
 

 

 
 
 

 

 

 مقدمة  في موضوع الدراسة وإطارها المنهجي 

 
 

 حممد عبدهللا منشاوي /جرائم االنرتنت يف اجملتمع السعودي للباحث
 األمنيةلوم قدمت جلامعة انيف العربية للعرسالة ماجستري 
 للباحث اإلشارةاملنهجية العلمية فقط ال غري مع  يسمح ابالقتباس منها وفق



 بـسـم الـلـّه الـرّحـمـن الـرّحـيـم
، م  ل  عح و الت     م  ل  يف الع    ه  ب ح َح غ  ورح   م ا   يعلم،  ه  م ح ل  وعح  ،  مدح ع ح   من     اإلنس              ا ح  قح خلح ال يي ح   هلل د  م   الح 

 أ نزلت آيةل أو ابلقراء  يف  رح اليي أ م    ،اإلنس    انية  م  على هادي البش    رية ومعل    والس     موالص        
َح ورغ   ،عليه  بعد:  اأم  عليه،  وحث   م  يف التعل   بح َ 

 أ    ور بتطورمها، وال شك  وتتط    ،د اإلنسا  واجملتمعو اجتماعية توجد بوج  ظاهر  اجلرمية  فإ   
ثور     عص  را يف ن  أنو   خاص  ة   ،ولو  االس  تداد  من التقدم التقياحي  -كما رجال األمن-  اجملرمني

من   ج  دي  د تظ ر أمن  ا     أ     الب  دي  ه من  ن    إل  يل  ك ف  تبع  ا   املعلوم  او والتونولوجي  ا املتطور ، و 
بل  ،التقدم التقي فقط أس         باب  على وهيا ليس قاص         را    ،الس         ابق يفاجلرائم   تون مع ود  

ليس  مجرم األمس  ف ،مس        تمروجتدد  فاجملرم واجلرمية يف تقدم    ،وبص        دة مس        تمر  حيدث دوما  
 كجرمية اليوم.ليست  وابلتايل فجرمية األمس  ،كمجرم اليوم

تقدمة عن وس  ائل اتص  االو متطور ، جعلت امل  اوقد متخض  ت ثور  املعلوماو والتونولوجي
العا  قرية إلورتونية مدتوحة للعموم، ألغت مع ا الدود اجلغرافية والس          ياس          ية للدول، وهي   

  ،ذاهتا  حد   ما يعرف ابإلنرتنت ليس ت س ي ة يف  أوالتقنية اخلاص ة بنظام نقل املعلوماو الس ريع  
ر    ملندعة، كما ميون أ   تس       خ ر للخري وا فيمون أ    ،نبل ه  س        ي ذو حدي   تس       خ ر للش        

حضح 
َح .وامل  رح

م للن دو  العلمي ة ل دراس               ة الظواهر اإلجرامي ة يف حبث ه املق د    د  أبو ش               ام ةوه يا م ا أك   
 واليت عقدو يف تونس فيقول:  ،املستحدثة وسبل مواج ت ا

ص ( إال  اإلنرتنتلالستفادة من شبكة املعلومات العاملية )  ى"ورغم الفوائد العديدة اليت ال ُتح
يف نفس الوقت فقد زادت أساليب إساءة االستخدام لتلك الشبكة ومنها االستخدام    أنّه 

ذلك    الرتكاب بعض اجلرائم، ويف ذلك تطويع هلذه التقنية لرغبات بعض اجملرمني، وسيستمرّ 
طالع على كل املعلومات اليت تكون متاحة  ( ميكنه اال اإلنرتنتمادام املشرتك يف الشبكة )

ولكن    ، من تلك األضرار  حىت اآلن ليس هناك ضوابط صارمة للحدّ    ه ّّ أنّ من املصدر. ومبا  
     .(21ه  :  1420،ة )أبوشام  "كبري   حدّ   إىلحيكم األمر سلوك األفراد املستعملني 

 

 
 نايف العربية  للعلوم األمنية  ةالفريق دكتور عباس أبو شامة وزير داخلية السودان األسبق، ورئيس قسم العلوم الشرطية بأكاديمي 



ر  كش بوة اتص االو متطو    اإلنرتنتاس تخدام  أ   ين و" من دو  ش ك ف   س  ي ذو حد  
بعدا  جديدا  يف تس     يل وس    رعة إمات املعام و،   اإلنس    انيةر   ومعاص    ر ، ي ض    د  على الض    ا

للحص        ول على املعلوماو والبياانو املطلوبة دو  عناء، ولون هيا االس        تخدام الض        اري،  
 (. 253ه  : 1420) حبوش، دخل عليه األشرار بتقنياو مضاد  " 

ي  التقني او  " ه      إر حي ث  اس              تد اد  اجملرمني من ه يا التطو    اإلنرتن تومن س              لبي او  
عت وس         اعدو اجملرمني على تحد  عدد وحجم جرائم م، دو  تحد  يف اجل د املبيول ش         ج  

د،  او ) دعما كانوا يبيلونه مع الوس    ائل التقليدية، بل مع ا دات احتماالو انوش    اف أمرهم "
 (. 73ه  : 1420

     إابق، ب ل  ظ ور أمن ا  ج دي د  من اإلجرام   تون م ةلوف ة يف الس                 إىل لص مم  ا تق  دم  
، ت عرف ابلروب أيض                 ا  ظ ور أمن   ا  ج   دي   د  من الروب    إىل  ،ى أمن   ا  اجلرائماألمر تع   د  

اإللورتوني ة، وال تزال األحم الق ادم ة ح بلى بو ل ج دي د، وال نزال يف ب داي ة عص              ر االندج ار 
ج   مع  ا  ع ظ ور املزي د واملزي د من ه ي  األمن ا  اجل دي د ، وال يي يتو ملعلوم ا،، مم  ا يعي توق  ا

حتديث األنظمة، والتعليماو، واستحداث ج او أمنية متخصصة ملعاجلة القضاح الناجتة عن 
  ظ ور هي  األمنا  اجلديد .

لقاء نظر  س           ريعة على املس           تجداو اإلجرامية يف عص           ر إل ةولاالدراس           ة ه  حمهي  و 
رهاقح يف اجملتمع الس     عودي، مع  ،اإلنرتنت جرائم  ب                     ))  ما يعرف اص     ط حا  حتديدا  على   ص      
وحتديدها  ،ش      يوعا    اجلديد اجلرائم  كثرحجم ومنط أولة إللقاء الض      وء على  ايف حم((  اإلنرتنت

 ،ف على كيدية موافحت اوابلتايل املس       امهة يف وط       ع اخلطو  العريض       ة للتعر  قدر اإلموا ،  
 ه  هو: أ   ال ميون حص   ر هي  اجلرائم، لس   ب  يس   ري وبد  هن  ، أب، مع التنويه س   لدا  من ا والد   

أش         وال معينة، بل   أوعند أمنا  حمدد ،  اجلرمية وأمناط ا يف جتدد مس         تمر، وال تقف إط قا  
على عص  ر  ر مس  تمر، وهيا التجدد يف أمنا  اجلرمية، ليس قاص  را  ه  ومني قدمي األتل يف تطو  

ليس   ت قاص   ر    اه ظاهر  قدمية قدم اجملتمعاو البش   رية، كما أ   فقط: بل إن    املعلوما،االندجار 
، بل ه  ظاهر  اجتماعية عاملية توجد يف كل اجملتمعاو ،بص    رف النظر آخرعلى جمتمع دو   

ور يف تط    أيض  ا  جمتمع يص  احبه ابلض  رور     أيتطور   أ   لف تلك اجملتمعاو، إال ت    أوم  عن تقد  
 .املرتوبة يف ذلك اجملتمع أمنا  اجلرمية



 

 مشكلة الدراسة : 

 
ليس    ت ابخلدمة الديثة، حيث بدأ اس    تخدام ا مني عام  اإلنرتنتة خدم  أ   ابلرغم من     

على األغرات العس    ورية ويف دولة واحد     اس    تخدام ا كا  آنيات مقتص    را    أ    م( إال  1969)
على املس        توى العامل  ويف كل  اإلنرتنت، ومني فرت  وجيز  بدأ انتش        ار اس        تخدام أمريواه  

وعلى كافة مس       توحو اجملتمع.     بش       ول س       ريع جدا  اجملاالو، حيث غزو هي  اخلدمة العا 
م( 1998يف العام )  عامليا   اإلنرتنتإحدى الدراس       او عدد مس       تخدم  ش       بوة   رو  وقد قحد  
  يف عدد املس    تخدمني للش    بوة س    نوح    هائ    ( مليو  مس    تخدم، وتوقعت اتدحدا  134حبوايل )

مس      تخدم. وس      توو  غالبية  ( مليو 245حوايل ) إىلم(  2005ميون أ  يص      لوا يف العام )
يف  لن يوو  حمص  ورا   اإلنرتنتانتش  ار   ، مبعىن أ   األمريويةهي  الزحد  خارجح الوالحو املتحد   

 اإلنرتنتس  رعة انتش  ار   يوط    ، وهيا دو  اس  تثناء  فقط، بل س  يش  مل ديع دول العا  أمريوا
حيث س    يعت  من يتخلف   ،اجلميع بص    ور  س    ريعة وش    به حتمية  إلي ايتحول    ظاهر   ابعتبارها  

ي ح   ،عن مواكبت  ا يف ع داد املتخلدني عن مواكب ة تقني ة العص              ر تحخحل ف  عن الرك   وابلت ايل س              ح
(NUA , 1998 & 2000 .) 

