم  النيّب لك لقول ذو فق ، الوالدين   عنها  يسةللال   أمانة  األبناء  وتربية
ول عن ؤ ومسةةةة أهلهول عن رعيته، والرجل راع يف ؤ راع ومسةةةة واإلمام،  عن رعيتهول ؤ ومسةةةةكم راع " كل البخاري ومسةةةةلم  

ني حقوقاً أوجب "على الوالدين وغريمها من املربّ  واإلسةةةةةةةةالم،  تها"ولة عن رعيؤ ملرأة يف بيت زوجها راعية ومسةةةةةةةةرعيته، وا
 ،وخلقاً  ،عقيدة  ،شةةةاملة  إسةةةالميةللناشةةةئة منذ والدهتم وحىت بلوغهم سةةةن التكليف والتمييز يف توجيههم وتربيتهم تربية  

  (41هة : 1407)الصليفيح، وجسما"  ،عقالً و  ،وسلوكاً 
حيث ه احلديث الذي رواه الشةةةةةيخان عن رسةةةةةول هللا عليه الصةةةةةالة والسةةةةةالم وأتثري الوالدين يف الرتبية يوضةةةةةحّ 

ما تعليم ولده ة "  يوليف مسةةةةةةةةؤ من أمهل و   "سةةةةةةةةانهميجّ   أورانه ينصةةةةةةةةّ   أودانه  مولود يولد على الفطرة فلبواه يهوّ  قال:" كلّ 
هلم وترك   وإمهاهلم  اآلابءجاء فسةةةةةةةةادهم من قبل   اإمنّ   األوالد وأكثر  اإلسةةةةةةةةاءةغاية   إليهوتركه سةةةةةةةةدى، فقد أسةةةةةةةةاء   هينفع

       .(24هة :1407)العسال،تعليمهم فرائض هللا وسنته" 
يف اجملتمع  اإلنرتنتمن مسةةةةةةةةةةةةةتخدمي   اً كبري   هناك إقباالً  أنّ وجبالء الدراسةةةةةةةةةةةةةة امليدانية  بياانت    أوضةةةةةةةةةةةةةحتفقد 
ويف هذه خطر جسةةةةةيم على قيمنا ومعتقداتنا وأمننا،  ،اجلنسةةةةةّيةاد على ارتياد املواقع اإلابحية ومشةةةةةاهدة املو   السةةةةةعودي
وعلى مشةةةاهديها بصةةةفة عامة، من كوهنا  ،على النشء خاصةةةة اجلنسةةةّيةالسةةةليب الكبري هلذه املواد   التلثري  ىال خيفحيث  

الطرق امللتوية لتنفيس هذه  إىل تلجل أن    فال بدّ   ،هلا  وسليماً   شرعياً  مل جتد متنفساً  ج العاطفة، واليت إن  جّ ؤ تثري الغريزة وتةةُ 
احلرام من حماذير شةةةةةةرعية  إىلوهنا مكمن اخلطورة األمنية واالجتماعية والشةةةةةةرعية، مع ما يف النظرة   ،جةالشةةةةةةهوة املتلجّ 

 .أساساً 
مع ما  ،اجلنسةّيةيدل على تفاعل نسةبة ليسةت ابلقليلة من مرددي املواقع    اً مهم اً مؤشةر سةة  اكما تربز نتائج الدر 

  وقيامهم بدفع مبالغ مالية مقابل شرائها وإرساهلا هلم يف السعودية. جنسّيةفيها من مواد يعرض 
هناك   أنّ ؟ وهل يعىن هذا  األشخا هؤالء    إىلصل هذه املواد اإلابحية  ت  وهذا يطرح سؤاالً مهماً وهو: كيف 

ترسل كرسائل بواسطة الربيد العادي   اليت ميكن أن  منياً و أيف مراقبة املواد احملظورة شرعياً و   إليهجيب اإللتفات    اً منيأ  خلالً 
 .آخرأبي شكل   أوكطرود بريدية   أو

بدأ  حيثيف اجملتمع السةةةةةةةةةعودي  اإلنرتنتمسةةةةةةةةةتخدم    لديتطور سةةةةةةةةةليب خطري  ه حدحن نّ أوالحظ الباحث  
 اجلنسةةةةّيةداد املواقع قرر املسةةةةامهة الشةةةةخصةةةةية يف زايدة أع وأخرياً فيها،  مشةةةةرتكاً   ثّ للمواقع اإلابحية،   ومردداً   مشةةةةاهداً 

اليت يصةةةةةعب حصةةةةةر  األخرى اجلنسةةةةةّيةالقوائم  إىلبواسةةةةةطة أصةةةةةدقاء له، ويضةةةةةاف    أو إبنشةةةةةاء موقع يديره شةةةةةخصةةةةةياً 
  .أعدادها وأضرارها

سواء   ،آلخرينابلتشهري  لصفحة    أو موقع    نشاءإبمن املستخدمني قاموا    اً هناك عدد  أنّ كما الحظ الباحث  
 .  آخر سبب  ألي أو  خالف بينهما،   أولوجود عداء  أور به، ه  املشُ لغرض شخصي كالرغبة يف ابتزاز 

 ح حداً وفعل يعاقب عليه الشرع احلنيف الذي حفظ األعراض ووضّ   ،وهذا الفعل وال شك أمر غري أخالقي
 ، اإلنرتنتهلم يف شبكة    وجد بعض ضعفاء النفو  متنفساً   ،ه ولألسف الشديد نّ أ  جتاوزات، إالّ   أليّ   للقذف منعاً 

 "األدب   من أمن العقوبة أساءمنوا العقوبة وقدمياً قيل "أيث ال توجد جهة متخصصة ملتابعتهم ومقاضاهتم وابلتايل  ح



 إمكانية تفشةةةيهاعلى ر على وجود هذه الظاهرة و شةةةإال أنه مؤ   -نسةةةبياً   كان قليالً   ن  إو -التشةةةهري  حجم جرائمو 
خالل ضةةرر يتضةةاعف أثره السةةليب مع سةةرعة انتشةةار اخلرب من ال ألنّ نظرا خلطورهتا ، ويتعامل معها  إليها يلتفت ملما 

ويتعامل  إليهجيب أن يلتفت  أيضةةاً على مسةةاحة مكانية حمددة، وهو ما يعىن مؤشةةرا  وعدم اقتصةةاره اإلنرتنتشةةبكة  
 معه.

امليدانية    وأوضحت يعرفه  -الربوكسي  هناك من يستخدم    أنّ البياانت  ه  نّ أعلى    اإلنرتنت  ومستخدموهو ما 
جرمية إىل  التصرف غري األخالقي منه    إىلقرب  أوقد يكون هذا الفعل    -املواقع احملجوبة  إىلسي  يستخدم للدخول  و 

الدخول    إذاوخاصة    ، جنسّية ليس  استخدامه  من  اهلدف  الغريزة    أو   اجلنسّيةاملواقع    إىلكان  وإمنا    اجلنسّيةإشباع 
  ، الشرعية عليها   أولوجود بعض املالحظات األمنية    أو   ، االستفادة العلمية من بعض املواقع اليت قد حتجب خطلً 
وما شااها اجلرمية  إحصائيات  بنشر  اخلاصة  للوصول    ،كاملواقع  الربوكسي  الباحثني الستخدام  بعض   إىلويضطر 

الغالبية العظمي من مستخدمي الربوكسي  نّ إ حيث ، ويف حكم النادر ُِ هذا قليلُ  أنّ مع املعلومة واالستفادة منها، و 
ل على ذلك انتشار الربوكسي بني املراهقني  يدّ والذي  والسياسية احملجوبة،    اجلنسّيةاملواقع    إىلتخدمونه للدخول  يس 

  اإللكرتوين ىل الربيد  إالقوائم املختلفة و   إىلع بنشر وإرسال الربوكسيات  وانتشار القوائم الربيدية اليت تتطوّ   ،والشباب 
األمر سباق حمموم بينهم وبني   ب عمليات املنع اليت تقوم اا املدينة وكلنّ وبشكل شبه يومي لتواك  للمستخدمني جماانً 

 املدينة.  
امليدانية  توضّ و  البياانت  الربوكسي    ،وجبالءح  استخدام  شبكة  انتشار  مستخدمي  اجملتمع   اإلنرتنتبني  يف 

 احلجب الفعلي للمواقع.   مما ينبغي معه إعادة تقييم سياسة حجب املواقع واختاذ طرق تقنية بديلة تكفل ،السعودي
برامج خاصة ، وهي  التصّفح  أثناء الشخصية    إخفاءستخدم برامج  هناك من ي  أنّ الدراسة امليدانية    أظهرت كما   

عن طريا    ،حبيث ال تتعرف املواقع اليت يزورها علي شخصيته الصحيحة  اإلنرتنتإلخفاء الشخصية احلقيقية ملتصفح  
غلب املواقع بوضعها يف جهاز الزائر ملوقعها ألهداف عدة سبا التطرق أتقوم    واليت   (Cookies)ما يسمى ابلكعكة

 يف اإلطار النظري.   إليها
ستخدم مثل يليس ابلقليل    اً عدد هناك    أنّ على    ر مهمّ هذه األرقام مؤشّ   أنّ هو    ،إليه   اإلشارةا هنا  وما يهمنّ  

 إىلالدخول    أثناء شخصيتهم    إخفاءج بغرض  كانت نسبة من هؤالء قد يستخدمون هذه الربام  ن  إو   ،هذه الربامج
إالّ   خوفاً   أو  حياءً   امّ إالسياسية    أو  اجلنسّيةاملواقع   احلقيقية،  منهم  نّ أ  من كشف شخصيتهم  نسبة  يوجد   أيضاً ه 

اخلوف من فضح شخصيته   إىلالفعل اإلجرامي منه    إىلقرب  أ يستخدمون تلك الربامج ألغراض أخرى قد تكون  
 من آاثرها السلبية.  مثل هذه الربامج واستخداماهتا للحدّ  إىللتفات الفضل ا، ولذلك فمن األحياءً 

  
 



وهذه الربامج قد تكون مشااة   ،اإللكرتوينالشخصية إلرسال الربيد    إخفاءاستخدام برامج  على    أيضاً   األمروينطبا  
شخصية   إخفاء نا هو لغرض  استخدامها هاهلدف من    أنّ   إالّ   ، واحداً   قد تكون برانجماً   أولربامج السابا ذكرها،  ل

مرفقات غري مرغوب اا    إرسال  أو  ،شكوى من جمهول  إرسالكون  تقد    ،ألسباب خمتلفة  اإللكرتوينمرسل الربيد  
 هم.  تمضايق أو فريوسات ألشخا  بقصد إحلاق األذى ام  أو جنسّيةكصور 

عل قد يعترب تطوراً وامتداداً للفعلني هذا الفف  ، الربيد  إرسال  أو   التصّفح  أثناء   اآلخرينانتحال شخصية  جرائم    أّما
انتحال شخصية    إىل خوفاً،    أوالشخصية حياًء    إخفاءر األمر من جمرد الرغبة يف  السابقني املذكورين أعاله، حيث يتطوّ 

 سبب.   أليّ  اآلخرين
استخدامها يف   السابا  ذاهتا  تكون هي  قد  الربامج  لمع    ، نيتالسابق  الفقرتنيوهذه  الربانمج  مستخدم ل توفري 

ح ابنتحال  فهذه الربامج تسمح للمتصفّ   مستقلة بذاهتا، وعلى كلّ    قد تكون برامجَ   أو،  اآلخرينإمكانية انتحال شخصية  
 حمدداً.   الكرتونياً  أرسل بريداً  أو  هو الذي تصفح ذلك املوقع آخرشخص   هحبيث يبدو وكلنّ  اآلخرينشخصية 
تساعد على انتحال   اليت  أو،  اإللكرتوينمرسل الربيد    أوتصفح  شخصية امل  إخفاءتساعد على    اليتربامج  هذه الو 
من اخلطورة مبكان خاصة إذا استخدمها شخص حمرتف ، اإللكرتوينالربيد  إرسال أو ،التصّفح أثناء اآلخرينشخصية 
عادة   واليت  ،عيرغب اإليقاع به هو من قام بتصفح تلك املواق  حمدداً   شخصاً   نّ أبمثالً    اآلخرينإيهام  ، كإجرامية  ألغراض

لتضليل   أومواقع تعليم اجلرمية والتخطي  هلا،    أو   ،اجلنسّية  أو   ،كاملواقع السياسيةبه،  غري مسموح    إليهاكون الدخول  يما  
  ألي   أو،  اإلنرتنته على شبكة  تتطلب تتبع شخص ما وحتديد حتركاتاجلهات األمنية اليت قد جتد نفسها أمام جرمية  

 .  آخرسبب 
 شخصاً   وكلنّ   حيث يبدو  ،اآلخرينرسائل الكرتونية بعد انتحال شخصية    إرسالاته ينطبا على  األمر ذ  أنّ ا  كم

املرسل  -  حمدداً  إيهام  املرسل  الرسالةأبنّ   إليهيريد  تلك  أرسل  الذي  هو  املنتحل    -ه  ابلشخص  األذى  إحلاق  بغرض 
 شخصيته واإلضرار به.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 : األخالقيةوالممارسات غير  لجنسيّة االجرائم  : سمات وخصائص مرتكبي ثانيا

مسات وخصةةةةةائص مرتكيب  يما ه أي، البحث أسةةةةةئلةمن ول  األهذا ولإلجابة على الشةةةةةا الثاين من السةةةةةؤال   
يف اجملتمع السةعودي،  اإلنرتنتمن قبل مسةتخدمي  اإلنرتنتيف شةبكة   األخالقيةغري   األفعال  يوممارسة اجلنسةّيةرائم اجل
للوجسةةةةةةةةةةةةةةتيكي  ا ةدار  اال    اختبةار إجراء تّ فقةد  

(logistic)      متغريات الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة على احتمةال ميةل  أثرلتوضةةةةةةةةةةةةةةيح
 .األخالقيةغري  األفعالوممارسة  اجلنسّيةيف اجملتمع السعودي الرتكاب اجلرائم  اإلنرتنتمستخدمي شبكة 

