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ملخص: 
�شبكة  ا�شتخدام  مدى  على  التعرف  اىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
ظاهرة  انت�شار  ومدى  املقد�شيات،  الن�شاء  جمتمع  لدى  الإنرتنت 
التحر�ش  مبفهوم  الن�شاء  وعي  وم�شتوى  الإنرتنت،  عرب  التحر�ش 
الثامنة  �شن  فوق  الن�شاء  من  الدرا�شة  جمتمع  وتكون  الإلكرتوين، 
ع�رش، حيث كان عدد اأفراد العينة مائة مت اختيارهن ب�شكل ع�شوائي، 
وقد ا�شتخدم الباحثان املنهج الو�شفي، وا�شتخدما اأدوات: ال�شتبانة 

واملجموعة البوؤرية.
ن�شبة  اأن  اإىل  الدرا�شة  باأ�شئلة  املتعلقة  الدرا�شة  نتائج  ت�شري 
للتحر�ش  الوا�شع  النت�شار  واإىل  عالية،  الإنرتنت  �شبكة  ا�شتخدام 
اللواتي  املبحوثات  ن�شبة  بلغت  حيث  الإنرتنت(  )عرب  الإلكرتوين 
تعر�شن  ن�شاء  يعرفن  اأو  الإلكرتوين  للتحر�ش  تعر�شن  اأنهن  اأقررن 
حول  لآرائهن  بالن�شبة  اأما  عالية.  ن�شبة  وهي   %  50 ن�شبة  له 
من   %  53 فاإّن  الإنرتنت(  )عرب  الإلكرتوين  التحر�ش  انت�شار  مدى 
املبحوثات اأ�رشن اإىل اأنه كثري النت�شار، واأ�شارت النتائج اإىل اأّن 41 
التحر�ش  مبفهوم  �شعيف  وعيهن  اأن  اإىل  اأ�رشن  املبحوثات  % من 
الإلكرتوين، و 48 % اأ�رشن اإىل وعي متو�شط به، واأن 11 % اأ�رشن 
املجموعة  اأما  مرتفع.  الإنرتنت  عرب  التحر�ش  حول  وعيهن  اأّن  اإىل 
البوؤرية فلوحظ اأن الأغلبية العظمى )16 امراأة( لديهن وعي مبفهوم 
التحر�ش الإلكرتوين وعلى اإدراك ومعرفة باأ�شكال التحر�ش. اأما فيما 
يتعلق بنتائج الدرا�شة املتعلقة بالفر�شيات فاأ�شارت نتائج الدرا�شة 
الدللة  م�شتوى  على  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  اإىل 
الإح�شائية )α≥0.05( يف م�شتوى وعي الن�شاء يف القد�ش ال�رشقية 
الجتماعية،  واحلالة  ال�شن،  اإىل  يعزى  الإنرتنت  عرب  التحر�ش  نحو 

وامل�شتوى التعليمي، ومكان الإقامة، وحجم ا�شتخدام الإنرتنت.
التو�شع  �رشورة  منها  التو�شيات  من  عدداً  الباحثان  وقدم 
يف البحوث حول ظاهرة التحر�ش عرب الإنرتنت، و�رشورة ا�شتخدام 
ن�رش  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل 
الوعي حول التحر�ش عرب الإنرتنت، و�رشورة اإدخال خطة التثقيف 
الرتبية  واجتاهات  الوالدية  جمموعات  �شمن  للآباء  التكنولوجي 
وجمموعات متكني املراأة، واإدخال رجال الدين والإعلم يف اخلطة 
اجلمعة  خطب  طريق  عن  الإنرتنت  عرب  التحر�ش  ملواجهة  ال�شاملة 
التحر�ش  من  التوعية  واإدخال  الإعلم،  وو�شائل  الدينية  والدرو�ش 
عرب الإنرتنت �شمن جمموعات التوعية اجلن�شية للطلب والطالبات، 
التحر�ش  مع  التعامل  املتبعة يف  اخلطط  النظر يف  اإعادة  و�رشورة 
ب�شكل عام، والتحر�ش عرب الإنرتنت ب�شكل خا�ش من اخلطط العلجية 
اىل اخلطط الوقائية. و�رشورة الرتكيز على املحيط املدر�شي، وتقييم 

تف�شي الظاهرة يف املدار�ش واملوؤ�ش�شات التعليمية الأخرى.
الإنرتنت،  مواقع  الإلكرتوين،  التحر�ش  املفتاحية:  الكلمات 

والتوا�شل الجتماعي، عينة، الن�شاء املقد�شيات. 

Electronic harassment through the internet and 
social media

- Study on a sample of Jerusalem Women –

Abstract:

The study aimed to identify the extent of the use 
of internet for the Jerusalem women. It aimed to show 
the prevalence of harassment on the internet. It also 
examined the level of awareness the women have in 
the concept of electronic harassment. The population 
of the study consisted of 100 women aged from fifteen 
years and above randomly chosen. The researchers 
used the descriptive approach and their research tools 
were a questionnaire and a focus group.

The results related to the questions of the study 
show that the percentage of the internet use is very 
high and that the electronic harassment through`` 
the internet`` has spread greatly. The percentage of 
the respondents who admitted being electronically 
harassed or knew someone who has harassed was 
rather high as it reached 50%. As for their opinions 
on the extent of the spread of electronic harassment 
through the internet, 53% of the respondents 
pointed out that is it widely spread and 41% of the 
respondents pointed out that their awareness of 
the concept of electronic harassment is week. In 
addition, 48% pointed out that they have a medium 
average awareness in that field and 11% stated that 
their awareness towards the issue of harassment 
through the internet is high. As for the focus group, 
it was noticed that the vast majority (16 women) are 
aware of the concept of electronic harassment and 
are conscious of the forms of harassment. As for the 
results related to the hypotheses, the study showed that 
there was no difference of statistical significance on 
the level of (a≤ 0.05) in the women`s awareness in 
East Jerusalem towards the harassment through the 
internet that can be attributed to the age, the social 
status, the educational level, the place of residence 
and the amount of internet use.

The researchers offered a number of 
recommendations like the necessity of expanding 
the research on the harassment symptom through 
the internet and on the necessity of using the social 
media and information technology in the spread of 
awareness on the harassment through the internet. 
They also recommended the necessity of having a 
technological educational plan for the parents in the 
forms of parental and women`s empowerments groups. 
They also recommended the important interference 
of the religious and media in the holistic plan to 
face harassment through the internet which can be 
done during the Friday sermons, religious lessons 
and media. Moreover, they recommended using the 
internet to spread awareness towards the harassment 
through the awareness groups for students and the 
necessity of rethinking the plans used in dealing with 
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harassment in general and the internet harassment in 
particular. They also emphasized the importance of 
concentrating on the school environments and other 
educational institutes.

Key words: Electronic harassment, the internet, 
social media, sample, Jerusalem women

املبحث األول: مشكلة الدراسة وخلفيتها

1. مشكلة الدراسة
الإن�شانية،  على  الكبري  بالنفع  يعود  يزال  ول  كان  الإنرتنت 
املجالت  يف  املعلومات  من  الهائل  الكم  على  نح�شل  خلله  فمن 
والتخ�ش�شات كافة، يف فرتة زمنية ق�شرية وباأقل جهد ممكن، فعلى 
الرغم من اأنه يعد )نعمة( للدار�شني والباحثني واملهتمني، اإل اأنه يف 
بع�ش الأحيا يعد نقمة اجتماعية ملا له من اأبعاد �شلبية خ�شو�شا 
يف ظل �شوء ال�شتخدام، فجرائم حتدث وفنت كثرية تقتحم املجتمع 
نتيجة ل�شوء ال�شتخدام. ويعد التحر�ش الإلكرتوين واحداً من امل�شاكل 
التوا�شل  ومواقع  الإنرتنت  ا�شتخدم  �شوء  عن  الناجمة  الجتماعية 
الجتماعي، فل يكاد بلد يخلو من هذه الظاهرة واإن اختلفت ن�شبتها 
من مكان لآخر. م�شكلة الدرا�شة احلالية تكمن يف التعرف على واقع 
والتوا�شل الجتماعي يف  الإنرتنت  الإلكرتوين عرب مواقع  التحر�ش 

القد�ش ال�رشقية ومدى وعي الن�شاء املقد�شيات بتلك الظاهرة.

2. أهداف الدراسة
تهدف الدرا�سة اإىل التعرف على:

الن�شاء . 1 جمتمع  عند  الإنرتنت  �شبكة  ا�شتخدام  مدى 
املقد�شيات.

الإنرتنت . 2 مواقع  عرب  التحر�ش  ظاهرة  انت�شار  مدى 
والتوا�شل الجتماعي يف املجتمع املقد�شي.

مواقع . 3 عرب  بالتحر�ش  املقد�شيات  الن�شاء  وعي  مدى 
الإنرتنت والتوا�شل الجتماعي.

مدى وجود فروق بني التحر�ش اللكرتوين تعزى اإىل بع�ش . 4
التعليمي  وامل�شتوى  الجتماعية،  واحلالة  ال�شن،  نحو:  املتغريات 

ومكان ال�شكن.

3. أهمية الدراسة
واقع  على  التعرف  يف  الدرا�شة  لهذه  النظرية  الأهمية  تكمن 
التحر�ش اللكرتوين، وعلى مدى وعي الن�شاء املقد�شيات بالتحر�ش 
اللكرتوين عرب مواقع النرتنت والتوا�شل الجتماعي، لت�شكل مرجعًا 
للمهتمني والباحثني يف ظل النق�ش يف هذا النوع من الدرا�شات يف 
من  في�شتفيد  التطبيقية  الأهمية  حيث  من  اأما  املقد�شي،  املجتمع 
واملوؤ�ش�شات  والنف�شيون  الجتماعيون  الخت�شا�شيون  نتائجها 
الجتماعية والقانونية لتطوير طرق ملقاومة التحر�ش عرب الإانرتنت 

ومواقع التوا�شل الجتماعي. 