بتقدمي اخلدمة   األخي هبي  اخلدمة، حيث ب د ئعلى  وحرص       ت اململوة العربية الس       عودية 
  ،)الدرج، واملص  ري ه                ( 1419) يف ش   ر رمض  ا  من عامبش  ول ر   للقطاعني اخلاو والعام 

، ظ ور   األخرىاململوة ،كغريها من الدول   إىلوصحاحح ح دخول هي  اخلدمة   ،(66:  ه         1419
 إىل ك ان ت ه ي  اجلرائم ال متث ل       إأمن ا  تتلد ة وج دي د  من اجلرائم   تون م ةلوف ة من قب ل ،و 

بة هي  التقنية، وبتحديث ذاهتا، وأص              بحت اجل او األمنية مطالبة مبواك حد   اآل  ظاهر  يف 
و لحت   إال   أس       الي  عمل ا مبا يتوافق مع التقنية الديثة وإفراتاهتا، و ت  هي  اجلرائم وش       ح ت حدحش        

ن  تس      ابقوا وحوحجدو  اجل او األمنية ندس       ا متخلدة عن اجملرمني مم    ،ظاهر  تقلق اجملتمع وأمنه
ا يف أنش  طت م اإلجراميةو وهو األمر اليي اس  تخدام هي  التقنية واألخي هبا، بل واس  تغ ه إىل
التعرف على  إىليس     ارم اجملتمع واجل او األمنية  بص ابجملتمع وأمنه، ما  يرت   حمدقا   خطرا   ميث ل

 درءا  خلطرها. ،، والتعامل مع ا مستقب   اهي  األمنا  اجلديد ، ليوونوا أقدر على مواج ت 
 



واطنني بقدر حرص   ا على األخي مبس  تجداو وكا  حرو الدولة على أمن الوطن وامل
يف اململوة العربية الس          عودية نوعا  ما، ويعود   اإلنرتنتر تقدمي خدمة التقنية، وليلك فقد أتخ  

 ا حرو الدولة على التقليل من س          لبياو هي  اخلدمة، أمه    من     ذلك ألس          باب تتلدة، لعل  
اآل ،   إىلظ اهر  يف اجملتمع    نرتن تاإلحي ث ال متث ل جرائم    ،م ا  ح د     إىلوق د مح ت يف ذل ك  
قوانني وتش      ريعاو اململوة املس      تمد  من الش      ريعة  أ    إىل  -بعد هللا-ويعود الدض      ل يف ذلك  

 مثل هي  اجلرائم من داخل اململوة.اإلس مية قد تضع بعض الواجز أمام من يرتو  
ظ ور أمنا   ،أنه ومع ذلك فقد ص   اح  دخول اخلدمة ابململوة العربية الس   عودية إال  

ف الطبيع ة البش              ري ة يف   -ل دول اليت أخ يو ابلتقني ة ال ديث ةكغريه ا من ا-ج دي د  من اإلجرام  
ار  ابلس     وء، وليلك ع  العمل على تدعيل وتطوير  ط     ة للض     عف، والندس أم  كل موا  معر  

 . لتواك  مستجداو اجلرمية املتطور  دوما   األنظمة الرادعة دائما  
املادية جلرائم   اخلس        ائرأ   حجم  أظ رو الدراس        او  أ   إال  ،نتاإلنرت من حداثة   وابلرغم
 حبوايل تق دراململوة العربية الس       عودية  يف -اإلنرتنتمهز  الوص       ل لش       بوة -  اآليلالاس         

  (. 98ه  : 1420) البداينة، أمريو  ث ثني مليو  دوالر 
قعة يف اجملتمع املتو  اإلنرتنتر م م ع  األخي به عند تص              ور حجم جرائم وهيا مؤش                

من خ ل  ، ال ميون أ  ترتو  إال  اإلنرتنتجرمية ترتو  يف  أي    الس           عودي، خاص           ة وأ   
 . اآليلالاس  

اجلرائم  كثرالعمل بداية  على حتديد حجم وأمنا  أ  ،ليا كا  من الض            رور  واألمهية مبوا 
ى حتديد أهم  او مع العمل عل  ،يف اجملتمع الس   عوديش   يوعا    اإلنرتنتالناجتة عن اس   تخدام 

ملواج ة هي    ،وخص    ائص مرتوبي ا، ليتس    ىن للج او األمنية وط    ع خطط حالية ومس    تقبلية
 األمنا  غري التقليدية من اجلرائم.

ش   يوعا   اإلنرتنتجرائم  كثر ومن هنا فإ  مش   ولة البحث تنحص   ر يف حتديد حجم ومنط أ
جرائم و ، اجلنس    ي ةعلق ابجلرائم وخاص    ة فيما يت  ،يف اجملتمع الس    عودي اإلنرتنتبني مس    تخدم   
                              ارتي  اد املواقع املع  ادي  ة، وجرائم القرص              ن  ة.    أو  إنش                اءجرائم  و ،  ي  ةالمل  رائم ااجلو االخرتاق  او،  

يف اجملتمع   اإلنرتنتمع حتديد أهم  او وخص             ائص مرتوم تلك اجلرائم من مس             تخدم  
 السعودي.



   : سةلدرال النظرية  هميةاأل

 
  ك ا   إو   -ومن  ا ال دول العربي ة  الع ا   يف ديع دول    األخري   اآلون ةيف    اإلنرتن ت  نتش              را

هي  وقد ص           اح  انتش           ار واس           تخدام  - ذاته غري حديث  حد     يف  تقنية  ابعتبار    اإلنرتنت
وهو ما ي منا هنا  - األميعلى املس  توى  أكا  من ا    س  واءكثري ،    وإعابياو لش  بوة س  لبياو ا
املس         توى  أو  ،املس         توى الس         ياس            أو  ،املس         توى االجتماع  أو   ،ملس         توى الثقايفا  أو -

 . االقتصادي
جرائم أكثر  حجم ومنط  تح  دي  د  لول  ة  اكو   ا حم  من  ه  ي  ال  دراس                ة    أمهي  ةومن هن  ا ت ت  

واليت ميون   ،، وأهم  او وخص      ائص مرتوبي االعربية الس      عودية  اململوةيف  ش      يوعا   اإلنرتنت
، كما وموافحت اوالتعامل مع ا اجلرائم الديثة   هي اج ة  يف مو الدراس      ة  االس      تداد  من هي  

وتلدت انتبا  الباحثني يف العلوم   ،ميون أ  تس        اهم هي  الدراس        ة بطري افرتاط        او تص        ورية
كثري من الظواهر الس      لوكية   إىل، بش      ول عام اإلنس      انيةوالعلوم    االجتماعيةالش      رطية والعلوم  
 ، واليت تتطل  البحث والدراسة.تاإلنرتناملتعلقة ابستخدام 

 

 : لدراسة ل التطبيقية هميةاأل

  
من انحي ة تطبيقي ة ف إ  الب اح ث نم ل من خ ل ه ي  ال دراس               ة أ  يلد ت انتب ا  اجل  ات 

 اآليل بواس  طة الاس     اآلخرينس  لوكياو وأفعال جنائية ترتو  ط  د   إىلالقض  ائ  والقانو   
ط قانونية وقض  ائية يف التعامل والوم على ، من أجل وط  ع ط  واباإلنرتنتومن خ ل ش  بوة  

 مرتوبي ا. 
يف   اإلنرتنتأمنا  اجلرائم ش يوعا  بني مس تخدم    كثرمن حص ر أ أيض ا  كما نمل الباحث 

 إىل ،اإلنرتنتوش      بوة   اآليلاجملتمع الس      عودي، واليت ترتو  من خ ل اس      تخدام الاس        
يم    او الرتبوي    ة، واإلع مي    ة، وخطب    اء والتنظ  األج ز ولني عن  ؤ لد    ت انتب    ا  املعنيني واملس              

املس     اجد، واملؤس     س     او العلمية، للمس     امهة يف موافحت ا والد من ا، ولتحيير أولياء األمور 
 وكافة شرائ  اجملتمع من التعامل مع ا، ولبيا  عظيم خطرها بشول عام.