ورغبة يف تقليل جداول   ،االسةةتبيان  أسةةئلةات الدراسةةة وتعدد نظراً لضةةخامة بياانت الدراسةةة امليدانية ولكثرة متغريّ و 
ع بُ  اليتالتحليل    سةةةةةةبع إىلالثالثة عشةةةةةةر مت متغريات الدراسةةةةةةة  سةةةةةةّ قد قُ فمن تركيز القارئ وتشةةةةةةتت تفكريه،   قد ُتصةةةةةة 
 ي:ههذه اجملموعات ، و تجانسةامل املتغرّيات جمموعة   م كلّ تضّ جمموعات 
 : األوىلاجملموعة  .1

 اجلنس. غرّي مت العمر و متغرّي الشخصية وتشمل:  املتغرّيات     
 اجملموعة الثانية:  .2

 .االجتماعيةاحلالة  متغرّي  الدخل و متغرّي وتشمل:  االجتماعية املتغرّيات     

 اجملموعة الثالثة:  .3

 للسعوديني. األصليةاملنطقة  متغرّي  و اجلنسّية متغرّي البيئية وتشمل:  املتغرّيات    

 اجملموعة الرابعة:   .4

 . اإلنرتنتملستخدم نوع التخصص العلمي والفين  متغرّي  مستوى التعليم و غرّي متالثقافية وتشمل:  املتغرّيات    

 اجملموعة اخلامسة:   .5

 . اإلنرتنتمستخدم الدين الذي يعتنقه  متغرّي صر على تالداينة ويق متغرّي   
 اجملموعة السادسة:  .6

 .للمستخدماحلالة الوظيفية  متغرّي على  أيضاً صر تاحلالة الوظيفية ويق متغرّي   

 اجملموعة السابعة:  .7

  إجادة ىمسةةةةةةةتو  ومتغرّي ، اآليلللحاسةةةةةةةب    املسةةةةةةةتخدم  إجادة مسةةةةةةةتوى  متغرّي املهارات الفنية ويشةةةةةةةمل:   متغرّي    
  .اإلجنليزيةللغة  املستخدم إجادةمدى  متغرّي و  ،اإلنرتنتستخدام ال  املستخدم

يف اجملتمع    اإلنرتنتشةةةةةةةةةةبكة  احملددة يف البحث على احتمال ميل مسةةةةةةةةةةتخدم   املتغرّيات  أثرميكن توضةةةةةةةةةةيح  و  
 :اآلتية األبعاديف ضوء  األخالقيةغري  األفعالوممارسة  اجلنسّية الرتكاب اجلرائم  السعودي

 
 

  ( من أسئلة استبانة الدراسة واخلا  ابرتياد املواقع اجلنسية،  14)إلجراء اختبار اللوجستيكي ورغبة يف تقليل اجلداول اإلحصائية ولتسهيل التعامل مع بياانت الدراسة لضخامتها، فقد ّت دمج السؤال رقم
( اخلا   17يف قوائم جنسية، ليّعربوا مجيعاً عن مدى ارتياد املواقع اجلنسية. كما ّت دمج السؤال رقم )  ك( اخلا  ابالشرتا16بطلب مواد إابحية من املواقع اجلنسية، والسؤال رقم )   ( اخلا 15والسؤال رقم ) 

( اخلا  ابستخدام برامج إخفاء الشخصية أثناء التصفح والسؤال رقم  23ع جنسية،وأخريا ّت دمج السؤال رقم )( اخلا  إبنشاء قوائم جنسية ليمثال سوايً مدى إنشاء مواق 18إبنشاء مواقع جنسية والسؤال رقم )
 ( اخلا  ابستخدام برامج إخفاء الشخصية إلرسال الربيد االلكرتوين ليمثال سوايً مدى استخدام برامج إخفاء الشخصية.  24)



 : األخالقيةغير  األفعال وممارسة  الجنسيّة  لرتكاب الجرائممستخدم الالشخصية وميل  المتغيّرات:1

خالل  تبنّي  ومن  البحث  جملتمع  الشاملة  الدراسة  خالل  اإلحصائي  من  امليدانية  التحليل  الدراسة    لبياانت 
 :اآليت (logistic)ابستخدام اختبار اال دار اللوجستيكي 

  األخالقيةغري    األفعالوممارسة    اجلنسّيةرتكاب اجلرائم  اليف احتمال ميل املستخدم    أتثريالفئة العمرية هلا    أنّ 
يل  و ارتكاب  امل ضعف  يف اجملتمع السعودي    اإلنرتنتدم  مستخر  م  م عُ ما تقدّ ، فكلّ اإلنرتنتاستخدام شبكة    أثناء

 .األخالقيةغري  األفعالوممارسة  اجلنسّيةاجلرائم 
 اجلنسّيةالرتكاب اجلرائم    احتماالً   أكثر  يف اجملتمع السعودي  اإلنرتنت  يمن مستخدمالذكور    أنّ   اّتضحكما  

   :اآليت من خالل اجلدول ذلك  تبنّي وي .رتنتاإلنمن خالل شبكة من االانحن  األخالقيةغري  األفعالوممارسة 
 ( 26جدول رقم ) 

 األخالقية غير   األفعالوممارسة  الجنسيّةميل الرتكاب الجرائم الالشخصية على احتمال   المتغيّرات  أثر  يوّضح

املواقع   ارتياد  نوع الفعل
 اجلنسّية 

املواقع   إنشاء 
 اجلنسّية 

التشهري  
 ابألشخاص

استخدام  
 الربوكسي 

 انتحال شخصية  الشخصية  فاء إخ

 نوع االختبار
 األسية  الدالة

 (( التفضيلية )) 
EXP(B) 

 األسية  الدالة
 (( التفضيلية )) 

EXP(B) 

 األسية  الدالة
 (( التفضيلية )) 

EXP(B) 

 األسية  الدالة
 (( التفضيلية )) 

EXP(B) 

 األسية  الدالة
 (( التفضيلية )) 

EXP(B) 

 األسية  الدالة
 (( التفضيلية )) 

EXP(B) 

  العمريةالفئة 

 1.07 0.77 2.20 0.53 (  فأقل  12 )  الطفولة 

مل تدخل يف  
املعادلة  

ها 
ّ
غري    ألن

 مؤثرة 

2.84 

 1.19 0.68 1.06 1.23 1.08 ( 17-13)  املراهقة 

 1.03 1.19 0.52 0.66 1.75 ( 25- 18)  الشباب

 العمر   أواسط
(26 -50 ) 

1.55 0.68 0.46 1.37 0.64 

 0.39 0.67 1.38 0.33 0.42 ( 65-51)  الكهولة 

 الشيخوخة 
ها مل تدخل يف املعادلة   ( 65  من  أكرب)

ّ
 غري مؤثرة   ألن

  الجنس 

 1.52 1.65 2.27 1.87 1.97 2.85 الذكور 

ها مل تدخل يف املعادلة   اإلانث 
ّ
 غري مؤثرة   ألن

  اختبار
Wald 

الفئة 
 العمرية

 24.71 غري مؤثرة  27.83 12.44 13.45 30.65

 56.98 120.97 489.21 17.42 32.49 669.85 الجنس

Wald     = ابملشكلة  التأثري احتمال 



 املتغرّيات  أثر  أنّ السابا  ح يف اجلدول  املوضّ   (logistic)  اال دار اللوجستيكيالختبار    اإلحصائية   البياانت ربهن  تُ 
نوع الفعل غري   أواملرتكبة    اجلنسّية ة  حسب من  اجلرمي  أثرهاين من انحية احتمال  اتتب  ،اجلنس(  –   الشخصية )العمر

 ما أييت:  تبنّي يف اجلدول السابا بشمولية ي  اإلحصائيةيم  فعند فحص الق    .اإلنرتنت  املمار  من خالل شبكة  األخالقي
( 25-18)  هي فئة الشباب   اإلنرتنتعلى شبكة    اجلنسّيةاملواقع    ارتياد و    ميللل   الفئات العمرية احتماالً   أكثر  نّ أ .1

فئة    ثّ (،  1.55)  بقيمة تفضيلية(  50-26)   العمر  أواس فئة   يف املرتبة الثانية  وأييت(،  1.75بداللة تفضيلية )
والكهول (  12من  أقلّ )  األطفال  عدم احتمال ميلالبياانت    تبنّي (، و 1.08)  بقيمة تفضيلية(  17-13)  نو املراهق
املواقع    ارتياد ميلهم  و  احتماالت  فتنعدم  (  65من    أكرب)  فئة الشيخوخة   أّما،  اجلنسّيةاملواقع    رتيادال  (51-65)

   .اجلنسّية
من   أكثر  اجلنسّيةاملواقع    ارتياد    والذكور  احتمال ميل    أنّ   (logistic)  اال دار اللوجستيكياختبار   قيم  بنّي تُ و  
 . اإلانحن 

)ذكر  أنّ    (Wald)اختبار  يوّضحكما   املواقع   ارتياد و    األشخا ميل  الحتمال    اً ددّ  حمَُ   أكثر(  أنثى   –اجلنس 
  ارتياديف اجملتمع السعودي ذكراً زاد ذلك من احتمال ميله  و    اإلنرتنتمستخدم شبكة    ما كانكلّ انّه  ، مبعىن  جلنسّيةا

   بصرف النظر عن الفئة العمرية. اجلنسّيةاملواقع 
النتيجة   للم   ختتلف وهذه  العمرية ارتياداً  الفئات  إليها القدهي حيث ذكر أبّن أكثر  النتيجة اليت توّصل  واقع عن 

(، يف حني توّضح نتائج هذه الدراسة إىل أّن أكثر الفئات العمرية  15-12اجلنسّية هي اليت ترتاوح أعمارهم بني )
(، يف حني أتيت الفئة العمرية اليت ترتاوح أعمارهم ما بني  25-18ارتياداً للمواقع اجلنسّية هي ممن ترتاوح أعمارهم بني )

 ( يف الرتتيب الثالث. 12-15)
بداللة   األطفالهي فئة    اإلنرتنتعلى شبكة    اجلنسّيةملواقع  ا   إنشاء  و  ميل  لل   الفئات العمرية احتماالً   كثرأ  أنّ  .2

 و    األخرىات العمرية  ئميل الفاحتمال    يَق لّ   ثُّ   ،(1.23هقني بقيمة تفضيلية )ااملر   يليهم فئة  ،(2.20تفضيلية )
ويظهر من بياانت    .اجلنسّيةاملواقع    إنشاءامليل  و  احتمال    ندهم لشيخوخة فينعدم عافئة    اعد  اجلنسّيةاملواقع    إنشاء

  .اإلانحن من  أكثر اإلنرتنتعلى شبكة  اجلنسّيةاملواقع  إنشاء و الذكور احتمال ميل  أنّ اجلدول 

 إىل  األشخا ميل  احتمال  دات الشخصية  و  احملدّ    أكثر(  أنثى  -اجلنس )ذكر  أنّ   (Wald)يظهر اختبار  كما  
   بصرف النظر عن فئتهم العمرية.  اجلنسّيةملواقع ا إنشاء
يف   ابألشخا ميلهم  و التشهري احتمال يف  األوىليت فئة الكهول يف املرتبة لفت ابألشخا يف جرائم التشهري  اأمّ  .3

رية  ة الفئات العمبقيّ   اأمّ   ،(1.06بداللة تفضيلية )  نياملراهق  ، يليها فئة (1.38بداللة تفضيلية )  اإلنرتنتشبكة  
احتمال  فئة الشيخوخة حيث ينعدم    اعد  ،اإلنرتنتيف شبكة    ابألشخا  و التشهري    همميل احتمال    َيق لّ ف  األخرى

احملددات   أكثر(  أنثى  -اجلنس )ذكر  أنّ   (Wald)ويظهر اختبار    . اإلنرتنتيف شبكة    ابألشخا  و التشهري    همميل 
 . ابألشخاالتشهري  إىل األشخا ميل احتمال الشخصية  و 



العمر    أواس املواقع احملجوبة هم فئة    إىلميل  و استخدام الربوكسي للدخول  لل   احتماالً الفئات العمرية    أكثر  أنّ   .4
  أّما  (،1.07)  بقيمة تفضيلية  األطفالفئة    ثُّ   ،(1.19(، يليها فئة الشباب بداللة تفضيلية )1.37بداللة تفضيلية )

فئة الشيخوخة   ا، عداملواقع احملجوبة  إىليل عندهم الستخدام الربوكسي للدخول  احتمال امل   َيق لّ بقية الفئات العمرية ف
  أنّ   (Wald)ويظهر اختبار    املواقع احملجوبة.  إىلحيث ينعدم احتمال امليل عندهم  و استخدام الربوكسي للدخول  

  .وكسياستخدام الرب  إىل األشخا دات الشخصية  و احتمال ميل احملدّ   أكثر( أنثى-اجلنس )ذكر

يف اجملتمع السعودي  و استخدام   اإلنرتنتة يف احتمال ميل مستخدم  عمرية غري مؤثرّ الفئة ال  أنّ م الدراسة  يَ وتظهر ق   .5
  أكثر(  أنثى  -اجلنس )ذكر  أنّ   (Wald)ويظهر اختبار  .  اإلنرتنتاستخدامه شبكة    أثناءالشخصية    إخفاءبرامج  
ميل  احملدّ   احتمال  الشخصية  و  برامج    إىل  األشخا دات  شبكة  استخدام    أثناء الشخصية    إخفاء استخدام 

   بصرف النظر عن الفئة العمرية. اإلنرتنت
البياانت    أّما .6 فوّضحت  الشخصية  انتحال  احتماالً   أكثر  أنّ جرائم  العمرية  انتحال شخصية لل   الفئات  ميل  و 

تفضيلية )  األطفالفئة    هم  اإلنرتنتاستخدام    أثناء   اآلخرين املراهقني  (،2.84بداللة  فئة  تفضيلية   يليها  بداللة 
احتمال ميل بقية الفئات العمرية  و انتحال شخصية   يَق لّ يف حني  (  1.03ففئة الشباب بداللة تفضيلية )(،  1.19)

فئة الشيخوخة حيث ينعدم احتمال امليل عندهم  و انتحال   ا، فيما عداإلنرتنتاستخدام شبكة    أثناء  اآلخرين
احملددات   أكثر(  أنثى  -اجلنس )ذكر  أنّ   (Wald)ويظهر اختبار    .اإلنرتنتاستخدام شبكة    اء أثن  اآلخرينشخصية  

