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 الرابع

حجم إنشاء املواقع املعادية أو االشرتاك فيها،
وخصائص ومسات مرتكبيها

حجم إنشاء المواقع المعادية وخصائص وسمات مرتكبيها

حيدد الباحث يف هذا املبحث حجم جرائم إنشاا املواقع املعادية وو االرتارتاف هي،ا واليت ترتكب
املتشرياة الشا ا ا ااية العمر– اجلنس)
من قبل مسا اات دم رتا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع السا ااعودي وورر ص
املتشرياة البيئية اجلنسايصة – املنطقة األصالية
املتشرياة االجتماعية مساتو الدلل – احلالة االجتماعية) ص
ص
املتشرياة اليقاهية املسا ااتو التعليم – نوع الت ا ااا) الد نة احلالة الوظيفية امل،اراة
للسا ااعودي) ص
الفنية مساتو إجاد اسات دام احلاساب ا ي– مساتو إجاد اسات دام اتنرتنت مساتو إجاد اللشة
اتجنليزية) على احتمال ميل مست دم اتنرتنت يف اجملتمع السعودي الرتكاب جرائم إنشا وو االرترتاف
يف املواقع املعادية.
وجييب هذا املبحث حتديداً على الس الال الرابع من وساائلة الدراسااة وه اجلرائم واألهعال امل اانصفة
يف وساائلة القساام اخلامس من اسااتبيا الدراسااة اليت حاولت حتديد حجم جرائم إنشااا املواقع املعادية وو
االرت ارتاف هي،ا واليت يرتكب،ا مساات دمو اتنرتنت يف اجملتمع السااعودي ومساة ول ااائا مرتكبي،ا وقد
حددة الدراساة هذ اجلرائم با ا ا ا ا ا ا ا :إنشاا موقع ساياسا معار االرتارتاف الطوع يف املواقع الساياساية
يف املواقع الدينية إنشاا

املعادية االرتارتاف الق،ري يف املواقع الساياساية إنشاا مواقع دينية االرتارتاف
مواقع ضد ورت اص وو ج،اة.
ونظراً للتش ا ااابج بئ جرائم إنش ا ااا املواقع املعادية لألرت ا ا اص وو اجل،اة اليت يعاجل،ا هذا القس ا اام
وبئ جرائم إنشا ا ااا مواقع التشا ا اا،ري ألرتا ا ا اص واليت سا ا اابن معاجلت،ا يف الف ا ا اال األول من هذا الباب
ايتم ويف املوضاع املناساب مقارنة جرائم
والذي ل صاا للجرائم اجلنسايصة ورارساة األهعال اري األلةقية هس ص
إنشا املواقع املعادية لألرت اص جبرائم إنشا مواقع التش،ري ألرت اص تزالة اللَّبس بئ اجلرميتئ.
كل هعل من هذ
كما س ا ص
ايتم وملزيد من اتيض اااع وعند حتديد حجم جرائم هذا القس اام مقارنة حجم ص
األهعال ملست دمئ السعوديئ واري السعوديئ.

أوالً :حجم جرائم وممارسات إنشاء المواقع المعادية ،أو االشتراك فيها وتشمل:
 .1حجم جرائم إنشاء المواقع السياسية المعادية:

تبئ من الدراسااة امليدانية و ص وموع من قام شنشااا مواقع سااياسااية معادية هو  )261مساات دماً من
ص
وموع املشاركئ يف الدراسة وهو ما نسبتج  )٪2.6من اجملموع الكل جملتمع الدراسة مييصل السعوديو من،م
يتبئ ذلك من لةل اجلدول ا يت:
 )٪1.4بينما مييصل األجانب من،م  )٪1.2كما ص
جدول رقم ()72
يوضّح حجم جرائم إنشاء المواقع السياسية المعادية

مد إنشا
املواقع
اجلنسيصة

ال

نعم
لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

ف)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

ف)

٪82.0 8042

٪98.3

139

٪1.4

٪1.7

8181

٪83.4

اري سعوديئ ٪15.4 1510

٪92.5

122

٪1.2

٪7.5

1632

٪16.6

261

٪2.6

9813

٪100

سعوديو

اجملموع

التكرار

اجملموع

ف)

املع ّدل
العام

٪97.4 9552

التكرار

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪100
٪100

* الفاقد من إجا ة هذا السلال  )78إجابة وي ما نسبتج  )٪0.8من اجملموع العام
كل جنسايصة بعدد املشااركئ من تلك اجلنسايصة و ص اري
املةحظ من بياانة اجلدول الداللية وعند مقارنة نسابة ص
الساعوديئ من مسات دم رتابكة اتنرتنت  )٪7.5مييلو وكير إىل إنشاا املواقع الساياساية املعادية مقارنة لساعوديئ
.)٪1.7
ضا امنت العديد من األدا اجلديد جلرائم
صا ال إليج اخلليفة يف دراسا ااتج اليت ت ص
تؤّكد نتائج اجلدول السا ااابن ما تو ص
االت ا ااال بعيد املد جرائم اتنرتنت) ومن،ا نش ا اار املطبوعاة اليت تعمل على زعزعة األمن وهذا هو لتحديد ما
تقوم بج املواقع السياسية املعادية.

 .2حجم االشتراك طوعا ً في المواقع السياسية المعادية:

ف كيرياً عن عدد
تظ،ر بياانة الدراسا ااة و ص عدد املشا اارتكئ اوعاً يف القوائم السا ااياسا ااية املعادية تن ن
اع ن
ضا ا ن
من ونش ا ا ا ااا تلك املواقع هبل عددهم  )1336مش ا ا ا اارتكاً وي ما نس ا ا ا اابتج  )٪13.6مييصل الس ا ا ا ااعوديو من،م
 )٪11.0واري السعوديئ .)٪2.6
ويوضح اجلدول التاي ذلك :
ص
جدول رقم ()73
يوضّح حجم االشتراك طوعا ً في المواقع السياسية المعادية

االرترتاف
يف املواقع
اجلنسيصة

ال

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

ف)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪72.4 7101

٪11.0 1079 ٪86.8

٪13.2

8180

٪83.4

٪100

اري سعوديئ ٪14.0 1371

٪2.6

٪15.8

1628

٪16.6

٪100

9808

٪100

سعوديو

اجملموع

التكرار

نعم

ف)

املع ّدل
العام

٪86.4 8472

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪84.2

التكرار

اجملموع

ف)

257

املع ّدل
العام

٪13.6 1336

* الفاقد من إجا ة هذا السلال  )83إجابة وي ما نسبتج  )٪0.8من اجملموع العام
كل جنسايصة بعدد املشااركئ من تلك اجلنسايصة و ص اري
املةحظ من بياانة اجلدول الداللية وعند مقارنة نسابة ص
السا ااعوديئ من مسا اات دم رتا اابكة اتنرتنت مييلو وكير إىل االرتا ارتاف اوعاً يف املواقع السا ااياسا ااية املعادية )٪15.8
مقارنة لسعوديئ .)٪13.2

 .3حجم االشتراك قهراً في المواقع السياسية المعادية (مجني عليه):

تظ،ر بياانة الدراس ااة و ص هناف عدداً من القوائم الس ااياس ااية املعادية تقوم ش شرت انراف بع املش اارتكئ من
مسا اات دم رتا اابكة اتنرتنت ق،راً وبدو إذام يف القائمة الايدية ملواقع،م هبل عدد من وق شرتا ارنف ق،راً )736
مشرتكاً وي ما نسبتج  )7.5مييصل السعوديو من،م  )6.0واري السعوديئ .)1.5
ويوضح اجلدول التاي ذلك :
جدول رقم ()74
يوضّح حجم االشتراك قهرا ً في المواقع السياسية المعادية

االرترتاف
يف املواقع
اجلنسيصة

ال

نعم
لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

ف)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

ف)

٪77.5 7577

٪92.8

584

٪6.0

٪7.2

8161

٪83.5

اري سعوديئ ٪15.0 1459

٪90.6

152

٪1.5

٪9.4

1611

٪16.5

736

٪7.5

9772

٪100

سعوديو

اجملموع

التكرار

اجملموع

ف)

املع ّدل
العام

٪92.5 9036

التكرار

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪100
٪100

* الفاقد من إجا ة هذا السلال  )119إجابة وي ما نسبتج  )٪1.2من اجملموع العام
كل جنسا ا اايصة بعدد املشا ا اااركئ من تلك اجلنسا ا اايصة و ص
املةحظ من بياانة اجلدول الداللية وعند مقارنة نسا ا اابة ص
القوائم السا ااياسا ااية املعادية شيل إىل إرتا اراف اري السا ااعوديئ من مسا اات دم رتا اابكة اتنرتنت ق،راً يف املواقع السا ااياسا ااية
املعادية  )٪9.4وكير من السعوديئ .)٪7.2

 :4حجم إنشاء المواقع الدينية:

