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طالب نظر ة وج من ا التحرش لة بمش العالقة ذات العوامل عض
سالمية بية ال منظو من ا ملواج ح مق وتصو ة املصر امعات را   ر

م كمال محمد، سليمان الرسو ب لعبد النر عبد حامد   ي

سالمية، بية ال مصرقسم رة، بالقا ر جامعة بية، ال   .زلية

ي و لك يد   kamalabd-elnaby.8@azhar.edu.eg: ال

اسة الد ص :رم  

نظـر ـة وج مـن ـ ا التحـرش لة بمـش العالقة ذات العوامل م أ تحديد اسة الد ذه ردف

وتقـــــــديم ة، املـــــــصر امعـــــــات ا ســـــــالمية،طـــــــالب بيـــــــة ال منظـــــــو مـــــــن ـــــــا ملواج ح ـــــــ مق رتـــــــصو ر

وطبقــــــت البيانـــــات، جمـــــع ــــــ بانة ســـــ ـــــ ع واعتمـــــدت الوصــــــفي، املـــــن اســـــة الد رواســـــتخدمت

بلغــت عينــة ــ ع اســة ات) 934(رالد ــ متغ وفــق ن ع مــو ة املــصر امعــات ا وطالبــات طــالب زمــن

اســـية/ النـــوع( الد اســـة/ رالفرقـــة الد امعـــة/ رطبيعـــة أن،)ا عـــن النتـــائج املوافقـــةوأســـفرت جـــة رد

بالعوامل اصة ا املحاو مجمل لةرع بمـش العالقة جـاءتذات ـ ا ة(التحـرش ـ مـن) كب

التــا ــا ترتي ــان و اســة، الد عينــة نظــر ــة ثــم: روج قتــصادية، بالعوامــل ــاص ا و لاملحــو ر

ثـــــــم خالقيــــــة، و يـــــــة الدي بالعوامـــــــل ـــــــاص ا ـــــــع الرا بالعوامـــــــلراملحــــــو ـــــــاص ا الثالـــــــث راملحـــــــو

تراوحـت حيث جتماعية، بالعوامل اص ا ي الثا املحو ة خ املرتبة و متوسـطرالثقافية،

املحــاو تلــك ات لعبــا ية ــس ال ان رو نرز ق)3.871(و) 3.501(بـــ فـــر وجــود ــ إ النتــائج ت وأشــا و، ر

لــصا النــوع ــ ملتغ عــز اســة الد عينــة اســتجابات ىــ كمــار بانة، ســ محــاو جميــع ــ ع رنــاث

ـــ ملتغ عـــز اســـة الد عينـــة اســتجابات ـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فــر وجـــود ـــ إ النتـــائج ت ىأشــا ر ور

بالعوامـــل ــاص ا ـــع الرا املحــو عــدا املحـــاو جميــع ـــ عــة الرا الفرقــة لـــصا اســية الد رالفرقــة ر ر

إحـصائيا، دالـة فيـھ ق الفـر تكـن فلـم خالقيـة و ية الدي
ً

عينـةو اسـتجابات ـ ق فـر وجـدت وكمـا

محـــو عـــدا املحـــاو جميـــع ـــ النظـــر التخـــصص ذو لـــصا التخـــصص ـــ ملتغ عـــز اســـة رالد ر ي ي ى ر

ـــــ ق فـــــر وجـــــدت نمـــــا ب إحـــــصائيا، دالـــــة فيـــــھ ق الفـــــر تكـــــن فلـــــم خالقيـــــة و يـــــة الدي والعوامـــــل و
ً

ع ثـــم ة، املنــصو جامعـــة لـــصا امعـــة ا ــ ملتغ عـــز اســـة الد عينـــة راســتجابات ى اســـةر الد ررضـــت

حات املق من عددا وقدمت اسة، الد قيد ح املق رالتصو   .ر

املفتاحية لمات زة:ال الغر التحرش، سية، ا االثقافة الثقافية،، سالميةلعوامل بية   .ال
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Some Factors Related to the Problem of Sexual Harassment  
from the Viewpoint of the Egyptian University Students  

and a Suggested Proposal for Facing from the Islamic Education 
Perspective 

Kamal Agamy Hamed Abdelnaby*, Abd Rab Al Rasul Suliman 
Mohammed 
Lecturer at the Department of Islamic Education, Faculty of 
Education, Al-Azhar University, Egypt. 
*Email: kamalabd-elnaby.8@azhar.edu.eg 
Abstract: 
This study aimed to identify the most important factors related to the 
problem of sexual harassment from the viewpoint of the Egyptian 
university students and provide a suggested proposal of confronting 
from the perspective of the Islamic education. The study used the 
descriptive method and made use of a questionnaire to collect data. 
The study was administered to a sample consisting of (934) university 
students. The Egyptian students were distributed according to the 
variables of (gender/ study group/ nature of the study/ university). The 
results of the study showed that the degree of approval concerning the 
dimensions of the factors related to the problem of sexual harassment 
was (large) from the viewpoint of the study sample, and its component 
arrangement was as follows: the first dimension was related to the 
economic factors, then the fourth dimension which was related to 
religious and moral factors, followed by the third dimension which 
was related to the cultural factors, and in the last place came the 
second dimension related to the social factors. The average weights of 
the terms of those dimensions ranged between (3.501) and (3.871); the 
results indicated that there were differences in the responses of the 
study sample which was attributed to the gender variable in favor of 
females on all the dimensions of the questionnaire and the results also 
indicated that there were statistically significant differences in the 
responses of the study sample due to the variable of the study group in 
favor of the fourth group in all the dimensions except for the fourth 
dimensions related to the religious and ethical factors. The differences 
were not statistically significant in the responses of the study sample 
due to the variable of specialization in favor of those with theoretical 
specialization in all the dimensions except for the dimension of 
religious and ethical factors as the differences were not statistically 
significant. Finally, there were statistically significant differences in 
the responses of the study sample due to the university variable in 
favor of Mansoura University. The study finally presented the target 
proposed scenario and made a number of proposals. 
Keywords: sexual education, harassment, instinct, The cultural factors 
Islamic Education. 



بعض العوامل ذات العالقة بمشكلة التحرش الجنسي من وجھة نظر 
 ... وتصور مقترح لمواجھتھا من منظورطالب الجامعات المصریة

  عبد رب الرسول سلیمان محمد/ د
 كمال عجمي حامد عبد النبي/ د

 

 
 
 
 
 

124 

اسة الد   :رمقدمة

ـــ ع ومحافظتــھ أبنائــھ وتــدين أخــالق بدماثــة الزمـــان قــديم مــن املــصر املجتمــع ــ ييتم
الــــسلوكيات عــــض ة ــــ خ ونــــة ــــ املــــصر املجتمــــع ســــطح ــــ ع ــــرت ظ وقــــد وثوابتــــھ، يأصــــولھ

التحـرش عـد و قبـل، مـن موجـودة تكن لم ال املنحرفـھاملنحرفھ الـسلوكيات ـذه أحـد ـ ا
نـت ن و الفـضائية القنـوات دة مـشا ومالھ وقتھ جل بدد الذي الشباب عض ا يقوم ُال

ــسة فر م عـض وقــوع ل ـس ممــا ذلـك، عــاد أل ك مـد ــ غ ، والطـا الــصا مـن مــا م ـل ــ ربمـا
ذاك أو ذا إلدمان لة   .س

ــــسان مـــن اضــــر ا العـــصر تطلـــب ــــةو بو وال القيميـــة الطفــــرات يواجـــھ أن املـــسلم
ــ أك أصــبح ه باعتبــا ــسية ا بيــة ال موضــوع ــا تناول ميــة مــن ــ ال مــو أبــر ومــن ة، ــ راملتغ ر ز
ــ العل التطــو ظــل ــ و القــيم، ــ ــة ذ ا ات ــ التغ ب ــس وذلــك ســابق، وقــت أي مــن احــا رإ ر

ً

املختلفة عالم وسائل و وظ ـا،روالتكنولو وغ النقالـة واتف وال نت، ن و والفضائيات، ،
م ـد وتز ـسية، ا بيـة بال يتعلـق فيمـا لألبناء شاد و التوجيھ تقديم يتطلب مر جعل ومما ر
؛ الوقائيـــــــة بيـــــــة ال أنـــــــواع مـــــــن كنـــــــوع الـــــــسليمة يحة الـــــــ والـــــــسلوكيات ســـــــات واملما ف رباملعـــــــا ر

مــــن م ــــ و بنــــاء ســــالمة ــــ ع عــــنللمحافظــــة عيــــدا مفكــــر، مثقــــف واع جيــــل ــــشئة ت أجــــل
ً

ٍ
واملرئيــة ـة املكتو عــالم وسـائل ــش كمـا م، حيـا ســ ـ تــؤثر أن يمكـن ــ ال ات ـ واملتغ ـواء
ايـــدة امل النمـــو معـــدالت ـــ إ باإلضـــافة ، ـــ ا والتحـــرش غتـــصاب و الـــشرف جـــرائم تزايـــد ـــ إ

نــــاقو أصــــبحت ــــ ال ــــسيا ج املنقولــــة لألمــــراض
ً

أجيــــال ــــالك ــــ إ يــــؤدي أن يمكــــن بمــــا خطــــر، س
التوظيـف وتزايـد ، الـسل ـا جان ـ العوملـة بـھ جـاءت ما إ ذلك ب الس عود وقد املستقبل،
الــــضبط ة صــــعو ــــ إ أدى ذلـــك ــــل ديثــــة، ا التكنولوجيــــا ســـائط و الفــــضائية للقنــــوات والـــس

حدوث إ أدى مما م، وتفك الشباب عقو ع الفئـةلوالسيطرة ـذه لـدى سية ج انحرافات
فــــإن ســــبق، مــــا ــــ ع ــــسا وتأس م، لــــد ــــ ج وتثقيــــف توعيــــة وجــــود عــــدم ب ــــس الــــشباب مــــن

ً

يـــة العر املجتمعـــات ـــ ـــسية ج انحرافـــات وجـــود ـــ إ يـــؤدى قـــد ـــسية ا بيـــة ال مـــال وإ ضـــعف
ـــسي ج ومعلومـــات ثقافـــة ـــ ع يحـــصلو الـــشباب ك ـــ ن أن ذلـــك مـــن خطـــر و ســـالمية، مـــننو ة

نت ن و املختلفة عالم وسائل يحة غ   ). 1(مصادر

املجتمــــع ــــ ع طــــرأت ات ــــ غ نــــاك أن بجــــالء ك يــــد ن الــــرا الواقــــع ــــ املــــدقق رولكــــن
الــــسطح، ـــ ع و بـــالظ فبـــدأت املجتمـــع عمـــق ـــ امنـــة انـــت مـــشكالت غ بـــز ـــا وأبر ، راملـــصر و ز ي

ـــ ا التحــــرش لة مـــش ـــا أبر مـــن ـــ. زولعـــل تكـــن ــــاولـــم لك ـــا ا الواقـــع وليـــدة لة املــــش ذه
بعھ اســــــت ــــــا كمو ولعــــــل ــــــا، داخل امنــــــة انــــــت ــــــا ولك جتماعيــــــة يــــــة الب ــــــ وموجــــــودة قديمـــــة

ا املرتبطة اسات الد كمو ة ربالضر نر   ).2(و

مواقــع عــض و الفـضائية القنــوات عــض ـ ع ده شــا مــا مقلـدا الــشباب عــض ـساق وا
صـــ ـــ س ـــ ل ج تـــر ـــ ال نـــت كــــنون ســـواء ـــن، والتحـــرش والـــسيدات الفتيـــات معاكـــسة ة رو

ــ وتنا املكبوتــة، غباتــھ و امحــة ا واتھ شــ تحركــھ يفعــل، بمــا ئ عــا ــ غ منتقبــات، أم رســافرات
ســـوءا ـــد تر بيـــد مالمـــسة أو نظـــرة أجـــل مـــن ضـــعف، ظـــات ـــ ة الـــسو والفطـــرة الـــدي ًالـــوازع

ـــا حظ شـــاء أنـــھ إال قـــوة، وال ـــا ل حـــو ال ـــقلبفتـــاة الطر نفـــس ـــ ـــس عـــض-أن ـــسلكھ الـــذي
املنـــــضبط ــــــ غ حالــــــة-الـــــشباب ن مـــــستغل عقبــــــاه، يحمـــــد ال مــــــا فيقـــــع ــــــا؛ حاجا عـــــض ــــضاء لقــ

ـ ع ج خر من يحدث ما ل ل بالرفض الصيحات تتعا ثم ومن الناس، من كث لدى والالمباالة
العامـة داب و والتقاليــد والعــادات والـدين القيميــة ــاملنظومـة ع ذلــك دل وإن ـا، عل درج ــ ال
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ولة ــس يتـأثر ال الـذي املـصر الـشعب لـدى التـدين وطبيعـة الـدين أصـالة ـ ع يـدل فإنمـا ء، يـ
عاتية انت ما م الزمان   .عوامل

ر رأكتو ش رة القا وسط منطقة ا د ش ال ا التحرش حادثة طرحت وقد
ان) م2008( مدى حو ساؤالت ال من مفالالعديد ل ش ايد ت بدأت ال لة املش ذه شار

والــضابطة صــيلة والقــيم املحــافظ ع الطــا ذي املــصر ــ. ياملجتمــع ع القــضية طرحــت ــالطبع و
ُ

اسةساط إرالد ع شر وال الدين علماء اسة بالد ا وتناول عالم، وسائل مختلف رونوقشت
جت و الـــنفس وعلمـــاء بيــة ال علمـــاء ميـــعجانــب ا حــاو وقـــد تخصـــصھ-لمــاع، مجـــال ــ -ـــل

الدواء صف و الداء   ).3(ويص

املركــز قــام حيــث املفــصلة؛ اســة الد حــد ـــــــــــ لة املــش ـــــــــــ رة الظــا ــذه تمــام بلــغ روقــد
ـــ رة ظـــا يـــصبح أن ـــاد ــ ا التحـــرش أن ـــ إ ـــ وانت لة املــش ببحـــث املـــرأة قـــو قاملــصر ي

املوا سـائل و العامـة الـشواطئوالشوارع عـن فـضال البيـوت عـض و العمـل أمـاكن ـ مـا و صـالت،
ً

ر
القـضية تحولـت حيـث املجتمع، أمن دد و طر با ينذر الذي مر العامة؛ دائق وا ات واملن

يوم عد يوما ايد ت الت وما لة مش ًإ   .)4(ز

يفة ـــ وصـــفت وقـــد ، ـــ ا التحـــرش ـــسبة ـــ العـــالم دو أســـوأ مـــن مـــصر عـــد لو
الــشوارعأمر ــ ــساء بال ـ ا التحــرش ــسبة ـ العــالم دو أســوأ مــن واحـدة ــا بأ مــصر لكيـة

عـــــــد الثانيــــــة املرتبــــــة ـــــــ ي تــــــأ مــــــصر أن بوســـــــت الواشــــــنطن يفة ــــــ وقالـــــــت العامــــــة مــــــاكن و
رة الظا ذه ستان   ). 5(أفغا

ذلـــ رجـــع و للتحـــرش، بــات وامل ـــساء ال عـــرض ـــادة ــ إ اســـات الد عـــض ت زوأشــا ر كر
مـــن ب ــ اق إنــھ القـــو يمكــن ل ــش ــا ف التحـــرش حــاالت وتفــ مــصر ـــ جتمــا الوضــع ــ لإ
ــانوا ســواء ن املتحرشـ معاقبــة ـدف ــات العقو قـانو ــشديد ذلـك ــ ع وترتـب رة، ظــا ه ًاعتبـا ن ر

ساء أم ًجاال ً
ة. ر ـ خ ونـة ـ حظيـت ـ ال القـضايا مـن ـ ا التحـرش لة مـش عـد ثـم ومـن
يتجـــزأبا ال جـــزءا أصـــبحت ـــ ح عالميـــة؛ و اديميـــة و املجتمعيـــة وســـاط مـــن العديـــد ًتمــام

طوائفـــــھ بجميـــــع املـــــصر للمجتمـــــع اليـــــومي طـــــاب ا أن. يمـــــن تخـــــ املـــــرأة انـــــت الـــــسابق ففـــــي
ــا ام وا ــا ل املجتمــع نظــرة مــن خوفــا يــومي؛ شــبھ وتحــرش ــاك احت مــن لــھ تتعــرض عمــا تتحــدث

ً

فيمــــا ب الــــس ــــا املـــــسئولةبأ ــــا أ و ا، وســــلوك ــــا ا ــــا ر ملظ نظــــرا تحـــــرش؛ مــــن لــــھ رتتعــــرض ً

، ــا ا ن ــر ومظ ن معــامال ــ ــشمن يح ممــن ــا غ ــستدلو و لــھ، تتعــرض عمــا رالوحيــدة ن
التحـرش مـن ـا غ عـن ـشمة املح املـرأة ـسلم لـم حيـث ــ ا صـو وحـدة لة املـش تفاقم مع رولكن

ـــو ن أمـــام يل الـــس أن وجـــدن ــــــــــــــــــ حلـــوـــا عـــن البحـــث ومحاولـــة لة املـــش ـــذه حـــو لالتحـــدث ل
ا   ).6(ل

املـرأة قـو املصر املركز ا أجرا اسة د قو ي مـن: ر وامـرأة جـل ألفـي مـن عينـة رشـملت
و ن يـــة) ١٠٩(املـــصر أجن اســـتكماال. امـــرأة عـــد و املركـــز ا يـــصد ـــ ال الثانيـــة ـــ اســـة الد ـــذه و

ً
ر ر

حملة املركز عمل من الثالثة ميع "للمرحلة ل آمن عام"شارع منذ ا نا ت وال كمـا) ٢٠٠٥(،
ي و لك موقعھ ا.ليقو التحرش م ا ت با فوا اع الذين الرجال سبة لغت ،%)٦٢(رو

سـات املما ـذه ل عرضـن ن إ قلن ي الال ساء ال سبة بلغت نما ذلـك%) ٨٣(رب إن قلـن ن نـصف
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يوميا ا.ًيحدث ل ش أن اسة الد يتمثلروأكدت عام ل ش مصر، ا مالمسة: لتحرش
ــساء لل اصــة ا م أعــضا بكــشف جــال وقيــام إباحيــة، ات عبــا والــتلفظ ــساء، رال بأنــھ.ر وأكــدت

مــاكن ــ إ باإلضــافة العامــة، النقــل وســائل أو الــشوارع ــ مــصر ــ الــسلوك ــذا س يمــا رأحيانــا
ً

ية جن التعليمية د املعا أو السياحة .السياحية ع وخيمة عواقب السلوك ذا ل و ي نوقد
البالد القومي الدخل مصادر من سا ئ ا مصد ل ش وال ًمصر ر ي.ًر اللوا ساء ال سبة تزد ولم

عن للشرطة ن محن عن بالتبليغ ن%)٢.٤(قمن يخـش أو ذلـك، ـ جـدو ن يـر ال ـن أل وذلـك ى،
اسة الد تقو كما ن سمع إيذاء رمن اسةكم.ل الد ذكرت ن"را ح ئا ش يفعلن لم ساء ال معظم ًأن

ـــ ا للتحـــرش فــــتح"عرضـــن عـــدم ن علـــ أن عتقـــدن ات املـــصر ـــساء ال معظـــم أن مـــضيفة
أبــــدا، ــــ%) ٥٣(وألقــــىًاملوضــــوع ف الــــسلوك، ــــذا ــــستد ــــا أل املــــرأة ــــ ع بــــاللوم الرجــــال مــــن

ــشمة مح ــ غ ــس مال ترتــدي أو بــھ، عــ. ــستمتع الــرأيوتوافــق ــذا ــ الرجــال ــساء ال ـــر.ض ىو
مـــساء الثامنـــة بحلـــو ـــا ل م تلـــزم أن املـــرأة ـــ ع أن ـــساء.لـــؤالء ال معظـــم أن اســـة الد جـــدت رو و

قلــــن للتحــــرش عرضــــن ــــن أ ذكــــر ي ن: ناللــــوا غــــالبي وأن محافظــــة، ــــس مال يرتــــدين كــــن ــــن إ
ســالمي الـز يــرتبط.يترتـدين ال التحـرش أن اسـة الد ــ جـاء املتحــرشروقـد أن إذ معينـة، ـسن

ــــو ت أن ـــو مـــھ مـــا ألن بــــة، م ـــ غ أو بـــة م أو ة صـــغ أو ة ــــ كب ـــا باعتبا للمـــرأة ينظـــر نال ر
ـــ ملـــن ـــسبة ال تبلـــغ حيـــث الـــسن؛ حـــسب تتفـــاوت ن املتحرشـــ ـــسبة أن اســـة الد وكـــشفت ، ـــ رأن

ومــــــــن%٢٢حــــــــوا) ١٨(ســـــــن ــــــــ١٨، ومــــــــن%٢٩حـــــــوا٢٤إ ــــــــ٢٥، نمــــــــا% ٣٠حــــــــوا٤٠إ ب
فو ملن سبة ال ـ٤١قتنخفض إ غـم%١٤سنة للتحـرش عرضـة ـ ك س املـدا طالبـات عـد و ر، ر

أكدت حيث ، املد الز ن تدا را أماكن٣٠ير ن التحرش تم أنھ اسة الد شاركن رطالبة
امل ــــ ن فيــــأت عملــــن ال ـــي الال ــــساء ال أمــــا العامــــة، املواصـــالت أم الــــشارع ــــ ســــواء رتبــــةمختلفـــة

ــــ إ ـــن التحــــرش ــــسبة تـــصل حيــــث الوظــــائف%٢٧الثانيـــة ــــ عملـــن ملــــن ــــسبة ال وتـــنخفض ،
إ ة و% ٤و% ٢٠ردا ، العمـا العمـل ـ عملن ي% ٢ملن عـا و ـدمي، ا العمـل ـ عملـن ملـن

ــ إ ــن التحــرش ـسبة وصــلت حيــث ا، نفــس لة املــش مــن البيــوت ـات تــصل%١٢ر ايــة ال ــ و ،
امل إسبة اليومي للتحرش اسـة% ٣٠تعرضات الد قام أ رحسب كـشفت.ر التحـرش ال أشـ وعـن

ـ إ تھ ـس تفـاع ا عـود و اللمـس، ـو بـاملرأة للتحـرش شـيوعا ـ ك ل الـش أن عن اسة رالد % ٤٠ًر
ســواق ــ أم العامــة املواصــالت ــ أم الــشارع ــ ســواء حدوثــھ ولة فعــل.لــس بــرد يتعلــق وفيمــا

و ــا، أناملتحــرش تكتفــي) الــسب(جــد حيــث ــ ك ــسبة ال املتحــرش% ٥٥ــو ــسب ــساء ال مــن
كمـــا لفــاظ، عـــض ــ ع التحـــرش اقتــصار حالــة ـــ وذلــك عـــادي، ل ــش اليـــوم واكمــال ٕولعنــھ،

أن اســـــة الد ت ــــ و% ٣٢رأو ـــــاء، الغر مــــساعدة ن أو% ١١يطلـــــ العائلـــــة أفـــــراد مــــساعدة ن يطلـــــ
أ ت نما ب الش% ١٣صدقاء، ادثةإ ا عن وتبلغ   ).7(رطة

ح لـر عودة و و جماعيا، عضھ أصبح بل فرديا عد فلم ا التحرش تطو ووقد ًر ً

بقــــــيم انة ســـــ ـــــ ع تـــــدل ـــــ وال ، ـــــ الال الـــــشباب عـــــض ـــــا عل تجمـــــع ـــــ ال والبلطجـــــة القطيـــــع
ـ ح الفتيـات؛ ماية التدخل من يخ الذي و م ا سلبية ذلك ع م وساعد الراملجتمع،

تلــك ــوف، املل إغاثــة ــ اعة والــ النخــوة غيــاب ــ إ باإلضــافة ألعمالــھ، عطيــل أو ألذى يتعـرض
املا املصر املجتمع ا يتح ان ال   ).8(يالسمات

جـــل ـــو ي أن ـــ ب ي ــا خطر ـــشر اس أن عـــد لة املـــش ــذه صـــد أن الباحثـــان ــر نو ى رى
والـــدوافع ســـباب عـــن بحثـــا ميـــع؛ ا تمـــام ا

ً
مـــن ـــا عالج ـــ إ املؤديـــة الـــسبل يـــان و ـــا ل املؤديـــة

ا حي ة املواج يصعب مما ؛ أك لة املش ستفحل أن قبل سالمية بية ال   . رمنظو



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الرابع(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 
 

127 

ـاء و أصبحت قد أخال وفساد انحالل من تمثلھ ما ل ب ا التحرش لة مش ًإن

مـن ـ أك يـدين الـذين املـصر املجتمع ومكثف كب ل ش شر ة) ٪99 (يان الـسماو بالكتـب منـھ
وأن ن، خـر وكرامـة ـات وحر قـو التعـرض وعدم العنف ونبذ خالق إ تدعو ال قالثالثة
يــؤمن شــعب ــو و املــصر املجتمــع ــ ع حلــت ـ ك ثــة ا عــد املخيفــة لة املــش ــذه مثــل ـشار يان ى ر

ميدة ا والقيم خالق م ا   .ربم

قـــ ـــ ال العوامـــل مـــن العديـــد نـــاك فقــــدو الـــسلوك ـــذا ل املتحـــرش ـــاب ت ا ـــ إ تـــؤدي رد
ــــذا وألن سياســــية؛ ــــ ح أو أخالقيــــة أو ثقافيــــة أو اقتــــصادية أو اجتماعيــــة العوامــــل ــــذه ــــو نت
ميـــة، أ مـــن للموضـــوع ملــا ونظـــرا ـــا ع وت الــس أو ـــا ل تجا يمكـــن ال ــ ال ة بالـــصو أصـــبح طــر ًا ر

الــضو ــسليط ــ إ اســة الد ــذه خــالل مــن الباحثــان ارســ ومناقــش لة املــش ــذه عــاد أ ــ ع ء
أن الباحثـــان أمـــل و ســـالمية، بيـــة ال منظـــو مــن ـــا ل املناســـبة لـــو ا ضـــع و ا أســـبا رومعرفــة لو
نــا يب وأن ة ـ ط ا املجتمعيــة لة املـش ـذه ل حــد وضـع ـ ع املــساعدة ـ ـسيط بجــزء ولـو ما ُـس

منظـو مـن ـا م والوقايـة لة املـش ـذه ـة مواج وآليات لةقطر املـش ـذه ألن سـالمية؛ بيـة ال ر
باملجتمع وتفتك ياء ا تقتل لة مش و لھ، املجتمع لسان ع ينقطع ال حديثا أصبحت

ً
.  

امــرأة ومــن آخـر ــ إ ص ـ مــن تختلـف ــا وأ التحــرش عوامـل عــدد ـ إ ة شــا روتجـدر
ا الكبت و تحرشھ ب س و ي قد فاملتحرش ية، أجن أو ة مصر نألخر عنـدى ـو ي وقد ن،

عنـــد ـــو ي وقـــد اج، ز مـــن عليـــھ تـــب ي مـــا أم العمـــل مـــن ســـواء مـــستقبلھ ـــ مـــل فقـــدان نآخـــر و
كذا و سيا ج لھ جتھ ز إشباع عدم ب س ًثالث بوجـھ. و املـرأة ضـد ـسيا ج تحرشـا نـاك أن كما

ً ً

عاديـة لة مـش أنـھ ـ ع يـدل ال التحـرش ـذا و املجتمعـات، افـة منـھ ي عا عـ. عام ـو لةف مـش د
ـــــ أم ســـــة املد ـــــ أم العمـــــل ـــــ أم ـــــت الب ـــــ ـــــان أ ســـــواء الرجـــــل، قبـــــل مـــــن املـــــرأة ـــــا ل رتتعـــــرض

قــــضائيا أو قانونيــــا ــــا ع التبليــــغ يــــتم مــــا ا نــــاد لة املــــش ــــذه و العــــام، ــــق الطر ــــ ــــ وح امعــــة ًا ً ًر
أساس ع وال ود الش وجود لعدم أو الدامغة، دلة فقر ب س و ا، حساسي ب عتمـدس ا

أو ذلــك، ــار إن م علــ ل الــس مـن ن ط املتــو الرجــال فغالبيــة لـذا الــشرطة؛ مراكــز أو املحــاكم رلـدى
خلــل مــن ى عــا املتحــرش أن املؤكــد ومــن بــذلك، طواعيــة املــرأة قبــو ــة تحــت تأكيــده لأحيانــا ً

لــدى يــودع أو نفــسيا عــا أن إمــا مرضــا عــد مــا وكال معــا، مــا ل أو ــ ج أو ًنفــ اتًً املــ
ية التأدي ات امل أو و(العقلية   ).9)(نال

ـــ بـــل فقـــط، ـــ املح املـــستو ـــ ع ـــست ل ا يجـــد ة ـــ ط ا لة املـــش تلـــك ـــ ىواملتأمـــل
ا أســــبا بالتــــا بــــاين وت آخــــر، ــــ إ مجتمــــع مــــن ا ــــشا ان وســــعة ا حــــد تختلــــف عامليــــة، لة رمــــش

أخــر ــ إ ثقافــة ومــن آلخــر مجتمــع مــن ـا فإنــھوعنــد). 10(ىودوافع يــة و و املجتمعــات ــ إ رالنظــر
ضــــد جـــل ـــا يرفع واحــــدة قـــضية نـــاك أملانيــــا ـــ ـــساء ال ــــا ترفع قـــضايا ســـت ن بــــ مـــن أن ريقـــدر

العمــــل ــــ ــــاء). 11(زميلتـــھ والر النفــــاق مــــن حالــــة ــــ يحــــدث ــــذا ــــل أن ومــــة املف ــــ غ قــــة رواملفا
ففي ن، ـساء% 28الوا ال مـثال–مـن

ً
أمل- ـ ـن اج أز ن الرجـالويخـش وثلـث ك، والـدنما رانيـا

و بمش يانة ا تتعلق ن ح ولكن مر، ذا سلم ميع وا سا وفر ا أمر م جا ز ريخونو و ن
ســــرة وأخالقيـــات مانــــة و العفـــة حــــو عقيمـــة وفلـــسفات حاميــــة عـــات مقا تبــــدأ املـــشا لمـــن ر

يتذكر ميع ى(وا س لو من بدعو تو لي ىمحاكمة   ). 12)(ن
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أن تركزغ الية ا اسة خاصة-رالد ي امليدا ا قـد-جان بمـا ؛ املـصر الواقع يع
ومحدثة مدققة ة بصو عامليا التحرش رة ظا لتناو انطالق نقطة رعد ً   .ل

ا ساؤال و اسة الد لة   :رمش

ـــ ا التحـــرش حـــاالت تزايـــد ـــ اســـة الد لة مـــش تتحـــدد الـــسابق العـــرض ضـــوء رـــ
لة املــــــش تلــــــك يتطلــــــبواســــــتفحال ممــــــا ــــــشابكة، وم متعــــــددة عوامــــــل يجــــــة ن املــــــصر يبــــــاملجتمع

مـــن يمكـــن ـــ ال الطـــر أفـــضل مـــن ســـالمي بـــو ال التـــدخل ـــ عت و ـــا، ملواج املباشـــر قالتـــدخل ي
ا ســـع خــالل مــن اليــة ا اســة الد بــھ م ــس أن تحــاو مــا ــو و لة، املــش ــذه مــن ــد ا ــا رخالل ل

التا س الرئ ساؤ ال عن   :للإلجابة

ة ـ املـصر امعـات ا طـالب نظـر ة وج من ا التحرش لة بمش العالقة ذات العوامل ما
سالمية؟ بية ال منظو من ا ملواج ح املق روالتصو   ر

التالية الفرعية ساؤالت ال س الرئ ساؤ ال ذا عن تفرع   :لو

؟ .1 ا للتحرش ي املفا طار  ما

العالقـ .2 ذات قتـصادية العوامـل طــالبمـا نظـر ـة وج مـن ـ ا التحــرش لة بمـش ة
ة؟ املصر امعات  ا

طــالب .3 نظــر ــة وج مــن ــ ا التحــرش لة بمــش العالقــة ذات جتماعيــة العوامــل مــا
ة؟ املصر امعات   ا

طــــالب .4 نظــــر ـــة وج مــــن ــــ ا التحـــرش لة بمــــش العالقــــة ذات الثقافيـــة العوامــــل مـــا
ة؟ املصر امعات   ا

و .5 ية الدي العوامل نظـرما ـة وج مـن ـ ا التحـرش لة بمـش العالقـة ذات خالقية
ة؟ املصر امعات ا   طالب

ات .6 ــ متغ تـــأث مــدى اســية/ النــوع: (مــا الد اســـة/ رالفرقـــة الد امعــة/ رطبيعــة ـــة) ا ر ؤــ
؟ ا التحرش لة بمش العالقة ذات للعوامل اسة الد   رعينة

ملو .7 ح ــــ املق ســــالمي بــــو ال التــــصو مالمــــح يمــــا لــــدىر ــــ ا التحــــرش لة مــــش ــــة اج
ة؟ املصر امعات ا طالب من   الشباب

اسة الد داف   :رأ

العلميــة الكيفيــة ــ إ الوصــو ــ اســة الد ــدف ة بلــو ليمكــن ر بيــة-ر ال نظــر ــة وج مــن
خــالل-ســالمية مــن وذلــك ة، املــصر امعــات ا طــالب لــدى ــ ا التحــرش ــة تحديــد: ملواج

بمــش العالقــة ذات ـــاالعوامــل تأثر ومــدى م نظــر ــة وج مــن الــشباب لـــدى ــ ا التحــرش لة
ات ـــــ اســـــية/ النـــــوع: (بمتغ الد اســـــة/ رالفرقـــــة الد امعـــــة/ رطبيعـــــة إثـــــراء)ا ـــــ ام ســـــ ومحاولـــــة ،

عامــــة ــــ املح املجتمــــع قــــضايا خدمــــة ــــ ســــة املدر لة املــــش بخــــصوص ــــ والعل ــــ املعر انــــب وا
تــصو تقــديم ثــم خاصــة، ــام ا التحــرشرواملجتمــع ــة مواج آليــات عــض ــ ع للتعــرف ح ــ مق

سالمية بية ال منظو من  .را
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اسة الد مية   :رأ

أوال
ً

ة:  النظر   :مية

اسة للد ة النظر مية   :رتتمثل

ـــــذه .1 ــــشار ان ــــو ــــ ا التحــــرش لة مــــش اســـــة د ــــ إ للتطــــر ن البــــاحث دفــــع مــــا رأن ق َ

املصر املجتمع وا ل ش و لة اسـةاملش د ـ ن البـاحث غبة و ة، خ رونة ْ ر ي
لة املش ذه ة خطو مدى إبراز أجل من املوضوع  .رذا

بــــصفة .2 املــــرأة ــــ ع ســــواء لة املــــش ــــذه ــــشار ان تزايــــد ــــ ع تبــــة امل الــــسلبية ثــــار ة ــــ ك
عامة بصفة املجتمع ع أم   .خاصة

اتخــــــذ .3 مــــــا وم ا أساســـــ ــــــ ــــــة و تر لة مـــــش عــــــد لة املــــــش ـــــذه أمنيــــــةأن تــــــداب مـــــن ت
ا و تر لة املش عاد أ توضع لم ما ، التأث ضعيفة و ست مستقلة ة بصو نوقانونية ر

 . عتبار

ــ .4 سـالمية بيـة ال ا تقـدم أن يمكـن ـ ال امات سـ مـن جانبـا عـد اسـة الد ـذه أن
ً

ر
مشكالتھ حل ع والعمل املعاصر الواقع قضايا مع   .التعامل

التطبيقيةمي: ًثانيا   :ة

ا م عدة، مجاالت اسة للد التطبيقية مية ا-مثال–رتتمثل   :أ

مــا .1 خــالل مــن لة املــش ــذه مــع للتعامــل س التــد يئــة عــضو ســات مما دعــم ــ رتفيــد ر
ذلك م س ح مق تصو من  .رتقدمھ

ــــ .2 ــــا دو تفعيــــل ــــ م ــــس بمــــا ـــا ر بتطو وذلــــك املنــــا وضــــع ــــ ع ن القــــائم رـــساعد
لة املش ذه مع  .التعامل

التعامـل .3 وكيفيـة لة املش ذه اء و تكمن ال بالعوامل امعات ا لطالب توعية رتقدم
ا ل حلو وتقديم ا حد من يخفف مما ا  .لمع

املقدمـة .4 والـرحالت ـشطة ـ لة املـش ـذه وقوع ملنع الطالب عاية ن العامل رتفيد
امعات ا الطالب عاية   .رمن

ا اسةمن   :رلد

مـــن اســـة الد لطبيعــة تھ ملناســـ الوصــفي املـــن ــ ع عتمـــاد اســة الد طبيعـــة رتقتــ ر
موضـــــو ل ــــش لة املـــــش اســــة لد مـــــة الال باملعلومــــات ــــد و ال ـــــ مة املــــسا ـــــ ع تــــھ قد رحيــــث ز ر

ـــ م ـــس أن يمكــن ـــ ال النتــائج ـــ إ للوصــو ا وتفـــس املعلومـــات ــذه تحليـــل ثــم ومـــن ، ــ لوعل
ــداف أ املرجــوةتحقيــق معلومــات. البحــث ــ ع املرتكــزة التحليــل أســاليب مــن املــن ــذا عــد إذ

مـــن وذلــك معلومـــة، منيــة ات ـــ ف أو ة ــ ف خــالل مـــن محــدد موضـــوع أو رة ظــا عـــن دقيقــة زافيــة
موضوعية علمية قة بطر ا تفس ثم ا وتحل علمية نتائج ع صو ا   ).13(لأجل
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اسة الد   :رحدود

املوضـو .1 ـد ـعـض: ا ا التحـرش ذات –جتماعيــة–قتـصادية(العوامــل
خالقية–الثقافية و ية ـا) الدي مواج وآليـات ة املـصر امعـات ا طـالب عـض لدى

ح مق تصو تقديم خالل من سالمية بية ال منظو رمن  .ر

ــــشر .2 ال ــــد ات: يا ــــ متغ وفــــق ن ع مــــو ة املــــصر امعــــات ا طــــالب مــــن / النــــوع: (زعينــــة
اسيةال الد امعة/ التخصص/ رفرقة   ).ا