4. أسئلة الدراسة
ت�سعى الدرا�سة اإىل الإجابة على الأ�سئلة البحثية التالية:

الن�شاء  ◄ جمتمع  عند  الإانرتنت  �شبكة  ا�شتخدام  مدى  ما 
املقد�شيات؟
الإنرتنت  ◄ مواقع  عرب  التحر�ش  ظاهرة  انت�شار  مدى  ما 

والتوا�شل الجتماعي يف املجتمع املقد�شي؟ 
مواقع  ◄ عرب  بالتحر�ش  املقد�شيات  الن�شاء  وعي  مدى  ما 

النرتنت والتوا�شل الجتماعي؟
هل توجد فروق بني التحر�ش الإلكرتوين تعزى اإىل بع�ش  ◄

املتغريات نحو ال�شن، احلالة الجتماعية، امل�شتوى التعليمي ومكان 
ال�شكن؟

5. فرضيات الدراسة
ت�سعى الدرا�سة لختبار الفر�سيات ال�سفرية التالية:

الدللة  ♦ م�شتوى  اإح�شائية على  ذات دللة  فروق  يوجد  ل 
عرب  التحر�ش  نحو  املقد�شيات  الن�شاء  وعي  مدى  يف   )α≥0.05(

مواقع الإنرتنت والتوا�شل الجتماعي يعزى اإىل ال�شن.
الدللة  ♦ م�شتوى  اإح�شائية على  ذات دللة  فروق  يوجد  ل 

التحر�ش عرب  نحو  املقد�شيات  الن�شاء  وعي  م�شتوى  )α≥0.05(يف 
مواقع الإنرتنت والتوا�شل الجتماعي يعزى اإىل احلالة الجتماعية.

الدللة      ♦ م�شتوى  اإح�شائية على  ذات دللة  فروق  يوجد  ل 
نحو  ال�رشقية  القد�ش  يف  الن�شاء  وعي  م�شتوى  يف   )α≥0.05(
اإىل  يعزى  الجتماعي  والتوا�شل  الإنرتنت  مواقع  عرب  التحر�ش 

امل�شتوى التعليمي.
الدللة  ♦ م�شتوى  اإح�شائية على  ذات دللة  فروق  يوجد  ل 

) α≥0.05( يف م�شتوى وعي الن�شاء املقد�شيات نحو التحر�ش عرب 
مواقع الإنرتنت والتوا�شل الجتماعي يعزى اإىل مكان ال�شكن.

الدللة  ♦ م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
نحو  املقد�شيات  الن�شاء  وعي  م�شتوى  يف   )α≥0.05 ( الإح�شائية

التحر�ش عرب الإنرتنت يعزى ملتغري كمية ا�شتخدام الإنرتنت.

6. حدود الدراسة
تتحدد نتائج هذه الدرا�سة بالتالية:

الن�شاء . 1 على  الدرا�شة  هذه  طبقت  واملكاين:  الب�رشي  احلد 
اللواتي  – 60 عامًا   18 اأعمارهن بني  اللواتي ترتاوح  املقد�شيات 

ي�شكّن يف القد�ش ال�رشقية.
احلد الزماين: طبقت هذه الدرا�شة يف �شهر حزيران/ يونيو . 2
 2015
احلد املو�شوعي: اقت�رشت الدرا�شة على مو�شوع التحر�ش . 3

عرب مواقع الإنرتنت والتوا�شل الجتماعي.

املبحث الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة 

 مفهوم العنف 

اليومية،  يوميًا يف جمتمعنا ويف حياتنا  العنف خرباً  اأم�شى 
لي�شبح اأخطر الآفات التي تهز ترابط جمتمعنا و�شموده وت�شعه على 
اأبناء  بني  الأخرية  الآونة  يف  تنت�رش  اأخذت  اآفة  هو  النهيار،  حافة 
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جمهزة  اله�شيم  يف  النار  انت�شار  وتركيباته  مكوناته  بكل  املجتمع 
على قيم واأ�ش�ش �رشورية ملجتمع �شليم. 

الأذى  اإحلاق  اىل  يوؤدي  ت�رشف  كل  )باأنه  العنف:  يعرف 
بالآخرين، وقد يكون الأذى ج�شديًا اأو نف�شيًا فال�شخرية وال�شتهزاء 
اأثناء  من الفرد، وفر�ش الآراء بالقوة، واإ�شماع الكلمات البذيئة يف 
التوا�شل الجتماعي جميعها اأ�شكال خمتلفة لنف�ش الظاهرة. وت�شري 
ار�ش من طرف  املو�شوعة العلمية اأن مفهوم العنف يعني كل فعل يمُ
جماعة اأو فرد �شد اأفراد اآخرين عن طريق التعنيف قوًل اأو فعًل وهو 

فعل عنيف يج�شد القوة املادية اأو املعنوية. )�شيخ حممد.2013(
)ال�شتعمال  باأنه  العنف  العاملية فتعرف  ال�شحة  اأما منظمة 
املتعمد للقوة الفيزيائية )املادية(، �شواء بالتهديدات اأو ال�شتعمال 
اأو  اأو �شد جمموعة  اآخر  اأو �شد �شخ�ش  الذات  املادي احلقيقي �شد 
جمتمع، بحيث يوؤدي اىل حدوث اأو رجحان حدوث اإ�شابة اأو موت اأو 

اإ�شابة نف�شية اأو �شوء النماء اأو احلرمان( )الراقب. 2010(. 
املادية  القوة  )ا�شتخدام  بانه  العنف  الراقب  يعرف  كما 
اأو  فعلي  �شلوك  كل  فهو  املمتلكات،  اأو  بالأ�شخا�ش  الأذى  لإنزال 
قويل يت�شمن ا�شتخدامًا للقوة اأو تهديداً با�شتخدامها لإحلاق الأذى 
اهداف  لتحقيق  املمتلكات  واإتلف  بالآخرين،  اأو  بالذات  وال�رشر 

معينة(.)الراقب.2010(
من التعريفات ال�شابقة يكن اإيجاز تعريف واحد عن العنف، 
وهو ا�شتخدام القوة املادية اأو املعنوية من قبل �شخ�ش اأو جمموعة 
اأو  لأ�شخا�ش  املمتلكات  اأو  الأج�شاد  يف  ال�رشر  ليقاع  جماعة  اأو 
ما  فمنه  اأ�شكاًل عدة؛  العنف  ويتخذ  اأخرى،  اأو جمموعات  جماعات 
يكون ج�شديًا ومنه ما يكون نف�شيًا، ومنه ما يكون موجهًا �شد الذات 

ومنه ما يوجه �شد اآخرين. 

التحرش اجلنسي: 

اجلن�شي  التحر�ش  م�شطلح  اأن  اىل  الكتابات  من  العديد  ت�شري 
Sexual Harassment مل يكن موجوداً حتى منت�شف عام 1970م، 

وبداأ الباحثون والعلماء يهتمون به باعتباره �شكل من اأ�شكال العنف 
ت�شري  والتي  للرجل،  التقليدية  الأدوار  على  يوؤكد  ولأنه  املراأة،  �شد 
التحر�ش اجلن�شي ينظر اىل  اأنه يف  املراأة كما  اأكرث قوة من  اأنه  اىل 
اأنها  اعتبار  اأوًل، ثم على  اأو كيان جن�شي  اأنها مو�شوع  املراأة على 
امراأة عاملة اأو طالبة. ..الخ. )علي.2003( ومنذ ذلك الوقت، تبلورت 
العديد من الأ�شباب التي اأدت اىل زيادة الهتمام مبفهوم االتحر�ش 
اجلن�شي، ومنها ظهور احلركات الن�شوية املدافعة عن ق�شايا املراأة 
–املحلية  واملوؤ�ش�شات  اجلمعيات  من  عدد  ن�شاأة  اىل  بال�شافة 
الق�شايا  ومنها  املراأة  بق�شايا  اهتمت  التي   – والعاملية  والقومية 
اأ�شكاله، وما  و  املراأة يف كل �شوره  املوجه �شد  بالعنف  املرتبطة 
ارتبط بذلك من فهم عاملي حلقوق املراأة وحريتها )منت�رش. 2003(
)حر�ش( فعل  اىل  التحر�ش  ملفهوم  اللغوي  الأ�شل  ويرجع 
ويعني )خد�ش(، والتحر�ش بال�شيء معناه التعر�ش له بغر�ش تهيجه 
يكون  ال�شطلحي  املعنى  هذا  على  وبالعتماد  الوجيز(.  )املعجم 
التحر�ش بالإن�شان هو التعر�ش له بو�شيلة ما من اأجل اإثارته، ودفعه 

نحو فعل معني. 
ملفهوم  ال�شطلحي  التعريف  ب�شاطة  من  الرغم  وعلى 
التحر�ش، اإل اأن التحر�ش اجلن�شي يثل مفهومًا مركبًا ومعقداً، لأنه 

يت�شمن عدد من ال�شلوكيات والأفعال املتداخلة بع�شها مع بع�ش، 
والتي قد حتدث يف وقت واحد متزامن، ومنها ما يكون ظاهراً من 
اأفعال  اأفعال التحر�ش، ومنها ما يكون خفيًا. فما يكون ظاهراً من 
التحر�ش هو الفعل ذاته واجتاه هذا الفعل، وما يكون خفيا هو دوافع 
الفاعل، وما يهدف اليه من وراء ارتكاب هذا الفعل. )عبادة. 2008(
ويقوم املتحر�شون بالعادة بتطويع جميع الو�شائل والأ�شاليب 
والقيم  للأعراف  واملخالفة  املنحرفة  رغباتهم  لتلبية  املتاحة 
التحر�ش  اأ�شاليب  تطورت  التكنولوجيا  تطورت  فكلما  املجتمعية، 

حتى ا�شتحدث ما يعرف بـ )التحر�ش عرب الإنرتنت(.

