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 اخلامس

حجم جرائم القرصنة وخصائص ومسات مرتكبيها
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حجم جرائم القرصنة وخصائص وسمات مرتكبيها

يقصد جبرائم القرصنة هنا االستخدام أو النسخ غري املشروع لنظم التشغيل أو الربامج احلاسوبية
املختلفة واالستفادة منها شخصيا أو جتاري ،أو استخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة بصورة غري شرعية،
حق.
أو إنشاء مواقع مشاهبة ومنسوخة من مواقع أخرى دون وجه ّ
ويوضح الباحث يف هذا املبحث حجم أكثر جرائم وممارسات القرصنة شيوعا يف اجملتمع السعودي
ّ
املتغريات
املتغريات الشخصية ( العمر – اجلنس ) ،و ّ
واليت ترتكب من خالل شبكة اإلنرتنت ،وأثر ّ
املتغريات البيئية ( اجلنسيّة – املنطقة األصلية
االجتماعية ( مستوى الدخل – احلالة االجتماعية ) ،و ّ
ومتغري احلالة
ومتغري الدينةّ ،
املتغريات الثقافية ( املستوى التعليمي – نوع التخصص )ّ ،
للسعودي ) ،و ّ
ومتغري املهارات الفنية ( مستوى إجادة استخدام احلاسب اآليل – مستوى إجادة استخدام
الوظيفيةّ ،
اإلنرتنت ،مستوى إجادة اللغة اإلجنليزية) على احتمال ميل مستخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي
الرتكاب جرائم القرصنة.
وجييب هذا املبحث حتديدا على السؤال اخلامس من أسئلة الدراسة ،الىت تبحث يف اجلرائم واألفعال
لت حتديد حجم جرائم القرصنة اليت يرتكبها
املصنّفة يف أسئلة القسم الرابع من استبيان الدراسة ،واليت حاو ْ
مستخدمو اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي ومسات وخصائص مرتكبيها.
ومشلت جرائم القرصنة هنا :إنشاء مواقع للربامج املقرصنة ،وحتميل برامج أو مواد مقرصنة ،واستخدام
برامج تشغيل الربامج املقرصنة ،وإنشاء مواقع مشاهبة ومنسوخة من مواقع أخرى دون وجه حق.
كل فعل من هذه األفعال
وسيتّم عند حتديد حجم تلك اجلرائم واملمارسات ،مقارنة حجم ّ
ابملستخدمني السعوديني وغري السعوديني.
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أوالً :حجم جرائم القرصنة وتشمل:
 .1حجم جرائم إنشاء مواقع للبرامج المقرصنة:

تبني من الدراسةة امليدانية أ ّن ( )٪4.0من مسةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي سةبق
ّ
هلم إنشة ةةاء مواقع للربامج املقرصة ةةنة يف شة ةةبكة اإلنرتنت ،وثّل السة ةةعوديون منهم ( )٪2.6بينما وثّل
األجانب منهم (.)٪1.4
ويتبني ذلك من خالل اجلدول اآليت:
ّ
جدول رقم ()85
يوضّح حجم جرائم إنشاء مواقع البرامج المقرصنة

مدى إنشاء
املواقع
اجلنسيّة

ال

نعم
لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

(ك)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

٪80.8 7924

٪96.9

255

٪2.6

٪3.1

8179

٪83.4

غري سعوديني ٪15.2 1488

٪91.4

140

٪1.4

٪8.6

1628

٪16.6

395

٪4.0

9807

٪100

سعوديون

اجملموع

التكرار

اجملموع

(ك)

املع ّدل
العام

٪96.0 9412

التكرار

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪100
٪100

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )84إجابة ،أي ما نسبته ( )٪0.8من اجملموع العام
كل جنس ة ة ة ةةيّة بعدد املش ة ة ة ةةاركني من تلك
يالحظ من بياانت اجلدول الداخلية وعند مقارنة نس ة ة ة ةةبة ّ
اجلنسةيّة ،أ ّن غري السةعوديني من مسةتخدمي شةبكة اإلنرتنت ويلون أكثر إش إنشةاء مواقع للربامج املقرصةنة
( ،)٪8.6مقارنة ابلسعوديني (.)٪3.1
وتؤّكد هذه النتائج ما توص ة ة ةةلت إليه دراس ة ة ةةة فايز الش ة ة ةةهري ،ودراس ة ة ةةة عبداملطلب من أ ّن قرص ة ة ةةنة
الربامج هي إحدى السلبيات األمنية لشبكة اإلنرتنت.
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 .2حجم تحميل البرامج المقرصنة:

اتّض ة ة ةةح من بياانت الدراس ة ة ةةة امليدانية أ ّن هناك إقبال من مس ة ة ةةتخدمي ش ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع
الس ةةعودي لتحميل الربامج املقرص ةةنة من خالل املواقع املختلفة املوجودة بش ةةبكة اإلنرتنت ،فقد بلم عموع
من سة ة ة ة ةةبق له حتميل برامج مقرصة ة ة ة ةةنة من شة ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت ( )3091مسة ة ة ة ةةتخدما ،وهو وثّل ما نسة ة ة ة ةةبته
( )٪31.5من عموع مسة ة ة ةةتخدمي شة ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السة ة ة ةةعودي املشة ة ة ةةاركني يف الدراسة ة ة ةةة ،وثّل
السعوديون غالبيتهم (.)٪26.0
يوضح ذلك:
واجلدول التايل ّ
جدول رقم ()86
يوضّح حجم جرائم تحميل البرامج المقرصنة

حتميل
الربامج
اجلنسيّة

ال

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

(ك)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪57.4 5635

٪26.0 2549 ٪68.9

٪31.1

8184

٪83.4

٪100

غري سعوديني ٪11.1 1086

٪5.5

٪33.3

1628

٪16.6

٪100

9812

٪100

سعوديون

اجملموع

التكرار

نعم

(ك)

املع ّدل
العام

٪68.5 6721

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪66.7

التكرار

اجملموع

(ك)

542

املع ّدل
العام

٪31.5 3091

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )79إجابة ،أي ما نسبته ( )٪0.8من اجملموع العام
كل جنسيّة بعدد املشاركني من تلك اجلنسيّة ،أ ّن
يالحظ من بياانت اجلدول الداخلية وعند مقارنة نسبة ّ
غري السعوديني من مستخدمي شبكة اإلنرتنت ويلون أكثر إش حتميل الربامج املقرصنة ( ،)٪33.3مقارنة
ابلسعوديني (.)٪31.1
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 .3حجم استخدام برامج تشغيل البرامج المقرصنة:

مد بعض الش ة ة ةةركات املتخص ة ة ةص ة ة ةةة يف ص ة ة ةةناعة الربامج إش وض ة ة ةةع عدة قيود حلماية براعها من
تَة ْع ُ
لكل نسة ةةخة من الربانمج ،كما تضة ةةع
القرصة ةةنة ،ومن هذه القيود مطالبة املسة ةةتخدم برقم تسة ةةلسة ةةل خام ّ
بعض الشةركات براعها للتجربة ملدة حمددة كشةهر مثال ُّّ ،تطالب املسةتخدم بشةراء الربانمج الذي يتوقف
لكن الب ّد من
عن العمل بعد انتهاء الفرتة التجريبية ،وهناك قيود أخرى ال يسةع اجملال للتطرق إليها هنا ،و ْ
اإلشةارة إش أ ّن هناك من يقوم بعمل برامج تسةاعد على تشةغيل الربامج األصةلية بطرق غري شةرعية ،كتوفري
أرقام تسةةلسةةلية تسةةاعد على تشةةغيل الربانمج بطريقة غري مشةةروعة ،أو عمل برامج تعراب اصةةطالحا ابسةةم
الكراك ) ،(Crackتقوم بتشة ة ة ة ةةغيل النسة ة ة ة ةةخ املؤقتة بعد انتهاء فرتة جتربتها .وتنتشة ة ة ة ةةر مثل هذه الربامج بني
ض ة ة ةح بياانت الدراس ة ة ةةة أ ّن نس ة ة ةةبة ( )٪32.4من
مس ة ة ةةتخدمي اإلنرتنت حيث يتداوهلا عدد غري قليل ،وتو ّ
املسةتخدمني سةبق هلم اسةتخدام ما يسةاعد على تشةغيل الربامج املقرصةنة ،وثّل السةعوديون منهم ما نسةبته
يوضح ذلك مفصال:
( .)٪26.7و اجلدول التايل ّ
جدول رقم ()87
يوضّح حجم استخدام برامج تشغيل البرامج المقرصنة

استخدام
الربامج
اجلنسيّة

ال

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

(ك)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪56.7 5563

٪26.7 2621 ٪68.0

٪32.0

8184

٪83.4

٪100

غري سعوديني ٪10.8 1063

٪5.7

٪34.5

1624

٪16.6

٪100

9808

٪100

سعوديون

اجملموع

التكرار

نعم

(ك)

املع ّدل
العام

٪67.6 6626

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪65.5

التكرار

اجملموع

(ك)