ي .3 ــــــا امل ـــــد ــــــر: (ا ة-زجامعـــــة املنــــــصو شـــــمس–رجامعـــــة ن عــــــ جامعــــــة–جامعـــــة
  ).أسيوط

ي .4 الزما د ام: ا ا العام اسة الد رطبقت
ُ

  .م2019/ م2018

السابقة سات   :رالدا

مـع ، ـ ا التحـرش لة بمـش الصلة ذات السابقة اسات الد عض الباحثان رعرض
التا النحو ع حدث إ قدم من منيا مرتبة ا عرض مراعاة

ً
  :ز

ـــاظم .1 وخالـــد أحمـــد مديحـــة اســـة طبيعـــة): 14)(م2007(رد فحـــص اســـة الد دفت راســـ
جتماعيـــــة عــــاد مــــن م باملحـــــا ــــ ا والتحــــرش العـــــام ــــ ا التحــــرش رأفعــــال

يــــــاة ل املتباينــــــة الــــــسياقات داخــــــل فعــــــال ــــــذه بـــــــاملرأةاملرتبطــــــة اصــــــة ا اليوميــــــة
جتمــا التفاعــل سـياقات داخــل املوجـودة ــ ا التحــرش ال أشـ ــم أل لوالوصـو

ــ ع تبــة امل التــداعيات ــم أ صــد و ــا املحيطــة جتماعيــة ئــة والب ــ ن ن بــ رالقــائم
ا التحرش ال أش من ل ش ألي ن ـا. عرف ن ت تم ال اتيجيات س م وأ

العناصــرمـن جملـة عتبــار ـ خــذ مـع ـذا ــل فعـال، ــذه ـة ملواج ايا الــ قبـل
مجموعــة مــن ل ـش ت ــ ال جيـة ا ا العناصــر ــ إ إضـافة املوقــف تحكـم ــ ال رالداخليـة

ســــــياقھ للموقـــــــف تـــــــؤطر ــــــ ال جتماعيـــــــة و الثقافيـــــــة ف نتـــــــائج. والظــــــر كـــــــشفت ولقـــــــد
ا وأش ا التحرش أن حقيقة عن اسة عينـةرالد ن بـ موجـودة رة ظـا املختلفـة لھ

ـــــسبة و اســـــة الد عينـــــة مـــــنظم أى حيـــــث اســـــة، رالد ر د% 78.6ر ـــــش ة ـــــ خ ونـــــة أن
ـــــ ن ضـــــد املوجـــــھ ـــــ ا التحـــــرش ألفعـــــال تزايـــــدا

ً
أن.  اســـــة الد نتـــــائج أكـــــدت ركمـــــا

62.1 %، ـــ ا التحــرش ألفعـــال عرضــة ـــساء ال جميــع أن أكـــدت اســة الد عينـــة رمــن
أن ساءبمع ال من معينة حة شر نحو ة موج عد لم فعال   .ذه

محمـد .2 شا اسة رد رة): 15)(م2008(حـسنر ظـا تفـس ـ إ التوصـل اسـة الد دفت راسـ
مــــن ونـــة م عينـــة ـــ ع اســــة الد وطبقـــت ، ـــ ا ــــساء2500رالتحـــرش ال مـــن مفـــردة

للتحــــــــ عرضـــــــة ـــــــ ك ـــــــساء ال أن ــــــــ إ اســـــــة الد وتوصـــــــلت يـــــــات، جن و ات رشراملـــــــصر
مــــن ـــة العمر الفئـــة مــــن ـــم و ـــ ــــو25-19ا ـــساء لل العـــام ــــر املظ وكـــذلك ســـنة،

التحــرش دوافــع مـن أســاس ب للتحــرش. سـ عرضــن ـي الال ــساء ال أن اســة الد ـت روأثب
أن ـ إ اسـة الد نتـائج خلـصت كمـا سـلبية، واجتماعيـة نفـسية آثـار مـن ن عـان ـ را

البحــــث ــــو جم مـــــن ــــ العظ جانــــب،%91.3رالغالبيــــة ات%) 83.5(مـــــن املـــــصر مــــن
ة% 78.7 ــــ خ ونــــة ــــ ــــ ا التحــــرش رة ظــــا تزايــــد بالفعــــل أكــــدوا و الــــذ . رمــــن

ــ ع العمـل ة وضــر ـ ا التحــرش ـوم ملف الــو ـشر ة ضــر ـ إ اســة الد روأوصـت ر ور و
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ـــــدف قتـــــصادية و والقانونيـــــة والنفـــــسية جتماعيـــــة بحـــــاث و اســـــات الد رتكثيـــــف
اتالتعمـــ دو عمـــل ة وضـــر مختلفـــة، ايـــا ز مـــن ا وتفـــس ـــا جوان ـــل ب لة املـــش ـــ رق و رو

وتكثيـــــف ، ـــــ ا التحــــرش قـــــضايا مــــع التعامـــــل كيفيــــة ـــــ الــــشرطة لرجـــــال يــــة رتد
اتـــب م مــن نمــط ــشاء وإ ية، الــ ومــساندة املخالفــات ــر تحر وســرعة ــ م الوجــود

مؤســسات تـضامن ة وضــر ، ــ ا التحـرش او شــ ورلتلقـى أجــلى مــن ي املـد املجتمــع
القتــــل ـــوم مف لتحديـــد قـــانو واســـتحداث رة الظـــا ـــذه مـــن ـــد ل اتيجية إســـ نوضـــع
مــن لــضباط ي القــضا الــضبط صــالحية إعطـاء ــ ع فــضال ثبــات وقواعــد مـھ وتجر

ً

  .الشارع

اسـة .3 طـالب): Tien et al. (2012)16(رد ـ و ات مـستو عـن الكـشف اسـة الد دفت راسـ
بظـا امعـة الطــالبا ـؤالء ات مـدر عـن الكـشف ــ إ باإلضـافة ، ـ ا التحـرش رة

ـــا مواج وســبل رة الظـــا تلـــك ـــ مة املـــس العوامـــل مـــن. لحــو اســـة الد عينـــة روتمثلـــت
ليــات) 213( مـن العينـة انتقـاء وتـم يـا، مال عاصــمة المبـو ـو ب امعـة ا طـالب رمـن

ا ، قـــــو ا العلــــوم، جتماعيــــة، والعلــــوم وتكنولوجيـــــاقداب اســــب ا علــــوم بيــــة، ل
بــــالتحرش. املعلومــــات الــــو مــــستو لقيــــاس بانة اســــ باســــتخدام البيانــــات جمــــع ىوتــــم

رة الظـــا تلـــك نحـــو الطـــالب ات ومـــدر ـــ ـــي. ا الطال الـــو أن ـــ إ النتـــائج ت روأشـــا
بتلك الو لبعد العام املتوسط بلغ حيث املستو متوسط ا التحرش رة ىبظا

ر ا)39.5(ةالظا التحرش رة ظا نحو ات املدر إحصائيا دالة ق فر جدت و ،ً و و
والعـــر نــاث، لـــصا النــوع ات ـــ ملتغ قعــز ن(ي ي ن–املــال ني نــود-الـــص لـــصا) ال

ن ي املال   .الطالب

اســـــة .4 ـــــ): 17(Ekore ,)2012(رد ن ـــــس ا ن بـــــ ق الفـــــر تقـــــ اســـــة الد دفت واســـــ ر
ب املتعلقة ات ااملدر ع. التحرش اسة الد ت والطالبات) 420(روأجر الطالب من

ـــــ ا التحــــرش مقيــــاس اســـــة الد واســــتخدمت إيبــــادانز بجامعـــــة ليــــات ال ربمختلــــف
مـــن ـــو ة) 12(نامل ـــ. رعبـــا ع ات العبـــا جميـــع تـــوافر ـــ إ ت أشـــا فقـــد للنتـــائج ـــسبة ال رو ر

الطال تمام ا ادة إ ش بما ة، كب جة بد زاملقياس وجدتر أنھ إال رة، الظا بتلك ب
نــاث لــصا النــوع ــ ملتغ عــز رة الظــا تلــك بات بمــس اصــة ا ات املــدر ــ ق ىفــر ُ

. و
مركـــز س تأســـ ـــ تمثلـــت فقـــد ، ـــ ا التحـــرش رة ظـــا ـــة مواج بطـــر يتعلـــق قوفيمـــا
بات مــــــس بخــــــصوص ــــــام ا املجتمـــــع داخــــــل الــــــو ــــــشر خاللـــــھ مــــــن يمكــــــن خـــــاص

ا التحرش أخرومخرجات ة ج من عليھ السيطرة أو منعھ وكيفية ة، ج   .ىمن

شــو .5 ــف طر اســة وقحــة: "عنــوان): 18)(م2016(رد عيــو نمــالء اســة": ز الد دفت راســ
التحــــرش عــــن مفزعــــة إحــــصائيات عــــن وكــــشفت العمــــل أمــــاكن داخــــل التحــــرش لتنــــاو

ـــ وميـــة ا املـــصا داخـــل ـــ نـــامحافظـــةا أن ـــ ع أكـــدت حيـــث رة، كالقـــا
جانـــب%) 68( مـــن بالفعـــل أو بـــالقو ســـواء للتحـــرش عرضـــن العـــامالت الـــسيدات لمـــن

تبـــــدأ للتحــــرش ثابتـــــة مقــــدمات وجـــــود ــــ إ اســـــة الد ت وأشــــا بالعمـــــل، ســــاء ر أو رمــــالء ر ؤز
تحرشـا ـ أك العمـل مـالء وأن ا، اصة ا مو التحدث أو باملرأة اب بإبداء

ً
ز ر

ك يتوقـع مــا عكـس ــ ع ن املـدير كمــامـن العمـل، بحكــم اختالطـا ــ أك م باعتبـا ون ــ ث
ً

ر
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ســمات عليــھ تبــدو املتحـرش مــان(أن نتـل لبــق،) ا متحــدث ــر، املظ جـذاب غالبــا ــو ًف

متــدين ــ غ ــصية، ال قــو ، اجتمــا الــدم، غــة(يخفيـف ا اســة). زعينــھ الد ت روأشــا ر
ــس ب للمتحــرش ســتجابة عــدم ب ــس العمــل ــ اد لالضــط املــرأة عــرض ـ بإ تقــا ربة

ت%) 50(ال ونــد ، حـر و ـ قب وجـھ محافظـات ــ ائيـا ـسبة ال وتالشـت رة، القـا رـ ي ً

ســـــــتجابة عـــــــدم ب ـــــــس اد ضـــــــط ـــــــسبة ـــــــا ف بلغـــــــت ـــــــ ال الـــــــشيخ كفـــــــر بمحافظـــــــة
نحو   %). 7(للمتحرش

اسـة .6 طــالب): 19(Gurung et al. ,)2016(رد ات مــدر عــن الكــشف اسـة الد دفت راســ
رة ظـــا نحـــو امعــة ـــا ا مـــن. التحـــرش اســـة الد عينـــة ونـــت طـــالب) 408(روت مـــن

ــــي أودو بمقاطعــــة امعـــة التحــــرش. ا ات مــــدر مقيــــاس باســــتخدام البيانــــات جمــــع وتــــم
ـــــــ اتفـــــــاق. ا عـــــــن كـــــــشفت فقـــــــد للنتـــــــائج ـــــــسبة ال أن%) 49(و ـــــــ ع الطـــــــالب مـــــــن

الت قبيــل مــن عـــد خــر الطــرف فـــض مــن بــالرغم للمواعـــدة ة املتكــر رالــدعوات حـــرشر
ــــــ اعت كمــــــا ، ــــــ التحــــــرش%) 90.9(ا رة بظــــــا الــــــو لتنميــــــة بــــــرامج بنــــــاء أن ــــــ ع

، ــــام ا ــــرم ا داخــــل ــــ ا التحــــرش حــــدة خفــــض ــــ م ــــس أن يمكــــن ــــ ا
اتفق نما ا%) 42.6(ب تـداؤ ا الواجـب ـس للمال قواعـد وضـع أن ـ ع العينـة أفـراد رمـن

حـ خفـض ـ م ـس أن يمكـن ـام ا رم ا رةداخل الظـا ق. دة فـر وجـدت ا، ـ ووأخ ً

والتخصص النوع السن، لعوامل عز ا التحرش رة ظا ات ىمدر ُ
. 

جتماعيـــــة .7 للبحــــوث القــــومي املركـــــز عــــن ة صــــاد اســــة رد أن): 20(ر اســـــة الد ــــذه ــــت ربي
ن) ٢٠( بـ مـن وأنـھ قـل، ع ا سنو ترتكب وتحرش اغتصاب حالة امـرأة) ١٠٠(ألف

ن) ٦٨(تتعرض يم البد أو اللفظي عـن.للتحرش بـالغ تـم فقـط ر أشـ ثالثـة وخالل
ــــذه) ٣٨( ــــ عنــــھ وت فاملــــس ذلــــك ومــــع ة، املــــصر املــــرأة ــــا ل عرضــــت تحــــرش قــــضية

ظــــل ــــ مــــة ر ا ــــساسية نظــــرا ر، ظــــا أو معلــــن ــــو ممــــا ــــ بكث ــــ أك عــــد مــــة ر ًا

ا ــــــذه تحـــــــيط ــــــ ال واملـــــــصر ـــــــي العر ملجتمــــــع املحافظـــــــة ةيالطبيعــــــة بالـــــــسر ـــــــوادث
البيـوت خـراب أو ية الـ سـمعة ھ ـشو و الفضيحة من وخوفا للعار تجنبا والكتمان؛

ً ً

ن للمجــرم الــساحة يفــ ممــا والــدخل؛ العمــل ة ن(روخــسا م) املتحرشــ جــرائم لتكــرار
العدالــــة يــــد م تطــــول ولــــن ، القــــانو طائلــــة تحــــت يقعــــوا لــــن ــــم أ ــــ إ مطمئنــــو ــــم نو ن

  .والعقاب

اســـة .8 النـــوع،): 21(alWood et . ,)2018(رد عوامـــل مـــن التحقـــق اســـة الد دفت راســـ
ــــا تباط وا باملؤســــسة املنقــــضية ة ــــ والف الطالبيــــة انــــة وامل ، ــــ ا والتوجــــھ ، روالعــــر ق
امعـــة با ـــسية التد يئـــة ال أعـــضاء أو الـــزمالء أحـــد مـــن ـــ ا للتحـــرش . ربـــالتعرض

ع وطبقت نت، ن ع اسة الد تلك ت اجام) 8(روأجر ن املشارك عدد لغ و عات،
للتحــرش)16.754( التعــرض تناولــت ــ ال بانات ســ ألحــد باالســتجابة قــاموا والــذين ،

امعــة با لتحــاق منـــذ س التــد يئــة أعــضاء أو الـــزمالء أحــد مــن ــ ت. را روأشـــا
أن ــ إ ـــ%) 19(النتــائج ا للتحــرش عرضـــوا قــد اســة بالد ن املـــشارك الطــالب رمـــن

ق للتحــــرشمـــن عرضـــوا مـــن ـــسبة انـــت نمـــا ب امعــــة، با س التـــد يئـــة أعـــضاء ربـــل
الرفـاق مـن ـ عامــل%). 30(ا بمثابـة املؤسـسة داخــل املنقـضية ة ـ الف طـو ــان لو

الـسالف ن املصد كال من ا للتحرش التعرض ة خطو من د يز بحيث ة رخطو ر ر
نا و ن، ي الالتي غ البيض الطالب ان و ما، للتحـرشذكر عرضة أك قليات و ث،
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م ـــ غ نــة مقا ــ التعـــرض. را احتماليــة مــن ـــد يز ــ أن النــوع ـــو مجــرد إن نحيــث
ـــسبة ب والرفـــاق س التـــد يئـــة أعـــضاء مـــن ـــ ا و%)86(رللتحـــرش ـــ%)47(، ع ،

عرضــــة أقــــل البــــيض ــــ غ مــــن خــــر عــــراق وذو يــــو الالتي الطــــالب ــــان و ، ىالتــــوا ون
ا عامللتحرش ل  .ش

اســة .9 العوامـــل): 22( Nwiko& Makinde ,)2018(رد استقـــصاء اســـة الد دفت راســـ
يـــا يج ب امعـــة ا طالبـــات لـــدى ـــ ا التحـــرش رة لظـــا يئــة اســـة. امل الد ندت رواســـ

مــــن ــــسيطة ال العــــشوائية الطبقيــــة ــــا عين ونــــت وت الوصــــفي، املــــن ــــ طالبــــة) 500(إ
اس. جامعية اسة الد التحـرشرواستخدمت ـ مة املـس العوامل تحديد دفت اس بانة

الطالبات ؤالء منظو من ـ. را ع القائمـة لـألدوار أثـر وجـود ـ إ النتـائج ت روأشا
ـــــو(النــــوع ـــــ)إنـــــاث-رذ ا التحـــــرش ـــــ الـــــسلطة ســــة ومما ، ـــــس ا ن ـــــو والت . ر،

خ قانو سن ة بضر اسة الد أوصت ، ا التحرش رة ظا ة نوملواج ر مور بتجر اص
ن جتمــــاعي ن خـــصائي تكثيـــف ـــ إ باإلضـــافة التعليميـــة، باملؤســـسات رة الظـــا تلـــك

الشأن ذا خدمية برامج وتقديم التوعية شر ب يتعلق فيما اصة ا م   .ود

السابقة اسات الد ع   :رالتعليق

ـ أظ كما يتھ، وما ا التحرش وم مف ا ذكر السابق اسات الد عض رترتناولت
ناقــشت كمـا والطالبـات، الطـالب السـيما لة املـش ــذه مـن املجتمعـات أفـراد مـن ين ـ الكث معانـاة
مختلفـة نظـر ـات وج مـن ا التحرش لة مش ة ملعا جرائية طوات ا اسات الد . رعض

واقعيـــا مؤشـــرا عطـــى حـــصائيات و قـــام أن ـــ ع خاللـــھ مـــن التأكيـــد يمكـــن ســـبق مـــا أن كمـــا
ً ً

ر
عيةوموضو مـشر عطـى ه بـدو ـذا و ومحليـا، وقوميـا عامليـا ـ ا التحـرش لة مش م وعيا ر ً ً ً ً

مثــــل مثلـــھ املـــصر املجتمـــع أن وخاصـــة املجتمـــع، ــــ ـــ ا التحـــرش موضـــوع اســـة لد يعلميـــة ر
املرتبطـة ال شـ من للعديد تناميا د ش ة خ السنوات بدأ قد خر ية الغر املجتمعات

ً
ى

  .ابالتحرش

اســــــة الد موضــــــوع ــــــ الــــــسابقة اســـــــات الد مــــــع اليــــــة ا اســــــة الد رواتفقــــــت ر التحـــــــرش(ر
ـ ا) ا ســع ــ ا ســبق ــ ال اسـات الد عــن اســة الد ــذه وتختلـف تــھ، مواج وطــر روأســبابھ ر ق

وقـــد ســـالمية، بيـــة ال نظـــر ــة وج مـــن ـــ ا التحـــرش لة مــش ـــة مواج وســـبل آليـــات لتقــديم
ا اسة الد سـاعدتراستفادت حيـث اسـة للد النظر طار بناء السابقة اسات الد من رالية ير

نقطـــة لت شـــ كمـــا ـــا، نظر ـــ ا التحـــرش مجـــال ـــ اســـة الد أدبيـــات إثـــراء ـــ اســـات الد رتلــك ر
ناحيــة مـن الـسابقة اسـات الد عـن تختلـف اليـة ا اسـة الد انـت وإن ي، امليـدا انـب ل رانطـالق ر

املص داة و واملن دف والتصوال النتائج وكذلك ن الباحث قبل من  .رممة
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اسة للد النظر رطار   :ي

أوال
ً

سالم:  ا   :الدافع

القرآن ميتحدث ـسان،الكر طبيعـة ـ مركـب فطـر أنـھ ـ ع ـ ا الـدافع يعـن
عـا قـال عديـدة، أخـر ـن: ىكـدوافع ﴿َ ُ

ِ
ِللنـاس زّ

َّ
ُّحـب ِ وات ُ ِالـش َ َ َمـن َّ

ـس ِ َال
ِ
ّ

ن والبنـ َاء
ِ
َ ْ ِوالقنـاط َ ِ

َ َ ْ َ 
ِاملقنطـرة َ َ َ ُ ْ

َمـن 
ب ِ ِالـذ

َ َّ
يـل  وا ِوالفـضة

ْ َ ْ َْ َ
ِ ِ

ِاملـسومة َّ
َ ََّ ُ ْ

عـام  ِو
َ ْ َ ـرث َ ِوا ْ َ ْ َذلـك َ

ِ
َ

يـاة  ا ِمتـاع
َ ََ ْ ُ َالـدنيا َ ْ ُواللـھ ُّ ّ َ 

ُعنده َ
ُحسن ِ ْ ِاملآب﴾ ُ

َ ْ
عمران (   . )14: آل

مـ الكر لآليـة مـھ ف مـن انطالقـا الـبعض ـر و
ً

َـن"ةى ُ
ِ
ِللنـاس زّ

َّ
ُّحـب ِ وات ُ ِالـش َ َ َمـن َّ

ـساء ِ َال
ِ
ّ

 "
فـــضال القــرآن ــضيف و يــاة، ل املتناغمـــة املــسلمة ــة والر ــسق ي ثابـــت حــق ــسية ا املتعــة أن
ً

ؤ
ــة و متعــة ــب ا ليــصبح جماليــا، عــدا س ــ ل خالقيــة و والبيولوجيــة ــسية ا عــاد عــن

ً ً

لمـة ف ، عـا عمـھ َـن"من ُ
ِ
ليـة،ا" زّ وا الزخرفـة ـ مع ـا ل نـة مـن ي تـأ وات الـش بحـب زملتـصلة

جمالية خلفية املتع ذه ل يجعل مما سية، ا املتع ع أيضا نا ب ت و
ً

)23 .(  

يح الــ ــا ا م ــ ا ــضع و ــا مي أ قــدر و ــسية، ا زة بــالغر ســالم ف ــ ع ثــم ومــن
العال عن لم يت و ف سانية، ياة ا سيج طمن تر بألفاظ سية امل ام ح وعن سية ا قة

افـــا اع ــا فـــا مع س ــ ا طاقــة ـــ ع ضــواء ــسلط و م، الـــال ــشام ح و الدقــة ـــ الرغبــة ن بــ
ً ً

ز
ــذيب وال بالتأديـب ولكــن والكبـت بــالقمع ال ـا ب ف التنظــيم مرحلـة يجتــاز ثـم ــا، قو حا صـر ـامال

ً ً ً

ل إنــھ ـــ ح ب، نـــص بأعــدل ـــا م خــذ الرســـوو يقــو بـــضعھ، ـــ صــدقة ج للـــز ليجعـــل ل ـــ: "و و
صــدقة أحــدكم هللا: قــالوا" بــضع ســو ليــا قــال: ر أجــر؟ ــا عل لــھ ــو ي ثــم وتھ شــ ي ليــأ أحــدنا : نإن

قـــالوا" ر؟ و عليــھ ـــان أ حــرام ـــ ا وضــع لـــو أيــتم زأ قــال: ر ـــا: "عـــم، عل فلـــھ حــالل ـــ ا وضــع فـــإذا
  ). 24"(أجر

عالقــ فـع ــ إ ـديث ا ــذا ـش ــرو ا أعمـال مــن ه اعتبـا جــة د ـ إ جــة والز ج الـز رة ر و و
الــذي العمــل ــذا قيمــة مــن حــط أو ار ن اســ أو ب ــر دو مــر ــو ي كــذا و ــا، عل يثابــان ــ وال ن ن
لــط ومنعــا ج للفــر وإحــصانا ج الــز عفــة ــ ع حفاظــا ــم حالئل م جــا ز مــع لعبــاده هللا شــرعھ

ً ً ً
و و و

ســـــر وانحرافــــــات ســـــال. ـــــساب نــــــاو ــــــسانلو جــــــسم ـــــ أمانــــــة املودعـــــة الطاقــــــة ــــــذه م
ة الصا ة الذ طيبة ثمرة إال ا م و ي فال ا نظف و ا ذ و ا رفيضبط   ).25(ن

ــستحث ف العبـادة، مــن جـزءا شــرع مـا وفــق ـ ا الــدافع إشـباع ســالم ـ عت وإذن
ً

يقــــولالرســـو إذ ــــا أدا ــــ اج: "لع بــــالز ديــــنكم نــــصف قيــــل"وأكملـــوا وقـــد بــــذلك، يقــــصد إنــــھ
ينظر أنھ إال الفرد، إحصان من فيھ ملا ذاتھ اج ـسية،-أيضا–والز ا ال خالقية الناحية إ

يقو الذي و الصالة: "لف عي قرة وجعلت ساء وال الطيب دنياكم من إ   ). 26"(حبب

ف ــــ ع ـــو ف الكبــــت، عـــرف ال ســــالم أن ن بـــ ي ثــــم واومـــن والغرائــــز وات لنــــوازعبالـــش
وال عمومــا، ــة الفطر

ً
ا ا،رــستقذ ــضبط و ــا ينظم ولكنــھ ــا، وإلغا ــا ر ق ــ ع نظامــھ يقــوم وال ،

أتبـع إذ وأحـسن، الـدنيا مـن ـ أك ـو ما إ والتطلع ا، فوق سامي لل استعداده إ سان بھ و
سـبحانھ فقــال ، أســ و مــا ـ إ بالــدعوة قيقــة، ا تلــك ـر ُواللــھ﴿:تقر ّ ُعنــده َ َ

ُحــسن ِ ْ ِاملــآب ُ
َ ْ

ْقــل*  ُ

ـئكم أؤن
ُ ُ

ِ
ّ َ ُ َ

ـ  ٍبخ
ْ َ

ْذلكـم ِّمـن ِ ُ
ِ
َ

َللـذين 
ِ ِ

َّ
ْاتقـوا  َ َعنـد َّ

ْـم ِ ّ
ِ تجـر َرِ ِيجنـات

ْ ََ ٌ ـا ِمـن َّ َتح ِ
ْ َ

ُـار  َ ْ َخالـدين َ
ِ ِ

َ
ـا  َف اج ِ ٌوأز َو ْ َ َ 

ضوان و رة ٌمط َْ ِر َ ٌ َ َّ َ َمن ُّ
ِ
ِاللھ ّ

ّ
ُواللھ  ّ ٌبص َ ِ

ِبالعباد َ ِ
َ ْ

عمران(﴾ِ    ).15: آل
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ـ ا الــدافع والفقــدولتلبيـة ــزة، الغر إجابــة وسـيلة ــو الـذي اج الــز ســالم وشـرع
عـــراض ـــستحل فيـــھ الـــذي الـــسفاح حـــرم ن حـــ ســـالم ـــا حرم ـــ ال ـــ الفو إال أخـــر ىوســـيلة
هللا قـــال الزنــا، مــن ــ التنف ــان نــا ومــن والفــساد، مــة ر ا مــسالك وتتعــدد رمــات ا باح ــس و

وا َ﴿وال: عا تقر
ْ ُ َ ْ َ

الزنا 
َ
ِ
ُإنھ ّ َّ

َان ِ َ
فاحشة 

ً ََ
يال﴾ ِ س وساء

ً
ِ

َ َ   ). 32: سراء(َ

الـذي م ا ا بالن تبدأ ف الفكر، ا ستجل ال ي باملعا اخرة العلماء ا يرا ية زو ز
الوقــوع، عـن فــضال اب ــ ق مجـرد مــن يحـذر

ً
وال"

َ ـوا َ تقر
ْ ُ َ ْ َ

ــالك"  مــن ـرم ا ــذا ــ مـا ــ إ ة رإشــا
املقنعــة ســباب ي وتـأ ، ــ كب وفــساد ُإنـھ"محقـق َّ

َــان ِ َ
فاحــشة 

ً ََ
القبــيح" ِ مــر ــ الفاحـشة حيــث

ـــدود ا ـــل شــناعتھ ـــ تجـــاو يال"زالــذي ســ وســـاء
ً

ِ
َ َ إنـــھ" َ عاقـــل، ـــسلكھ أو ــسان إ لنفـــسھ يرضـــاه

ـشقى و حياتھ، نظام نفرط و أمنھ بدد في تھ، سان إ مقومات ضياع إ سالكھ ت حيـثي مـن
يجـــرد إذ يـــاة، ا ـــ مـــا كر انــا م ـــ ت ت أمـــة ترضـــاه أو املجتمـــع يقــره يال ســـ وســـاء الـــسعادة، ظــن

ً ً ً

ا ونما ياة ا لتقدم ة الضر خالق و يلة الن العاطفة من   ). 27(وراملجتمع

الرســو فيقــو الزنــا، عاقبــة ن تبــ فة الــشر حاديــث لوجـاءت هللا "ل ــم لم ي ال ثالثــة
القيامـــة ميـــوم يـــزك وال ـــة–، معاو م: وقـــال إلـــ ينظــــر ألـــيم–وال عـــذاب ـــم وملــــك: ول ان، ٍشـــيخ ز

مستك وعائل   ). 28"(كذاب،

توقيــــا الدافعــــة أســــبابھ ــــ ع ــــق الطر غلــــق إذ الزنــــا ــــة مقا مجــــرد مــــن ســــالم حــــذر و
ً

ر
نـــة بالز ج ـــ الت عـــن ـــ ن و لـــوة ا حـــرم و ة، الـــضر ـــ غ ـــ خـــتالط فيكـــره فيـــھ؛ قـــالورللوقـــوع ،

ـا َ﴿يـا: عـا َأ ُّ ـ َ ُّالن
ِ
قـل َّ

ُ
اجـك  َألز ْ

ِ َو
َ
ِ
ّ

ناتـك  َو
ِ

َ َ ـساء َ َو
ِ
ن َ َاملـؤمن ْ

ِ ِ
ُ ْ

ن  علـ ن َّيـدن
ِ
ْ َ َ َ

ِ
ْ ن﴾ ِمـن ُ َّجالبيـ َ

ِ ِ ِ
َ

: حـزاب(
عــا)59 قــال ، بــالقو الــسمع ــ تث أن املــرأة عــا و ســبحانھ ــ ين كمـا ﴿فـال: ل،

َ َ
َتخــضعن  ْ َ ْ َ

ِلبــالقو  ْ َ ْ
ِ

َفيطمــع ََ ْ َ
ِلــذيا 

َّ
ــ  ِقلبــھ ِ ِ

ْ َ
ٌمــرض  َ َوقلــن َ ْ ُ قــوال َ

ً ْ َ
فــا﴾  معر

ً
و ُ ْ العيلــة)32: حــزاب(َّ مــن ــوف ا نفــي و ،

عـا قـال والد، ب ـس مـالق ْقـد ﴿: و َ
َخـسر  ِ

َ
َالـذين 

ِ
َّ

قتلـوا 
ْ ُ َ َ

ا  سـف ـم ًأوالد َ َ ْْ ُ َ َ َ
ـ  ِغ ِ

ْ ٍعلـم َ
ْ
وحرمـوا ِ

ْ ُ َّ َ  َمـا َ
ـم ق ُر ُ َ

َز ُاللـھ َ ّ
اء  ـ َاف ِ

ْ
ـ  ع

َ ِاللـھ َ
ّ

ْقـد َ
ضـلوا 

ْ ُّ َومـا َ ـانوا َ
ْ ُ َ

تـدين﴾  َم
ِ

َ ْ عـا)140: عـام (ُ وقـال ﴿وال: ،
َ تقتلـوا َ

ْ ُ ُ ْ َ

ْأوالدكم ُ َ ْ َ
خشية 

َ َ ْ َ
ٍإمالق 

ْ
ُنحن ِ ْ م َّ ق ْنر ُ ُ ُ زَ وإيـاكم ْ

ُ َّ
ِ
م َّإن َ ْقـتل ُ َ ْ َ

خـطءا  ًـان ْ
ِ

َ َ
ا﴾  ـ ًكب

ِ
َ

أشـد)31: سـراء( وقـع و ،
عـا قـال تقع، ن ح مة ر ا ع ﴿وال: العقاب

َ تقتلـوا َ
ْ ُ ُ ْ َ

َالـنفس  ْ ـ َّ ِال
َّ

َحـرم  َّ ُاللـھ َ ّ
إال 

َّ
ق ِ ِبـا

ّ َ
قتـل ِ َومـن ِ

ُ َ َ 
ًمظلوما ُ ْ ْفقد َ َ َ

َجعلنا  ْ َ ِلوليھ َ ِ ِِ
ّ ًسلطانا َ َ ْ فال ُ

َ َ
ِـسرف 

ْ القتـل ُ ِـ
ْ َ ْ

ِ
ّ

ُإنـھ  َّ
َـان ِ َ

ا﴾  ًمنـصو رَ ُ مـي)33: سـراء(ْ ـ وع ر،
ـان بر دو الغـافالت و.... ناملحـصنات آخـر ــ ديإ ــ ال مـن ن املـسلم لـيحفظ والعــالج الوقايـة سـائل

نحالل   . و

دافـع ساء ال وحب ساء ال الرغبة املتمثل ا الدافع فإن سبق ما ع ناء و
لتحقيـق بالـس إحـساسھ أو ا، م الرغبة ه شعو ع سان يالم فال أصيل، رفطر ي

بالقوان مرتبطا دام ما ا نحو عھ نز
ً

سو فل الغرائز، ذه إلجابة عا سبحانھ هللا ا شرع ال ن
ــــا لتلبي ع املــــشر ــــھ اتجا س ولــــ نفــــسھ، ــــ ع ــــرة الغز ــــاح بإ شــــعر إذا حــــرج مــــن ــــسان ــــ وع
ـــــاالت ا ــــ و ا، ســــوط رتفــــع و ـــــا وطأ ــــشتد ن حــــ حيــــان عــــض ـــــ ــــضة فر ــــو بــــل ــــا، مكر

ً
و

املش اج بالز رة للغز ستجابة فإن ة عوالسو ا قاد مادام املسلم ا إل سارع مؤكدة سنة ع ر
ً
ر و

ا   . أعبا
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ثانيا
ً

ا: ( التحرش وم   ):مف

الصعب مجتمـع،وضعمن ـ كـذلك عد ما أن ذلك ؛ ا للتحرش محدد ف عر
مـستو ـ ع بقـوة ا نفـس وطـرح لة املـش ـشار ان مـن ـالرغم و آخـر، مجتمـع ـ كـذلك و ي ال ىقد ن

و ـــ وإقلي ـــ ـــا،دو ل واحــــد ـــف عر ـــ ع إجمــــاع نـــاك س لــــ أنـــھ إال ، ــــ ــــوموط مف ـــ عت ولــــذلك
واملعاكــسة، ، الغــز قبــل مــن عرفــت ــ وال يــة، العر الثقافــة ــ ع جديــدا لفظــا ــ ا لالتحــرش

تــــكواملــــراودة، يلــــزمالعــــرض،و نــــا و غتــــصاب، و اتوالزنــــا، املـــــصط ــــذه لــــبعض التعــــرض
وليتمكن ا، بي التفرقة ل س وفـقل املختلفـة ـاالت ا القانونية م حقوق معرفة من ايا ال

املصط م   :ف

ففـــــي: لفـــــالغز وإســـــعاده، إليـــــھ التـــــودد ـــــدف للمحبـــــوب ميلـــــة ا الـــــصفات ذكـــــر ـــــو و
الـــوج( ــم غـــزال): امل ن: لغـــز إلـــ والتـــودد ـــساء ال بمحادثـــة املـــرأة. شـــغف وتـــودد: لوغـــاز ـــا حاد

ا باملرأة. إل غز مح: لو اذكر جمال صف و ا   ). 29(واس

بـــــالطرف: واملعاكـــــسة ـــــاب ات عبـــــا املعـــــاكس الطـــــرف يـــــتلفظ فيـــــھ عـــــصر رلفـــــظ ي
ــة، مز ــو ت أو حة صــر ات العبــا تلــك ــو ت وقــد اج، للــز أو ــب ل عليــھ نفــسھ عــرض أو رخـر نر ن و
لـــم ولــو ــ ح خــر الطــرف ــب وقــد لطيفــة ـــو ت ة ــ كث وأحيانــا حــة، جا ــ غ الغالــب ــ ــ نو ً

ر
ال أو حياء ا ل   ). 30(ًستجب

عـــا: واملـــراودة قولـــھ ـــ م الكـــر القـــرآن ـــ د و عـــن﴿: رلفـــظ ـــا بي ـــ ـــو ـــ ال اودتـــھ ْو َ َ ِ ْ
َ َ َ َ

ِ ِ
َ ُ َّ ُ ْ َ ر

ِنفـــسھ ِ
ْ َ

ـــي)23: يوســـف(﴾ ل تـــھ وإثا وإغرائـــھ يوســـف إغـــواء ـــز العز امـــرأة محاولـــة يـــصف واللفـــظ ر،
ـذ أمـام صـمد الـسالم عليھ ولكنھ ا، بمواقع املـراودةيقوم غـواء. ه ي معـا تجمـع فـاملراودة إذن

غراء واحدةو لمة ة ثا    ).31(رو

العـرض تـك املـادة: أمـا ـ املـصر ــات العقو قـانو عرفـھ يفقـد مخــل"بأنـھ٢٦٨ن فعـل
مـــــساسھ حــــد ــــ إ الفحــــش مــــن جـــــة د ــــ ع ــــو و ن، معــــ عليــــھ ـــــ مج جــــسم ــــ ع يقــــع يــــاء ربا ن

ال ـــ ال عليـــھ ـــ املج ات ـــرعـــو املج اتخـــاذ حـــد ـــ إ أو النـــاس، عـــن ـــا و ا لـــصو وســـعا ًيـــدخر

الغ ات عو املساس بھ للعبث أداة املـصر". رعليھ القـانو ـ وجـد يو عـن١٣ن تتحـدث مـادة
املـــادة مــن ـــع والرا الثالــث الكتــاب ـــ ــات العقو قـــانو ــ وتحديـــدا العــرض نتــك املـــادة٢٦٧ً ــ إ

املادة٢٧٩ ع٢٦٩و مـا"أننص م ـل سـن يبلـغ لـم ية صـ أو صـ عـرض تك من ١٨ل
سنوات ثالث س با عاقب ديد أو قوة غ املة املادة". سنة القـانو٣٠٦و يـنص نمكر ر