اجلرائم اإللكرتونية: 

�شورة  اأعطت  قد  الدورية  الإح�شائيات  اأن  فيه  �شك  ل  مما 
وا�شحة عن مدى انت�شار ا�شتخدام الإنرتنت يف العامل، ويف فل�شطني 
وحتديداً يف القد�ش، ويلحظ اأن �شبكة الإنرتنت قد تو�شعت ومل تعد 
املعاملت  لت�شمل  امتدت  بل  العلمي،  البحث  اأغرا�ش  على  قا�رشة 
وتعددت  الوقت  مع  ازدادت  ال�شبكة  على  جرائم  وظهرت  التجارية،. 
�شورها واأ�شكالها، وهذه اجلرائم تطلق عليها اجلرائم الإلكرتونية اأي 

تلك الأعمال التي تتم عن طريق الإنرتنت. 
من  جعل  التامة  ال�رشية  وتوفر  للإنرتنت  امل�شتمر  والتطور 
اجلهات  اأعني  عن  بعيدا  اجلرائم  من  العديد  لتنفيذ  جهازاً  الإنرتنت 
الإلكرتونية.  اجلرائم  بظهور  الإنرتنت  �شبكة  �شمحت  فقد  الأمنية، 
ثغرات  من  فيه  مبا  للإجرام  �شارخًا  منوذجًا  الإنرتنت  واأ�شبح 

قانونية تتحدى الأجهزة الأمنية والق�شائية.
يقرتفها  حديثة  ظاهرة  الإلكرتونية  اجلرية  ظاهرة  اإن 
واجلرية  والتقنية.  الفنية  املعرفة  قوة  يتلكون  اأذكياء  جمرمون 
الإلكرتونية مت�ش احلياة اخلا�شة للأفراد، وتهدد الأعمال التجارية 
اإن اجلرية  وال�شيادة.  القومي  الأمن  تنال من  فادحة كما  بخ�شائر 
الإلكرتونية امتدت وتو�شعت اإىل الت�شهري بال�شخ�ش وت�شويه ال�شمعة 
الإجرامية) ح�شني.  الأفعال  الن�شب والحتيال وغريها من  وجرائم 

 )2011
واجلرائم الإلكرتونية نوعان؛ النوع الأول هو جرائم الأموال، 
اأما النوع الثاين فهو جرائم الأ�شخا�ش، ومن املهم الآن ت�شليط ال�شوء 
على التحر�ش عرب الإنرتنت كمثال وا�شح على جرائم الإنرتنت ملا 
فيها من خطر على الأفراد املتحر�ش بهم من ن�شاء وفتيات واأطفال 

ويف بع�ش الأحيان الرجال اأي�شًا.

التحرش عرب اإلنرتنت: 

ت�شغل  ظلت  الإنرتنت(  عرب  )التحر�ش  ق�شية  اإن  القول  يكن 
العقدين  منذ  �شواء  حد  على  واملتقدمة  النامية  البلدان  اهتمام 
املا�شيني اإىل الآن، ففي الدول املتقدمة حظيت هذه الق�شية باهتمام 
يف  فردية  فروقا  هناك  اأن  اإل  والبحوث،  الإعلم  و�شائل  من  كبري 
النظر ل�شلوك فرد جتاه الآخر، فقد ينظر ل�شلوك على اأنه حتر�ش وقد 
ينظر اإليه اأنه بريء. ويف �شياق الأبحاث املتعلقة بالتحر�ش اجلن�شي 
�شلوكيات  لتجربة  تعر�شن  الن�شاء  ن�شف  اأن  من  الرغم  على  فاإنه 
اأّن 4 % اىل 20  اجلن�ش غري املرغوب فيه يف العمل واملدر�شة، اإل 
ذلك  عن  ف�شًل  جن�شيًا،  حتر�شًا  اخلربات  هذه  على  اأطلقوا  فقط   %
النمو،  لوجه يف  وجهًا  املرتبط  الفكري  والنتاج  الأبحاث  ا�شتمرت 
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تكون معدومة يف جمتمعنا حول  تكاد  اأبحاث �شئيلة  توجد  بينما 
التحر�ش اجلن�شي يف بيئة الإنرتنت، ونتيجة لهذا ال�شبب فاإن الكثري 
من  ينبع  الإنرتنت  بيئة  يف  اجلن�شي  التحر�ش  حول  املعلومات  من 
اأبحاث اأجريت حول التحر�ش اجلن�شي وجهًا لوجه. )حممود. 2007(

ويق�شد بالتحر�ش عرب الإنرتنت /الفرتا�شي هو �شكل مبا�رش 
من التحر�ش املمثل يف اإر�شال ر�شائل الربيد الإلكرتوين التي تت�شمن 
اآخر.  اإىل  �شخ�ش  من  التهديد  تت�شمن  وقد  نابية،  اأو  بذيئة  األفاظًا 

)McGraw, D. 1995( :ح�شب
الر�شائل  من  املئات  اإر�شال  الإلكرتوين  التخريب  ويت�شمن 
اأو   ،Spamming بـ  يعرف  ما  اأو  فيها  املرغوب  غري  الإلكرتونية 

الرت�شد وانتحال �شخ�شية ال�شحية.
 Sexual Harassment Azy Barak يف درا�شة بعنوان  واأ�شار 
التحر�ش  بني  املوازي  الت�شابه  اىل   2005 عام   on the Internet

اجلن�شي على الإنرتنت وخارج الإنرتنت الذي متثل يف وجود حتر�ش 
بني اجلن�شني، وعر�ش الهتمام اجلن�شي غري املرغوب فيه، والإكراه 
التحر�ش  اأ�شكال  اأكرث  بتنظيم  )باراك(  الباحث  قام  وقد  اجلن�شي. 

اجلن�شي �شيوعًا اإىل اأربع فئات: 
حتر�ش جن�شي لفظي ايجابي.. 1
حتر�ش جن�شي لفظي �شلبي.. 2
حتر�ش نوعي جرافيكي اإيجابي.. 3
حتر�ش نوعي جرافيكي �شلبي.. 4

ر�شائل  خلل  من  يظهر  الإيجابي  اللفظي  اجلن�شي  التحر�ش 
الر�شائل  مثل هذه  لل�شحية،  مبا�رشة  توجه  للحياء  جن�شية خاد�شة 
التحر�ش  مهينة.  ونكت  جن�شية  واإ�شارات  خليعة  تعليقات  ت�شمل 
ي�شتهدف  واإمنا  �شخ�شًا حمدداً  ي�شتهدف  ل  ال�شلبي  اللفظي  اجلن�شي 
م�شتلمي ر�شائل حمتملني، حيث يتم ا�شتعمال األقاب وعبارات تتعلق 
التقارير  وت�شري   .)Barak, A, 2005( �شخ�شية  بتفا�شيل  بو�شوح 
املتخ�ش�شة – على �شبيل املثال - اإىل اأن حركة الر�شائل القتحامية 
ت�شّكل ن�شبة تتجاوز 85 % من جممل ر�شائل الربيد الإلكرتوين على 
اأو  اإعلنات عن منتجات  الإنرتنت، وتاأتي يف غالبها حاملة  �شبكة 
اإر�شال  اأحيان يتم  اأو حمرمة ويف  ترويج ب�شائع وخدمات ممنوعة 
هذه الر�شائل ل�شتجلب اأكرب عدد ممكن من الزوار، ومن ثم بيعهم 
على هيئة اأرقام و�رشائح على املعلنني الإلكرتونيني. ويف ممار�شات 
العربية  القتحامية  الر�شائل  تاأتيك  ما  عادة  العرب  امل�شتخدمني 
وحدك(  )لك  )ف�شيحة(  مثل  بعناوين  )التحر�شي(  الطابع  ذات 
واأحيانا حتت عناوين مثل )ممكن نتعرف( (اأنا بانتظارك( اأو بع�ش 
املنتديات  يف  الأحيان.  من  كثري  يف  الوقحة  الإباحّية  العبارات 
ما  وعادة  )دهاء(  اأكرث  التحر�ش  �شور  تكون  ال�شبكة  على  احلوارية 
املو�شوع ومن  كاتبة  اأو  كاتب  يطرحه  الإعجاب مبا  بعبارات  تبداأ 
الهتمام  تربز  و�شعارات  بعبارات  )التلميح(  اإ�شرتاتيجية  تبداأ  ثم 
الإ�شافة  طلب  اإىل  احلال  يتطّور  قد  بعدها  الفكرية،  الق�شايا  بذات 
اإىل قائمة )امل�شنجر( ملناق�شة املو�شوع )بعمق اأكرب( من )ترهات( 
تبداأ ف�شول  ال�شباك  ال�شحّية يف  تقع  )ال�شطحيني(. وحني  الأع�شاء 
فقط  تنتهي  ول  ال�شخ�شية،  وال�شور  الهاتف  رقم  بطلب  املاأ�شاة 
بقلوب منك�رشة، واأرواح قلقة جراء م�شري مل يح�شب الطرفان ح�شابه.

)ال�شهري. ف. 2009(

عند  يظهر  الإيجابي  اجلرافيكي  النوعي  التحر�ش  بينما 
اإر�شال �شور اأو فيديوهات خاد�شة للحياء عرب املا�شنجر، الفي�شبوك 
وغريها، وبطريقة م�شابهة ي�شمل التحر�ش النوعي اجلرافيكي ال�شلبي 

.)Barak, A, 2005( شور وفيديوهات لكنها تن�رش عن طريق الويب�
وبالطلع على التعاريف املختلفة للتحر�ش الإلكرتوين )عرب 
الإنرتنت  مل�شتخدمي  التعر�ش  باأنه:  الباحثان  يعرفه  الإنرتنت( 
الآخرين بالإحلاح عليهم، واإزعاجهم باأكرث من طريقة منها الر�شائل 
اخلارجة عن الآداب العامة، اأو اإر�شال �شور ومقاطع �شوتية ومقاطع 
م�شورة خاد�شة للحياء العام، وغري ملئمة جليل امل�شتقِبل وتفكريه، 

اأو التعليق على حمتوى �شخ�شي بطريقة غري لئقة. 