561

املع ّدل
العام

٪32.4 3182

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )83إجابة ،أي ما نسبته ( )٪0.8من اجملموع العام
كل جنس ة ة ةةيّة بعدد املش ة ة ةةاركني
يالحظ من بياانت اجلدول الداخلية وعند إجراء املقارنة بني عموع ّ
من تلك اجلنس ةةيّة ،أ ّن غري الس ةةعوديني ويلون أكثر إش اس ةةتخدام ما يس ةةاعد على تش ةةغيل الربامج املقرص ةةنة
( ،)٪34.5مقارنة ابلسعوديني (.)٪32.0
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 .4حجم إنشاء المواقع المقرصنة:

يقصةد ابملواقع املقرصةنة هنا ،املواقع اليت تكون نسةخة من مواقع أخرى ،أي يقوم الشةخص بنسةخ
موقع ما وإجراء تعديل بس ةةيه به كمس ةةمى املوقع مثال ُّّ ،ينس ةةب املوقع املع ّدل إش نفس ةةه ،وك نّه املص ةةمم
تعد صةارل على حقوق اآلخرين وجهدهم .وقد بينّت نتائج الدراسةة
األسةاسةي للموقع ابلكامل ،ويف هذا ّ
أو ما نس ةةبته ( )٪5.9س ةةبق هلم إنش ةةاء مواقع مقرص ةةنة ،غالبية
امليدانية أ ّن هناك ( )577مس ةةتخدما
يوضح ذلك مفصال:
منشئي تلك املواقع املقرصنة من السعوديني ( .)٪5.0واجلدول التايل ّ
جدول رقم ()88
يوضّح حجم إنشاء المواقع المقرصنة

مدى إنشاء
املواقع
اجلنسيّة

ال

نعم
لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

(ك)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

(ك)

٪79.3 7783

٪95.0

407

٪4.1

٪5.0

8190

٪83.4

غري سعوديني ٪14.9 1459

٪89.6

170

٪1.7

٪10.4

1629

٪16.6

577

٪5.9

9819

٪100

سعوديون

اجملموع

التكرار

اجملموع

(ك)

املع ّدل
العام

٪94.1 9242

التكرار

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪100
٪100

* الفاقد من إجاابت هذا السؤال ( )72إجابة ،أي ما نسبته ( )٪0.7من اجملموع العام
كل جنس ة ة ة ةةيّة بعدد املش ة ة ة ةةاركني من تلك
يالحظ من بياانت اجلدول الداخلية وعند مقارنة نس ة ة ة ةةبة ّ
اجلنسة ة ةةيّة ،أ ّن غري السة ة ةةعوديني من مسة ة ةةتخدمي شة ة ةةبكة اإلنرتنت ويلون أكثر إش حتميل الربامج املقرصة ة ةةنة
( ،)٪10.4مقارنة ابلسعوديني (.)٪5.0
وتؤّكد هذه النتيجة ما توصل إليها فايز الشهري يف دراسته م ْن أ ّن سرقة املواقع هي
إحدى السلبيات األمنية لإلنرتنت.
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ثانيا :سمات وخصائص مرتكبي جرائم القرصنة:

جييب الباحث هنا على الشةق الثا من السةؤال اخلامس من أسةئلة الدراسةة ،وهي اجلرائم واألفعال
املص ة ةةنفة يف أس ة ةةئلة القس ة ةةم الس ة ةةاد من اس ة ةةتبيان الدراس ة ةةة ،اليت حاولت حتديد حجم جرائم القرص ة ةةنة اليت
يرتكبها مسة ة ةةتخدمو اإلنرتنت يف اجملتمع السة ة ةةعودي ومسات وخصة ة ةةائص مرتكبيها ،ويسة ة ةةتخدم الباحث يف
ذلك اختبار االحندار اللوجس ة ة ة ة ةةتيكي) (logisticلفحص بياانت الدراس ة ة ة ة ةةة امليدانية ،هبداب توض ة ة ة ة ةةيح أثر
متغريات الدراس ة ة ةةة على احتمال ميل مس ة ة ةةتخدمي ش ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ة ةةعودي الرتكاب جرائم
ّ
القرصنة.
متغريات الدراسة ة ةةة،
وقد سة ة ةةبقت اإلشة ة ةةارة إش أنّه نظرا لضة ة ةةخامة بياانت الدراسة ة ةةة امليدانية ،ولكثرة ّ
ب من تركيز القارئ وتشتت تفكريه،
وتعدد أسئلة االستبيان ،ورغبة يف تقليل جداول التحليل اليت قد تُ َّ
صع ُ
املتغريات املتجانسة ةةة،
متغريات الدراسة ةةة الثالثة عشة ةةر إش سة ةةبع عموعات ،ت ّ
كل عموعة ّ
فقد قُ ّسة ةمت ّ
ضة ةم ّ
املتغريات اجلديدة هي:
و ّ
ومتغري
ومتغري الدينةّ ،
املتغريات الثقافيةّ ،
املتغريات البيئية ،و ّ
املتغريات االجتماعية ،و ّ
املتغريات الش ة ةةخص ة ةةية ،و ّ
ّ
ومتغري املهارات الفنية.
احلالة الوظيفيةّ ،
املتغريات ا ددة يف البحث ،على احتمال ميل مسة ةةتخدم شة ةةبكة اإلنرتنت يف
ووكن توضة ةةيح أثر ّ
اجملتمع السعودي الرتكاب جرائم االخرتاقات يف ضوء األبعاد اآلتية:
:1المتغيّرات الشخصية وميل المستخدم الرتكاب جرائم القرصنة:

تبني من خالل الدراس ةةة الش ةةاملة جملتمع البحث ومن خالل التحليل اإلحص ةةائي لبياانت الدراس ةةة
ّ

امليدانية ابس ة ة ة ةةتخدام اختبار االحندار اللوجس ة ة ة ةةتيكي ) ،(logisticتباين أتثري الفئة العمرية يف احتمال ميل
املسة ةةتخدم الرتكاب جرائم إنشة ةةاء مواقع للربامج املقرصة ةةنة ،وإنشة ةةاء املواقع املقرصة ةةنة ،يف حني انعدم أتثري
الفئة العمرية يف احتمال ميل املسةةتخدم السةةتخدام الربامج املقرصةةنة ،أو اسةةتخدام ما يسةةاعد على تشةةغيل
الربامج املقرصة ة ة ةةنة .كما اتّضة ة ة ةةح أ ّن الذكور من مسة ة ة ةةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع السة ة ة ةةعودي أكثر احتماال
الرتكاب جرائم القرصنة من خالل شبكة اإلنرتنت.
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فعند فحص القيم اإلحصةةائية يف اجلدول التايل بشةةمولية ،ومن خالل التحليل اإلحصةةائي لبياانت
املتغريات الشةخصةية
الدراسةة امليدانية ابسةتخدام اختبار االحندار اللوجسةتيكي ) ،(logisticاتّضةح أ ّن أتثري ّ
غري متساو يف احتمال امليل الرتكاب جرائم القرصنة ،وتفصيل ذلك كاآليت:
متغري الفئة العمرية يؤثر يف احتمال ميل فئة الكهول
 .1إنشة ة ة ة ةةاء مواقع الربامج املقرصة ة ة ة ةةنة :اتّضة ة ة ة ةةح أ ّن ّ
قل احتمال ميل
إلنشةاء مواقع الربامج املقرصةنة وذلك بقيمة تفضةيلية (ّ ،)1.25أما بقية فئات ّ
املتغري فقد ّ
كلما تق ّدم به العمر ،عدا فئة الش ة ة ةةيخوخة حيث ينعدم احتمال ملهم،كما اتّض ة ة ةةح أ ّن
املس ة ة ةةتخدم تدرجييا ّ
الذكور أكثر احتماال للميل إلنشاء مواقع الربامج املقرصنة.
 .2اس ةةتخدام الربامج املقرص ةةنة :أوض ةةحت بياانت الدراس ةةة أ ّن الفئة العمرية غري مؤثّرة يف احتمال ميل
متغري اجلنس
مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةعودي السةةتخدام الربامج املقرصةةنة ،يف حني كان ّ
مؤثرا يف احتمال ميل الذكور الستخدام الربامج املقرصنة.
 .3اس ةةتخدام برامج تش ةةغيل الربامج املقرص ةةنة :اتّض ةةح أ ّن الفئة العمرية غري مؤثرة أيض ةةا يف احتمال
ميل مسة ة ة ةةتخدمي شة ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السة ة ة ةةعودي ،السة ة ة ةةتخدام ما يسة ة ة ةةاعد على تشة ة ة ةةغيل الربامج
متغري اجلنس قوي يف احتمال ميل الذكور دون اإلانال السةةتخدام ما يسةةاعد
املقرصةةنة ،يف حني كان أتثري ّ
على تشغيل الربامج املقرصنة.
 .4إنشة ةةاء املواقع املقرصة ةةنة :اتّضة ةةح أ ّن أتثري الفئة العمرية قوي يف احتمال ميل املراهقني إلنشة ةةاء املواقع
املتغري بدءا بفئة
املقرص ة ةةنة وذلك بداللة تفض ة ةةيلية ( ،)1.18يف حني يَق ّل أتثري الفئة العمرية يف بقية فئات ّ
الطفولة ،فالش ةةباب ،فالكهولة ُّّ ،أواس ةةه العمرّ ،أما فئة الش ةةيخوخة فينعدم احتمال ميلهم إلنش ةةاء املواقع
املقرصنة.
املتغريات الشة ة ة ة ة ة ةةخصة ة ة ة ة ة ةيةة على احتمةال ميةل
 .5أوضة ة ة ة ة ة ةحةت نتةائج اختبةار ) (Waldعنةد فحص أثر ّ
متغري اجلنس أكثر حتديدا
مس ةةتخدمي ش ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ةةعودي الرتكاب جرائم القرص ةةنة ،أ ّن ّ
متغري العمر يف احتمال ميل املستخدم الرتكاب جرائم القرصنة.
من ّ
ويتّضح ذلك من خالل اجلدول اآليت:
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جدول رقم () 89
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر المتغيّرات الشخصية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء مواقع الربامج