أنھ ألـف"ع ـ ع ـد تز وال جنيـھ مـائ عـن تقـل ال غرامـة و سـنة تتجاو ال مدة س با زعاقب
ي وجـــھ ــ ع ـــ ألن عـــرض مــن ـــل ـــانجنيــھ م أو عـــام ــق طر ـــ بالفعــل أو بـــالقو ـــا حياء لخــدش

ق التليفـو". ومطر ـق طر عـن وقـع قـد ـ ن حيـاء خـدش ـان إذا الـسابقة الفقـرة حكم سر نو . ي
املــادة ــ بــأن٢٦٨و ح صــر ذلــك"نــص ــ شــرع أو ديــد بال أو بــالقوة ــسان إ عــرض تــك مــن ــل

ســــ ســـبع ـــ إ ســــنوات ثـــالث مـــن الــــشاقة باألشـــغال عليــــھعاقـــب وقعـــت مــــن عمـــر ـــان وإذا نوات،
يبلــــغ لـــــم ة و املـــــذ مــــة ر املقـــــر١٦را ـــــد ا أقـــــ ــــ إ ـــــة العقو مـــــدة إبــــالغ يجـــــو املـــــة رســـــنة ز

الشاقة   ). 32"(املؤقتة لألشغال

الزنا قال: وأما حنيفة أبا فإن سالمية عة الشر د و املوجب: رفكما الوطء و الزنا
ال وطء الشرع عرف وأنھ د، القبـلل ـ املرأة الزنـا". رجل بـأن مالـك الرجـل"وقـال ـب غي ـو

ة شــ بــال عمــدا مطيــق آدمــي فــرج ــ والــدبر". ًحــشفتھ القبــل شــامال الزنــا جعــل فقــد دي املــاو أمــا
ً

ر
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بأنـھ للزنــا فـھ عر ــ دبــر: "فقـال أو قبــل مـن ن الفــرج أحـد ــ ذكـره حــشفة العاقــل البـالغ ــب غي
ش أو ما بي عصمة ال ع". ةممن الزنا يقصر الذي و سالمي الفقھ الرا الرأي أن غ

م التحـر مـن كمـة ا فيـھ تتـوفر ال الـدبر ـ تيـان أن وخاصـة الـدبر، دو القبـل منھ ان نما
عاقـــب و نـــا س ولـــ عــرض تـــك الـــدبر ـــ تيــان ـــ عت الـــذي الوضـــ القــانو بـــھ يأخـــذ مـــا ــو زو ن

شدة أقل ة عقو   ). 33(عليھ

لمــــــــة يــــــــة العر زائيــــــــة ا ن القــــــــوان عــــــــض ــــــــستخدم املباضــــــــعة" مواقعــــــــة"و ــــــــا ومعنا
لمــــــة. واملخالطــــــة ــــــستخدم قــــــد مــــــاع"كــــــذلك ــــــ" ا املع نفــــــس ــــــا الـــــــوطء. ول فــــــإن ذلــــــك ــــــ وع

أيـضا يوصـف قـد الـذي الزنا و و واحد لفعل مختلفة أوصاف ماع وا واملخالطة ًواملباضعة

ـاح للن ـان وإن ـاح، املواقعـةبالن أو الـوطء ي والثـا جيـة، الز عقـد ما أحـد مـاع ومعنيـان، ا أو
ـــو و يـــة العر الثقافـــة ـــ آخـــر لفـــظ نـــاك و ســـواء، ـــا ل ــــسبق"املباشـــرة"و ـــ ال فعـــال ـــ ع و ،

ـذا يـؤدي وقـد واملفاخـذة، والعنـاق والتقبيـل التناسـلية، عـضاء ـ إ والنظـر اللمـس مثل الوطء
ع امل ال الوطء يؤديإ ال أو ذلك   .)34(د

مــــن مـــــأخوذ اللغــــة ــــ ــــ ا التحـــــرش فــــإن العمــــوم ــــ حرشــــا: "وع . خدشـــــھ: حرشــــھ
الدابـــــة ــــسرع: وحــــرش ل ـــــا نحو أو عـــــصا ــــا ر ظ الـــــصيد. حـــــك ليـــــصيده: وحـــــرش ء. يجــــھ والـــــ

رش شن: ا م. ا بيـ م: َّوحـرش بيـ بـھ. أفـسد يجـھ: َّوتحـرش ل لـھ الـصب"و). 35"(عـرض حـرش
حرشا ش)36(صـاد: وتحراشابحرشھ والتحـر والتعـرض، التحكـك ـو والتحـرش ن: ، بـ غـراء ـو

ش والتحـر ــرش وا م: النـاس، بيـ وحــرش بقرنـھ، ليقــع سـد و ــسان إغـراء وأغــر: ــو ىأفــسد
تحـرش فـإن ثـم ومن داع، وا والكسب مع ا و صل اش ح و رش وا عضا، م ًعض

يراد باآلخر ن س ا ونيلھأحد بھ لإليقاع داع وا والكذب يلة ا اتباع   ). 37(بھ

وأنــــھ والفعــــل، القــــو ن بـــ يجمــــع التحــــرش لفــــظ أن ـــة اللغو ي املعــــا ــــذه مــــن تـــ لو
فيـــف ا عتــداء أو يــيج ال أو ـــشونة ا ــ مع ـــ. يحمــل إ باإلضــافة ــي العر اللغـــو ــ املع ــذا يو

م جمـــع ـــ ع يتفـــق ـــا ل ـــ نجل ـــ املع قـــويدالالت يـــدفع ـــذا و والفعـــل، للقـــو التحـــرش ـــ لع ل
تـــك نطــاق ــ يــدخل الفعـــل وأن الفعــل، دو فقــط القــو عنـــد يتوقــف التحــرش بــأن ن نالقــائل ل

يتــــضمن. العـــرض فـــاألو ي القــــانو بمعنـــاه العــــرض تـــك مــــن أقـــل جــــة د التحـــرش أن قيقــــة لوا ر
بــــن ــــست ل مــــسات أو ملــــسات أو لمــــات أو نظــــرات أو تلميحــــات أو الفجاجــــةإيمــــاءات جــــة د رفس

العرض تك   .والعنف

أن يــــر مـــــن نــــاك ف اصـــــطالحا؛ يحمـــــل: "ىوأمــــا فعـــــل أو قــــو أي ـــــو ــــ ا لالتحـــــرش
فيـھ يرغـب وال ذلـك مـن يتـأذى آخـر ص تجاه سية ج أحـد). 38"(دالالت تحـرش فـإن ثـم ومـن

منـــــھ والنيـــــل إليقاعـــــھ ـــــداع وا يلـــــة ا اتبـــــاع بـــــھ ـــــد أ بـــــاآلخر ن ـــــس التحـــــر. را وموأمـــــا بـــــاملف ش
ــ فيع ــاص ــ: ا الن أن ــديث ا ــ كمــا يــاء ا يخــدش نحــو ــ ع ــ لألن عــن--التعــرض ــ ن

ائم ال ن ب ش ا) 39(التحر وغ الديوك ن ب يفعل كما عض ع ا عض ييج   ). 40(ومعناه

وانية، شـ ـسية ج نزعـة عنـده مـا فـرد بـھ يقـوم مقـصود واع عمـل أنھ البعض ير ىكما
بأسال د مثلير مباشرة جسدية حيان عض وح ة مز أو ة بصر أو سماعية، مختلفة ريب

ميميــة اقتحــام عمليــة يقــوم عــادة ــسية، ا للذتــھ إشــباع أو ــسدي، ا ب والتقــا راملالمــسات
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بمرحلـة التحـرش يـرتبط وال للمـساحة، أو للمـسافة اقتحـام أو مباشـر، جسدي اقتحام أو خر،
ان م أو ما ة السيماعمر سة الرئ الشوارع موجودا و ي فقد الفعل، ذا فيھ س يما ًخاص ن ر

أو بزميلتـھ، الزميـل يتحـرش أن املمكـن مـن حيـث العمـل، أمـاكن وأيضا األعياد، املناسبات ًوقت

مــــرتبط ــــو و أيــــضا باألطفــــال بــــل فقــــط بــــاملرأة يــــرتبط وال تــــھ إدا تحــــت عمــــل ــــ ال بــــاملرأة ًاملــــدير ر
اللفظي سديباالعتداء   ).41(وا

ــــو ـــــ ا التحـــــرش أن ــــ ع أكـــــد مـــــن نــــاك يخـــــدش: "و وجـــــھ ــــ ع ـــــ لألن التعـــــرض
التعــرض يقـع أن ذلــك ـ ط ــش وال ق، مطـر ــان م أو عـام، ــق طر ـ بالفعــل أو بـالقو ـا وحياء ل
ال بحيـث ـ ن أذن ـ مـسا التعـرض ات عبـا إلقـاء حالـة ـ أيـضا تتحقـق مة ر ا ولكن را، ًج ر ً ً

ا وتقــــعــــسمع ق، مطــــر ــــان م ــــ أو عــــام ــــق طر ــــ ألقيــــت قــــد ات العبــــا ــــذه مادامــــت ــــا، وغ ر
ممـن ـو ت أن يجـب ا سـ صـغر حـال ـ ولكـن ذلـك، ـ غ أم بالغـة انـت سـواء ـ أن ع مة ر نا

خدش قد ا حياء بأن القو ي ح الفعل أو القو داللة ليدركن   ). 42"(ل

بأنــھ التحــرش وصــف مــن نــاك أن ل: "كمـا املــاديشــ أو ــسدي ا العنــف ال أشــ مــن
ـــ ع ـــر يظ أن مكـــن و ـــا، وحر ا وشـــرف املـــرأة بكرامـــة ا ضـــر يحـــدث الـــذي النفـــ أو ـــ خال ًرأو

مختلفـة صــيغ ـ الواقـع ض ــو). 43(رأ التحـرش ــوم مف أن ـ إ ــش مـن نــاك ســلوك: "و أو فعـل
ـاك حت أم اللفـظ، أم بـالنظر ــان سـواء ، ـ أن ضــد ذكـر مـن اتيـصدر تــأث عنـھ ـتج ي ــسدي ا

أو الفعــــل ــــذا ك ـــ ي وقــــد الـــسلوك، أو الفعــــل ـــذا تقبــــل ال ـــ وال ، ــــ ن لـــدى س بــــا مرتبطـــة
لھ تتعرض ال ن لدى اجتماعيا أو ماديا أو نفسيا أذى ًالسلوك ًً)44.(  

فالتحرش ، ا التحرش نظام ضمن تدخل ال السلوكيات عدد ن ب ي سبق مما
جــــا د ــــرلــــھ ع ســــلطة اب ــــ أ اص ــــ أ مــــن يــــصدر ــــ ا التحــــرش فــــإن وعليــــھ مختلفــــة، ت

الســتعمال إســاءة أنــھ ذلــك ــ ومع املــشرف، أو املعلــم، أو العمــل، صــاحب أو س، ــالرئ ية، الــ
الوظيفيــــــة أنــــــھ. الــــــسلطة ــــــو للتحــــــرش شــــــيوعا ــــــ ك ــــــف نمــــــاط: ًوالتعر أحــــــد يتــــــضمن فعــــــل
ـــ املمثلــــة لفظيـــ: الـــسلوكية ـــعليقــــات ج ع طــــا ذات لــــة(ة مغا ات عبـــا زتلميحــــات، ومطالــــب). ر

ـــ ج ع طـــا ذات ـــسية(لفظيـــة ج عالقـــة إلقامـــة الـــس طلـــب ـــ ع تنطـــو ات يعبـــا ـــل). 45)(ر و
مــــــن ومرفوضــــــة مقبولــــــة، ــــــو ت أن ــــــشرط ــــــسيا ج تحرشــــــا ــــــ عت الــــــسابقة الــــــسلوكية ننمــــــاط ً ً

ما ر كعالقـــة التحـــرش، مـــس عـــن عيـــدة ـــ وإال ـــا، ذلـــكواملتحـــرش ـــ غ أو عـــرف. ـــسية، كمـــا
التليفونيـة: "بأنھ املحادثـات أو الكـالم أو اللمـس ـشمل و ا غب دو سيا ج ن ة ثا اس رمحاولة نر ً

يئة ال غ املجامالت أو املحادثات غرف   ).46"(أو

مة جر و ا التحرش أن ير من ناك ل ىو ـش املـرأة جـسد تمس ا أل أخالقية
الـذي للـشرع امخـالف وأقـرهللاحفظـھ ألـوان ، شـ مـن وصـيانتھ بدايـة عتـداء حمايتـھ، عليـھ،

ا حــــدود مــــن حـــدا ع ـــشر ال ا لــــ وضـــع ـــ وال الزنــا، ـــ و ـــ ك مـــة ر ا ـــ إ وصـــوال النظـــرة هللا مــن
حدية مة جر ا   ).47(رباعتبا

بأنــــھ اســـة الد ــــذه ـــ إجرائيــــا ـــ ا التحــــرش الباحثـــان عـــرف رو ألي: ً ــــ ن عـــرض
الــصوسـلوك أو ــ خال ـ غ ديــد ال أو الــتلفظ أو التقبيـل أو اللمــس ـ ع ــشتمل آخــر قبـل رمــن

أو يـــذاء عـــن يختلـــف ــو و التواصـــل، مواقـــع ـــ ع الكتابــات أو الرســـائل أو ـــاب أو باحيــة
غتصاب أو الزنا أو املواقعة بھ يقصد والذي ا   . عتداء
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ثالثا
ً

التحرش:  ال وأش   :ارصو

ومتباين كب عدد ع الوقوف تم التحرش لة بمش املرتبط اث ال مراجعة خالل من
التحرش ال يلاألش س ع اللفظي فالتحرش جسدي، و ما ا وم لفظي، و ما ا فم ،

ــ ــا إقحام املتحـرش يتعمــد ـ ال ــ ا ع الطـا ذات ــات والن التعليقـات ل شــ يأخـذ قــد املثـال
عكالمـــھ الطـــا ذات والنظـــرات الوجـــھ ات ـــ عب فتعكـــسھ اللفظـــي ـــ غ التحـــرش أمـــا ـــوار، ا أثنـــاء

ال سدية ا ات ر ا وكذلك املناطق عض أو سد ا إ النظر ع ا صاح يركز ال ا
ـــ إ أحيانـــا ع) يالتعــــر(ًتـــصل طــــا ذات وملـــصقات للـــصو والتعــــرض التناســـلية عـــضاء روكـــشف

واستخدام أخطـرج مـن الفتـاة سـ خـط عة ومتا املالحقة عت و ة، املث أو العالية صوات
ـ ـز و وف بـا ـ كب إحـساس ـا تا و فتـاة، أي أمامھ ترتبك الذي اللفظي غ التحرش أنواع

عما فصاح عن حيان من النجدةكث وطلب ا ل   ).48(يحدث

ثالثــــ ر مظــــا مــــن مجموعــــة ــــ ا التحــــرش تخــــذ وو ،: لة، شــــفو ــــ ج يتحــــرش
طلـب: مثـل ـ ـاح و بذيئـة، ـات ن ـسية، ج أسـئلة طـرح نة، مـش ـسية ج عليقـات و مالحظـات

ي والثـــا ا، ــشا ان ـــ ك ـــو و مثــل: ًرلقــاء، ، شـــفو ـــ غ ــ ج إيمـــاءات: يتحـــرش أو موحيـــة، نظـــرات
والثالــــث جــــسدية، والتحــــس: وتلميحـــات بــــاللمس بدايــــة مــــادي ــــسلوك ــــ ج ــــاءتحــــرش وان ًس،

  .)49(باالعتداء

ـسد الفاحـصة النظـرة ا ـشا وان اجـا ر ـ ا التحـرش ال أش أك ن فإن ثم ًرومن ً و
تـب ي وقـد اللمـس، محاولـة ة خ املرحلة ي وتأ بع والت والتصف الكالمية واملعاكسات املرأة

ال أشـــــ نـــــوع وت التحـــــرش، لعمليـــــة تـــــصاعدية ة ـــــوت غتـــــصاب ســـــبق مـــــا ـــــ نـــــوعع ب التحـــــرش
ــــــ ج تحــــــرش نــــــاك و ســــــرة، داخــــــل م باملحــــــا ــــــ ج تحــــــرش نــــــاك ف جتماعيــــــة، راملجــــــاالت

وســـائل ـــ و الـــشارع داخـــل يحـــدث عـــام ـــ ج تحـــرش نـــاك و العمـــل، مؤســـسة داخـــل مؤســـ
ات شــــا ــــ ع عتمـــد تحــــرش نـــاك ف ذاتــــھ، الفعــــل حـــسب الھ أشــــ نـــوع وت والــــشوارع راملواصـــالت

ـــــــسي ا يمـــــــاءات اللمـــــــسو ـــــــ ع عتمـــــــد جـــــــسدي تحـــــــرش نـــــــاك و لفظـــــــي، تحـــــــرش نـــــــاك و ة،
وكــــشف ونيــــة، التليفز املعاكــــسات ــــق طر عــــن تحــــرش نــــاك و املــــرأة، بجــــسد ي البــــد ــــاك حت و

جــــسده أعــــضاء لــــبعض أنــــھ. الرجـــل ســــبق ملــــا لمــــة يــــضاف ل محــــدد ــــوم مف تحديــــد الــــصعب مــــن
أ ســـواء ـــ أن أو ذكـــرا ـــو ي أن املمكـــن مـــن فـــاملتحرش ًمتحـــرش، أمن عمـــل، صـــاحب املتحـــرش ـــان

أنـــــــواع عــــــدة نــــــاك أن أي ســــــرة، أفــــــراد أحــــــد ــــــو ي أن املمكــــــن مــــــن ــــــ وح ــــــب غر أم نصــــــديق
ـا م أو: للمتحـرش مومــة ومـدعو ــسية، ج اسـب م أجــل مـن ــساوم مـن ــو و بالـسلطة املتالعــب

س الــــــــدر أو خاصــــــــة اجتماعــــــــات ـــــــب ترت ــــــــ يحــــــــدث مثلمــــــــا الفـــــــرص قنــــــــاص واملتحــــــــرش وبـــــــوة،
اا فـض ـ ع ية ال لعقاب وسيلة التحرش ع يقدم حيث بد، املس واملتحرش رصوصية،

املـتالمس أو املتحـسس واملتحـرش ھ، بف ديد بال ا قيام أو طواعية سية ج عالقة لالدخو
املوقــف حــسب املتحــرش ا ــ وأخ املــرأة، جــسد مــن منــاطق ــ ع عفــو ل ــش يــده يــضع مــن ــو يو

بالتحرش يقوم من و متوقعو غ مباغت ل  ).50(ش

املتحـــرش وخــصائص ســمات تحديــد ــا خالل مـــن وتــم ــت أجر ســسيولوجية اســة د ــ رو
اســة الد عينــات مــن ــ العظ غلبيــة أن اســة الد نتــائج ــرت وأظ البحــث ــو جم نظــر ــة وج رمــن ر ر
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الفئـــة ـــ تقـــع ـــ وال الـــشباب فئـــة انـــت للتحـــرش قيامـــا و للـــذ ـــة العمر الفئـــات ـــ أك أن ًأكـــدت ر
ـــةا مـــن24-19لعمر اســـة الد عينـــة أكـــدت فقـــد للمتحـــرش نيـــة امل الـــة ا حيـــث مـــن وأمـــا رعامـــا، ً

ــــ أك ـــم اصــــة ا ات والـــسيا والتاكــــ ـــاص امليكر ســــائقي أن و والـــذ يــــات جن و ات راملـــصر و ر
بالتحرش قياما   ).51(ًالفئات

أنـــھ ــا م الـــبعض، عنـــد ر تـــصاو عــدة ـــ ا التحـــرش ر تـــصو مكــن ـــسا: و إ نيةعـــادة
أخالقيــــة ــــ غ ئــــة اجتماعيــــة-دن لة جــــسدي-مــــش لفظــــي-اعتــــداء أخالقيــــة-اعتــــداء -فــــضيحة

ـو-آفـة-اسـتغالل تر ـ غ عاديـة-معاكـسة-يسـلوك لة ـ-مـش ج حقــو-اعتـداء ـ ع قعـد
انة-املرأة قو-إ أو فع اك-اعتداء    .)52(مضايقة - ان

أش أبر أن يت سبق ما خالل صزومن تت ا التحرش   : ال

 اللفظي ئة: التحرش املس لمات وال ات شب وال  .التعليقات

 الفع واملعانقة: التحرش  .اللمس

 البصر ن: يالتحرش الع ات وحر وانية الش والنظرة باحية الصو   . ركعرض

عا ا
ً

ا: ر التحرش   :عوامل

ال ذات العوامـل عـدد ـ ع الباحثان يؤكد يـصعببداية بمـا ، ـ ا بـالتحرش عالقـة
تفــاقم عــن لية املــسؤ تحميلــھ أو للتحــرش وحيــد با ســ وجعلــھ ــا م واحــد عامــل ــ ع ــ ك ال ومعــھ

ـــ إ بلـــد مـــن ـــا تأث ختلـــف و ومتنوعـــة ـــشابكة م العوامـــل ـــذه ف ة؛ ـــ خ ونـــة ـــ لة املـــش ـــذه
الب يــذكر وســوف فــرد، ــ إ فــرد ومــن بــل أخــر ــ إ أســرة ومــن ةىآخــر، بــصو العوامــل تلــك راحثــان

ي امليدا انب ا اسة الد بأداة ومدققة   . رمحددة

س الـــرئ ب الـــس أن يـــر فـــاملتحرش خـــر، ـــ ع بـــاللوم يلقـــي ص ـــ ـــل أن الحـــظ ىو
أن الرجــــال عــــض يــــر كمــــا ــــا، نظرا أو ا مــــشي أو ا ــــس ل قــــة طر بــــاملرأة للتحــــرش يدفعــــھ ىالــــذي

بتــــــصرفا يدفعنــــــھ العمــــــل ــــــ م ســــــبابزمــــــيال أن الــــــسيدات تــــــر نمــــــا ب ــــــن، كالم قــــــة وطر ىن
أو س بــــاملل تتعلـــق ال التحـــرش مــــسألة أن ن يـــر ـــن ف تمامــــا النقـــيض ـــ ع ــــن للتحـــرش ـــسة ًالرئ

ـــل يــراه آخــر أي نــاك و أيــضا، التحــرش ــ إ ــشمات املح الــسيدات عــرض بــدليل املــ قــة ٌطر ر ً

التحـرش أسـباب أن ــساء وال الرجـال مــن ن الطـرف تتعلــقمـن وال و املقـام ــ أخالقيـة لأســباب
نــــاك و امة، والــــش النخــــوة ــــ إ الرجــــل وافتقــــاد الــــدي الــــو غيــــاب ــــ إ عــــود بــــل املــــرأة ــــر بمظ
أو اجتماعيـــــة ــــو ت فقـــــد الــــسلوك ـــــذا ل املتحــــرش ـــــاب ت ا ــــ إ تـــــؤدي ــــ ال العوامـــــل مــــن نالعديــــد ر

سياســية أو ثقافيــة أو أخالقيــة أو طبيعــة). 53(اقتــصادية عــددو العوامــل حــصر يمكــن ال ــال ا
العوامل ذه ل الباحثان عرض و معينة، نقاط أو شديد-محدد، التا-باختصار النحو   :ع

ـــ ا بــالتحرش العالقـــة ذات جتماعيــة العوامـــل بـــبعض يتعلــق فيمـــا ـــا: فأمــا : فم
سـن تــأخر بالفتيـات التحــرش ـ إ تــدعو ـ ال ســباب فمـن اج؛ الــز سـن يرجــعوتـأخر ـذا و اج والــز

ن ب ســـ ـــ اج: إ الـــز تبعـــات تحمـــل ـــ م عـــض غبـــة عـــدم ثـــم املاديـــة واملعوقـــات ـــو. ر كمـــا اج ووالـــز
هللا ســــو ج تــــز وقــــد ســـــالم ــــ بانيــــة وال ســــالم ن ســـــ مــــن وســــنة فطــــرة لمعلــــوم ر وقـــــالور

ــ" م س فلــ ــسن عمــل لــم فمــن ســن ــاح س). 54"(الن ولــ الــسنة، ــذه ــ ع ابھ ــ أ وحــرص
املحرمــات ـاب ت وا عــراض تـك إال اج الــز تبعـة تحمـل عــدم أو الـسنة ــذه عمـل لــم مـن رأمـام و
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ن املوســـر جانـــب مـــن للـــشباب العـــو يـــد مـــد ـــا لتالف فيجـــب الغالـــب ـــ ماديـــة لة املـــش أن مـــا نو
الـــصدقة أنـــواع أعظـــم مـــن ـــا لـــھ. رباعتبا اج الـــز ـــ اغ أمـــام والعراقيـــل القيـــود وضـــع عـــد ووكـــذا ر

زتـــھتداعيا غر عـــن س التنفــ ـــ إ عا مـــشر يال ســ مـــا م أي يجــد لـــم وإذا واملجتمـــع ســرة ـــ ع ًتــھ و
ً

التحــــرش ـــو و ع املـــشر ــــ غ العمـــل ـــذا س فيمـــا مجتمعــــھ وأخـــالق لقـــيم يأبــــھ ولـــم قـــھ طر وضـــل ر
  .ا

مثـل ـا إل بـھ ين ال قــد تـصرفات عمـل ـا ــ: وم الز ـق ا سـة مما أو ن ج الـز ومداعبــة رو
بنــاء الأمــام صــغ أنــھ عــم تحــت ذلــك ــ اج ز مــن ــ كث يقــع حيــث م؛ مــ الــصغار ــل تجا زأو و

ــسنح فرصــة أو عنــد التقليــد ــ الرغبــة بنــاء لــدى تجعــل التــصرفات ــذه أن ن حــ ــ ــم، ليف
املتفرج ذا حـده. ل عـن الزائـد التقبيـل م .وكذلك أو ب تقبيـل ـ ح أو ن ج الـز ن بـ ـان وسـواء

بنـا فــإذاألحـد نـان، ا مـن الــنمط ـذا ـ ع ــ خ ـذا فيتعـود ــا ف مبالغـة ة بـصو البنــات أو رء
ــو في النفــسية، ة والــ الــنفس علمــاء يــر مــا وفــق مرضــية ة صــو ــ إ فيتحــو طلبــھ، نفقــده ى رل

ب أو م غياب عند لة س سة وفر للتحرش عرضة ص   ).55(ال

جتماعيــة العوامــل مــن ســر: وكــذلك ســليمة :يالتفكــك ــ غ ــشئة ت نــا تتــوفر حيــث
الــسلوك ن بـ ـ التمي ـ ع قـادر ــ غ البدايـة منـذ الطفـل يجعـل الــذي مـر أخالقيـة؛ ـ وغ منحرفـة
املــــسئولية فكــــرة وغيــــاب املجتمــــع ــــ ــــ املجتم التفكــــك وكــــذلك ، الــــسو ــــ غ والــــسلوك يالــــسو ي

الــــبعض م عــــض املجتمــــع أفــــراد تجــــاه جتمــــا أن. والواجـــب أمــــامفــــيالحظ التحــــرش ســــة رمما
الرقابـــة فـــضعف ر؛ ـــ امل ـــ غ ة ســـر الرقابـــة وضـــعف املـــدن، ـــ خاصـــة فعـــل د ـــدو و ميـــع را ن
ـــا أمـــر فقـــد ـــة؛ مطلو ن بـــو مـــن والرقابـــة التحـــرش عوامـــل مـــن ـــو ي قـــد ن بـــو مـــن نالعامـــة

ــــــ إ أدى ممـــــا ق، الــــــر طلــــــب ـــــ الــــــس ــــــ إ الرقابـــــة ضــــــعف يرجــــــع وقـــــد ســــــالمي، ــــــزالـــــدين غ
مــن يحمـل بمـا العـالم ـ ع نفتـاح و الفـضائيات ـشار ان أدى كمـا ، سـل ل ـش بنـاء سـلوكيات
لــم أشــياء ــ إ النظــر ــ إ الــشباب دفــع ــ إ صــيلة املجتمعيــة القــيم عــن مختلفــة وتقاليــد عــادات

مثــل قبــل، مــن املجتمــع ــا دا: عرف ــساع ا مــن عليــھ ترتــب ومــا والفاحــشة، الرذيلــة ثقافــة ئــرةــشر
ـــ املنكـــر ـــشار وان يح، الــ الـــسلوك معـــاي ــ و صـــيلة، املجتمعيـــة والتقاليــد القـــيم ـــ لــل ا

عام ل ش املجتمع والتنمية التقدم حركة إعاقة ب س بما عديدة  ).56(أماكن

ـــ ا بـــالتحرش العالقـــة ذات قتـــصادية العوامـــل بـــبعض يتعلـــق فيمـــا ـــا: أمـــا : فم
ينكر: البطالة مقدمـةفال ـ ي تـأ الـشباب طالة و الناس، من كب قطاع ن ب البطالة شار ان أحد

املـصر املجتمــع ـ ــا دياد وا التحــرش لة مـش تفــاقم ـ إ أدت ــ ال يسـباب و). 57(ز تــد روكــذلك
قتــــصادية ف و: والظـــر تــــد ــــ ــــ ا التحــــرش ــــ إ املؤديـــة قتــــصادية العوامــــل أدت رفقــــد

ومست قتصادي ـالوضع ع ة القـد دو يحـو الذي مر والبطالة؛ الفقر تفاع وا شة املع رو نر ل ى
ـ غ ل شـ ـ ـسية ا الغرائـز إشباع إ ف الظر ذه ل ظل الشباب يدفع ثم ومن اج؛ والز و

ـ. شر إ تـصل مصر البطالة سبة نجد املصر املجتمع إ والعنوسـة % ٩.٤يفنظرة والفقـر
ــــدد مــــصر ــــ٩ــــ حــــوانمليــــو م مــــ جــــال م مــــ ــــ ك العــــدد شــــاب٥رسمة، وكــــذلك. نمليــــو

ـــ ع عة مــ ئـــة ب يخلــق الــذي مـــر املناســبات ـــ خاصــة والــشوارع، املواصـــالت وســائل دحــام زا
التحــــــرش ســــــة التعليميــــــة. رمما املؤســــــسات ــــــ نــــــاث و و الــــــذ الــــــشباب ن بــــــ خــــــتالط روكــــــذلك

د( واملعا امعات، وا س   ). 58)(راملدا
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ذاتأمـــا منوعــــة وعوامــــل خالقيــــة و يــــة والدي الثقافيـــة العوامــــل بــــبعض يتعلــــق فيمــــا
ا بالتحرش تـؤثر: عالقة تحـضره ومدى املجتمع الثقافية املنظومة أن فيھ شك ال فمما

املـــصر للمجتمــع الثقــا املــستو ـــ إ النظــر وعنــد وأفعالــھ، املجتمـــع داخــل فــراد ســلوك ــ يع ى
نــــ أن يتــــ ءةن املــــر قــــيم بدلت اســــ حيــــث ، ــــ والقي الثقــــا يــــار حــــاالت مــــن حالــــة واك

ئا وشـــ ســـلعة ـــا باعتبا املـــرأة ـــ إ والنظـــر نفعيـــة وانية شـــ بثقافـــة جتمـــا افـــل والت ام ـــ ح و
ً

ر
املخلو ذا سانية إ ام اح دو فقط قللمتعة   . ن

نـــا العوامـــل ـــم أ والثقـــا: ومـــن الـــذ الفـــ: الفـــراغ عـــد والـــذإذ عامـــة بـــصفة راغ
املتبطـــل أن ذلــك فـــساد؛ ــل ل ـــا قو ودافعــا مـــة جر ــل ل املؤديـــة ســباب ـــم أ مــن خاصـــة ًبــصفة ً

مـــن ـــ و مفـــسدة أي للمـــرء مفــسدة والفـــراغ ة الـــ إن قيـــل ولقــد الـــشيطان جنـــود مـــن جنــدي
ساء بال التحرش إ م عض تدفع ال سباب م ما. أ العمل من لھ ان إذا جـلواملرء ـشغلھ

أمـــاكن ـــ م مالحقـــ عـــن فـــضال ـــساء بال التحـــرش ـــ ـــ للتفك الوقـــت مـــن ـــسعا م يجـــد فلـــن وقتــھ
ً ً

التحـرش وجـوه مـن ذلـك ـ غ أو ـم ــ. تجمع ع تـب ي طاقـة ذي ـل ل النافعـة تمامـات وفقــدان
فراغــــھ ــــا يمــــأل تمامــــات ا عنــــده ــــو ي أن ــــسان ــــ ع يجــــب ثــــم ومــــن يفيــــد ال فيمــــا ــــا نإفراغ

ذلك غ أو اضة أو علم أو حرفة أو عمل شتغال أو   ).59(راالطالع

تـأث مـن لإلعـالم مـا أحـد ينكـر فـال يـاء؛ ل ادشـة ا ي غـا و عالميـة امج ـ ال وكـذلك
يــاء ل ادشــة ا ي غــا و امج ــ وال ابطــة ال عالميــة املــواد عــد و ، املجتمــع ــ ــدم تــأث أو بنــاء

ال سباب ـساءمن بال التحـرش إ ـ. تدعو ع باحيـة واملواقـع س ـ ا مجـالت بـذلك ـق و
للمعلومـــــــات الدوليـــــــة نــــــــت(الـــــــشبكة الطــــــــالب) ن ن بـــــــ املختلطـــــــة والــــــــرحالت الليليـــــــة والنـــــــوادي

ــ. والطالبــات ال الفــضائيات ة ــ وك عــالم وســائل ــ ادفــة ال امج ــ ال ة نــد أو عــدام ا أن شــك روال
ا ســــال عاترتقتــــصر مـــــذ عــــض أن عـــــن فــــضال ــــساء بال التحـــــرش ــــ دوا مـــــن الغرائــــز ة إثــــا ـــــ ع

ً
ر

إمــــا ســــالم بتعــــاليم ن ــــر مظ ــــ من ــــ يل ال مــــصر ــــا وم ســــالمية الــــبالد ــــ امج ــــ ال ومقــــدمات
دين املــــــــــشا ــــــــــ ع يــــــــــؤثر ــــــــــذا و ــــــــــن ل ــــــــــا ن أو العمــــــــــل ملزاولــــــــــة كــــــــــشرط ن علــــــــــ ج ــــــــــ الت ًلفــــــــــرض

دات   ).60(واملشا

ال أبر من املجالزوكذلك ذا ـ: عوامل إ يـؤدي ات املخـد فتعاطي ات؛ املخد رعاطي ر
ــل عـن وعقلـھ وعيـھ غيــب واملـدمن ، ـ خال و جتمـا و قتــصادي يـار و والـدمار ـراب ا
ـــــو عنــــده كــــم ا ألن ء؛ ــــ يحكمــــھ ال الطوفــــان ــــصبح و املحرمــــات ــــ ع فيتجــــرأ وخلــــق قيمــــة

ــ. العقــل ات املخــد ــشرت ان الــشبابرولقــد مــن ــ الكث ــ ع وقــضت عــا مر ا ــشا ان ة ــ خ ًونــة و ًر
وشــرعت ات املخــد ــ ع ـرب ا بــإعالن ومــة ا قامـت لــذلك مــة؛ مـستقبل ــم و ــا، أدم رالـذي
ة ــــ خط اجتماعيـــة آفـــات ـــ إ تـــؤدي ـــا أل ـــا؛ يتعاطا مــــن ـــ ح أو ـــا ل ج يـــر ملـــن الرادعـــة ن والقـــوان

تؤدي ما أبر ومن ، أخال يار غتصابزوا و بل ا التحرش  ).61(إليھ

الــدي الـوازع ـ ضــعفا نـاك أن يالحـظ حيــث ؛ الـدي الـوازع ضــعف أو غيـاب ًوكـذلك

ــ ال عاليمــھ و وآدابــھ الــدين عــن ا ــ كب عــدا نــاك أن فيتــ الــشباب، مــن ة ــ كب حة شــر لــدى
ً ً

امل لــــوة ا وكــــذلك هللا، حــــرم مــــا ــــ إ النظــــر وعــــدم البــــصر غــــض ــــ إ يــــةتــــدعو جن بــــاملرأة حرمــــة
املوضــة ــس مــا واتبــاع يــة الغر بالتقاليــد والتقلــد ــساء ال ج ــ ت ــ إ باإلضــافة املحــرم، . والــتالمس

امــــشية قــــضايا ــــ تحــــدث و للنــــاس، قيقيــــة ا املــــشكالت عــــن عيــــدا الــــدي طــــاب ا ال ًومــــا
ز

ـــة امل م وقـــضايا م مـــوم عـــن الـــدي. عيـــدة الـــوازع غيـــاب أن شـــك نفـــوسوال مـــن ه انحـــسا رأو
ا التحرش لة مش شار ان إ املؤدية العوامل أحد عد ين   ). 62(الكث
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العامـــل بـــأن اف ـــ ع مـــن فبـــالرغم ؛ ـــ ا للتحـــرش ي القـــانو الـــرادع غيـــاب وكـــذلك
فـال عليـھ والقـضاء ـ ا التحرش إ سبة بال م م عامل أنھ إال الوحيد العامل س ل ي القانو

ال أن مـنشك آمنـا التحـرش س مما يجعل مما عم؛ غلب دليل بال مة جر ا تحرش
ً

ر
مـة ر ا ـذه مثـل ــ ع عاقـب ال بأنـھ عــض. العقـاب ـ ـ م التــوافر ضـعف ـ إ باإلضـافة ــذا

سة املما ذه مثل شار بان فة املعر راملناطق   ).63(و

ث نـاك ف الـشباب؛ لبعض والنفسية املرضية الة ا لةوكذلك مـش ل ـش عناصـر الثـة
ـــ ـــ: التحــرش ع يح الـــ كـــم ا ـــ ــساعد ـــا م عنـــصر ـــل وتحليـــل ــان، وامل واملـــرأة، الرجـــل،

املــــسئو مــــن تحديــــد ــــ و آخــــر، حــــساب ــــ ع لعنــــصر ــــ متح ــــ غ محايــــد ل ــــش ففيمــــا. لالقـــضية
التاليــة حتمــاالت بأحــد يوصــف قــد لكنــھ ــسان إ ــو ف بــاملتحرش، ــو: يتعلـق ي أن ًــصانفإمــا