 الدراسات سابقة: 	
:)J.K.BIBER, and Others. 2002( درا�شة

يف  اجلن�شي  )التحر�ش  بعنوان:  درا�شة  باإجراء  الباحثون  قام 
الت�شالت عرب الإنرتنت واإثاره على اجلن�ش والفروق القائمة على 
النظرة اىل  افرتا�شية(، و مت درا�شة الختلف يف  اأو  كونها واقعية 
الإنرتنت،  مقابل  الدرا�شية  الف�شول  لإعداد  تبعا  اجلن�شي  التحر�ش 
ومت البحث ح�شب النوع الجتماعي حيث �شارك حوايل 270 طالبة 

وطالبًا جامعيًا. حيث مت افرتا�ش ما يلي: 
امل�شاركون قاموا بتقييم �شلوكيات معينة عندما و�شفت . 1

باأنها حتدث يف ال�شفوف الدرا�شية بدًل من البيئة الفرتا�شية. 
امل�شاركون قاموا بتقييم �شلوكيات معينة عندما و�شفت . 2

باأنها حتدث يف البيئة الفرتا�شية بدًل من ال�شفوف الدرا�شية. 
مت درا�شة ثمانية اأمناط �شلوكية يحتمل اأن تكون مزعجة وهي 
)�شور جن�شية �رشيحة، وحمتوى غري لئق، نكت جن�شية، وكراهية 
وخدمات  لل�رشكات،  وطلبات  م�شتعارة،  اأ�شماء  وا�شتخدام  الن�شاء، 
جن�شية، وتعليقات حول اللبا�ش(. و�شوهد اأن عبارات كراهية الن�شاء 
ا�شتخدام  عن  ف�شًل  الواقع،  يف  هي  مما  اأكرث  الإنرتنت  على  تنت�رش 
الأ�شماء امل�شتعارة والتعليقات حول اللبا�ش. اأما يف البيئة الطبيعية 
هي  مما  اأكرث  م�شايقة  اأنها  على  ال�رشكات  طلبات  اإىل  ينظر  فكان 

عليه عرب الإنرتنت. 
ومن حيث الفروق بني اجلن�شني ظهر اأن الن�شاء عك�ش الرجال، 

كّنا قد قيمن ال�شور والنكات على الإنرتنت على اأنها م�شايقة.
 )A.Lenhart 2007( درا�شة

قام الباحث باإجراء درا�شة بعنوان: )امل�شايقة الفرتا�شية(، 
ح�شب الدرا�شة فاإن واحداً من اأ�شل ثلثة مراهقني ممن ي�شتخدمون 
الت�رشفات  من  ملجموعة  هدفًا  كانوا  باأنهم  اأقروا  الإنرتنت 
واإعادة  التهديد،  ر�شائل  مثل:  الإنرتنت  عرب  املزعجة  وال�شلوكيات 
توجيه ر�شائلهم الإلكرتونية اأو الن�شية بدون موافقتهم، ون�رش �شور 
ال�شائعات  ن�رش  اأو  الإنرتنت،  ال�شخ�شية على  حمرجة عرب �شفحتهم 

عنهم على الإنرتنت. 
بالن�شبة  اإدراكها  يجب  عدة  حقائق  هناك  الدرا�شة،  ح�شب 
هن  الإناث  من  الإنرتنت  م�شتخدمي  اأن  وهي  الإلكرتوين  للتحر�ش 
هدف ملثل هذه ال�شلوكيات والت�رشفات بن�شبة )38 %( من اللواتي 
%(من   26( بـ  مقارنة  الإلكرتونية  التحر�شات  عن  بالتبليغ  قمن 

امل�شتخدمني الذكور.
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عر�شة  اأكرث  هم  الإنرتنت  على  الن�شطني  املراهقني  اأن  كما 
لختبار هذه ال�شلوكيات من غريهم؛ تقريبًا 4 من 10 من م�شتخدمي 
ال�شلوكيات  هذه  اختربوا  قد   )%  39( الجتماعي  التوا�شل  مواقع 
ا�شتخدامًا  الأقل  امل�شتخدمني  من   )%  22( بـ  مقارنة  ما  بطريقة 

ملواقع التوا�شل الجتماعي.
 .)Geach & Haralamboust 2009( 3. درا�شة 

القانون  ي�شلح  )هل  بعنوان:  درا�شة  باإجراء  الباحثان  قام 
ا�شتخدام مواقع  اأن  الدرا�شة  اأو�شحت  ال�شبكات الجتماعية(.  لع�رش 
ال�شبكات الجتماعية مثل الفي�شبوك وغريها ت�شاعدت يف ال�شنوات 
متزايد  نحو  على  ا�شتخدامها  مت  وبالتايل  كبري،  ب�شكل  الخرية 
اأي مدى  اإىل  الدرا�شة  اآخرين. وت�شتك�شف هذه  مل�شايقة م�شتخدمني 

توفر الت�رشيعات القائمة حماية �شد هذه الأن�شطة. 
اأية قوانني تتناول على وجه  وح�شب الدرا�شة ل يوجد حاليًا 
الت�رشيعات  اأن  الرغم من  التحر�ش عرب الإنرتنت، على  التحديد منع 
يكن   1997 لعام  التحر�ش  من  احلماية  قانون  مثل  القائمة 
تف�شريه بحيث ي�شمل ق�شايا التحر�ش عرب الإنرتنت، اإل اأن مثل هذه 

الت�رشيعات مل ت�شع الإنرتنت يف العتبار.
يف �شوء هذا يكن الت�شكيك باإمكانية القانون اأن يوفر حماية 
فعالة �شد التحر�ش عرب الإنرتنت، يف حني اأن هناك اأحكامًا اخرى 
مثل الفقرة 127 من قانون الت�شالت لعام 2003 والفقرة 1)1( 
ل  وهي   .1988 لعام  )اخلبيثة(  ال�شارة  الت�شالت  قانون  من 

تراعي الأو�شاط اللكرتنية احلديثة. 
خمتلف  جترمي  وراء  املنطقي  الأ�شا�ش  تقيم  الدرا�شة  وهذه 
العام  الت�رشيعي  الإطار  اإن  ويقول  الإنرتنت،  عرب  ال�شلوك  اأ�شكال 
احلايل ل يكنه الو�شول اإليها، وبالتايل غري كاف لي�شمل الأن�شطة 

املتطورة اليوم يف ع�رش ال�شبكات الجتماعية الفرتا�شية. 
وبالتايل فقد حان الوقت للإ�شلح ل�شمان اأن القانون يوازي 
الأفراد مع احلاجة اىل حمايتهم �شد  اإىل حماية رفاه  بني احلاجة 

امل�شايقات والدعاءات الزائفة. 
 M. Alexis Kennedy and Melanie A. 2010 ( درا�شة   .4

 .)Taylor

قام الباحثان باإجراء درا�شة بعنوان: )التحر�ش عرب النرتنت 
وخداع طلب اجلامعات(. الغر�ش من هذه الدرا�شة هو درا�شة مدى 
انت�شار الإيذاء وامل�شايقات التي حتدث يف العامل الفرتا�شي مقارنة 
بالعامل الواقعي، وقد مت جمع البيانات من 354 طالبا جامعيا منذ 
عن  الذاتي  الإبلغ  طريق  عن   2008 ني�شان  اىل   2007 �شبتمرب 

التحر�ش، والرت�شد اأو املطاردة، والعتداء اجلن�شي. 
اأظهرت التحليلت اأن معظم اأنواع الإيذاء الإلكرتوين نادراً ما 
مت الإبلغ عنه باملقارنة مع العتداءات التي متت على اأر�ش الواقع.
وال�شلوكيات  اللفظية  امل�شايقات  مثل  الأعمل  جميع  وكانت 
غري املرغوب فيها، والتحر�ش اجلن�شي قد وقعت عرب الإنرتنت بينما 

ينت�رش التهديد اأو املطاردة يف الواقع اأكرث. 
الإنرتنت  عرب  الت�شال  خلل  من  بداأت  التي  الإيذاء  معدلت 
توفر  قد  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأن  من  بالرغم  اأنه  اىل  ت�شري 
الفر�ش لبع�ش اأنواع الإيذاء، اإل اأن طلب اجلامعة يواجهون خطراً 

اأكرب يف اجتماعهم واقعيًا.
.) P. Valkenburg, and others 2012( درا�شة

ال�شلوكية  الأمناط  )اأثر  باإجراء درا�شة بعنوان:  الباحثون  قام 
املراهقني(.  خربات  على  النرتنت  مواقع  عرب  اخلطرة  اجلن�شية 
اأثر ال�شلوكيات اجلن�شية اخلطرة  الهدف من هذه الدرا�شة هو فح�ش 
فرتة  اأواخر  اإىل  مبكر  وقت  من  للمراهقني  التنموية  امل�شارات  على 
البحثي:  ال�شوؤال  اإىل  الدرا�شة  تطرقت  ذلك،  على  وعلوة  املراهقة، 
اأن ترتبط بتجارب �شلبية على الإنرتنت  كيف يكن لهذه امل�شارات 
الإنرتنت،  عرب  والتحر�ش  الإنرتنت،  عرب  اجلن�شي  التما�ش  مثل 

والبتزاز عرب الإنرتنت؟.
متثيلية  عينة  على  موجات  اأربع  من  طولية  درا�شة  اأجريت 
 - 12 اأعمارهم ما بني  1762 مراها هولنديا، ترتاوح  مكونة من 

17 �شنة.
وك�سفت النماذج ثالثة م�سارات تنموية خمتلفة:

جن�شية . 1 �شلوكيات  من  يعانوا  مل  املراهقني  من  جمموعة 
خطرة عرب الإنرتنت.

التاأثر . 2 اأظهرت م�شتويات منخف�شة من  الثانية  املجموعة 
ب�شلوكيات جن�شية خطرة عرب الإنرتنت.

املجموعة الثالثة اأظهرت م�شتويات عالية من ال�شلوكيات . 3
هذه  بني  ال�شتباك  ذروة  وبلغت  الإنرتنت،  عرب  اخلطرة  اجلن�شية 

ال�شلوكيات وم�شار النمو يف منت�شف فرتة املراهقة. 
اأن النخراط يف �شلوكيات جن�شية  التحليلت الأخر  واأ�شارت 
خطرية عرب الإنرتنت هو على �شلة وثيقة بثلث اأنواع من اخلربات 
ال�شلبية على الإنرتنت وهي: التما�ش اجلن�شي عرب الإنرتنت، والتحر�ش 

عرب الإنرتنت، والبتزاز عرب الإنرتنت.