 . اإلنرتنتاستخدام شبكة  أثناء اآلخرينشخصية  انتحال إىل األشخا الشخصية  و احتمال ميل 
لكون  ، و اً انيكون املستخدم فيهما ضحية وليس جل(  21+20بسؤايل )قة  السمات املتعلّ فحص    إىلق  ملحوظة: مل يتطرّ 

 عليهم.   اجملينفق  دون  اإلنرتنتبتحليل مسات وخصائص مرتكيب جرائم يهتم البحث 

 

 

 

 
 
 
 
 

  
 
 



 : األخالقية غير  األفعالوممارسة  الجنسيّة  لرتكاب الجرائممستخدم الوميل  الجتماعية  المتغيّرات:2

 
احلالة  – لمسةةةةةةةةةتخدملالدخل  )مسةةةةةةةةةتوىجملتمع البحث   االجتماعيةللمتغريات  الدراسةةةةةةةةةة الشةةةةةةةةةاملة   من خالل

ابسةةةةةةةةةتخدام اختبار اال دار اللوجسةةةةةةةةةتيكي   لبياانت الدراسةةةةةةةةةة امليدانية  من خالل التحليل اإلحصةةةةةةةةةائيو   ،(االجتماعية
(logistic)  اآليت اّتضح: 
 ع على فئات ثالحن هي :والذي وزّ  يف اجملتمع السعودي اإلنرتنتالدخل الشهري ملستخدمي  أنّ  .1

 .رايل أالفمخسة  إىلمن يصل دخله  أي منخفضي الدخلتضم   األوىلالفئة  -أ

 ( رايل.10.000)  و ( رايل5001من يرتاوح دخله بني ) أيمتوسطي الدخل  الفئة الثانية تضم - ب 

 ( رايل.10.000من ) أكثر أيالفئة الثالثة تضم مرتفعي الدخل  - ج

 أثناء  األخالقيةغري   األفعالة  وممارسةةةةةةةةة  اجلنسةةةةةةةةةّيةيف احتمال ميل املسةةةةةةةةةتخدم  و ارتكاب اجلرائم   أتثريله  ليس 
 .اإلنرتنتاستخدام شبكة 

 – أعزب )     مشلت واليت يف اجملتمع السةةةةةةعودي اإلنرتنت يسةةةةةةتخدممل  االجتماعيةاحلالة   أنّ   اّتضةةةةةةحكما     .2
 ( أرمل –مطلا   –متزوج  

، اإلنرتنتشبكة    من خالل  األخالقيةغري   األفعالوممارسة    اجلنسّيةالرتكاب اجلرائم  ميلهم  احتمال    يف  أتثريهلا  
ويزيد أكثر ،  األخالقيةغري   األفعالوممارسةةةةةةةةةةةةة   اجلنسةةةةةةةةةةةةّية و ارتكاب اجلرائم   فئة العزاب  يزيد امليل لدىحيث  

، يف األخالقيةغري    األفعالوممارسةةةةة   اجلنسةةةةّية و ارتكاب اجلرائم  ميلهم  َيق لّ فاملتزوجون   أّما،  نيلدى فئة املطلق
 .األخالقيةب اجلرائم اجلنسّية وممارسة األفعال غري ينعدم ميل األرامل  و ارتكاحني 

  :اآليتمن خالل اجلدول ذلك  تبنّي وي
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 األخالقية غير  األفعالوممارسة  الجنسيّةميل الرتكاب الجرائم العلى احتمال    االجتماعية المتغيّرات  ثرأ  يوّضح

املواقع   ارتياد  نوع الفعل
 اجلنسّية 

املواقع   إنشاء
 اجلنسّية 

التشهري  
 ابألشخاص

استخدام 
 الربوكسي

  إخفاء
 الشخصية 

 انتحال شخصية 

 نوع االختبار
 األسية  الدالة

 (( التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية  الدالة

 (( التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية  الدالة

 (( التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية  الدالة

 ((التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية   الدالة

 (التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية  الدالة

 ((التفضيلية))

EXP(B) 
  الدخل الشهري

 الدخل   منخفضو
ها مل تدخل يف املعادلة   أالف(  5000  إل )

ّ
 غري مؤثرة   ألن

 الدخل  متوسطو 
ها مل تدخل يف املعادلة   ( 5001-10000)

ّ
 غري مؤثرة   ألن

 الدخل  و مرتفع
ها مل تدخل يف املعادلة   ( 10000من  أكثر)

ّ
 غري مؤثرة   ألن

ة الحال
   االجتماعية

 2.16 2.64 2.88 0.29 0.42 0.90 أعزب
 1.34 1.68 1.73 0.15 0.30 0.56 متزوج 
 4.92 4.09 3.60 1.90 1.52 1.47 مطلق 
 2.37 1.05 3.54 0.51 1.50 غري مؤثرة  أرمل 

 اختبار
Wald 

 مستوى
 الدخل

ها مل تدخل يف املعادلة  
ّ
 غري مؤثرة   ألن

الحالة 
 31.19 58.31 59.52 42.34 28.08 46.61 االجتماعية

Wald    =  ابملشكلة   التأثرياحتمال 

 املتغرّيات  أثر  أنّ ح يف اجلدول السابا  املوضّ   (logistic)  اال دار اللوجستيكيالبياانت اإلحصائية الختبار    تظهر
نوع    أو املرتكبة    نسّية اجل( تتباين من انحية احتمال أثرها حسب من  اجلرمية  االجتماعيةاحلالة    –  الدخل )  االجتماعية 

 . اإلنرتنتالفعل غري األخالقي املمار  من خالل شبكة 
 ما أييت:  تبنّي فعند فحص القيم اإلحصائية يف اجلدول السابا بشمولية ي

ر يف ميل كونه غري مؤثّ ليف اجملتمع السعودي مل يدخل يف املعادلة    اإلنرتنتالدخل الشهري ملستخدمي    متغرّي   أنّ  .1
 . األخالقيةغري  األفعالوممارسة  اجلنسّيةارتكاب اجلرائم  املستخدم  و



بداللة    نياملطلقّ هم فئة    اجلنسّيةاملواقع    ارتياد ميل  و  لل   احتماالً   االجتماعية الفئات   أكثر   أنّ   م الدراسةيَ تظهر ق   .2
وممارسة    اجلنسّيةئم  الرتكاب اجلرااحتمال امليل عندهم    َيق لّ ف  نياملتزوج  فئةو   العزاب فئة    أّما(،  1.47تفضيلية )
فئة    عند  األخالقيةغري    األفعالوممارسة    اجلنسّيةرتكاب اجلرائم  الينعدم احتمال امليل  و ،  األخالقيةغري    األفعال
 . األرامل

 احتماالً  االجتماعيةالفئات  أكثر هم نيفئة املطلق أنّ ق َيم الدراسة  أظهرت فقد  اجلنسّيةاملواقع  إنشاءيف جرائم و  .3
يف حني (،  1.50بداللة تفضيلية )  األرامليليهم فئة  (،  ٪1.52رتكاب ذلك الفعل بداللة تفضيلية )ميل  و الل 
 . اجلنسّيةاملواقع  إلنشاء االجتماعيةميل بقية الفئات احتمال  يَق لّ 

حيث كانت   ، ابألشخا يف جرائم التشهري    أيضاً   يقوى  نيامليل لدى فئة املطلق  نّ نت نتائج االختبار أبوبيّ   .4
  و هذه اجلرائم.  االجتماعيةاحتمال امليل لدى بقية الفئات  يَق لّ (، يف حني  ٪ 1.90لة التفضيلية )الدال

امليل    يقوىو  .5 املطلق  أيضاً احتمال  فئة  تفضيلية نيلدى  بداللة  املواقع احملجوبة  لتجاوز  الربوكسي  استخدام   يف 
 . (1.73) املتزوجنيفئة  وأخرياً (، ٪2.88العزاب )( ففئة 3.54) األرامل(، يليها فئة 3.60٪)

اللوجستيكيالبياانت اإلحصائية الختبار    وأظهرت  .6 مستخدمي شبكة  احتمال ميل    أنّ   (logistic)  اال دار 
 بداللة تفضيلية  نيلدى فئة املطلق  أيضاً الشخصية يزيد    إخفاء و استخدام برامج  يف اجملتمع السعودي    اإلنرتنت

   . (1.05)  األراملفئة    وأخرياً ،  (1.68)  نيفئة املتزوجف(،  ٪2.64يلية )(، يليها فئة العزاب بداللة تفض4.09٪)
جرائم انتحال بزايدة احتمال ميلهم  و ارتكاب    نياحتفظت فئة املطلق ويف جرائم انتحال الشخصية    وأخرياً  .7

، القسم من بقية جرائم هذا أكربوبشكل ، اإللكرتوينالربيد  إرسال  أو  ،اإلنرتنتتصفح  أثناء  اآلخرينشخصية 
العزاب بداللة تفضيلية  (، ففئة  2.37بقيمة تفضيلية )  األراملهم فئة  ييل   (،  ٪4.92وذلك بداللة تفضيلية )

 .  (1.34بقيمة تفضيلية ) نياملتزوجفئة  وأخرياً (، 2.16٪)

على احتمال ميل   وأثرها (  االجتماعيةاحلالة  –)الدخل االجتماعية  املتغرّيات عند فحص    (Wald)اختبار  ويظهر .8
يف   األخالقيةغري    األفعالوممارسة    اجلنسّيةارتكاب اجلرائم    إىل  يف اجملتمع السعودي  اإلنرتنتمستخدم شبكة  

احملددات   أكثر  ،(أرمل  -مطلا    –متزوج    -أعزب )  اإلنرتنتملستخدم    االجتماعيةاحلالة    أنّ ،  اإلنرتنتشبكة  
      .اإلنرتنتيف شبكة  األخالقيةغري  األفعالسة وممار  اجلنسّيةرتكاب اجلرائم ال هم و احتمال ميل  االجتماعية

 اإلشباعات ،  حتققها الشبكة  اليت   اإلشباعات   من  نتائج هذا اجلدول مع ما جاء يف دراسة الفرم من أّن     فقتتّ  .9
  االجتماعيةالفئات    أكثرهم    األرامل ، يليهم فئة  نيالعاطفية واالجتماعية، ففي جرائم هذا القسم جند أّن فئة املطلق

أّن الفراغ العاطفي واالجتماعي الذي    جرائم وممارسات هذا القسم، ويبدوارتكاب مجيع   و  ميل  لل   تماالً اح
به   و   ُِ دورُ له  يشعرون  أنّنا جند  يؤكّ   الذيكبري يف ذلك،  املقابل  د هذا  املتزوجيف  فئة  الفئات   أقلّ  هي  نيأّن 
الباحث من   إليهمعه ما ذهب    يوّ يققسم، مما  ارتكاب جرائم وممارسات هذا ال و  ميل  لل   احتماالً   االجتماعية

وممارسة   اجلنسّيةلجرائم ل واألرامل نياملطلق  و ارتكاب فئيت األكربواالجتماعي هو الدافع  ،أّن الفراغ العاطفي
 .    األخالقيةغري  األفعال



 
  

 : األخالقيةغير  الاألفعوممارسة   الجنسيّة لرتكاب الجرائم مستخدم الوميل   البيئية  المتغيّرات : 3

  :ن  كل م    دمج تّ 
 :اجلنسيات التاليةوالذي يشمل  اجلنسّية متغرّي 
 مواطين اململكة العربية السعودية.  .1
 مواطين دول اخلليج العريب. .2

 . األخرىمواطين الدول العربية  .3
 غري العربية.  آسيامواطين دول  .4

 غري العربية.  أفريقيامواطين دول  .5

 . األوروبيةمواطين الدول  .6
 اجلنوبية. أمريكااطين دول مو  .7

 وكندا. األمريكيةمواطين الوالايت املتحدة  .8

 للسعوديني والذي يشمل: األصليةاملنطقة  ومتغرّي              
 املنطقة الغربية.  .1

 املنطقة اجلنوبية.  .2

 املنطقة الوسطى. .3

 املنطقة الشرقية. .4

 املنطقة الشمالية.  .5
من خالل الدراسةةةةةة الشةةةةةاملة   تبنّي البيئية، وقد  املتغرّيات عن للسةةةةةعوديني(    األصةةةةةليةاملنطقة  -اجلنسةةةةةّية)  ليعربا سةةةةةوايً     

ابسةةةةةةةةتخدام اختبار اال دار اللوجسةةةةةةةةتيكي   لبياانت الدراسةةةةةةةةة امليدانية  جملتمع البحث ومن خالل التحليل اإلحصةةةةةةةةائي
(logistic)  ، ّغري  األفعالوممارسةةةةةة   سةةةةةّيةاجلنيف احتمال ميل املسةةةةةتخدم  و ارتكاب اجلرائم   أتثريله    اجلنسةةةةةّية  متغرّي   أن
يف اجملتمع  اإلنرتنتمسةةتخدم  كانما  ، فكلّ اجلنسةةّيةاملواقع   ارتيادجرائم  عدا  ،اإلنرتنتاسةةتخدام شةةبكة    أثناء  األخالقية
 األفعالوممارسةةةةةة   اجلنسةةةةةّيةيل  و ارتكاب اجلرائم  املزاد   اجلنوبية، أمريكادول    أوغري العربية  أفريقيامن دول السةةةةةعودي  

 و اسةةةةةتخدام برامج يل  امل  احتمالفق  يف  للسةةةةةعوديني مؤثر األصةةةةةليةاملنطقة    متغرّي   أنّ  اّتضةةةةةحكما        .خالقيةاألغري 
 . كان املستخدم من املنطقة الشرقية  إذاوخاصة  ،اإللكرتوينالربيد  إرسال أو التصّفح أثناءالشخصية  إخفاء
  :اآليتمن خالل اجلدول ذلك  تبنّي وي      
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   األخالقيةغير  األفعالوممارسة  الجنسيّةميل الرتكاب الجرائم الالبيئية على احتمال  المتغيّرات أثر يوّضح