ــستمتع وال ن، خــر بتعــذيب تتلــذذ تھ ــص ــو ت أن وامــا ذلــك، ــ إ دفعتــھ ف والظــر نعاديــا ٕ و
ية ــــست ــــصية ذا ــــو ي وقــــد خـــر، الطــــرف ــــ ع يقــــع العنـــف مــــن قــــدر نــــاك ـــان إذا نإال
وإن املزدحمــــة، مـــاكن ـــ ــــساء بال ـــاك باالحت فقـــط تتلــــذذ اكيـــة احت ـــصية أو استعراضـــية

قد ضـعيفةانت الفعـل إتيان ع التحـرش،. رتھ قـضية ـ مـا م ا دو يلعـب قـد فإنـھ ـان، امل ًأمـا ًر
ــذه مثــل ــ الفتــاة أو املــرأة وجــدت فــإذا ، و مــأ ــ غ أو عيــدا أو مظلمــا انــا م ــان إذا خاصــة ُو ل ً ً ً

عــن ا نفــس تبعــد أن ســيدة أو فتــاة ــل ــ فع لــذلك ــا، ل يحــدث عمــا املــسئولة ــ ــو ت نمــاكن
ـــــمـــــو و ـــــا، إل ب تـــــذ ـــــ ال مـــــاكن ـــــ و ـــــا، تنقال ـــــ و ـــــا ج خر ـــــ تحتـــــاط وأن ات، الـــــش واطن

م مع تتعامل الذين   ).64(اص

امليدانية اسة   : رالد

مـــن وذلـــك ـــا، ونتائج ـــا، وإجراءا امليدانيـــة اســـة للد يـــا من عرضـــا ـــزء ا ـــذا نـــاو ري ً ً ل
ـا عين وصـف اسـة الد مجتمـع عـرض نرخـالل اوتقنـ حـصائيةأداة ـة املعا وأسـاليب اسـة، رلد

نتــائج ا ـ وأخ اسـة، الد أداة ـ ع العينــة أفـراد اسـتجابات نتـائج لتحليــل الباحثـان ا اسـتخدم ـ ًال ر
ح املق التصو تقديم إ وصوال ا وتفس ا وتحليل امليدانية اسة رالد

ً
  .ر

اسة الد   :رمجتمع

با ة املــــصر امعــــات ا طــــالب مــــن اســــة الد مجتمــــع ــــو ريت ـــــان يمك مرحلــــة ــــ م رعتبــــا
م نظر ة وج من لة املش أسباب عن والتعب الشباب فئة   .تمثيل

اسة الد   :رعينة

عــدد ــ ع اســة الد عينــة تــم) 934(راقتــصرت ة، املــصر امعــات ا وطالبــات طــالب مــن
ا ا متغ وفق اسة الد لعينة توصيف ي وفيما ات، املتغ عض وفق م ع رتو   .ز
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ا الد عينة   :سةروصف

حسب) 1(لجدو العينة أفراد ع   ):النوع(زتو
ة التكرار  النوع املئو سبة   ال

و  50.7 474 رذ

 49.3 460 إناث

 100 934 املجموع

جدو من حـسب) 1(ليت الطـالب مـن العينـة إجمـا مـن ـسبة ـ أع ـ) النـوع(أن
ناث سبة ثم و الذ ب، رسبة ت ال ع سب ال بلغت   ).49.3%(،)50.7%(حيث

حسب) 2(لجدو العينة أفراد ع   ):الفرقة(زتو
ة التكرار  الفرقة املئو سبة   ال

 53% 495 و

عة  47% 439 الرا

 100% 934 املجموع

جــدو مــن حــسب) 2(ليتــ الطــالب مــن العينــة إجمــا مــن ــسبة ــ أع ) الفرقــة(أن
عة الرا ثم و الفرقة ع سبة سب ال بلغت بحيث ت   ).47%(،)53%(ال

حسب) 3(لجدو العينة أفراد ع   ):التخصص(زتو
ة التكرار  التخصص املئو سبة   ال

 46.8% 437  عم

 53.2% 497 ينظر

 100% 934 املجموع

جـــــــــدو مـــــــــن حـــــــــسب) 3(ليتــــــــ الطـــــــــالب مـــــــــن العينــــــــة إجمـــــــــا مـــــــــن ـــــــــسبة ــــــــ أع أن
سب) التخصص( ال بلغت حيث العم ثم النظر بيسبة ت ال   ).46.8%(،)53.2%(ع

حسب) 4(لجدو العينة أفراد ع امعة(زتو   ):ا
امعة ة التكرار  ا املئو سبة   ال

ة  24.2 226  راملنصو

ر  24.8 232 ز

شمس ن  26.1 244 ع

 24.8 232 أسيوط

 100% 934 املجموع
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جـدو مـن حـسب) 4(ليت الطـالب مـن العينـة إجمـا مـن ـسبة ـ أع ) امعـةا(أن
حيـث ة املنـصو ـسبة ة ـ خ املرتبـة ـ و ـسبة ال بـنفس وأسـيوط ر ثم شمس ن ع رسبة ز

ب، ت ال ع سب ال   ).24.2%(،)24.8%(،)26.1%(بلغت

اسة الد   :رأداة

التحــــــرش لة بمــــــش العالقــــــة ذات العوامــــــل ــــــ ع التعــــــرف ــــــدف بانة اســــــ تــــــصميم تــــــم
امعـــات ا طـــالب نظـــر ـــة وج مـــن ـــ النظـــرا باإلطـــار ا إعـــداد ـــ ســـتعانة وتـــم ة، ياملـــصر

اء ــــــ ا اء بــــــآ ســــــتعانة مــــــع باملوضــــــوع، الــــــصلة ذات الــــــسابقة اســــــات والد ــــــة بو ال دبيــــــات رو ر
املجال ن   . واملتخصص

محـــاو عـــة أ مـــن ائيـــة ال ا صـــو ـــ بانة ســـ ونـــت روت ات: رر العبـــا و املحـــو رشـــمل ل ر
قتـص بالعوامــل اصـة مــنا ـو وت ، ــ ا التحـرش لة بمــش العالقــة ذات ة،) 11(نادية رعبــا

التحـــــرش لة بمــــش العالقــــة ذات جتماعيــــة بالعوامــــل اصـــــة ا ات العبــــا ي الثــــا املحــــو روشــــمل ر
من و وت ، ذات) 12(نا الثقافيـة بالعوامـل اصة ا ات العبا الثالث املحو وشمل ة، رعبا رر

، ـ ا التحـرش لة بمـش مـنالعالقـة ـو ات) 10(نوت العبـا ـع الرا املحـو شـمل نمـا ب ات، رعبـا رر
مــن ــو وت ــ ا التحــرش لة بمــش العالقــة ذات خالقيــة و يــة الدي بالعوامــل اصــة ) 20(نا

بإجما ة، مجملة) 53(رعبا بانة لالس ة   . رعبا

او ـ ت بحيث ا عدم من املوافقة جة د عن ع خما تدرج ة عبا ل ل ا موا ضع رو ر ز حو
ن بــ موافــق(مــا ـــ و) غ واحـــدة، جــة د عطـــى و) قليلــة(رو ن، جتــ د عطـــى ثـــالث) متوســـطة(رو عطــى و

و جــات، ة(رد ـــ و) كب جـــات، د ـــع أ عطـــى رو جــدا(ر ة ـــ كب
ً

جات)  الـــد اوح ـــ وت جـــات، د خمـــس عطـــى رو ر
ن بــ مـــا مجملـــة بانة ســـ ــ ـــ) 53(ع إ جـــة ـــسب) 265(رد ال ـــ ع املرتفعـــة جـــة الد وتــدل جـــة، رد ر

جـــــــةاملرتفعــــــة الد تــــــدل نمــــــا ب ـــــــ ا التحــــــرش لة ملــــــش بة املـــــــس العوامــــــل ــــــ ع املوافقـــــــة رمــــــن
العكس ع   .املنخفضة

اسة الد أداة ن   :رتقن

ي : الصدق -1 يأ ما الباحثان اتبع بانة س صدق من  :للتأكد

ر الظا  :يالصدق

باسـتخدام البدايـة ـ بانة سـ صدق حساب رتم الظـا مـن Face Validity يالـصدق
مجموعةخال ع ا عرض عدل وذلك ا، بتحكيم للقيام ة وا ختصاص ذو ن املحكم يمن

ا ــداف وأ ا، ــساؤال و اســة، الد عنــوان ــ ع املحكمــو ــؤالء اطلــع رأن من ومالحظــا ــم ا آ رإلبــداء
الكـشف ـ ا وصـدق اسـة، الد ملوضـوع الفقـرات مالءمـة مـدى حيـث مـن ا وفقرا بانة س رحو ل

املعل تحتـھ،عن تنـدرج ـ ال بـاملحو فقـرة ـل تـرابط حيـث مـن وكـذلك اسـة، للد دفة املس رومات ر
أو ــــا م املناســـب ـــ غ حـــذف أو الفقــــرات بتعـــديل وذلـــك ا؛ صـــياغ وســــالمة الفقـــرة وضـــوح ومـــدى
يراه مما ذلك وغ بانة، اس ل تدرج النظر إ باإلضافة فقرات، من مناسبا نھ ير ما ًإضافة و

من اء   ).65(ًاسباا
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ي الذا   :الصدق

اصــــــــة ا واملحـــــــاو الفقـــــــرات تبـــــــاط ا حيـــــــث مـــــــن ن املحكمـــــــ صـــــــدق مـــــــن التأكـــــــد رعـــــــد ر
تـــم بانة ســـ لفقـــرات ـــة اللغو الـــسالمة مـــن التأكـــد وكـــذلك بانة لالســـ العـــام ـــدف بال بانة باالســـ

بلغـــت اســـتطالعية عينـــة ـــ ع ــا وتب) 50(تطبيق ـــا غ وتفر بانات ســـ جاع اســـ عـــد و ـــبًطالبــا، و
حــــساب باســــتخدام ي الــــذا الــــصدق أو الــــداخ ــــساق قــــة بطر الــــصدق حــــساب تــــم البيانــــات

ملعامل بي ال ذر سو(ا ب تباط نا ي)ر الـذا الـصدق جـة د انـت و ا عـض مع املحاو إلجما ر، ر
التا دو با   :لكما

بانة) 5(لجدو س ومجموع املحاو إجما ن ب سو ب تباط ا رمعامل ن   ):50=ن(ر

 راملحو
تباط ا رمعامل

سو   نب
تباط ا ملعامل بي ل ذر را

سو   نب
الصدق جة   رد

  مرتفعة 779.  **608.  لو

ي  مرتفعة 829.  **687.  الثا

 مرتفعة 889. **791.  الثالث

ع  مرتفعة 795. **632.  الرا

عند** دالة تباط معامل قيمة أن  0.01. رع

جـــــــدو مـــــــن الحــــــظ مع) 5(لو الواحـــــــدأن مـــــــن ب ـــــــ يق بانة لالســــــ ي الـــــــذا الـــــــصدق امــــــل
جة د و يح مكـنمقبولةرال و الـصدق، مـن عاليـة جـة بد بانة سـ تتمتـع ـذلك و رإحـصائيا ً

الية ا اسة الد ا نتائج ع   .رعتماد

  :الثبات -2

ثبــــــات حــــــساب اســـــة(تـــــم الد التحــــــرش) رأداة لة بمــــــش العالقـــــة ذات العوامــــــل بانة اســــــ
وج مـــــن ـــــ ســــــالميةا بيـــــة ال منظــــــو مـــــن ــــــا ومواج ة املـــــصر امعـــــات ا طــــــالب نظـــــر رــــــة

ـــدو ا خـــالل مـــن ذلـــك تـــ و النـــصفية، والتجزئـــة نبـــاخ كر ألفـــا معامـــل ـــ ق طر لباســـتخدام و
  :التا

ا) 6(لجدو التحرش لة بمش العالقة ذات العوامل بانة اس ثبات   معامالت
املصر امعات ا طالب نظر ة وج   ):50=ن(ةمن

النصفية   التجزئة
بانة   س

ألفا معامل
نباخ نصفي  وكر ن ب رتباط

بانة   س
يح الت عد الثبات معامل

Guttman 
و لاملحو  798.  664. 796.  ر

ي الثا  771. 634.  822.  راملحو

الثالث  842. 731. 869.  راملحو

ع الرا  876. 806. 901.  راملحو

بانة س  854. 802.  917.  إجما
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جــــدو مــــن لثبــــات) 6(ليتــــ نبــــاخ كر ألفــــا معامــــل قيمــــة اســــة(وأن الد بانة) رأداة اســــ
لةالعوامـــــل بمــــــش العالقـــــة ةذات املــــــصر امعـــــات ا طــــــالب نظـــــر ـــــة وج مــــــن ـــــ ا التحـــــرش

بلغـــت قــد ســالمية بيـــة ال منظــو مــن ــا عـــد) 917.(رومواج الثبــات معامــل بلـــغ كمــا مرتفعــة،
يح ا) Guttman) .854 الت عل عو مقبولة جة بد داة ثبات إ ش لمما   . ر

انيـة وإم لقياسـھ، وضـعت فيمـا بانة سـ صـالحية مـن التأكـد ذلك يفيد أن مكن و
لتعمــيم جيــدا مؤشــرا ذلــك ــو ي وقــد اليــة، ا اســة الد ــا ع ــسفر أن يمكــن ــ ال النتــائج ًثبــات ً ن ر

ا عــن الكــشف انيــة وإم ـا، لةلعوامـلنتائج بمــش العالقــة نظــرذات ــة وج مــن ـ ا التحــرش
سالمية بية ال منظو من ا ومواج ة املصر امعات ا   .رطالب

حصائية ة املعا   :أساليب

تطبيــــق بانةعــــد ــــةســــ وملعا ات التكــــرا ــــصر جــــداو ــــ ــــا غ تفر تــــم ــــا، روتجميع ل
حـ ــزم ا برنــامج خـالل مــن إحــصائيا ـا  SPSS (Statistical Package for Social(صائيةًبيانا

Sciencesن والعــشر ي الثــا حــصائية. صــدار ســاليب مــن مجموعــة الباحثــان اســتخدم وقــد
ـــــ و بانة، ســـــ ات لعبـــــا ســـــتدال و الوصـــــفي التحليـــــل عمليـــــة القيـــــام دف ـــــس ـــــ معامـــــل :رال

نبــــــاخ، كر ألفــــــا ومعامــــــل ، ســــــو ب تبــــــاط وا ن ار يحمللنــــــصفيةوالتجزئــــــة التــــــ عــــــد الثبــــــات عامــــــل
Guttmanواختبـار ـس ال ن والـو ات، التكـرا حـساب ـ املعيـار نحـراف و ـة املئو ـسب زوال ر  t(ي

– test Independent Simple (ن مستقلت ن ت   .لعي

بانة س يح   :ت

جـــــــــــدا (ســـــــــــتجابةعطـــــــــــى ة ـــــــــــ جـــــــــــة) ًكب ســـــــــــتجابة)5(رالد و ة(، ـــــــــــ جـــــــــــة) كب ،)4(رالد
جـــة) متوســـطة(ســـتجابةو الد ســـتجابة)3(رعطــــى و جـــة) قليلــــة(، الد ســــتجابة) 2(رعطـــى و
موافــق( ــ جــة) غ الد عطــى)1(رعطــى حيــث الــسلبية، ات العبــا حالــة ــ جات الــد تلــك وعكــس ر، ر

جــــــــدا(ســــــــتجابة ة ــــــــ جــــــــة) ًكب ســــــــتجابة)1(رالد و ة(، ــــــــ جــــــــة) كب الد ســــــــتجابة)2(رعطــــــــى و ،
جــةعطــى) متوسـطة( ســتجابة)3(رالد و جـة) قليلــة(، ســتجابة) 4(رالد موافــق(و ــ جــة) غ رالد
إجمــــا)5( ــــ ع ا وقـــسم ــــا، وجمع اســـتجابة، ــــل ل املقابــــل التكـــرار ــــ جات الـــد ــــذه ـــضرب و ر،

ــس مـــا عطــي العينــة، املــر(أفــراد ـــ)الوســط ع ة عبــا ــل ل ـــس ال ن الــو عــن ــ ع الـــذي ر، ز
ي كما  :حدة

الرقالتقدي   ر

ة عبا ل  =رل

جدا× 5( ة كب ة× 4)+(ًك كب متوسطة× )+(ك قليلة× 2)+(ك   )+ك

موافق× 1( غ  )ك

اســـة الد عينـــة لـــدى املوافقـــة مـــستو تحـــدد روقـــد مـــن(ى يمكـــن ـــ ال ة ـــ الف طـــو لتقـــدير
أم ة، كب أم جدا، ة كب ا و حيث من املوافقة ع كم ا ا ـًخالل غ أم قليلـة، أم متوسـطة،

التالية العالقة خالل من   :)66(موافق
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 1 -ن
املوافقة  =ىمستو

  ن

ش ساو) ن(حيث و ستجابات عدد ومدى) 5(يإ مستو التا دو ا و ىو ل
بانة س استجابات من استجابة ل ل اسة الد عينة لدى ة العبا ع راملوافقة   :ر

املواف) 7(لجدو اسةىمستو الد عينة لدى   :رقة

املوافقة  املدى ىمستو

موافق   1.8أي) 0.8 + 1(وح1من غ

  2.6أي) 0.8 + 1.8(وح1.81من  قليلة

  3.4أي) 0.8 + 2.6(وح2.61من  متوسطة

ة  4.2أي) 0.8 + 3.4(وح3.41من كب

جدا ة با5أي) 0.8 + 4.2(وح4.21من كب  ًتقر

الد ارنتائج وتفس ا ومناقش   :اسة

اسة للد و ساؤ ال عن جابة رنتائج ل    :ل

اسةجابةتمت للد طارالنظر خالل من ساؤ ال ذا رعن ي   .ل

اســـة للد ي الثـــا ـــساؤ ال عـــن جابـــة رنتـــائج ذات:ونـــصھ: ل قتــــصادية العوامـــل مـــا
املصر امعات ا طالب نظر ة وج من ا التحرش لة بمش   ة؟العالقة

ـــــــــاص ا و املحــــــــــو ات عبـــــــــا ـــــــــب ترت تــــــــــم ـــــــــساؤ ال ــــــــــذا عـــــــــن للإلجابـــــــــة رل بالعوامــــــــــلر
ذلكقتصادية يو التا دو وا ية، س ال ا ا أو لحسب   :ز
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قتصادية) 8(لجدو بالعوامل اص ا و املحو ع املوافقة ومستو جة لد رى   ر

العينة أفراد نظر ة وج  ):934=ن(من

املوافقة جة   رد

ة  م   رالعبا
غ

  موافق
ة  متوسطة  قليلة   كب

ة كب
  ًجدا

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ترت
ات رالعبا

وفق
ن زالو

س   ال

 417 262 203 33 19  ك

1  

والفقر البطالة
الشباب ن ب

إ تؤديان
ة القد رعدم
اج الز   وع

%  2.0 3.5 21.7 28.1 44.6 
4.0974 .98984 2 

 330 342 190 53 19  ك

2  

انــــــــــات إم قلــــــــــة
ممـــــــــــا الـــــــــــشباب
تـــــــــــــأخر ب ـــــــــــــس

اج الز   وسن
%  2.0 5.7 20.3 36.6 35.3 

3.9754 .98348 4 

 265 331 265 63 10  ك
3  

الـــــــــــة ا ســـــــــــوء
 28.4 35.4 28.4 6.7 1.1  %  قتصادية

3.8330 .95220 7 

 235 276 279 105 39  ك
4  

املـال استخدام
غ ات توج

 25.2 29.6 29.9 11.2 4.2  %  يحة
3.6028 1.10423 10 

 252 260 318 93 11  ك

5  

ة قــــــــــــــــــد رعــــــــــــــــــدم
ــــــــــ ع الــــــــــشباب

ن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأم
م مـــــــــــــــــــــــــــــــــــستقبل

  يسر

%  1.2 10.0 34.0 27.8 27.0 
3.6949 1.01121 9 

 369 273 211 71 10  ك

6  

عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطي
ات راملخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ن بـــــ ا ـــــشا روان

  الشباب
%  1.1 7.6 22.6 29.2 39.5 

3.9850 1.01108 3 
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املوافقة جة   رد

ة  م   رالعبا
غ

  موافق
ة  متوسطة  قليلة   كب

ة كب
  ًجدا

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ترت
ات رالعبا

وفق
ن زالو

س   ال

 318 161 196 167 92  ك

7  

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوع
ات راملخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
بأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعار

  رخيصة
%  9.9 17.9 21.0 17.2 34.0 

3.4775 1.37152 11 

 553 195 131 55 0  ك

8  

أســـــــــعار تفــــــــاع را
متطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
مــــــــــــــــن اج والــــــــــــــــز
ومــــسكن ــــب ذ

وخالفھ   وأثاث

%  0% 5.9 14.0 20.9 59.2 
4.3340 .92586 1 

 278 331 221 83 21  ك

9  

أعبــــــــــــــــــا ة ــــــــــــــــــ ءك
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ا
قبـــــــل جيـــــــة والز

عده و اج   والز
%  2.2 8.9 23.7 35.4 29.8 

3.8158 1.02922 8 

 399 194 206 126 9  ك
10  

وســائل دحــام زا
 42.7 20.8 22.1 13.5 1.0  %  املواصالت

3.9079 1.12560 5 

 350 235 221 118 10  ك
11  

دحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام زا
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكن

 37.5 25.2 23.7 12.6 1.1  % العشوائية
3.8533 1.09216 6 

جدو من ات) 8(ليت العبـا اسـة الد عينـة نظـر ـة وج مـن موافقـة ات العبـا أك رأن ر ر
ة)6(،)1(،)8( العبـا عـدا مـا ة، ــ كب جـة بد املوافقـة نطـاق ـ وقعـت حيـث ر، نطــاق) 8(ر ـ وقعـت

ـــس ال ن الــو ـــب ترت حـــسب وذلـــك جـــدا ة ـــ كب جـــة بد زاملوافقــة ً
مـــنر ـــ ع ـــا ـــ روالواقعـــة

ــــ إ ـــب ت ال ــــ ع ات العبـــا تلــــك ـــش و املحــــو ات رعبـــا ــــب: (رر ذ مـــن اج الــــز أســــعارمتطلبـــات تفـــاع وا ر
وخالفـھ وأثـاث ي)ومـسكن حـسا بمتوسـط جـدا) 4.3340(، ة ـ ــ(،ًكب ال الـشباب ن بـ والفقـر البطالـة

اج الـــــز ــــــ ع ة القـــــد عــــــدم ـــــ إ وتـــــؤدي ي)ر حـــــسا بمتوســــــط ة،) 4.0974(، ــــــ ات(كب املخــــــد رعـــــاطي
الشباب ن ب ا شا ي)روان حسا بمتوسط ة) 3.9850(،  .كب

املــصر قتــصاد أصــاب الــذي م التـ ضــوء ــ يجــة الن تلــك تفــس مكـن والــذي، يو
ثابتـا الـدخل بقــاء مـع الـسلع أســعار تفـاع ا ـ إ أدى
ً

اج، ر الـز لفــة ت تفـاع ا ـ إ أدى وممــا عــز، ر ُ ىكمـا
ــ إ يجــة الن ممــاذات م وتخصــصا ناســب ت امعــات ا ــ ر مناســبة عمــل أســواق تــوف قلــة

العمــل عــن الــشباب ــام إ ــ إ أيــضا أدى
ً

ممــا،  ن ــرج ا أعــداد ــ ــادة وجــود آخــر جانــب زومــن
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م ــ لك يجــة ن مــا عمــل القيــام ــ نظ املــادي العائــد ضــعف ــ إ ــام، أدى إ ــ إ أدى ه بــدو ــذا رو
العمـــل عـــن ثـــ، الــشباب اجومـــن الـــز متطلبـــات ـــ ع قـــادر ـــ غ الـــشباب أصـــبح تلبيـــة، وم ـــ إ ـــس و

ا بالتحرش فراغھ وقت وإشغال سية ا مـن، رغبتھ ا كث أن إ يجة الن ذات عز ُ كما
ً

ى
العقـل ب تــذ ـ ال ات املخـد مــن مجموعـة نـاو ب م فــراغ وقـت قـضاء ــ إ ـسعو رالـشباب ل كمــا، ن

يــاة ا واقــع مــن ب ــر ال ــ إ وــسعو من عقــول ــب غي ــ إ يــؤدي ممــا ات املخــد عــاطي خــالل رمــن
سية ا زة الغر اء و ا، روالس التحرش إ سعو ثم   .نومن

جــــدو مــــن يتــــ اســــة) 8(لكمــــا الد عينــــة نظــــر ــــة وج مــــن موافقــــة ات العبــــا أقــــل رأن ر
ات ة،)5(،)4(،)7(رالعبـــــا ـــــ كب جـــــة بد املوافقـــــة نطـــــاق ـــــ ات العبـــــا ـــــذه وقعـــــت حيـــــث ر، وذلـــــكر

ات العبــا تلــك ـش و املحــو ات عبـا مــن ـى د ــا ــ والواقعـة ــس ال ن الـو ــب ترت رحـسب ر رر ز
ــــــــ إ ــــــــب ت ال ــــــــ خيــــــــصة: (ع بأســــــــعار ات املخــــــــد رشــــــــيوع ي)ر حــــــــسا بمتوســــــــط ة،) 3.4775(، ــــــــ كب

يحة( ــــ ـــــ غ ـــــات توج ـــــ املـــــال ي)اســــتخدام حـــــسا بمتوســـــط ة،) 3.6028(، ـــــ ة(كب قـــــد رعـــــدم
ت ع سرالشباب م مستقبل ن ي)يأم حسا بمتوسط ة) 3.6949(،  .كب

تلـــك تفـــس مكـــن يجـــةو ـــالن ع ة والقـــد جتمـــا مـــان الـــشباب فقـــدان ضـــوء رـــ
الر التواصل ع أو ذاتھ عـن، وتحقيق النـاتج املـادي مـان غيـاب ـ إ يجـة الن ذات عز ُ ىكما

البطالــة ــشار مــ، ان ــادة مــن ــا عل تــب ي الفــراغزومــا م، ساحة وشــعو الــشباب طاقــات عطيــل رو
ادات الــــش ــــ أع ــــ ع حــــصلوا وإن ــــ ح القيمــــة عــــدام وا انــــة ــــ، بامل ع لــــوس ا م مــــص فــــإن

الواقـــــع، املقـــــا مـــــن ب ـــــر لل ات املخـــــد ـــــ إ الـــــشباب ـــــأ ي ثـــــم وومـــــن ـــــ، ر إ ذلـــــك ـــــ ـــــأو ي نكمـــــا
املال ة ند مع تتوافق ي ل الثمن خيصة ات راملخد ر ك، ر أن ـوكمـا يمل ال البطالـة يجـة ن م مـ ا ـ نث

ً

اج الــز ــ ع الــصرف أجــل مــن ــا ال مرتفعــة، واملــال اج الــز لفــة ــ، وفت إ يجــة الن تلــك عــز ُ ىكمــا
سـة بمما ـا ف قومـو و الـشباب طاقـات ستوعب ل جتماعية النوادي آمنة أماكن وجود رعدم ن

يحة قة بطر غ، شطة أماكن إ أو ي م يجعل   .آمنةنمما

اســــــة للد الثالــــــث ــــــساؤ ال عــــــن جابــــــة رنتــــــائج العالقـــــــة: ونــــــصھ: ل ذات جتماعيــــــة العوامــــــل مــــــا
ة؟ املصر امعات ا طالب نظر ة وج من ا التحرش لة   بمش

ـــاص ا ي الثـــا املحـــو ات عبـــا ــــب ترت تـــم ـــساؤ ال ـــذا عـــن رلإلجابـــة ر جتماعيــــةل بالعوامـــل
التا دو وا ية، س ال ا ا أو لحسب ذلكز   :يو

  

  

  

  

  

  

  



بعض العوامل ذات العالقة بمشكلة التحرش الجنسي من وجھة نظر 
 ... وتصور مقترح لمواجھتھا من منظورطالب الجامعات المصریة
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جتماعية) 9(لجدو بالعوامل اص ا ي الثا املحو ع املوافقة ومستو جة رد ى   ر

العينة أفراد نظر ة وج  ):934=ن(من

املوافقة جة   رد

ة  م غ  رالعبا
  موافق

ة  متوسطة  قليلة   كب
ة كب
  ًجدا

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ترت
ات رالعبا

وفق
ن زالو

س   ال

 202 235 382 65  50  ك
12  

بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة و رالذ

سرة  21.6 25.2 40.9 7.0 5.4  %  داخل
3.5075 1.06963 6 

 140 197 374 153 70  ك

13  

ن بـــــــ خـــــــتالط
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشباب
و رالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
ـــــــــــــــــ نـــــــــــــــــاث و

املؤســــــــــــــــــــــــــــــــسات
التعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
العمل   وأماكن

%  7.5 16.4  40.0 21.1 15.0 
3.1970 1.11203 12 

 135 356 261 143 39  ك
14  

التفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 14.5 38.1 27.9 15.3 4.2  %  واملجتم
3.4336 1.04527 7 

 127 306 294 186 21  ك

15  

الثقــــــــة ضــــــــعف
إيجــــــــــــــــــــــــاد ــــــــــــــــــــــــ
ك الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشر

  املناسب

  

%  
2.2 19.9 31.5 32.8 13.6 

3.3555 1.01752 9 

 322 329 122 141 20  ك
السوء  16   رفقاء

%  2.1 15.1 13.1 35.2 34.5 
3.8480 1.11811 2 

 186 351 262 115 20  ك

17  

قـــــــــــــيم ضـــــــــــــعف
التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضامن

جتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واح

ن   خر

%  2.1 12.3 28.1 37.6 19.9 
3.6081 1.00619 3 

 221 299 238 135 41  ك
18  

تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدس
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشوارع
وامليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادين

%  4.4 14.5 25.5 32.0 23.7 
3.5610 1.12842 4 
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املوافقة جة   رد

ة  م غ  رالعبا
  موافق

ة  متوسطة  قليلة   كب
ة كب
  ًجدا

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ترت
ات رالعبا

وفق
ن زالو

س   ال

  العامة

 226 252 274 153 29  ك

19  

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعف
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة املتا
أو ة ســــــــــــــــــــــــــــــــــــر

دو رغيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
  سرة

%  3.1 16.4 29.3 27.0 24.2 
3.5278 1.11733 5 

 437 240 145 65 47  ك

20  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس املال
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــضيقة
والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشفافة
وقلــــــــــــة لإلنــــــــــــاث
عــض ـشام اح

ـــــــــــــــــــــــــــ ن مـــــــــــــــــــــــــــ
ن س   مال

%  5.0 7.0 15.5 25.7 46.8 
4.0225 1.16419 1 

 189 222 297 168 58  ك

21  

ـــــساءوخـــــر ال ج
ات ـــــــــــــــــــــــ ف ـــــــــــــــــــــــ
مــــــــــــــن متــــــــــــــأخرة

  الليل
%  6.2 18.0 31.8 23.8 20.2 

3.3383 1.16720 10 

 199 229 202 183 121  ك

22  

وت ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ية الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــا اتخاذ وعــدم
فعـــــــــــــــــــــــــــــل د رأي
ا عرضـــــــ أثنـــــــاء

  للتحرش

%  13.0 19.6 21.6 24.5 21.3 
3.2163 1.32917 11 

 158 308 250 186 32  ك

23  

فكـــــــــرة ضـــــــــعف
ليةاملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسئو

والواجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب
 جتما

%  3.4 19.9 26.8 33.0 16.9 
3.4004 1.08790 8 
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جدو من اتأكأن) 9(ليت العبـا اسـة الد عينـة نظـر ـة وج مـن موافقة ات رالعبا ر ر
حــــسب)17(،)16(،)20( وذلـــك ة، ـــ كب جـــة بد املوافقـــة نطــــاق ـــ ات العبـــا ـــذه وقعـــت حيـــث ر، ر

الـــو ـــب ـــترت ع ات العبـــا تلـــك ـــش و املحـــو ات عبـــا مـــن ـــ ع ـــا ـــ والواقعـــة ـــس ال رن ر رر ز
إ ب ت ن: (ال ـس مال ـ ن مـ ـ كث ـشام اح وقلـة لإلناث والشفافة الضيقة س بمتوسـط)املال ،
ي ة،) 4.0225(حـــــــسا ـــــــ الـــــــسوء(كب ي)رفقـــــــاء حـــــــسا بمتوســـــــط ة) 3.8480(، ـــــــ قـــــــيم(،كب غيـــــــاب

جتما نالتضامن خر ام ي)واح حسا بمتوسط ة) 3.6081(،  .كب

ــ التقــاليع أحــدث اتبــاع ــ الفتيــات عــض غبــة ضــوء ــ يجــة الن تلــك تفــس مكــن رو
س العـالم-املوضة-الل ـذا ـ جديـد و ما ل مواكبة م غب جانـب، رو ومـن جانـب مـن ـذا

يـذاع مـا ـل ل ـ ع التقليـد ـ ن م كث غبة مراعـاةرآخر دو الفـضائية القنـوات شاشـات ـ نع
العامة ن. داب ـشئ ت عـدم يجـة ن الفتيات عند الدي الوازع غياب إ يجة الن تلك عز ُ ىكما

يحة الــ يــة الدي بيــة ال ــ الفــضيلة، ع ــ ع تحــث ــ ال ســالمية التعــاليم ــسط أل ن روافتقــا
دو غيـــــاب ـــــ إ عـــــز ُ كمـــــا لـــــة، الر عـــــن ــــ روالتخ بنـــــاءىز مراقبـــــة ـــــ بنـــــاء، ســـــرة يجعـــــل ممـــــا

لــذلك ــال أ ــسوا ل مــن يــصاحبو
ً ب، ن مــن النــاتج ســر ــسلط ال ــ إ يجــة الن ذات عــز ُ يكمــا ، ى

بنـــاء ات قــرا جميــع ـــ ع ــر ا ـــ إ يــؤدي اب، روالــذي ـــ أ ــ إ ـــأو ي م مــ ــ الكث يجعـــل نممــا
قابـــــ دو ئة الــــس م ا ـــــ خ ـــــم مع بـــــادلو ي ن رآخــــر ن يحة. ةن الـــــ بيـــــة ال ضـــــعف ــــ إ عـــــز ُ ىكمـــــا

ســرة، الواعيــة قبــل املختلفــة، مــن بيــة ال يفتقــدو، ومؤســسات والفتيــات الــشباب جعلــت نممــا
يجابيـــة جتماعيــة ـــشأة. القــيم ــ إ يـــؤدي ممــا ســـر التفكــك ــ إ يجـــة الن تلــك عـــز مكــن يو و

مر أخالقية وغ منحرفة سليمة غ شئة ت نبناء قـاد ـ غ البدايـة منـذ بنـاء يجعـل رالذي
الــــسو ــــ غ والــــسلوك الــــسو الــــسلوك ن بــــ ــــ التمي ــــ يع التفكــــك. ي ــــ إ يجــــة الن ذات عــــز ُ ىكمــــا

الـــــبعض م عـــــض املجتمـــــع أفـــــراد تجـــــاه جتمـــــا والواجـــــب املـــــسئولية فكـــــرة وغيـــــاب ــــ . املجتم
شو ف طر اسة د يجة ن مع يجة الن تلك   ).م2016(روتتفق

جــــدوكمــــ مــــن يتــــ اســــة) 9(لا الد عينــــة نظــــر ــــة وج مــــن موافقــــة ات العبــــا أقــــل رأن ر
ات متوســــطة،)21(،)22(،)13(رالعبــــا جــــة بد املوافقــــة نطــــاق ــــ ات العبــــا ــــذه وقعــــت حيــــث ر، ر

تلـــك ـــش و املحـــو ات عبـــا مـــن ـــى د ـــا ـــ والواقعـــة ـــس ال ن الـــو ـــب ترت حـــسب روذلـــك رز ر
ـــ إ ــب ت ال ـــ ع ات وأمـــاكن(: رالعبــا التعليميـــة املؤســسات ـــ نــاث و و الـــذ الــشباب ن بـــ رخــتالط

ي)العمــــل حــــسا بمتوســــط فعــــل(،متوســــطة) 3.1970(، د أي ــــا اتخاذ وعــــدم ية الــــ وت رســــ
للتحرش ا عرض ي)أثناء حسا بمتوسط متـأخرة(متوسطة،) 3.2163(، ات ـ ف ـ ساء ال ج وخر

الليل ي)من حسا بمتوسط  .سطةمتو) 3.3383(،

املحافظــــة الطبيعــــة ظــــل ــــ مــــة ر ا حـــساسية ضــــوء ــــ يجــــة الن تلــــك تفــــس مكـــن و
املـــصر مـــن، يللمجتمـــع وخوفـــا للعـــار تجنبـــا والكتمـــان؛ ة بالـــسر ـــوادث ا ـــذه تحـــيط ـــا فإ لـــذا

ً ً

البيــــوت خـــــراب أو والــــدخل، الفــــضيحة العمـــــل ة لتكـــــرار، روخـــــسا ن للمتحرشـــــ املجــــال يفـــــ ممـــــا
مطمئنــــو ـــــم و م القـــــانونجــــرائم طائلــــة تحـــــت يقعــــوا لـــــن ــــم أ ـــــ العدالـــــة، نإ يــــد م تطـــــول ولــــن

بناء ع باء من الرقابة غياب إ يجة الن تلك عز ُ كما ج، ىوالعقاب، ر بـا ـم ل ووالسماح
ــــم ل مرافــــق وجــــود دو نلــــيال ً

وغيــــاب،  ة ســــر بيــــة ال ــــشاشة ل حتميــــة يجــــة ن ــــو ي إنمــــا ــــذا نو
يحة ال بية   .ال



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة
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عــــننتــــائج ـــــساؤجابـــــة اســــةلال للد ـــــع ذات: ونـــــصھ: رالرا الثقافيـــــة العوامـــــل ــا مــ
ة؟ املصر امعات ا طالب نظر ة وج من ا التحرش لة بمش   العالقة

ـاص ا الثالـث املحــو ات عبـا ـب ترت تـم ــساؤ ال ـذا عـن رلإلجابـة ر الثقافيــةل بالعوامـل
ذلك يو التا دو وا ية، س ال ا ا أو لحسب   :ز