استخدام الربامج

استخدام برامج تشغيل

املقرصنة

املقرصنة

الربامج املقرصنة

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

((التفضيلية)
)EXP(B

((التفضيلية))
)EXP(B

إنشاء املواقع املقرصنة
الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

الفئة العمرية

0.78

غري مؤثرة

غري مؤثرة

0.80

املراهقة( )17-13

0.75

غري مؤثرة

غري مؤثرة

1.18

الشباب ()25-18

0.59

غري مؤثرة

غري مؤثرة

0.74

0.41

غري مؤثرة

غري مؤثرة

0.45

الطفولة (12فأقل )

أواسط العمر
()50-26

الكهولة ()65-51

1.25

الشيخوخة

(أكرب من )65

غري مؤثرة
غري مؤثرة
ّ
مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

0.66

الجنس

2.10

الذكور

2.07
ّ

1.95

2.04

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

اإلانث
الفئة
اختبار

العمرية

16.51

غري مؤثرة

Wald

الجنس

30.20

292.61

غري مؤثرة

33.37

277.83

55.76

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة
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:2المتغيّرات االجتماعية وميل المستخدم الرتكاب جرائم القرصنة:

يف اجلدول
ضة ة ةح
تظهر البياانت اإلحصة ة ةةائية الختبار االحندار اللوجسة ة ةةتيكي ) (logisticاملو ّ
املتغريات االجتماعية (الدخل – احلالة االجتماعية) من انحية احتمال أثرها حسةب طه
التايل ،تباين أثر ّ
اجلروة املرتكبة أو نوع الفعل املمار من خالل شبكة اإلنرتنت.
فبفحص القيم اإلحص ةةائية للمتغريات االجتماعية جملتمع البحث وأثرها يف احتمال ميل املس ةةتخدم
الرتكاب جرائم القرصنة اتّضح اآليت:
 .1أ ّن الدخل الش ة ة ةةهري ملس ة ة ةةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ة ةةعودي بفئاته الثالثة (منخفض ،متوس ة ة ةةه،
مرتفع) غري مؤثر يف احتمال ميل املستخدم حنو ارتكاب جرائم القرصنة.
املتغري ،وقد جاءت
متغري احلالة االجتماعية مؤثرا يف غيع فئات ّ
 .2إنشة ة ةةاء مواقع الربامج املقرصة ة ةةنة :كان ّ
فئة املطلقني أوال بداللة تفض ةةيلية ( ،)8.15يليها فئة العزاب بقيمة تفض ةةيلية ( ،)3.42ففئة األرامل بقيمة
تفضيلية (  ،)1.99وأخريا فئة املتزوجني (.)1.13
املتغري ،وكان أقوى
متغري الفئة االجتماعية مؤثرا أيض ةةا يف غيع فئات ّ
 .3اس ةةتخدام الربامج املقرص ةةنة :كان ّ
أتثريا يف احتمال ميل فئة املطلقني السة ة ة ةةتخدام الربامج املقرصة ة ة ةةنة ،وذلك بداللة تفضة ة ة ةةيلية ( ،)3.86ففئة
العزاب بداللة تفضة ة ة ة ة ة ةةيلية ( ُّّ ،)3.09فئة األرامل بقيمة تفضة ة ة ة ة ة ةةيلية ( ،)2.05وأخريا فئة املتزوجني بقيمة
تفضيلية (.)1.76
يف احتمال
متغري احلالة االجتماعية أتثريه
 .4اسة ة ةةتخدام برامج تشة ة ةةغيل الربامج املقرصة ة ةةنة :واصة ة ةةل ّ
امليل السةةتخدام برامج تشةةغيل الربامج املقرصةةنة ،وكان أقوى أتثريا يف احتمال ميل املطلقني ( ،)3.71ففئة
العزاب ( ،)2.68ففئة املتزوجني ( ،)1.66وأخريا فئة األرامل (.)1.52
املتغري يف احتمال امليل إلنشةاء املواقع
 .5إنشةاء املواقع املقرصةنة :اسةتمر أتثري الفئة االجتماعية على فئات ّ
املقرصة ة ة ة ة ة ةنةة ،وكان أقوى أتثريا يف فئةة املطلقني بقيمةة تفضة ة ة ة ة ة ةةيليةة ( ،)6.77ففئةة األرامل بداللة تفضة ة ة ة ة ة ةيليةة
أقل من س ة ة ةةابقيه يف
( ُّّ ،)4.22فئة العزاب بقيمة تفض ة ة ةةيلية (ّ )1.61أما فئة املتزوجني فكان أتثري ّ
املتغري ّ
املقرصنة.
احتمال ميلهم إلنشاء املواقع ّ
متغري الةدخةل الشة ة ة ة ة ة ةةهري غري مؤثر يف احتمةال ميةل املسة ة ة ة ة ة ةةتخةدم
 .6أظهرت نتةائج اختبةار ) ،(Waldأ ّن ّ
متغري احلةالةة االجتمةاعيةة والةذي كةان مؤثرا يف غيع فئةات احلةالةة
الرتكةاب جرائم القرصة ة ة ة ة ة ةنةة ،بعكس ّ
االجتماعية.
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جدول رقم () 90
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر المتغيّرات االجتماعية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء مواقع الربامج

استخدام الربامج

استخدام برامج تشغيل

املقرصنة

املقرصنة

الربامج املقرصنة

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

((التفضيلية)
)EXP(B

((التفضيلية))
)EXP(B

إنشاء املواقع املقرصنة
الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

الدخل الشهري
منخفضو الدخل

(إىل  5000أالف)
متوسطو الدخل

()10000-5001

مرتفعو الدخل

(أكثر من )10000

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

الحالة االجتماعية

أعزب

3.42

3.09

2.68

1.61

متزوج

1.13

1.76

1.66

0.97

مطلق

8.15

3.86

3.71

6.77

أرمل

1.99

2.05

1.52

4.22

الدخل
اختبار
Wald

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

الشهري
الحالة
االجتماعية

ّ

35.70

76.65

68.92

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة
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40.23

:3المتغيّرات البيئية وميل المستخدم الرتكاب جرائم القرصنة:

من خالل الدراسةة الشةاملة للمتغريات البيئية جملتمع البحث (جنسةيّة املسةتخدم – املنطقة األصةلية
للسة ة ة ة ة ةةعودي) ،ومن خالل التحليل اإلحصة ة ة ة ة ةةائي لبياانت الدراسة ة ة ة ة ةةة امليدانية ابسة ة ة ة ة ةةتخدام اختبار االحندار
اللوجستيكي) (logisticواملبيّنة يف اجلدول التايل يتّضح اآليت:
متغري املنطقة األص ةةلية للس ةةعوديني على احتمال ميل املس ةةتخدم الس ةةتخدام برامج تش ةةغيل
 .1اقتص ةةر أتثري ّ
الربامج املقرصةنةّ ،أما ابقي جرائم وممارسةات هذا القسةم فلم يكن مؤثرا يف احتمال ميل املسةتخدم هلا،
متغري اجلنسيّة الذي كان مؤثرا يف غيع جرائم وممارسات هذا القسم.
بعكس ّ
املتغري ،فكان قوي يف احتمال
متغري اجلنس ة ة ةةيّة يف فئات ّ
 .2إنش ة ة ةةاء مواقع الربامج املقرص ة ة ةةنة :تباين أتثري ّ
ميل مواطين دول أفريقيا غري العربية إلنشاء مواقع الربامج املقرصنة ،وذلك بداللة تفضيلية ( ،)8.84وجاء
بعدهم مواطنو دول أمريكا اجلنوبية بقيمة تفض ة ة ةةيلية ( ُّّ ،)8.75مواطنو الدول اخلليجية ( ،)2.73وأخريا
مواطنو دول آسة ة ة ة ة ة ةيةا غري العربيةة ( ،)1.10يف حني يَقة ّل احتمةال ميةل مواطين السة ة ة ة ة ة ةةعوديةة ،والةدول العربيةة
األخرى ،وينعةةدم احتمةةال ميةةل مواطين الةةدول األوروبيةةة ومواطين الواليت املتحةةدة األمريكيةةة وكنةةدا .أ ّم ةا
متغ ّري املنطقة األصلية للسعوديني فلم يكن مؤثرا.
متغري الفئة االجتماعية يف احتمال امليل الس ة ة ةةتخدام
ةتمر تباين أتثري ّ
 .3اس ة ة ةةتخدام الربامج املقرص ة ة ةةنة :اس ة ة ة ّ
الربامج املقرصة ة ة ة ة ة ةنةة ،فكةان أقوى أتثريا يف احتمةال ميةل مواطين دول أفريقيةا غري العربيةة السة ة ة ة ة ة ةةتخةدام هةذه
الربامج ،وذلك بداللة تفض ة ة ة ة ة ةةيلية ( ُّّ ،)6.83جاء بعدهم مواطنو دول أمريكا اجلنوبية بداللة تفض ة ة ة ة ة ةةيلية
املتغري ،عةدا مواطين الواليت املتحةدة األمريكيةة وكنةدا حيةث ينعةدم
( ُّّ ،)4.49يَقة ّل أتثريه يف بقيةة فئةات ّ
متغري املنطقة األص ة ة ة ةةلية للس ة ة ة ةةعوديني يف احتمال امليل الس ة ة ة ةةتخدام الربامج
الت ثري .كما ينعدم أيض ة ة ة ةةا أتثري ّ
املقرصنة.
ةتمر أتثري الفئة االجتماعية قوي يف احتمال ميل مواطين
 .4اسة ةةتخدام برامج تشة ةةغيل الربامج املقرصة ةةنة :اسة ة ّ
دول أفريقيا غري العربية إلنشة ة ةةاء املواقع املقرصة ة ةةنة ،وذلك بقيمة تفضة ة ةةيلية ( ُّّ ،)7.66تالهم مواطنو دول
أمريكةا اجلنوبيةة وذلةك بةداللةة تفضة ة ة ة ة ة ةةيليةة ( ُّّ ،)5.74يق ّةل أتثريه يف بقيةة اجلنسة ة ة ة ة ة ةيةات عةدا مواطين الةدول
األوروبية ،ومواطين الواليت املتحدة األمريكية وكندا حيث ينعدم الت ثري.
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متغري املنطقة األصة ة ة ةةلية للسة ة ة ةةعوديني فكان أتثريه قوي يف احتمال ميل قاطين املنطقة الوسة ة ة ةةطى
ّأما ّ
الستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة ،وذلك بقيمة تفضيلية ( ُّّ ،)1.15تالهم قاطنو املنطقة الشرقية
بقيمة تفضةةيلية ( ،)1.05وأخريا قاطنو املنطقة الغربية بداللة تفضةةيلية (ّ ،)1.03أما قاطنو املنطقة اجلنوبية
املتغري
املتغري يف احتمال ميلهم الس ةةتخدام برامج تش ةةغيل الربامج املقرص ةةنة ،يف حني ينعدم أتثري ّ
فيَق ّل أتثري ّ
يف احتمال ميل قاطين املنطقة الشمالية الستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة.
املتغري قوي يف احتمال ميل مواطين دول أفريقيا غري العربية إلنش ة ةةاء
 .5إنش ة ةةاء املواقع املقرص ة ةةنة :كان أتثري ّ
املواقع املقرصنة وذلك بقيمة تفضيلية ( ُّّ ،)9.17جاء بعدهم مواطنو دول أمريكا اجلنوبية بقيمة تفضيلية
( ُّّ ،)4.48مواطنو الدول اخلليجية بداللة تفضة ة ةةيلية ( ،)3.49وأخريا مواطنو السة ة ةةعودية بقيمة تفضة ة ةةيلية
( ،)1.15ويَق ة ّل الت ة ثري يف بقيةةة اجلنسة ة ة ة ة ة ةيةةات ،عةةدا مواطين الةةدول األوروبيةةة ،ومواطين الواليت املتحةةدة
متغري املنطقةة األصة ة ة ة ة ة ةةليةة
األمريكيةة ،وكنةدا ،حيةث ينعةدم احتمةال ميلهم إلنشة ة ة ة ة ة ةةاء املواقع املقرصة ة ة ة ة ة ةنةة .أ ّمةا ّ
للسعوديني فلم يؤثر يف احتمال ميل املستخدم إلنشاء املواقع املقرصنة.
متغري اجلنس ة ةةيّة أكثر حتديدا الحتمال
املتغريات البيئية ،أ ّن ّ
 .6أظهرت نتائج اختبار ) (Waldعند فحص ّ
ميل املس ة ةةتخدم الرتكاب جرائم القرص ة ةةنة ،خاص ة ةةة إنش ة ةةاء مواقع الربامج املقرص ة ةةنة وذلك بداللة تفض ة ةةيلية
( ،)26.67فإنش ة ة ةةاء املواقع املقرص ة ة ةةنة بقيمة تفض ة ة ةةيلية ( ُّّ ،)21.85اس ة ة ةةتخدام الربامج املقرص ة ة ةةنة بداللة
تفضةيلية ( ،)11.06وأخريا اسةةتخدام برامج تشةةغيل الربامج املقرصةةنة بقيمة تفضةةيلية ( ،)2.87يف حني مل
متغري املنطقة األصة ة ةةلية للسة ة ةةعوديني إال يف احتمال امليل السة ة ةةتخدام برامج تشة ة ةةغيل الربامج املقرصة ة ةةنة
يؤثر ّ
وذلك بقيمة تفضيلية (.)16.14
ويوضح اجلدول التايل ذلك مفصال:
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جدول رقم ( ) 91
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر المتغيّرات البيئية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء مواقع الربامج
املقرصنة

الدالة األسية ((التفضيلية))
)EXP(B

استخدام الربامج املقرصنة
الدالة األسية ((التفضيلية))
)EXP(B

استخدام برامج تشغيل
الربامج املقرصنة

الدالة األسية ((التفضيلية)
)EXP(B

إنشاء املواقع املقرصنة
الدالة األسية ((التفضيلية))
)EXP(B

الجنسيّة
سعودي

0.35

0.19

0.38

1.15

دول اخلليج العرب

2.73

0.35

0.45

3.49

دول عربية أخرى

0.31

0.11

0.35

0.92

دول آسيا غري العربية

1.10

0.17

0.31

0.29

دول أفريقيا غريالعربية

8.84

6.83

7.66

9.17

أورواب

0.00

0.07

0.00

0.00

أمريكا اجلنوبية

8.75

4.49

5.74

4.48

الوالايت املتحدة وكندا

ّ
مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

منطقة السعودي
الغربية
اجلنوبية
الوسطى
الشرقية

غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة

الشمالية
اختبار
Wald

غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة

1.03
0.83
1.15
1.05

ّ
مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة

الجنسيّة

26.67

11.06

2.87

21.85

منطقة السعودي

غري مؤثرة

غري مؤثرة

16.14

غري مؤثرة

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة
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:4المتغيّرات الثقافية وميل المستخدم الرتكاب جرائم القرصنة:

ضة ةح يف اجلدول التايل،
تظهر البياانت اإلحصة ةةائية الختبار االحندار اللوجسة ةةتيكي ) (logisticاملو ّ
يف احتمال ميل مسة ةةتخدمي
املتغريات الثقافية (مسة ةةتوى التعليم – نوع التخصة ةةص)
اختالاب أثر ّ
املتغري،
ش ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ةةعودي الرتكاب جرائم وممارس ةةات هذا القس ةةم ،وذلك حس ةةب نوع ّ
وحسب طه اجلروة أو الفعل املمار من خالل شبكة اإلنرتنت ،وتفصيل ذلك كاآليت:
متغري مس ة ةةتوى التعليم على احتمال ميل املس ة ةةتخدم إلنش ة ةةاء مواقع الربامج املقرص ة ةةنةّ ،أما
 .1اقتص ة ةةر أتثري ّ
متغري نوع
ابقي جرائم وممارسة ة ة ة ة ةةات هذا القسة ة ة ة ة ةةم فلم يكن مؤثرا يف احتمال ميل املسة ة ة ة ة ةةتخدم هلا ،بعكس ّ
التخصص الذي كان مؤثرا يف غيع جرائم وممارسات هذا القسم ،عدا إنشاء مواقع الربامج املقرصنة.
املتغري ،فكان قوي يف احتمال
متغري مستوى التعليم يف فئات ّ
 .2إنشاء مواقع الربامج املقرصنة :تباين أتثري ّ
ميل حاملي املؤهل الثانوي أو خرجيي املعهد إلنش ة ة ة ة ةةاء مواقع الربامج املقرص ة ة ة ة ةةنة ،وذلك بداللة تفض ة ة ة ة ةةيلية
األقل من الثانوي بقيمة تفض ة ةةيلية ( ،)1.11يف حني يَق ّل احتمال
( ُّّ ،)1.21أييت بعدهم حاملو املؤهل ّ
ميل حاملي املؤهل اجلامعي إلنشةاء مواقع الربامج املقرصةنة ،وينعدم احتمال ميل حاملي مؤهل الدراسةات
العليا إلنشاء مواقع الربامج املقرصنة.
يف اجملتمع