املواقع   ارتياد  نوع الفعل
 اجلنسّية 

املواقع   إنشاء
 اجلنسّية 

 انتحال شخصية  الشخصية  إخفاء  استخدام الربوكسي  ابألشخاص التشهري  

 نوع االختبار
 األسية الدالة 

 يلية(( ))التفض

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 
  الجنسّية

 سعودي
 مل 

 تدخل   
 يف   

املعادلة    
ها 

ّ
   ألن

 غري 
 مؤثرة   

0.07 0.08 0.31 0.25 0.13 
 0.34 0.73 0.23 0.65 0.42 دول اخلليج العرب 

 0.13 0.34 0.11 0.09 0.11 أخرى دول عربية 
 0.02 0.48 0.27 0.02 0.03 عربية الغري  آسيادول 
 7.01 3.71 4.02 9.93 8.98 عربية ال غري  أفريقيادول 

 0.25 0.21 0.07 0.06 0.02 أورواب 
 2.50 1.01 2.68 6.36 5.84 اجلنوبية  أمريكا 

ها مل تدخل يف املعادلة   الوالايت املتحدة وكندا
ّ
 غري مؤثرة   ألن

منطقة 
  السعودي

 غري مؤثرة  1.00 1.06 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  الغربية 
 غري مؤثرة  0.93 0.94 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  اجلنوبية 
 غري مؤثرة  0.86 1.13 ة غري مؤثر  غري مؤثرة  غري مؤثرة  الوسطى 
 غري مؤثرة  1.02 0.95 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  الشرقية 
ها مل تدخل يف املعادلة   الشمالية 

ّ
 غري مؤثرة   ألن

 اختبار
Wald 

 10.76 15.77 14.55 22.28 20.55 غري مؤثرة  الجنسّية
منطقة 

 غري مؤثرة  9.98 10.40 غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  السعودي

Wald    =  ابملشكلة   التأثرياحتمال 

 أثر أنّ   ،ح يف اجلدول السةةةةةابااملوضةةةةةّ   (logistic) اال دار اللوجسةةةةةتيكيالبياانت اإلحصةةةةةائية الختبار    حتوضةةةةةّ 
وحبسةب  ،وع املتغرّي تتباين من انحية احتمال أثرها حسةب ن ،(للسةعوديني األصةليةاملنطقة   –  اجلنسةّية)  البيئية املتغرّيات 

فعنةد فحص القيم  .اإلنرتنتنوع الفعةل غري األخالقي املمةار  من خالل شةةةةةةةةةةةةةةبكةة   أو  ،املرتكبةة  اجلنسةةةةةةةةةةةةةةيّةة   اجلرميةمن
 ما أييت: تبنّي اإلحصائية يف اجلدول السابا بشمولية ي



يف اجملتمع   اإلنرتنت يف احتمال ميل مستخدمي شبكة  نير للسعوديني غري مؤثّ  األصلية واملنطقة  اجلنسّية  يمتغريّ  أنّ  .1
 .اجلنسّيةاملواقع  ارتياد إىلي السعود

يف احتمال ميل مستخدمي   اً ر مؤثّ   اجلنسّية  متغرّي فقد كان  ،  اإلنرتنت يف شبكة    اجلنسّيةاملواقع    إنشاءيف جرائم    أّما .2
غري العربية القائمة    أفريقيادول    ر مواطنو، حيث تصدّ اجلنسّيةاملواقع    إنشاءيف اجملتمع السعودي  و    اإلنرتنتشبكة  
ات احتمال ميل بقية اجلنسيّ   يَق لّ (، و 5.84اجلنوبية بداللة تفضيلية )  أمريكا  ومواطن  م(، يليه8.98تفضيلية )  بداللة
وكندا حيث ينعدم احتمال امليل    األمريكيةمواطين الوالايت املتحدة    فيما عدا  ،         اجلنسّيةاملواقع    إنشاء و  

 .اجلنسّيةاملواقع  إنشاءعندهم  و 

يف    أتثرياً   األكثرغري العربية تصدرهم قائمة اجلنسيات    أفريقيادول    واحتفظ مواطن  ابألشخا لتشهري  ويف جرائم ا .3
(، كما  9.93وذلك بداللة تفضيلية )  ،األخالقيةغري    األفعالوممارسة    اجلنسّيةاجلرائم    احتمال امليل  و ارتكاب 

  التلثريقليلة    األخرىة اجلنسيات  (، وظلت بقيّ 6.36)  بداللة تفضيليةهم الثاين  باجلنوبية برتتي  أمريكا  و احتفظ مواطن
  ، وكندا  ،األمريكيةة  الوالايت املتحدّ   مواطين  عدافيما    ،ابألشخا  و ارتكاب جرائم التشهري  يف احتمال امليل  

 . ابألشخا حيث ينعدم احتمال امليل عندهم  و التشهري 
العربية    أفريقيامواطين دول  ر  تصدّ   راستمّ  .4 استخدام الربوكسي  و  ميل  لل   كثر اجلنسيات احتماالً أم  ابعتبارهغري 

التفضيلية )  لدخول الداللة  يليهم مواطنو 4.02املواقع احملجوبة، حيث كانت  اجلنوبية بداللة تفضيلية    أمريكا  (، 
املتحدة  2.68) الوالايت  بقية   وكندا، يف حني قلّ   األمريكية(، وانعدم احتمال امليل لدى مواطين  احتمال ميل 
 استخدام الربوكسي. إىلجلنسيات ا

 املواطنني املقيمني يف املنطقة الوسطى احتمال ميل للسعوديني فكان  األصليةاملنطقة  متغرّي  أّما  
 احتمال   يَق لّ (، و 1.06ن يف املنطقة الغربية )و (، يليهم املقيم1.13الستخدام الربوكسي ) أقوى

 املقيمني  املواطنني نطقة الشمالية فينعدم احتمال ميل امل عدا، اململكة ة مناطا يميل املقيمني يف بق
  هناك الستخدام الربوكسي. 

مواطين   رتصدّ ، فقد  اإللكرتوينالربيد    إرسال  أو  اإلنرتنتتصفح شبكة    أثناءالشخصية    إخفاءاستخدام برامج    أّما .5
واملمارسات غري   اجلنسّيةرائم  رتكاب اجلالموقعهم كلكثر اجلنسيات احتمال ميلهم    أيضاً غري العربية    أفريقيادول  

اجلنوبية بداللة تفضيلية   أمريكاوتالهم مواطين    (،3.71، وكانت القيمة التفضيلية )القسميف هذا    املصنّفة  األخالقية
ر انعدام احتمال امليل  استمّ و احتمال ميل بقية اجلنسيات  و استخدام مثل هذه الربامج،    قلّ يف حني  (،  1.01)

 وكندا.  األمريكيةت املتحدة لدى مواطين الوالاي

 
 
 



 
الستخدام  أقوىيف املنطقة الشرقية املواطنني القاطنني احتمال ميل للسعوديني فكان  األصليةاملنطقة  متغرّي  أّما
ن  و (، يليهم املواطن1.02، وذلك بداللة تفضيلية )اإللكرتوينالربيد    إرسال  أو  التصّفح  أثناءالشخصية    إخفاءبرامج  
 عدا ة املناطا،  احتمال ميل املواطنني املقيمني يف بقيّ   يَق لّ (، و 1.00طقة الغربية بداللة تفضيلية )ن يف املنو املقيم

 .  اإللكرتوين الربيد    إرسال  أو  التصّفح  أثناءالشخصية    إخفاءاملنطقة الشمالية فينعدم احتمال ميلهم الستخدام برامج  

اجلنسيات يف احتمال ميلهم  و ارتكاب جرائم هذا القسم، ة  تصدرهم بقيّ بغري العربية    أفريقيادول    احتفظ مواطنو .6
 أو   اإلنرتنتتصفح    أثناء  اآلخرينميل  و ارتكاب جرائم انتحال شخصية  لل   اجلنسيات احتماالً   أكثرحيث كانوا  

ضيلية بداللة تفبرتتيبهم الثاين  اجلنوبية    أمريكا  مواطنو  واحتفظ  ،(7.01، بداللة تفضيلية )اإللكرتوينالربيد    إرسال
وانعدام احتمال امليل لدي    ،(، وبقي احلال كما هو عليه من حيث ضعف احتمال ميل بقية اجلنسيات 2.50)

 وكندا. األمريكيةمواطين الوالايت املتحدة 

على احتمال    وأثرهاللسعوديني(    األصليةاملنطقة    –اجلنسّيةالبيئية )  املتغرّيات عند فحص    (Wald)  اختبار  أظهر .7
يف    األخالقيةغري    األفعالوممارسة    اجلنسّيةارتكاب اجلرائم    إىليف اجملتمع السعودي    اإلنرتنتة  ميل مستخدم شبك

مؤثّ   اجلنسّية  متغرّي   أنّ ،  اإلنرتنتشبكة   امليل  و  غري  احتمال  فق  يف  جرائم  بقيّ   أّما،  اجلنسّيةاملواقع    ارتيادر  ة 
ا  اً ر مؤثّ   اجلنسّية  متغرّي وممارسات هذا القسم فيعترب   املنطقة   متغرّي   أّما  ،األفعالال امليل  و ارتكاب تلك  حتميف 

برامج    استخدامكذلك عند  لدخول املواقع احملجوبة، و   الربوكسير فق  عند استخدام  فهو مؤثّ   للسعوديني  األصلية
 . اإللكرتوينالربيد  إرسال أو التصّفح أثناءالشخصية  إخفاء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : األخالقيةغير  األفعالوممارسة   الجنسيّة اب الجرائم لرتكمستخدم الوميل   الثقافية  المتغيّرات:4

 دجمها هي:  تّ الىت املتغريات ، و الثقافية املتغرّيات دمج بعض متغريات الدراسة لتمثل سوايً َعن   تّ 
 :اآليتمستوى التعليم ويشمل  متغرّي  .أ

 من الثانوي.  أقلّ  .1
 معهد. أواثنوي  .2

 جامعي. .3

 دراسات عليا. .4

 شمل:نوع التخصص وي متغرّي    .ب 
 عام.التعليم ال .1

 .داريةاإلعلوم  ال .2

 .نسانيةاإلعلوم  ال .3

 تطبيقية.العلوم  ال .4
 شرعية.العلوم  ال  .5
 عسكرية.العلوم  ال .6

 .يلاآلاسب احل .7
  لبياانت الدراسةةةة امليدانية  من خالل الدراسةةةة الشةةةاملة جملتمع البحث ومن خالل التحليل اإلحصةةةائي تبنّي وقد 

يف احتمال امليل الرتكاب   الثقافية متباين املتغرّيات   أتثري أنّ ،  (logistic)ابسةةةةةةةةةةةةةةتخدام اختبار اال دار اللوجسةةةةةةةةةةةةةةتيكي  
التعليم مؤثر يف احتمال امليل الرتكاب جرائم   مسةةتوى أنّ  اّتضةةح، حيث  األخالقيةغري   األفعالوممارسةةة   اجلنسةةّيةاجلرائم 

التخصص فقد اقتصر أتثريه يف احتمال امليل   نوع متغرّي  أّما.  اجلنسّيةاملواقع   إنشاءجرائم   عداما    ،وممارسات هذا القسم
 فق . اجلنسّيةاملواقع  ارتياد و 

 :اآليتذلك من اجلدول   ويّتضح



 ( 29جدول رقم ) 

 األخالقية غير  األفعالوممارسة  الجنسيّةميل الرتكاب الجرائم العلى احتمال  الثقافية المتغيّرات أثر يوّضح

املواقع   ارتياد  نوع الفعل
 اجلنسّية 

املواقع   اءإنش
 اجلنسّية 

 انتحال شخصية  الشخصية  إخفاء  استخدام الربوكسي  ابألشخاص التشهري 

 نوع االختبار
 األسية  الدالة

 (( التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية  الدالة

 (( التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية  الدالة

 (( التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 يلية( ))التفض

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 
  مستوى التعليم

 1.23 1.24 1.07 1.16 غري مؤثرة  0.85 من الثانوي  أقلّ 
 1.10 1.01 1.12 1.42 غري مؤثرة  1.18 معهد   أواثنوي  

 0.74 0.84 1.09 0.74 غري مؤثرة  1.20 جامعي 
ها مل تدخل يف املعادلة   دراسات عليا 

ّ
 ة غري مؤثر   ألن

  نوع التخصص
 مل  0.94 تعليم عام 

 تدخل   
 يف    

املعادلة  
ها 

ّ
 ألن

 غري   
 مؤثرة   

 مل 
 تدخل   

 يف    
 املعادلة 

ها   
ّ
 ألن

 غري   
 مؤثرة   

 مل 
 تدخل   

 يف    
 املعادلة 

ها   
ّ
 ألن

 غري   
 مؤثرة   

 مل 
 تدخل   

يف    
املعادلة  

ها 
ّ
 ألن

غري    
 مؤثرة 

 مل 
 تدخل   

يف    
املعادلة  

ها 
ّ
 ألن

غري    
 مؤثرة 

 1.17 إدارية علوم 
 1.09 إنسانية علوم 

 1.17 علوم تطبيقية 
 0.64 علوم شرعية 

 1.02 علوم عسكرية 
   غري مؤثرة آيلحاسب 

 اختبار
Wald 

مستوى 
 التعليم

 21.77 15.14 16.39 9.41 غري مؤثرة  19.29
نوع 

 ثرة غري مؤ غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  غري مؤثرة  38.40 التخصص

Wald    =  ابملشكلة   التأثرياحتمال 



 أثر  اختالف ،السةابا لح يف اجلدو املوضةّ   (logistic) اال دار اللوجسةتيكيالبياانت اإلحصةائية الختبار   تظهر
يف اجملتمع    اإلنرتنتميل مسةةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةةبكة  احتمال  يف ( نوع التخصةةةةةةةةةص  –  مسةةةةةةةةةتوى التعليم) الثقافية املتغرّيات 

املرتكبة   اجلنسةةّيةمن  اجلرمية نوع املتغري وحبسةةب  سةةب حبوممارسةةات هذا القسةةم، وذلك    السةةعودي  الرتكاب جرائم
 :كاآليت، وتفصيل ذلك  اإلنرتنتنوع الفعل غري األخالقي املمار  من خالل شبكة  أو
ل بقيمة  ن يف احتمال امليو اجلامعي يتصةةدرحيث   اجلنسةةّيةاملواقع   الرتياداحتمال امليل مسةةتوى التعليم يف    متغرّي يؤثر   .1