الثقافية) 10(لجدو بالعوامل اص ا الثالث املحو ع املوافقة ومستو جة رد ى   ر

العينة أفراد نظر ة وج  ):934=ن(من

املوافقة جة   رد

ة  م غ  رالعبا
  موافق

ة  متوسطة  قليلة   كب
ة كب
  جدا

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ترت
ات رالعبا

وفق
ن زالو

س   ال

 251 301 251 112 19  ك

24  

الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراغ
لــــــدىالثقــــــا

مــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــ كث
  الطالب

%  2.0 12.0 26.9 32.2 26.9 
3.6991 1.05399 9 

 248 333 241 74 38  ك

25  

انفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح
املجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

ـــــــــ ع ـــــــــي العر
مــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــ كث
الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــات

  ىخر

%  4.1 7.9 25.8 35.7 26.6 
3.7270 1.06457 8 

 439 232 112 73 78  ك

26  

إدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
دة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــشا
القنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوات

  باحية
%  8.4 7.8 12.0 24.8 47.0 

3.9433 1.28558 1 

 330 361 131 43 69  ك

27  

امج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ال
عالميــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ي غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و
ادشــــــــــــــــــــــــــــــــة ا

ياء   ل

  

%  7.4 4.6 14.0 38.7 35.3 
3.8994 1.15495 2 
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املوافقة جة   رد

ة  م غ  رالعبا
  موافق

ة  متوسطة  قليلة   كب
ة كب
  جدا

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ترت
ات رالعبا

وفق
ن زالو

س   ال

 216 424 180 65 49  ك

28  

العنــــف امـــا رد
ــــو التلفز نـــ

نما والـــــــــــــــــــــــــــــــــس
وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائط

  الفيديو

%  5.2 7.0 19.3 45.4 23.1 
3.7420 1.05315 7 

 299 343 170 53 69  ك

29  

ولة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشار وان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار ف
جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واملر

س   ل

%  7.4 5.7 18.2 36.7 32.0 
3.8030 1.16475 6 

 319 314 178 64 59  ك

30  

اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالط
الثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رو
بالثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
مــــــــع ة املـــــــصر
مراعـــــاة عـــــدم
اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتالف

  ديان

%  6.3 6.9 19.1 33.6 34.2 
3.8244 1.15989 5 

 325 295 182 93 39  ك

31  

غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ا

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
ـــــــــــ ناملتـــــــــــواز

وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل
  عالم

%  4.2 10.0 19.5 31.6 34.8 
3.8287 1.13532 3 

 301 351 150 83 49  ك

32  

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيق
املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساحة
الزمنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب ل

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رمقا

%  5.2 8.9 16.1 37.6 32.2 
3.8266 1.13216 4 
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املوافقة جة   رد

ة  م غ  رالعبا
  موافق

ة  متوسطة  قليلة   كب
ة كب
  جدا

املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

ب ترت
ات رالعبا

وفق
ن زالو

س   ال

امج بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
ىخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ية ف   ال

 146 392 266 101 29  ك
33  

العوملـــــــة تــــــأث
ــــــــــشار ان ــــــــــ ع

لة  15.6 42.0 28.5 10.8 3.1  %  املش
3.5621 .98101 10 

جــــــدو مــــــن اســــــة) 10(ليتــــــ الد عينــــــة نظــــــر ــــــة وج مــــــن موافقــــــة ات العبــــــا ــــــ أك رأن ر
ات ال)31(،)27(،)26(رالعبــا ــذه وقعــت حيــث وذلــك، ة، ــ كب جــة بد املوافقــة نطــاق ــ ات رعبــا ر

ات العبــا تلــك ـش و املحــو ات عبــا مـن ــ ع ــا ـ والواقعــة ــس ال ن الـو ــب ترت رحـسب ر رر ز
إ ب ت ال باحية: (ع القنوات دة مشا ي)إدمان حسا بمتوسط ة) 3.9433(، ـ امج(،كب ـ ال

يـاء ل ادشـة ا ي غا و بمت)عالمية ي، حـسا ة،) 3.8994(وسـط ـ الـدي(كب طـاب ا غيـاب
عالم وسائل ي)ناملتواز حسا بمتوسط ة) 3.8287(،  .كب

ات شــب مــن ــشملھ بمــا التكنولوجيــة الوســائط ــشار ان ــ إ يجــة الن تلــك تفــس مكــن و
نت ن جتما، كشبكة التواصل ات ولة، وشب ـس متاحـا بـا املحتـو جعل مما

ً
حيـثى ؛

إبـا موقـع اسم كتابة بمجرد عناء دو إليھ الوصو نيمكن غيـاب، ل ـ إ يجـة الن ذات عـز ُ ىكمـا
يـــاة ا بمـــشاغل م ـــشغال ا يجـــة ن بـــاء قبـــل مـــن فــــضو، الرقابـــة ـــ إ يجـــة الن ذات عـــز ُ لكمـــا ى

ممــــا م انــــا إم لــــضعف يجــــة ن م غرائــــز لــــسد فــــالم بتلــــك واملعرفــــة لالطــــالع م غبــــ و رالــــشباب
اج الــز متطلبــات تلبيــة ــ ع ن قــاد ــ غ ـم ويجعل غيــاب، ر ضــوء ــ يجــة الن تلــك تفــس يمكــن كمـا

لألبنــاء يحة الــ بيــة وال الــدي الفـــضائية. الــوازع القنــوات ــشار ان ــ إ يجــة الن تلــك عـــز ُ ىكمــا
في ال املحتو ا، ىذات عل الرقابة عالمـي، وغياب العمـل ميثاق متطلبات تلبية ًسـعيا،وعدم

الطـر ـسط بأ ل الـس اء ـ وال عة الـسر اسـب امل اء و القنـوات تلـك اب ـ أ قمن تلـك، ر اب ـ فأ
عالنـــات مـــن قـــدر ـــ أك ـــ ع ـــصو ا أجـــل مـــن املحتـــو ـــذا ـــشر ـــ ع عملـــو لالقنـــوات ى ندو، ن

املنــــــاز رمــــــة ميــــــدة، لمراعــــــاة ا لألخــــــالق مراعــــــاة ضــــــعف. نودو ــــــ إ يجــــــة الن ذات عــــــز ُ ىكمــــــا
ا طـــاب القــــائما العـــصر، لـــدي ات ــــ ملتغ مواكبتـــھ بــــو، وعـــدم وال ـــادي عــــداد يوضـــعف

للداعيــة والثقــا والنفــ ــ الــشباب، والعل ــ ع الــدي طــاب ا تــأث مــن يــضعف الــذي ، مــر
فيــھ التــأث ــ ع تــھ قد لعــدم الداعيــة؛ ــصية القناعــة غيــاب يجــة مــع. رن يجــة الن تلــك وتتفــق

اسة د يجة ونامرن   ).م2015(طوالبية

جـــدو مـــن يتـــ اســـة) 10(لكمـــا الد عينـــة نظـــر ـــة وج مـــن موافقـــة ات العبـــا أقـــل رأن ر
ات ــب)25(،)24(،)33(رالعبــا ترت حــسب وذلــك ة، ــ كب جــة بد املوافقــة نطــاق ــ وقعــت حيــث ر،
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ال ــ ع ات العبــا تلــك ــش و املحــو ات عبــا مــن ــى د ــا ــ والواقعــة ــس ال ن رالــو ر رر ــبز ت
ــ لة: (إ املــش ــشار ان ــ ع العوملــة ي)تــأث حــسا بمتوســط ة،) 3.5621(، ــ لــدى(كب الثقــا الفــراغ

الطــــالب مــــن ــــ ي)كث حــــسا بمتوســــط ة،) 3.6991(، ــــ مــــن(كب ــــ كث ــــ ع ــــي العر املجتمــــع انفتــــاح
خر ي)ىالثقافات حسا بمتوسط ة) 3.7270(،  .كب

ا ضــــــوء ـــــ يجــــــة الن تلـــــك تفــــــس مكـــــن تنقــــــلو ــــــ ال املـــــسمومة عــــــالم وســـــائل ــــــشار ن
يـــصبح ــ ح ــات املحتو بتلــك الـــشباب عقــو امــتالء ــ إ يــؤدي ممـــا النــافع بجــوار والــضار ــث ب لا

م ا أذ ا ا
ً

س، ر ـ ا وتـر ـ ع عـزف أصـبح اليـوم عـالم أن ـ إ عـز ُ ذلـك، ىكمـا ـ متخـذا
ً

الغــرب يقدمــھ بمــا ــار ا، مـن ــ كث جعــل ممــا
ً

ــم واقع عــن عزلــة ــ الــشباب ــ، مــن ــشو ع نو
ا اف ء، واقع ل تقليده إ غـرض، نسعو العوملـة تفرضـھ الـذي ـار مـن أن كما

الــشباب لــدى الغرائــز الفكــر وترســيخ توطيــد ــ ع عتمــد الــشباب يغــز ــ، و إ عــالم ــس حيــث
ة ثـــا ســـائل و العـــر ـــشر و ـــ ن مفـــاتن ـــار رإظ و يـــةممـــ، ي الغر للثقافـــات الـــشباب اتبـــاع ـــ إ أدى ا

ـــا ن ـــر عـــن، من الـــشباب عـــد ـــ إ أدى الـــذي ر التنـــو عـــن املـــصر املثقـــف غيـــاب ـــ إ عـــز ُ ُكمـــا ي ى
الـــــشباب، الثقافــــة تمـــــام ا عـــــدم يجــــة ن الثقافيـــــة الفجـــــوة بمــــصط عـــــرف مـــــا تواجــــد ثـــــم ومـــــن
م ونا. بثقاف طوالبية اسة د يجة ن مع يجة الن تلك   ).م2015(مروتتفق

عـــــن جابـــــة ـــــساؤنتـــــائج اســــــةلال للد ـــــامس ذات:ونـــــصھ: را خالقيــــــة و يـــــة الدي العوامـــــل مـــــا
ة؟ املصر امعات ا طالب نظر ة وج من ا التحرش لة بمش   العالقة

ــــــاص ا ــــــع الرا املحــــــو ات عبــــــا ــــــب ترت تــــــم ــــــساؤ ال ــــــذا عــــــن رلإلجابـــــة ر يــــــةل الدي بالعوامــــــل
خالقية او ا ا أو ذلكزحسب يو التا دو وا ية، س   :لل

من) 11(لجدو خالقية و ية الدي بالعوامل اص ا ي الثا املحو ع املوافقة ومستو جة رد ى ر
العينة أفراد نظر ة  ):934=ن(وج

املوافقة جة   رد

ة  م   رالعبا
غ

  موافق
ة  متوسطة  قليلة   كب

ة كب
  ًجدا

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ترت
ات رالعبا

وفق
ن زالو

س   ال

 447 338 119 26 4  ك
34  

ام ـــــــــــــــ ال ضـــــــــــــــعف
بقيمــــــــــة الـــــــــشباب

البصر  47.9 36.2 12.7 2.8 0.4  %  غض
4.2827 .82263 1 

 428 272 184 46 4  ك
35  

ام ـــــــــ ل ضـــــــــعف
ياء ا  45.8 29.1 19.7 4.9 0.4  %  بقيمة

4.1499 .93234 2 

 282 274 270 52 56  ك
36  

ــــ بـــاء ل ـــسا
بنا ج منوخر م
داع  30.2 29.3 28.9 5.6 6.0  %  ندو

3.7216 1.13013 13 

حات  37  5 1.12267 3.9914 393 279 175 35 52  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسر
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املوافقة جة   رد

ة  م   رالعبا
غ

  موافق
ة  متوسطة  قليلة   كب

ة كب
  ًجدا

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ترت
ات رالعبا

وفق
ن زالو

س   ال

واملوضـات الـشعر
ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املث
والكتالوجــــــــــــــــــــــــــــــات

سائية   ال

%  5.6 3.7 18.7 29.9 42.1 

 432 295 144 27 36  ك
38  

برفقـــــــــــــــــاء التـــــــــــــــــأثر
 46.3 31.6 15.4 2.9 3.9  %  السوء

4.1349 1.03062 3 

 383 284 210 11 46  ك
39  

الــــــــــــــوازع ضــــــــــــــعف
لـــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــــــدي

 41.0 30.4 22.5 1.2 4.9  %  الشباب
4.0139 1.06126 4 

 365 277 163 63 66  ك

40  

ة قـــــــــــــــــــــــــد رعـــــــــــــــــــــــــدم
ــــــــــــــــــ ع الـــــــــــــــــشباب

اندفاعاتــھ ضــبط
سية   ا

%  7.1 6.7 17.5 29.7 39.1 
3.8694 1.20648 10 

 190 241 283 118 102  ك

41  

املتحـــــرش معانـــــاة
مــــــــــــــــشكالت مــــــــــــــــن
مـــــــــــــــــــــع عاطفيـــــــــــــــــــــة

جتھ   وز
%  10.9 12.6 30.3 25.8 20.3 

3.3201 1.23857 20 

 200 279 254 137 64  ك

42  

الوســــــــــائل تــــــــــوافر
ــــــــــــ ع املــــــــــــساعدة
ـــــــــــــــــــ نحـــــــــــــــــــراف

ت   الب
%  6.9 14.7 27.2 29.9 21.4 

3.4433 1.17517 18 

 207 330 196 126 75  ك
43  

لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب
م اعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةا

ن بـــــــــــ واملختلطـــــــــــة
ن س   ا

%  8.0 13.5 21.0 35.3 22.2 
3.5011 1.20267 17 

 219 265 296 102 52  ك
44  

الطالبـــات تواجـــد
مـاكن عـض
أو اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا

%  5.6 10.9 31.7 28.4 23.4 
3.5321 1.12772 16 
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املوافقة جة   رد

ة  م   رالعبا
غ

  موافق
ة  متوسطة  قليلة   كب

ة كب
  ًجدا

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ترت
ات رالعبا

وفق
ن زالو

س   ال

  املزدحمة

 346 293 251 24 20  ك
45  

املبـــــــــــــالغ رالتحـــــــــــــر
ل الــــــــش ــــــــ فيـــــــھ

نةو  37.0 31.4 26.9 2.6 2.1  %  الز
3.9861 .96721 6 

 392 279 151 71 41  ك
46  

ـــــــــــوم مف ضـــــــــــعف
الرجولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

امة  42.0 29.9 16.2 7.6 4.4  %  والش
3.9743 1.13191 7 

 320 279 227 77 31  ك

47  

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدام
قوتـــــــــــــھ ــــــــــــسان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسدية ا

خر   إلخضاع
%  3.3 8.2 24.3 29.9 34.3 

3.8351 1.09005 12 

 353 281 232 36 32  ك
48  

ـــــــــــــشئة الت ســـــــــــــوء
ة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 37.8 30.1 24.8 3.9 3.4  %  للمتحرش
3.9497 1.04283 8 

 385 248 183 88 30  ك

49  

وجـــــــــــــــــــــــود عــــــــــــــــــــــدم
ــــــــــــــــ وا نقـــــــــــــــانو

التحــــــــــرش يجــــــــــرم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردع و

ن   املتحرش

%  3.2 9.4 19.6 26.6 41.2 
3.9315 1.12728 9 

 243 282 302 72 35  ك

50  

ـــــــــــــــاك احت ة ـــــــــــــــ ك
ــــ بالرجــــل املــــرأة

أو العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
اسة   رالد

%  3.7 7.7 32.3 30.2 26.0 
3.6702 1.05905 15 

 312 307 214 71 30  ك
51  

ــــــــاب إبــــــــداء
ناقــــــة و ر بــــــاملظ

مال  33.4 32.9 22.9 7.6 3.2  %  وا
3.8565 1.06628 11 

 244 311 219 148 12  ك
52  

املرضــــــــية الـــــــة ا
والنفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسية

الشبابل  26.1 33.3 23.4 15.8 1.3  %  بعض
3.6713 1.06694 
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املوافقة جة   رد

ة  م   رالعبا
غ

  موافق
ة  متوسطة  قليلة   كب

ة كب
  ًجدا

ن زالو
س   ال

نحراف
  ياملعيار

ب ترت
ات رالعبا

وفق
ن زالو

س   ال

14 

 291 134 261 184 64  ك
53  

الــــــــــــــوالء ضــــــــــــــعف
 31.2 14.3 27.9 19.7 6.9  %  للوطن

3.4325 1.29441 19 

من ات) 11 (لجدويت العبـا اسة الد عينة نظر ة وج من موافقة ات العبا أك رأن ر ر
مــا)37(،)39(،)38(،)35(،)34( ة، ــ كب جــة بد املوافقــة نطــاق ــ ات العبــا ــذه وقعــت حيــث ر، ر

ة العبا ـس) 34(رعدا ال ن الـو ـب ترت حـسب وذلـك جـدا، ة ـ كب جة بد املوافقة نطاق زوقعت ر
ـــ إ ــــب ت ال ـــ ع ات العبــــا تلـــك ـــش و املحــــو ات عبـــا مــــن ـــ ع ــــا ـــ روالواقعـــة ر ضــــعف: (رر

ـــ البـــصرال غـــض بقيمـــة الـــشباب ي)ام حـــسا بمتوســـط جـــدا،) 4.2827(، ة ـــ ام(ًكب ـــ ل ضـــعف
يــــاء ا ي)بقيمــــة حــــسا بمتوســــط ة،) 4.1499(، ــــ الــــسوء(كب برفقــــاء ي)التــــأثر حــــسا بمتوســــط ،

ة،) 4.1349( ــــــ الــــــشباب(كب لــــــدى الــــــدي الــــــوازع ي)ضــــــعف حــــــسا بمتوســــــط ة،) 4.0139(، ــــــ كب
واملوضات( الشعر حات سائيةسر ال والكتالوجات ة ي)املث حسا بمتوسط ة) 3.9914(،  .كب

توعيـــة ـــ ه دو أداء عـــن الـــدي طـــاب ا غيـــاب ضـــوء ـــ يجـــة الن تلـــك تفـــس مكـــن رو
البصر غض قيمة ا وم يلة الن خالق و ميدة ا بالقيم بية، الشباب ال غياب آخر جانب ومن

ال تنمية ع عمل ال يحة ال ية الـشبابالدي ن ـو ت ـدف ن املتعلمـ نفـوس ـ الـدي وازع
وأخالقھ سالم ان أر ع يب وخلقيا يا دي نا و ت

ً ً ً
مـن،  ـ كث ـشار ان ـ إ يجـة الن ذات عـز ُ ىكما

الـشباب ـا عل عتـاد ـا بتكرا وال ياء ل ادشة ا لفاظ و ة الفا يـصبح، رفعال ثـم ومـن
وج يصعب ة ناد عملة ياء ارا عـالم، ود وسـائل ـ ع الثقـا الغـز ـ إ يجـة الن تلـك عـز ُ وكمـا ى

الوسـائل تلـك ـ ع الـشباب فكـر اق ـ اخ ـ إ يـؤدي ممـا واملرئيـة ءة واملقـر ـ، واملسموعة ن زمتجـاو
ا تقليــد غيــة الكتالوجــات تلــك اء و ثــو يل الــشباب يجعــل ممــا الــشباب فكــر رذلــك تلــك. ن وتتفــق

اسة د يجة ن مع يجة ونامرالن   ).م2015(طوالبية

جـــدو مـــن يتـــ اســـة) 11(لكمـــا الد عينـــة نظـــر ـــة وج مـــن موافقـــة ات العبـــا أقـــل رأن ر
ات ة،)44(،)43(،)42(،)53(رالعبــا ــ كب جــة بد املوافقــة نطــاق ــ ات العبــا ــذه وقعــت حيــث ر، ر

ة العبـا ــس) 41(رعـدا ال ن الـو ــب ترت حـسب وذلــك متوسـطة، جــة بد املوافقـة نطــاق ـ زوقعــت ر
ـــ إ ـــب ت ال ـــ ع ات العبـــا تلـــك ـــش و املحـــو ات عبـــا مـــن ـــى د ـــا ـــ روالواقعـــة ر معانـــات: (رر

جتــــھ ز مــــع عاطفيــــة مــــشكالت مــــن ي)واملتحــــرش حــــسا بمتوســــط ضــــعف(متوســــطة،) 3.3201(،
للــوطن ي)الــوالء حــسا بمتوســط ة،) 3.4325(، ــ ــ(كب نحــراف ــ ع املــساعدة الوســائل تــوافر

ــــــت ب)الب ي، حــــــسا ة،) 3.4433(متوســــــط ــــــ ن(كب ــــــس ا ن بــــــ واملختلطــــــة ماعيــــــة ا ،)لعــــــاب



بعض العوامل ذات العالقة بمشكلة التحرش الجنسي من وجھة نظر 
 ... وتصور مقترح لمواجھتھا من منظورطالب الجامعات المصریة

  عبد رب الرسول سلیمان محمد/ د
 كمال عجمي حامد عبد النبي/ د

 

 
 
 
 
 

162 

ي حـــسا ة،) 3.5011(بمتوســـط ـــ املزدحمـــة(كب أو اليـــة ا مـــاكن عـــض ـــ الطالبـــات ،)تواجـــد
ي حسا ة) 3.5321(بمتوسط  .كب

ــ وال ن ج الــز ن بــ ــشأ ت ــ ال ة ســر املــشكالت ضــوء ــ يجــة الن تلــك تفــس مكــن وو
ـ إ حاجـة ـ جعلـھ و النفـسية حالتـھ ـ ع يـؤثر ممـا مـا ل ل أو ما ألحـد عـاطفي حرمان ا ع تج ي

التحــــرش خــــالل مــــن ــــسية وا العاطفيــــة غباتــــھ ن، رإشــــباع ت الــــر ــــ إ يجــــة الن ذات عــــز ُ وكمــــا ى
مــا بي العــاطفي ــود الر مــن حالــة يخلــق ممــا ن ج الــز ن بــ ي يــا ــ، وا إ مــا ل أو ما أحــد ــدفع و

مـــن. التحــرش ي عــا ــ ال ة ــ الفق للطبقــات يــة ال الطبقــات اســـتفزاز ــ إ يجــة الن تلــك عــز ُ ىكمــا
رمان الطبقـي، ا قـد با شـعو ـ إ جم ي ة، روالذي صـو ـ ا نفـس عـن ـ ع قـد ـ ال روالـضغينة

الطبقـــة ــذه لرمــو ي والبـــد النفــ يـــذاء صــو زمــن وجـــود، ر عــدم ـــ إ يجــة الن تلــك عـــز ُ ىكمــا
افيــــةال ال التحــــرش، رقابـــة عمليــــة معــــھ ل ــــس الــــذي مــــر املواقـــف عــــض ــــ الــــشديد احم ــــ وال

لذلك املالئمة ف الظر يئة يجة ن شـو. وا ـف طر اسـة د يجـة ن مـع يجة الن تلك روتتفق
  ).م2016(

املحـاو ـ ع العينـة أفـراد اسـتجابات التـا ـدو ا ـ يو الـسابقة للنتـائج رواسـتكماال ل ً

  :ةمجمل

العوامل) 12(لجدو عن الكشف حيث من بانة س محاو ملجموع العينة أفراد راستجابات
ة املصر امعات ا طالب نظر ة وج من ا التحرش لة بمش العالقة   ):934=ن(ذات

  راملحو  م

متوسط
ان زو
ية س ال
ات رلعبا

  راملحو

سبة ال
جة لد ة راملئو

ع املوافقة
  راملحو

املحو ب رترت
حسب ع

ان و زمتوسط
ات لعبا ية س رال

  راملحو

املوافقة جة رد
من محو ل رع
بانة س رمحاو

ا   ومجموع

ة 1 77.41 3.871  لو 1   كب

ي 2 ة 4 70.03 3.501  الثا  كب

ة 3 75.71 3.786  الثالث 3  كب

ع 4 ة 2 76.27 3.813  الرا  كب

إجما
بانة   س

ة 74.99 3.749   كب

جــدو مـــن املحـــاو) 12(ليتــ مجمــل ـــ ع املوافقــة جـــة د رأن ة(ر ــ نظـــر) كب ــة وج مـــن
ـع الرا املحـو ثـم قتـصادية، بالعوامل اص ا و املحو التا ا ترتي انت و اسة الد رعينة لر ر
املرتبــة ـ و الثقافيـة، بالعوامـل ـاص ا الثالـث املحــو ثـم خالقيـة، و يـة الدي بالعوامـل ـاص را

تراوحــــت حيــــث جتماعيــــة، بالعوامــــل ــــاص ا ي الثــــا املحــــو ة ــــ يةرخ ــــس ال ان و زمتوســــط
املحاو تلك ات رلعبا نر   ).3.871(و) 3.501(ب

ســــــر مــــــن ــــــ الكث ام ــــــ ال وضــــــعف اج الــــــز ــــــاليف ت تفــــــاع ا ـــــوء ضـ ــــــ ذلــــــك تفــــــس مكــــــن وو ر
متطلباتــ ه وتــوف اج للــز باإلعــداد يتعلــق فيمــا ســالمية املبالغــةوبالتعــاليم والتفــاخرأو ــاة املبا وعــدم ھ
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يــدفع ثـم ومـن اج الـز ـ ع ة القـد دو يحـو مـرالــذي ة، ضـر ـست ل بأشـياء املطالبـة أو اقتنـاء وـ رو نر ل
شــر ــ غ ل شــ ــ ــسية الغرائــزا إشــباع ــ إ ف الظــر ــذه ــل ظــل ــ تفــس، والــشباب يمكــن كمــا

املــشكالت عــن الــدي طــاب ا غيــاب ضــوء ــ امــشيةذلــك قــضايا ــ ماكــھ وا للــشباب، قيقيــة ا
والـــو الـــدي الـــوازع آخـــرغيــاب جانـــب ومـــن جانــب مـــن ـــذا ـــة، امل م وقــضايا م مـــوم عـــن عيــدة

يجــة الن ذات عـز ُ كمـا جيـدا، إعـدادا يـا دي م إعـداد عــدم يجـة ن املجتمـع أفـراد مـن ـ كث لـدى ىالـدي ً ً ً

لـــــدى والثقـــــا ـــــ القي البنـــــاء ضـــــعف ـــــ ءةإ املـــــر قـــــيم بدلت اســـــ حيـــــث الـــــشباب؛ ام، وعـــــض ـــــ ح ، و
فقـــط ملتعتـــھ ئا وشـــ ســـلعة ـــا باعتبا ءة املـــر ـــ والنظـــرإ نفعيـــة وانية شـــ بثقافـــة ، جتمـــا افـــل والت

ً
ر و

ام ــــــ اح املــــــسئولية، ندو فكــــــرة وغيــــــاب املجتمــــــع ــــــ ــــــ املجتم التفكــــــك ــــــ إ يجــــــة الن ذات عــــــز ُ ىكمــــــا
أفراد تجاه جتما البعضوالواجب م عض   .املجتمع

عـــــن جابـــــة ـــــساؤنتـــــائج ــــةلال اسـ للد ات: ونـــــصھ: رالـــــسادس ــــ ـ متغ ــأث تـــ ــــدى مـ ــا مـــ
اســــية/ النــــوع( الد اســــة/ رالفرقــــة الد امعــــة/ رطبيعــــة اســــة) ا الد عينــــة ــــة ر ــ رــ ؤ

؟ ا التحرش لة بمش العالقة ذات   للعوامل

مـــد )1 ـــ ع العينـــة أفـــراد اســـتجابات ن بـــ ق بـــالفر اصـــة ا املوافقـــةوالنتـــائج ى
النوع متغ بحسب الفرعية ا ومحاو بانة س  : )إناث-رذكو(رإلجما

ذلك ن يب التا دو   :لوا

اختبار) 13(لجدو أفرادt – testنتائج استجابات ن ب ق الفر داللة ار إلظ ن مستقلت ن ت ولعي
م حسب ا ومحاو بانة س إجما ع املوافقة نحو املستفتاة النوعرالعينة   ):934=ن(تغ

نحراف  املتوسط  ن  النوع  راملحو
  ياملعيار

قيمة
 ت

ىمستو
 الداللة

و  7.80455 41.7890 474  رذ
 لو

 5.73248 43.3891 460  إناث
-3.562  

.000  

  دالة

و  8.42701 40.6181 474  رذ
ي   الثا

 7.32949 43.4565 460 إناث
-5.486 

.000  

  دالة

و  8.69324 36.5759 474  رذ
  الثالث

 6.36577 39.1739 460  إناث
-5.198 

.000  

  دالة

و  14.97391 75.5549 474  رذ
ع   الرا

 13.62915 77.0022 460  إناث
-1.543 

.000  

  دالة

و  27.65148 194.5380 474 رذ
 املجموع

 23.79761 203.0217 460 إناث
-5.019 

.000  

  دالة



بعض العوامل ذات العالقة بمشكلة التحرش الجنسي من وجھة نظر 
 ... وتصور مقترح لمواجھتھا من منظورطالب الجامعات المصریة
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جدو من   : أنھ) 13(ليت

 ذاتتوجد ق النـوعداللةوفر ـ ملتغ تبعـا العينة أفراد استجابات ن ب ـو(ًإحصائية -رذ
بانة)إناث سـ إلجمـا سبة بال قيمـة،، جـاءت دالـة، )5.019-(،)ت(حيـث قيمـة ـ و

داللــة مــستو عنــد ىإحــصائيا متوســط) 0.05(ً بلــغ حيــث نــاث لــصا ق الفــر انــت وو
املحــو ــ ع م مــن)203.0217(راسـتجابا العينــة أفــراد اسـتجابات متوســط بلــغ نمـا ب ،

و  ).194.5380(رالذ

 النـوع ملتغ تبعا العينة أفراد استجابات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر ًتوجد ـو(و -رذ
ـاص)إناث ا و للمحو سبة بال ل، قتـصادية،ر قيمـةبالعوامـل جـاءت ،)ت(حيـث

مــس، )3.562-( عنــد إحـصائيا دالــة قيمــة ـ داللـةًو لــصا) 0.05(ىتو ق الفــر انــت وو
املحــــو ــــ ع م اســـــتجابا متوســــط بلـــــغ حيــــث متوســـــط)43.3891(رنــــاث بلــــغ نمـــــا ب ،

و الذ من العينة أفراد  ).41.7890(راستجابات

 النـوع ملتغ تبعا العينة أفراد استجابات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر ًتوجد ـو(و -رذ
الثا)إناث للمحو سبة بال ـاصر، ا جتماعيـة،ي قيمـةبالعوامـل جـاءت ،)ت(حيـث

داللـة، )5.486-( مــستو عنــد إحـصائيا دالــة قيمــة ـ ىو لــصا) 0.05(ً ق الفــر انــت وو
املحــــو ــــ ع م اســـــتجابا متوســــط بلـــــغ حيــــث متوســـــط)43.4565(رنــــاث بلــــغ نمـــــا ب ،

و الذ من العينة أفراد  ).40.6181(راستجابات

 داللة ذات ق فر النـوعوتوجد ملتغ تبعا العينة أفراد استجابات ن ب ـو(ًإحصائية -رذ
ــاص)إنــاث ا الثالــث للمحــو ــسبة بال الثقافيــة،ر، قيمــةبالعوامــل جــاءت ،)ت(حيــث

داللـة، )5.198-( مــستو عنــد إحـصائيا دالــة قيمــة ـ ىو لــصا) 0.05(ً ق الفــر انــت وو
املحــــو ــــ ع م اســـــتجابا متوســــط بلـــــغ حيــــث متوســـــط)39.1739(رنــــاث بلــــغ نمـــــا ب ،

و الذ من العينة أفراد  ).36.5759(راستجابات

 النـوع ملتغ تبعا العينة أفراد استجابات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر ًتوجد ـو(و -رذ
ــــاص)إنــــاث ا ــــع الرا للمحــــو ــــسبة بال خالقيــــة،ر، و يــــة الدي جــــاءتبالعوامــــل حيــــث

إحـــــصا، )1.543-(،)ت(قيمـــــة دالـــــة قيمـــــة ـــــ داللـــــةو مـــــستو عنـــــد ىئيا انـــــت) 0.05(ً و
املحــو ــ ع م اســتجابا متوســط بلـــغ حيــث نــاث لــصا ق رالفــر نمـــا)77.0022(و ب ،

و الذ من العينة أفراد استجابات متوسط  ).75.5549(ربلغ

ن عرضـ يجـة ن لة املش بتلك إحساسا أك م ناث بأن يجة الن تلك تفس مكن ًو

يـــذاءا مـــن للمـــرأةملجموعـــة تمثـــل ثـــار فتلـــك ؛ ـــ ا التحـــرش جـــراء ـــسدية وا النفـــسية ت
ــا قوق انتقاصــا

ً
ا ــدا وإ
ً
ــار آدمي ــا، لكرامــة عل خــر واعتــداء ر بــالق حــساس ــ، و أك ــن أ كمــا

ــ ا التحــرش اء و مــن ــا ف يقعــن ــ ال باملــشكالت روعيــا أن، ً ــ إ الــسابقة يجــة الن عــز ُ ىكمــا
غالبــ دف ــساءًاملــس ال مــن ــن ــ ا التحــرش عمليــة مــن ن، ا تجــا ــسية ا ــزة الغر يجــة ن

الــــشباب قبـــل قبــــل، مـــن مـــن التحــــرش يقـــع مـــا فغالبــــا املـــرأة ضــــعف ـــ إ يجـــة الن ذات عــــز ُ ًكمـــا ى
وعيــــا أشــــد ـــ ف لــــذا املـــرأة تجــــاه ــــاالت ا معظـــم ــــ التحـــرش ــــو ي لــــذا الـــضعيف تجــــاه ًالقـــو ن ى

ألضـــرا عرضـــة ـــ وأك لة اُباملــش شـــو. ر ـــف طر اســـة د يجـــة ن مـــع يجـــة الن تلـــك ) م2016(روتتفـــق
ناث لصا النوع ملتغ عز اسة الد عينة استجابات ق فر وجود إ ت أشا ىال ر   .ور
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املوافقـــة )2 مـــدى ـــ ع العينـــة أفـــراد اســـتجابات ن بـــ ق بـــالفر اصـــة ا والنتـــائج
الفرقة متغ بحسب الفرعية ا ومحاو بانة س عة-و (رإلجما  : )الرا

ذلك ن يب التا دو   :لوا

العينةt – testنتائج) 14(لجدو أفراد استجابات ن ب ق الفر داللة ار إلظ ن مستقلت ن ت ولعي
الفرقة متغ حسب ا ومحاو بانة س إجما ع املوافقة نحو   ):934=ن(راملستفتاة

 املتوسط  ن  الفرقة  راملحو
نحراف

  ياملعيار
يمةق

 ت
ىمستو

 الداللة

 7.59328 41.3394 495  و
 لو

عة  5.73296 43.9727 439  الرا
-5.922  

.000  

  دالة

 8.32340 40.9798 495 و
ي  الثا

عة  7.52076 43.1845 439  الرا
-4.227 

.000  

  دالة

 8.39801 37.1414 495  و
  الثالث

عة  6.84873 38.6606 439  الرا
-3.006 

.003  

  دالة

 14.56849 76.9556 495  و
ع   الرا

عة  14.04979 75.4920 439  الرا
1.558 

.120  

دالة   غ

 26.61490 196.4162 495  و
 املجموع

عة  25.41464 201.3098 439 الرا
-2.865 

.004  

  دالة

جدو من   : أنھ) 14(ليت

 اســــتجاب ن بـــــ إحـــــصائية داللــــة ذات ق فـــــر الفرقـــــةوتوجــــد ـــــ ملتغ تبعــــا العينـــــة أفـــــراد ًات

ــ( عــة-و بانة)الرا ســ إلجمــا ــسبة بال قيمــة،، جــاءت ــ، )2.865-(،)ت(حيــث و
داللـة مــستو عنــد إحـصائيا دالــة ىقيمـة عــة) 0.05(ً الرا الفرقــة لـصا ق الفــر انــت وو

املحـــــــــو ــــــــــ ع م اســـــــــتجابا متوســـــــــط بلـــــــــغ متوســــــــــط)201.3098(رحيـــــــــث بلـــــــــغ نمـــــــــا ب ،
وا الفرقة من العينة أفراد  ).196.4162(ستجابات

 الفرقـــــة ـــــ ملتغ تبعــــا العينـــــة أفـــــراد اســــتجابات ن بـــــ إحـــــصائية داللــــة ذات ق فـــــر ًتوجــــد و
ــ( عــة-و جــاءت)الرا حيــث قتــصادية، بالعوامــل ــاص ا و للمحــو ــسبة بال ل، ر

دال، )5.922-(،)ت(قيمـــــة مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة قيمـــــة ـــــ ىو انـــــت) 0.05(لـــــةً و
املحــــــــــو ـــــــــ ع م اســـــــــتجابا متوســـــــــط بلـــــــــغ حيـــــــــث عـــــــــة؛ الرا الفرقـــــــــة لـــــــــصا ق رالفـــــــــر و

و)43.9727( الفرقة من العينة أفراد استجابات متوسط بلغ نما ب ،)41.3394.( 
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 الفرقـــــة ـــــ ملتغ تبعــــا العينـــــة أفـــــراد اســــتجابات ن بـــــ إحـــــصائية داللــــة ذات ق فـــــر ًتوجــــد و
ــ( عــة-و ــس)الرا بال جــاءت، حيــث جتماعيــة، بالعوامــل ــاص ا ي الثــا للمحــو ربة

داللـــــة، )4.227-(،)ت(قيمـــــة مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة قيمـــــة ـــــ ىو انـــــت) 0.05(ً و
املحــــــــــو ـــــــــ ع م اســـــــــتجابا متوســـــــــط بلـــــــــغ حيـــــــــث عـــــــــة؛ الرا الفرقـــــــــة لـــــــــصا ق رالفـــــــــر و

و)43.1845( الفرقة من العينة أفراد استجابات متوسط بلغ نما ب ،)40.9798.( 

 الفرقـــــة ـــــ ملتغ تبعــــا العينـــــة أفـــــراد اســــتجابات ن بـــــ إحـــــصائية داللــــة ذات ق فـــــر ًتوجــــد و
ـــ( عـــة-و ـــاص)الرا ا الثالــــث للمحـــو ـــسبة بال الثقافيـــة،ر، جــــاءتبالعوامـــل حيـــث