 مفاهيم الدراسة : 

 
ومع ذلك فس    يتم  تاإلنرتن مز الباحث على مص    طل  رئيس يف البحث، وهو جرائيرك  
توط ي  أهم املداهيم اليت س تش مل ا  إىلتوط ي  املد وم الرئيس   يف البحث إط افة  إىلالتطرق 
 ة :الدراس

 
اليت تعمل متواملة مع بعض     ا   األج ز " جمموعة من    :ف أبنه: ميون أ  يعر   اآليلاحلاسبببب  

ط عه مس بقا، للحص ول و  ت  البعض، هبدف تش غيل جمموعة من البياانو الداخلة طبقا ل انم   
 (. 6م : 1992) قشقوش، على نتائ  معينة " 

آل  ة تتوىل مع  اجل  ة املعطي  او   أو  آيلأبن  ه " ج   ات    اآليلف ال  اس                  وهن  ات من يعر  
حتت إش         راف برانم  تزو  )س         لدا  يف   ،املخزونة يف الياكر  الرئيس         ية يف ص         يغة معلوماو 

 (.16م : 1992) عبدالرمحن، اجل ات( " 
 اآليل فقد عر فت الاس        ،اإللورتو وعة الش    املة ملص    طلحاو الاس      املوس     أم ا
ومما جاء فيه أنه " ج ات إلورتو  يس تطيع تردة أوامر   ،ل نيكر هنا ما ي منا منهبتعريف مطو  

إخراج    أو   ،((Data Inputموتوب  ة بتس              لس                ل منطق  لتندي  ي عملي  او إدخ  ال بي  اانو  
منطقي  ة، وهو يقوم   أوعملي  او حس                ابي  ة    إجراءو ،  (Information Output)     معلوم  او 

يتم إدخ     اه    ا    أو  (Output Devices)اإلخراج    أج ز ابلوت     اب     ة على   والبي     اانو  التخزين، 
م  1991) ف م  وآخرو ،  عن طريق وحداو اإلدخال "   ،(Operator)بواس   طة مش   غل الاس     

 :108.) 
 

حيث   ،خرى ) ش     بوة الش     بواو () ترابط بني ش     بواو ( وبعبار  أ  : " تعىن لغوح  اإلنرتنت
من ع دد كبري من ش              بو او ال اس                املرتابط ة واملتن اثر  يف أ  اء كثري  من  اإلنرتن تتتوو   

 اإلنرتنتد يس     مى بروتوكول تراس     ل وحتادث ا بروتوكول موح    األج ز العا . وحيوم ترابط تلك 
TCP/IP ) ) "     ،(. 11ه  : 1421) الدنتوخ  

 
 



ل : " متث    (WEB)الوي  أيض   ا  وتس   م    (WORLD WIDE WEB)  :الشببببكة النسبببيجية
را  للنرتنت ومتثل واج ة اس         تخدام موحد  للعديد من أدواو الش         بوة املتاحة   مدخ    ميس          

بني الواثئق املوجود  يف   ((Hypertext linkية متش    عبة  وتعمل عن طريق أتس    يس روابط نص      
 (. 11: ه  1421) الدنتوخ،     موا  على الشبوة " أي
 

رها واستخدام اخلدماو اليت توف    اإلنرتنت  إىلشخص يستطيع الوصول    أو: كل ج ة    املشرتك
 أو االستداد  من ا.   ،الشبوة

 
د : ج ة أو ش        ركة تقدم اخلدمة للمش        رتت مقابل اش        رتات يدفعه املش        رتت، ويعت  املزو  داملزوّ 

( مزود خدمة معتمد من 29ودية )، ويوجد يف اململوة العربية الس             عاإلنرتنتكحارس لبوابة  
الدراس    ة   إجراء  أثناءللباحث  ات ض     مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لتقدمي اخلدمة، وإ   

ان  دم  اج ث ث  ة    ت  كم  ا    ،اإلنرتن  تاعت  يار اثنني من هؤالء املزودين املعتم  دين عن تق  دمي خ  دم  ة  
 . من مزودي اخلدمة سوح  

  
يف اململوة  اإلنرتنتتمع الدراس        ة ديع مس        تخدم  خدمة  : يش        مل جم اجملتمع السببببببعود 
 (، م2002)املوافق عام   (،ه                  1422)الدراس   ة عام   إجراءوذلك يف تمن    ،العربية الس   عودية

( ألف مس  تخدم حس    إحص  ائية مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم  150والبالغ عددهم حوايل )
 .تمع الدراسةالباحث جملوقت اختيار  والتقنية

 
 أو ،: يقص   د ئرائم القرص   نة هنا االس   تخدام أو النس   ل غري املش   روم لنظم التش   غيل  نةالقرصببب 

اس   تخدام ما يس   اعد على  أو،  أو جتارح   ال ام  الاس   وبية املختلدة واالس   تداد  من ا ش   خص   يا  
 أخرىمواقع مش   اهبة ومنس   وخة من مواقع  إنش   اء  أوتش   غيل تلك ال ام  بص   ور  غري ش   رعية،  

 دو  وجه حق.
 



هو برانم  ص  غري، ظاهر  الندع وابطنه الدمار، وينتقل   :(Trojan Horse)   صببان طروادةح
ع  الش بواو، ويتم تش غيله داخل ج ات الاس   لو  يقوم أبغرات التجس س على أعمال 

  (.15ه  : 1421) الدنتوخ، الشخص اليت يقوم هبا على حاسوبه الشخص  
 

األوامر املوتوبة يف هي   أ   إال   ،ل ام  الاس    وبية: ه  إحدى أنوام ا  الفريوسبببات احلاسبببوبية
بنظام املعلوماو أو البياانو، ولدى ال انم    ال انم  تقتص       ر على أوامر تريبية تلحق ط       ررا  

القدر  على التض     اعف واالنتش     ار، حبيث يزرم عند تش     غيله نس     خة منه يف ال ام  املص     ابة،  
أو الرس               ال ة   ،لدريوسلجمرد فت  ال انم  ال ام ل  أو حىت  ،فيمون عن د كت اب ة كلم ة أو أمر م ا

قيام الدريوس مبس     حمتوحو اجل ات   ثح  إص   ابة اجل ات به، ومن    ،ال يدية املرس   ل مع ا الدريوس
 أو العبث ابمللداو املوجود  به. 

 

ولديه فض         ول يف  ،ش         خص ابرم يف اس         تخدام الاس           وبراجمه:   (  Hacker) املتسبببببببلل 
 وبطرق غري مشروعة. خريناآلاستوشاف حاسباو 

  

نظم الاس         إىل ش      خص تالف للنظام يقوم ابلتس      لل :  (Cracker)أو املخّرب املقتحم 
  سرقت ا.أو  ،العبث هباأو  ،إلاق الضررهبدف للط م عل  املعلوماو املخزنة في ا  اآليل
تس        لل ل واملقتحم هو يف هدف كل من ما، فد  حني يقتص        ر هدف املل والدرق بني املتس           

على الدض     ول، فإ  هدف املقتحم التخري ، وهبيا فول  مقتحم متس     لل، وليس كل متس     لل  
 (.82ه  :1421، )الج مقتحم  

 

يف ج ة   اإلنرتنت: فنيا  هو برانم  وس      يط يقوم حبص      ر ارتبا  ديع مس      تخدم     الربوكسبببب 
ف و  اإلنرتنتاملعىن املتعارف عليه لل وكس   لدي مس تخدم   أم اد، واحد  ط من ج ات موح  