متغري نوع التخص ة ة ة ةةص فلم يكن مؤثرا يف احتمال ميل مس ة ة ة ةةتخدمي ش ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت
ّأما ّ
السعودي إلنشاء مواقع الربامج املقرصنة.
متغري مسةةتوى التعليم يف احتمال ميل مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت
 .3اسةةتخدام الربامج املقرصةةنة :مل يؤثّر ّ
يف اجملتمع السعودي الستخدام الربامج املقرصنة.
متغري نوع التخصص فقد تباين أتثريه ،حيث كان أقوى أتثريا يف احتمال ميل املتخصصني يف العلوم
ّأما ّ
العسةةكرية السةةتخدام الربامج املقرصةةنة ،وذلك بداللة تفضةةيلية ( ُّّ ،)1.20يتلوهم املتخصةصةةون يف العلوم
املتغري ،عدا املتخص ة ة ةص ة ة ةةني يف احلاس ة ة ةةب
التطبيقية بداللة تفض ة ة ةةيلية ( ُّّ ،)1.05يَق ّل أتثريه يف بقية فئات ّ
املتغري يف احتمال ميلهم الستخدام الربامج املقرصنة.
اآليل ،حيث ينعدم أتثري ّ
متغري مس ة ةةتوى التعليم يف احتمال امليل
 .4اس ة ةةتخدام برامج تش ة ةةغيل الربامج املقرص ة ةةنة :اس ة ةةتمر عدم أتثري ّ
السة ةةتخدام برامج تشة ةةغيل الربامج املقرصة ةنة ،كما هو احلال يف جرائم اسة ةةتخدام الربامج املقرصة ةةنة ،يف حني
املتغري ،فكان أقوى أتثريا يف احتمال ميل املتخص ةص ةةني يف
متغري نوع التخص ةةص حس ةةب فئات ّ
تباين أتثري ّ
العلوم التطبيقية وذلك بقيمة تفضةةيلية ( ُّّ ،)1.19تالهم املتخص ةصةةون يف العلوم العسةةكرية وذلك بداللة
تفض ة ة ة ة ةةيلية ( ُّّ ،)1.14يَق ّل أتثريه يف بقية التخص ة ة ة ة ةص ة ة ة ة ةةات بدءا بتخص ة ة ة ة ةةص العلوم اإلدارية ،فالعلوم
13

اإلنسة ة ةةانية ،ومن َّّ التعليم العام ،وأخريا العلوم الشة ة ةةرعيةّ ،أما يلصة ة ةةص احلاسة ة ةةب اآليل فينعدم أتثري يف
احتمال امليل الستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة.
متغري مس ة ةةتوى التعليم يف احتمال ميل املس ة ةةتخدم إلنش ة ةةاء املواقع
 .5إنش ة ةةاء املواقع املقرص ة ةةنة :انعدم أتثري ّ
متغري نوع
املقرص ة ة ة ةةنة ،كما هو احلال يف اس ة ة ة ةةتخدام الربامج املقرص ة ة ة ةةنة ،واس ة ة ة ةةتخدام برامج تش ة ة ة ةةغيلهاّ .أما ّ
التخصةةص فقد تباين أتثريه ،وكان أقوى أتثريا يف احتمال ميل املتخص ةصةةني يف العلوم العسةةكرية إلنشةةاء
املواقع املقرص ة ةةنة وذلك بقيمة تفض ة ةةيلية ( ،)1.24وجاء بعدهم املتخص ة ةص ة ةةون يف العلوم اإلنس ة ةةانية بقيمة
تفضةةيلية ( ،)1.22وأخريا املتخص ةصةةون يف التعليم العام بداللة تفضةةيلية ( ،)1.20يف حني يَق ّل الت ثري يف
بقية التخص ةص ةةات وبنس ةةب متقاربة ،عدا يلص ةةص احلاس ةةب اآليل حيث ينعدم احتمال ميل املتخص ةص ةةني
فيه إلنشاء املواقع املقرصنة.
متغري نوع التخص ة ةةص أكثر حتديدا
املتغريات الثقافية ،أ ّن ّ
 .6أظهرت نتائج اختبار ) (Waldوعند فحص ّ
الحتمال ميل املسةتخدم الرتكاب جرائم القرصةنة ،وصاصةة اسةتخدام برامج تشةغيل الربامج املقرصةنة وذلك
بداللة تفض ة ة ةةيلية ( ،)51.40فإنش ة ة ةةاء املواقع املقرص ة ة ةةنة بقيمة تفض ة ة ةةيلية ( ُّّ ،)20.76اس ة ة ةةتخدام الربامج
املقرصنة بداللة تفضيلية (.)18.15
متغري مسة ة ة ةةتوى التعليم إال يف احتمال امليل إلنشة ة ة ةةاء مواقع الربامج املقرصة ة ة ةةنة وذلك بقيمة
يف حني مل يؤثر ّ
تفضيلية (.)22.76
يوضح ذلك مفصال:
واجلدول التايل ّ
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جدول رقم () 92
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر المتغيّرات الثقافية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء مواقع الربامج

استخدام الربامج

استخدام برامج تشغيل

املقرصنة

املقرصنة

الربامج املقرصنة

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

((التفضيلية))
)EXP(B

((التفضيلية)
)EXP(B

((التفضيلية))
)EXP(B

إنشاء املواقع املقرصنة

مستوى التعليم
أقل من الثانوي
ّ
اثنوي أو معهد
جامعي

1.11
1.21
0.57

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة
غري مؤثرة

ّ

غري مؤثرة

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

دراسات عليا

غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة

نوع التخصص
تعليم عام

غري مؤثرة

0.94

0.87

1.20

علوم إدارية

غري مؤثرة

0.84

0.97

0.71

علوم إنسانية

غري مؤثرة

0.93

0.89

1.22

1.05

1.19

0.74

0.85

0.68

0.75

1.20

1.14

1.24

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

22.76

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

18.15

51.40

20.76

علوم تطبيقية
علوم شرعية
علوم عسكرية
حاسب آيل
مستوى

اختبار

التعليم

Wald

نوع التخصص

غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة
غري مؤثرة

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة
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 :5متغيّر الديانة وميل المستخدم الرتكاب جرائم القرصنة:

تظهر البياانت الداخلية للجدول التايل ،نتائج فحص القيم اإلحصةائية ابسةتخدام اختبار االحندار
اللوجس ة ة ة ةةتيكي ) (logisticملتغري الدينة جملتمع البحث (مس ة ة ة ةةلم ،نص ة ة ة ةرا  ،يهودي ،بوذي ،هندوس ة ة ة ةةي،
الديين) ،وأثرها يف احتمال ميل مس ة ة ة ةةتخدمي ش ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ة ة ةةعودي الرتكاب جرائم
متغري الدينة يف احتمال ميل مسة ة ة ةةتخدمي شة ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف
القرصة ة ة ةةنة ،واليت تشة ة ة ةةري إش تباين أتثري ّ
اجملتمع السة ة ة ةةعودي الرتكاب جرائم القرصة ة ة ةةنة ،وذلك حسة ة ة ةةب نوع الدينة وحسة ة ة ةةب نوع اجلروة أو الفعل
املرتكب ،وتفصيل ذلك كاآليت:
 .1املس ة ةةتخدمون املس ة ةةلمون لش ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ة ةةعودي ،يَق ّل احتمال ميلهم جلميع جرائم
وممارسات هذا القسم ،بدءا م ْن إنشاء املواقع املقرصنة ،ويَق ّل أكثر الستخدام الربامج املقرصنة ُّّ ،إنشاء
مواقع الربامج املقرصنة ،فاستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة.
 .2املس ةةتخدمون لش ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع الس ةةعودي من األجانب النص ةةارى ،يةَ ْقوى احتمال ميلهم
جلميع جرائم وممارس ة ة ةةات هذا القس ة ة ةةم ،بدءا من إنش ة ة ةةاء مواقع الربامج املقرص ة ة ةةنة وذلك بداللة تفض ة ة ةةيلية
( ُّّ ،)6.35إنشةاء املواقع املقرصةنة بقيمة تفضةيلية ( ،)6.02فاسةتخدام الربامج املقرصةنة بداللة تفضةيلية