ينشا ا ا ا ا ا اال البع ومن لةل رتا ا ا ا ا ا اابكاة اتنرتنات يف الادعو إىل معتقاد وو ماذهباج وبع هاذ املعتقاداة وو
املاذاهاب قاد تكو معاادياة للمعتقاد واملاذهاب الاذي تادين باج الادولاة وقاد ال تكو معاادياة ومن ال ا ا ا ا ا ا ااعوباة كاا هناا
القول أب ص هذا املوقع الديين معاد وو ال ولذلك اس ا ااتلزم األمر توض ا اايح حجم إنش ا ااا مس ا اات دم رت ا اابكة اتنرتنت يف
اجملتمع الس ا ااعودي للمواقع وو القوائم الدينية امل تلفة بش ا ااكل عام مع حتديد نوع األد وو املذاهب اليت تتبع،ا تلك
املواقع وو القوائم .وقد بيصنت نتائج الدراسااة و ص نساابة إنشااا املساات دم للمواقع الدينية  )٪5.75نساابة املواقع الساانية
من،اا  )٪5.11واملواقع الشا ا ا ا ا ا اايعياة  )٪0.43والن ا ا ا ا ا ا ارانياة  )٪0.05والي،ودياة  )٪0.03والبوذياة )٪0.02
ويوضح اجلدول التاي ذلك مف ةً:
واهلندوسية  )٪0.03واملواقع الةدينية .)٪0.05
ص
جدول رقم ()75
يوضّح حجم إنشاء المواقع الدينية ،مع تحديد نوع تلك المواقع

اجلنسيصة

سعوديون

التكرار

ف)

املع ّدل
العام

٪88.40 ٪14.68 1434 ٪95.41 ٪79.56 7770

9204

٪94.25

سين

344

٪3.52

٪4.22

156

٪1.59

٪9.61

500

٪5.11

رتيع

29

٪0.29

٪0.35

14

٪0.14

٪0.86

43

٪0.43

ن ران

000

٪0.00

٪0.00

5

٪0.05

٪0.30

5

٪0.05

ي،ودي

000

٪0.00

٪0.00

3

٪0.03

٪0.18

3

٪0.03

بوذي

000

٪0.00

٪0.00

2

٪0.02

٪0.12

2

٪0.02

هندوس

000

٪0.00

٪0.00

3

٪0.03

٪0.18

3

٪0.03

ال ديين

000

٪0.00

٪0.00

5

٪0.05

٪0.30

5

٪0.05

اجملموع

٪83.37 8143

٪100

٪16.59 1622

٪100

9765

٪100

نوع املوقع

مل ينشئ

التكرار

غري سعوديي

ف)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

التكرار

اجملموع

ف)

املع ّدل
العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

* الفاقد من إجا ة هذ األسئلة  )126إجابة وي ما نسبتج  )٪1.3من اجملموع العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪100

توضح البياانة الداللية للجدول السابن ا يت:
 .1العدد األكا من مس ا اات دم رت ا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع الس ا ااعودي مل ي،تموا شنش ا ااا املواقع الدينية حيث بل
عدد من مل ينشئ موقعاً وو قائمةً دينية  )9204مست دم من وموع املست دمئ املشاركئ يف الدراسة.
 .2وكا عدد من املواقع الدينية اليت ونش اااها مس اات دمو رت اابكة اتنرتنت يف اجملتمع الس ااعودي ه املواقع الس اانصية
حيث بل عددها  )500موقع وو ما نس ا ا اابتج  )٪5.11من،ا  )344موقعاً وو ما نس ا ا اابتج  )٪3.52ملس ا ا اات دمئ
سعوديئ.
 .3املواقع الشا ا اايعية جا ة نياً حيث بل وموع،ا  )43موقعاً وو مانسا ا اابتج  )٪0.43من،م  )29موقعا وو
ما نسبتج  )٪0.29ملست دمئ سعوديئ.
 .4بل عدد املواقع الن ارانية اليت ونشاااها مساات دمو رتاابكة اتنرتنت يف اجملتمع السااعودي  )5مواقع وو ما نساابتج
 )٪0.05مجيع،ا ملست دمئ اري سعوديئ.
 .5ونشا ا ااا مسا ا اات دمو رتا ا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع السا ا ااعودي  )3مواقع ي،ودية وو ما نسا ا اابتج  )٪0.03ومجيع،ا
ملست دمئ اري سعوديئ.
 .6موقعا  )2هقل وو ما نسا اابتج  )٪0.02هو عدد املواقع البوذية اليت متص إنشا ااامها من قبل مسا اات دم رتا اابكة
اتنرتنت يف اجملتمع السعودي ومجيع،ا ملست دمئ اري سعوديئ.
 .7متص إنش ا ا ااا  )3مواقع هندوس ا ا ااية وو ما نس ا ا اابتج  )٪0.03من قبل مس ا ا اات دم رت ا ا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع
السعودي ومجيع،ا ملست دمئ اري سعوديئ.
 .8ونش ا ااا مس ا اات دمو رت ا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع الس ا ااعودي  )5مواقع ال دينية وو ما نس ا اابتج  )٪0.05مجيع،ا
ملست دمئ اري سعوديئ.
 .9وظ،رة بياانة الدراس ااة امليدانية و ص إنش ااا مس اات دم رت اابكة اتنرتنت يف اجملتمع الس ااعودي من الس ااعوديئ
للمواقع الدينية احن ر يف إنشا املواقع السنية والشيعية هقل.
ضاحت بياانة الدراساة و ص إنشاا مسات دم رتابكة اتنرتنت يف اجملتمع الساعودي من اري الساعوديئ
 .10كما و ص
للمواقع الدينية مشل مجيع األد واملذاهب دو استينا .

 :5حجم االشتراك في المواقع الدينية:

ضاح نتائج اجلدول السااابن احن ااار إنشااا املساات دم السااعودي للمواقع الدينية الساانية والشاايعية هقل وهذا
تو ص
يبئ ومراً تلفاً قد
ومر قد يتمارتا ا ا ا ا ا ااى مع املنطن وابيعة التنشا ا ا ا ا ا اائة الدينية اليت تتميز يلا اململكة إال و ص اجلدول التاي ص
يلفت انتبا وصا ا ا ا ااحاب الشا ا ا ا ااا إليج ملا لج من دالالة لطري على املعتقد حيث بينت نتائج الدراسا ا ا ا ااة و ص عدد من
ارتاارتف من املساات دمئ يف املواقع الساانية  )3455مساات دماً من،م  )2858مساات دماً سااعود ً واملواقع الشاايعية
 )190مساات دماً من،م  )148مساات دماً سااعود ً والن ارانية  )29مساات دماً االبيت،م من السااعوديئ )18
والي،ودية  )10مساات دمئ من،م  )4مساات دمئ سااعوديئ والبوذية  )6ن ااف،م سااعوديو واهلندوسااية )12
ضا ا اح اجلدول التاي
مسا ا اات دماً االبيت،م )7سا ا ااعوديئ والةدينية  )26مسا ا اات دماً معظم،م  )20سا ا ااعود ً .ويو ص
ذلك:

جدول رقم ()76
يوضّح حجم االشتراك في المواقع الدينية ،مع تحديد نوع تلك المواقع

اجلنسيصة
نوع املوقع

سعوديون
التكرار

ف)

املع ّدل
العام

غري سعوديي
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* الفاقد من إجا ة هذ األسئلة  )93إجابة وي ما نسبتج  )٪0.9من اجملموع العام

لكل
املع ّدل ّ
جنسيّة

٪100

تظ،ر بياانة اجلدول السابن ا يت:
 .1معظم مس ا اات دم رت ا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع الس ا ااعودي ال ي،تمو الرت ا ارتاف يف املواقع الدينية حيث
بل وموع من مل يشرتف يف هذ املواقع  )6070مشرتكاً وو ما نسبتج .)٪61.94
 .2العدد األكا من املشا ا اارتكئ يف املواقع الدينية يتج،و إىل املواقع السا ا اانية حيث بل وموع،م )3455
مشرتكاً وهو ما نسبة  )٪35.30االبيت،م من السعوديئ  )2858مشرتكاً وو ما نسبتج .)٪29.16
 .3يشا اارتف يف املواقع الشا اايعية  )190مشا اارتكاً وي ما نسا اابتج  )٪1.93يشا ا صكل السا ااعوديو العدد األكا
من،م حيث بلشوا  )148مشرتكاً وو ما نسبتج .)٪1.51
 .4وموع املشا اارتكئ يف املواقع الن ا ارانية  )29مشا اارتكاً وي ما نسا اابة  )٪0.29عدد اري السا ااعوديئ من،م
 )11وو ما نسبتج .)٪0.11
 .5يشا اارتف يف املواقع الي،ودية  )10مشا اارتكئ وهو ما نسا اابتج  )٪0.10االبيت،م من اري السا ااعوديئ )6
مشرتكئ وو ما نسبتج .)٪0.06
 .6املواقع البوذية يشا ا ا ا اارتف هي،ا  )6مشا ا ا ا اارتكئ وو ما نسا ا ا ا اابتج  )٪0.06ن ا ا ا ا ااف،م  )3مشا ا ا ا اارتكئ من اري
السعوديئ .)٪0.03
 .7يشارتف يف املواقع اهلندوساية  )12مشارتكاً وو ما نسابتج  )٪0.12عدد اري الساعوديئ من،م  )5وو ما
نسبتج .)٪0.05
 .8عدد املشاارتكئ يف املواقع الةدينية  )26مشاارتكاً وي ما نساابة  )٪0.26مييصل اري السااعوديئ من،م )6
مشرتكئ وو ما نسبتج .)٪0.06
التعر ملعتقداة
تؤّكد نتائج هذا اجلدول ما توص ا ا ا االت إليج دراس ا ا ا ااة هايز الش ا ا ا اا،ري ودراس ا ا ا ااة اخلليفة ش
من و ص ص
ا لرين وأتجيج ال راعاة الدينية هو إحد املشكةة األمنية لشبكة اتنرتنت.