 وهو اليي نعنيه يف هي  الدراسة.  ،املواقع احملجوبة لدخولما يستخدم 
 

أو   ،أو مزود خدمة ،او ش  ركال  إحدىس  تض  يده ت اإلنرتنت: هو موقع ينش  ة على ش  بوة  املوقع
 اإلنرتنت ملس      تخدمويس      م  املوقع  -وقد يوو  جماان  -جر مادي س      نوي  أمقابل    ،ما ش      اهبه

أو مبق اب ل م ادي. كم ا ق د   ط م على حمتوحت ه إم ا جم اان  التع دد  واابلتجول يف ص              دح ات ه امل
يس    م  بش    راء ما يعرت يف املوقع من مواد جتارية، وقد يوو  ابملوقع قائمة بريدية يش    رتت هبا 

 .اإلنرتنت  متصد  



: قائمة تس     م  ملش     رتكي ا بتبادل الرس     ائل بني أعض     ائ ا حبيث تص     ل رس     الة القائمة الربيدية
 وغري صع .  ،القائمة ال يدية أمر جما  وإنشاءديع األعضاء تلقائيا،  إىلاحد العضو الو 
 
 . اإلنرتنتجرائم  ف و ،ز الباحث عليه يف البحثاليي يرك   الرئيساملصطل   أم ا
  :كاآل  عر ف  اجلرميةوت  

 
 التعريف الشرعي للجريمة: 

لى فعله، أو  ترت فعل حمر م الرتت ف  اجلرمية ش   رعا  أب ا " إتيا  فعل حمر م معاق  عت  عحر  
) عود ،  معاق  على تركه، أو ه  فعل أو ترت نص              ت الش              ريعة على حترميه والعقاب عليه "

 (. 66ه  : 1401
 

 التعريف القانوني للجريمة: 

ا عم  ل عر  م  ه الق  انو ، أو امتن  ام عن عم  ل يقض              ى ب  ه ف الق  انو  اجلرمي  ة أب   ا " إم    ي عر   
إذا ك ا  مع اقب ا  علي ه،    الدع ل أو الرتت جرمي ة يف نظر القوانني الوط              عي ة، إال  الق انو ، وال يعت  

   (. 67ه  : 1401) عود ، طبقا  للتشريع اجلنائ  " 
 

 : واإلنترنت  اآلليتعريف جرائم الحاسب 

 :اأب    واإلنرتنت اآليلف جرائم الاس  ت عر   
ونظم املعلوماو  اآليلنياو الاس             بتق خاص           ا    " ذلك النوم من اجلرائم اليت تتطل  إملاما  

  (. 21ه  : 1410)مندور ،أو التحقيق في ا ومقاطا  فاعلي ا" ،الرتواهبا
كم ا ميون تعريد  ا أب  ا " اجلرمي ة اليت يتم ارتو اهب ا إذا ق ام ش              خص م ا ابس              تخ دام معرفت ه    

  (. 73م : 1995) حممد ، بعمل غري قانو "  اآليلابلاس  
 عمل غري قانو  يس     تخدم فيه الاس       كةدا ، أو موط     وم   أيف ح حا أب ا "  وهنات من عر       

  (. 102ه  : 1420) البداينة، للجرمية "

 



 :     اإلنترنتالتعريف اإلجرائي لجريمة 

املخالدة للتش     ريع اإلس      م  وألنظمة  األفعالأب ا: ديع   اإلنرتنتت  عحر  ف  الدراس     ة جرائم 
، اإلنرتنتمن خ ل ش      بوة   اآليلدية، اليت ترتو  بواس      طة الاس        اململوة العربية الس      عو 

 ويشمل ذلك:
الش            راء من ا،  و )ارتياد املواقع اإلابحية،    األخ قيةواملمارس            او غري   اجلنس            ي ةاجلرائم  .1

املواقع  إنش  اءو القوائم اإلابحية أو االش  رتات في ا،    إنش  اءو ها، ؤ االش  رتات في ا، أو إنش  او 
 لدخولاس    تخدام ال وكس      و ،  ابألش    خاولقيف والتش     ري أو الص    دحاو اخلاص    ة اب

ال يد   إرس  ال  أثناءأو  التص  د    أثناءالش  خص  ية   إخداءاس  تخدام برام  و املواقع احملجوبة،  
 .(اآلخرينوانتحال شخصية   ،اإللورتو 

أو الش      خص      ية،   ، أو التجارية،اخرتاق املواقع الر يةو جرائم االخرتاقاو )تدمري املواقع،   .2
االستي ء على ال يد و ،  لآلخرين اإللورتو اخرتاق ال يد  و ،  ةالشخصي  األج ز اق  اخرت و 

االس          تي ء على اش          رتاكاو و ،  لآلخرين  اإللورتو ال يد  إغراقو ،  لآلخرين  اإللورتو 
 .الرتوجناو(أو الدريوساو  إرسالو ، وأرقام م السرية اآلخرين

ارتياد  و التزوير،  و لع  القمار،  و ئتمانية،  )الس              طو على أرقام البطاقاو اال  يةرائم املالاجل .3
 .(األموالغسيل ارتياد مواقع و  ،املخدراو ارتياد مواقع و اجلرمية املنظمة، مواقع 

، أو االش  رتات يف املواقع إنش  اءاملواقع املعارط  ة أو املعادية ) االش  رتات يفأو   إنش  اءجرائم  .4
 .السياسية أو الدينية أو الشخصية املعادية(

ما اس  تخدام و ،  ال ام  املقرص  نة حتميلو مواقع لل ام  املقرص  نة،    إنش  اءص  نة )جرائم القر  .5
 .(املواقع املقرصنة وإنشاء ،على تشغيل ال ام  املقرصنة ديساع

 
 
 
 

 

 

 



 :  الدراسة  أهداف

 
 : اآل، إىل الدراسة هتدف
 األخ قيةواملمارس       او غري  اجلنس       ي ةاجلرائم أكثر الوش       ف عن حجم ومنط  .1

يف اجملتمع الس          عودي، وحتديد أهم  او  اإلنرتنتاليت يرتوب ا مس          تخدمو  و ،  ش          يوعا  
 وخصائص مرتوبي ا.

 

اليت يرتوب    ا  و ،  ش              يوع   ا    جرائم االخرتاق   او أكثر  التعرف على حجم ومنط   .2
 يف اجملتمع السعودي، وحتديد أهم  او وخصائص مرتوبي ا. اإلنرتنتمستخدمو  

 

اليت يرتوب ا مس تخدمو و ، ش يوعا    ةاجلرائم املاليأكثر الوش ف عن حجم ومنط  .3
 يف اجملتمع السعودي، وحتديد أهم  او وخصائص مرتوبي ا. اإلنرتنت

 

يرتوب ا   اليتش          يوعا ، و املواقع املعادية  أكثر جرائم  الوش          ف عن حجم ومنط  .4
، وحتديد أهم  او وخص ائص منش  ي ا،  يف اجملتمع الس عودي اإلنرتنتمس تخدمو ش بوة  

 يف اجملتمع السعودي. اإلنرتنت  من مستخدماملشرتكني في ا،  وأ

 

اليت ترتو  يف ش بوة و ، ش يوعا    جرائم القرص نةأكثر الوش ف عن حجم ومنط   .5
يف اجملتمع الس    عودي، وحتديد أهم  او وخص    ائص   اإلنرتنت   ، من مس    تخدماإلنرتنت
 مرتوبي ا.