احتمال امليل ملن حيمل   أتثري يَق لّ و (،  1.18بداللة تفضةةةةةةةةيلية )من حيمل املؤهل الثانوي  (، يليهم 1.20تفضةةةةةةةةيلية )
التخصةةةةةص فقد  متغرّي  أّما ل ملن حيمل مؤهل الدراسةةةةةات العليا.من الثانوي، يف حني ينعدم احتمال املي  أقلّ  مؤهالً 
أتثريا يف احتمال امليل وذلك بقيمة  التخصةةةصةةةات  كثر أابعتبارها   ةيقيالتطبوالعلوم    اإلداريةختصةةةص العلوم   تسةةةاوى
احتمال امليل يف ختصةةةةةةةص   يَق لّ (، و 1.02العلوم العسةةةةةةةكرية )ف(،  1.09) اإلنسةةةةةةةانيةالعلوم  ثُّ (،  1.17ة )يتفضةةةةةةةيل 

    . اجلنسةةةةةةةةةةةّية املواقع  ارتيادفينعدم احتمال امليل  و   اآليلختصةةةةةةةةةةةص احلاسةةةةةةةةةةةب  أّماالتعليم العام ،  العلوم الشةةةةةةةةةةةرعية و 
 متغرّي  أنّ  إالالتعليم ونوع التخصةةةةةةةةةص يؤثران يف احتمال امليل  مسةةةةةةةةةتوى متغرّي كال من    أنّ   (Wald)  اختبارويظهر 

 مستوى التعليم. متغرّي من  أثرا أقوىنوع التخصص 

 أنّ منها   اّتضةةةةةةةةةةح واليت  ، (Skinner&Fream)دراسةةةةةةةةةةة    إليهالت توصةةةةةةةةةةّ  اليتنتائج هذا اجلدول مع النتائج   فقوتتّ      
 أنّ ، يف حني اإلنرتنتاسةةةةةةةةةةةةةتخدام    أثناءغري نظامية   أعمالسةةةةةةةةةةةةةبا هلم ارتكاب  األمريكية( من طلبة اجلامعات 50٪)

قوايً يف اجملتمع السةةةةةةعودي  اإلنرتنتمن مسةةةةةةتخدمي شةةةةةةبكة  احتمال ميل اجلامعيني  أنّ نتائج اجلدول السةةةةةةابا توضةةةةةةح  
اختبار مقارنة مسةةةةتوى   ديؤكّ ، كما  اإلنرتنت النظامية ملسةةةةتخدمي املمارسةةةةات غري  إحدى، وهي اجلنسةةةةّية الرتياد املواقع
 اإلنرتنت( من جمموع مسةةتخدمي شةةبكة  ٪57.5اجلامعيني ميثلون ما نسةةبته ) أنّ   اجلنسةةّيةمشةةاهدة املواقع التعليم مبدى 

املواقع   يرددون  الةةةةةةةذين  السةةةةةةةةةةةةةةعودي   اجملتمع  وهو  اإلابحيةةةةةةةةيف  دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فقيتّ الةةةةةةةذي    األمر،  يف  جةةةةةةةاء  مةةةةةةةا  ة  مع 
(Skinner&Fream). 

  أنّ  (Wald)  و  (logistic)  اال دار اللوجستيكي ي الختبار  اإلحصائية انت االبي أظهرت  اجلنسّيةاملواقع  إنشاءيف و  .2
  .اإلجرامين يف احتمال ميل املستخدم  و ارتكاب هذا الفعل يغري مؤثر ونوع التخصص  التعليم مستوىمتغريي 

 و التشةةةةةةةةةةةةةهري  احتماالً للميل أكثرمن حيمل املؤهل الثانوي    أنّ   تضةةةةةةةةةةةةةحفا  ابألشةةةةةةةةةةةةةخا جرائم التشةةةةةةةةةةةةةهري   يف أّما .3
 يَق لّ يف حني (، 1.16من الثانوي ) األقلّ (، يليهم من حيمل املؤهل 1.42وذلك بداللة تفضةةةةةةةةةةةيلية )  ابألشةةةةةةةةةةةخا 

لم يدخل نوع التخصةص ف متغرّي  أّماينعدم لدى من حيمل مؤهل الدراسةات العليا. و احتمال امليل لدي اجلامعيني، 
أتثريا من نوع التخصةةةةةةةةةةةةةةص يف   أكثرمسةةةةةةةةةةةةةةتوى التعليم    أنّ      (Wald)اختبةار   وأظهركونةه غري مؤثر. ليف املعةادلةة 

 .ابألشخا احتمال ميل املستخدم  و التشهري 

 
 



 

(، فمن 1.09( يليهم اجلامعيني )1.12بداللة تفضةةةيلية ) أوالً يف اسةةةتخدام الربوكسةةةي جاء حاملي املؤهل الثانوي  و  .4
  وأظهر، وانعةدم احتمةال امليةل لةدى من حيمةل مؤهةل الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةات العليةا.  (1.07) من الثةانوي  قةلّ األؤهال  حيمةل م
مسةةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةةبكة يف احتمال ميل من نوع التخصةةةةةةةةةص    أتثريا أكثرمسةةةةةةةةةتوى التعليم   متغرّي  أنّ   (Wald)اختبار  
 يف اجملتمع السعودي الستخدام الربوكسي لدخول املواقع احملجوبة. اإلنرتنت

 حاملو ناك، فاإللكرتوينالربيد   إرسةةةال أو  اإلنرتنتشةةةبكة  ح  تصةةةفّ   أثناءالشةةةخصةةةية  إخفاءيف اسةةةتخدام برامج   اأمّ  .5
يف   اإلنرتنتمسةةةةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةةةةبكة   أتثريا يف احتمال ميلمسةةةةةةةةةةةتوى التعليم متغريات   أكثرمن الثانوي    قلّ األاملؤهل 

املؤهل الثانوي بداللة  حاملو  ثَّ (، ومن 1.24بقيمة تفضةةةيلية ) وذلك اجملتمع السةةةعودي  السةةةتعمال هذه الربامج، 
املؤهالت العليا السةةتخدام  أصةةحاب انعدم احتمال ميل   يف حنياحتمال ميل اجلامعيني،   (، وقلّ 1.01تفضةةيلية )
نوع التخصةةةص يف  متغرّي من  أتثريا أكثرمسةةةتوى التعليم  متغرّي  أنّ   (Wald) اختبار  وبنّي ، الشةةةخصةةةية  إخفاءبرامج 

  الشخصية. إخفاءالستخدام برامج يف اجملتمع السعودي  اإلنرتنتتخدمي شبكة مس احتمال ميل 

يف   أتثرياً أكثر متغريات مسةةةةةةةةةةةةتوى التعليم من من الثانوي    أقلّ املؤهل  كان حاملويف جرائم انتحال الشةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةية  و  .6
يمة ، حيث كانت القاآلخرينيف اجملتمع السةةةةعودي النتحال شةةةةخصةةةةية   اإلنرتنتاحتمال ميل مسةةةةتخدمي شةةةةبكة  

هنةا احتمةال ميةل  أيضةةةةةةةةةةةةةةةاً ل  وقةّ   (، 1.10املؤهةل الثةانوي بةداللةة تفضةةةةةةةةةةةةةةيليةة ) (، تالهم حةاملو1.23التفضةةةةةةةةةةةةةةيليةة )
 وأظهر .املؤهالت العليا ابنعدام احتمال امليل  و ارتكاب جرائم هذا القسةةم أصةةحاب فظ  تاجلامعيني، يف حني اح

مسةةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةةبكة ع التخصةةةةةةةةةص يف احتمال ميل من نو   أتثريا أكثرمسةةةةةةةةةتوى التعليم   متغرّي  أنّ   (Wald)اختبار  
الربيد  إرسةةةةةةةةةال  أو اإلنرتنتشةةةةةةةةةبكة   تصةةةةةةةةةفح  أثناء اآلخرينيف اجملتمع السةةةةةةةةةعودي  النتحال شةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةية   اإلنرتنت
 .اإللكرتوين

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 : األخالقيةغير  األفعال وممارسة  الجنسيّة  لرتكاب الجرائم مستخدم الوميل   الديانة متغيّر   :5

 
، األداينخبات   إالّ ، وابلتايل ال يدين مواطنوها اإلسةةةةةةةةالمبدين  إالبية السةةةةةةةةعودية ال تدين اململكة العر  أنّ ابلرغم من 

خمتلفة، ولذلك ورغبة يف خروج و  من الوافدين الذين يعتنقون دايانت شةةةةةةةةةةةةةىّت   كبرية جداً   أعداده يوجد يف اململكة  نّ أ إالّ 
يف  اإلنرتنتمسةةتخدمي شةةبكة  داينة    متغرّي شةةمل  ت الدراسةةة بنتائج واقعية فقد صةةممت اسةةتبانة الدراسةةة امليدانية حبيث

 :غري السماوية وهذه الدايانت هي أوالسماوية منها  اً مجيع الدايانت سواءاجملتمع السعودي 
 .اإلسالم .1
 النصرانية.  .2

 اليهودية.  .3
 البوذية.  .4

 اهلندوسية.  .5

 ال ديين. .6
،  (logistic)اال دار اللوجستيكي ابستخدام اختبار    لبياانت الدراسة امليدانيةاإلحصائي    التحليلمن خالل  و 
حبسةةب نوع    ،األخالقيةغري   األفعالوممارسةةة   اجلنسةةّيةيف احتمال امليل الرتكاب اجلرائم   الداينة  متغرّي   أتثري  تباين اّتضةةح

وكذلك يف   وإنشةةةةائها  اجلنسةةةةّيةاملواقع   رتيادالملسةةةةتخدم املسةةةةلم  ااحتمال ميل ينعدم ، حيث  الداينة ونوع الفعل املرتكب
وانتحال  ،الشةةةخصةةةية إخفاءواسةةةتخدام برامج  ،السةةةتخدام الربوكسةةةي هميل   احتمال  يَق لّ ، يف حني  ابألشةةةخا تشةةةهري ال

يل الرتكاب املاحتمال    نّ ، وعلى النقيض من ذلك فإاإللكرتوينالربيد   إرسةةةةةةةال أو  ،التصةةةةةةةّفح  أثناء اآلخرينشةةةةةةةخصةةةةةةةية 
البوذي املسةةةةةةةةتخدم   ثَّ اهلندوسةةةةةةةةي ومن  املسةةةةةةةةتخدم لدى   ىأقو تكون    األخالقيةغري    األفعالوممارسةةةةةةةةة   اجلنسةةةةةةةةّيةاجلرائم 

    ليهودي.ملستخدم افا
  : اآليتاجلدول خالل من ل بشكل مفصّ ذلك  ويّتضح

 
 
 



 ( 30جدول رقم ) 

   األخالقيةغير  األفعالوممارسة  الجنسيّةميل الرتكاب الجرائم العلى احتمال  الديانة متغيّر أثر يوّضح

املواقع   ارتياد  نوع الفعل
 جلنسّية ا

املواقع   إنشاء
 اجلنسّية 

التشهري  
 انتحال شخصية  الشخصية  إخفاء  استخدام الربوكسي  ابألشخاص

نوع 
 االختبار

 األسية  الدالة

 (( التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية  الدالة

 (( التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية  الدالة

 (( التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

  نوع الديانة

 0.11 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 مسلم

 3.11 1.81 0.57 2.21 2.16 1.04 نصران 

 1.92 0.17 1.94 0.31 0.01 0.37 يهودي 

 0.80 4.28 4.88 0.17 7.04 3.29 بوذي 

 1.50 6.26 5.49 9.29 8.42 5.16 هندوسي

ها مل تدخل يف املعادلة   ال دين 
ّ
 غري مؤثرة   ألن

  اختبار
Wald 

68.51 84.00 97.99 68.29 52.87 79.68 

Wald    =  ابملشكلة   التأثرياحتمال 



 اال ةدار اللوجسةةةةةةةةةةةةةةتيكيالبيةاانت اإلحصةةةةةةةةةةةةةةةائيةة الختبةار  نتةائج    ،تظهر البيةاانت الةداخليةة للجةدول السةةةةةةةةةةةةةةةابا   
(logistic)،  يف اجملتمع    اإلنرتنتميل مسةةةةةةةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةةةةةةةبكة احتمال  الدين يف  متغرّي  أثر  تالفاخ إىلتشةةةةةةةةةةةةةةري  واليت

 ،الدين الذي يعتنقه املسةةةةةةةةتخدمسةةةةةةةةب  ، وذلك حباألخالقيةواملمارسةةةةةةةةات غري  اجلنسةةةةةةةةّيةالسةةةةةةةةعودي الرتكاب اجلرائم 
، وتفصةةةةةيل نتاإلنرت من خالل شةةةةةبكة   ،نوع الفعل غري األخالقي املمار  أو  ،املرتكبة اجلنسةةةةةّيةمن  اجلرمية وحبسةةةةةب  

 :كاآليتذلك  
، اجلنسةّيةاملواقع   رتيادالينعدم لديهم احتمال امليل  :يف اجملتمع السةعودي  اإلنرتنتن لشةبكة و ن املسةلمو املسةتخدم .1

، اجلنسةةةةةةةةةّيةاملواقع  إنشةةةةةةةةةاء: لبقية جرائم وممارسةةةةةةةةةات هذا القسةةةةةةةةةم وهي  هم وبدرجة كبريةاحتمال ميل  يَق لّ يف حني 
  أثناءالشخصية  إخفاءاستخدام برامج  و املواقع احملجوبة،   إىلم الربوكسي للدخول  استخداو ،  ابألشخا التشهري  و 

الربيد   إرسةةةال أو التصةةةّفح  أثناء اآلخرين، وانتحال شةةةخصةةةية  اإللكرتوينالربيد   إرسةةةال أو اإلنرتنتح شةةةبكة  تصةةةفّ 
 .اإللكرتوين

سةةةةةةةتخدام ال هماحتمال ميل  لّ يَق    :النصةةةةةةةارى األجانبمن  يف اجملتمع السةةةةةةةعودي اإلنرتنتشةةةةةةةبكة ل نو سةةةةةةةتخدمامل .2
الربيد بداللة   إرسةةةةةال أو      التصةةةةةّفح  أثناء اآلخريناحتمال امليل لديهم النتحال شةةةةةخصةةةةةية  ويقوىالربوكسةةةةةي، 
بداللة تفضةةيلية  اجلنسةةّيةاملواقع   إنشةةاء  ثُّ (،  2.21)بقيمة تفضةةيلية   ابألشةةخا ( يليها التشةةهري 3.11تفضةةيلية )