 :6حجم إنشاء المواقع المعادية لألشخاص أو الجهات:

التطر
قد يقعتقد وللوهلة األوىل و ص املواقع املعادية لألرتا ا اص ه ذاوا مواقع التشا اا،ري ألرتا ا اص واليت متص ص
املتمعن قليةً ير
إلي،ا عند معاجلة اجلرائم اجلنسايصة واملمارسااة اري األلةقية يف الف ال األول من هذا الباب إالص و ص ص
الفر بين،ما حيث تشمل املواقع املعادية يف هذا القسم املواقع املوج،ة ضد األرت اص وو اجل،اة يف حئ تقت ر
املوج،ة ضا ا ا ا ا ا صد
مواقع التشا ا ا ا ا اا،ري ألرتا ا ا ا ا ا اص على األهراد دو اجل،اة إضا ا ا ا ا اااهة إىل و ص اهلد الشالب على املواقع ص
.
األرت اص وو اجل،اة هنا هو سياس وكير منج رت
كل هقد وظ،رة بياانة الدراس ا ا ا ااة امليدانية تقارب وموع عدد األرتا ا ا ا ا اص الذين قاموا شنش ا ا ا ااا مواقع
وعلى ص
للتشا اا،ري ألرتا ا اص  )283مقابل عدد  )292رتا ا ا ااً وو ما نسا اابتج  )٪3.0قاموا شنشا ااا مواقع معادية ضا ا صد
ويبئ اجلدول التاي ذلك مف ة:
ورت اص وو ج،اة وكا ن يب السعوديئ من،م  )171وي  .)٪1.7ص
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يوضّح حجم إنشاء المواقع المعادية لألشخاص أو الجهات
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* الفاقد من إجا ة هذا السلال  )73إجابة وي ما نسبتج  )٪0.7من اجملموع العام
كل جنسايصة بعدد املشااركئ من تلك اجلنسايصة و ص اري
املةحظ من بياانة اجلدول الداللية وعند مقارنة نسابة ص
الساعوديئ من مسات دم رتابكة اتنرتنت مييلو إىل إنشاا املواقع املعادية لألرتا اص وو اجل،اة  )٪7.4وكير من
السعوديئ .)٪2.1

ثانيا :سمات وخصائص منشئي المواقع المعادية:

جييب الباحث هنا على الشاان اليان من السالال الرابع من وساائلة البحث وي ماه مساة ول ااائا مرتك
جرائم إنشا ااا وو االرتا ارتاف يف املواقع املعادية يف رتا اابكة اتنرتنت من قبل مسا اات دم اتنرتنت يف اجملتمع السا ااعودي
ويس ا ا ا ا اات دم الباحث يف ذلك التبار االحندار اللوجس ا ا ا ا ااتيك ) (logisticلفحا بياانة الدراس ا ا ا ا ااة امليدانية يلد
متشرياة الدراساة على احتمال ميل مسات دم رتابكة اتنرتنت يف اجملتمع الساعودي الرتكاب جرائم إنشاا
توضايح ورر ص
املواقع املعادية وو االرترتاف هي،ا.
متشرياة الدراس ا ا ااة وتع صدد وس ا ا اائلة االس ا ا ااتبيا ورابةً يف تقليل
ونظراً لض ا ا ا امة بياانة الدراس ا ا ااة امليدانية ولكير ص
ب من تركيز القارئ وتشاتت تفكري هقد ق صسامت متشرياة الدراساة اليةرة عشار إىل سابع
جداول التحليل اليت قد تق صاع ش

املتشرياة البيئية
املتشرياة االجتماعية ص
املتشرياة الشا ا ا ااية ص
املتشرياة املتجانسا ااة وه  :ص
كل وموعة ص
وموعاة تضا ا صام ص
متشري امل،اراة الفنية.
متشري احلالة الوظيفية ص
متشري الد نة ص
املتشرياة اليقاهية ص
ص
ومن اجلدير ذكر هنا ونصج ونظراً القت ا ا ااار البحث على دراس ا ا ااة مساة ول ا ا ااائا مرتك جرائم اتنرتنت يف
اجملتمع الس ا ا ااعودي لذا هقد متص عند هحا بياانة الدراس ا ا ااة س ا ا اات دام التبار االحندار اللوجس ا ا ااتيك )(logistic
ضاح حجم تض صارر املسات دم من تلك اجلرائم ومييصل،ا يف هذا القسام السالال رقم  )55ألنصج وكما
جتاهل األسائلة اليت تو ص
ورتااري سااابقاً ال يفيد عند حتديد ل ااائا ومساة اجلنا من مساات دم رتاابكة اتنرتنت يف اجملتمع السااعودي يف تلك
اجلرائم.
ض احا مد إنش ااا القوائم الدينية وو
كما متص اس ااتبعاد س الاي االس ااتبانة رقم  )57 56من التحليل ص
ألاما يو ص
االرتا ا ا ارتاف هي،ا وذلك لروجاً من اخلة حول اعتبار القوائم الدينية معادية وم اري معادية إذ ميكن النظر إلي،ا من
تتعر لألد األلر
معيارين تلفئ معيار نم شن ونشا اااها وهو االباً ال ي ا اانف،ا ضا اامن املواقع املعادية إذا كانت ال ص
بشااتم وو إسااا ومعيار من يقيصم،ا إذ يعتمد على مف،ومج وللفيتج ومد الضاارر الذي يعتقد و ص ذلك املوقع الديين
يسا ا ااببصج لج كما ونصج من األاية كا والص يسا ا ااا ه،م الدين اتسا ا ااةم  -وهو الدين الذي يعتنقج الباحث  -على ونصج
ينظر إىل بقياة األد نظر معاادياة ولاذا وكتف هقل بتحادياد حجم تلاك املواقع وعادد املشا ا ا ا ا ا اارتكئ هي،اا دو حتادياد
كواا معادية وم ال.
املتشرياة الدد يف البحث على احتمال ميل مسا ا ا ا ا ا اات دم رتا ا ا ا ا ا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع
وميكن توضا ا ا ا ا ا اايح ورر ص
السعودي الرتكاب جرائم إنشا املواقع املعادية وو االرترتاف هي،ا يف ضو األبعاد ا تية:

:1المتغيّرات الشخصية وميل المستخدم إلنشاء المواقع المعادية أو االشتراك فيها:

من لةل الدراسا ا ا ا ااة الشا ا ا ا اااملة للمتشرياة الشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااية جملتمع البحث العمر -اجلنس) ومن لةل التحليل
اتح ائ لبياانة الدراسة امليدانية ست دام التبار االحندار اللوجستيك ) (logisticاتصضح ا يت:
 .1إنش ااا املواقع الس ااياس ااية املعادية :اتصض ااح و ص الفئة العمرية هلا أترري يف احتمال ميل مس اات دم رت اابكة اتنرتنت يف
اجملتمع السعودي حنو إنشا املواقع السياسية املعادية يف رتبكة اتنرتنت هكلصما تقدم عمر مست دم اتنرتنت ضعف
امليل حنو إنشا تلك املواقع كما اتصضح و ص الذكور وكير ميةً تنشا املواقع السياسية املعادية.
 .2االرت ارتاف يف املواقع الس ااياس ااية املعادية :ووض ااحت بياانة الدراس ااة امليدانية و ص الفئة العمرية ملرصر ويض ااً يف احتمال
ميل مسا اات دم رتا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع السا ااعودي لةرتا ارتاف يف املواقع السا ااياسا ااية املعادية حيث يقو احتمال
املتشري .كما اتصضاح و ص
امليل لد هئة الطفولة ومن نَثص ينق صل احتمال امليل لةرتارتاف يف املواقع الساياساية لد بقية هئاة ص
الذكور وكير احتماالً للميل إىل االرترتاف يف املواقع السياسية من اتانث.
 .3إنشا املواقع املعادية لألرت اص وو اجل،اة :اتصضح من نتائج التبار بياانة الدراسة امليدانية و ص الفئة العمرية اري
ملرصر يف احتمال ميل مست دم رتبكة اتنرتنت يف اجملتمع السعودي تنشا املواقع املعادية لألرت اص وو اجل،اة.
يف حئ ال يزال الذكور وكير احتماالً للميل تنشا ا ا ا ا ااا املواقع املعادية لألرتا ا ا ا ا ا اص وو اجل،اة بعكس اتانث حيث
ينعدم احتمال امليل عندهن تنشا املواقع املعادية لألرت اص وو اجل،اة.
ويوضح اجلدول التاي ذلك مف ةً:
ص
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االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر المتغيّرات الشخصية على احتمال الميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء املواقع السياسية املعادية
الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

االشرتاك يف القوائم السياسية املعادية إنشاء املواقع الشخصية املعادية
الدالة األسية

الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

((التفضيلية)
)EXP(B

الفئة العمرية
الطفولة (12فأقل )