 

 
 

 

 
 



 :  الدراسة  أسئلة

 
 ية:اآلت و عن التساؤال اإلجابةحتاول هي  الدراسة 

اليت يرتوب ا أفراد اجملتمع الس     عودي   األخ قيةواملمارس     او غري   اجلنس     ي ةحجم اجلرائم  ما .1
 ؟اإلنرتنتع  

االش     رتات في ا، أو إنش     ائ ا، و الش     راء من ا،  و يتعلق ابرتياد املواقع اإلابحية،  فيما  وخاص     ة      
،  ابألش خاو والتش  ري املواقع أو الص دحاو اخلاص ة ابلقيف    إنش اءو القوائم اإلابحية،    إنش اءو 
 أثناءالش    خص    ية   إخداءاس    تخدام برام  و املواقع احملجوبة،   إىلاس    تخدام ال وكس      للدخول و 

. وما أهم  او اآلخرينوانتحال ش          خص          ية  ،اإللورتو ال يد  إرس          ال  أثناءأو  التص          د  
 وخصائص مرتوبي ا؟

      ؟ اإلنرتنتلى ش          بوة ما حجم جرائم االخرتاقاو اليت يرتوب ا أفراد اجملتمع الس          عودي ع .2
أو الش       خص       ية، التجارية، أو   ،اخرتاق املواقع الر يةو وخاص       ة فيما يتعلق بتدمري املواقع،  

أو االس       تي ء عليه أو   لآلخرين  اإللورتو اخرتاق ال يد و ،  ةالش       خص       ي  األج ز اخرتاق و 
الدريوس    او  لإرس    ا وأخريا    ،وأرقام م الس    رية اآلخريناالس    تي ء على اش    رتاكاو و إغراقه، 

 وما أهم  او وخصائص مرتوبي ا؟           والرتوجناو. 
         ؟    اإلنرتن  تم  ا حجم اجلرائم امل  الي  ة اليت يرتوب   ا أفراد اجملتمع الس              عودي على ش              بو  ة   .3

التزوير، و لع  القمار،  و وخاص  ة فيما يتعلق ئرائم الس  طو على أرقام البطاقاو االئتمانية،  
                 . األموالغس              ي  ل  ارتي  اد مواقع  و املخ  دراو،  ارتي  اد مواقع  و مي  ة املنظم  ة،  اجلر ارتي  اد مواقع  و 

 وما أهم  او وخصائص مرتوبي ا؟

ة اليت يرتوب ا أفراد أو املعادي  ،يف املواقع املعارط       ة ،أو االش       رتات ،إنش       اءما حجم جرائم   .4
يتعلق ابملواقع ؟ وخاص            ة فيما  اإلنرتنتش            بوة  اس            تخدام م ل  أثناءعودي اجملتمع الس            

 أو الشخصية املعادية. وما أهم  او وخصائص مرتوبي ا؟   ،أو الدينية ،السياسية

          ؟ اإلنرتنتما حجم جرائم القرص             نة اليت يرتوب ا أفراد اجملتمع الس             عودي على ش             بوة   .5
 وإنش      اء  ،ال ام  املقرص      نة حتميلو وخاص      ة فيما يتعلق منش      اء مواقع لل ام  املقرص      نة،  

 . وما أهم  او وخصائص مرتوبي ا؟(سرقة املواقعملواقع املقرصنة )ا

 



 منهج الدراسة : 

اس      تخدامه يف هي  الدراس      ة، هو املس        االجتماع  جلميع مس      تخدم    ت  املن   اليي 
 االستبانة ه  أدا  دع معلوماو الدراسة.و يف اململوة العربية السعودية،    اإلنرتنت

  ،املس          االجتماع  هو املن   امل ئم ملثل هيا املوط        وم اس        تخدام أس        لوب    أ   ويبدو  
دع معلوماو وبياانو واقعية ومعاص      ر  من ش      رائ  اجتماعية متعدد  يف ه س      يديد ابعتبار أن  

 وكثري  وغري متجانسة عن الظاهر  حمل الدراسة.
 مجتمع الدراسة : 

ة الس  عودية، وذلك يف اململوة العربي اإلنرتنتمشل جمتمع الدراس  ة ديع مس  تخدم  خدمة 
مائة  ( 150م( والبالغ عددهم )2002ه             ( املوافق عام )1422الدراسة عام ) إجراءيف تمن 
عند   حس        إحص      ائية مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية  ألف مس      تخدم تقريبا  ومخس      ني 

 .اختيار الباحث جملتمع الدراسة
الدراسة    إجراءيف تمن    -لسعودي يف اجملتمع ا  اإلنرتنت: ديع مستخدم    اجملال البشر  ▪

، من تتلف األعمار ومن ديع اجلنس          ياو، وجلميع الدحانو الس          ماوية  وإاناث   ذكورا   -
 ألف مستخدم.مائة ومخسني ( 150) وغري السماوية ويبلغ عددهم  تقريبا  

:ديع مناطق اجملتمع الس            عودي، ويش            مل ذلك املنطقة الغربية، واملنطقة   اجملال املكاين ▪
 واملنطقة الوسطى، واملنطقة الشرقية، واملنطقة الشمالية.     نوبية،اجل

   عينة الدراسة: 

 ،يف اجملتمع الس          عودي اإلنرتنتاختيار اجملتمع الول  للدراس          ة وهم ديع مس          تخدم   ت     
ألف مس      تخدم حس        إحص      ائية مدينة امللك  نيمائة ومخس      ( 150)  والبالغ عددهم تقريبا  
، ووتعت االس             تبانة ص             درو وقت اختيار الباحث جملتمع البحث  لتقنيةعبدالعزيز للعلوم وا

ووص      ل عدد  ،يف اجملتمع الس      عودي اإلنرتنتديع مس      تخدم    إىلبطريقة تض      من الوص      ول 
من ا للنقص يف اس   تبانة  (  247اس   تبعاد )  ت  اس   تمار ،  ( 10.138االس   تباانو اجملاب علي ا )

( س ؤال على 40على ) اإلجابة  يتم اس تبانة   أي  س تبعاد  الط ع معيار حيث و    ،بعض إجاابهتا
، ليص      ب  العدد الول  ( س      ؤاال  62الولية ل س      تبانة والبالغ عددها )  األس       لةتقدير من    أقل  

( ٪6.59ما نس    بته ) أي،  اس    تبانة( 9891ل س    تباانو الداخلة يف حتليل الدراس    ة امليدانية )
 .ن جيا  من اجملموم الول  جملتمع البحث وه  نسبة مقبولة م



 خصائص مجتمع الدراسة 

وصف خصائص املشاركني يف الدراسة امليدانية، حبس  ترتي    إىلالتطر ق هنا  سيتم  
او الدراسة   وه  :  سيتم التطر ق ها بشول مدص ل الحقا ، اليت،متغري 

(  4909العمر، حيث بلغ )   أواسطنسبة مشاركة لد ة  أك : كانت الد ة العمرية. 1
 ( من جمموم املشاركني، ويوط  اجلدول التايل ذلك مدص  : ٪49.6نسبته )ما  أيمستخدم، 

 ( 1جدول رقم )

 خصائص مجتمع الدراسة بحسب الفئة العمرية  يوّضح

 النسبة )٪(  التكرار )ك(  الفئة العمرية
 ٪ 0.5 54 سنة ( 12من  أقل  طدل )

 ٪ 5.6 551 سنة( 17-13مراهق )
 ٪ 42.9 4244 سنة(  25-18شباب )

 ٪ 49.6 4909 سنة(  50-26العمر  أواسط
 ٪ 0.8 81 سنة(  65-51ك ولة )
 ٪ 0.3 34 سنة(  65من  أك شيخوخة )
 ٪ 0.2 18 هيا السؤال إجاابو الداقد من 

 ٪ 100 9891 اجملموع 
 

 ، ويوط حه اجلدول التايل:(٪76.7: بلغت نسبة اليكور املشاركني يف الدراسة ) . اجلنس2
 ( 2جدول رقم )

 الدراسة بحسب الجنس  خصائص مجتمع يوّضح

 النسبة )٪(  التكرار )ك(  اجلنس 
 ٪ 76.7 7584 ذكر 
 ٪ 22.1 2183 نثىأ
 ٪ 1.3 124 هيا السؤال إجاابو الداقد من 

 ٪ 100 9891 اجملموع 
 



  أالفمن مخسة  أقل  . الدخل الش ري: كا  دخل غالبية املشاركني يف الدراسة 3  
 رحل.             