( ،)3.27وأخريا استخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة بقيمة تفضيلية (.)1.68
ّ .3أما مسةةتخدمو شةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةعودي من األجانب معتنقي الدينة اليهودية ،فيقوى
احتمال ميلهم الستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة وذلك بداللة تفضيلية ( ُّّ ،)5.23إنشاء مواقع
الربامج املقرصة ةةنة بقيمة تفضة ةةيلية ( .)4.79يف حني يَق ّل احتمال ميلهم إلنشة ةةاء املواقع املقرصة ةةنة وكذلك
يَق ّل احتمال ميلهم الستخدام الربامج املقرصنة.
ّ .4أما األجانب البوذيون من مسةتخدمي شةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي ،فيقوى احتمال ميلهم
السةتخدام الربامج املقرصةنة فقه وذلك بقيمة تفضةيلية ( ،)7.63يف حني يَق ّل احتمال ميلهم السةتخدام
برامج تش ة ةةغيل الربامج املقرص ة ةةنة ،وإنش ة ةةاء مواقع الربامج املقرص ة ةةنة ،وينعدم احتمال ميلهم إلنش ة ةةاء املواقع
املقرصنة.
 .5يقوى احتمال ميل األجانب اهلندو من مسة ة ة ة ة ةةتخدمي شة ة ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السة ة ة ة ة ةةعودي
الرتكاب غيع جرائم وممارسة ة ةةات هذا القسة ة ةةم ،بدءا من إنشة ة ةةاء املواقع املقرصة ة ةةنة وذلك بداللة تفضة ة ةةيلية
( ُّّ ،)9.10اس ة ةةتخدام برامج تش ة ةةغيل الربامج املقرص ة ةةنة وذلك بقيمة تفض ة ةةيلية ( ،)8.05فإنش ة ةةاء مواقع
الربامج املقرصنة بداللة تفضيلية ( ،)4.40وأخريا استخدام الربامج املقرصنة بقيمة تفضيلية (.)1.07
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ّ .6أما األجانب الالدينيون من مسة ة ة ةةتخدمي شة ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السة ة ة ةةعودي ،فينعدم احتمال
ميلهم الرتكاب غيع جرائم وممارسات هذا القسم.
متغري الدين وأثره على احتمةال ميةل مسة ة ة ة ة ة ةةتخةدم
 .7أوضة ة ة ة ة ة ةحةت نتةائج اختبةار ) ،(Waldعنةد فحص ّ
متغري الدين يعترب مؤثرا قوي يف
شة ة ة ة ة ةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السة ة ة ة ة ةةعودي الرتكاب جرائم القرصة ة ة ة ة ةةنة ،أ ّن ّ
احتمال ميل مسةتخدمي شةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي الرتكاب غيع جرائم القرصةنة ،وقد تباين
متغري الدين حس ة ة ة ة ةةب نوع الدينة ،وحس ة ة ة ة ةةب نوع اجلروة أو الفعل املرتكب ،حيث كان أقوى
أتثري قوة ّ
احتماال مليل مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةعودي إلنشةةاء مواقع الربامج املقرصةةنة وذلك
بداللة تفضة ةةيلية ( ُّّ ،)105.49إنشة ةةاء املواقع املقرصة ةةنة وذلك بقيمة تفضة ةةيلية ( ،)77.26فاسة ةةتخدام
برامج تشةغيل الربامج املقرصةنة بداللة تفضةيلية ( ،)69.27وأخريا اسةتخدام الربامج املقرصةنة وذلك بقيمة
تفضيلية (.)60.62
يوضح ذلك بشكل مفصل:
واجلدول التايل ّ
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جدول رقم ()93
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر متغيّر الديانة على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء مواقع الربامج

استخدام الربامج

استخدام برامج تشغيل

املقرصنة

املقرصنة

الربامج املقرصنة

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

((التفضيلية))
)EXP(B

((التفضيلية)
)EXP(B

((التفضيلية))
)EXP(B

إنشاء املواقع املقرصنة

نوع الديانة

مسلم

0.03

0.07

0.03

0.10

نصران

6.35

3.27

1.68

6.02

يهودي

4.79

0.33

5.23

0.34

بوذي

0.11

7.63

0.29

0.00

هندوسي

4.40

1.07

8.05

9.10

ّ

ال دين
اختبار Wald

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

105.49

69.27

60.62

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة
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77.26

:6متغيّر الحالة الوظيفية وميل المستخدم الرتكاب جرائم القرصنة:

اجلدول التايل نتاج دراسة ة ةةة شة ة ةةاملة جملتمع البحث ،من خالل التحليل اإلحصة ة ةةائي لبياانت الدراسة ة ةةة
متغري احلالة
امليدانية ابس ة ة ة ة ةةتخدام اختبار االحندار اللوجس ة ة ة ة ةةتيكي ) ،(logisticواليت يتّض ة ة ة ة ةةح منها أ ّن أتثري ّ
الوظيفية غري متس ة ةةاو يف احتمال امليل الرتكاب جرائم القرص ة ةةنة ،حيث اتّض ة ةةح انعدام أتثري احلالة الوظيفية
يف احتمال امليل السة ةةتخدام برامج تشة ةةغيل الربامج املقرصة ةةنة ،وإنشة ةةاء املواقع املقرصة ةةنة ،يف حني تباين أتثري
احلالة الوظيفية يف احتمال امليل الرتكاب جرائم إنشاء مواقع الربامج املقرصنة ،واستخدام الربامج املقرصنة،
وذلك تبعا لفئة املتغري ،ونوع اجلروة أو الفعل املرتكب .وتفصيل ذلك كاآليت:
 .1إنشة ة ة ةةاء مواقع الربامج املقرصة ة ة ةةنة :اتّضة ة ة ةةح تباين أتثري احلالة الوظيفية يف احتمال امليل إلنشة ة ة ةةاء مواقع
الربامج املقرصة ة ة ة ةةنة ،حيث كان أقوى أتثريا يف احتمال ميل فئة العمال ،وذلك بداللة تفضة ة ة ة ةةيلية (،)1.93
ففئة رجال األعمال بقيمة تفض ة ة ةةيلية ( ُّّ ،)1.84فئة األطباء والص ة ة ةةيادلة بداللة تفض ة ة ةةيلية ( ،)1.33ففئة
املدرس ةةني بقيمة تفض ةةيلية ( ،)1.27ففئة العس ةةكريني بقيمة تفض ةةيلية ( ،)1.04ومن َّّ يَق ّل الت ثري يف بقية
املتغري بةدءا بفئةة الطالب ،ففئةة العةاطلني ،ومن َّّ فئةة املوظفني ،ويَقة ّل أكثر لةدى فئةة األس ة ة ة ة ة ة ةةاتةذة
فئةات ّ
املتغري يف احتمال ميل فئة رابت املنازل إلنشاء مواقع الربامج املقرصنة.
اجلامعيني ،يف حني ينعدم أتثري ّ
 .2اس ةةتخدام الربامج املقرص ةةنة :يةَ ْقوى احتمال ميل فئة العمال الس ةةتخدام الربامج املقرص ةةنة وذلك بداللة
تفض ة ة ةةيلية ( ،)1.35ففئة العاطلني وذلك بقيمة تفض ة ة ةةيلية ( ،)1.32ففئة الطالب وذلك بقيمة تفض ة ة ةةيلية
( ،)1.26ففئة رجال األعمال بداللة تفض ة ة ةةيلية ( ،)1.11وأخريا فئة األطباء والص ة ة ةةيادلة بداللة تفض ة ة ةةيلية
املتغري بدءا بفئة املدرس ة ة ةةني ،ففئة العس ة ة ةةكريني ،ومن َّّ فئة
( ،)1.10ومن َّّ يَق ّل احتمال ميل بقية فئات ّ
ميلهن السة ة ة ة ة ة ةةتخةدام الربامج
املوظفني ،فةاألس ة ة ة ة ة ة ةةاتةذة اجلةامعيني ،أ ّمةا فئةة رابت املنةازل فينعةدم احتمةال ّ
املقرصنة.
متغري احلالة الوظيفية على احتمال امليل إلنشة ة ة ةةاء
 .3أوضة ة ة ةةحت نتائج اختبار ) (Waldاقتصة ة ة ةةار أتثري ّ
املتغري يف احتمال امليل
مواقع الربامج املقرص ة ة ة ةةنة ،واس ة ة ة ةةتخدام الربامج املقرص ة ة ة ةةنة فقه ،يف حني انعدم أتثري ّ
الستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة وإنشاء املواقع املقرصنة.
ويوضح اجلدول التايل ذلك مفصال:
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جدول رقم () 94
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر متغيرات الحالة الوظيفية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء مواقع الربامج

استخدام الربامج

استخدام برامج تشغيل

املقرصنة

املقرصنة

الربامج املقرصنة

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

((التفضيلية))
)EXP(B

((التفضيلية)
)EXP(B

((التفضيلية))
)EXP(B

إنشاء املواقع املقرصنة

الحالة الوظيفية
طالب

0.90

1.26

غري مؤثرة

غري مؤثرة

عاطل

0.93

1.32

غري مؤثرة

غري مؤثرة

عامل

1.93

1.35

غري مؤثرة

غري مؤثرة

موظف

0.62

0.87

غري مؤثرة

غري مؤثرة

عسكري

1.04

0.92

غري مؤثرة

غري مؤثرة

مدرس

1.27

0.97

غري مؤثرة

غري مؤثرة

أستاذ جامعة

0.15

0.42

غري مؤثرة

غري مؤثرة

طبيب وصيديل

1.33

1.10

غري مؤثرة

غري مؤثرة

رجل أعمال

1.84

1.11

غري مؤثرة

غري مؤثرة

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

ربة منزل
اختبار Wald

ّ

20.59

37.07

غري مؤثرة

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة
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غري مؤثرة