3.25

1.85

غري مؤثرة

املراهقة( )17-13

1.87

0.53

غري مؤثرة

الشباب ()25-18

1.60

0.75

غري مؤثرة

0.63

0.79

غري مؤثرة

0.01

0.76

غري مؤثرة

أواسط العمر
()50-26

الكهولة ()65-51
الشيخوخة

ّ

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

(أكرب من )65
الجنس
الذكور

1.72

ّ

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

اإلانث
الفئة

1.57

1.78

اختبار

العمرية

23.60

12.45

غري مؤثرة

Wald

الجنس

13.55

75.39

16.63

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة

ض ا ا اح يف اجلدول الس ا ا ااابن و ص ورر
تاهن البياانة اتح ا ا ااائية اللتبار االحندار اللوجس ا ا ااتيك ) (logisticاملو ص
املتشرياة الشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااية العمر – اجلنس) تتباين من انحية احتمال وررها حسا ا ا ا ااب دل اجلرمية املرتكبة وو نوع الفعل
ص
يتبئ ما أييت:
املمارس من لةل رتبكة اتنرتنت .هعند هحا القيم اتح ائية يف اجلدول السابن بشمولية ص
 .1إنشا املواقع السياسية املعادية :اتصضح و ص الفئاة العمرية األكير احتماال للميل تنشا املواقع السياسية املعادية
ه هئة األافال وذلك بداللة تفضيلية  )3.25يلي،ا هئة املراهقئ بقيمة تفضيلية  )1.87هفئة الشباب بقيمة
تفضيلية  )1.60قَثص ينق صل احتمال امليل تدرجيياً كلصما تق صدم العمر حىت ينعدم احتمال امليل يف هئة الشي ولة .كما
تظ،ر قين قم االلتبار و ص الذكور وكير احتماالً للميل تنشا املواقع السياسية املعادية وذلك بداللة تفضيلية  )1.72يف
حئ ينعدم احتمال امليل لد اتانث.
 .2االرتارتاف يف القوائم الساياساية املعادية :تتقدم هئة الطفولة بقية الفئاة العمرية يف احتمال امليل لةرتارتاف يف القوائم
الس ا ا ااياس ا ا ااية املعادية وذلك بقيمة تفض ا ا اايلية  )1.85قَثص ينق صل احتمال ميل بقية الفئاة العمرية عدا هئة الش ا ا ااي ولة
متشري اجلنس هة يزال الذكور وكير احتماالً للميل لةرت ا ا ا ا ارتاف يف القوائم الس ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا ااية
حيث ينعدم احتمال امليل .صوما ص
عندهن.
 )1.57مقارنة تانث الةيت ينعدم احتمال امليل
ص
متشري العمر يف احتمال ميل املس ا اات دم تنش ا ااا املواقع
 .3إنش ا ااا املواقع املعادية لألرت ا ا اص وو اجل،اة :انعدم أترري ص
متشري اجلنس ملررا يف احتمال ميل الذكور دو اتانث تنشا ا ا ااا املواقع
املعادية لألرتا ا ا ا اص وو اجل،اة يف حئ ظل ص
املعادية لألرت اص وو اجل،اة وذلك بداللة تفضيلية .)1.78
املتشرياة الشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااية العمر–اجلنس) ووررها على احتمال ميل مسا ا ا ا اات دم
 .4يظ،ر التبار ) (Waldعند هحا ص
رتابكة اتنرتنت يف اجملتمع الساعودي إىل إنشاا املواقع املعادية وو االرتارتاف هي،ا و ص جنس مسات دم اتنرتنت ذكر-
ونيى) وكير الدداة االجتماعية حنو احتمال ميل مسا اات دم رتا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع السا ااعودي إىل إنشا ااا املواقع
املعادية وو االرترتاف هي،ا.

:2المتغيّرات االجتماعية وميل المستخدم إلنشاء المواقع المعادية أو االشتراك فيها:

للمتشرياة االجتماعية جملتمع البحث مس ا ا ا ااتو الدلل للمس ا ا ا اات دم – احلالة
من لةل الدراس ا ا ا ااة الش ا ا ا اااملة
ص
االجتماعية) ومن لةل التحليل اتح ا ا ا ا ااائ لبياانة الدراسا ا ا ا ااة امليدانية سا ا ا ا اات دام التبار االحندار اللوجسا ا ا ا ااتيك
) (logisticاتصضح ا يت:
متشري الدلل الش،ري مل يدلل يف املعادلة ورنا إجرا التبار االحندار اللوجستيك ) (logisticرا يعىن و ص صّه
 .1و ص ص
اري ملرصر يف احتمال ميل مست دم رتبكة اتنرتنت يف اجملتمع السعودي الرتكاب جرائم ورارساة هذا القسم
وو إنشا املواقع املعادية لألرت اص وو اجل،اة .بعكس
سوا إنشا املواقع السياسية املعادية وو االرترتاف هي،ا
املتشري ونوع اجلرمية وو الفعل املمارس.
متشري احلالة االجتماعية والذي تباين أترري تبعاً لفئة ص
ص
متشري احلالة االجتماعية قوي يف احتمال ميل مست دم رتبكة
 .2إنشا املواقع السياسية املعادية :اتصضح و ص أترري ص
املتشري.
املتشري تبعاً لفئة ص
اتنرتنت يف اجملتمع السعودي تنشا املواقع السياسية املعادية ويتباين أترري ص
املتشري قوي يف احتمال ميل
 .3االرترتاف يف املواقع السياسية املعادية :ووضحت نتائج الدراسة امليدانية و ص أترري هذا ص
املتشري قو ً يف احتمال ميل
مست دم رتبكة اتنرتنت يف اجملتمع السعودي لةرترتاف يف املواقع السياسية وكا أترري ص
املتشري دو استينا حنو االرترتاف يف املواقع السياسية.
مجيع هئاة ص
يف احتمال ميل
متشري احلالة االجتماعية قو ً
 .4إنشا املواقع املعادية ضد األرت اص وو اجل،اة :كا أترري ص
املتشري تنشا املواقع املعادية ض صد األرت اص وو اجل،اة.
االب هئاة هذا ص
وتف يل ذلك من لةل اجلدول التاي:

جدول رقم ()79
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر المتغيّرات االجتماعية على احتمال الميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء املواقع السياسية املعادية
الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

االشرتاك يف املواقع السياسية املعادية إنشاء املواقع الشخصية املعادية
الدالة األسية

الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

((التفضيلية)
)EXP(B

الدخل الشهري

ّ

منخفضو الدخل

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

(إىل  5000أالف)
متوسطو الدخل

()10000-5001

مرتفعو الدخل

(أكثر من )10000
الحالة االجتماعية

أعزب

1.77

1.86

2.02

متزوج

1.06

1.20

0.56

مطلق

8.32

3.89

6.95

أرمل

0.69

1.95

2.72

الدخل
اختبار

Wald

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

الشهري
الحالة
االجتماعية

ّ

48.82

39.42
 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة

69.95

ض ا ا اح يف اجلدول الس ا ا ااابن و ص ورر
تظ،ر البياانة اتح ا ا ااائية اللتبار االحندار اللوجس ا ا ااتيك ) (logisticاملو ص
املتشرياة االجتماعية الدلل – احلالة االجتماعية) تتباين من انحية احتمال وررها حسااب دل اجلرمية املرتكبة وو نوع
ص
الفعل املمارس من لةل رتبكة اتنرتنت.
يتبئ ما أييت:
هعند هحا القيم اتح ائية يف اجلدول السابن بشمولية ص
متشري الدلل الش،ري ملست دم اتنرتنت يف اجملتمع السعودي مل يدلل يف املعادلة ألنصج اري ملرصر يف احتمال
 .1و ص ص
ميل املست دم حنو إنشا املواقع املعادية وو االرترتاف هي،ا.
 .2تظ،ر قينم الدراسة و ص وكير الفئاة االجتماعية احتماالً للميل حنو إنشا املواقع السياسية هم هئة املطل صقئ بداللة
تفضيلية  )8.32يلي،م هئة العزاب بقيمة تفضيلية  )1.77هفئة املتزوجئ بقيمة تفضيلية  )1.06صوما هئة األرامل

هينق صل احتمال امليل عندهم تنشا املواقع السياسية.
 .3كما وظ،رة قينم الدراسة و ص هئة املطلقئ ليسوا هقل وكير الفئاة االجتماعية احتماالً للميل حنو إنشا املواقع
السياسية بل واالرترتاف هي،ا ويضاً وذلك بداللة تفضيلية  )٪3.89يلي،م هئة األرامل بقيمة تفضيلية )1.95
هفئة العزاب  )1.86وولرياً هئة املتزوجئ بقيمة تفضيلية .)1.20
 .4وبيصنت نتائج االلتبار و ص امليل لد هئة املطلقئ يقو ويضاً يف جرائم إنشا املواقع املعادية لألرت اص واجل،اة
وذلك بداللة تفضيلية  )6.95يف حئ تق صدمت هئة املطلقئ بقيصة الفئاة االجتماعية يف احتمال ميل،م للتش،ري
ألرت اص يف قسم اجلرائم اجلنسيصة ورارسة األهعال اري األلةقية بداللة تفضيلية  )٪1.90ويل هئة املطلقئ يف
احتمال امليل تنشا املواقع املعادية لألرت اص وو اجل،اة هئة األرامل بداللة تفضيلية  )2.72وه الفئة اليت
انعدم احتمال امليل عندهم حنو اجلرائم اجلنسيصة ورارسة األهعال اري األلةقية وأتتى هئة العزاب على و صاا لث
الفئاة االجتماعية احتماالً للميل تنشا املواقع املعادية ض صد األرت اص وو اجل،اة بداللة تفضيلية  )2.02يف
حئ ينق صل احتمال امليل لد هئة املتزوجئ.
 .5يظ،ر التبار) (Waldو ص احلالة االجتماعية ملست دم اتنرتنت وكير الدداة االجتماعية حنو احتمال ميل
املست دم تنشا املواقع املعادية ض صد األرت اص وو اجل،اة.