 ( 3جدول رقم )

 مجتمع الدراسة بحسب الدخل الشهريخصائص  يوّضح

 النسبة )٪(  التكرار )ك(  الدخل الشهر  
 ٪ 38.9 3848 ( أالف 5.000من  أقل  منخدض )
 ٪ 31.2 3086 ( 10.000 – 5.000متوسط )من 
 ٪ 29.0 2869 (10.000من  أكثرمرتدع )
 ٪ 0.9 88 هيا السؤال إجاابو الداقد من 

 ٪ 100 9891 اجملموع 
 
 (.٪83.2السعوديني الغالبية العظمى من املشاركني بنسبة ): شو ل اجلنسي ة. 4

 ( 4جدول رقم )

 الجنسيّة خصائص مجتمع الدراسة بحسب  يوّضح

 النسبة )٪(  التكرار )ك(  اجلنسّية
 ٪ 83.2 8230 سعودي

 ٪ 4.9 486 دول اخللي  العرب 
 ٪ 10.0 993 األخرىالدول العربية 

 ٪ 0.7 74 غري العربية  آسيادول 
 ٪ 0.1 14 غري العربية قياأفريدول 

 ٪ 0.3 32 األوروبيةالدول 
 ٪ 0.1 7 اجلنوبية   أمريوادول 

 ٪ 0.4 37 وكندا  األمريويةالوالحو املتحد  
 ٪ 0.2 18 هيا السؤال إجاابو الداقد من 

 ٪ 100 9891 اجملموع 



كانوا من    السعودينيمن املشاركني  األك للسعوديني: النسبة  األصلية. املنطقة 5
 (. ويوط  اجلدول التايل ذلك: ٪32.3الوسطى حيث بلغت النسبة )نطقة  امل

 ( 5جدول رقم )

 للسعوديين  األصليةخصائص مجتمع الدراسة بحسب المنطقة  يوّضح

 النسبة )٪(  التكرار )ك(  املنطقة
 ٪ 23.0 2276 املنطقة الغربية
 ٪ 13.3 1317 املنطقة اجلنوبية 
 ٪ 32.3 3196 املنطقة الوسطى

 ٪ 11.3 1117 ملنطقة الشرقيةا
 ٪ 5.0 499 املنطقة الشمالية 

 ٪ 15.0 1486 هيا السؤال إجاابو الداقد من 
 ٪ 100 9891 اجملموع 

 
من نصف املشاركني حيملو  املؤهل اجلامع  بنسبة   أكثر. املستوى التعليم : 6

(57.8٪.) 

 ( 6جدول رقم )

 خصائص مجتمع الدراسة بحسب مستوى التعليم  يوّضح

 النسبة )٪(  التكرار )ك(  ى التعليم مستو 
 ٪ 7.3 724 أقل  من الثانوي
 ٪ 25.5 2521 اثنوي أو مع د
 ٪ 57.8 5716 جامع 

 ٪ 9.2 906 دراساو عليا
 ٪ 0.2 24 الداقد من إجاابو هيا السؤال

 ٪ 100 9891 اجملموع 



من املشاركني متخصصني يف العلوم التطبيقية  األك . نوم التخصص: النسبة  7
(26.3٪.) 

 خصائص مجتمع الدراسة بحسب نوع التخصص  يوّضح  (7جدول رقم )

 النسبة )٪(  التكرار )ك(  نوع التخصص
 ٪ 15.6 1544 تعليم عام 

 ٪ 13.1 1296 إدارية علوم 
 ٪ 10.5 1037 إنسانيةعلوم 

 ٪ 26.3 2603 علوم تطبيقية 
 ٪ 9.0 891 علوم شرعية 

 ٪ 4.7 469 وعسورية  أمنيةعلوم 
 ٪ 19.3 1908 آيلحاس  

 ٪ 1.4 143 هيا السؤال إجاابو الداقد من 
 ٪ 100 9891 اجملموع 

 

 (٪53.0من نصف جمتمع الدراسة ) أكثراب العز   ميث ل: االجتماعية. الالة 8

 االجتماعية خصائص مجتمع الدراسة بحسب الحالة  يوّضح  (8جدول رقم )

 النسبة )٪(  التكرار )ك(  االجتماعيةاحلالة 
 ٪ 53.0 5240 أعزب
 ٪ 45.1 4456 متزوج 
 ٪ 1.5 150 مطلق 
 ٪ 0.2 21 أرمل 

 ٪ 0.2 24 هيا السؤال إجاابو الداقد من 
 ٪ 100 9891 اجملموع 

 
 



 
 . الدحنة:  9

يمون هو الدين الر   والوحيد للمملوة العربية الس           عودية، ليا ف اإلس            م الدين 
نا من اجملتمعاو احملافظة جمتمع  سعودي غري مسلم، خاصة وأ   مواطن    أيجد  يو ال  ه   ن  اجلزم أب

أ   االندتاي االقتص          ادي للدولة، والتطور يف ديع مرافق ا، جعل ا  إال  ة،  دينيا وهلل المد واملن  
الدراس         ة تش         مل ديع      ، ونظرا  ألواألدح من ديع اجلنس         ياو    األجنبيةمقص         دا  للعمالة 

الوافد  بول   ةعمال، ومن م وال ش         ك اليف اجملتمع الس         عودي اإلنرتنتمس         تخدم  ش         بوة  
 األدح مشولية الدراس           ة جلميع    األمرمس           توحهتا وجنس           ياهتا ومعتقداهتا، ليا فقد اس           تلزم 

غري الس     ماوية، وقد كانت غالبية املش     اركني يف الدراس     ة من  أوواملعتقداو س     واء الس     ماوية  
      نية.ا( من جمموم املشاركني يف الدراسة امليد٪98.2املسلمني، حيث بلغت نسبت م )

 ويوط  اجلدول التايل ذلك وبشول مدصل:
 

 ( 9جدول رقم )

 خصائص مجتمع الدراسة بحسب نوع الديانة  يوّضح

 النسبة )٪(  التكرار )ك(  نوع الداينة 
 ٪ 98.22 9715 مسلم 
 ٪ 1.08 107 نصرا  
 ٪ 0.12 12 ي ودي 
 ٪ 0.05 5 بوذي
 ٪ 0.04 4 هندوس 
 ٪ 0.20 20 ال ديي 

 ٪ 0.28 28 ا السؤالهي إجاابو الداقد من 
 ٪ 100 9891 اجملموع 

 
 



 
من  أكثرنس      بة الط ب املش      اركني يف الدراس      ة امليدانية   ت. الالة الوظيدية: كان10
( من جمموم املش            اركني يف الدراس            ة  ٪33.7، حيث بلغت النس            بة )األخرىبقية الد او 
 (. ٪31.2املوظدني بنسبة )  امليدانية، يلي م

 ول التايل ذلك مدص  :   اجلدويوط           

 ( 10جدول رقم )  

 خصائص مجتمع الدراسة بحسب الحالة الوظيفية  يوّضح

 النسبة )٪(  التكرار )ك(  احلالة الوظيفية
 ٪ 33.7 3336 طال 
 ٪ 3.9 389 عاطل
 ٪ 1.6 161 عامل 
 ٪ 31.2 3082 موظف
 ٪ 6.3 672 عسوري 
 ٪ 13.1 1299 مدرس 

 ٪ 2.1 203 جامع  أستاذ
 1.9 191 طبي  وصيديل 

 3.1 306 أعمالرجال 
 ٪ 2.8 275 ربة منزل

 ٪ 0.2 22 هيا السؤال إجاابو الداقد من 
 ٪ 100 9891 اجملموع 

 
 
 
 
 



 
. مستوى إجاد  استخدام الاس  اآليل: حوايل نصف جمتمع الدراسة حيسن 11
 استخدام 

 (. ويوط  اجلدول التايل ذلك: ٪50.3الاس  اآليل بشول متوسط )
 يوّضح خصائص مجتمع الدراسة بحسب مستوى إجادة استخدام الحاسب اآللي (11جدول رقم )

 النسبة )٪(  التكرار )ك(  اآليلمستوى إجادة استخدام احلاسب 
 ٪ 1.3 127 دال عي
 ٪ 50.3 4974 متوسط

 ٪ 36.1 3568 متقدم ابخل  
 ٪ 12.1 1194 متخصص ابلاس  اآليل 

 ٪ 0.3 28 الداقد من إجاابو هيا السؤال
 ٪ 100 9891 اجملموع 

 
. مستوى إجاد  استخدام اإلنرتنت: غالبية املشاركني يف الدراسة عيدو   12
 استخدام 

 (. ويوط  ذلك اجلدول التايل:٪48.9اإلنرتنت بشول متوسط ) 
 يوّضح خصائص مجتمع الدراسة بحسب مستوى إجادة استخدام اإلنترنت  (12جدول رقم )

 النسبة )٪(  لتكرار )ك( ا اإلنرتنتمستوى إجادة استخدام 
 ٪ 0.7 66 دال عي
 ٪ 48.9 4839 متوسط

 ٪ 40.6 4016 متقدم ابخل  
 ٪ 9.4 926 متخصص ابلاس  اآليل 

 ٪ 0.4 44 الداقد من إجاابو هيا السؤال
 ٪ 100 9891 اجملموع 



. مستوى إجاد  اللغة اإلمليزية: أكثر من نصف املشاركني يف الدراسة امليدانية  13
( من جمموم املشاركني يف ٪59.2متوسط ابللغة اإلمليزية، حيث كانت نسبت م )ام لدي م إمل
   الدراسة.