بقيمة تفضةةةةةةةيلية  اإللكرتوينالربيد  إرسةةةةةةةال أو  التصةةةةةةةّفح  أثناءالشةةةةةةةخصةةةةةةةية   فاءإخاسةةةةةةةتخدام برامج ُثّ (،  2.16)
 .(1.04بقيمة تفضيلية ) اجلنسّيةاملواقع  ارتياد وأخرياً ، (1.81)

احتمال امليل فَيق ّل   :معتنقي الداينة اليهودية  األجانبمن  يف اجملتمع السةةةةةعودي  اإلنرتنتشةةةةةبكة    مسةةةةةتخدمو أّما .3
، اإللكرتوينالربيد  إرسةال  أو       التصةّفح  أثناءالشةخصةية   إخفاءاسةتخدام برامج ،  نسةّيةاجلاملواقع  إلنشةاءلديهم  

سةةةةةتخدام الربوكسةةةةةي الاحتمال امليل لديهم   يقوىيف حني ،  اجلنسةةةةةّيةاملواقع   ارتياد وأخرياً   ،ابألشةةةةةخا لتشةةةةةهري او 
الربيد  إرسةةال  أو  التصةةّفح  أثناء ناآلخري(، فانتحال شةةخصةةية 1.94)بداللة تفضةةيلية املواقع احملجوبة   إىلللدخول 
 .(1.92)بقيمة تفضيلية   اإللكرتوين

احتمال امليل لديهم للتشةةةهري  َيق لّ ف  :يف اجملتمع السةةةعودي اإلنرتنتمسةةةتخدمي شةةةبكة  ن من و البوذي األجانب أّما .4
امليل   احتماليف حني يقوى  ،  اإللكرتوينالربيد   وإرسةةةةال التصةةةةّفح  أثناء اآلخرينوانتحال شةةةةخصةةةةية ،  ابألشةةةةخا 

املواقع احملجوبة  إىلالربوكسي للدخول استخدام  يلي ذلك (،  7.04تفضيلية )  بقيمة اجلنسّيةاملواقع   إلنشاءلديهم  
بقيمة    اإللكرتوينالربيد  إرسةةةةال  أو التصةةةةّفح  أثناءالشةةةةخصةةةةية   إخفاءبرامج (، فاسةةةةتخدام 4.88)بداللة تفضةةةةيلية 

 .(3.29)بقيمة تفضيلية  اجلنسّيةاملواقع  ارتياد وأخرياً (، 4.28)تفضيلية 

 
 
 



 

 الرتكاب كلّ يف اجملتمع السةةةةعودي  اإلنرتنتمسةةةةتخدمي شةةةةبكة  اهلندو  من   األجانب يقوى احتمال امليل لدى .5
املواقع  إنشةةةةاء  ثُّ (،  9.29بداللة تفضةةةةيلية ) أوالً   ابألشةةةةخا لتشةةةةهري لاحتمال ميلهم  دّ ويشةةةةتجرائم هذا القسةةةةم، 

 اإللكرتوينالربيد  إرسةةةال أو التصةةةّفح  أثناءالشةةةخصةةةية   إخفاءبرامج  فاسةةةتخدام،  (8.42)بقيمة تفضةةةيلية  اجلنسةةةّية
  فارتياد(، 5.49)بقيمة تفضةةةةيلية املواقع احملجوبة    إىلاسةةةةتخدام الربوكسةةةةي للدخول  ثُّ (،  6.26)بداللة تفضةةةةيلية 

الربيد  إرسةةةةةةةةال أو التصةةةةةةةةّفح  أثناء اآلخرينانتحال شةةةةةةةةخصةةةةةةةةية  وأخرياً (،  5.16)بقيمة تفضةةةةةةةةيلية  اجلنسةةةةةةةةّيةاملواقع 
 .(1.50)بداللة تفضيلية   اإللكرتوين

الرتكاب  همفينعدم احتمال ميل  :يف اجملتمع السةةةةةعودي اإلنرتنتمسةةةةةتخدمي شةةةةةبكة  من   نو الالديني األجانب أّما .6
 . اإلنرتنتاستخدام شبكة  أثناء األخالقيةغري  األفعالوممارسة  اجلنسّيةاجلرائم 

يف  اإلنرتنتالدين يعترب مؤثراً قوايً يف احتمال ميل مسةةتخدمي شةةبكة    تغرّي م  أنّ   (Wald)اختبار  نتائج   أوضةةحت .7
، اإلنرتنتاسةةةةةةةتخدام شةةةةةةةبكة    أثناء األخالقيةغري   األفعالوممارسةةةةةةةة    اجلنسةةةةةةةّيةاجملتمع السةةةةةةةعودي الرتكاب اجلرائم 

 التصةّفح  أثناء يناآلخر انتحال شةخصةية   ثّ ،  اجلنسةّيةاملواقع  إنشةاء، فجرائم ابألشةخا وخاصةة يف جرائم التشةهري 
 إخفاءاسةةةةةةةةةةتخدام برامج  وأخرياً ، واسةةةةةةةةةةتخدام الربوكسةةةةةةةةةةي،  اجلنسةةةةةةةةةةّيةاملواقع فارتياد    ،اإللكرتوينالربيد    إرسةةةةةةةةةةال  أو

 .اإللكرتوينالربيد  إرسال أو التصّفح أثناءالشخصية  
 



 : خالقيةاألغير  األفعالوممارسة   الجنسيّة لرتكاب الجرائممستخدم الوميل الوظيفية   الحالة متغيّر :6

 :اآليتمشلت احلالة الوظيفية 
 طالب. .1
 عاطل. .2

 عامل.  .3

 موظف. .4

 عسكري.  .5

 مدر . .6

 جامعي.  أستاذ .7

 طبيب وصيديل.  .8

 .أعمالرجل  .9

 ربة منزل.  .10

ابسةةةةةتخدام اختبار    لبياانت الدراسةةةةةة امليدانية شةةةةةاملة جملتمع البحث ومن خالل التحليل اإلحصةةةةةائي وبدراسةةةةةة
ِ    احلالة الوظيفية متغرّي   أتثري أنّ  اّتضةةةةةةةةةةةةةةح،  (logistic)اال دار اللوجسةةةةةةةةةةةةةةتيكي    ِ يف احتمال امليل  غري متسةةةةةةةةةةةةةةاو 

اسةتخدام  ىاحلالة الوظيفية عل  أتثريانعدام   اّتضةح، حيث األخالقيةغري   األفعالوممارسةة    اجلنسةّيةالرتكاب اجلرائم 
 إرسةال أو نتاإلنرت ح شةبكة  تصةفّ   أثناءالشةخصةية    إخفاءاملواقع احملجوبة واسةتخدام برامج  إىلالربوكسةي للدخول 

احلالة الوظيفية يف احتمال امليل الرتكاب بقية جرائم هذا القسةةةةةةةةةةم   أتثريتباين    اّتضةةةةةةةةةةح. يف حني اإللكرتوينالربيد 
 املمار . األخالقيالفعل غري  أو ونوع اجلرمية املرتكبة لنوع املتغرّي  تبعاً 
 :اآليتمن خالل اجلدول  ذلك مفصالً  ويّتضح   
 
 
 



 ( 31جدول رقم ) 

 األخالقية غير  األفعالوممارسة  الجنسيّةميل الرتكاب الجرائم  العلى احتمال  متغيرات الحالة الوظيفية أثر  يوّضح

 انتحال شخصية  الشخصية  إخفاء استخدام الربوكسي  ابألشخاصالتشهري  اجلنسّية املواقع  إنشاء اجلنسّية املواقع  ارتياد نوع الفعل

نوع 
 االختبار

 األسية الدالة 
 ية(( ))التفضيل

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 
الحالة 

  الوظيفية

 0.77 0.68 0.99 طالب

 مل  
 تدخل 

يف    
املعادلة  

ها 
ّ
 ألن

ري  غ   
 مؤثرة 

 مل  
 تدخل 

يف    
املعادلة  

ها 
ّ
 ألن

غري    
 مؤثرة 

1.40 

 1.29 1.35 1.73 0.98 عاطل

 0.96 0.99 2.65 1.61 عامل

 0.80 0.36 0.93 1.13 موظف

 0.71 0.67 1.22 0.92 عسكري

 1.00 0.34 0.43 0.74 مدرس 

 1.17 1.30 0.16 0.86 جامعة  أستاذ

 1.28 2.53 1.48 0.92 طبيب وصيديل 

 1.16 2.37 1.40 1.08 أعمالرجل 

ها مل تدخل يف املعادلة   ربة منزل
ّ
 غري مؤثرة   ألن

  اختبار
Wald 

 26.51 غري مؤثرة  غري مؤثرة  41.22 42.90 23.85

Wald    =  ابملشكلة   التأثرياحتمال 
ات  متغريّ   أثر  أنّ   ،دول السابايف اجل  املبني  (logistic)  اال دار اللوجستيكيالبياانت اإلحصائية الختبار    تثبت
الوظيفية نوع الفعل غري األخالقي   أو    املرتكبة    اجلنسّيةتتباين من انحية احتمال أثرها حسب من  اجلرمية    احلالة 

 ما أييت:  تبنّي . فعند فحص القيم اإلحصائية يف اجلدول السابا بشمولية ياإلنرتنتاملمار  من خالل شبكة 



بداللة تفضةةةةيلية   اجلنسةةةةّيةاملواقع   ارتيادالفئات الوظيفية يف احتمال امليل الرتكاب جرائم    يتصةةةةدر فئة العمال ابقي .1
ا(،  1.08)  األعمةال(، فرجةال  1.13(، يليهةا فئةة املوظفني )1.61) احتمةال امليةل   َيقة لّ بقيةة الفئةات الوظيفيةة ف  أمةّ

 .اجلنسّيةاملواقع  رتيادال هنم احتمال ميل زل حيث ينعدانامل ت فئة راب عدا، فيما اإلابحيةاملواقع الرتياد عندهم  

، وذلك بداللة اجلنسةةةةةةةةةّيةاملواقع  إنشةةةةةةةةةاءبقية الفئات الوظيفية يف ارتكاب جرائم   أيضةةةةةةةةةاً كما يتصةةةةةةةةةدر فئة العمال  .2
(، 1.40)  األعمال(، ورجال  1.48)  ةدلاوالصي  فاألطباء(،  1.73ن عن العمل )و (، يليهم العاطل 2.65تفضيلية )
رابت املنةازل حيةث ينعةدم احتمةال    عةدا األخرىاحتمةال امليةل لةدى الفئةات  يَقة لّ (. و 1.22)ن  يو العسةةةةةةةةةةةةةةكر  وأخرياً 

 .اجلنسّيةاملواقع  إلنشاءامليل لديهم 

 األعمالرجال   ثَّ (، ومن 2.53بداللة تفضيلية ) أوالً   ةدلاوالصي  األطباءفقد جاء    ابآلخرينيف جرائم التشهري   أّما .3
 َيقة لّ بقيةة املهن الوظيفيةة ف  أمةّا(،  1.30ن )و اجلةامعي  األسةةةةةةةةةةةةةةةاتةذة  وأخرياً (، 1.35ن عن العمةل )و (، فةالعةاطل 2.37)

للتشةةةةةةةةةةةةةةهري   نعةدم احتمةال امليةل لةديهنت املنةازل حيةث يرابّ   عةدا، فيمةا  ابآلخريناحتمةال امليةل لةديهم للتشةةةةةةةةةةةةةةهري  
 .ابآلخرين

يف احتمةال ميةل مسةةةةةةةةةةةةةةتخةدمي   غري مؤثرّ   ،احلةالةة الوظيفيةة  متغرّي   أبنّ   (Wald)بيةاانت اجلةدول وقيم اختبةار    تبنّي  .4
 املواقع احملجوبة. إىليف اجملتمع السعودي الستخدام الربوكسي للدخول  اإلنرتنتشبكة 

، اإللكرتوينالربيد  إرسةةةةال أو اإلنرتنتح  تصةةةةفّ   أثناءالشةةةةخصةةةةية    إخفاءعلى اسةةةةتخدام برامج  أيضةةةةاً وينطبا احلال  .5
يف اجملتمع السةعودي  اإلنرتنتتمال ميل مسةتخدمي شةبكة  ر يف احاحلالة الوظيفية غري مؤثّ   متغرّي   أنّ  اّتضةححيث  

 الستعمال هذه الربامج.

بداللة  أوالً ، فجاء الطلبة اإللكرتوينالربيد  إرسةةةةةةةةةال أو  التصةةةةةةةةةّفح  أثناء اآلخرينيف جرائم انتحال شةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةية  أّما .6
اجلةامعةة   اتةذةفةلسةةةةةةةةةةةةةة(، 1.28والصةةةةةةةةةةةةةةيةادلةة ) فةاألطبةاء(، 1.29ن عن العمةل )و (، يليهم العةاطل 1.40تفضةةةةةةةةةةةةةةيليةة )

احتمال امليل النتحال شةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةية   يَق لّ و     (،  1.00ن )و املدرسةةةةةةةةةة وأخرياً (،  1.16) األعمالرجال   ثّ (،  1.17)
حيث ينعدم احتمال    راّبت املنازل عدا، األخرىيف بقية املهن   اإللكرتوينالربيد  إرسةةةال أو التصةةةّفح  أثناء اآلخرين

 امليل لديهن.