 :7متغيّر المهارات الفنية وميل المستخدم الرتكاب جرائم القرصنة:

من خالل الدراسة ة ة ة ةةة الشة ة ة ة ةةاملة ملتغري املهارات الفنية جملتمع البحث (مسة ة ة ة ةةتوى إجادة اسة ة ة ة ةةتخدام
احلاس ة ة ة ةةب اآليل– مس ة ة ة ةةتوى إجادة اس ة ة ة ةةتخدام اإلنرتنت – مس ة ة ة ةةتوى إجادة اللغة اإلجنليزية) ،ومن خالل
التحليل اإلحصةائي لبياانت الدراسةة امليدانية ابسةتخدام اختبار االحندار اللوجسةتيكي ) ،(logisticاتّضةح
متغري املهارات الفنية يف احتمال امليل الرتكاب جرائم االخرتاقات ،وذلك حسة ة ة ةةب نوع املهارة
تباين أتثري ّ
ونوع الفعل املرتكب.
وتفصيل ذلك كاآليت:
متغري مسة ة ةةتوى إجادة اسة ة ةةتخدام احلاسة ة ةةب اآليل يف فئات
 .1إنشة ة ةةاء مواقع الربامج املقرصة ة ةةنة :تباين أتثريُ ّ
املتغري ،فكان قوي يف احتمال ميل املتخص ة ةص ة ةةني ابحلاس ة ةةب اآليل إلنش ة ةةاء مواقع الربامج املقرص ة ةةنة وذلك
ّ
بداللة تفضةيلية ( ،)1.49ومن َّّ من ال جييدون اسةتخدام احلاسةب اآليل وذلك بقيمة تفضةيلية (،)1.45
يف حني يَق ّل احتمال ميل املتقدمني ابخلربة ُّّ ،متوسطي اخلربة إلنشاء مواقع الربامج املقرصنة.
ال جييدون
متغري مس ة ة ة ة ةةتوى إجادة اس ة ة ة ة ةةتخدام اإلنرتنت ،فكان مؤثرا فقه يف احتمال ميل من
ّأما ّ
يف احتمال ميل املتخصصني
استخدام اإلنرتنت وذلك بداللة تفضيلية ( ،)1.00ومن َّّ يَق ّل أتثريه
ابحلاسة ةةب اآليل ،فمتوسة ةةطي اخلربة يف إجادة اسة ةةتخدام اإلنرتنت ،وأخريا يَق ّل أتثريه أكثر يف فئة املتقدمني
ابخلربة يف إجادة اسةةتخدام اإلنرتنت ،من مسةةتخدمي شةةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةةعودي إلنشةةاء مواقع
الربامج املقرصنة.
املتغري.
متغري مستوى إجادة اللغة اإلجنليزية فكان أتثريه قليال يف غيع فئات ّ
ّأما ّ
متغري مس ةةتوى إجادة اس ةةتخدام احلاس ةةب اآليل قوي يف احتمال
 .2اس ةةتخدام الربامج املقرص ةةنة :كان أتثري ّ
ميل املتخصةصةني ابحلاسةب اآليل من مسةتخدمي شةبكة اإلنرتنت يف اجملتمع السةعودي السةتخدام الربامج
املقرص ة ةةنة وذلك بداللة تفض ة ةةيلية ( ُّّ ،)1.88فئة متقدمي اخلربة وذلك بقيمة تفض ة ةةيلية ( ُّّ ،)1.00يَق ّل
الت ثري يف فئيت من ال جييدون استخدام احلاسب اآليل ،ومتوسطي إجادة استخدام احلاسب اآليل.
متغري مستوى إجادة استخدام اإلنرتنت فقد تباين أتثريه ،حيث كان أقوى أتثريا يف احتمال ميل
ّأما ّ
املتغري.
املتخصصني يف احلاسب اآليل وذلك بداللة تفضيلية ( ،)1.64ومن َّّ يَق ّل أتثريه يف بقية فئات ّ
املتغري.
متغري مستوى إجادة اللغة اإلجنليزية فكان أتثريه غري قوي يف غيع فئات ّ
ّأما ّ
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متغري مسةةتوى إجادة اسةةتخدام احلاس ةب اآليل
 .3اسةةتخدام برامج تشةةغيل الربامج املقرصةةنة :اسةةتمر أتثري ّ
قوي يف احتمال امليل السة ةةتخدام برامج تشة ةةغيل الربامج املقرصة ةةنة أيضة ةةا ،وذلك بداللة تفضة ةةيلية (،)1.94
متغري مس ة ة ةةتوى إجادة اس ة ة ةةتخدام اإلنرتنت مؤثرا يف
املتغري .كما كان ّ
يف حني يَق ّل احتمال ميل بقية فئات ّ
متغري مسة ةةتوى إجادة
احتمال ميل املتخصة ةصة ةةني يف احلاسة ةةب اآليل وذلك بداللة تفضة ةةيلية (ّ .)1.94أما ّ
اللغة اإلجنليزية فانعدم أتثريه يف احتمال امليل الستخدام برامج تشغيل الربامج املقرصنة.
متغري مسةتوى إجادة اسةتخدام احلاسةب اآليل ،فكان أتثريه قوي يف
 .4إنشةاء املواقع املقرصةنة :تباين أتثري ّ
احتمال ميل فئة من ال جييدون اس ة ةتخدام احلاس ة ةةب اآليل إلنش ة ةةاء املواقع املقرص ة ةةنة وذلك بقيمة تفض ة ةةيلية
(ّ ،)2.87أما فئة املتخصة ةصة ةةني يف احلاسة ةةب اآليل ،وكما يف ابقي جرائم وأفعال هذا القسة ةةم ،فقد اسة ةةتمر
متغري مستوى إجادة استخدام احلاسب اآليل قوي يف احتمال امليل إلنشاء املواقع املقرصنة وذلك
أتثري ّ
املتغري.
بقيمة تفضيلية ( ،)1.36يف حني كان أتثريه قليال يف ابقي فئات ّ
متغري مستوى إجادة استخدام اإلنرتنت ،فكان أقوى أتثريا يف احتمال ميل املتخصصني يف احلاسب
ّأما ّ
اآليل إلنشةاء املواقع املقرصةنة وذلك بقيمة تفضةيلية ( ،)1.34يف حني يَق ّل الت ثري يف بقية فئات املتغري
إلنشاء املواقع املقرصنة.
املتغري.
متغري مستوى إجادة اللغة اإلجنليزية فكان أتثريه قليال يف غيع فئات ّ
ّأما ّ
متغري مسة ة ة ةةتوى إجادة اسة ة ة ةةتخدام اإلنرتنت ،أكثر حتديدا الحتمال
 .5أظهرت نتائج اختبار ) (Waldأ ّن ّ
ميل املس ة ة ةةتخدم الرتكاب جرائم القرص ة ة ةةنة ،وصاص ة ة ةةة اس ة ة ةةتخدام الربامج املقرص ة ة ةةنة وذلك بداللة تفض ة ة ةةيلية
( ،)162.38فاسةتخدام برامج تشةغيل الربامج املقرصةنة وذلك بقيمة تفضةيلية ( ،)160.81ومن َّّ إنشةاء
مواقع الربامج املقرص ة ةةنة وذلك بقيمة تفض ة ةةيلية ( ،)22.32وأخريا إنش ة ةةاء املواقع املقرص ة ةةنة بداللة تفض ة ةةيلية
(.)17.54
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جدول رقم () 95
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر متغيّر المهارات الفنية على احتمال الميل الرتكاب جرائم القرصنة

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء مواقع الربامج

استخدام الربامج

استخدام برامج تشغيل

املقرصنة

املقرصنة

الربامج املقرصنة

الدالة األسية ((التفضيلية))
)EXP(B

الدالة األسية ((التفضيلية))
)EXP(B

الدالة األسية ((التفضيلية)
)EXP(B

إنشاء املواقع املقرصنة
الدالة األسية ((التفضيلية))
)EXP(B

إجادة الحاسب
ال جييد

1.45

0.68

0.67

2.87

متوسط

0.37

0.51

0.47

0.29

متقدم ابخلربة

0.87

1.00

0.95

0.89

متخصص ابحلاسب

1.49

1.88

1.94

1.36

إجادة اإلنترنت
ال جييد

1.00

0.46

0.37

0.82

متوسط

0.95

0.46

0.43

0.57

متقدم ابخلربة

0.46

0.76

0.91

0.77

متخصص ابحلاسب

0.98

1.64

1.94

1.34

إجادة اللغة

اختبار

ال جييد

0.48

0.71

متوسط

0.71

0.85

متم ّكن

0.62

0.84

غري مؤثرة

إجادة الحاسب

9.76

89.86

117.21

20.81

إجادة اإلنترنت

22.32

162.38

160.81

17.54

إجادة اللغة

21.40

9.93

غري مؤثرة

18.63

Wald

غري مؤثرة
غري مؤثرة

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة
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0.78
0.70
0.55