 ( 13جدول رقم )

 مستوى إجادة اللغة اإلنجليزية خصائص مجتمع الدراسة بحسب  يوّضح

 النسبة )٪(  التكرار )ك(  زيةيمستوى إجادة استخدام اللغة اإلجنل
 ٪ 14.7 1457 دال عي
 ٪ 59.2 5859 متوسط
 ٪ 24.8 2457 متمو ن

 ٪ 0.9 91 لغته األم اإلمليزية
 ٪ 0.3 27 الداقد من إجاابو هيا السؤال

 ٪ 100 9891 اجملموع 

 

 

 المجال الزماني للدراسة: 

 
 ت  جتميع البياانو امليدانية خ ل فرت  إثىن عش ر ش  را  قمرح ، أي س نة هجرية كاملة اعتبارا  

ه                              املوافق 1423/  15/9م، إىل  30/11/2001ه                              املوافق  1422/  9/  15من  
 م، وتعت  هي  املد  كافية جلمع البياانو امليدانية ال تمة ألغرات الدراسة.20/11/2002

 

 
 
 
 



 أداة الدراسة : 

تطويرها  ت  اس            تخدام أدا  االس            تبانة جلمع املعلوماو امليدانية هي  الدراس            ة، واليت   ت  
وبعد   ،خي ابلش رو  العلمية ال تمة لتص ميم االس تبانةبعد األ  ،ألغرات هي  الدراس ةخص يص ا   
 الوت  املن جية املتخصصة يف ذلك. إىلالرجوم 

 :( سؤاال  62عت على )ور أساسية وت  اوتشمل االستبانة سبعة حم
او : يرك ز على لو احملور األ الدميوغرافية ألفراد الدراس            ة ويقيس             ا القس            م األول من  املتغري 
 (.13) إىل( 1من ) األس لة أياالستبانة 

ع  ش              يوع ا    األخ قي ةواملم ارس              او غري   اجلنس              ي  ةاجلرائم    كثر: يع ا  أمن ا  أاحملور الثباين
 (.25) إىل( 14من السؤال ) أيالقسم الثا  من االستبانة  أس لة، وتقيس ا اإلنرتنت

م الثالث ص لقياس   ه القس   ، وخص     ش   يوعا   أمنا  جرائم االخرتاقاو  كثرول أا: يتناحملور الثالث
 (.44) إىل( 26من السؤال ) أي ،األس لةمن 

      ،االستبانة   أس لة، ويقيسه القسم الرابع من شيوعا    اجلرائم املالية  كثر: حيدد أمنا  أاحملور الرابع
 (.52) إىل( 45السؤال ) أي

إنش      اؤها  اليت يتمش      يوعا ، و جرائم املواقع املعادية    كثرز على حتديد أمنا  أ: يرك  احملور اخلامس
القس    م اخلامس من االس    تبانة من الس    ؤال  أس     لةوتقيس     ا   أو االش    رتات في ا، ،اإلنرتنتع  
 (.58) إىل( 53)

، وتقيس       ا اإلنرتنتع     اليت تتم  ش      يوعا  و جرائم القرص      نة   كثر: حيدد أمنا  أاحملور السبببببادس
 (.62) إىل( 59من السؤال ) أيالقسم السادس من االستبانة  أس لة
 
 
 
 
 
 
 
 



 متغيرات الدراسة : 

 عشر متغريا  أساسيا  تساهم يف حتليل الدراسة امليدانية، وه  : ث ثةيركز الباحث على 
محت  مراحل العمر   لعمريااملس      توى   .1 يح بتقس      يم علم الندس ( حيث ق س          اليت ي م -) أ خ 

اب ( سنة، الشب17-13( سنة، املراهقة )12-3:  الطدولة )إىل  –التعامل مع ا    البحث
( س   نة، ومرحلة 65-51( س   نة، الو ولة ) 50-26العمر )    أواس   ط( س   نة،  18-25)

  (. 73م : 1986) اهامش ، ( سنة 65من   أك الشيخوخة )

 .اجلنس ) ذكر، أنثى( .2

 .الدخل الش ري )منخدض، متوسط، مرتدع( .3
بية،  ، دول آس    يا غري العر األخرى) س    عودي، دول اخللي  العرب، الدول العربية   اجلنس    ي ة  .4

 . اجلنوبية، والوالحو املتحد  وكندا( أمريواغري العربية، الدول األوروبية، دول  أفريقيادول 
 .) املنطقة الغربية، اجلنوبية، الوسطى، الشرقية، والشمالية ( للسعوديني األصليةاملنطقة  .5

 من الثانوي، اثنوي أو  مع د، جامع  و دراساو عليا(. أقل  املستوى التعليم  )  .6

 ) أعزب، متزوج، مطلق، و أرمل (. االجتماعيةالة ال .7

،  إنس    انية ، علوم  إداريةنوم التخص    ص العلم  أو الدي )تعليم عام غري متخص    ص، علوم   .8
 (.  اآليلعلوم تطبيقية وفنية، علوم شرعية، علوم أمنية وعسورية، وعلوم الاس  

  (.الدحنة ) مسلم، نصرا ، ي ودي، بوذي، هندوس ، شيوع ، وال ديي .9

الوظيدة ) طال ، عاطل، عامل، موظف، عس     وري، مدرس، أس     تاذ جامعة، طبي   .10
 يف مستشدياو، أعمال حر ، وربة منزل(.  وصيديل 

 ) ال عيد، متوسط، متقدم ابخل  ، ومتخصص(. اآليلاخل   يف استخدام الاس   .11

 ) ال عيد، متوسط، متقدم ابخل  ، ومتخصص(. اإلنرتنتاخل   يف استخدام  .12

 ، و لغته األم(.متمو ن، متوسطاإلملام ابللغة اإلمليزية ) ال عيد،  .13

 

 

 
 



 

 صدق األداة: 

 
عرت االس   تبانة بعد تص   ميم ا على املش   رف الدراس   ة ب ألدا د من ص   دق احملتوى  التةك    ت  

من قبل  حتويم ا علميا    تح  ثح  ص         ني يف املن   العلم ، ومن  ص         ختمن امل ألن هعلى الدراس         ة  
ص     ني واخل اء يف جمال العلوم الش     رطية واالجتماعية وامل تمني مبناه  البحث العلم ، ص     ختامل

عباراو وص       حة ص       ياغة  او املن جية املطلوبة للتحقق من ص       دق  جراءقام الباحث ابإل  كما
مخس    ة ( 75بلغت ) اإلنرتنتة عش    وائية من مس    تخدم  وذلك بتجريب ا على عين    ،االس    تبانة

التعدي و   إجراءيف صورهتا الن ائية بعد  الدراسة  إخراج استبانة    تح    ثح  ، ومن ا  مستخدم  نيوسبع
  أو حيف أو تعديل.        ها من إطافة ءاليت استلزم األمر إجرا

 

 ثبات األداة: 

 
وس      مة بناء الدقراو اخلاص     ة   ،الباحث القياس اإلحص     ائ  لقياس ثباو االس     تبانة ات  بحعح      

، جرائم االخرتاق او، اجلرائم األخ قي ةواملم ارس              او غري    اجلنس              ي  ةم  ) اجلرائ اإلنرتن تئرائم  
تس      ع وأربعو  (  49)املالية، اجلرائم اخلاص      ة ابملواقع املعادية، وجرائم القرص      نة( والبالغ عددها  

  ،(Cronbach's Alpha) ألداكرونباخ س      اق اليا،، وه  طريقة  االت  ابس      تخدام  وذلك  ،فقر 
مقبولة ثباو عالية و ( وهو قيمة  0.92، وكا  معامل الثباو )راس     ةالد  أدا ثباو  مدىلقياس  

 لغاحو هي  الدراسة.