يف اجملتمع   اإلنرتنتاحلالة الوظيفية يف احتمال ميل مسةةتخدمي شةةبكة   أتثرياين  تب  (Wald)نتائج اختبار   أظهرت  .7
احتمال امليل يف  ةر غري مؤثّ احلالة الوظيفية  ، فاألخالقيةغري    األفعالوممارسةةة   اجلنسةةّيةالسةةعودي  الرتكاب اجلرائم 

يف ،  اإللكرتوينالربيد  رسةالإ  أو  التصةّفح  أثناءالشةخصةية   إخفاءاسةتخدام برامج  ، وكذلك يف ام الربوكسةيدختسةال
، مع األخرى  األخالقيةواملمارسةةةةةةةةةةات غري   اجلنسةةةةةةةةةةّيةيف بقية اجلرائم  قوايً  اً ر احلالة الوظيفية يعترب مؤثّ   متغرّي   أنّ حني 

، فجرائم انتحال اجلنسّيةاملواقع    ارتيادابتداء من جرائم    يف احتمال امليل، حيث تتدرج تصاعدايً   التلثريتباين درجة  
املواقع  إنشةةةةةةاءجرائم  وأخرياً ،  ابآلخرين، فجرائم التشةةةةةةهري اإللكرتوينالربيد   إرسةةةةةةال أو التصةةةةةةّفح  أثناء  الشةةةةةةخصةةةةةةية

يف اجملتمع السةةعودي   اإلنرتنتيف احتمال ميل مسةةتخدمي شةةبكة  احلالة الوظيفية قوايً  متغرّي حيث يعترب  ،اجلنسةةّية
    .األخالقيةغري  األفعالوممارسة  اجلنسّيةالرتكاب اجلرائم 



 : األخالقيةغير  األفعالوممارسة  الجنسيّة لرتكاب الجرائممستخدم الوميل المهارات الفنية   متغيّر   :7

 
 املهارات الفنية ثالثة متغريات هي: متغرّي يضم 
 مستوايت هي: أربعة ، وبه اآليلاستخدام احلاسب  إجادةمستوى  .1
 .اآليلال جييد استخدام احلاسب  -أ

 بشكل متوس . آليلاجييد استخدام احلاسب  - ب 

 .اآليلمتقدم ابخلربة يف استخدام احلاسب  - ج

 . اآليلمتخصص ابحلاسب  -د

 مستوايت هي: أربعة  أيضاً ، وبه اإلنرتنتاستخدام  إجادةمستوى . 2

 .اإلنرتنتال جييد استخدام   -أ

 بشكل متوس . اإلنرتنتجييد استخدام   - ب 

 .اإلنرتنتمتقدم ابخلربة يف استخدام  - ج

 . اآليلمتخصص ابحلاسب  -د

 ، وهو ثالثة مستوايت هي:اإلجنليزيةاللغة  إجادةمستوى  .3

 .اإلجنليزيةال جييد اللغة   -أ

 بشكل متوس .  اإلجنليزيةجييد اللغة  - ب 

 .اإلجنليزيةمن اللغة  متمّكن - ج

 
ابسةةةةةةةةةةةةةةتخدام اختبار اال دار   لبياانت الدراسةةةةةةةةةةةةةةة امليدانيةاإلحصةةةةةةةةةةةةةةائي   نتائج التحليلوكما هو احلال يف ابقي 

وممارسةةةةة   اجلنسةةةةّيةاملهارات الفنية يف احتمال امليل الرتكاب اجلرائم  متغرّي  أتثري  تباين اّتضةةةةح،  (logistic)اللوجسةةةةتيكي  
 حبسب نوع املهارة ونوع الفعل املرتكب.   األخالقيةغري   األفعال

 : اآليتاجلدول خالل ل من ذلك بشكل مفصّ  ويّتضح         
 
 
 
 



 (  32جدول رقم ) 

   األخالقيةغير   األفعالوممارسة  الجنسيّةميل الرتكاب الجرائم الية على احتمال المهارات الفن  متغيّر أثر  يوّضح

 اجلنسّية املواقع  ارتياد  نوع الفعل
املواقع   إنشاء

 اجلنسّية 

التشهري  
 ابألشخاص

استخدام  
 الربوكسي 

 انتحال شخصية  الشخصية  إخفاء 

 نوع االختبار
 األسية  الدالة

 (( التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية  الدالة

 (( التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية  الدالة

 (( التفضيلية))

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية( 

EXP(B) 

 األسية الدالة 
 ))التفضيلية(( 

EXP(B) 
  الحاسب إجادة

 غري مؤثرة  1.07 0.67 غري مؤثرة  2.77 غري مؤثرة  ال جييد 
 غري مؤثرة  0.72 0.78 مؤثرة غري   1.06 غري مؤثرة  متوسط

 غري مؤثرة  0.81 1.02 غري مؤثرة  0.72 غري مؤثرة  متقدم ابخلربة 
 غري مؤثرة  1.16 1.42 غري مؤثرة  0.63 غري مؤثرة  متخصص ابحلاسب

  اإلنترنت إجادة
 0.66 0.46 0.40 0.35 0.27 0.37 ال جييد 
 0.70 0.82 0.39 0.52 0.96 0.62 متوسط 

 0.81 0.79 0.91 0.80 1.09 1.18 متقدم ابخلربة 
 1.36 1.46 1.84 1.74 1.98 1.87 متخصص ابحلاسب

  اللغة إجادة
 0.57 0.66 غري مؤثرة  0.54 0.55 غري مؤثرة  ال جييد 
 0.84 0.68 غري مؤثرة  0.48 0.88 غري مؤثرة  متوسط 
 0.93 0.92 غري مؤثرة  0.61 0.84 غري مؤثرة  متمّكن

 اختبار
Wald 

 مؤثرة   غري  21.94 31.10 غري مؤثرة  9.60 ؤثرة غري م  الحاسب
 62.25 65.64 189.94 35.00 14.68 134.78 اإلنترنت

 17.42 30.81 غري مؤثرة  27.08 9.50 غري مؤثرة  اللغة
Wald    =  ابملشكلة   التأثرياحتمال 

 دار اللوجسةةةةةةةةةةةةةةتيكياال ةالبيةاانت اإلحصةةةةةةةةةةةةةةائيةة الختبةار  نتةائج  ومن  بقراءة البيةاانت الةداخليةة للجةدول السةةةةةةةةةةةةةةابا  
(logistic)،  يف اجملتمع  اإلنرتنةتميةل مسةةةةةةةةةةةةةةتخةدمي شةةةةةةةةةةةةةةبكةة احتمةال  يف    املهةارات الفنيةة  متغرّي  أثر  اختالف يّتضةةةةةةةةةةةةةةح

 سب  ، وذلك حباألخالقيةواملمارسات غري   اجلنسّيةالسعودي الرتكاب اجلرائم 
ُ
وحبسب  ،ودرجتها مد  خ  تَ س  نوع مهارة امل

 :كاآليت، وتفصيل ذلك  اإلنرتنتنوع الفعل غري األخالقي املمار  من خالل شبكة  أواملرتكبة  اجلنسّيةمن  اجلرمية 



ن يف احتمةال ميةل يغري مؤثرّ  ،اإلجنليزيةةاللغةة   وإجةادة،  اآليلاسةةةةةةةةةةةةةةتخةدام احلةاسةةةةةةةةةةةةةةةب    إجةادةمتغريي    أنّ   اّتضةةةةةةةةةةةةةةح .1
 بني  طرديةقة هناك عاليف حني كان   ،اجلنسةةةةّيةاملواقع الرتياد   يف اجملتمع السةةةةعودي   اإلنرتنتمسةةةةتخدمي شةةةةبكة 

اسةةةةةةةةتخدام  أجيدما كلّ ، فاجلنسةةةةةةةةّيةاملواقع الرتياد  احتمال ميل املسةةةةةةةةتخدم  و  اإلنرتنتاسةةةةةةةةتخدام   إجادةمسةةةةةةةةتوى 
 أقوىمييلون بشةةكل  اآليلاملتخصةةصةةون ابحلاسةةب ف،  اجلنسةةّيةاملواقع   الرتيادزاد احتمال ميل املسةةتخدم   ،اإلنرتنت

 يَق لّ (، و 1.18(، يليهم املتقدمون ابخلربة بقيمة تفضةةةةيلية )1.87)  بداللة تفضةةةةيلية وذلك  ،اجلنسةةةةّيةاملواقع   رتيادال
 .اإلنرتنتاستخدام  ونمن ال جييد ثَّ احتمال امليل لدى متوسطي اخلربة ومن 

يف احتمال ميل  التلثري قليل  اإلجنليزيةاللغة   إجادة متغرّي  أنّ   اّتضةةةةةةةةةةةحفقد    ،اجلنسةةةةةةةةةةةّيةاملواقع   إنشةةةةةةةةةةةاءيف جرائم  أّما .2
  إجادة  ما قلّ ه كلّ نّ أ  اّتضةةةةةةةةةحفقد   اآليلاسةةةةةةةةةتخدام احلاسةةةةةةةةةب   إجادة متغرّي  أّماكاب هذه اجلرائم، املسةةةةةةةةةتخدم الرت

لة بدال أقوى اآليلاسةةةةتخدام احلاسةةةةب   جييدونفكان احتمال ميل من ال زاد احتمال امليل،    ،اسةةةةتخدام احلاسةةةةب
تقدمي دى ماحتمال امليل ل يَق لّ   ثَّ (، ومن  1.06بقيمة تفضةةةةةةةيلية )  اإلجادة (، يليها متوسةةةةةةةطو2.77تفضةةةةةةةيلية )

بني  الطردية  تهبعالق اإلنرتنت  إجادة  متغرّي واحتفظ  . اآليللدى املتخصةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةني يف احلاسةةةةةةةةةةب   أكثر يَق لّ ، و اخلربة
 نياملتخصةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةفيزداد احتمال ميل  -اجلنسةةةةةةةةةةةّيةاملواقع  ارتيادكما يف جرائم  - واحتمال امليل اإلجادةمسةةةةةةةةةةةتوى 
(، 1.09اخلربة بقيمة تفضةةةيلية ) (، يليهم متقدمو1.98لة تفضةةةيلية )بدال  ّيةاجلنسةةةاملواقع  إلنشةةةاء اآليلابحلاسةةةب  

، ومل يكن اإلنرتنتاسةةةةتخدام   ونلدى من ال جييد أكثر يَق لّ ، و اإلجادةاحتمال امليل لدى متوسةةةةطي  يَق لّ  ثَّ ومن 
 . مبا يكفى للتلثري يف احتمال ميل املستخدماللغة قوايّ  إجادة متغرّي 

غري مؤثر  اآليلاحلاسةةب  إجادة متغرّي  أنّ   اّتضةةح، اإلنرتنتاسةةتخدام شةةبكة    أثناء  ابألشةةخا  ويف جرائم التشةةهري .3
، يف حني اإلنرتنتيف شبكة    ابآلخرينللتشهري    يف اجملتمع السعودي    اإلنرتنتمستخدمي شبكة  يف احتمال ميل 

يف اجملتمع   اإلنرتنت  بكةمسةةةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةةةيف احتمال ميل   اآليللحاسةةةةةةةةةةب املسةةةةةةةةةةتخدم ل  إجادة  متغرّي   أتثريتباين  
لدى يقوي  احتمال امليل ف،  اإلنرتنتاسةةةةةةةةتخدام    إجادةج ج أتثريه بتدرّ حيث تدرّ ،  ابآلخرينللتشةةةةةةةةهري   السةةةةةةةةعودي
لدى متقدمي  احتمال امليل تدرجيياً  يَق لّ  ثَّ (، ومن 1.74بداللة تفضةةةةيلية )وذلك  اآليل ابحلاسةةةةب نياملتخصةةةةصةةةة

 ،اإلنرتنتاستخدام  ونلدى من ال جييد أكثر يَق لّ  وأخرياً  ،، فمتوسطي اخلربةتاإلنرتناخلربة يف استخدام 

يف اجملتمع   اإلنرتنتمسةةةةةةةةةةةةةتخدمي شةةةةةةةةةةةةةبكة يف احتمال ميل  فقد كان أتثريه قليالً   اإلجنليزيةاللغة   إجادة متغرّي  أّما  .4
 .اإلنرتنتمن خالل شبكة  ابألشخا للتشهري السعودي  

يف  اإلنرتنتمسةةةةةةتخدمي شةةةةةةبكة يف احتمال ميل  كان مؤثراً   اآليللحاسةةةةةةب  م لاملسةةةةةةتخد  إجادة متغرّي  أنّ  اّتضةةةةةةح .5
املسةةةةةتخدم    إجادةم بتقدّ  أثرهقوة   ت، وارتبطاملواقع احملجوبة  إىلللدخول   السةةةةةتخدام الربوكسةةةةةياجملتمع السةةةةةعودي  

من خالل شةةةةةةةبكة   ابآلخرينللتشةةةةةةةهري  اآليلابحلاسةةةةةةةب  ني، حيث زاد احتمال ميل املتخصةةةةةةةصةةةةةةةاآليلللحاسةةةةةةةب  
بقيمة تفضةةةةةةةةةيلية وذلك ابخلربة   اآليلن ابسةةةةةةةةةتخدام احلاسةةةةةةةةةب و (، يليهم املتقدم1.42بقيمة تفضةةةةةةةةةيلية ) نرتنتاإل
ال من  ثَّ ومن   ،متوسةةة بشةةةكل   اآليلاسةةةتخدام احلاسةةةب    ونمن جييدلدى   تدرجيياً   أثره  (، وبعد ذلك قلّ 1.02)
  .اآليلاستخدام احلاسب  وندجيي



بداللة تفضيلية  فق  لدى املتخصصني يف استخدام احلاسب فقد كان مؤثراً   ،اإلنرتنت  استخدام  إجادة متغرّي  أّما .6
اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام  ونخلربة، فمن ال جييداب اإلنرتنت يف اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام تقدمنيامللدى   تدرجيياً   أثره  لّ يَق  ، يف حني (1.84)

       .اإلنرتنتيف استخدام  لدى متوسطي اخلربة وأخرياً ، اإلنرتنت

يف اجملتمع السةةةعودي  اإلنرتنتمسةةةتخدمي شةةةبكة يف احتمال ميل  أتثري  أي اإلجنليزيةاللغة    إجادة تغرّي ومل يظهر مل .7
 .املواقع احملجوبة من قبل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  إىلللدخول   الستخدام الربوكسي

يف اجملتمع   اإلنرتنتمستخدمي شبكة  ميل يف احتمال    أيضاً  مؤثراً  اآليلاحلاسب استخدام   إجادة متغرّي كما كان  .8
، وخاصةةةةةةةةة لدى اإللكرتوينالربيد   إرسةةةةةةةةال أو التصةةةةةةةةّفح  أثناءالشةةةةةةةةخصةةةةةةةةية  إخفاءسةةةةةةةةتخدام برامج  ال ،السةةةةةةةةعودي

اسةةةةتخدام احلاسةةةةب   ونلدى من ال جييد ثَّ (، ومن 1.16وذلك بداللة تفضةةةةيلية ) اآليلاملتخصةةةةصةةةةني ابحلاسةةةةب 
فمتوسةةةةةةةطي  ،اآليليف اسةةةةةةةتخدام احلاسةةةةةةةب لدى متقدمي اخلربة   ه تباعاً ثري (، وقل أت1.07بقيمة تفضةةةةةةةيلية ) اآليل