التعقيب على الدراسات:
الدرا�شات املذكورة هي درا�شات غربية، تتحدث عن حمورين: 
املحور الأول يتعلق مباهية التحر�ش الإلكرتوين و�شحايا العتداءات 
فالدرا�شة  الجتماعي؛  والتوا�شل  الإنرتنت  مواقع  عرب  اجلن�شية 
الأوىل تتحدث عن مفهوم التحر�ش اللكرتوين، فيما تك�شف الدرا�شة 
الثانية الفئة الأكرث عر�شة للعتداءات اجلن�شية عرب الإنرتنت وهن 
وت�شري  الت�رشيعات.  عن  فيتحدث  الثاين  املحور  اأما  الن�شاء،  فئة 
الدرا�شة الثالثة اإىل عدم وجود ت�رشيعات باخل�شو�ش. هذه الدرا�شة 
هي الدرا�شة الأوىل عن التحر�ش اللكرتوين يف الو�شط العربي على 
ح�شب علم الباحثني، والذي ييزها هي اأنها الأوىل يف املجال، ومن 
الناحية الأخرى تتطرق اإىل م�شتوى وعي الن�شاء مبو�شوع التحر�ش 

الإلكرتوين.

املبحث الثالث: منهج الدراسة وإجراءاتها

منهج الدراسة:

عليها  احل�شول  املراد  والبيانات  الدرا�شة  طبيعة  �شوء  يف 
ويف �شوء الأ�شئلة التي ت�شعى الدرا�شة الإجابة عنها، فاإن الباحثني 
و�شف  على  يقت�رش  ل  الذي  التحليلي  الو�شفي  املنهج  ا�شتخدما 
اأو امل�شكلة فقط، بل يتعداه اإىل التحليل والتف�شري للو�شول  الظاهرة 
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أ. فداء "محمد عيد" طه

واملتعلقة  وتطويره  الواقع  فهم  يف  ت�شهم  التي  ال�شتنتاجات  اإىل 
مبو�شوع الدرا�شة..

جمتمع الدراسة:

يتكون جمتمع الدرا�شة من )الإناث من �شكان القد�ش ال�رشقية(، 
حيث يبلغ عدد الن�شاء فوق ال�شن الثامنة ع�رشة يف القد�ش ال�رشقية 
 73892  :)2012( املركزي  الح�شاء  مكتب  لح�شائيات  وفقا 

اإمراأة.

عينة الدراسة:

القد�ش  �شكان  من  )الإناث  من  عينة  على  الدرا�شة  قامت 
بالطريقة  اختيارهن  مت  وقد   ،)100( عددها  وبلغ  ال�رشقية( 
الع�شوائية، بحيث متثل كافة الأمناط ال�شكنية: مدينة وقرية وخميم. 

 جدول )1( 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات البحث

الن�سبة املئوية %العددالبياناملتغري

ال�شن

29 – 185858

44 – 303030

60 – 451212

احلالة 
الجتماعية

4343عزباء

4545متزوجة

55اأرملة

77مطلقة

امل�شتوى 
التعليمي

11ابتدائي

77اإعدادي

4141ثانوي

4747دبلوم/ بكالوريو�ش

44ماج�شتري/دكتوراه

الدخل 
ال�شهري 

بال�شيكل 

2999 – 10001919

4999 – 30002525

6999 – 50002727

+ 70001212

1717ل يوجد دخل

منط ال�شكن

6161مدينة

3232قرية

77خميم

أدوات الدراسة:

ا�ستخدم الباحثان يف هذه الدرا�سة الأدوات البحثية التالية: 
اأداة ال�شتبانة اأعدت لغر�ش التعرف على اآراء الإناث من . 1

الإنرتنت(  )عرب  الإلكرتوين  )التحر�ش  حول  ال�رشقية  القد�ش  �شكان 

فقد  ال�شتبيان  ت�شميم  طريقة  عن  اأما  ال�رشقية(.  القد�ش  يف 
الدرا�شة،  جمال  يف  ال�شابقة  والدرا�شات  بالأدب  الباحثان  ا�شتعان 
لتحديد �شيغ الأ�شئلة املنا�شبة. �شملت الإ�شتبانة اأربعة اأق�شام )51 
اأ�شئلة  الثاين:  الق�شم  فقرات(،   5( اأولية  بيانات  الأول:  الق�شم  فقرة(، 
ا�شتطلعية )حول ا�شتخدام النرتنت واحلا�شوب والتعر�ش للتحر�ش( 
اإىل مفهوم  فيتطرق  الثالث  الق�شم  اأما  فقرات(،   9( وهي مكونة من 
التحر�ش اللكرتوين )14 فقرة(، اأما الق�شم الرابع فيتطرق اإىل اأ�شباب 

التحر�ش الإلكرتوين ) 23 فقرة (.
اأداة املجموعة البوؤرية: مت ت�شكيل جمموعة بوؤرية مكونة . 2

ثلث  عقد  ومت  الدرا�شة،  عينة  ت�شملهن  مل  اللواتي  امراأة   20 من 
مت  الأول  اللقاء  يف  لقاء،  لكل  �شاعتني  ملدة  املجموعة  مع  لقاءات 
مناق�شة واقع ا�شتخدام النرتنت ومواقع التوا�شل الجتماعي، فيما 
اللقاء  اأما  الثاين،  اللقاء  اللكرتوين يف  التحر�ش  مناق�شة مفهوم  مت 
الوقاية  اللكرتوين وطرق  التحر�ش  اأ�شباب  فيه مناق�شة  فتم  الثالث 
منه. وكان الهدف من املجموعة البوؤرية هو متكني اأفراد العينة من 

التعبري عن املو�شوع بحرية، بحيث ل يتقيدون باأ�شئلة مغلقة.

صدق األداة:

من  عدد  على  عر�شها  مت  ال�شتبانة  �شدق  من  للتحقق 
لفح�ش  العلمي  البحث  جمال  يف  واخلرباء  باملجال  املتخ�ش�شني 

مدى �شدقها وملءمتها.

 ثبات األداة: 

التنا�شق  اختبار  اإجراء  خلل  من  الأداة  ثبات  من  التاأكد  مت 
الداخلي وا�شتخراج معامل الثبات )كرونباخ األفا( على عينة الدرا�شة 
معامل  وهو   )%  90.8( الأداة  ثبات  معامل  كان  حيث  باأكملها، 

ثبات جيد يف الأبحاث الجتماعية.

املعاجلات اإلحصائية:

احلزم  برنامج  با�شتخدام  الإح�شائية  املعاجلة  متت 
الإح�شائية )spss( حيث مت بعد اإدخالها اإىل جهاز احلا�شب الآيل:

حتليل التباين الأحادي. ♦
املعيارية  ♦ والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخراج 

لفقرات ال�شتبانة. 
ح�شب  ♦ الدرا�شة  عينة  لأفراد  املئوية  الن�شب  ا�شتخراج 

متغريات البحث.

متغريات الدراسة:

ت�ستمل هذه الدرا�سة على نوعني من املتغريات:
)عرب  ● الإلكرتوين  التحر�ش  وهو:  امل�شتقل  املتغري  اأول: 

الإنرتنت( بالإناث.
ثانيا: املتغريات التابعة ●
�  ،29 –  18( م�شتويات  ثلثة  على  وا�شتمل  ال�شن،  متغري 

)60 –  45  ،44 –  30
م�شتويات  � اأربعة  وا�شتمل على  الجتماعية،  احلالة  متغري 

)عزباء، متزوجة، اأرملة، مطلقة(.
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متغري امل�شتوى التعليمي، وا�شتمل على خم�شة م�شتويات  �
)ابتدائي، اإعدادي، ثانوي، دبلوم/ بكالوريو�ش، ماج�شتري/ دكتوراه(.

اأربعة  � على  وا�شتمل  بال�شيكل،  ال�شهري  الدخل  متغري 
م�شتويات ) 1000 - 2999، 3000 - 4999 ، 5000 – 6999، 

7000 فاأكرث (.
م�شتويات  � ثلثة  على  وا�شتمل  الإقامة،  مكان  متغري 

)مدينة، قرية، خميم(

املبحث الرابع: نتائج الدرسة: عرض وحتليل
لأداة  ● وفقا  الدرا�سة  باأ�سئلة  املتعلقة  النتائج  اأول: 

ال�ستبانة
مدى . 1 )ما  الأول:  البحثي  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 

املقد�شيات؟(ومن  الن�شاء  جمتمع  عند  النرتنت  �شبكة  ا�شتخدام 
احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخراج  مت  ال�شوؤال  هذا  عن  الإجابة  اأجل 
واجلداول  الدرا�شة  ملجال  املئوية  والن�شب  املعيارية  والنحرافات 