 

 

 

 

 

 



 الدراسة:  إجراءات

جرائم  أكثريف اململوة لتحديد  اإلنرتنتعمل دراس              ة اس              تط عية ملزودي خدمة   ت   -أ
 يف اجملتمع السعودي. شيوعا   اإلنرتنت

ديع مس تخدم  إىل وس ائل املتاحة لتص ل تص ميم اس تبانة الدراس ة وتوتيع ا ع  كل ال  ت   - ب 
 يف اجملتمع السعودي، واتي ليلك اخلطواو اآلتية:  اإلنرتنت

  ،http://www.minshawi.comموقع خاو لوط       ع اس       تبانة الدراس       ة به   إنش       اء .1
 ستبانة الدراسة.واإلجابة على ا ،إليهالوصول  اإلنرتنتل على مستخدم      س  وليح 

مع  ،اإلنرتنتالتعاقد مع م م  حمرتف لوتابة االس تبانة بلغة تس م  بنش رها يف ش بوة   .2
 الشخص الواحد. إجابةوطع الضوابط ال تمة ملنع تورار 

اللغ ة العربي ة من غري  داللغ ة اإلمليزي ة ليس                ل على من ال عي   إىلترد ة االس              تب ان ة   .3
 الدراسة. أس لةعلى  جابةاإلالسعوديني املقيمني يف اململوة 

اس        تخدام مع   ،(Microsoft Word)كتابة نس        خة من االس        تبيا  بص        يغة الوورد   .4
 ني. املستخدماملناسبة من قبل  اإلجابةالنماذج اإللورتونية لتس يل وتسريع اختيار 

لطل  املس  امهة يف  اإلنرتنت  مواقع مش   ور  بش  بوة وط  ع إع انو تش  جيعية يف عد   .5
 يف السعودية فقط. اإلنرتنتقبل مستخدم    هي  الدراسة من

 االشرتات يف عدد من القوائم ال يدية ونشرها هنات. .6

 االشرتات يف عدد من ساحاو الوار واملنتدحو ونشرها هنات. .7

ونش ر رابط االس تبيا  هنات وطل  املس امهة يف   (chat)الدخول على مواقع احملاداثو   .8
 الدراسة.

من العناوين ال يدية اخلاص   ة    لعدد كبري جدا   اإللورتو  بعث االس   تبانة بواس   طة ال يد .9
 جتميع تلك العناوين على مدى سنتني.  ت  بعد أ   مبشرتكني داخل اململوة

وبع  ث   ،الورتوني  ة  اوين بري  داالس              تع  ان  ة ابملواقع اليت ل  دي   ا ق  اع  د  بي  اانو لعن    تمت     .10
على مواطي فقط ص           ر  الدراس           ة قا  أ   إىل تلك العناوين مع التنويه    إىلاالس           تبيا   

 السعودية واملقيمني في ا من غري السعوديني.

حص ر عناوين ال يد اإللورتونية ملدارس إداراو التعليم املختلدة بوافة أ اء اململوة   ت   .11
 وبعث االستبيا  هم.
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وطل  من  ،اإلنرتنتوط  ع رابط االس  تبانة يف عدد من املواقع الش  خص  ية املختلدة يف  .12
 اقع بعث الرابط على مشرتك  قائمت م ال يدية إ  وجدو.تلك املو  أصحاب 

وكيلك توتيع   ،لنش       ر رابط االس       تبانة يف مواقع م اإلنرتنتاالس       تعانة مبزودي خدمة   .13
 .اإللورتو الرابط على مشرتك  اخلدمة لدي م بواسطة ال يد 

 لوط              ع رابط  ،ك إداراو التعليم  ،اإلنرتن تت اطب ة م ديري املواقع الوومي ة بش              بو ة   .14
 يف مواقع م وتوتيع الرابط على منسوبي م.   االستبانة 

وش    بوة املدينة   ،اآليلكنادي الاس        ،املواقع ش    به الوومية  أص    حاب التنس    يق مع  .15
لوط   ع رابط االس   تبيا  يف مواقع م ونش   ر الرابط على مش   رتك  القائمة ال يدية   ،املنور 

 مبوقع م.

 أك املسامهة بنشر رابط االستبانة على االستعانة ببعض املشاركني يف الدراسة وطل   .16
بدض      ل  –وقد حظيت الدراس      ة  ،يف الس      عودية اإلنرتنتقدر ممون من مس      تخدم   

حيث تداعلوا وبش  ول غري متوقع   ،اإلنرتنتبقبول كبري بني أوس  ا  مس  تخدم    -هللا
مرس ال   األش خاووعلى كثري من    ،يف نش ر االس تبيا  يف الوثري من املواقع واملنتدحو 

 .اإللورتو الستبيا  على بريدهم ا

ومبس امهة ذاتية من  -بعد ترحيب ا مبوط وم الدراس ة-س امهت وس ائل اإلع م املقروء    .17
قبل مندوب الص    حف املختلدة بنش    ر أخبار ومقاالو ومقاب و تدور حول توط    ي   

 أمهية الدارسة وتشجع املشاركة في ا.   

وطل   ،ا للش     بوة الاس     وبية كةرامووتاطبة الش     ركاو الو ى املعروفة ابس     تخدام  .18
 توتيع استبانة الدراسة على منسوبي ا.

أو هم بريد  ،اإلنرتنتحص    ر س    داراو وقنص    لياو اململوة اليت ها مواقع على ش    بوة   .19
 لورتو  وبعث االستبيا  هم.إ

حص            ر الس            داراو والقنص            لياو العاملة ابململوة وبعث االس            تبيا  على بريدهم  .20
 .اإللورتو 

التعليمية الس        عودية ابخلارج وبعث االس        تبيا  على  و مللحقياو واألكادميياحص        ر ا .21
 .اإللورتو بريدهم 



 أساليب المعالجة اإلحصائية  : 

من االختباراو واملقاييس اإلحص       ائية، لتحليل البياانو امليدانية   س       تخدم الباحث عددا  ا
 تباراو اإلحصائية: واإلجابة عن التساؤالو الرئيسة يف البحث. ومن أهم هي  االخ

 .اإلنرتنتللظواهر املتصلة ئرائم  اإليضايمعدل النسبة امل وية، ملن  مزيد من  .1

 كرونباخ لتحديد معامل ثباو أدا  الدراسة.  ألدامعامل ارتبا   .2
 اإلنرتنت، ملس   تخدم  االجتماعيةلقياس الع قة بني اخلص   ائص والس   ماو   2اختبار كاي .3

 .اإلنرتنتو منط معني من اجلرمية ع  يف اجملتمع السعودي وميل م  

  االجتم اعي ةاختب ار ج ام ا واختب ار كرامير ) التوافق ( لقي اس قو  االرتب ا  بني اخلص               ائص   .4
 يف اجملتمع السعودي وميل م  و منط معني من اجلرمية. اإلنرتنتوالثقافية ملستخدم  

عي اري ة وحت دي د قو  الع ق ة ملعرف ة قيم ة البواق  امل  ( stander Residual )وحل  اختب ار الرج   .5
او واالرتبا  بني اخل ح الداخلية عند قياس   .املتغري 

اوملعرفة الع قة بني    ( Z )وإخراج قيمة    ( Log linear )نريلاختبار لوق  .6  املستقلة والتابعة.   املتغري 

ل على احتمال ميمتغرياو الدراس ة   أثر   يوط لت  (logistic)اختبار اال دار اللوجس تيو   .7
 .الرتواب اجلرائم اإلنرتنتمستخدم  شبوة 

 .انتشارا اإلنرتنتجرائم  أكثر  يوطلت (Factor Analysis)اختبار العامل التحليل   .8

 مقدمة الدراسة  خالصة  

تناول هيا الدص          ل املوس          وم "مقدمة يف موط          وم الدراس          ة وإطارها املن ج "، مقدمة  
جرى إيض          اي  ث   ت ا النظرية والتطبيقية.  عرت مش          ولة الدراس          ة وأمهي  ت   ثح  للدراس          ة ومن 

على مص طل  رئيس،    ت  رحك  ز  ا  او املن جية للدراس ة، ومشلت إيض اي مداهيم الدراس ة وأ   جراءاإل
إيراد   ت    ثح  ، ومن وقانوان    شرعا    واإلنرتنت  اآليل، وت تعريف جرائم الاس   اإلنرتنتوهو جرائم  
 . اإلنرتنتحدد مد وم الدراسة اإلجرائ  جلرائم  ريا  وأخ، اإلنرتنتجلرائم  اآلخرينتعريف 
أ   املس    إىلق جرى يف هيا الدص ل التطر   وأخريا  حتديد أهداف وأس  لة الدراس ة،  ت  كما  

د جمتمعح الدراس      ة ومتغرياو  الدراس      ة املن   املس      تخدم يف الدراس      ة، كما حد  االجتماع  هو 
 وأخريا  ورها واجملال الزمي للدراس        ة، اأبدا  الدراس        ة وحمالتعريف   ، وت  عش        ر متغريا    ث ثةا  وأ   

 اختتم الدصل بتحديد أهم أسالي  املعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة. 
 