 :3المتغيّرات البيئية وميل المستخدم إلنشاء المواقع المعادية أو االشتراك فيها:

ض ا ا ا اح يف اجلدول التاي و ص ورر
ض ا ا ا اح البياانة اتح ا ا ا ااائية اللتبار االحندار اللوجس ا ا ا ااتيك ) (logisticاملو ص
تو ص
املتشري وحبسااب
املتشرياة البيئية اجلنساايصة – املنطقة األصاالية للسااعوديئ) تتباين من انحية احتمال وررها حسااب نوع ص
ص
دل اجلرمية املرتكبة وو نوع الفعل املمارس من لةل رتبكة اتنرتنت.
يتبئ ما أييت:
هعند هحا القيم اتح ائية يف اجلدول السابن بشمولية ص
متشري اجلنسيصة كا ملرراً يف احتمال ميل مست دم رتبكة اتنرتنت يف اجملتمع السعودي الرتكاب مجيع جرائم
 .1و ص ص
متشري املنطقة األصلية للسعوديئ حيث اقت ر أترري يف احتمال ميل مست دم رتبكة
ورارساة هذا القسم بعكس ص
اتنرتنت يف اجملتمع السعودي إىل االرترتاف يف املواقع الش ية املعادية.
متشري اجلنسيصة ملرراً يف احتمال ميل مست دم
 .2جرائم إنشا املواقع السياسية املعادية يف رتبكة اتنرتنت كا
ص
رتبكة اتنرتنت يف اجملتمع السعودي حنو إنشا املواقع السياسية املعادية حيث ت صدر مواانو دول وهريقيا اري العربية
القائمة بداللة تفضيلية  )6.03يلي،م مواانو ومريكا اجلنوبية بداللة تفضيلية  )3.13وينق صل احتمال ميل بقية
اجلنسياة حنو إنشا املواقع السياسية املعادية هيما عدا موااين الوال ة املتحد األمريكية وكندا حيث ينعدم احتمال
امليل عندهم حنو إنشا املواقع السياسية املعادية.
املتشري قو ً يف احتمال ميل موااين دول وهريقيا اري العربية
 .3االرترتاف يف املواقع السياسية املعادية :كا أترري هذا ص
لةرترتاف يف املواقع السياسية املعادية بداللة تفضيلية  )4.03يلي،م مواانو دول اخلليج العريب بداللة تفضيلية
املتشري عدا موااين
 )1.95قَثص مواانو ومريكا اجلنوبية بقيمة تفضيلية  )1.36وينق صل احتمال ميل بقية هئاة هذا ص
الدول األوروبية والوال ة املتحد األمريكية وكندا حيث ينعدم احتمال ميل،م لةرترتاف يف املواقع السياسية املعادية.
متشري اجلنسيصة يف احتمال ميل مست دم رتبكة
 .4إنشا املوقع املعادية لألرت اص وو اجل،اة :تتقارب نتائج أترري ص
املتشري يف احتمال
اتنرتنت يف اجملتمع السعودي تنشا املواقع املعادية لألرت اص وو اجل،اة مع نتائج أترري نفس ص
ميل املست دم تنشا مواقع للتش،ري ألرت اص واليت سبن التطر إلي،ا يف قسم اجلرائم اجلنسيصة واملمارساة اري
األلةقية حيث يت در مواانو دول وهريقيا اري العربية هئة اجلنسياة األكير أتررياً يف احتمال امليل حنو ارتكاب جرائم
إنشا املواقع املعادية لألرت اص وو اجل،اة ومواقع التش،ري ألرت اص وذلك بداللة تفضيلية  )5.71جلرائم إنشا
املواقع املعادية لألرت اص وو اجل،اة مقابل داللة تفضيلية  )9.93يف إنشا مواقع التش،ري ألرت اص كما احتفظ
مواانو ومريكا اجلنوبية برتتيب،م اليان بداللة تفضيلية  )2.51يف جرائم إنشا املواقع املعادية لألرت اص وو اجل،اة
مقابل قيمة تفضيلية  )6.36جلرائم إنشا مواقع للتش،ري ألرت اص وظلت بقية اجلنسياة األلر قليلة التارري يف
احتمال امليل حنو ارتكاب جرائم إنشا مواقع معادية لألرت اص وو اجل،اة وو للتش،ري ألرت اص هيما عدا موااين
الوال ة املتحد األمريكية وكندا حيث ينعدم احتمال امليل عندهم حنو إنشا مواقع معادية لألرت اص وو اجل،اة
وو التش،ري ألرت اص.

متشري املنطقة األصلية للسعوديئ هاقت ر أترري يف احتمال ميل املست دم لةرترتاف يف املواقع السياسية املعادية
 .5صوما ص
حيث يقو احتمال ميل قااين املنطقة الوسطى بقيمة تفضيلية  )1.18هاملنطقة اجلنوبية  )1.03يف حئ ينق صل
احتمال ميل قااين بقية املناان.
املتشرياة البيئية اجلنسيصة–املنطقة األصلية للسعوديئ) ووررها على احتمال ميل
 .1وظ،ر التبار ) (Waldعند هحا ص
متشري
مست دم رتبكة اتنرتنت يف اجملتمع السعودي إىل ارتكاب جرائم إنشا املواقع املعادية وو االرترتاف هي،ا و ص ص
متشري املنطقة األصلية للسعوديئ
اجلنسيصة ملرر يف احتمال امليل حنو ارتكاب مجيع جرائم ورارساة هذا القسم صوما ص
ه،و ملرر هقل يف احتمال ميل املست دم لةرترتاف يف املواقع السياسية املعادية.
ويوضح اجلدول التاي ذلك بشكل مف ل:
ص

جدول رقم ()80
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر المتغيّرات البيئية على احتمال الميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء املواقع السياسية املعادية االشرتاك يف املواقع السياسية املعادية إنشاء املواقع الشخصية املعادية
الدالة األسية ((التفضيلية))
)EXP(B

الدالة األسية ((التفضيلية)
)EXP(B

الدالة األسية ((التفضيلية))
)EXP(B

الجنسيّة
سعودي

0.02

0.76

0.05

دول اخلليج العرب

0.21

1.95

0.26

دول عربية أخرى

0.02

0.41

0.03

دول آسيا غري العربية

0.01

0.78

0.04

دول أفريقيا غريالعربية

6.03

4.03

5.71

أورواب

0.08

0.00

0.24

أمريكا اجلنوبية

3.13

1.36

2.51

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

0.92

غري مؤثرة

1.03

غري مؤثرة

1.18
0.92

غري مؤثرة

ّ

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

غري مؤثرة

الجنسيّة

29.71

12.96

14.60

منطقة

غري مؤثرة

11.21

غري مؤثرة

السعودي

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة

:4المتغيّرات الثقافية وميل المستخدم إلنشاء المواقع المعادية أو االشتراك فيها:

املتشرياة اليقااهياة
تظ،ر بيااانة التباار االحنادار اللوجسا ا ا ا ا ا ااتيك ) (logisticاملو ص
ضا ا ا ا ا ا اح يف اجلادول التااي تبااين ورر ص
متشري مساتو
مساتو التعليم – نوع الت اا) يف احتمال امليل الرتكاب جرائم ورارسااة هذا القسام حيث كا ص
متشري نوع الت ااا الذي مل يكن
التعليم ملرراً يف احتمال امليل الرتكاب مجيع جرائم ورارس اااة هذا القس اام بعكس ص
ملرراً وتف يل ذلك كا يت:
األقل من اليانوي وكير احتماالً للميل الرتكاب
 .1إنش ا ا ااا املواقع الس ا ا ااياس ا ا ااية املعادية :اتصض ا ا ااح و ص من حيمل امللهل ص
جرائم إنشا ااا املواقع السا ااياسا ااية املعادية وذلك بداللة تفضا اايلية  )1.13يليج من حيمل امللهل اليانوي وو املع،د بقيمة
تفض ا اايلية  )1.00وينق صل احتمال ميل من حيمل امللهل اجلامع يف حئ ينعدم احتمال ميل حامل امللهةة العليا.
متشري نوع الت ا هلم يلرر يف احتمال ميل املست دم تنشا املواقع السياسية املعادية.
صوما ص
 .2االرتا ارتاف يف املواقع السا ااياسا ااية :يقو احتمال ميل حامل امللهل اجلامع لةرتا ارتاف يف املواقع السا ااياسا ااية بداللة
تفضا اايلية  )1.04ومن نَثص ينق صل احتمال امليل كلما قن صل مسا ااتو التعليم يف حئ ينعدم احتمال امليل حلامل امللهةة
ظل اري ملرر يف احتمال امليل لةرترتاف يف املواقع السياسية.
العليا .صوما ص
متشري نوع الت ا هقد ص
املتشري يف احتمال ميل املس ا ا ا اات دم تنش ا ا ا ااا املواقع املعادية
 .3إنش ا ا ا ااا املواقع املعادية لألرت ا ا ا ا اص وو اجل،اة :أترري ص
لألرتا ا اص وو اجل،اة هو بعكس أترري يف احتمال امليل لةرتا ارتاف يف املواقع السا ااياسا ااية حيث يقو احتمال امليل
قل من اليانوي يقو احتمال ميل،م تنشااا املواقع املعادية لألرتا اص
هنا كلصما قن صل مسااتو التعليم هحاملو امللهل األ ص
وو اجل،اة وذلك بداللة تفضيلية  )1.59مقارنة با ا ا  )1.16يف جرائم التش،ري يلي،م حاملو امللهل اليانوي بداللة
تفضيلية  )1.00مقارنة با ا ا ا ا ا  )1.42يف جرائم التش،ري قَثص ينق صل احتمال ميل حامل امللهل اجلامع وينعدم احتمال
امليل حلامل ملهل الدراساة العليا.
متشري مس ا ااتو التعليم وكير حتديداً يف احتمال امليل تنش ا ااا املواقع املعادية وو
 .4وظ،رة نتائج التبار ) (Waldو ص ص
االرترتاف هي،ا.
ويوضح اجلدول التاي ذلك مف ةً:
ص