 . اآليلالستخدام احلاسب  اإلجادة

بقيمة تفضةةةيلية  اآليلفق  لدى املتخصةةةصةةةني ابحلاسةةةب  فقد كان مؤثراً  اإلنرتنتاسةةةتخدام   إجادة  متغرّي   أتثري أّما .9
يف اسةةةةةةةةةتخدام فاملتقدمني ابخلربة ، اإلنرتنتيف اسةةةةةةةةةتخدام ة متوسةةةةةةةةةطي اخلرب يف احتمال ميل أتثريه    قلّ و (،  1.46)

 . اإلنرتنتاستخدام  وندال جييمن  وأخرياً ، اإلنرتنت

  إرسةال أو التصةّفح  أثناء اآلخرينلشةخصةية  يف اجملتمع السةعودي   اإلنرتنتمسةتخدمي شةبكة  ويف جرائم انتحال  .10
 اآلخرينالنتحال شخصية مؤثراً يف احتمال امليل  يلاآلاحلاسب استخدام   إجادة متغرّي لم يكن ف  اإللكرتوينالربيد  
حلاسةةةب  اب تخصةةةصةةةنياملمؤثراً فق  لدى    اإلنرتنتاسةةةتخدام   إجادة  متغرّي ، يف حني كان  اإلنرتنتاسةةةتخدام    أثناء
، اآليليف اسةةةةتخدام احلاسةةةةب لدى متقدمي اخلربة، فمتوسةةةةطي اخلربة   أتثريه  (، وقلّ 1.36بداللة تفضةةةةيلية ) اآليل
ا.  اإلنرتنةةتاسةةةةةةةةةةةةةةتخةةدام    وندال جييةة  لةةدى من    ثَّ ومن   يف   اً يةةتةةدرجي  أتثريه  قةةلّ فقةةد    اإلجنليزيةةةاللغةةة    إجةةادة  متغرّي   أمةةّ

 إرسال أو التصّفح  أثناء اآلخرينالنتحال شخصية يف اجملتمع السعودي   اإلنرتنتمستخدمي شبكة  احتمال ميل 
اللغةةة    وندال جييةةمن    وأخرياً   اإلجةةادة، فمتوسةةةةةةةةةةةةةةطي  إلجنليزيةةةا  اللغةةةمن  نني  ابتةةداء من املتمكّ   ،اإللكرتوينالربيةةد  
 . اإلجنليزية

يف  اإلنرتنتاملهارات الفنية يف احتمال ميل مسةةةةةةتخدمي شةةةةةةبكة   أتثريتباين   (Wald)نتائج اختبار    أوضةةةةةةحت .11
استخدام   إجادة  متغرّي   أتثري  أنّ       الّ إ،  األخالقيةغري   األفعالوممارسة    اجلنسّيةاجملتمع السعودي  الرتكاب اجلرائم  

يف احتمةةال ميةةل    اإلجنليزيةةةاللغةةة    إجةةادة  متغرّي   أو  اآليلاحلةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةب    إجةةادة  متغرّي   أتثريمن    أقوىكةةان    اإلنرتنةةت
من  األخالقيةغري   األفعالوممارسةةةة   اجلنسةةةّيةاجلرائم الرتكاب   يف اجملتمع السةةةعودي  اإلنرتنتمسةةةتخدمي شةةةبكة  

   .اإلنرتنتخالل شبكة 
 
 



 األول:  لمبحث اخالصة 

شةةةةةةةةيوعاً يف اجملتمع  األخالقيةواملمارسةةةةةةةةات غري  اجلنسةةةةةةةةّيةاجلرائم  أكثرحجم  املبحثالباحث يف هذا  أوضةةةةةةةةح
يف   اإلنرتنتعلى احتمال ميل مسةةةتخدمي  الدراسةةةة ، وأثر متغريات  اإلنرتنتالسةةةعودي واليت ترتكب من خالل شةةةبكة  

 . األخالقيةات غري واملمارس اجلنسّيةاجملتمع السعودي الرتكاب اجلرائم 
  أسةةةةئلةاملصةةةةنفة يف   واألفعالوهي اجلرائم   ،الدراسةةةةة  أسةةةةئلةالسةةةةؤال األول من  حتديداً على  املبحثهذا  وأجاب 

اليت يرتكبها    األخالقية  واملمارسةةةةات غري  اجلنسةةةةّيةحجم اجلرائم   أنّ  اّتضةةةةححيث    ،الدراسةةةةةالقسةةةةم الثاين من اسةةةةتبيان  
، (٪19.2)  منها  إابحية، طلب مواد (٪54.3)  اجلنسةةةةّيةاد املواقع يهي: ارت ودييف اجملتمع السةةةةع اإلنرتنت  ومسةةةةتخدم

 ،(٪4.2)  جنسةةّيةقائمة بريدية   إنشةةاء،  (٪2.4) موقع جنسةةي إنشةةاء،  (٪18.3) اجلنسةةّية  ائم الربيديةو قالاالشةةرتاك يف 
 اً موقع اآلخرين إنشةةةاء، (٪2.8)  للتشةةةهري ابملسةةةتخدم  اً موقع اآلخرين  إنشةةةاء، (٪2.9)  موقع للتشةةةهري ابآلخرين  إنشةةةاء

، اسةتخدام الربوكسةي لتجاوز املواقع احملجوبة من قبل مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم  (٪4.4) املسةتخدم أبقارب للتشةهري 
 إخفاء، اسةةةةةةةةةةتخدام برامج (16.9) اإلنرتنتتصةةةةةةةةةةفح    أثناءالشةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةية   إخفاء، اسةةةةةةةةةةتخدام برامج (٪41.2)والتقنية

 اسةةةةةةةةتخدام الربيد أو التصةةةةةةةةّفح  أثناء اآلخرين، انتحال شةةةةةةةةخصةةةةةةةةية  (٪11.8)  يناإللكرتو الشةةةةةةةةخصةةةةةةةةية إلرسةةةةةةةةال الربيد 
 ابملستخدمني السعوديني وغري السعوديني.   األفعالمن هذه مقارنة حجم كل فعل  تّ كما ،  (11.7٪)

  ،األخالقية واملمارسةةةةةةات غري   اجلنسةةةةةةّيةعلى مسات وخصةةةةةةائص مرتكيب تلك اجلرائم  املبحثهذا  أجاب  وأخرياً 
  :اآليتكن تلخيصها يف مي واليت
ةارتيةةةاد املواقع    .1 (، الةةةذكور 3.29ن )و البوذيوأييت بعةةةدهم  (،  5.16اهلنةةةدو  ): يقوى احتمةةةال ميةةةل  اجلنسةةةةةةةةةةةةةةيةةةّ

(، 1.61(، العمال )1.75الشةةباب )(،  1.87)  اآليلابحلاسةةب   مهتخصةةصةةل اإلنرتنتاسةةتخدام   ون(، من جييد2.85)
(، 1.18املؤهةةةل الثةةةانوي )  حةةةاملو(،  1.20املؤهةةةل اجلةةةامعي )  حةةةاملو(،  1.47قون )(، املطلّ 1.55العمر )  أواسةةةةةةةةةةةةةة 
(، املتخصةةةةصةةةةون يف العلوم  1.17) اإلداريةاملتخصةةةةصةةةةون يف العلوم    ،(1.18ابخلربة ) اإلنرتنتيف اسةةةةتخدام  وناملتقدم

رجال (، 1.08املراهقون )(،  1.09) اإلنسةةةةةةةةةةةةةةانيةاملتخصةةةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةةةون يف العلوم  (،  1.13املوظفون )(،  1.17التطبيقية )
 (.1.02(، املتخصصون يف العلوم العسكرية )1.04النصارى ) (،1.08) مالاألع

(، 8.42اهلندو  )  (،8.98غري العربية ) أفريقيادول   ومواطنأييت يف املرتبة األوىل  :  اجلنسةةةةةّيةاملواقع   إنشةةةةةاء. 2 
العمال  (،2.77) يلاآلاسةةةةةةةتخدام احلاسةةةةةةةب  وندال جييمن (،  5.84اجلنوبية ) أمريكادول  و(، مواطن7.04ن )و البوذي
 اآليل ابحلاسةةةةةةةةةب   مهتخصةةةةةةةةةصةةةةةةةةةل اإلنرتنتاسةةةةةةةةةتخدام    ون(، من جييد2.16النصةةةةةةةةةارى )(،  2.20)  األطفال(،  2.65)
(، 1.48والصةةةةةةةةةةةةةيادلة )  األطباء(،  1.50)  األرامل(،  1.52املطلقون )(،  1.73ن )و (، العاطل 1.97الذكور )  (،1.98)

 ،(1.09) اإلنرتنتابخلربة يف اسةتخدام  ون(، املتقدم1.22ن )و العسةكري(،  1.23) املراهقون(،  1.40)  األعمالرجال  
 (.1.06بشكل متوس  ) اآليل استخدام احلاسب ونمن جييد



دول  مواطنو(،  9.29اهلندو  )(،  9.93غري العربية ) أفريقيادول   ومواطنأييت أوالً  :  ابألشةةةخا . التشةةةهري  3
املطلقون (،  2.21(، النصةةةةةةةةةةةةةةةارى )2.37)  األعمةةال(، رجةةال  2.53والصةةةةةةةةةةةةةةيةةادلةةة )  األطبةةاء(،  6.36اجلنوبيةةة )  أمريكةةا

املؤهل   و(، حامل 1.74) اآليلابحلاسةةةةةةةةب   مهتخصةةةةةةةةصةةةةةةةةل اإلنرتنتاسةةةةةةةةتخدام    ونمن جييد(،  1.87(، الذكور )1.90)
من   األقةةلّ املؤهةةل    وحةةامل (،  1.30ن )و اجلةةامعي  األسةةةةةةةةةةةةةةةاتةةذة(،  1.35ن )و العةةاطل (،  1.38الكهول )(،  1.42الثةةانوي )
 (.1.06)ن املراهقو (، 1.16الثانوي )
غري العربيةة   أفريقيةادول    مواطنو(، 4.88(، البوذيون )5.49اهلنةدو  )أييت أوالً . اسةةةةةةةةةةةةةةتخةدام الربوكسةةةةةةةةةةةةةةي:  4

الةةةةذكور (،  2.68اجلنوبيةةةةة )  أمريكةةةةادول    مواطنو(،  2.88(، العزاب )3.54)  األرامةةةةل(،  3.60املطلقون )(،  4.02)
(، 1.73املتزوجون )(،  1.84)  اآليلابحلاسةب    مهخصةصةتل اإلنرتنتاسةتخدام  ونمن جييد(،  1.94اليهود )(،  2.27)

السةعوديون (، 1.19الشةباب )(،  1.37العمر )  أواسة (،  1.42)فيه   مهتخصةصةل  اآليلاسةتخدام احلاسةب   ونمن جييد
 األطفةال(،  1.09اجلةامعي )  املؤهةل    (، حةاملو1.12املؤهةل الثةانوي )  حةاملو(،  1.13من قةاطين املنطقةة الوسةةةةةةةةةةةةةةطى )

ابخلربة   ون، املتقدم(1.06السةةةةةعوديون من قاطين املنطقة الغربية )(،  1.07من الثانوي )  األقلّ ملؤهل ا حاملو(،  1.07)
 (.1.02) اآليليف استخدام احلاسب 

 أفريقيادول  ومواطن(،  4.28(، البوذيون )6.26اهلندو  )أييت أوالً  : الشةةةةةةخصةةةةةةية إخفاءاسةةةةةةتخدام برامج   .5
(، 1.68املتزوجون )  (،1.81النصةةارى )  (،2.64(، العزاب )4.09(، املطلقون )1.65(، الذكور )3.71غري العربية )
من الثانوي   األقلّ املؤهل    حاملو (،1.46) اآليلابحلاسةةةةةةةةةةةةب    ونتخصةةةةةةةةةةةةصةةةةةةةةةةةةم مكوهن  اإلنرتنتاسةةةةةةةةةةةةتخدام  ونمن جييد

اسةةةةتخدام احلاسةةةةب  ونجييدال من  (،1.16)به    ونتخصةةةةصةةةةم  مكوهن  اآليلاسةةةةتخدام احلاسةةةةب   ونمن جييد(،  1.24)
(، 1.01املؤهل الثانوي )  حاملو(، 1.02السةةةةةةةةعوديون من قاطين املنطقة الشةةةةةةةةرقية ) (،1.05) األرامل(، 1.07) اآليل
 (.1.00(، السعوديون من قاطين املنطقة الغربية )1.01اجلنوبية ) أمريكادول  مواطنو
(، 4.92املطلقون )(، 7.01غري العربيةة )  أفريقيةادول    مواطنوالفئةات  م هةذه تقةدّ . انتحةال الشةةةةةةةةةةةةةةخصةةةةةةةةةةةةةةيةة:  6 

(، 2.16) العزاب (، 2.50اجلنوبية ) أمريكادول    مواطنو(،  2.84)  األطفال(،  2.37)  األرامل(،  3.11النصةةةةةةةةةةةةةةارى )
 ملتخصةةصةةه اإلنرتنتاسةةتخدام  ونمن جييد(، 1.40ب )طالال(، 1.50اهلندو  )(، 1.52الذكور )(، 1.92اليهود )

 قلّ األاملؤهل  حاملو(، 1.28والصةةةةةةيادلة )  األطباء(، 1.29)  ونطل عاال(، 1.34املتزوجون )(،  1.36) اآليلابحلاسةةةةةةب 
املؤهل الثانوي   حاملو(،  1.16)  األعمالرجال  (،  1.17امعة )اجل  أسةةةةةةةةةاتذة  (،1.19املراهقون )(، 1.23الثانوي )من 
  (.1.00) وندرسامل(، 1.03(، الشباب )1.10)
 تّ  اليتمع الدراسةةةةةةةات السةةةةةةةابقة   ختتلف  أو، تتفقالختبار  اائج  ا إذا كانت نتمويف املوضةةةةةةةع املناسةةةةةةةب حتديد   تّ كما    

 هلا عالقة اذا البحث. واليت إليهاالرجوع 
 