داللـــــة، )3.006-(،)ت(قيمـــــة مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة قيمـــــة ـــــ ىو انـــــت) 0.05(ً و
الرا الفرقة لصا ق املحووالفر ع م استجابا متوسط بلغ حيث ،)38.6606(رعة

و الفرقة من العينة أفراد استجابات متوسط بلغ نما  ).37.1414(ب

تلـــك تفـــس مكـــن عـــةالنتـــائجو الرا بالفرقـــة الفتيـــات ـــا مـــرت ـــ ال ات ـــ ا ضـــوء ، ـــ
ن ــ غ مــن ــ أك ــ و ــ ع ــن يجعل الــذي ــ–مــر و الفرقــة ــا -طــالب عاد وأ لة املــش ــم ، ب

ــ أك ــن أ كمــا ثقافيــة، أم اجتماعيــة أم اقتــصادية انــت ســواء ا حــدو ــ إ تــؤدي ــ ال والعوامــل
الفعـل ــذا حـدوث ـ ع تبــة امل باآلثـار معــھ، ًوعيـا التعامـل وطـر تــھ خطو يـدركن ـن ف ثــم قومـن ، ر

فيھ الوقوع عدم أجل اسـة. من د يجـة ن مع يجة الن تلك ش"روتختلف يصرو ـ ل بجـدة عمـل
الطالب ن ب ا التحرش لة مش  ).م2005" (وعالج

جدو من يت نما  :أنھ) 14(لب

 الفرقـــة ـــ ملتغ تبعـــا العينـــة أفـــراد اســـتجابات ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر توجـــد ًال و
ـ( عــة-و ـاص)الرا ا ــع الرا للمحــو ـسبة بال خالقيــة،ر، و يـة الدي حيــثبالعوامــل

قي داللة، )1.558(،)ت(مةجاءت مستو عند إحصائيا دالة غ قيمة ىو ً)0.05.( 

ـــ ا غرســـ يـــتم خالقيـــة و يـــة الدي العوامـــل أن ضـــوء ـــ يجـــة الن تلـــك تفـــس مكـــن و
صــغره منــذ يجــة، ــسان بيــةن وتــصبحال ص الــ مــع ــ تك القــيم تلــك فــإن ثــم ومــن الــسليمة

تــصرفاتھ تحكــم ا ــستطيع، ًرمعيـا ــاوال ع ج ــر ــصية، وا مــن يتجــزأ ال جــزءأ خــالق وتــصبح
ً

عـــا و ســـبحانھ هللا مـــن خوفــا خطتـــھ ـــ ع ـــس الفــرد
ً

خالقيـــة،  و يـــة الدي العوامـــل تـــصبح كمــا
نحراف الوقوع من الفرد يح الذي   .الغطاء

إلجمـا )3 املوافقـة مـدى ـ ع العينـة أفـراد اسـتجابات ن بـ ق بـالفر اصـة ا والنتـائج
التخصص متغ بحسب الفرعية ا ومحاو بانة  : )ينظر-عم(رس

ذلك ن يب التا دو   :لوا
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العينةt – testنتائج) 15(لجدو أفراد استجابات ن ب ق الفر داللة ار إلظ ن مستقلت ن ت ولعي
التخصص متغ حسب ا ومحاو بانة س إجما ع املوافقة نحو   ):934=ن(راملستفتاة

  املتوسط  ن  التخصص  راملحو
نحراف

  ياملعيار
قيمة

 ت
ىمستو

 الداللة

 7.87767 41.3204 437  عم
 لو

 5.70402 43.6821 497  ينظر
-5.290  

.000  

  دالة

 8.38865 40.9336 437  عم
ي   الثا

 7.57829 42.9678 497  ينظر
-3.893  

.000  

  دالة

 8.44343 36.5698 437  عم
 الثالث

 6.88045 38.9859 497  ينظر
-4.815 

.000  

  دالة

 14.84807 76.7162 437  عم
ع   الرا

 13.87713 75.8732 497  ينظر
.896 

.370  

دالة   غ

 27.37442 195.5400 437  عم
 املجموع

ينظر  497 201.5091 24.73237 
-3.501 

.000  

  دالة

جدو من   : أنھ) 15(ليت

 إ داللــة ذات ق فــر التخــصصوتوجــد ــ ملتغ تبعــا العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ ًحــصائية

ـــ( بانة)ينظـــر-عم ســـ إلجمـــا ـــسبة بال قيمـــة،، جـــاءت ـــ، )3.501-(،)ت(حيـــث و
داللــــة مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة ىقيمــــة التخـــــصص) 0.05(ً لـــــصا ق الفـــــر انـــــت وو

املحــو ــ ع م اســـتجابا متوســط بلــغ حيــث رالنظــر نمــا)201.5091(ي ب متوســـط، بلــغ
العم التخصص من العينة أفراد  ).195.5400(استجابات

 التخــصص ــ ملتغ تبعــا العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر ًتوجــد و
ـــ( ـــاص)ينظـــر-عم ا و للمحـــو ـــسبة بال ل، قتـــصادية،ر جـــاءتبالعوامـــل حيـــث

مـــــست، )5.290-(،)ت(قيمـــــة عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة قيمـــــة ـــــ داللـــــةًو انـــــت) 0.05(ىو و
املحـــــــو ـــــــ ع م اســـــــتجابا متوســـــــط بلـــــــغ حيـــــــث النظـــــــر التخـــــــصص لـــــــصا ق رالفـــــــر يو

ـــــــ)43.6821( العم التخـــــــصص مـــــــن العينـــــــة أفـــــــراد اســـــــتجابات متوســـــــط بلـــــــغ نمـــــــا ب ،
)41.3204.( 

 التخــصص ــ ملتغ تبعــا العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر ًتوجــد و
ـــ( ـــسب)ينظـــر-عم بال ـــاص، ا ي الثـــا للمحـــو جتماعيـــة،رة جـــاءتبالعوامـــل حيـــث

داللــــــة، )3.893-) (ت(قيمــــــة مــــــستو عنــــــد إحــــــصائيا دالــــــة قيمــــــة ــــــ ىو انــــــت) 0.05(ً و
املحـــــــو ـــــــ ع م اســـــــتجابا متوســـــــط بلـــــــغ حيـــــــث النظـــــــر التخـــــــصص لـــــــصا ق رالفـــــــر يو
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ـــــــ)42.9678( العم التخـــــــصص مـــــــن العينـــــــة أفـــــــراد اســـــــتجابات متوســـــــط بلـــــــغ نمـــــــا ب ،
)40.9336.( 

 التخــصص ــ ملتغ تبعــا العينــة أفــراد اســتجابات ن بــ إحــصائية داللــة ذات ق فــر ًتوجــد و
ــــ( ــــاص)ينظــــر-عم ا الثالــــث للمحــــو ــــسبة بال الثقافيــــة،ر، جـــــاءتبالعوامــــل حيــــث

داللـــــة، )4.815-(،)ت(قيمـــــة مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة قيمـــــة ـــــ ىو انـــــت) 0.05(ً و
بلـــــــ حيـــــــث النظـــــــر التخـــــــصص لـــــــصا ق يالفـــــــر املحـــــــوو ـــــــ ع م اســـــــتجابا متوســـــــط رغ

ـــــــ)38.9859( العم التخـــــــصص مـــــــن العينـــــــة أفـــــــراد اســـــــتجابات متوســـــــط بلـــــــغ نمـــــــا ب ،
)36.5698.( 

وعيـــــا ـــــ أك ـــــة النظر التخصـــــصات اب ـــــ أ أن ضـــــوء ـــــ يجـــــة الن تلـــــك تفـــــس مكـــــن ًو

قتصادية و جتماعية و الثقافية ا، بالعوامل م اسـ د بحكـم التحـرش عملية ـةراملؤثرة لنظر
ر الظـوا تلـك ملثل النف التحليل ع معتمد ا م الغالب و ي يجـة، نوال الن ذات عـز ُ ىكمـا

ـ والتحليـل بالنقـد القـضايا تلـك نـاولو ي م اسـ د بحكـم ـة النظر التخصصات اب أ أن نإ ر
التخصــصات مــن ــ الــذي(كث ــا) مــر عاد بأ ــ و ــ ع ــم يجعل الك، بمــا ــو يمل ــم أ مــننكمــا ــ ث

الفــراغ ــا) مــر(وقـت حل نحـو والــس القــضايا تلــك ـ ع طــالع ــ إ م يــدفع ــ، الـذي والتعمــق
ا عاد ا، أ تفاد ع والعمل ا أضرا ع الوقوف أجل  .رمن

جدو من يت نما   :أنھ) 15(لب

 التخـصص ملتغ تبعا العينة أفراد استجابات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر توجد ًال و
ــ( خالقيـــة،)ينظـــر-عم و يـــة الدي بالعوامـــل ـــاص ا ـــع الرا للمحـــو ـــسبة بال حيـــث ر،

قيمة داللة، )896.(،)ت(جاءت مستو عند إحصائيا دالة غ قيمة ىو ً)0.05.( 

حيــث التخــصص؛ ـ ع عتمــد ال الـدي البنــاء أن ضــوء ـ يجــة الن تلـك تفــس مكـن و
الصغر منذ بية، يتم ال ع عتمد املحيطةو ئة والب ة لـدى، سر الـدي الـوازع مـن عمـق ال

املختلفة التخصصات اب أ من   .الشباب

املوافقـــة )4 مـــدى ـــ ع العينـــة أفـــراد اســـتجابات ن بـــ ق بـــالفر اصـــة ا والنتـــائج
امعـــــة ا ــ ـــ متغ بحـــــسب الفرعيـــــة ــا ـــ ومحاو بانة ســـــ ة(رإلجمــــا -راملنـــــصو

ر شمس-ز ن  : )أسيوط-ع

ا دو ذلكلوا ن يب   :لتا
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استجابات) 16(لجدو ن ب ق الفر داللة ار إلظ تجاه أحادي التباين تحليل اختبار ونتائج
ا ومحاو بانة س إجما ع املوافقة نحو املستفتاة العينة   رأفراد

امعة ا متغ   ):934=ن(حسب

امعة  راملحو  املتوسط  ن  ا
نحراف

  ياملعيار
ف  قيمة

ىمستو
 الداللة

ة  5.43717 44.4381 226  راملنصو

ر  8.32288 40.2328 232  ز

شمس ن  5.56506 43.5738 244  ع
 لو

 7.19282 42.0603 232  أسيوط

17.380  
.000  

  دالة

ة  6.49012 45.3496 226  راملنصو

ر  8.84764 38.6164 232 ز

شمس ن  7.13883 42.3566 244  ع
ي   الثا

 8.04577 41.8103 232  أسيوط

29.538 
.000  

  دالة

ة  4.99488 40.7743 226  راملنصو

ر  9.33267 34.7802 232  ز

شمس ن  7.29337 38.1926 244  ع
  الثالث

 7.53389 37.7328 232  أسيوط

24.855 
.000  

  دالة

ة  12.55470 76.2522 226  راملنصو

ر  16.63378 81.3103 232  ز

شمس ن  12.82649 72.3320 244  ع
ع  الرا

 13.57784 75.3793 232  أسيوط

16.803 
.000  

  دالة

ة  21.85672 206.8142 226  راملنصو

ر ز  232 194.9397 25.56844 

شمس ن  26.87255 196.4549 244  ع
  املجموع

 28.24981 196.9828 232 أسيوط

10.064 
.000  

  دالة
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جدو من   : أنھ) 16(ليت

 امعــــة ا ـــ ملتغ تبعــــا العينـــة أفــــراد اســـتجابات ن بــــ إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر ًتوجـــد و
ة( ـــر-راملنـــصو شـــمس-ز ن بانة)أســــيوط-عـــ ســـ إلجمـــا ـــسبة بال جــــاءت،، حيـــث

داللــــة، )10.064(،)ف(قيمــــة مــــستو عنــــد إحــــصائيا دالــــة قيمــــة ــــ ىو انـــــت) 0.05(ً و
حيــــ ة املنـــصو لــــصا ق رالفـــر املحــــوو ــــ ع م اســـتجابا متوســــط بلـــغ ،)206.8142(رث

ــــــــر و شــــــــمس ن وعــــــــ أســــــــيوط مــــــــن العينــــــــة أفــــــــراد اســــــــتجابات متوســــــــط بلــــــــغ نمــــــــا زب
ب) 194.9397(،)196.4549(،)196.9828( ت ال  .ع

 امعــــة ا ـــ ملتغ تبعــــا العينـــة أفــــراد اســـتجابات ن بــــ إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر ًتوجـــد و
ة( ـــر-راملنـــصو ن-ز ـــاص)أســـيوط-شـــمسعــــ ا و للمحـــو ــــسبة بال ل، بالعوامــــلر

قيمــــــةقتــــــصادية، جــــــاءت عنـــــــد، )17.380(،)ف(حيــــــث إحــــــصائيا دالــــــة قيمــــــة ــــــ ًو

داللـة م) 0.05(ىمـستو اســتجابا متوسـط بلـغ حيـث ة املنـصو لــصا ق الفـر انـت رو و
املحـــو ــ ن)44.4381(رع عـــ مــن العينـــة أفـــراد اســتجابات متوســـط بلـــغ نمــا ب شـــمس،

ر و ب) 40.2328(،)42.0603(،)43.5738(زوأسيوط ت ال  .ع

 امعــــة ا ـــ ملتغ تبعــــا العينـــة أفــــراد اســـتجابات ن بــــ إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر ًتوجـــد و
ة( ـــر-راملنــصو شــمس-ز ن ـــاص)أســـيوط-عـــ ا ي الثـــا للمحــو ـــسبة بال بالعوامـــلر،

قيمـــــــةجتماعيـــــــة، جـــــــاءت ـــــــ، )29.538(،)ف(حيـــــــث عنـــــــدو إحـــــــصائيا دالـــــــة ًقيمـــــــة

داللـة م) 0.05(ىمـستو اســتجابا متوسـط بلـغ حيـث ة املنـصو لــصا ق الفـر انـت رو و
املحـــو ــ شـــمس)45.3496(رع ن عـــ مــن العينـــة أفـــراد اســتجابات متوســـط بلـــغ نمــا ب ،

ر و ب) 38.6164(،)41.8103(،)42.3566(زوأسيوط ت ال  .ع

 بــــ إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر امعــــةوتوجـــد ا ـــ ملتغ تبعــــا العينـــة أفــــراد اســـتجابات ًن

ة( ــر-راملنــصو شــمس-ز ن ــاص)أســيوط-عــ ا الثالــث للمحــو ــسبة بال بالعوامــلر،
قيمــةالثقافيــة، جــاءت مــستو، )24.855(،)ف(حيــث عنــد إحــصائيا دالــة قيمــة ــ ىو ً

م) 0.05(داللــــة اســــتجابا متوســــط بلــــغ حيــــث ة املنــــصو لــــصا ق الفــــر انــــت رو ــــو ع
شــــــمس)40.7743(راملحــــــو ن عــــــ مــــــن العينــــــة أفــــــراد اســــــتجابات متوســــــط بلــــــغ نمــــــا ب ،

ر و ب) 34.7802(،)37.7328(،)38.1926(زوأسيوط ت ال  .ع

مــن الطــالب توعيــة ــ ع ة املنــصو جامعــة حــرص ضــوء ــ يجــة الن تلــك تفــس مكــن رو
ال أخطـر مـن ـا باعتبا ـ ا التحـرش قـضية ة بخطـو ن س را بر تـص ـ ال املجتمعيـة قـضايا

ـا ليا ـ ع تثقيفية وندوات محاضرات عقد إ باستمرار ة املنصو جامعة س حيث راملجتمع؛
ـا تفاد ـ ع والعمـل ـ ا التحـرش لة مـش عـاد بأ الو فع أجل من سـ، راملختلفة أن كمـا

ـادي عتمـاد ـ ع ـصو ل ة املنـصو جامعـة ليـات مـن ـ لكث مــرو، ر ـودة ا معـاي تطبيـق
مــــن تقــــدما ــــ أك قــــة بطر التثقيفــــي انــــب ا ــــ عتمــــاد معــــاي تطبيــــق ــــ إ ــــس ــــا يجعل ًالــــذي

ا ن، نظ الباحث نظر ة وج من املجتمعية م بقضايا الطالب و ادة إ سعو م زف  .ن

 ـــ ملتغ تبعــــا العينـــة أفــــراد اســـتجابات ن بــــ إحـــصائية داللــــة ذات ق فـــر ًتوجـــد امعــــةو ا
ة( ـــر-راملنــصو شـــمس-ز ن ـــاص)أســـيوط-عـــ ا ـــع الرا للمحـــو ـــسبة بال بالعوامـــلر،

خالقية، و ية قيمةالدي جاءت عنـد، )16.803(،)ف(حيث إحـصائيا دالة قيمة ًو
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داللة ـ) 0.05(ىمستو ع م اسـتجابا متوسـط بلـغ حيث ر لصا ق الفر انت زو و
نما)81.3103(راملحو ب وأسـيوط، ة املنـصو مـن العينـة أفـراد استجابات متوسط ربلغ

شمس ن ب) 72.3320(،)75.3793(،)76.2522(وع ت ال  .ع

فجامعــة ـر جامعـة ـا ـتم ـ ال اسـة الد نــوع ضـوء ـ يجـة الن تلـك تفـس مكـن زو ر
امعة ا داف أ لتحقيق خال و الدي بالبناء خاصا تماما ا تم ًر ً مـصرز مـواطن نـاء يب

بكثافـــــة الـــــدي الـــــشق ع لـــــز ـــــدف امعـــــة ا مـــــن ة ـــــ كث ات فمقـــــر إســـــالمية؛ ثقافيـــــة ـــــة و رذي ر
الطالب نفوس نـة، وفاعلية مقا ا ـ كب وأخالقيـا يـا دي عـا وا ـو يمتل الطـالب يجعـل الذي رمر ز

ً ً ً ً
ن

خر امعات ا من م   .ىبأقرا

با ســــــ إجمــــــا ـــــــ ع ق الفــــــر اتجــــــاه اســـــــتخدامووملعرفــــــة تــــــم امعــــــة ا ـــــــ ملتغ تبعــــــا نة
التاLSDاختبار دو با كما البعدية الثنائية نات لللمقا  :ر

اختبار) 17(لجدو امعة"LSD"نتائج ا ملتغ تبعا اسة الد لعينة البعدية الثنائية نات ًللمقا ر ر
  ):934=ن(

بانة   )ب(املجموعة  )أ(املجموعة  س
ن ب قالفر
-أ(املتوسطات

  )ب

طأا
  ياملعيار

الداللة
  حصائية

ر  000. 2.40992 *11.87450 ز

ن ة 000. 2.38050 *10.35924  شمس ع  راملنصو

 000. 2.40992 *9.83140  أسيوط

ن  522. 2.36447 -1.51526- شمس ع
ر  ز

 394. 2.39409 -2.04310- أسيوط

إجما
بانة   س

ن  823. 2.36447 52784. أسيوط شمس ع

ة* معنو مستو عند دالة املتوسطات ن ب الفر أن ىع   05.ق

جدو من   :أنھ) 17(ليت

 امعــــةتوجـــد ا ـــ ملتغ تبعــــا العينـــة أفــــراد اســـتجابات ن بــــ إحـــصائية داللــــة ذات ق ًفـــر و
ة( ــر-راملنـصو شــمس-ز ن جامعــة)أســيوط-عــ لــصا بانة، ســ إلجمــا ــسبة بال ،

قي جاءت حيث ة، ـر،راملنصو وجامعـة ة املنـصو جامعـة متوسـطات ن بـ الفـر زمة ر ق
ــــــب ت ال ـــــ ع وأســــــيوط شــــــمس، ن ــــــ،)*9.8314(،)*10.35924(،)*11.8745(وعـــــ و
داللـة مـستو عنـد إحـصائيا دالـة ىقيم توجـد). 0.05(ً ال نمـا ـرب جامعـة ن بـ ق زفـر و

وأســيوط، شــمس ن عــ متوســطاحيــثوجــامع ن بــ الفــر قيمــة دالــةماقجــاءت ــ غ
داللة مستو عند ىإحصائيا ق). 0.05(ً فر وجود عدم النتائج رت أظ جامعـةوكما ن بـ
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أســــيوط، وجامعــــة شــــمس ن متوســــطاحيــــثعــــ ن بــــ الفــــر قيمــــة دالـــــةقجــــاءت ــــ غ ا
داللة مستو عند ىإحصائيا ً)0.05(. 

عـــن جابـــة ـــساؤنتـــائج اســـةلال للد ع بـــو: ونـــصھ: رالـــسا ال التـــصو مالمـــح يمـــا ر
ــــةامل بيـــ ال ــــو منظــ ــــن مــ ــــشباب الـــ ــــدى لــ ــ ــ ــ ا ــــرش التحـــ لة ــــش مــ ــــة ــ ملواج ح ــــ ــ رق

  سالمية؟

ح املق التصو مالمح ي يأ فيما الباحثان يقدم ساؤ ال ذا عن رولإلجابة   :ل

أوال
ً

ح:  املق التصو   :ردف

وقائيــــــا ــــــ ا التحــــــرش لة مــــــش مــــــع للتعامــــــل ــــــة ر تقــــــديم ح ــــــ املق التــــــصو ًــــــدف ؤ ر
خالل من اًوعالجيا تحقيق آليات عض و ذلك ة بو ال املؤسسات عض أدوار   .بيان

ح: ًثانيا املق التصو   :رمنطلقات

ا إيجا يمكن نقاط عدة من ح املق التصو زينطلق   :ر

لة .1 بمـــــش العالقـــــة ذات العوامــــل عـــــدد مــــن امليدانيـــــة اســــة الد نتـــــائج عنــــھ أســـــفرت رمــــا
امل امعات ا طالب نظر ة وج من ا ةالتحرش   .صر

نحــو .2 ــا موج و الـذ مــن مختلفــة شـرائح ن بــ ــ ا التحـرش لة ملــش ــوظ امل ايـد ال
ً

ر
  .ناث

ــاتف .3 ت ة بــضر املــؤتمرات مـن العديــد وتوصــية الــسابقة اسـات الد مــن العديــد رمنـاداة ور
ــــــذه مــــــع التعامــــــل أجــــــل مــــــن ــــــة بو ال للمؤســــــسات املتعــــــددة دوار وتفعيــــــل ــــــود ا

وعالج وقائيا لة املش
ً

يا
ً

.  

الفـردي .4 املـستو ـ ع سـواء متعـددة سـلبية آثـار مـن لة املـش ـذه ـشار ان ع تب ي ىما
ما ا املستو ع   .ىأم

ــث .5 ا ـق طر عـن ـا م بالوقايــة سـواء لة املـش مـع للتعامــل النـا املـن سـالم وضـع
ومتطل ــاليف ت ــ املبالغــة عــدم واملطالبــة ــة ج مــن ة القــد يملــك ملــن اج الــز ــ رع بــاتو

ن وتقنـــ العفـــة ـــ ع نـــاث ثـــھ باإلضـــافة الـــشباب، مـــن ا ـــ كث ـــق تر قـــد ـــ ال اج الـــز
ً

و
مــــــن ـــــا وغ جتمــــــا التواصـــــل مواقـــــع مــــــع للتعامـــــل الــــــضوابط ضـــــعھ و وخـــــتالط،

ا التحرش لة ملش بة املس  .العوامل

ومشكالتھ .6 املعاصر الواقع قضايا مع سالمية بية لل ي يجا   .التفاعل
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ح: ثالثا املق التصو رمحاو   :ر

تية املحاو التصو رشمل   :ر

عالم )1 وسائل خاصة املتواز الوسطي الدي طاب ا  :نتفعيل

ـــــ إ أو ي ــــا ا ــــ إ فقــــط ــــا ف ينظــــر ال املــــة مت وســــطية نظــــرة ــــ إ تحتــــاج القــــضية إن
عــــا أن البــــد لكــــن للقــــضية، وتجزئــــة ــــسطيح فــــذلك فقــــط، ــــا عل ــــ ــــااملج وجو جميــــع مــــن

لھ لذلك اس ع ا ا أل عالمية؛ و ة بو وال والنفسية، جتماعية، و ذه. الشرعية، بدت وقد
م الكـــــر الرســـــو قـــــال فعنـــــدما ســـــالمية، ـــــة الر ـــــ املـــــة املت الـــــشمولية ـــــة لاملعا ا: "--ؤ ومـــــر

م بي وفرقوا ن، سن لعشر ا عل م و واضر ن، سن لسبع بالصالة   ). 67"(املضاجعأبناءكم

يمكـن أنھ جة لد واحدة، منظومة خالقية ة والر يمانية ة الر ن ب جمع رفقد ؤ ؤ
أن أظـافره عومـة منـذ الطفل عرف إذ املة، مت ة و تر موسوعة بوصفھ ديث ا ذا إ َّالنظر

واغـــال ع، ا الــــذ وســــد م ومـــراقب بنــــاء بـــصيانة ــــي املر وأمــــر وحرامـــا، حــــالال ٕنـــاك ر ً ً
ــــ ال الطــــر قق

منــــذ م نفوســــ ــــ ام ــــ ل و دب و العفــــة وغــــرس املحــــرم، ــــ الوقــــوع ــــ إ ــــم تفــــ أن يمكــــن
  .الصغر

مرحلـــــة يبــــدأو عنــــدما ئذان ســـــ أدب بنــــاء بتعلــــيم بــــاء م الكـــــر القــــرآن أمــــر نكمــــا
حرمـــــة ص ــــ ـــــل ل أن يتعلمـــــوا ـــــ ح اك؛ د و ــــم إليـــــھ-رالف بـــــا قر ــــان ولـــــو ـــــ أ–ًح اليجـــــب

الكبـار ات عـو ـ ع تقـع أن عـن م أبـصا يحفـظ ذلك و ا، ريتعدا ـذا. ر النـو ة سـو فـصلت روقـد ر
إيـــذاء وعـــدم عـــراض وحفـــظ البـــصر غـــض ـــا ف هللا فـــأمر التحـــرش، مـــة جر مـــن ي الوقـــا املـــن

بالفعــل أم بــالقو ســواء عــا. لاملـرأة، واملؤمنــ﴿:قــال ن املــؤمن يــؤذو َوالــذين ْ َ ْ ْ
ِ ِ

ُ ُ َ ُْ َْ َ
ِ نِ ُ َ َّ

ــسبوا اك مــا ــ غ ُات َ ََ ْ
ِ ِ

ْ َ
ِ

نـــــا مب وإثمـــــا تانـــــا احتملـــــوا ًفقـــــد
ِ ِ

ُ ًَ ُْ ََ ً َ َْ ُ ْ
ِ

َ
يـــــصان. )58: حـــــزاب(﴾ أن يجـــــب عرضـــــا املـــــرأة ســـــالم ـــــ ًواعت

ِ
فقال الرجل، مثل ا عل اعتداء ل وحرم فض حرام: "رو املسلم ع املسلم ومالـھ،: ل دمـھ،

وفــ)68"(وعرضـھ ج، الفــر بحفـظ كــذلك وأمــر ــذاو، تــصو ــ ال الـشرعية ــام ح مــن ا ـ كث نرض ً

عليـھ عتـدي مـن ـل ل ادعة ات عقو وأوجب رالعرض، الزنـا. ِ مـة جر مـن عـا و سـبحانھ هللا َّونفـر

أن ا شـــأ مـــن عات ـــشر ب ذلـــك وأتبـــع ل، ـــسا أو أفـــة دو ـــا مرتك بمعاقبـــة وأمـــر ، ـــ تنف رأعظـــم ن
املعتـدين اعتــداء مــن م وأنفــس النــاس أعــراض ـ عــاتح قــال ثــم﴿: ، املحــصنات يرمــو َّوالــذين ُ َّ

ِ
َ َ ْ َ َُ َْ

ن ُ ْ َ
ِ

ـــــــم وأولئـــــــك أبـــــــدا ادة شـــــــ ـــــــم ل تقبلـــــــوا وال جلـــــــدة ن ثمـــــــان م فاجلـــــــدو داء شـــــــ عـــــــة بأ يـــــــأتوا ُلـــــــم ْ ْ ُْ ُ ََ ً ُ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َُ َْ َ َ َ ََ ًَ َ ًَ َ َُ ُْ ْ ََ ْ َْ َ َ َ َُ َُ ََ

ر ِ
َنالفاسقو ُ َ

ِ
ْ

  . )4: رالنو(﴾

ملــــــ الطرقــــــات؛ ــــــ لــــــوس ا مــــــن ســــــالم حــــــذر للرائحــــــاتوكــــــذلك بــــــع ت مــــــن ذلــــــك ــــــ ا
يــــضطر مــــن أمــــر لــــذا إليــــھ؛ النظــــر يجــــو ال مـــا ــــ إ النظــــر أو ــــ الغ إيــــذاء ملظنــــة ومنعــــا زوالغاديـــات، ً

بمـا املنكـر، عـن ـ والن ف بـاملعر مـر و ذى، وكـف البـصر، غـض الطرقـات عض لوس ول
ا ونــصر ــا، عل يتعــدى ملــن والتــصدي امــرأة، أي انــة إ فــض ذلــك وعــدمرـ ا، إيــذا عــن والبعــد

مر مع سلبية   .التعامل
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عالمية )2 املراجعة ة  :ورضر

ـــا دو ينكـــر ال وكـــذا وأخالقيـــا، يـــا دي املجتمـــع بنـــاء ـــ عـــالم وســـائل دو أحـــد ينكـــر رال ر
ً ً

إذا حـــــدين ذو ســــالح فــــاإلعالم الــــشباب، مــــن ــــ كث عنــــد العفــــة وضــــياع خــــالق فــــساد ــــ الــــس
ـــ ة بـــصو ثمر ئةراســـ ســـ ة بـــصو اســـتعمل وإن خـــالق، و القـــيم ـــشر ل ة صـــا أداة ـــان ريحة

وانحالل دم و دمار وسيلة   .ان

ة إثـا ـ الـشباب أخـالق ـ ع الـسل ه وتـأث عـالم لوسـائل الـس الـدو حصر مكن رو ر
سية، الدوافع ا الغرائز من نوع الشباب، وخلق عواطف ة ـسية، روإثا ا م انفعـاال ـك ، وتحر

محرمـةو وسـائل ــ ع النـاس ـد للفتنــة، عو ـد بر خـتالط، ــ و لوة ــا ـا إل يل ض، وسـ روالتعــا
عالميــة املــادة ــذه ل ة املــصد يــة الغر املجتمعــات وثقافــة ســالمية يــة العر الثقافــة ن فثمــة، ربــ
ا ـا يـؤمن ـ ال القـيم إضـعاف ـ البث برامج مت أس ما و ن، الثقافت قيم دراختالفات ملـشا

ي ـ، العر ال القـيم محـل جديـدة قـيم وإبـدال إحالل إ ي العر د املشا البث برامج ع قد أو
ا ا، يؤمن يؤمن ال القيم عض عديل ما   ).69(رأو

نفـــوس ـــ عالميـــة مـــواده عـــض ـــدمت فقـــد ، ـــ وج ـــ وا عـــالم وســـائل خطـــر ّإن

إذ ا، والتح بالعفة الشعو ممـارالشباب العـة وا س ا د مشا وعشيا بكرة م عل عرض
ً ُ ُ

وات الــش حـب م قلــو ــ ـ ــ، ر والــس ة ــضا ا لتقـدم ــق طر ــو ــق الطر ـذا بــأن م روخــدع
املدنية سية، ركب ا زة الغر م عند ت وقو العفة م عل انت   ).70(ف

ا املؤســــسات عــــاو أن يمكــــن ــــ ال دوات ــــم أ مــــن عــــالم وســــائل عــــد ـــــنو ــــة بو ل
ســالمي املــن ــ ع ت صــا إذا ـا م النظاميــة، رم بيــة لل أثــر ــل تــدمر أن كــذلك ـا ا إم ــ ــ وال

ســــالمية للقــــيم مــــضاد مــــن ــــ ع ت صــــا بــــالقيم، رإذا عــــالم وســــائل م ــــ تل أن ــــ ب ي ثــــم ومــــن
يحة، واملثــل ــ إســالمية ــشئة ت جيــال ــشئة ت ــ جيــدا ا الســتخدام يخطــط وأن

ً
باعتبـــار). 71(

عالم صية"أن ال ا، يصوغ خالل من صاغ   ).72"(و

ــستخدم و متعــددة إعالميــة مـواد ــث و بإنتــاج تقــوم ة العـصر عــالم وســائل عـض إن
امج ــ ال أحـد ـ ع مـذ ــر يظ فأحيانـا خـالق، و القـيم تـدمر ــي ل تـصال تكنولوجيـا وسـائل ًافـة

ـ ع الـضيف ـسأل حـرج ى أد ودو املـرأة،نالفضائية لـدى ـسية ا ة ثا سـ أمـاكن عـن ـواء رال
ف الـــ إحـــدى ــ اتبـــات ال إحـــدى أن ـــا-كمــا حياؤ ـــب ذ شـــباع-وقــد طـــر ـــشرح قأخــذت

باملجــان عــت و فــاخرة طباعــة طبعــت مجلــة ــ ا ــشر و املثليــة العالقــات ــ ــ عــن. وزا فــضال
ً

ا( أك وما ليبات ع)ال ن القائم من يؤمل لذلك عالم، عام–أمر مـرة-بوجھ النظـر إعـادة
قبيــل مـن ــذا عـد وال واملجتمعيــة، سـالمية القــيم مـع نــا ي مـا ملنــع عـرض مــا ـل ــ مـرة عـد
ــشر أن شــك وال م، وحيــا ن خــر ــ ع عتــدى حيــث تقــف ــة ر ا ألن ــات، ر ا ــ ع ة راملــصاد

صارخ اعتداء فيھ يلة الن والقيم نا ي ما ث بأسرهو املجتمع   ).73(ع

عـالم ــزة أج ــ ع بالــسيطرة يــتم ــذا ـة يقــع، ومعا الــشباب إصــالح ــ العامــل ــذا و
ـا وأثر عـالم وسـائل عـض خطـر ـ ع للقـضاء معا م أيد ليضعوا ن واملسئول سرة عاتق ع

ً

ـ وع عالم وسائل ع ي قا دو و ف الوالدين دو أما الشباب، رانحراف ر فيمنعـور م، نأبنـا
ة الــضا القنــوات ردخــو ــا، ل م الــصا ــ ع القنــوات ن قــصر ــ، وو خ ــل ــ إ عـــود، والــدا ِوأن

ّ

مبــاح ــ غ ــو ول ف ومعــا أفــالم مــن خــالق يخــالف مــا نبــذ ــ ع بنــاء ــس، زبــاء ا م فــ ــي ر و
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ـف املوسـيقى، املر ســماع ــم آذا تكـره فــإذ، بحيــث ا، صــو إلخمـاد ــسابقو ــذانفي بنــاء عـود ّا

ن بو غياب حال ح سلوب ذا تصرفو س م   ). 74(نفإ

ة الـــضا دة املــــشا عـــن الـــشباب بمنـــع الوالـــدان يكتفـــي ــــا، روال ع ما أنفـــس يمنعـــا –بـــل
أيضا
ً

ثـر- ـ أك لـھ ان تحقق ما وإذا وأشد فأعظم ن املسئول دو أما ما، ألوالد قدوة ونان رفي
الــش ام ــ ال مــةــ ة مــص فيــھ ملــا ــا أنواع افــة ب عــالم وســائل توجيــھ م علــ يجــب وممــا باب،
ا شــــبا نــــاء ــــ، و وا رات ــــ امل عــــددت مــــا م ــــا وإثا الغرائــــز تــــأجيج شــــأنھ مــــن مــــا ــــل ، رومنــــع

ماديــــة ة ملــــص الــــشباب غرائــــز عبــــث ملــــن ــــات والعقو جــــراءات ــــشديد مــــن، و العديــــد ــــشاء وإ
ا وقنوات سالميةذاعات و ـل، نلتليفز ـ ن سـالمي عـالم و افة للـ أقـسام وتخصيص

امعات شر، ا و يذاع ما ل ل العلماء من الرقابة شديد بـصوت، ُو سـالمية املخالفـات ار ٍوإظ
خوف وال وجل دو و ٍعال   ). 75(نٍ

التحــــرش لة مــــش مــــع التعامــــل ــــ عــــالم وســــائل دو تفعيــــل يمكــــن ســــبق ملــــا رإضــــافة
خالل من   :ا

 دابـــــر لقطــــع تثقيفيـــــة أو علميــــة فـــــضائيات ــــ إ ـــــزة الغر تخاطــــب ـــــ ال الفــــضائيات ــــل تحو
سية ا ة  .رثا

 مالمـح ـ ع للوقـوف ن ـس ا أمـام الفرصـة وإتاحـة عالم وسائل ادفة ال امج ال بث
املف املوضـــوعات ــــ إ م تــــوج مـــع ــــسية، ا ــــزة الغر ضـــبط ــــ ســــالمي ــــماملـــن ل يــــدة

وتثقيفيا يا ودي ًعلميا ً ً. 