جدول رقم ()81
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر المتغيّرات الثقافية على احتمال الميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء املواقع السياسية املعادية االشرتاك يف املواقع السياسية املعادية
الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

الدالة األسية

إنشاء املواقع الشخصية
املعادية
الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

((التفضيلية)
)EXP(B

مستوى التعليم
أقل من الثانوي
ّ
اثنوي أو معهد
جامعي

1.13

0.79

1.59

1.00

0.90

1.00

0.55

1.04

0.52

دراسات عليا

ّ
مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

نوع التخصص
ّ

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

تعليم عام
علوم إدارية
علوم إنسانية
علوم تطبيقية
علوم شرعية
علوم عسكرية
حاسب آيل
مستوى

اختبار
Wald

التعليم
نوع
التخصص

14.12

22.20

11.23
ّ

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة
 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة

 :5متغيّر الديانة وميل المستخدم إلنشاء المواقع المعادية أو االشتراك فيها:

تظ،ر البياانة الداللية للجدول التاي نتائج البياانة اتح ااائية اللتبار االحندار اللوجسااتيك
يف اجملتمع السااعودي تنشااا
متشري الد نة يف احتمال ميل مساات دم رتاابكة اتنرتنت
واليت تشااري إىل تباين أترري ص
املواقع املعادية وو االرتا ارتاف هي،ا وذلك حبسا ااب نوع الد نة وحبسا ااب نوع اجلرمية وو الفعل املرتكب وتف ا اايل ذلك
كا يت:
 .1املسا ا اات دمو املسا ا االمو لشا ا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع السا ا اعودي ينق صل احتمال ميل،م تنشا ا ااا املواقع املعادية وو
االرتا ارتاف هي،ا .كما كا التارري ويضا ااً قليةً يف احتمال امليل للتشا اا،ري ألرتا ا اص وذلك يف قسا اام اجلرائم اجلنسا اايصة
ورارسة األهعال اري األلةقية.
)(logistic

 .2املساات دمو لشاابكة اتنرتنت يف اجملتمع السااعودي من األجانب الن ااار يقو احتمال ميل،م تنشااا املواقع
املعادية لألرتا ا ا ا اص وو اجل،اة وذلك بداللة تفضا ا ا اايلية  )4.29مقارنة بقيمة تفضا ا ا اايلية  )2.21جلرائم التشا ا ا اا،ري
ألرتا اص يف قسام اجلرائم اجلنسايصة ورارساة األهعال اري األلةقية يل ذلك إنشاا املواقع الساياساية املعادية بقيمة
تفضيلية  )2.05وولرياً االرترتاف يف املواقع السياسية بقيمة تفضيلية .)1.42
 .3صوما مسات دمو رتابكة اتنرتنت يف اجملتمع الساعودي من األجانب معتنق الد نة الي،ودية هكا احتمال ميل،م
للتشا اا،ري ألرتا ا اص قليةً صوما يف هذا القسا اام هكا احتمال ميل،م تنشا ااا املواقع املعادية لألرتا ا اص وو اجل،اة
قو ً وذلك بداللة تفض ا اايلية  )2.66ويل ذلك االرت ا ارتاف يف املواقع الس ا ااياس ا ااية املعادية بقيمة تفض ا اايلية )1.78
وولرياً ينق صل احتمال ميل،م تنشا املواقع السياسية املعادية.
 .4صوما األجانب البوذيو من مس ا ا اات دم رت ا ا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع الس ا ا ااعودي هكا احتمال ميل،م للتش ا ا اا،ري
ألرت ا ا ا ا اص قليةً يف حئ كا احتمال ميل،م قو ً تنش ا ا ا ااا املواقع املعادية لألرت ا ا ا ا اص وو اجل،اة وذلك بداللة
تفض اايلية  )3.82كما يقو احتمال ميل،م لةرت ارتاف يف املواقع الس ااياس ااية املعادية وذلك بقيمة تفض اايلية )5.56
صوما إنشا املواقع السياسية املعادية هينق صل احتمال ميل،م الرتكايلا.
 .5يقو احتمال امليل لد األجانب اهلندوس من مست دم رتبكة اتنرتنت يف اجملتمع السعودي تنشا املواقع
الس ااياس ااية املعادية وذلك بداللة تفض اايلية  )6.35وينق صل احتمال ميل،م لةرتا ارتاف يف املواقع الس ااياس ااية املعادية
وو اجل،اة يف حئ كا احتمال ميل،م
ومن نَثص ينعدم احتمال ميل،م تنش ا ا ا ااا املواقع املعادية لألرت ا ا ا ا اص
قو ً الرتكاب جرائم التشا ا اا،ري ألرتا ا ا اص وذلك يف قسا ا اام اجلرائم اجلنسا ا اايصة ورارسا ا ااة األهعال اري األلةقية حيث
كانت الداللة التفضيلية يف احتمال ميل،م للتش،ري ألرت اص .)9.29
 .6صوما األجانب الةدينيو من مسا اات دم رتا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع السا ااعودي هينعدم احتمال ميل،م تنشا ااا
املواقع املعادية وو االرتارتاف هي،ا كما انعدم احتمال ميل،م ويضااً تنشاا مواقع للتشا،ري ألرتا اص وذلك يف قسام
اجلرائم اجلنسيصة ورارسة األهعال اري األلةقية.

متشري الدين وورر على احتمال ميل مسات دم رتابكة اتنرتنت يف
 .7ووضاحت نتائج التبار ) (Waldعند هحا ص
متشري الدين يعتا ملرراً قو ً يف
اجملتمع الس ا ا ا ا ااعودي إىل ارتكاب جرائم إنش ا ا ا ا ااا املواقع املعادية وو االرت ا ا ا ا ارتاف هي،ا و ص ص
احتمال ميل مس اات دم رت اابكة اتنرتنت يف اجملتمع الس ااعودي تنش ااا املواقع املعادية وو االرتا ارتاف هي،ا وقد تباين
أترري قوتج حبسا ااب نوع اجلرمية وو الفعل املرتكب حيث كا وقو احتماالً للميل تنشا ااا املواقع املعادية لألرتا ا اص
وو اجل،اة وذلك بقيمة تفضا ا ا اايلية  )111.47ومن نَثص إنشا ا ا ااا املواقع السا ا ا ااياسا ا ا ااية املعادية وذلك بقيمة تفضا ا ا اايلية
 )81.31وولرياً االرترتاف يف املواقع السياسية املعادية بداللة تفضيلية .)70.43
يوضح ذلك بشكل مف ل:
واجلدول التاي ص

جدول رقم ()82
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر متغيّر الديانة على احتمال الميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء املواقع السياسية املعادية االشرتاك يف املواقع السياسية املعادية
الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

الدالة األسية

إنشاء املواقع الشخصية
املعادية
الدالة األسية

((التفضيلية))
)EXP(B

((التفضيلية)
)EXP(B

نوع الديانة

مسلم

0.01

0.04

0.11

نصران

2.05

1.42

4.29

يهودي

0.23

1.78

2.66

بوذي

0.83

5.56

3.82

هندوسي

6.35

0.34

0.00
ّ

ال دين
اختبار Wald

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

81.31

70.43
 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة

111.47

:6متغيّر الحالة الوظيفية وميل المستخدم إلنشاء المواقع المعادية أو االشتراك فيها:

بدراسا ا ااة رتا ا اااملة جملتمع البحث ومن لةل التحليل اتح ا ا ااائ لبياانة الدراسا ا ااة امليدانية سا ا اات دام التبار
متشري احلالة الوظيفية اري متسا ا ا ا اااوّ يف احتمال امليل الرتكاب
االحندار اللوجسا ا ا ا ااتيك ) (logisticاتصضا ا ا ا ااح و ص أترري ص
يتبئ ما أييت:
جرائم إنشا املواقع املعادية وو االرترتاف هي،ا هعند هحا القيم اتح ائية يف اجلدول التاي بشمولية ص
متشري احلالة الوظيفية مل يدلل يف املعادلة عند إجرا التبار االحندار
 .1إنشا ااا املواقع السا ااياسا ااية املعادية :اتصضا ااح و ص ص
اللوجسا ا ا ااتيك ) (logisticألنصج اري ملرصر يف احتمال ميل مسا ا ا اات دم رتا ا ا اابكة اتنرتنت يف اجملتمع السا ا ا ااعودي
تنشا املواقع السياسية املعادية.
متشري احلالة الوظيفية مل يلرر يف
 .2االرترتاف يف املواقع السياسية املعادية :كما يف إنشا املواقع السياسية املعادية هإ ص
احتمال ميل مست دم رتبكة اتنرتنت يف اجملتمع السعودي لةرترتاف يف املواقع السياسية املعادية.
متشري احلالة الوظيفية ملرراً قو ً يف احتمال
 .3صوما يف جرائم إنشا ا ا ااا املواقع املعادية لألرتا ا ا ا اص وو اجل،اة هقد كا ص
ميل مساات دم رتاابكة اتنرتنت يف اجملتمع السااعودي تنشااا املواقع املعادية لألرتا اص وو اجل،اة وقد تباين
املتشري هكااا وقو أتررياً يف احتمااال مياال رجااال األعمااال تنشا ا ا ا ا ا ا ااا املواقع املعاااديااة
املتشري حبسا ا ا ا ا ا ا ااب هئااة ص
أترري ص
لألرتا اص وو اجل،اة بداللة تفضاايلية  )3.48مقارنة بقيمة تفضاايلية  )2.37يف جرائم التشاا،ري ألرتا اص
يف قس اام اجلرائم اجلنس اايصة ورارس ااة األهعال اري األلةقية يلي،م هئة األابا وال اايادلة بداللة تفض اايلية )1.68
يف
مقارنة بقيمة تفضاايلية  )2.53يف جرائم التشاا،ري ألرت ا اص قَثص العسااكريو بقيمة تفضاايلية )1.37
حئ قن صل احتمال امليل لد هذ الفئة يف جرائم التشا ا ا ا ا اا،ري ألرتا ا ا ا ا ا اص وأتيت هئة العاالئ رابعاً يف احتمال
ميل،م تنشا ا ااا املواقع املعادية لألرتا ا ا اص وو اجل،اة وذلك بداللة تفضا ا اايلية  )1.23مقارنة بقيمة تفضا ا اايلية
 )1.35يف جرائم إنش ا ااا مواقع للتش ا اا،ري ألرت ا ا اص قَثص هئة الطةب بداللة تفض ا اايلية  )1.10يف حئ كا
احتمال ميل هذ الفئة قليةً يف جرائم إنش ااا مواقع التش اا،ري ألرت ا اص وولرياً هئة األس اااتذ اجلامعيو بداللة
تفضا اايلية  )1.03مقارنة بقيمة تفضا اايلية  )1.30يف جرائم إنشا ااا مواقع للتشا اا،ري ألرتا ا اص صوما بقية هئاة
املتشري هي صقل احتمال ميل،م تنش ا ااا املواقع املعادية لألرت ا ا اص وو اجل،اة وكذلك تنش ا ااا مواقع التش ا اا،ري
هذا ص
ألرتا ا اص هيما عدا ر ة املنازل حيث ينعدم احتمال ميل،ن تنشا ااا مواقع معادية لألرتا ا اص وو اجل،اة
وو للتش،ري لرين.
وو اجل،اة
 .4وظ،رة نتائج التبار ) (Waldو ص احتمال ميل املس ا اات دم تنش ا ااا املواقع املعادية لألرت ا ا اص
ضا ا اح
قوي بداللة تفضا ا اايلية  )30.50مقارنة بداللة تفضا ا ايلية  )41.22يف جرائم التشا ا اا،ري ألرتا ا ا اص ويو ص
اجلدول التاي ذلك مف ةً:

جدول رقم () 83
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر متغيّرات الحالة الوظيفية على احتمال الميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية

نوع الفعل

إنشاء املواقع السياسية املعادية

االشرتاك يف املواقع السياسية املعادية

نوع االختبار

الدالة األسية ((التفضيلية))
)EXP(B

الدالة األسية ((التفضيلية)
)EXP(B

إنشاء املواقع الشخصية
املعادية
الدالة األسية ((التفضيلية))
)EXP(B

الحالة الوظيفية

طالب

غري مؤثرة

غري مؤثرة

1.10

عاطل

غري مؤثرة

غري مؤثرة

1.23

عامل

غري مؤثرة

غري مؤثرة

0.85

موظف

غري مؤثرة

غري مؤثرة

0.55

عسكري

غري مؤثرة

غري مؤثرة

1.37

مدرس

غري مؤثرة

غري مؤثرة

0.93

أستاذ جامعة

غري مؤثرة

غري مؤثرة

1.03

طبيب وصيديل

غري مؤثرة

غري مؤثرة

1.68

رجل أعمال

غري مؤثرة

غري مؤثرة
ّ
مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

3.48

غري مؤثرة

غري مؤثرة

ربة منزل
اختبار Wald

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة

30.50

 :7متغيّر المهارات الفنية وميل المستخدم إلنشاء المواقع المعادية أو االشتراك فيها:

متشري امل،اراة الفنية يف احتمال
اجلدول التاي يو ص
ض ا ا ا اح نتائج التبار االحندار اللوجس ا ا ا ااتيك ) (logisticألرر ص
متشري
ميل املسا ا ا اات دم تنشا ا ا ااا املواقع املعادية وو االرتا ا ا ارتاف هي،ا ويتصضا ا ا ااح من بياانة اجلدول الداللية التة ورر ص
امل،اراة الفنية يف احتمال ميل مس اات دم رت اابكة اتنرتنت يف اجملتمع الس ااعودي تنش ااا املواقع املعادية وو االرت ارتاف
هي،ا وذلك حبسا ا ا ااب نوع م،ار املسا ا ا اات دم ودرجت،ا وحبسا ا ا ااب دل اجلرمية املرتكبة وو نوع الفعل املمارس من لةل
رتبكة اتنرتنت وتف يل ذلك كا يت:
متشري مس ا ااتو إجاد اس ا اات دام احلاس ا ااب ا ي اري ملرر يف
 .1جرائم إنش ا ااا املواقع الس ا ااياس ا ااية املعادية :اتصض ا ااح و ص ص
متشري مس ااتو
احتمال ميل مس اات دم رت اابكة اتنرتنت يف اجملتمع الس ااعودي تنش ااا املواقع الس ااياس ااية املعادية صوما ص

إجاد اسا ا اات دام اتنرتنت هكا ملرراً ولاصا ا ااة يف هئة املت ا ا ا ا ا اائ حلاسا ا ااب ا ي حيث يقو احتمال ميل،م
تنشااا املواقع السااياسااية املعادية وذلك بداللة تفضاايلية  )1.35يلي،ا هئة متوسااط اخلا بقيمة تفضاايلية )1.50
قَثص هئة متقدم اخلا ملمارس ا ا ااة واخلا وذلك بداللة تفض ا ا اايلية  )1.15صوما هئة من ال جييدو اس ا ا اات دام اتنرتنت
يف احتمال ميل مس اات دم رت اابكة اتنرتنت يف اجملتمع الس ااعودي تنش ااا املواقع الس ااياس ااية
قليل التارري
هكا
ن
قوي التاارري يف هئاة من ال جييادو اللشاة اتجنليزياة هقل
املعاادياة و صماا ص
متشري مسا ا ا ا ا ا ااتو إجااد اللشاة اتجنليزياة هكاا ص
إ شذ يقو احتمال ميل،م تنش ااا املواقع الس ااياس ااية املعادية وذلك بداللة تفض اايلية  )1.00يف حئ يض ااعف احتمال
املتشري تنشا املواقع السياسية املعادية.
ميل بقية هئاة هذ ص
متشري مساتو إجاد اسات دام احلاساب ا ي يف احتمال ميل
 .2االرتارتاف يف املواقع الساياساية املعادية :مل يلرصر ص
متشري مسااتو
مساات دم رتاابكة اتنرتنت يف اجملتمع السااعودي لةرتاارتاف يف املواقع السااياسااية املعادية يف حئ كا ص
إجاد اسا اات دام اتنرتنت ملرراً يف احتمال ميل هئة املت ا ا ا اائ حلاسا ااب ا ي وذلك بداللة تفضا اايلية )2.07
متشري مس ا ا ااتو إجاد اللشة اتجنليزية
املتشري .صوما ص
هفئة املتقدمئ خلا  )1.06قَثص ينق صل احتمال ميل بقية هئاة هذا ص
املتشري لةرترتاف يف املواقع السياسية.
هكا أترري قليةً يف احتمال ميل مجيع هئاة ص
متشري إجاد احلاساب ا ي اري ملرر يف احتمال ميل
 .3إنشاا املواقع املعادية لألرتا اص وو اجل،اة :اتصضاح و ص ص
مسات دم رتابكة اتنرتنت يف اجملتمع الساعودي تنشاا املواقع املعادية لألرتا اص وو للج،اة وكذلك يف إنشاا
متشري إجاد
مواقع للتش ا اا،ري لرين يف قس ا اام اجلرائم اجلنس ا اايصة ورارس ا ااة األهعال اري األلةقية .يف حئ تباين أترري ص
املس اات دم للحاس ااب ا ي يف احتمال ميل مس اات دم رت اابكة اتنرتنت يف اجملتمع الس ااعودي تنش ااا املواقع املعادية
لألرتا اص وو اجل،اة وكذلك للتشاا،ري لرين حيث التلف أترري لتة درجة إجاد اساات دام اتنرتنت
هاحتمال امليل يقوي لد املت ا ا ا ا ا ا ا اائ حلاسا ا ا ااب ا ي وذلك بداللة تفضا ا ا اايلية  )1.01مقارنة بقيمة تفضا ا ا اايلية
 )1.74يف جرائم التشاا،ري لرين ومن نَثص ينق صل احتمال امليل لد متوسااط اخلا همتقدم اخلا يف اساات دام
اتنرتنت وولرياً ينق صل وكير لد من ال جييدو است دام اتنرتنت

متشري إجاد اللشة اتجنليزية هقد كا أترري قليةً يف احتمال ميل مست دم رتبكة اتنرتنت يف اجملتمع السعودي
صوما ص
تنشا ا ا ااا املواقع املعادية لألرتا ا ا ا اص وو اجل،اة وكذلك تنشا ا ا ااا مواقع للتشا ا ا اا،ري ألرتا ا ا ا اص من لةل رتا ا ا اابكة
اتنرتنت.
 .4ووضا ا ا ا ااحت نتائج التبار ) (Waldتباين أترري امل،اراة الفنية يف احتمال ميل مسا ا ا ا اات دم رتا ا ا ا اابكة اتنرتنت يف
متشري مس ااتو إجاد اس اات دام
اجملتمع الس ااعودي تنش ااا املواقع املعادية لألرت ا اص وو اجل،اة حيث انعدم أترري ص
املتشري
متشري إجاد اسا ا ا ا ا ا اات دام اتنرتنت كا وقو يف احتمال ميل مجيع هئاة ص
احلاسا ا ا ا ا ا اب ي يف حئ و ص أترري ص
ولاصة لةرترتاف يف املواقع السياسية املعادية وذلك بداللة تفضيلية  )114.62هإنشا املواقع املعادية لألرت اص
وو اجل،اة  )38.35قَثص إنشا املواقع السياسية املعادية .)13.72