التالية تو�شح ذلك: 
جدول رقم )2(

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مدى استخدام شبكة االنترنت

الن�سبة املئوية %العددالبياناملتغري 

ا�شتخدام احلا�شوب
9191نعم

99ل

ا�شتخدام النرتنت
9595نعم

5 5ل

املواقع التي 
يت�شفحنها 

م�شتخدمات 
الإنرتنت

99.5التعليمية

الثقافية
99.5

الرتفيهية
77.4

الجتماعية
1717.9

الريا�شية
66.3

4749.5كل ما ذكر

و�شيلة الإبحار 
بالنرتنت عرب

1414.8احلا�شوب

الهاتف املحمول
3637.9

الأجهزة الذكية 
3536.8

1010.5كل ما ذكر

متغري عدد 
ال�شاعات التي 

تق�شينها يف اأثناء 
ت�شفح مواقعك 

املف�شلة

7376.8�شاعة - �شاعتني

2223.2اكرث من �شاعتني

الن�سبة املئوية %العددالبياناملتغري 

ح�شابات على 
املواقع

 face book6265.3

face book و 
twitter55.3

face book و 
inistigram1920.0

44.2كل ما ذكر

55.3غريها

النت�شار  يظهر   )2( اجلدول  يف  الظاهرة  النتائج  خلل  من 
من   %  95 اإن  اإذ  العينة  اأفراد  بني  الإنرتنت  ل�شتخدام  الهائل 
منهن   %  91 مقابل  الإنرتنت،  ي�شتخدمن  اأنهن  اأكدن  املبحوثات 
ي�شتطعن ا�شتخدام احلا�شوب، ومع اأن احلا�شوب هو البداية يف انت�شار 
يف  للإبحار  الرئي�شية  اأو  الوحيدة  الطريقة  يعد  مل  اأنه  اإل  الإنرتنت 
الإنرتنت فح�شب النتائج فاإن 37.9 % من رواد الإنرتنت يبحرون 
الأجهزة  خلل  من  يبحرون   %  36.8 و  املحمولة،  الهواتف  عرب 
الذكية الأخرى مقابل 14.7 % يبحرون عرب احلوا�شيب، ومن خلل 
انت�شار ا�شتخدام الإنرتنت يكننا ملحظة انت�شار ا�شتخدام املواقع 
عى  املبحوثات  ترتادها  التي  املواقع  اأكرث  من  فهي  الإجتماعية 
�شبكة الإنرتنت، ويحتل الفي�شبوك اأعلى ن�شبة ارتياد من بني املواقع 
وان�شتغرام  الفي�شبوك  ا�شتخدام  يليه   %65.3 بن�شبة  الجتماعية 
على  املبحوثات  تق�شينه  الذي  للوقت  بالن�شبة  اأما   .%  20 بن�شبة 
�شبكة الإنرتنت فح�شب 76.8 % من املبحوثات فهن يق�شني ما بني 
�شاعة اىل �شاعتني بت�شفح مواقعهن املف�شلة يوميًا، وهذه تعد فرتة 

طويلة نوعا ما. 
مدى . 2 )ما  الثاين:  البحثي  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 

انت�شار ظاهرة التحر�ش عرب مواقع الإنرتنت والتوا�شل الجتماعي 
مت  ال�شوؤال  هذا  عن  الإجابة  اأجل  ومن  املقد�شي(؟  املجتمع  يف 
والن�شبة  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخراج 

املئوية ملجال الدرا�شة، واجلداول الآتية تو�شح ذلك:
جدول رقم )3(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب السؤال )هل سبق وأن تعرضت للتحرش اإللكتروني( عبر 
اإلنترنت )أو تعرفين إحداهن تعرضت له؟(

متغري هل �سبق واأن تعر�ست للتحر�ش الإلكرتوين 
الن�سبةالعدد)عرب الإنرتنت( اأو تعرفني اإحداهن تعر�ست له؟

املئوية %

5050نعم

5050ل

جدول رقم )4(
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب آرائهن في مدى انتشار التحرش عبر اإلنترنت 

الن�سبة املئوية %العددمتغري مدى انت�سار التحر�ش عرب الإنرتنت براأيك

5353كثري

4040متو�شط

77قليل جداً

100.0 %100املجموع
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النت�شار  اأعله،  اجلداول  يف  الواردة  النتائج  من  جليًا  يظهر 
ن�شبة  بلغت  حيث  الإنرتنت(  )عرب  الإلكرتوين  للتحر�ش  الوا�شع 
اأو  الإلكرتوين  للتحر�ش  تعر�شن  اأنهن  اأقررن  اللواتي  املبحوثات 
يعرفن اإحداهن تعر�شت له جاءت الن�شبة 50 % وهي ن�شبة عالية 
بالفعل. اأما بالن�شبة لآرائهن حول مدى انت�شار التحر�ش الإلكرتوين 
)عرب الإنرتنت( حيث 53 %من املبحوثات اأ�رشن اأنه كثري النت�شار.

مدى . 3 ما  الثالث:  البحثي  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 
والتوا�شل  الإنرتنت  مواقع  عرب  بالتحر�ش  املقد�شيات  الن�شاء  وعي 
الجتماعي؟، ومن اأجل الإجابة عن هذا الت�شاوؤل ل بد اأول من معرفة 
مدى وعي الن�شاء باأ�شباب التحر�ش ومن ثم مدى معرفتهن مبفهوم 
والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخراج  مت  ولذلك  التحر�ش، 
الدرا�شة، واجلداول الآتية تو�شح  املعيارية والن�شبة املئوية ملجال 

ذلك:

جدول رقم )5(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور األسباب التي قد تؤدي إلى وقوع الفتيات وخاصة المراهقات في شبك المتحرشين مرتبة ترتيبا تنازليًا

املتو�سط الفقرةرقم الفقرة
الن�سبة املئويةالنحراف املعيارياحل�سابي

4.480.7689.6وجود وقت فرغ كبري ل يتم ا�شتثماره ايجابيا1.

4.440.7488.8عدم متابعة الأبناء اأثناء دخولهم الإنرتنت2.

4.320.8486.4انعدام احلوار والنقا�ش بني اأفراد الأ�رشة3.

4.240.8184.8عدم ممار�شة اأ�شاليب التوعية من خماطر الإنرتنت4.

4.120.9682.4انت�شار �شلوكيات اللمبالة يف املجتمع5.

4.081.0681.6غياب القدوة احل�شنة6.

3.971.1079.4اأ�شلوب التن�شئة الجتماعية اخلاطئ )التدليل-ال�شدة(7.

3.950.9379.0ارتفاع ن�شبة الهجرة اأو النف�شال بني الأزواج8.

3.950.9579.0اخللفات الزوجية9.

3.930.9178.6�شعف الت�رشيعات والقوانني املجتمعية10.

3.900.9678.0النظم التعليمية القائمة على التلقني وانعدام احلوار11.

3.870.9577.4غياب دور موؤ�ش�شات املجتمع املدين12.

3.8689.77.2غياب دور موؤ�ش�شات الدولة يف القيام مب�شوؤولياتها13.

3.801.0276.0ق�شور املناهج التعليمية14.

3.790.9675.8عدم الهتمام مب�شكلت التلميذ15.

3.711.0574.2غياب التوجيه والإر�شاد من قبل املدر�شني16.

3.670.9473.4عدم اإ�شباع الطلب حلاجتهم الفعلية من خلل الأن�شطة  املدر�شية17.

3.610.9572.2غياب دور املدر�شة يف القيام بوظائفها الرتبوية18.

3.581.1071.5غياب دور النوادي الجتماعية19.

3.561.0971.2�شعف الثقة باملدر�ش20.

3.501.0670.0�شعف اللوائح املدر�شية21.

3.341.1566.8امل�شتوى التعليمي املتدين للوالدين22.

3.311.1666.2ممار�شة اللوم امل�شتمر من قبل املدر�ش23.

حمور الأ�سباب التي قد توؤدي اإىل وقوع الفتيات وخا�سة 
3.850.4277.0املراهقات يف �سبك املتحر�سني

اأول: مدى وعي الن�ساء باأ�سباب التحر�ش اللكرتوين:
يت�شح من نتائج اجلدول رقم )5( اأن الفقرة التي تن�ش على 
على  حازت  قد  اإيجابيا(  ا�شتثماره  يتم  ل  كبري  فراغ  وقت  )وجود 

اأي   ،)4.48( ي�شاوي  متو�شطها  وكان  احل�شابية  املتو�شطات  اأعلى 
بن�شبة 89.6 % وهي قيمة مرتفعة، ثم الفقرة التي تن�ش على )عدم 
متابعة الأبناء اأثناء دخولهم انرتنت( حيث كان املتو�شط احل�شابي 
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)4.44( بن�شبة 88.8 % ثم الفقرة التي تن�ش على )انعدام احلوار 
والنقا�ش بني اأفراد الأ�رشة ( مبتو�شط ح�شابي)4.32( بن�شبة 86.4 
%، تليها الفقرة التي تن�ش على )عدم ممار�شة اأ�شاليب التوعية من 
خماطر الإنرتنت ( مبتو�شط ح�شابي )4.24( بن�شبة 84.8، يف حني 
قبل  من  امل�شتمر  اللوم  )ممار�شة  على  تن�ش  التي  الفقرات  ح�شلت 
املدر�ش( على اأدنى متو�شط ح�شابي، حيث كان ي�شاوي )3.31(، اأي 
% ثم الفقرة التي ن�شها )امل�شتوى التعليمي املتدين   66.2 بن�شبة 
 ،%  66.8 اأي بن�شبة  للوالدين(، وكان متو�شطها احل�شابي )3.34( 
متو�شطها  وكان  املدر�شية(  اللوائح  )�شعف  ن�شها  التي  الفقرة  ثم 
%، تليها الفقرة التي تن�ش على   70 اأي بن�شبة  احل�شابي )3.50(، 
)�شعف الثقة باملدر�ش ( مبتو�شط ح�شابي )3.56(، ومن ذلك يكن 

حتديد الأ�شباب التي قد توؤدي اإىل وقوع الفتيات وخا�شة املراهقات 
ل�شتجابات  العام  املتو�شط  اأن  يلحظ  حيث  املتحر�شني  �شبك  يف 
معرفة  هناك  اأن  مبعنى  مرتفعة،  وهي   )3.85( بلغ  قد  املبحوثني 
لدى املبحوثات بالأ�شباب التي قد توؤدي اإىل وقوع الفتيات وخا�شة 
املراهقات يف �شباك املتحر�شني، كما ومن الوا�شح اأن معرفة الأ�شباب 
وال�شيطرة عليها تقع على عاتق الأهل ب�شكل اأ�شا�شي مما يوؤكد دور 
ال�رشة يف التن�شئة والتوعية ال�شليمة لأفرادها، ومن امللحظ تل�شي 
اأ�رشيًا  الرتبية عمًل  اأ�شبحت  الرتبية حيث  املدر�شة حديثًا يف  دور 

واقت�رش دور املدر�شة على التعليم يف اأغلب الأحيان. 
ثانيا: مفهوم التحر�ش اللكرتوين:

جدول رقم )6(
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور تعريف مفهوم التحرش عبر اإلنترنت مرتبة ترتيبا تنازليًا

املتو�سط الفقرةالرقم
احل�سابي

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية

4.410.7988.2املتحر�شون على الإنرتنت عادًة ما يتخفون باأ�شماء م�شتعارة وي�شعب متييزهم.1. 