 ـــــدوث املباشــــرة بات املـــــس مــــن ــــا باعتبا نـــــت ن شــــبكة ــــ ع باحيـــــة املواقــــع رــــب
ا التحرش لة  .مش

 التكنولوجيــة املـستحدثات مــع التعامـل بأخالقيـات الــشباب لتوعيـة إعالميــة بـرامج تقـديم
بذلك ام ل عدم ع تبة امل السلبية ثار  .و

 ــر تظ ــ ال ونيــة التليفز اما الــد عــض خاصــة عــالم وســائل ــ ع املــرأة ة صــو مــن ــ رالتغي ر
فقط سية ا املتعة تحقيق ا دف سلعة ا أ ع د املشا من كث  .املرأة

 عـــراض يمـــس الـــذي عـــالم مـــن ـــد وا عـــالم وســـائل ـــ ع املقننـــة املنـــضبطة الرقابـــة
ذل م لتجر ات العقو شديد  .كو

 ـــــسمح ال بحيـــــث ـــــو التليفز شاشــــات ـــــ ع عـــــرض ـــــ ال عمــــال جميـــــع وتنقيـــــة نمراجعــــة
مباشـرة، ـ غ أو مباشـرة ـسية ج ة إثـا أو ـسيا ج إيحـاء يحمل ء أي سماع أو دة ربمشا

ً ً

ضمنا وال صراحة ال
ً

. 
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الشر )3 اب با ام  :ل

يل وســــــ ات العــــــو وحفـــــظ جتمــــــا مــــــان وســــــيلة ــــــاب ا ســــــتقراررعـــــد و مــــــن
ـــ الن جــل ســـأل فقــد ، ــ قــال: وقــالراملجتم نـــذر؟ ومــا ي نــأ مـــا اتنــا عو هللا ســـو ريــا ل احفـــظ: ر

فقــال يمينــك، ملكــت ممــا أو جتــك ز مــن إال تــك وعو قــال: ر الرجــل؟ مــع ــو ي اســتطاع: نالرجــل إن
قــال فافعــل، أحــد ــا يرا ال قــال: أن خاليـــا، ــو ي منــھ: نوالرجــل ــست أن أحــق ـــ).76(فــا وع

ال ـــ ح نظـــار تلفـــت وال ـــشف وال تـــصف ال ـــ ال ا ـــس مال ـــ ـــشمة مح ـــو ت أن املـــسلمة ناملــرأة
نــــة الز إبــــداء وعــــدم بــــالتعفف ــــائز ال الــــسيدات يطالــــب م الكــــر القــــرآن ــــان وإذا ــــا، يتحــــرش

عـــا قـــال ـــذا ـــ أو والفتـــاة الـــشابة فـــاملرأة ـــن ل وصـــيانة ن علـــ حفاظــا
ً

ُوالقواعـــد﴿: 
ِ

َ َ ْ ـــساءَ ال ِمـــن َ
ِ
ّ َ

ِ
احا ن يرجو ال ي ًالال َُ َّ

ِ َنِ ْ َ َ
 .)60: رالنو(﴾

سرة )4 دو  :رتفعيل

املجتمـــع بنـــاء ـــ ـــ و ليـــة ا ســـرة املجتمـــع، عـــد صـــ ت صـــ فـــسدت، فـــإذا وإذا
للشاب ة و تر مؤسسة أو و املجتمع، و، لفسد تھ تر ا ف دو، يتلقى سـالم ـ رولألسرة

فعال و إسالميةيتر ية تر ا شبا ية تر شط ـدا، و ج تبـذل حيث
ً

أسـاليب،  بـع ـستخدم، وت و
ـشر ال الكمـال جـة د ـ إ البيولـو ي ـسا ائن بال الوصو س الرئ ا دف يوسائل أدوار، رل ـا ول

الـــشاب ــصية جوانـــب ملختلــف وشـــاملھ ا، عديــدة شـــبا ــف عر عـــن و املــسئو عـــد ــ لف ل
امل الـــسلوك م، رغـــوببـــأداء فـــ عليـــھ، وغرســـھ م ـــد عو الـــسلوك، و مـــن م وحمـــاي م عـــاد إ وعـــن

الرذيلــة، الـس ـق طر ــ فيـھ، والــس ســتمرار والنظــام، أو والتعــاو الــصدق قـيم ــ إ م نفتقــود
فــضائل، والنظافــة مــن ذلــك ــ ذلــك، وغ ــ وغ يانــة وا والــسرقة الكــذب ئة الــس القــيم م وتجنــ
ذائل   ).77(رمن

سوتتحمـــــل مـــــا و يلـــــة الن القـــــيم عـــــرف ال ـــــا أفراد مـــــن فـــــرد وجـــــود لية مـــــسؤ رســـــرة و
العفـة ـ ع ـا بنا يـة تر سـرة مل فأحيانا ية ال مسؤلية أيضا تتحمل كما التحرش مة ًجر ً

املتحـرش ـستغل قـد أخـر ناحيـة ومن للتحرش، الشباب تدعو ال ت الب و وت يوالفضيلة ن
تقـــم لــــم طفلـــة أو طفــــل مــــنبـــراءة لعبـــة خدعــــة تحـــت املجــــرم ية ـــ فيقعــــان مـــا بتوعي ســــرة

فـوات قبـل ـا أبنا تجـاه ا مـسؤلي لتـؤدي ـة بو ال ا سـال م تـتف أن سـرة فع ثم ومن رلعاب
التالية مو مراعاة خالل من سرة دو تفعيل مكن و روان،   : ر

 ــ ع بنــاء ن عــ ــ ال يم واملفــا القــيم غــرس ــ بطالتــدرج ـــ ي ومــا ــسية ا مــو ــم رف
عنــــد الوالـــدين ـــ ع ئذان ســـ ــــ ع الـــسن صـــغار ـــم و بنــــاء الوالـــدان عـــود حيـــث ـــا،
اجــة ا قــضاء كيفيــة بنــاء علــم أن ــ ب ي كمــا ، ــ الكب ــ ع ئذان ســ وكــذا ، لالــدخو

ذلك وغ ا عد ر وتط تار اس من ا تتعلق ال داب  .و

 ات حر منمراقبة وأنھ سم ا ساسة ا ماكن تحسس عدم نحو م وتوج بناء
النبو دى ال ع ا س ذلك أحد يفعل أن يالعيب

ً
. 

 عــن ن البنــ فــصل ر الــضر فمــن ــان امل ضــاق إذا ــ ح املــضاجع، ــ بنــاء ن بــ ـق يالتفر و
فتحــــت اليــــوم عــــالم وســــائل ألن أفــــضل، ــــان ل العاشــــرة قبــــل ذلــــك حــــدث ولــــو البنــــات،
البــد لــذا مــضت، ســنوات قبــل ــا يتعلمو م أقــرا يكــن لــم ا أمــو م وعلمــ طفــال ــان أذ

ً
ر

ذر وا يطة ا   . من
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 السوء اب أ ملعرفة لألبناء الفرصة إعطاء وعدم بناء بمراقبة سرة  .قيام

 بمـا ـا ل أ تـصارح الفتـاة يجعـل الـذي مـر م؛ نـا و بـاء ن بـ الثقـة حـاالت مـن حالة بناء
تحرشي من ا ل  .حدث

 اج بـــالز ـــ ا الـــدافع عـــن ع املـــشر ـــ والتعب ـــسية، ا يـــاة ا بحقيقـــة بنـــاء ـــد وتز و و
مبــادئ ا تحــدد كمــا ــ ا ــشاط لل الــضابطة واملعــاي يحة الــ ــسية ا ســة رواملما

ا الدافع وإعالء ن س ا ن ب يحة ال والعالقات وقيمھ،   . الدين

 لألطفــا ســـرة لـــيمكنتوعيــة مباشـــر ــ غ بأســـلوب الـــسليمة ــ وغ الـــسليمة بالـــسلوكيات ل
طفـــال مــن ة ـــ كب ــسبة نـــاك أن خاصــة ـــم ــ ج تحـــرش وقــوع تجنـــب مــن طفــال

ا للتحرش  .نيتعرضو

 انطــــــالق مـــــن ـــــد وا ـــــ ا م ســـــلوك ضـــــبط ـــــ م ـــــس بمـــــا بنـــــاء لـــــدى ادة رتنميـــــة
دو إشباع املضر فراط و م وا مش  .افع

 حـــــب الطفــــل لــــدى ــــو الي ــــ ح طفــــال أمـــــام ن ج الــــز ن بــــ ــــسية ا ســــة املما نتجنــــب و ر
ب والتجر  .التقليد

 هللا سـو نھ ب الفصل ذا و املضاجع، والد ن ب لالفصل بالـصالة: "ر أوالدكـم ا ومـر
املــضاجع ــ م بيــ وفرقــوا لعــشر ــا عل م و واضــر ــ)78"(لــسبع طفــال ن بــ ــق والتفر ،

ــا الوقــوع ــ إ ــم تــؤدي أن يمكــن ــ ال الطــر وإغــالق م صــيان ميــة بأ إشــعار قملــضاجع
ــ الـشر بــاب وإغـالق والــسلوك بنـاء يـة تر ن بــ النبـو ــديث ا ـذا جمــع وقـد ـرام، يا

الصالة ع م ح يتم وأن املضاجع م بي ق بالتفر أمر حيث واحد  .وقت

 وإعــ ن ــس ا مــن اج الــز يل ســ ــس ــاوت عل جــت د ــ ال والتقاليــد عــراف ــ النظــر رادة
بـصلة سـالم إ يمت ال مما نفقاتھ أو اج الز بالكفاءة يتعلق فيما املجتمعات وعض

ــ الن عــن ي ر بمــا شــادا واس ً" إال جــوه فز وخلقــھ دينــھ ترضــو مــن إلــيكم خطــب وإذا ن
ــ كب وفــساد ض ــ فتنــة تكــن املــرأ"و) 79"(رتفعلــوا ــعتــنكح أل ا: رة وحــس ــا وجمال ــا ملال

يداك ت تر الدين بذات فاظفر ا  ).80"(ودي

 مــــن ــــا ج خر عنـــد ــــا وكالم ا ولباســــ ا مـــشي ــــ ســـالم ــــام بأح ام ــــ ل ـــ ع املــــرأة وحـــث
وعـــدم ـــا ام باح ـــا غ يلـــزم الـــسمت ـــذا ألن حاجـــة قـــضاء أو العمـــل أو اســـة للد ـــ رامل ل

ا ل  .التعرض

 بمــ الفـــراغ وقــت واملجتمـــعإشــغال ســرة مـــستو ــ ع النافعـــة تمامــات وخلــق يفيـــد ىا
ديث ا والفراغ"و ة ال الناس من كث ما ف مغبو  ).81"(نعمتان

 للقيـام ن معين من أم ن متطوع من ان أ سواء املجتمع املنكر ار إن جانب إغفال عدم
عــا و ســبحانھ هللا لقــو تحقيقــا مــر ــ و قبــل مــن م أخرجـــت: لبــواج أمــة ــ خ كنــتم ﴿ْ ُ َْ

ِ
ْ ُ ُ

ٍ َّ َ ْْ َ ُ

ِللناس﴾
َّ

عمران(ِ  ). 110: آل
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 بالرجــال لــوة ا فيــھ: اجتنــاب س لــ ــان م ــ بــاملرأة الرجــل اجتمــاع عــن ســالم ــ ن لقــد
محــــرم يــــة أجن بــــامرأة الرجــــل وخلــــوة م، بيــــ خلــــوة ــــو ي ألن يــــص بحيــــث مــــا، مع نأحـــد

لقولھ إال "شرعا بامراة جل يخلو رال محرمن ذي  ).82"(مع

 يـــة الدي القـــيم مـــن أســـاس ـــ ع بنـــاء لـــدى الـــضم يـــة تر ـــ ع مختلــــف، العمـــل واتخـــاذ
م نفوســـ ـــ القـــيم ـــذه لتعميـــق أســـاس، ســـاليب ـــ ع م بمجـــتمع م تبـــاط ا يحقـــق ربمـــا

الدي هللا، )83(الوازع ن﴾: -عا–ليقو قر تك عش َ﴿وأنذر ْ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ َ ِْ

َ
ِ

َ  ).214: الشعراء(َ

التعليمية )5 املؤسسات دو  :رتفعيل

التحـــرش لة مـــش ـــة مواج ــ فعـــال دو ـــا ل التعليميـــة املؤســسات أن فيـــھ شـــك ال ٌرممــا
ـ لة املش ذه ع القضاء ادة ا واملحاولة الو شكيل م داة ا باعتبا را

ي ما خالل من وذلك امعة ا قة أر داخل الو  : وشر

 ع للـشبابالعمل ـة التوعو الندوات عقد خالل من الطالب ن ب سية ا الثقافة شر
ا ع الناتجة ضرار يان و لة املش يم ت  .محاولة

 علميــة بأبحــاث القيـام خــالل مــن التعليميـة يــة ب ــ ـا يم وت لة املــش ــة ملواج الـس
الوقــو خــالل مــن ــا حل ــ ع والعمــل لة املــش ــشار ان مــدى املعرفــة ــشا ان أســباب ــ ع رف

مـــن لة املــش ـــ ع القــضاء ــ للمحاولـــة الــشباب مـــشاركة ــ رة القــا جامعـــة ة مبــاد رمثــل
مسابقة العلمية"خالل ضانات  ".ا

 الـــــــشباب ن بـــــــ الــــــسليمة ـــــــسية ا الثقافــــــة ـــــــشر ــــــ مة للمـــــــسا التعلــــــيم منـــــــا ر تطــــــو
املش ذه بمثل يتعلق فيما النف اجز ا كسر ع لواملساعدة  .ا

 وكيفيـــــة ا وأســـــبا لة املـــــش ة خطـــــو بمـــــدى م لتـــــوعي يـــــة تد ات بـــــدو ن ســـــ املد ـــــاق رإ رر ر
للطلبة السليمة بالتوعية ليقوموا ا مع التعامل كيفية ثم ومن ا  .مواج

ة )6 الصا بة ال   :اختيار

انــت لــذلك ن؛ خــر عــن منفــردا ش العــ يمكنــھ ال اجتمــا ــائن بطبيعتــھ ــسان فاإل
ً

لآلخر ـحاجتھ خ ـل ـ ع دالـة ة صـا بة الـ ـو ت وقد حياتھ، ات ضر من بة ال أو نن ور
نحراف و الفساد تأخذ وقد خرة، و العفـة-الدنيا عـن هللا–خاصـة أمـر لـذلك ـا؛ ل يال سـ

ً

م-عــــا– الكــــر يــــھ ون ب--عبــــاده والــــ الرفقــــاء ر. باختيــــار مظــــا مــــن ماعــــة ا ــــ إ وامليــــل
جتما الشابالنمو حاجاتـھ، لدى ـشبعو الـذين ـؤالء ن بـ مـن أصـدقائھ اختيار إ نفيميل

جتماعية و صية وامليو، ال السمات ونھ ش والضعف، لو القوة نوا كملو   ).84(نو

ضـــعيف ـــان إذا خاصـــة ســـلبا، تـــؤثر قـــد ـــا فإ الـــشاب ـــ ع إيجابـــا بة الـــ تـــؤثر وكمـــا
ً ً

لـــــق ا متميـــــع مـــــا، العقيـــــدة، الفجـــــارفـــــسرعان ومرافقـــــة شـــــرار بمـــــصاحبة مـــــا، يتـــــأثر وســـــرعان
خــــــــالق وأقـــــــبح العــــــــادات أحــــــــط م مــــــــ ـــــــسب بخطــــــــى، يك الــــــــشقاوة ــــــــق طر ــــــــ ـــــــم مع ــــــــس بــــــــل

عة يكـن، )85(سر لـم سـات واملما الـسلوك مـن بأنمـاط الـشباب ف عر ئة الس بة ال روتؤثر
السابق ا سـ، عرف مما حـو مـستمر ـ تفك ـ يجعلھ رمما ـ، ال ا غبـة ن بـ نفـ صـراع ـ رو
ــــــا عل ــــــى تر ـــــ أقرانــــــھ، ال ـــــ ــــــا يرا ــــــ ال الــــــشر غبـــــة ة، رو ــــــ لك الفــــــساد ســــــة مما ـــــ ع يع ــــــ روال



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الرابع(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 
 

179 

دتھ خالقيـــــة، مــــشا ســـــات املما ــــ إ ذلـــــك يجـــــر وقــــد يـــــھ، عي ــــ مـــــر نـــــھ و و صــــاحبھ ـــــاح روإ
ماعية مفسد، ا إ فاسد من الشاب يتحو نا   ).86(لو

الرفــ وســط للــشابإن جتمــا النمــو ــ للغايــة مــؤثر الكتمــال، اق جــدا ر ضــر ــو و
ً

ي و
دايـــة بال وســلوكھ الــشاب ن ــو ت ـــ ع يــنعكس صــالحھ فــإن ـــذلك و ــسانية، ــصية ال نــ

ستقامة والغواية، و الضالل إ الشاب يقود والوقايـة)87(وفساده ب الـس ـذا ـة معا تم و ،
ا بة الــــ ـــ إ الــــشاب بتوجيـــھ القلـــوبمنـــھ ن بــــ ليؤلـــف جــــاء ســـالم أن ذلــــك قــــو، ـــسنة؛ ىو

النــــاس ن بــــ ليجعــــل، العالقـــات جــــاء فقــــد والــــصداقة، خــــاء و ـــب ا ا أساســــ مجتمعــــات قــــيم و
م بيـــ فيمـــا أصـــدقاء بــــأن، النـــاس القـــو مكـــن و خـــتالف، و الفرقـــة ب ـــ م حيـــا مـــن محـــو لو

صــدقاء عـــصر ــان و ســالم مــسل، لعــصر ــل ـــان نحيــث املـــسلم ــل ل صــديقا مخلـــص م
ً

 ،
مثاليا عصرا بالفعل ان فقد
ً ً

)88.(  

الـــشباب، عـــض ن بــ نحـــراف أســباب مـــن الــسوء وقرنـــاء ئة الــس بة الـــ انــت وإذا
حــسنة انـت إذا بة فالـ ســالمية، خـالق ـ ع فــاظ ا وسـائل مـن ة الــصا بة الـ فـإن

أبـــا وقـــد ف، واملعـــر بـــا يتواصـــو اب ـــ وفـــإن الرســـون ب--لن الـــ مـــن ن صـــنف عـــن
هللا ســو قــال فقــد خــر، ونفــع ما أحــد ضــر عــن لوأبــان ر س: "ر لــ وا الــصا س لــ ا مثــل

تجـد أو يھ ـش أن إمـا املـسك، صـاحب مـن عـدمك ال ـداد، ا وك املسك صاحب كمثل السوء
ثـة خب حـا منـھ تجـد أو ـك ثو أو بدنك يحر داد، ا وك حھ،

ً
ر ـ،)89"(قر التمثي يھ ـش ال ـذا و

الرســـو الـــسوء--لأبــان بة ــ مـــن ـــسان يجنيـــھ خيـــار، عمـــا بة ـــ مـــن يحـــصده . وعمـــا
ـــ ا نحـــراف وخاصـــة نحـــراف ـــق طر عـــن للـــشاب ادعـــة و حـــسنة بة الـــ ـــو ت ـــي رول ، ن

عرفـــو وممـــن لـــق ا وحـــسن ام بـــاالل عرفــو ممـــن فقـــاءه و ابھ ـــ أ الـــشاب يختـــار أن نيجــب ُن ُ ر
يمـــــانب و ســـــتعفاف و م. العفــــة الكـــــر الرســـــو قـــــال فلينظـــــر: "لفقـــــد خليلـــــھ ديـــــن ـــــ ع املـــــرء

يخالل من   ). 90"(أحدكم

الشباب )7 ع اج الز أمو يل وس   :ر

فضيلة ل إ سالم ة، يدعو ـا الط ـ ع مجتمعـھ سـالم أقـام فقـد ذيلـة، ـل رونبـذ ر
والعفــة والنقــاء ــش، النفــسية ا صــا مجتمعــا ــو لي

ً ً
نــان ومــن والوئــام، خــوة ح ر جنباتــھ ــ وع

اج الـز ــ ع الــشباب ســالم وحـث َّ
اج)91( فــالز لــذلك املبكـر–و، العفــة،–خاصــة طــر ــم أ قمــن

ـــصن ا ـــو املحـــصن، ف ـــو وج ـــ ممـــا، وامل اج الـــز مـــة أ ن الـــرا الوقـــت ـــ الـــشباب ي عـــا وولكـــن ز
شب ل عة املشر غ سية ا سة املما ق طر إ م عض ويدفع سيةر ا غباتھ   .رع

اج الـــــز معوقـــــات ـــــم أ ـــــو: وومـــــن امل ـــــ يـــــاة، راملغـــــاالة ل ظـــــة البا ـــــاليف الت اط واشـــــ
جيـــة العلميـــة، والز الت املـــؤ اط اشــــ ـــ الـــشباب، واملبالغـــة لـــدى جتماعيــــة انـــة اط، وامل واشــــ

ن أعمــا سلــسل حــسب ن لبنــا اج الــز ســر رعــض ب، و ــس ن إحــدا ــ ع الفرصــة يــضيع ممــا
ــــ الك ــــا ـــــرام)92(ىأخ ا ــــق طر عــــن م غرائــــز إلشــــباع الــــشباب عــــض تــــدفع املعوقــــات ــــذه ، ،

اق و والعطش وع ا دافع إشباع مثل سية ا زة الغر   ).93(رفإشباع

وجـــھ حيـــث الـــشباب؛ ـــ ع اج الـــز أمـــو يل ـــس خـــالل مـــن تـــتم ب الـــس ـــذا ـــة وومعا ر
عــــ ال الــــشاب ثـــــراء أن ــــ إ ــــات م و بــــاء اجســــالم الــــز ط شــــر مـــــن شــــرطا ود و

ً
مـــــن،  يجعــــل وال
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اج للــز ال مــؤ والــشاب
ً

لــق،  ا حــسن قــال، والتــدين، بــل فقــد الــشاب، اختيــار معــاي ــ ام ــ ل و
ــ وفـــساد: "الن ض ـــ فتنــة تكـــن تفعلــوا إال فـــأنكحوه، ودينـــھ خلقــھ ترضـــو مــن أتـــاكم رإذا ن

ض و)94"(عـر ــا أل ؛ ـو امل ـ ا ـسر ي أن بـاء ـ وع ر، عـاو قـال غايـة، ـست ول ِ﴿وأنكحــوا: سـيلة
ْ َ َ

واسع واللھ فضلھ من اللھ م غ فقراء ونوا ي إن وإمائكم عبادكم من ن والصا منكم ٌيامى ُ ْ ْ َّ ِْ ِ ِ ِ
َ َ َ َ َ َُ ُ ْ َّْ َ َّ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ُ ْ

ِ
ْ ََ َ ُ ُ ُ ُ ُُ َ

ِ ِ
َ َ َ َ

ٌعلـيم﴾ ِ
الرســو، )32:رالنــو(َ فقـال--لوحــث ، ــو امل ــس ت ــ ع ا: "رأمتـھ ــ ــسرهخ أ ــاح ،)95"(لن

املـــرأة: "وقـــال يمـــن مـــن ـــا: إن حم ــــس وت ا، صـــداق ـــس وت ـــا، خطب ــــس ــــ). 96"(رت املغـــاالة أمـــا
اج الــــز عــــن الــــشباب عــــزف إذ وخيمــــا؛ ــــاال و يجــــر إنــــھ بــــل ء، ــــ ــــ ســــالم مــــن س فلــــ ــــو وامل ر

ً ً
 ،

الــــز ثمــــرات ومــــن الــــشرعية، ــــ غ ســــات املما ــــق طر عــــن ــــسية ا م غبــــا ــــشبعو رو ر املبكــــرن : واج
ـــــسدية وا النفــــــسية العفــــــة وات، ضـــــمان الــــــش ـــــ نــــــزالق مــــــن النفــــــ، والوقايــــــة ســــــتقرار و

للــشاب ــ أثقــل، والعق بــصو والعطــاء نتــاج و للبنــاء يدفعــھ جتماعيــة، ربمــا ابط الــر ، ووتوثيــق
سر و البيوت ن   ).97(وتحص

ميتھ )8 وأ الشباب نفوس الوقت قيمة   :غرس

ا ينمــو جــودهفعنــدما و ذاتــھ إثبــات ــ إ يحتــاج اجتماعيــا ولــشاب
ً

عــن،  البحــث ــ أخــذ و
حياتھ يؤديھ جديد البحـث، ردو لة مـش يواجـھ لـذلك مـات؛ وامل املـسئولية تحمل اء و س رو

ـــا يقـــوم أن ـــ ب ي ـــ ال الوظيفـــة وعـــن القيمـــة عـــن البحـــث أو الـــذات الـــشاب)98(عـــن ـــس ف ،
ــدا جا
ً

فراغــھ– أوقــات ــ وكيانــھ –خاصــة ذاتــھ عمــال، إلبــراز عــض ــ ك ــش ــ، ف ك ــشا رو
ينحـرف ئـذ وحي فراغـھ، وقـت اسـتغالل يحسن ال البعض ولكن ذلك، وغ والندوات ٍاملعسكرات

املنكـرات ـ فراغھ ليق م القو ق الطر يجـره، عن ممـا ة؛ ـ الفا واملجـالت فـالم دة ومـشا
الرذيلة ية، إ العتا أبو   : قال

ال دةإن وا والفراغ مفسدة    شباب أي للمرء   مفسدة

ــ ــست ل م لــد الــدوافع عــن ــ التعب لة مــش أن يجــد اليــوم الــشباب حيــاة ــ واملتأمــل
الرغبـات إلشـباع متنفـسا يـصبح بحيـث الفـراغ وقـت تنظـيم ميـة أ فـإن لـذلك ، ـ الطبي ا مـسا

ً
، ر

نفعـــــــاالت ـــــــة، و ا بت و، روالطاقــــــــات ة صــــــــو ـــــــ بداعيــــــــة ــــــــشطةرو وأ ـــــــة يدو وأعمــــــــال ايـــــــات
واملجتمــع للفـرد ـسبة بال الفعــال ـا مردود ـا ل تنظــيم)99(اجتماعيـة مـن الـشاب يــتمكن لـم فـإذا ،

الطرقات سكع ي الشباب فبعض انحرف، فراغھ املعاكـسات، وقت ـ مھ م عض يصرف أو
اتفية واملجالت، ال فالم دة مشا الرذيلة، أو إ العفة عن   . فينحرف

خــــاللو مـــــن التحـــــرش ــــة ملواج الفـــــراغ وقــــت اســـــتغالل ـــــ: مكــــن الوقـــــت قيمــــة غـــــرس
ميتــھ وأ الــشباب هللا، نفــوس أمــام محاســب فيــھ،-عــا–وأنــھ عمــل ومــا أفنــاه فيمــا عمــره عــن

وفاتــھ ــ إ مولــده مــن ا عاشــ ــ ال ن الــسن عــدد تقــاس ال الفــرد حيــاة بــأن ايــة د ــ ع ونــوا ي ، روأن
قــام بمــا تقــاس ــا حياتــھولك ــ أعمــال مــن متــداد، بــھ ــ ع النــاس حيــاة ــ عمــال ــذه وتــأث

جيـــال ـــ ـــ الزم متـــداد ـــ وع ـــ)100(فقـــي الفـــراغ اســـتغالل كيفيـــة ـــ إ الـــشباب شـــاد وإ ر،
م الكــر القــرآن كقــراءة ــرة، النــافع، املط ــة النبو ســالمي، والــسنة خ التــا مـــن، روكتــب ذلــك ــ وغ

النافعـــة ــــالعلـــوم ا ـــ ع ـــ، الدالــــة الع ــــا م ـــستخلص ــــ ال القـــصص مــــن بـــأس وخاصــــة، وال
م وعقــــا العفــــة عــــن انحرفــــوا الــــذين م، قــــصص وجــــزا عفــــوا الــــذين حــــضو، وقــــصص روكــــذلك

خـــــرة و الــــدنيا ــــ النـــــافع بــــالعلم ح الــــر غـــــذى ــــ ال والثقافيــــة يـــــة الدي واملحاضــــرات ، والنــــدوات
امل ـــــة لل ج ــــر وا الــــرحالت ـــــاووتنظــــيم ع قــــال ــــات الت ــــذه ومثـــــل بالطبيعــــة، والتمتــــع باحــــة
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سـمحة: "لالرسـو بحنيفيــة ســلت أ ـى وأ ة فــ نــا دي ـ أن ــود فــرص)101"(رلــتعلم وتــوف ،
الــــصيفية العطــــالت ــــ للــــشباب مناســــبة ة، عمــــل ثما ســــ عات املــــشر ــــ رســــواء ات، و الــــشر أم
ــــــــسة الرئ املــــــــدن داخــــــــل والــــــــصناعية ــــــــة ا، رالتجا ــــــــ املزدحمــــــــةأم انية الــــــــس ـــــــــ، ملجتمعــــــــات أم

  ).102(ىالقر

قــــــــدام و ــــــــرأة ا الــــــــشباب علــــــــم اخــــــــتالط دو املباحــــــــة اضــــــــة الر ســــــــة مما نوكــــــــذلك ر
والعفة اعة اضـة، وال الر و ت ي ول العقلية، ات املل م ف وتن العقل سالمة ع نوتحافظ

عــن تخــرج أن فيجــب الــشباب انحــراف ــ ع القــضاء ــ فــاعال عــامال
ً ً

، مــا ا ــ إ الفــردي طــار
س املــــــدا ــــــ ــــــا ل مــــــة ــــــ الــــــشباب يوجــــــھ عــــــام برنــــــامج مــــــن جــــــزء اضــــــة الر ــــــو ت أن ــــــ ربمع ً ن

العقليــــة بيــــة وال ــــ ا الر ب التــــد مــــن أنــــواع ــــ إ واملــــصا نديــــة و امعــــات ــــو، ...روا ت نوأن
وتد وتثقيفيــة يــة توج للــشباب مجمعــات اضــية والر الثقافيــة لــھ، يــةرنديــة ذلــك ــو ي نوأن

خالق و واملثل القيم من سياج وما مح
ً

الفساد،  ة نحالل، رومحا   ).103(و

ا )9 مناح جميع وتطبيقھ ياة ل شامال ا من سالم اتخاذ
ً ً

:  

خرة و الدنيا سان لإل سعيدة حياة لضمان كيم ا عھ شر ب جاء فقال، فاإلسالم
ـد: عا اتبـع َ﴿فمـن َ َ َّ

ِ
َ َ

ـشقى﴾ وال يـضل فـال اي
َ ْ َ َ ََ َُّ ِ

َ وحكمـھ)123: طـھ(َ هللا شـرع عـن أعـرض مـن أمـا ،
عـــا فقـــال خـــرة، و الـــدنيا ـــ الـــضنك يـــاة با توعـــده لـــھ: فقـــد فـــإن ذكـــر عـــن أعـــرض ُ﴿ومـــن َ َّ

ِ
َ

ِي
ْ

ِ
ْ َ َْ َ ْ ََ َ

﴾ ــــ أع القيامــــة يــــوم ونحــــشره ا ضــــن ــــشة َمع َ َ َ َْ َ ْ ََ
ِ ِ ِ

ْ ْ ُ ُ ُ َ ً ْ َ ً َ
ــــة)124: طــــھ( معا مكــــن و باتخــــاذ، ب الــــس ــــذا

ـــ ـــا من ســـالم اتخـــاذ أن شـــك وال ، النـــوا جميـــع ـــ وتطبيقـــھ يـــاة ل شـــامال ـــا من ســـالم
ً ًً

ــل وا الــسعيدة يــاة فا وســبلھ، الفحــش عــن عيــدة عفيفــة مــة كر حيــاة للعــالم يــضمن يــاة ا
ســـالم ـــ إ الرجـــوع ـــ ـــو املجتمـــع ل مـــشا ميـــع ســـ، النــا ـــو ي أن ـــ املوجـــھنبمع ـــو الم

بـاملرء يحـيط أن يجـب فاإلسـالم ـة، واملعنو املاديـة املجـاالت ـل و امليادين ل للمجتمع والقائد
جوانبـــھ جميـــع ســـالم، مـــن منظـــو مـــن ـــسمع و ـــ رف مـــن، ى اضـــة الر س مـــا و نفـــسھ عـــن ح ـــر رو و

سالم سالم، رمنظو عاليم ضوء خر س با عالقتھ و   .إ... نوت

مــساحةلـذل إعطـاء يجــب فإنـھ التعلــيم ر بتطـو ــس مـا ضــوء ـ أنــھ الباحثـان يــر ىك
ه ـ وغ ـر املختلفة التعليم مراحل سالمية بية لل بـرامج، زواسعة تخـصيص مـن بـد فـال

ــــ ال التحـــديات ـــة مواج ـــستطيع ــــ ح الـــشباب لـــدى الـــدي الــــو ـــة لتقو امعـــات ا قبـــل مـــن
الق إضعاف إ خالقترمي و   .يم

التعلــيم محتــو صــياغة إعــادة مــن البــد امعــات ا شــباب لــدى الــدي الــو ىولتنميــة
املــــن مــــن مــــا ا م ف الــــشر ـــديث وا م الكــــر القــــرآن ليحتــــل إســــالمية صــــياغة ـــھ ــــذا، ومنا

ا ومـــــشكال ا ومــــستقبل ا وحاضــــر ســـــالمية مــــة خ وتــــا يــــة العر باللغـــــة تمــــام عــــن رفــــضال
ً

 ،
نـــاكوكيــف أو نــا مـــن دة مــستو ـــ غ أصــيلة إســـالمية حلــوال املـــشكالت تلــك رتحـــل

ً
الـــشباب،  إن

لغتـھ من أك الغ بلغة تم لألسف تھ، اليوم وحـضا خـھ تا مـن ـ أك ه ـ غ ة وحـضا خ روتـا ر ر وال، ر
واحــــدة أمــــة ســــالمية مــــة أن ك يــــد ــــاد ــــا، ري وأفراد ــــا وا ب غنيــــة ــــ ـــــ، و ع قــــادر ا وإســــالم

والتحضرنب ا، عاث إ عادت جديد، رإذا من مة ض ت أن يمكن   .)104(فباإلسالم
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ــــ املا ــــ قــــر نــــصف مــــن أقــــل ــــ الــــدنيا أطــــراف جــــاب الــــذي يح الــــ ســــالم نإن
وعدالتــھ فكــره، ــسماحتھ اليــوم، وصــفاء املطلــوب ــو حــھ ر ــل، وونبــل جديــد مــن ــدخل و ليعــود
ومتجر وشارع ت مك، ب سائر عم و لإلسـالم، نةبل ـ املث ة الصو للعالم تقدم ة، ربحيث روالـصو

الــشر قــو فيــھ ــسود وقــت ــ تــھ وطمأني وأمانــھ ــسھ وأ ومــالذه ــأه م ــسان إ ــل ــا ف يجــد ــ ىال
العــــالم بقــــاع مــــن ــــ كث ــــ ــــل وا ـــ لــــھ، والب للعــــالم ــــر وظ املظلــــم ــــابوس ال ــــذا انكـــشف إذا

ســـــالم وإشــــعاعاتھ، جمــــال مبادئـــــھ العظـــــيمومحاســــن الـــــدين ــــذا حقيقـــــة العــــالم ـــــشف ، سيك
الشباب لدى الدي الو تنمية بذلك مكن   .و

عا ح: را املق التصو وإجراءات   :رمتطلبات

ي   :تتمثل

 ومــــا ــــ ا التحــــرش لة مــــش ة بخطــــو التوعيــــة ــــ املجتمعيــــة املؤســــسات افــــة رعــــاو ن
سلبية آثار من ا عل تب   .ي

 املجت املؤسسات وفـقنعاو الـسليمة ـسية ا بالثقافـة التوعيـة ـ ة بو ال خاصة معية
املختلفة النمو   .مراحل

 مختلفـة صـو مـن ـو التليفز شاشات تقدمھ مما د با سية ا ة لإلثا مصادر أي رمنع ن ر
ــسية ج إيحــاءات تحمــل ــ ال عالنــات و ءة واملقــر املرئيــة عــالم وســائل وكــذلك ولــذلك،

إ أو ضمنية أو سمباشرة ل ج تر  .وعالنات

 ثـــــالث خـــــالل مـــــن ذلـــــك ـــــو ي أن مكـــــن و ـــــسية، ا الفتنـــــة أســـــباب مـــــن املجتمـــــع ـــــ نتط
ـــــ: وســـــائل و الوســـــيلة: الوســـــيلة ـــــسية، ا الفتنـــــة أســـــباب مـــــن عـــــالم وســـــائل ـــــ تط
الثالثــة: الثانيـة والوســيلة ـسية، ا الفتنــة أســباب مـن والثقافيــة العلميــة املعرفـة ــ : تط
ا سيةتط ا الفتنة أسباب من العامة   .ملرافق

 ــسية ا بيــة بال الــصغر منــذ لألبنــاء سـرة قبــل مــن الــسليمة والتوعيــة عــة املتا تكثيـف
 .السليمة

 وكيفيـــــة ـــــسية ا بالثقافــــة الـــــسليم الــــو ـــــشر ب ــــسمح بمـــــا اســــية الد ات املقـــــر ر رتطــــو ر
ا التحرش لة مش  .تجنب

 بـــــالت اصـــــة ا ن القـــــوان ـــــاتتفعيـــــل العقو أقـــــ وتنفيـــــذ ـــــن التحـــــرش أو لإلنـــــاث عرض
ا  .املرتبطة

 ــــا مع التعامــــل وكيفيــــة ــــا ومخاطر لة باملــــش التوعيــــة ــــ يــــة الدي املؤســــسات دو رتفعيــــل
وعالجيا وقائيا
ً ً

.  