متشري إجاد احلاسا ااب ا ي وقو أتررياً يف احتمال امليل تنشا ااا املواقع املعادية لألرتا ا اص وو اجل،اة
يف حئ كا ص
 )16.76قَثص إنشاا املواقع الساياساية املعادية وذلك بقيمة تفضايلية  )15.55وولرياً االرتارتاف يف املواقع الساياساية
املعادية .)9.76
ويوضح اجلدول التاي ذلك مف ةً:

جدول رقم ()84
االختبار اللوجستيكي يوضّح أثر متغيّر المهارات الفنية على احتمال الميل الرتكاب جرائم المواقع المعادية

نوع الفعل
نوع االختبار

إنشاء املواقع السياسية املعادية االشرتاك يف املواقع السياسية املعادية إنشاء املواقع الشخصية املعادية
الدالة األسية ((التفضيلية))
)EXP(B

الدالة األسية ((التفضيلية)
)EXP(B

إجادة الحاسب

الدالة األسية ((التفضيلية))
)EXP(B

ّ

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

ال جييد
متوسط
متقدم ابخلربة
متخصص ابحلاسب
إجادة اإلنترنت
ال جييد

0.15

0.32

0.45

متوسط

1.50

0.58

0.86

متقدم ابخلربة

1.15

1.06

0.74

متخصص ابحلاسب

1.35

2.07

1.01

إجادة اللغة
ال جييد

1.00

0.95

0.82

متوسط

0.50

0.79

0.53

متم ّكن

0.63

0.73

0.59

إجادة

مل تدخل يف املعادلة ألنها غري مؤثرة

الحاسب

اختبار
Wald

إجادة
اإلنترنت
إجادة
اللغة

ّ

13.72

114.62

38.35

15.55

9.76

16.76

 = Waldاحتمال التأثري ابملشكلة

خالصة المبحث الرابع:

تض اامن املبحث الرابع حتديد حجم وكير جرائم ورارس اااة إنش ااا املواقع املعادية وو االرت ارتاف هي،ا رت اايوعاً يف
اجملتمع الس ا ا ا ااعودي واليت ترتكب من لةل رت ا ا ا اابكة اتنرتنت وورر متشرياة الدراس ا ا ا ااة على احتمال ميل مس ا ا ا اات دم
اتنرتنت يف اجملتمع السعودي الرتكايلا.
وجييب هذا املبحث حتديداً على الس ا الال الرابع من وس ا اائلة الدراس ا ااة وه اجلرائم واألهعال امل ا اانفة يف وس ا اائلة
القسام اخلامس من اساتبيا الدراساة حيث اتصضاح و ص حجم جرائم ورارسااة إنشاا املواقع املعادية وو االرتارتاف هي،ا
واليت يرتكب،ا مست دمو اتنرتنت يف اجملتمع السعودي ه :
 .1إنشا مواقع سياسية معادية  )٪2.6من،م  )٪1.4سعوديو .
 .2االرترتاف اوعاً يف املواقع السياسية  )٪13.6االبيتق،م  )٪11.0سعوديو .
معظم،م  )٪6.0سعوديو .
التعر لةرترتاف الق،ري يف املواقع السياسية  )٪7.5ق
 .3ص
 .4إنشا املواقع الدينية  )561موقعاً وو ما نسبتج  )٪5.75وتوزيع،ا كا يت:
و -املواقع السا اانيصة بل عددها  )500موقع وو ما نسا اابتج  )٪5.11من،ا  )344موقعاً وو ما نسا اابتج )٪3.52
ملست دمئ سعوديئ.
ب -املواقع الشا اايعية بل وموع،ا  )43موقعاً وو ما نسا اابتج  )٪0.43من،م  )29موقعاً وو ما نسا اابتج )٪0.29
ملست دمئ سعوديئ.
ج -املواقع الن رانية  )5مواقع وو ما نسبتج  )٪0.05مجيعق،ا ملست دمئ اري سعوديئ.
د -املواقع الي،ودية عددها  )3مواقع وو ما نسبتج  )٪0.03ومجيعق،ا ملست دمئ اري سعوديئ.
ه -املواقع البوذية موقعئ  )2هقل وو ما نسبتج  )٪0.02ومجيعق،ا ملست دمئ اري سعوديئ.
و -املواقع اهلندوسية  )3مواقع وو ما نسبتج  )٪0.03ومجيعق،ا ملست دمئ اري سعوديئ.
ز -املواقع الةدينية  )5مواقع وو ما نسبتج  )٪0.05مجيعق،ا ملست دمئ اري سعوديئ.
 .5االرت ا ا ارتاف يف القوائم الدينية :بل عدد املش ا ا اارتكئ يف القوائم الدينية  )3728مش ا ا اارتكاً وو مانس ا ا اابتج )٪38.06
وتوزيع،م كالتاي:
و -االبية املساات دمئ يشاارتكو يف املواقع الساانية  )3455مساات دماً وو مانساابتج  )٪35.30من،م )2858
مست دماً سعود ً وي ما نسبتج .)29.16
ب -تشا اارتف يف املواقع الشا اايعية  )190مسا اات دماً وو مانسا اابتج  )٪1.93من،م  )148مسا اات دماً وو مانسا اابتج
 )٪1.51سعود ً.
ج -املواقع الن ارانية يش اارتف هي،ا  )29مس اات دماً وو مانس اابتج  )٪0.29من،م  )11مس اات دماً وو مانس اابتج
 )٪0.11من اري السعوديئ.

د -صوما املواقع الي،ودية هيشا ا اارتف هي،ا  )10مسا ا اات دمئ وو مانسا ا اابتج  )٪0.10االبيت،م  )6مسا ا اات دمئ وي
نسبة  )٪0.06اري سعوديئ.
ه -يشرتف يف املواقع البوذية  )6مست دمئ وو ما نسبتج  )٪0.06ن ف،م اري سعوديئ.
و -املواقع اهلندوس ااية يش اارتف هي،ا  )12مس اات دماً وو ما نس اابتج  )٪0.12من،م  )5مس اات دمئ وو مانس اابتج
 )٪0.05اري سعوديئ.
ز -وولرياً املواقع الةدينية ارترتف هي،ا  )26مست دماً وو مانسبتج  )٪0.26من،م  )6مست دمئ وو مانسبتج
 )٪0.06اري سعوديئ.
 .6جرائم إنشا املواقع املعادية لألرت اص وو اجل،اة  )٪3.0نسبة السعوديئ من،م .)٪1.7
كما وجاب الباحث يف هذا املبحث على مساة ول اائا مرتك جرائم إنشاا املواقع املعادية وو االرتارتاف هي،ا
من مست دم رتبكة اتنرتنت يف اجملتمع السعودي واليت ميكن تل ي ،ا كا يت:
و -إنشا املواقع السياسية املعادية :املطلقو  )8.32اهلندوس  )6.35مواانو دول وهريقيا اري العربية
 )6.03األافال  )3.25مواانو دول ومريكا اجلنوبية  )3.13الن ار  )2.05املراهقو )1.87
العزاب  )1.77الذكور  )1.72الشباب  )1.60من جييدو است دام اتنرتنت بشكل متوسل
،م حلاسب ا ي  )1.35املتقا صقدمو يف است دام
 )1.50من جييدو است دام اتنرتنت لت
األقل من اليانوي  )1.13املتزوجو  )1.06حاملو امللهل
اتنرتنت خلا  )1.15حاملو امللهل ص
اليانوي  )1.00من ال جييدو اللشة اتجنليزية .)1.00
ب -االرترتاف يف املواقع السياسية املعادية :البوذيو  )5.56مواانو دول وهريقيا اري العربية  )4.03املطلقو
،م حلاسب ا ي  )2.07األرامل  )1.95مواانو
 )3.89من جييدو است دام اتنرتنت لت
الدول اخلليجية األلر  )1.95العزاب  )1.86األافال  )1.85الي،ود  )1.78الذكور )1.57
الن ار  )1.42مواانو ومريكا اجلنوبية  )1.36املتزوجو  )1.20السعوديو قاانو املنطقة الوسطى
 )1.18املتقا صقدمو يف است دام اتنرتنت خلا  )1.06حاملو امللهل اجلامع  )1.04السعوديو
قاانو املنطقة اجلنوبية .)1.03
ج -إنشا املواقع املعادية لألرت اص وو اجل،اة :املطلقو  )6.95مواانو دول وهريقيا اري العربية )5.71
الن ار  )4.29البوذيو  )3.82رجال األعمال  )3.48األرامل  )2.72الي،ود  )2.66مواانو
دول ومريكا اجلنوبية  )2.51العزاب  )2.02الذكور  )1.78األابا وال يادلة  )1.68حاملو
األقل من اليانوي  )1.59العسكريو  )1.37العاالو  )1.23الطةب  )1.10وساتذ
امللهل ص
،م حلاسب ا ي  )1.01حاملو امللهل
اجلامعة  )1.03من جييدو است دام اتنرتنت لت
اليانوي .)1.00