4.220.9784.4م�شاركة الخرين �شور اأو فيديوهات ذات حمتوى جن�شي معي يعد حتر�شا2.

4.091.0481.8خلل ال 10�شنوات الخرية زادت ظاهرة التحر�ش عرب الإنرتنت ب�شكل ملحوظ3.

3.970.9079.4التحر�ش عرب الإنرتنت يكن اأن يوؤدي للغت�شاب اأو القتل اأحيانا4.

3.921.0878.4التحر�ش عرب الإنرتنت ل يقل خطورة عن التحر�ش يف العمل او ال�شارع.5.

3.870.9977.4النكت التي حتوي ايحاءات جن�شية تعد حتر�شا6.

3.841.0676.8 املتحر�ش يف ال�شارع ل يقل خطورة عن املتحر�ش على الإنرتنت7.

3.821.0476.4 يوؤثر امل�شتوى التعليمي للوالدين يف اأ�شاليب مواجهة الفتاة للتحر�ش الإلكرتوين8.

3.761.0175.2الر�شائل ذات املحتوى غري املرغوب فيه يعد حتر�شا9.

3.651.1973.0اإعلين عن بياناتي ال�شخ�شية للغرباء على الإنرتنت يكن اأن يوؤذيني اأو يوؤذي عائلتي10.

3.551.1071.0ل اأمانع اأن اأجلاأ اىل ال�رشطة يف حال تعر�شت للتحر�ش الإلكرتوين11.

3.461.1069.2الفتيات/الن�شاء اللواتي يق�شني �شاعات اأطول على الإنرتنت اكرث عر�شة للتحر�ش بهن12.

3.191.1463.8الفتيات القل حظًا يف التعليم هن الكرث عر�شة للتحر�ش الإلكرتوين13.

3.001.2060.0املتحر�ش بهن عادة هن من ال�شابات اأو املراهقات فقط.14.

التي  الفقرة  اأن   )6( رقم  ال�شابق  اجلدول  نتائج  من  يت�شح 
ن�شها )املتحر�شون على الإنرتنت عادًة ما يتخفون با�شماء م�شتعارة 
وي�شعب متييزهم( قد حازت على اأعلى املتو�شطات احل�شابية وكان 
متو�شطها ي�شاوي )4.41 اأي بن�شبة 88.2 %(، ثم الفقرة التي تن�ش 
جن�شي  حمتوى  ذات  فيديوهات  اأو  �شور  الآخرين  )م�شاركة  على 
معي يعد حتر�شا( حيث كان املتو�شط احل�شابي )4.22(، اأي بن�شبة 
84.4 % تليها الفقرة التي تن�ش على )خلل الـ10�شنوات الأخرية 
زادت ظاهرة التحر�ش عرب الإنرتنت ب�شكل ملحوظ( مبتو�شط ح�شابي 
)التحر�ش  التي تن�ش على  الفقرة  %، ثم   81.8 اأي بن�شبة   )4.09(
اأحيانًا( مبتو�شط  اأو القتل  اأن يوؤدي للغت�شاب  عرب الإنرتنت يكن 
التي  الفقرات  ح�شلت  حني  يف   ،%  79.4 بن�شبة   )3.97( ح�شابي 
املراهقات  اأو  ال�شابات  من  هن  عادة  بهن  )املتحر�ش  على  تن�ش 
ثم   ،)3.00( ي�شاوي  كان  حيث  ح�شابي،  متو�شط  اأدنى  على  فقط.( 

الكرث  هن  التعليم  يف  حظًا  القل  )الفتيات  ن�شها  التي  الفقرة 
عر�شة للتحر�ش الإلكرتوين( وكان متو�شطها احل�شابي )3.19(، ثم 
�شاعات  يق�شني  اللواتي  الن�شاء  )الفتيات/  على  تن�ش  التي  الفقرة 
ح�شابي  (مبتو�شط  بهن  للتحر�ش  عر�شة  اكرث  الإنرتنت  على  اأطول 
)3.46( تليها الفقرة التي تن�ش على )ل اأمانع اأن اأجلاأ اىل ال�رشطة 
 ،)3.55( ح�شابي  مبتو�شط  الإلكرتوين(  للتحر�ش  تعر�شت  حال  يف 
تدل اإجابات املبحوثات على وعيهن مبفهوم التحر�ش عرب الإنرتنت، 
واأنهن قادرات على التعامل مع الظاهرة مبو�شوعية تبعًا ملا اأجنب 
به، اإذ اإن املتحر�ش بهن لي�ش �رشطًا اأن يق�شني �شاعات طوال اأمام 
على  يح�شلن  مل  اأنهن  اأو  فقط،  املراهقات  من  اأنهن  او  ال�شا�شات 
فر�شتهن بالتعليم مما يدل على اأن املراأة بغ�ش النظر عن م�شتواها 
هي  ال�شا�شات  اأمام  تق�شيها  التي  ال�شاعات  اأو  عمرها  اأو  التعليمي 

معر�شة للتحر�ش الإلكرتوين. 
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املقدسيات النساء  من  عينة  على   دراسة 

أ.حمد خليل محمد عليان
أ. فداء "محمد عيد" طه

ثانيا: النتائج املتعلقة باأ�سئلة الدرا�سة وفقا لأداة املجموعة 
البوؤرية: 
مدى . 1 )ما  الأول:  البحثي  بال�شوؤال  املتعلقة  النتائج 

جميع  املقد�شيات؟(  الن�شاء  جمتمع  عند  الإنرتنت  �شبكة  ا�شتخدام 
اأع�شاء املجموعة الع�رشين اأ�رشن اإىل اأنهن يت�شفحن مواقع الإنرتنت 
�شاعة  الأقل  على  يق�شني  اأنهن  اإىل  اأ�رشن  منهن   8 دائمة،  ب�شورة 
يوميا بت�شفح الإنرتنت، يف حني 9 منهن اأ�رشن اإىل اأنهن يق�شني من 
�شاعة اإىل �شاعتني، يف حني اأن ثلث ن�شاء اأ�رشن اإىل اأنهن يق�شني 
يف  الن�شاء  جميع  الإنرتنت،  ت�شفح  على  يوميا  �شاعات   3 من  اأكرث 
با�شتثناء  الذكية  الأجهزة  خلل  من  الإنرتنت  يت�شفحن  املجموعة 
النتائج  وهذه  احلا�شوب،  الإنرتنت من خلل  ت�شتخدم  واحدة  اإمراأة 
تتفق ب�شكل كامل مع نتائج العينة التي مت احل�شول على البيانات 

من خلل ال�شتبانة. 
النتائج املتعلقة بال�شوؤال البحثي الثاين: »ما مدى انت�شار . 2

ظاهرة التحر�ش الإلكرتوين )عرب الإنرتنت لدى الن�شاء املقد�شيات؟(. 
من خلل النقا�ش مع اأع�شاء املجموعة، تبني اأن 6 ن�شاء من 
الأقل ملرة واحدة من خلل  الع�رشين تعر�شن للتحر�ش على  �شمن 
اأنها  اإىل  اأ�شارت  واحدة منهن  الفي�ش،  الإنرتنت، وحتديدا من خلل 
تلقت تعليقات دالة على التحر�ش على اإحدى �شورها التي ن�رشتها 
اأنها تلقت ر�شالة من �شاب عرب عن  اإىل  اأ�شارت  الفي�ش، وثانية  عرب 
اإعجابه بها، يف حني اأ�شارت الثالثة اإىل اأنها تلقت بو�شت من �شديق 
لها يحمل م�شامني عاطفية، باقي الن�شاء )14 امراأة( اأ�رشن اإىل اأنهن 
مل ي�شبق اأن تعر�شن لتحر�شات عرب الإنرتنت. كذلك اأظهرت النتائج 
اأن 30 % من اأع�شاء املجموعة الع�رشين تعر�شن على الأقل ملرة 
الفي�ش،  خلل  من  وحتديدا  الإنرتنت،  خلل  من  حتر�ش  من  واحدة 
البوؤرية  املجموعة  يف  �شاركن  اللواتي  الن�شاء  اأن  على  اأظهرت  كما 
اأ�رشن اإىل اأن ظاهرة التحر�ش الإلكرتوين موجودة يف كل البلد ويف 

فل�شطني.
الثالث: »ما مدى وعي . 3 النتائج املتعلقة بال�شوؤال البحثي 

ي�شتدل  الإنرتنت(؟  )عرب  الإلكرتوين  بالتحر�ش  املقد�شيات  الن�شاء 
من النقا�ش بني اأع�شاء املجموعة البوؤرية اأن الأغلبية العظمى )16 
امراأة( لديهن وعي مبفهوم التحر�ش الإلكرتوين، وعلى اإدراك ومعرفة 
باأ�شكال التحر�ش، حيث اأجمعت الن�شاء اإىل اأن عر�ش �شورة تخد�ش 
البذيئة  والألفاظ  اجلن�شي،  الطابع  تاأخذ  التي  والتعليقات  احلياء، 

والنكت اخلالعة وغريها تعد اأ�شكال للتحر�ش الإلكرتوين.
ثالثا: النتائج املتعلقة بفر�سيات الدرا�سة 

عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الأوىل:  الفر�سية 
يف  الن�شاء  وعي  مل�شتوى   )α≥0.05( الإح�شائية  الدللة  م�شتوى 

القد�ش ال�رشقية نحو التحر�ش عرب الإنرتنت تعزى ملتغري ال�شن.
جدول )7(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى وعي النساء في القدس الشرقية نحو 
التحرش عبر اإلنترنت تعزى لمتغير السن

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمتغري ال�سن

29 - 18583.050.70

44 - 30303.290.65

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمتغري ال�سن

65 - 45123.070.40

1003.120.66املجموع

جدول رقم ) 8 (
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )ONE WAY Analysis of Variance( لمستوى 