خالصة المبحث الخامس:

أجاب الباحث يف هذا املبحث على الس ة ةؤال اخلامس من أس ة ةةئلة الدراس ة ةةة ،وهي اجلرائم واألفعال
املصةنفة يف أسةئلة القسةم السةاد من اسةتبانة الدراسةة ،حيث ّّ حتديد حجم أكثر جرائم القرصةنة شةيوعا
واليت يرتكبها مستخدمو اإلنرتنت يف اجملتمع السعودي وهي:
 .1إنش ةةاء مواقع للربامج املقرص ةةنة :اتّض ةةح أ ّن نس ةةبة ( )٪4.0من مس ةةتخدمي اإلنرتنت يف اجملتمع
السعودي سبق هلم إنشاء مواقع للربامج املقرصنة يف شبكة اإلنرتنت ،وثّل السعوديون منهم (.)٪2.6
 .2حتميل املس ةةتخدم للربامج املقرص ةةنة :بلم عموع من س ةةبق له حتميل برامج مقرص ةةنة من ش ةةبكة
اإلنرتنت ( )3091مس ةةتخدما وهو وثّل ما نس ةةبته ( )٪31.5من عموع مس ةةتخدمي ش ةةبكة اإلنرتنت يف
اجملتمع السعودي املشاركني يف الدراسة ،وثّل السعوديون غالبيتهم (.)٪26.0
ض ةح بياانت الدراس ةةة أ ّن نس ةةبة ()٪32.4
 .3حجم اس ةةتخدام برامج تش ةةغيل الربامج املقرص ةةنة :تو ّ
من املس ةةتخدمني س ةةبق هلم اس ةةتخدام ما يس ةةاعد على تش ةةغيل الربامج املقرص ةةنة ،وثّل الس ةةعوديون منهم ما
نسبته (.)٪26.7
 .4إنشةاء املواقع املقرصةنة :بيّنت نتائج الدراسةة امليدانية أ ّن هناك ( )577مسةتخدما أو ما نسةبته

( ،)٪5.9سبق هلم إنشاء مواقع مقرصنة ،غالبية منشئي تلك املواقع املقرصنة من السعوديني (.)٪5.0
وقد ّّ توض ة ة ة ةةيح حجم ارتكاب املس ة ة ة ةةتخدمني الس ة ة ة ةةعوديني وغري الس ة ة ة ةةعوديني لكل فعل من هذه
األفعال.
كما متّت اإلش ةةارة إش أتكيد أو اتفاق أو اختالاب نتائج الدراس ةةة مع الدراس ةةات الس ةةابقة اليت ّّ
الرجوع إليها.
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متغريات الةدراسة ة ة ة ة ة ةةة على احتمةال ميةل مسة ة ة ة ة ة ةةتخةدمي اإلنرتنةت يف اجملتمع
وأخريا جرى حتةديةد أثر ّ
السعودي الرتكاب جرائم االخرتاقات وذلك لتحديد مسات وخصائص مرتكبيها واليت وكن تلخيصها يف
اآليت:
أ -إنشة ة ةةاء مواقع الربامج املقرصة ة ةةنة :جاء يف املقدمة مواطنو دول أفريقيا غري العربية (،)8.84
مواطنو دول أمريكةةا اجلنوبيةةة ( ،)8.75املطلقون ( ،)8.15النصة ة ة ة ة ة ة ةةارى ( ،)6.35اليهود
( ،)4.79اهلةن ة ة ةةدو ( ،)4.40الةعةزاب ( ،)3.42مةواطةنةو ال ة ة ةةدول اخلةلةيةجةي ة ة ةةة األخةرى
( ،)2.73الة ة ةةذكور ( ،)2.10األرامة ة ةل ( ،)1.99العمة ة ةةال ( ،)1.93رجة ة ةةال األعمة ة ةةال
( ،)1.84من جييدون اس ةةتخدام احلاس ةةب اآليل لتخص ةص ةةهم به ( ،)1.49من ال جييدون
اس ة ة ةةتخدام احلاس ة ة ةةب اآليل ( ،)1.45األطباء والص ة ة ةةيادلة ( ،)1.33املدرس ة ة ةةون (،)1.27
الكهول ( ،)1.25ح ةةاملو املؤه ةةل األق ة ّةل من الث ةةانوي ( ،)1.11ح ةةاملو املؤه ةةل الث ةةانوي
( ،)1.21املتزوجون ( ،)1.13مواطنو دول آسة ة ة ة ة ة ةيةا غري العربيةة ( ،)1.10العسة ة ة ة ة ة ةةكريون
( ،)1.04من ال جييدون استخدام اإلنرتنت (.)1.00
ب -حتميةل الربامج املقرصة ة ة ة ة ة ةنةة :تقة ّدم هةذه الفئةات البوذيون ( ،)7.63مواطنو دول أفريقيةا غري
العربيةةة ( ،)6.83مواطنو دول أمريكةةا اجلنوبيةةة ( ،)4.49املطلقون ( ،)3.86النص ة ة ة ة ة ة ةةارى
( ،)3.27العزاب ( ،)3.09الذكور ( ،)2.07األرامل ( ،)2.05من جييةدون اسة ة ة ة ة ة ةةتخةدام
احلاس ة ة ة ةةب اآليل لتخص ة ة ة ةص ة ة ة ةةهم به ( ،)1.88املتزوجون ( ،)1.76من جييدون اس ة ة ة ةةتخدام
اإلنرتنت لتخص ة ة ةصة ة ةةهم ابحلاسة ة ةةب اآليل ( ،)1.64العمال ( ،)1.35العاطلون (،)1.32
الطالب ( ،)1.26املتخصةصةةون يف العلوم العسةةكرية ( ،)1.20رجال األعمال (،)1.11
اهلنةدو ( ،)1.07املتخصة ة ة ة ة ة ةصة ة ة ة ة ة ةةون يف العلوم التطبيقيةة ( ،)1.05األطبةاء والصة ة ة ة ة ة ةيةادلةة
( ،)1.10املتقدمون يف استخدام احلاسب اآليل ابخلربة (.)1.00
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ج -اس ة ة ة ة ةةتخدام ما يس ة ة ة ة ةةاعد على تش ة ة ة ة ةةغيل الربامج املقرص ة ة ة ة ةةنة :جاء يف املرتبة األوش اهلندو
( ،)8.05مواطنو دول أفريقي ة ة ةةا غري العربي ة ة ةةة ( ،)7.66مواطنو دول أمريك ة ة ةةا اجلنوبي ة ة ةةة
( ،)5.74اليهود ( ،)5.23املطلقون ( ،)3.71العزاب ( ،)2.68ال ةةذكور ( ،)1.95من
جييدون اسةتخدام احلاسةب اآليل لتخصةصةهم به ( ،)1.94من جييدون اسةتخدام اإلنرتنت
لتخص ة ة ةصة ة ةةهم ابحلاسة ة ةةب اآليل ()1.94النص ة ة ةارى ( ،)1.68املتزوجون ( ،)1.66األرامل
( ،)1.52املتخص ةص ةةون يف العلوم التطبيقية ( ،)1.19الس ةةعوديون قاطنو املنطقة الوس ةةطى
( ،)1.15املتخص ةص ةةون يف العلوم العس ةةكرية ( ،)1.14الس ةةعوديني قاطين املنطقة الش ةرقية
( ،)1.05السعوديون قاطنو املنطقة الغربية (.)1.03
د -إنشةاء املواقع املقرصةنة :جاء يف املقدمة مواطنو دول أفريقيا غري العربية ( ،)9.17اهلندو
( ،)9.10املطلقون ( ،)6.77النص ة ةةارى ( ،)6.02مواطين دول أمريكا اجلنوبية (،)4.48
األرامةل ( ،)4.22مواطنو الةدول اخلليجيةة األخرى ( ،)3.49من ال جييةدون اسة ة ة ة ة ة ةةتخةدام
احلةاس ة ة ة ة ة ة ةةب اآليل ( ،)2.87الةذكور ( ،)2.04العزاب ( ،)1.61من جييةدون اسة ة ة ة ة ة ةةتخةدام
احلاس ة ةةب اآليل لتخص ة ةص ة ةةهم به ( ،)1.36من جييدون اس ة ةةتخدام اإلنرتنت لتخص ة ةص ة ةةهم
ابحلاس ةةب اآليل ( ،)1.34املتخص ةص ةةون يف العلوم العس ةةكرية ( ،)1.24املتخص ةص ةةون يف
العلوم اإلنسة ة ةةانية ( ،)1.22املتخصة ة ةصة ة ةةون يف التعليم العام ( ،)1.20املراهقون (،)1.18
السعوديون (.)1.15
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