وعي النساء في القدس الشرقية نحو التحرش عبر اإلنترنت تعزى لمتغير السن

جمموع م�سدر التباين
متو�سط درجة احلريةاملربعات

م�ستوى قيمة فاملربعات
الدللة

بني 
1.15220.576املجموعات

1.3410.266
داخل 

41.676970.430املجموعات

42.82899املجموع

 sig قيمة  اأن  تبني  الأحادي  التباين  اختبار  اإىل  بال�شتناد 
نقبل  فاإننا  لذا  اإح�شائيا،  دالة  لي�شت  بذلك  وهي   ،0.05 من  اأكرب 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  بعدم  القائلة  ال�شفرية  الفر�شية 
الن�شاء  وعي  مل�شتوى   )α≥0.05( الإح�شائية  الدللة  عند م�شتوى 
يف القد�ش ال�رشقية نحو التحر�ش عرب الإنرتنت تعزى ملتغري ال�شن، 
البوؤرية،  املجموعة  ذلك جليا يف  وقد ظهر  متوقعة،  النتيجة  وهذه 
الفئات  كل  لدى  التحر�ش  مبو�شوع  وعيا  هناك  اأن  وجدنا  حيث 
الإنرتنت،  مواقع  ت�شتخدم  العمرية  الفئات  بكافة  فالن�شاء  العمرية، 
الأكرث  هن  فالن�شاء  العمرية،  الفئة  عن  النظر  بغ�ش  بهن  ويتحر�ش 
 .)A.Lenhart 2007( عر�شة للتحر�ش الإلكرتوين كما راأينا يف درا�شة
عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثانية:  الفر�سية 
يف  الن�شاء  وعي  مل�شتوى   )α≥0.05  ( الإح�شائية  الدللة  م�شتوى 
احلالة  ملتغري  تعزى  الإنرتنت  عرب  التحر�ش  نحو  ال�رشقية  القد�ش 

الجتماعية.
 sig قيمة  اأن  تبني  الأحادي  التباين  اختبار  اإىل  بال�شتناد 
نقبل  فاإننا  لذا  اإح�شائيا،  دالة  لي�شت  بذلك  وهي   ،0.05 من  اأكرب 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  بعدم  القائلة  ال�شفرية  الفر�شية 
الن�شاء  وعي  مل�شتوى   )α≥0.05 ( عند م�شتوى الدللة الإح�شائية
يف القد�ش ال�رشقية نحو التحر�ش عرب الإنرتنت تعزى ملتغري احلالة 
الجتماعية، وهذه النتيجة تتفق اأي�شا مع نتيجة املجموعة البوؤرية، 
الوعي  اأ�شا�شيا يف حتديد م�شتوى  لي�ش عامل  ال�شن  اأن عامل  فكما 
بالتحر�ش، اأي�شا احلالة الجتماعية ل تعد متغريا اأ�شا�شيا يف حتديد 
هي  الجتماعية  حالتها  عن  النظر  بغ�ش  فاملراأة  الوعي،  م�شتوى 

عر�شة للتحر�ش احلقيقي والفرتا�شي الإلكرتوين.
جدول رقم )9(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى وعي النساء في القدس الشرقية نحو 
التحرش عبر اإلنترنت تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمتغري احلالة الجتماعية

433.140.72عزباء

453.150.65متزوجة

52.990.36اأرملة
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النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمتغري احلالة الجتماعية

72.940.49مطلقة

1003.120.66املجموع

جدول رقم )10(
 )ONE WAY Analysis of Variance ( نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

لمستوى وعي النساء في القدس الشرقية نحو التحرش عبر اإلنترنت تعزى لمتغير الحالة 
االجتماعية

جمموع م�سدر التباين
متو�سط درجة احلريةاملربعات

م�ستوى قيمة فاملربعات
الدللة

بني 
0.35330.118املجموعات

0.2660.850
داخل 

42.475960.442املجموعات

42.82899املجموع

عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الثالثة:  الفر�سية 
يف  الن�شاء  وعي  مل�شتوى   )α≥0.05( الإح�شائية  الدللة  م�شتوى 
الإنرتنت تعزى ملتغري امل�شتوى  التحر�ش عرب  ال�رشقية نحو  القد�ش 

التعليمي.
جدول )11(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى وعي النساء في القدس الشرقية نحو 
التحرش عبر اإلنترنت تعزى لمتغير المستوى التعليمي

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمتغري امل�ستوى التعليمي

13.360.53ابتدائي

73.660.49اإعدادي

413.190.66ثانوي

472.970.65دبلوم / بكالوريو�ش

43.340.57ماج�شتري/ دكتوراه

1003.120.66املجموع

جدول رقم )12(
 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )ONE WAY Analysis of Variance( لمستوى 
وعي النساء في القدس الشرقية نحو التحرش عبر اإلنترنت تعزى لمتغير المستوى التعليمي

جمموع م�سدر التباين
متو�سط درجة احلريةاملربعات

م�ستوى قيمة فاملربعات
الدللة

بني 
3.57640.894املجموعات

2.1640.079
داخل 

39.253950.413املجموعات

42.82899املجموع

 sig قيمة  اأن  تبني  الأحادي  التباين  اختبار  اإىل  بال�شتناد 
نقبل  فاإننا  لذا  اإح�شائيا،  دالة  لي�شت  بذلك  وهي   ،0.05 من  اأكرب 
اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  بعدم  القائلة  ال�شفرية  الفر�شية 
الن�شاء  وعي  مل�شتوى   )α≥0.05( الإح�شائية  الدللة  عند م�شتوى 
ملتغري  تعزى  الإنرتنت  عرب  التحر�ش  نحو  ال�رشقية  القد�ش  يف 

امل�شتوى التعليمي، وهذا يعزز النتائج التي تو�شل لها الباحثان من 
خلل املجموعة البوؤرية، ويكن تف�شري ذلك يف اأن ا�شتخدام مواقع 
بكافة  الن�شاء  بل  وح�شب،  املتعلمني  فئة  على  يقت�رش  ل  الإنرتنت 
امل�شتويات التعليمية ت�شتخدم مواقع الإنرتنت، مع اختلف بنوعية 
املواقع، ومبا اأن ا�شتخدام الإنرتنت ل ينح�رش على م�شتوى تعليمي 
يك�شبهن  وهذا  الإلكرتونية،  للتحر�شات  عر�شة  هن  بالتايل  واآخر، 

وعي ومعرفة مبفهوم التحر�ش الإلكرتوين.
عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  الرابعة:  الفر�سية 
يف  الن�شاء  وعي  مل�شتوى   )α≥0.05( الإح�شائية  الدللة  م�شتوى 
مكان  ملتغري  تعزى  الإنرتنت  عرب  التحر�ش  نحو  ال�رشقية  القد�ش 

القامة.
جدول رقم )13(

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى وعي النساء في القدس الشرقية نحو 
التحرش عبر اإلنترنت تعزى لمتغير مكان االقامة

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمتغري مكان القامة

613.050.63مدينة

323.260.69قرية

73.160.73خميم

1003.120.66املجموع

جدول رقم )14(
 نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ) ONE WAY Analysis of Variance( لوعي 

النساء في القدس الشرقية نحو التحرش عبر اإلنترنت تعزى لمتغير مكان االقامة

جمموع م�سدر التباين
متو�سط درجة احلريةاملربعات

م�ستوى قيمة فاملربعات
الدللة

بني 
0.96520.482املجموعات

1.1180.331
داخل 

41.863970.432املجموعات

42.82899املجموع

بال�شتناد اإىل اختبار التباين الأحادي تبني اأن قيمة sig اأكرب 
من 0.05، وهي بذلك لي�شت دالة اإح�شائيا، لذا فاإننا نقبل الفر�شية 
ال�شفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى 
القد�ش  يف  الن�شاء  وعي  مل�شتوى   )α≥0.05( الإح�شائية  الدللة 

ال�رشقية نحو التحر�ش عرب الإنرتنت تعزى ملتغري مكان القامة.
عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اخلام�سة:  الفر�سية 
الن�شاء  وعي  م�شتوى  يف   )α≥0.05( الإح�شائية  الدللة  م�شتوى 
املقد�شيات نحو التحر�ش عرب الإنرتنت يعزى ملتغري كمية ا�شتخدام 

الإنرتنت.
جدول رقم )15(

نتائج اختبار Independent Samples Test لمستوى وعي النساء في القدس 
الشرقية نحو التحرش عبر اإلنترنت تعزى لمتغير كمية استخدام اإلنترنت

كمية ا�ستخدام 
املتو�سط العددالإنرتنت

احل�سابي
النحراف 
درجات قيمة تاملعياري

احلرية
م�ستوى 
الدللة

733.120.690.066�شاعة �شاعتان
930.947

223.110.59اأكرث من �شاعتان
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املقدسيات النساء  من  عينة  على   دراسة 

أ.حمد خليل محمد عليان
أ. فداء "محمد عيد" طه

تبني   Independent Samples Test اختبار  اإىل  بال�شتناد 
لذا  اإح�شائيا،  دالة  لي�شت  بذلك  وهي   ،0.05 من  اأكرب   sig قيمة  اأن 
فاإننا نقبل الفر�شية ال�شفرية القائلة بعدم وجود فروق ذات دللة 
اإح�شائية عند م�شتوى الدللة الإح�شائية )α≥0.05( مل�شتوى وعي 
الن�شاء يف القد�ش ال�رشقية نحو التحر�ش عرب الإنرتنت تعزى ملتغري 
كمية ا�شتخدام الإنرتنت، وهذه النتيجة تتفق مع املجموعة البوؤرية، 
التحر�ش  نحو  الوعي  من  عال  م�شتوى  وجود  النتائج  اأظهرت  حيث 

اجلن�شي رغم تفاوت ا�شتخدام مواقع النرتنت والتوا�شل. 
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التوصيات:
يف �سوء النتائج ال�سابقة، تو�سي الدرا�سة مبا ياأتي:

التو�شع يف البحوث حول ظاهرة التحر�ش عرب الإنرتنت. . 1
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اإدخال التوعية من التحر�ش عرب الإنرتنت �شمن جمموعات . 4

التوعية اجلن�شية للطلب والطالبات.
التعامل مع . 5 اإ�شدار قوانني وت�رشيعات رادعة، بحيث يتم 

املتحر�ش افرتا�شيا، مثله كمثل املتحر�ش واقعيا. 
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