 كبــــــضاعة املــــــرأة عــــــن ة والبــــــصر الــــــسمعية عــــــالم وســــــائل ا تقــــــدم ــــــ ال ة الــــــصو ــــــ رغي
ذلـــــ ى يتـــــأ ولـــــن ـــــ ا الك موضـــــوعلالســـــ حـــــو ونقاشـــــات عمـــــل ش و ـــــشيط بت إال لك ر

ا ســــو والعمـــل جتماعيــــة و النفـــسية بمخــــاطره ن ـــس ا كــــال لتوعيـــة ــــ ا ًالتحـــرش

للمـــــــرأة والدونيـــــــة ـــــــة حتقا النظـــــــرة بخـــــــصوص الـــــــسائد والفكـــــــر العقليـــــــات ـــــــ غي ـــــــ رع
فقط سية ا ة لإلثا مادة ا رواعتبا  .ر
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 ر ا صــفة بإضــفاء ــشر تــدخل ة ــورضــر ا التحــرش ــ ع ة. مــة عبــا تــك"رمثــل
خــــالق وافــــساد ــــ ا والتحــــرش ة" ٕعــــراض عبــــا مــــن وافــــساد"ربــــدال عــــراض ٕتــــك

املــــادة" خــــالق وكــــذلك ــــات، العقو قــــانو مــــن ــــع الرا البــــاب عنــــوان تؤكــــد٢٧٨نــــ ــــ ال
ســــ تتجــــاو ال مــــدة س بــــا خــــر س ــــ ا مــــن ه ــــ غ ــــسيا ج تحــــرش مــــن ــــل نةزمعاقبــــة

جنيھ ألفي تتجاو ال غرامة  .زو

 الشرطة أقسام داخل ة السر من بقدر للفتيات التعرض او ش لتلقي وحدة شاء  .ىإ

 أمــــاكن ـــ ع مجانـــا ع تــــو ـــ ال بـــات والكت امللـــصقات واعــــداد ـــة بو وال عالميـــة ًالتوعيـــة ز ٕ
ا التحرش بخصوص الندوات وإعداد  .العمل،

 ل القانونيــــة قو بــــا حــــققالتوعيــــة أي عــــن التنــــاز وعــــدم جيــــدة معرفــــة ــــا ومعرف للمــــرأة
ذلك ع ا يع و ا،  .م

 خاصـة للنقـل حـافالت ـشاء وا فقـط ـساء لل ـة عر وتخـصيص نفـاق و ـ م ة تجر ٕعميم
فقط ساء  .بال

 اعتقـاد مـن والـتخلص ـ ا التحـرش عـن التحـدث حـو ـوف ا اجس من لالتخلص
ل س ل ا و الصمت  .أن

 ــــــتجنـــــب معـــــھ ـــــسط الت أو الـــــسائق بجــــــوار ـــــوب للر ـــــ دا فـــــال م، عيــــــ اصـــــا أ َاملـــــرأة

ديث  .ا

 إحـدى أو م، املحا أحد اصطحاب من فالبد منفردة، ب الطب عيادة إ املرأة اب ذ رعدم
ن تثق ي الال ساء  . ال

 املزدحمـة مـاكن وكـذلك ية، بالـ نفـراد ـا ف ل ـس ـ ال النائيـة مـاكن ـتجنـب ال
فالت ي ا ل ا ف  .يمكن

 موحشة ادئة أو مظلمة أماكن ساء ال س  .عدم

 لة مـــش مــن التقليـــل أو مــن ــد ا دف ـــس الــشرطة لرجــال يـــة تد ات دو عمــل ة رضــر رر و
املصر املجتمع ا  .يالتحرش

 خال من لة املش ذه ل للتصدي ا بدو ة بو ال الفضائية القنوات تضطلع أن ة رضر لرو
وأسر والعوائل لألطفال ة موج ونية تلفز ض عر وعمل ة املشو وتقديم والتوعية ر
د ل وسائل من املتحضر العالم إليھ توصل ما آخر وطرح التعليمية يئات وال طفال

املصر املجتمع ثقافة وفق لة املش ذه  .يمن

 ا ــذه ــ الالأخال انــب ا لتوضـــيح ســالمية بيــة ال ــستغل أن ة يعورضــر ـــ و لة ملــش
سالمية ومبادؤنا قيمنا ترفضھ منكرا عمال ا بصف ا صد ع طفال

ً ً
 .ر
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 امعـة وا ة الـ دائـرة مـع بالتعـاو ـة مدير ـل ـ نفـ شار اس مركز شاء إ ة نضر ي ور
ـــــا ل ـــــة النا لـــــو ا ضـــــع و املـــــشكالت ـــــذه اســـــة د واجباتـــــھ ضـــــمن مـــــن املحافظـــــة لـــــ و ر

ع السر  .بالتدخل

 عقـــــــــد ة الداخليــــــــــةورضـــــــــر ة ا و ـــــــــسان وحقـــــــــو بيـــــــــة ال ة ا و ترعــــــــــاه ـــــــــ وط زرمـــــــــؤتمر ور قز
لة املـــش ـــذه ـــ ع الـــضوء إللقـــاء ـــا ف بيـــة ال ـــان و املحليـــة ومـــات ا مـــع اك االشـــ و

ا ل للتصدي ة النا والسياسات طر سم  .رو

اسة الد حات   : رمق

وم ا، مجال ا ل مكملة أخر اسات د إجراء اسة الد ح ىتق ر ير ما  :ا

 ضـــوء ـــ م نظــر ـــة وج مــن ـــة الثانو املرحلــة طـــالب لــدى ـــ ا التحــرش لة مـــش واقــع
ات املتغ  .عض

 اء ا نظر ة وج من ا تحقق وآليات ا التحرش لة مش من الوقاية  .متطلبات

 ــــــا وعالق ـــــة الثانو املرحلـــــة طالبـــــات لـــــدى ــــــ ا التحـــــرش لة مـــــش ـــــ ع تبـــــة امل ثـــــار
ث اتىبمستو املتغ عض ضوء ن بأنفس ن  .ق

 نظـــر ـــة وج مـــن ـــ ا التحـــرش لة بمـــش جتمـــا التواصـــل مواقـــع اســـتخدام عالقـــة
امعة ا  . طالب

 التعامــل وآليــات ــ ا التحــرش لة بمــش التوعيــة ــ امعــة با الطالبيــة ــشطة ردو
ات املتغ عض ضوء الطالب نظر ة وج من ا  .مع
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اسة الد :روامش  

                                                             
طوالبــــة) 1( محمــــد ـــادي و عبيــــدات حتمــــل ي س: "ـــا تــــد نحــــو جتماعيـــة اســــات الد ــــ معل ـــات راتجا ر

دنية س املدا سية ا بية رال املجلـد"ر ـة، بو ال العلـوم مجلة ص40،2013، ص ،1306م،
1309.  

شاد)2( يروليد املتحـرش: ز الفئـات مـن عينة ع ميدانية اسة د ، املصر املجتمع ا رالتحرش ي
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ص2015   .7م،
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الشعب) 5( خيفة خ2008/ 8/ 23ربتا بتا الدخو تم رم، ع. م2017/ 11/ 13ل  :متاح
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الــــسنو) 6( للكتــــاب،: حـــسن العامــــة يئـــة ال رة، القــــا ، املــــصر الواقـــع ــــ ــــ ا م،2014يالتحـــرش
ص5ص ص6، ،78.  
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خ بتا التا املوقع ع شرت وسط رالشر   .م10/4/2017ق

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_7512000/7512184.stm  
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ص) 9( السابق،   .4املرجع

صــــادق)10( جــــب ــــ: رســــعد ا ن... التحــــرش املــــصر ــــل ــــدة جر رة، القــــا ة، ــــ وخط جديــــدة رة ظــــا
ص2010والعرب،   .4م،

(11) Funk Ronistiller :Sexual Harassment and Disordered Eating 
Sysp.tomatology Infmeles Objeetifieation ,Silencing, and Symbolic 
Expression of Self, PH. D.Georgid University, 2005, p. 27.  

(12) Rose Isable &Anne Mrechant: Intimate Partner Violence and Sexual 
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Associated Mental Head thout Comes, PH. D, New York, University, 
2001, p.126. 

الـــشيخ) 13( يوســـف ـــي،: محمــود العر الفكـــر دار رة، القـــا ســـالمية، بيـــة ال ــ البحـــث ،م2013منـــا
  .96ص
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أب)14( اظم خالد عبادة، أحمد دوحمديحة اليوميـة،: و يـاة ا ـ ـ ا للتحـرش جتماعيـة عـاد
ة، املصر املرأة قضايا مركز مؤسسة رة، القا اج، سو بمحافظة ميدانية اسة   .م2007رد

حــــــــسن) 15( محمـــــــــد غتـــــــــصاب،: رشــــــــا ــــــــ ح الكالميـــــــــة املعاكـــــــــسات مــــــــن ـــــــــ ا ــــــرش اســـــــــة"التحـــ رد
امل"سوسيولوجية قو املصر املركز رة، القا ق،   .م2008رأة،ي

(16) Tien, W. Y. M., Alagappar, P. N., David, M. K., Meng, N. Y., Ishak, Z., 
& Li, L. M. (2012). Perceptions of Sexual Harassment-focus on 
Malaysian Undergraduates. International Journal of Arts & Sciences, 
vol. (5), No. (3), 299-306.   

(17) Ekore, J. O. Gender Differences in Perception of Sexual Harassment 
Among University Students. Gender and Behaviour, vol.(10), No. (1), 
(2012), 4358-4369.   

ساملان) 18( عنوان: فتوح معة: مقال ا رام أ ق م وقحة، عيو نمالء تم16ز س ص2016من   .2م،

(19) Gurung, A., Priyadarshini, S., & Margaret, B. E. (2016). Perception of 
Sexual Harassment Among the Undergraduate Students. Manipal 
Journal of Nursing and Health Sciences (MJNHS), 2(1), p. 46-51.   

التــا)20( املوقــع ــ ع ــشرت اســة مــصر"رد ــ غتــصاب و التحــرش خوتــ". عنــوان بتــا ــا عل طــالع رم
  http://www.ncscr.org.eg. م15/10/2017

(21) Wood, L., Hoefer, S., Kammer-Kerwick, M., Parra-Cardona, J. R., & 
Busch-Armendariz, N. (2018). Sexual Harassment at Institutions of 
Higher Education: Prevalence, Risk, and Extent. Journal of 
Interpersonal Violence, 0886260518791228.   

(22) Makinde, B. O., & Nwiko, A. B. (2018). Assessing Predisposing Factors 
to Sexual Harassment Among Female Students in Selected Nigerian 
Universities. Gender and Behaviour, 16(1), 11065-11072.   

يم) 23( إبــرا دار: عبــدالعالحــسن طنطــا، ى، ــو ا ابــن الفــرج ــى أ مــام عنــد ــسية ا بيــة ال زأصــو ل
اث، لل ابة ص1426ال   . 245ـ،

القـــش)24( ـــاج ا بـــن جــــ: يمـــسلم مـــسلم، يح داب4ـــ و والـــصلة ـــ ال كتـــاب ظلـــم، ، م تحـــر بـــاب
ومالـھ وعرضـھ، ودمـھ، ه واحتقـا وخذلـھ، ـديث، راملـسلم، دا32ا ـاض، الر الــسالم،، جم2011ر ،7،

  . 67ص

ــــ) 25( ــــعبــــدهع يح إســــماعيل أحمــــد ف،: ، املعــــا دار رة، القــــا ــــسان، ص1401رحقيقــــة ص ـــــ،
122،123 .  

مـذي)26( ال ـ ع بـن الــدين: محمـد ناصـر محمـد عليـھ وعلـق ه وآثــا أحاديثـھ ـ ع حكـم مـذي، ال ن رســ
سلمان، آل و مش بھ اعت ي، ف،،3124: رقمرلبا املعا مكتبة اض،   .م2008رالر

عبدالواحد) 27( سية: مصطفى ا لة واملش سالم(سالم ح ر دى س الواقع رة،)ونظرات القا ،
، املتن ص1392مكتبة ص   . 28،29ـ،

القــش) 28( ــاج ا بــن مــسلم،: يمــسلم يح جــ ســابق، ــم1مرجــع لم ي ال الــذين الثالثــة بيــان بــاب ،
قمهللا حديث القيامة،   . 107ريوم
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يــــة)29( العر اللغــــة والتعلــــيم،: مجمــــع بيــــة ال ة ا بــــو خاصــــة طبعــــة رة، القــــا ، الــــوج ــــم رامل م،2011ز
  .341ص

الد) 30( غا د رائم: رإدوا طا سية، ص3ا ب، غر دار رة، القا ،١٥.  

الـــشاعر) 31( الفـــت: نمـــاز دار غـــزة، ـــي، العر املجتمـــع ـــ ـــ ا ،التحـــرش الـــشر اســـات للد قح م،2010ر
  .33ص

)32 (، مـــــدبو مكتبـــــة رة، القـــــا م، املحـــــا نـــــا ـــــوب، م رأحمـــــد ص٢٠٠٣ز ـــــات. ٥م، العقو قـــــانو نوانظـــــر
ة و املذ املواد راملصر   .ي

ص) 33( ص السابق،   .6،8املرجع

السمر)34( امعية،: يعد ا املعرفة دار ة، سكند جة، للز ا اك رن ص1999و   .30م،

ية) 35( العر اللغة جـ: مجمع ، الوج م ص4امل سابق، مرجع ،265.  

و) 36( الف عقوب بن ج زمحمد املحيط، القاموس الكتب،2آبادي، دار وت، ب   .٤١٤ص. م١٩٩٥،

منظـــــــو)37( بــــــن مكـــــــرم بــــــن ســـــــاتذة: رمحمــــــد الــــــسادة مـــــــن نخبــــــة يح وتـــــــ مراجعــــــة العـــــــرب، لــــــسان
جـ ن، ا6املتخصص دار رة، القا ص2006ديث،،   .379م،

عنــــوان)38( خ: مقالــــة بتــــا ــــا عل طــــالع تــــم املتعــــددة، ه وصــــو ــــ ا رالتحــــرش ــــ25/12/2017ر ع ،
  http://byotna.kenanaonline.com/posts/6743املوقع

شعث) 39( بن سليمان داود جـ: أبو داود، ى أ ن ديث،3س ا دار رة، القا صم2009، ،26.  

مكرم)40( بن منظومحمد جـ: ربن العرب، سابق،6لسان مرجع ،280،281.  

البـــا)41( عبـــد العـــدد: ىســلو ر، التنـــو مجلـــة بـــالفزع، ســرة ب تـــص ـــ ا التحـــرش حــوادث قـــام ،1668رأ
ر ص2008أكتو   .8م،

م) 42( كـــــر ـــــام: عـــــزة امل جتماعيـــــة، البحـــــوث مـــــؤتمر ـــــا، وقوع ـــــ مـــــة ر ا ايا ـــــ –املجـــــاالت–ردو
نائية،التحديات، وا جتماعية للبحوث القومي املركز رة، ص1999القا   .546م،

يــــــار) 43( ا يقيـــــة ــــــساء: ر ل الديمقراطيــــــة معيــــــة ا قانونيــــــة، ســــــسيولوجية اســــــة د ــــــ ا رالتحــــــرش
ص2001املغرب،   .32م،

دوح) 44( أبـو ـاظم خالد عبادة، أحمد اليو: مديحة يـاة ا ـ ـ ا للتحـرش جتماعيـة ميـة،عـاد
سابق   .مرجع

السنو)45( ص: حسن سابق، مرجع ، املصر الواقع ا   .22يالتحرش

دوح) 46( أبـو ـاظم خالـد عبـادة، أحمد مرجـع: مديحة اليوميـة، يـاة ا ـ ـ ا للتحـرش جتماعيـة عـاد
ص   .35سابق،

قطب) 47( ع شر،: محمد وال للطباعة اك إي رة، القا ، ا ص٢٠٠٨التحرش   .٢٦م،
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محمــــد) 48( ـــ فت ــــ: محمـــود جتماعيـــة دمـــة ا ودو ــــ ا التحـــرش رة ظـــا ــــ إ املؤديـــة رالعوامـــل
ــ ع مطبقـة اســة د ـا، مع الفيــوم، رالتعامـل بجامعـة عــة الرا الفرقـة ص2010طالبــات ص ،12م،

15.  

امل) 49( رة: عزة القــا ع، شر وال الصمت ن ب العمل مواقع ا املركــزالتحرش ي ، العر
خ بتا الدخو تم املرأة، ضد العنف حو واملعلومات رللمصادر ل املوقع22/7/٢٠18 ل ع ،:  

http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=16093&page=3 

السنو)50( ص: حسن سابق، مرجع ، املصر الواقع ا   .32-31يالتحرش

حــــــــسن) 51( محمـــــــــد ا: رشــــــــا غتـــــــــصاب،التحـــــــــرش ــــــــ ح الكالميـــــــــة املعاكـــــــــسات مــــــــن اســـــــــة"ـــــــــ رد
ص"سوسيولوجية ص سابق، مرجع ،30،32.  

والفــــن،)52( للثقافــــة فــــق ــــ"جمعيــــة ا التحــــرش حــــو يوليــــو"لاســــتطالع ديــــد، ا فــــق مجلــــة ،
خ. ٢٠٠٨ بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي املوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عل طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالع  :م22/4/2009رتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

http://alofoqtata.maktoobblog.com  

ي) 53( دحمـا ــ: إيمـان ع ميدانيـة اســة د الـوظيفي، ا اسـتقرا ــ ع العاملـة بــاملرأة ـ ا التحـرش رأثــر ر
حمـدان املتخصـصة ــشفائية س باملؤسـسة العـامالت ــساء ال مـن اســة-  بختـة عينـة د رسـعيدة،

املاســـ ادة شـــ لنيـــل مـــوالLMDمكملـــة ر الطـــا جامعـــة ـــسانية، و جتماعيـــة العلـــوم ليـــة -ي،
زائر، ا ص2017سعيدة، ص ـ. 42: 37م، ا التحـرش ال أشـ ، املجا فيظ ا عبد وعالء

ســـــالة اصـــــة، وا وميـــــة ا دنيـــــة امعـــــات ا ـــــ الطالبـــــات ـــــ ع رالواقــــع علـــــم ر ـــــ ماجـــــست
عمان، مؤتة، جامعة ص2009 جتماع، ا8م، عد   .وما

ــ) 54( القز ــد يز بــن محمــد هللا ماجــةا(وأبــوعبــد ــ): بــن جـ ماجــھ، ابــن ن ـــديث،1ســ دارا رة، القــا )ت. د(،
  .1846ص

مـة لحو ندوة"رضوان، طلعت) 55( ـ التحـرش جر مجلـة"ا ينـاير، ، ، ـو محمـودو.٧ ص ،2009رالز
محمــد ــ التعامـــل: فت ــ جتماعيــة دمــة ا ودو ـــ ا التحــرش رة ظــا ــ إ املؤديـــة رالعوامــل

ا مرجعمع ص ،   .٥سابق،

مة لحو ندوة"رضوان، طلعت)56( مرجع"ا التحرش جر ص ،   .6سابق،

اسـة)57( د ـة، املواج آليـات وتداعياتـھ، أسـبابھ ، ـ ا التحـرش وآخران، اللطيف عبد محمد رأحمد
رة، القا جامعة السياسية، والعلوم قتصاد لية ، املصر املجتمع ص2009يحالة   .3م،

للتعبئـة) 58( املركز از خيا بتـا ـا عل طـالع وتـم التـا املوقـع ـ ع ـشرت مـصر ـ حـصاء و رالعامـة
1/9/2018 .https://www.stats.gov.sa/ar/46نظــــــر و ي: ، دحمــــــا ــــــ: إيمــــــان ا التحــــــرش أثــــــر

باملؤسـسة العامالت ساء ال من عينة ع ميدانية اسة د الوظيفي، ا استقرا ع العاملة رباملرأة ر
ا شفائية حمدانس ص-  بختة ملتخصصة ص سابق، مرجع   .41: 40سعيدة،

اسـة) 59( د ـة، املواج آليـات وتداعياتـھ، أسـبابھ ، ـ ا التحـرش وآخـران، اللطيف عبد محمد رأحمد
سابق، مرجع ، املصر املجتمع صيحالة   .36،37ص

املحالو) 60( السيد ب حس س ا: يأن التحرش مة وال جر ي نا ا مجلةنالقانو سالمي، فقھ
العــدد بطنطــا، ــر جامعــة ، والقــانو عة الــشر زليــة ــع،34ن الرا ــزء ا ص2019، ص ،280م،

409.  
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محمــــد) 61( ـــ فت ــــ: محمـــود جتماعيـــة دمـــة ا ودو ــــ ا التحـــرش رة ظـــا ــــ إ املؤديـــة رالعوامـــل
الف بجامعة عة الرا الفرقة طالبات ع مطبقة اسة د ا، مع صرالتعامل سابق، مرجع   .23يوم،

املحـــالو)62( الــــسيد ب حـــس س ســــالمي،: يأنـــ والفقـــھ ي نــــا ا القـــانو ــــ ـــ ا التحـــرش مــــة نجر
ص ص سابق،   .409: 280مرجع

ــــ) 63( مو ــــز العز عبــــد ــــ ع اذبيــــة:رشــــاد وا والعطــــر ــــ ا غتــــصاب و التحــــرش حـــــو لــــساؤالت
حس بة و أبناء مطبعة رة، القــا سية، ص2009ان،ا ،52.  

اسـة) 64( د ـة، املواج آليـات وتداعياتـھ، أسـبابھ ، ـ ا التحـرش وآخـران، اللطيف عبد محمد رأحمد
سابق، مرجع ، املصر املجتمع صيحالة   .40،41ص

(65) Oluwatayo, J.,: Validity and Reliability Issues in Education Research. Journal of 
Educational and Social Research,Vol. (2), No.(2), 2012,May,p392.  

ــاظم) 66( ــ خ أحمــد جــابر، ميــد ا عبــد دار: يجــابر رة، القــا الــنفس، وعلــم بيــة ال ــ البحــث منــا
ية، العر ضة ص1986ال  .96م،

حنبــــل) 67( بــــن محمــــد بــــن أحمــــد هللا عبــــد جـــــ: أبـــو حنبــــل، بــــن أحمــــد مــــام شــــعيب11مــــسند تحقيــــق ،
عــا العــاصرنــؤط، بـــن عمــر بــن هللا عبـــد مــسند مرشـــد، ـــديث، ودل مؤســـسة6756ا وت، ــ ب ،

  .369صم،2015الرسالة،

القـــش) 68( ـــاج ا بـــن جــــ: يمـــسلم مـــسلم، يح داب4ـــ و والـــصلة ـــ ال كتـــاب ظلـــم، ، م تحـــر بـــاب
ومالھ وعرضھ، ودمھ، ه واحتقا وخذلھ، ديث، راملسلم، سابق32ا مرجع   .1986ص، ،

س) 69( العمرناصر اض: ليمان الر قام، وأ حقائق املباشر، الوطن،، رالبث ص، م1991دار   .67،70ص

ــــي) 70( ر ا هللا عبــــد بـــــن م الكــــر نـــــوح،: عبــــد وا نحــــراف ــــ ـــــا ودو الفــــضائية والقنــــوات نـــــت رن
ان العبي مكتبة اض، ص2003، الر   . 243م،

ديــاب) 71( وإســماعيل النقيــب الــرحمن ا: عبــد لــدىعــض ســالمي التــدين ــ ع املــؤثرة والعوامــل ىلقــو
ــــــام ا بيــــــة، الـــــشباب ال ـــــ ــــــ العل البحـــــث آفــــــاق سلـــــسلة ي، الثــــــا الكتـــــاب ــــة، ميدانيــ اســـــة رد

ي، العر الفكر دار رة، القا ص1983سالمية،   .63م،

حسنة) 72( عبيد سالمي: عمر عالم و الدعوة مقاالت كتاب الثامن، تقديم مـنالكتاب ن ووالعـشر
شـــــــعبان املدنيـــــــة، والـــــــشئو الـــــــشرعية املحـــــــاكم ئاســـــــة قطـــــــر، ـــة، مــــ كتـــــــاب نسلـــــــسلة -ــــــــ1411ر

اير   .5ص، م1991ف

وقاف)73( ة ا و ية، العر مصر ة و رجم ز ص: ر سابق، مرجع وعالجھ، أسبابھ، ، ا   .19التحرش

اليح) 74( ولدي: طيبة ع اض3ط، بصمات الر رة، ، ال   .80صم،1988، دار

العقي) 75( سليمان بن ستعفاف: يح ومن الدعوة،2ط، العفة دار ت، و ال ص1992،   .152م،

مـذي)76( ال ع بن الـدين: محمد ناصـر محمـد عليـھ وعلـق ه وآثـا أحاديثـھ ـ ع حكـم مـذي، ال ن رسـ
جـ سلمان، آل و مش بھ اعت ي، ب)دب(ك،5رلبا ة(، العو سا،)رحفظ صبقمرجع ،97.  
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القا) 77( إسماعيل سالمية: سعيد بية ال رة، لأصو الكتب، القا ص، م2002، عالم   .47 -45ص

حنبـــل) 78( بـــن محمـــد بـــن أحمـــد هللا عبـــد بـــن: أبـــو أحمـــد مـــام ـــديث، 11جــــ، مـــسند مرجــــع، 6756ا
ص   .369سابق،

مـذي) 79( ال ــ ع بــن مــذي: محمـد ال ن ــاح، 3جـــ، ســ الن ترضــوبــاب، أبـواب مــن جــاءكم إذا جـاء نمــا
جوه فز ديث، ودينھ سابق، 1084ا   . 386ص، مرجع

البخـــــار) 80( إســـــماعيل بـــــن ،: يمحمـــــد البخـــــار يح ـــــاح،،7جــــــيـــــ الن الـــــدينكتـــــاب ـــــ كفـــــاء ،بـــــاب
ديث ديث،5090ا ا دار رة، القا ص2011،   .7م،

البخـار) 81( إسـماعيل بـن جــ: يمحمـد ، البخـار يح الرقـاق، 8يـ خـرة: بـاب، كتـاب ش عـ إال ش عـ ، ال
ديث سابق، 6412ا   .88ص، مرجع

البخار)82( إسماعيل بن كتاب: يمحمد ، البخار اح(ييح باب)الن بامرأة(، جل يخلو رال مرجـع)ن ،
  .205ص، سابق

أحمـــد) 83( يم إبـــرا لـــدى: ماجـــدة اب بـــاالغ باإلحـــساس املرتبطـــة جتماعيـــة و النفـــسية العوامـــل عـــض
ق ـــــةاملـــــرا الثانو ســــــة باملد قـــــات واملرا ة، رن ـــــشو م ـــــ غ اه دكتــــــو رســـــالة ر جامعــــــة، ر بيـــــة، ال ليــــــة

ة ص1989، راملنصو   .226م،

ـــــران) 84( الـــــسالم عبـــــد ط: زحامـــــد قـــــة، واملرا الطفولـــــة النمـــــو نفـــــس الكتـــــب،4علـــــم عـــــالم رة، القـــــا ،
  ..398ص، م1977

ـــداش) 85( ا حـــسن بـــن هللا وال: جـــاد بيـــة ل املـــستفاد ـــذب عمـــانامل ســـالمية،، د، م،2000املكتبـــة
  .223ص

العقي) 86( سليمان بن ستعفاف: يح ومن ص، العفة سابق،   .398مرجع

ي) 87( الزنتـا الـسعيد ميد ا ط: عبد ـة، النبو الـسنة ـ سـالمية بيـة ال يـة2أسـس العر الـدار يـا، لي ،
ص1993للكتاب،   .776م،

الناصــــر) 88( حامـــد يـــة: محمـــد ،تر املعــــا دار عمـــان، ســــالم، حـــاب ـــ ــــق ص، م2007راملرا  -111ص
112 .  

البخـــار) 89( إســـماعيل بـــن يح: يمحمـــد الـــ املـــسند ـــامع البيـــوع، 3جــــ، ا يـــع، كتـــاب و العطـــار ـــ بـــاب
ديث، املسك سابق، 2101ا   .  63ص، مرجع

حنبــل) 90( بـن محمــد بــن أحمــد هللا عبــد جـــ: أبـو ، بـن أحمــد مــام مــن، 14مــسند ين ــ املك مــسند كتــاب
ابة عنھ، ال هللا رة ر ى أ مسند ديث، رباب سابق، 8417ا   .142ص، مرجع

عثمــــــان) 91( املطلــــــب عبــــــد اســــــات: رمــــــضان د سلــــــسلة الــــــشباب، مــــــشكالت ــــــة مواج ــــــ والعلــــــم رالــــــدين
العدد سالمية،42إسالمية، للشئو ع املجلس رة، القا ص2000ن،   . 71م،

العقييح) 92( سليمان ستعفاف: بن ومن ص، العفة سابق،   . 91مرجع

قـــو) 93( املرا ، ـــ النغم محمـــد بـــن ـــز العز والـــدعاة–نعبـــد ن واملعلمـــ لآلبـــاء إســـالمية نفـــسية اســـة ، رد
املسلم،3ط دار اض، الر ص1995،   . 83م،
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ي) 94( ـسابو الن ــاكم ا هللا عبـد جــ: رأبـو ن، يح الــ ـ ع ك ـاحكتــاب، 2راملــستد ــديث، الن ،2695ا
العلمية، الكتب دار وت،   . 179ص، م1990ب

شعث) 95( بن سليمان داود جـ: أبو داود، ي أ ن اح، 2س الن صـداقا، كتاب سم ولم ج تز فيمن باب
ً

ِ
ّ َ ُ و

مات ديث، ح سابق، 2117ا   .238ص، مرجع

حنبــل) 96( بــن محمــد بــن أحمــد هللا عبــد بــن: أبــو أحمــد مــام ــساء، 4جـــ، مــسند ال مــسند بــاب، كتــاب
ما ع هللا الصديق ت ب شة عا الصديقة ديث، رمسند سابق، 24478ا   . 37ص، مرجع

العقي) 97( سليمان بن ستعفاف: يح ومن ص، 2ط، العفة سابق،   .139مرجع

ـــ) 98( النغم محمـــد بـــن ـــز العز قــــو: عبـــد ن–ناملرا واملعلمـــ لآلبـــاء إســـالمية نفـــسية اســـة ، والــــدعاةرد
ص سابق،   .102مرجع

منـصو) 99( املجيد ـق،: رعبد ا دعـوة سلـسلة الفـراغ، وقـت قـضاء نحـو املـسلم الـشباب شـاد وإ رتوجيـھ
العدد العاشرة، املكرمة،107السنة مكة سالمي، العالم ابطة   . 140ص، م1991ر،

شـــل) 100( والـــدعوة: ســـعد الـــدين أصـــو ليـــة مجلــــة ـــة، النبو الـــسنة ـــ العـــددلالعفـــة ة،6، املنــــصو ر،
ر،   .300ص، م2000زجامعة

حنبـل) 101( بـن محمـد بـن أحمد هللا عبد بـن: أبو أحمـد مـام ـساء، 41ج، مـسند ال مـسند بـاب، كتـاب
ما ع هللا الصديق ت ب شة عا الصديقة ديث، رمسند ص، 2108ا سابق،   .  17مرجع

منـــــصو) 102( املجيــــد املــــ: رعبــــد الـــــشباب شــــاد وإ ســـــابق،رتوجيــــھ مرجــــع الفـــــراغ، وقــــت قــــضاء نحـــــو سلم
  . 170ص

ــوب) 103( م والـــشئو: عبــاس وقــاف ة ا و ســالمي، ــل وا حــة املطر لــو ا الــشباب نمــشكالت رل ز و
مة، كتاب ات إصدا قطر،   . 80ص، م1986رسالمية،

النقيب) 104( الرحمن د: عبد ا العال النظام ة مواج املعاصرة سالمية بية دارال رة، القـا يـد،
ي، العر ص1997الفكر   . 84م،
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اسة الد  :رمراجع

ية: أوال العر   :املراجع

شعث بن سليمان داود ج: أبو داود، ى أ ن ديث،3س ا دار رة، القا  .م2009،

ي سابو الن اكم ا هللا ج: رأبوعبد ن، يح ال ع ك العلمية،2راملستد دارالكتب وت، ب   .م1990،

القزأ يزد بن محمد هللا ماجة(وبوعبد ج): ابن ماجة، ابن ن ديث،1س دارا رة، القا  .)ت. د(،

حنبــل بــن محمــد بــن أحمــد هللا ج: أبــوعبــد ، بــن أحمــد مــام ج4مــسند ج11، نــؤط،41، شــعيب تحقيــق ر،
الرسالة، مؤسسة وت، ب مرشد،  .م2015عادل

رة القا م، املحا نا وب، م رأحمد ،ز مدبو مكتبة  .م٢٠٠٣،

حالـة اسـة د ـة، املواج آليـات وتداعياتـھ، أسـبابھ ، ا التحرش وآخران، اللطيف عبد محمد رأحمد
رة، القا جامعة السياسية، والعلوم قتصاد لية ، املصر  .م2009ياملجتمع

املحالو السيد ب حس س ا: يأن التحرش مة والفقھ جر ي نا ا ليةنالقانو مجلة سالمي،
ع بطنطا، ر جامعة ، والقانو عة زالشر ج34ن  .م4،2019،

الد غا د ط: رإدوا سية، ا رائم ب،3ا غر دار رة، القا  .م2006،

ي دحمـا عينـة: إيمان ـ ع ميدانيـة اسـة د الـوظيفي، ا اسـتقرا ـ ع العاملـة بـاملرأة ـ ا التحـرش رأثـر ر
بامل العـــامالت ـــساء ال حمـــدانمــن املتخصـــصة ــشفائية س اســـة-بختـــة ؤســـسة د رســـعيدة،
املاسـ ادة شـ لنيل مـواليLMDمكملة ر الطـا جامعـة ـسانية، و جتماعيـة العلـوم ليـة ،

زائر،- ا   .م2017سعيدة،

ــــاظم ــــ خ وأحمــــد جــــابر، ميــــد ا عبــــد دار: يجــــابر رة، القــــا الــــنفس، وعلــــم بيــــة ال ــــ البحــــث منــــا
ال ضة ية،ال   .م1986عر

داش ا حسن بن هللا عمان: جاد والد، بية ل املستفاد ذب سالمية،، امل  .م2000املكتبة

خ بتا اليوم، املصر دة رجر  .م2008/ 3/ 15ي

والفن، للثقافة فق ـ"جمعية ا التحـرش حـو يوليـو"لاستطالع ديـد، ا فـق مجلـة تـم. ٢٠٠٨،
املوقع ا عل خطالع بتا  :م22/4/2009ري

http://alofoqtata.maktoobblog.com 

وقـــــاف ة ا و يـــــة، العر مـــــصر ـــــة و رجم ز التـــــأليف: ر نـــــة إعـــــداد وعالجـــــھ، أســـــبابھ، ، ـــــ ا التحـــــرش
يم املفا يح ت سلسلة الدعوة، لبحوث العامة ة   .م2010،)6(رباإلدا

ـــشرت مــــصر ــــ حــــصاء و العامـــة للتعبئــــة املركــــز ـــاز خيا بتــــا ــــا عل طــــالع وتـــم التــــا املوقــــع ــــ رع
1/9/2018 . https://www.stats.gov.sa/ar/46 

ران السالم عبد ط: زحامد قة، واملرا الطفولة النمو نفس الكتب،4علم عالم رة، القا  .م1977،

عبـــــدالعال يم إبـــــرا طنطـــــا،: حـــــسن ى، ـــــو ا ابـــــن الفـــــرج ـــــى أ مـــــام عنـــــد ـــــسية ا بيـــــة ال زأصـــــو دارل
اث، لل ابة  . ـ1426ال
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السنو للكتاب،: حسن العامة يئة ال رة، القا ، املصر الواقع ا  .م2014يالتحرش

ـ مو ز العز عبد ع ـسية،:رشاد ا اذبيـة وا والعطـر ـ ا غتـصاب و التحـرش حــو لـساؤالت
حسان، بة و أبناء مطبعة رة،  .م2009القــا

حـسن محمـد غتـصاب،: رشـا ـ ح الكالميـة املعاكـسات مــن ـ ا سوســيولوجية"التحـرش اسـة ،"رد
املرأة، قو املصر املركز رة، قالقا  .م2008ي

يـــار ا يقيـــة املغـــرب،: ر ـــساء ل الديمقراطيـــة معيـــة ا قانونيـــة، ســـسيولوجية اســـة د ـــ ا رالتحـــرش
 .م2001

عثمـــان املطلـــب عبـــد مـــ: رمـــضان ـــة مواج ـــ والعلـــم إســـالمية،الـــدين اســـات د سلـــسلة الـــشباب، رشكالت
سالمية،42العدد للشئو ع املجلس رة، القا  .م2000ن،

صــادق جــب ــ: رســعد ا والعــرب،... التحــرش ن املــصر ــل ــدة جر رة، القــا ة، ــ وخط جديــدة رة ظــا
 .م2010

شل ع: سعد والـدعوة، الـدين أصـو ليـة مجلـة ـة، النبو الـسنة ـ امل6لالعفة ـر،، جامعـة ة، زنـصو ر
 .م2000

القا إسماعيل سالمية: سعيد بية ال رة، لأصو الكتب، القا  .م2002، عالم

البا عبد ع: ىسلو ر، التنـو مجلـة بـالفزع، سرة ب تص ا التحرش حوادث قام ر1668رأ أكتـو ،
 .م2008

مة لحو ندوة"رضوان، طلعت مجلة"ا التحرش جر ، ، و  .م2009يناير،رالز

اليح ولدي: طيبة ع اض3ط، بصمات الر رة، ، ال  .م1988، دار

ـــــــوب م والـــــــشئو: عبـــــــاس وقـــــــاف ة ا و ســـــــالمي، ـــــــل وا حـــــــة املطر لـــــــو ا الـــــــشباب نمـــــــشكالت رل ز و
مة، كتاب ات إصدا قطر،  . م1986رسالمية،

ي الزنتــــا الــــسعيد ميــــد ا الــــسن: عبــــد ــــ ســــالمية بيــــة ال طأســــس ــــة، النبو يــــة2ة العر الــــدار يــــا، لي ،
 .م1993للكتاب،

دياب وإسماعيل النقيب الرحمن الـشباب: عبد لـدى سـالمي التدين ع املؤثرة والعوامل القو ىعض
ـام ســالمية،، ا بيــة ال ـ ــ العل البحـث آفــاق سلــسلة ي، الثـا الكتــاب ميدانيـة، اســة رد

ي، العر الفكر دار رة،  .م1983القا

النقيب الرحمن الفكـر: عبد دار رة، القـا ديـد، ا العـال النظـام ة مواج املعاصرة سالمية بية ال
ي،  .م1997العر

قـــو املرا ، ـــ النغم محمـــد بـــن ـــز العز والـــدعاة–نعبـــد ن واملعلمـــ لآلبـــاء إســـالمية نفـــسية اســـة ،3ط، رد
املسلم، دار اض،  .م1995الر

هللا عبــد بــن م الكــر ــيعبــد ر ــاض،: ا الر نــوح، وا نحــراف ــ ــا ودو الفــضائية والقنــوات نــت رن
ان العبي  .م2003، مكتبة
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منــــصو املجيــــد ــــق،: رعبــــد ا دعــــوة سلــــسلة الفــــراغ، وقــــت قــــضاء نحــــو املــــسلم الــــشباب شــــاد وإ رتوجيــــھ
ع10س سالمي،107، العالم ابطة املكرمة، مكة  .م1991ر،

السمر ا: يعد اك امعية،ن ا املعرفة دار ة، سكند جة، رللز  .م1999و

امــل للمـــصادر: عــزة ــي العر املركــــز رة، القــــا ع، ــشر وال الــصمت ن بــ العمــل مواقــع ــ ــ ا التحــرش
املرأة، ضد العنف حو خ. م2001لواملعلومات بتا الدخو رتم املوقع22/7/٢٠18 ل ع ،:  

http://www.amanjordan.org/a-news/wmview.php?ArtID=16093&page=3 

م كـر ـام: عزة امل جتماعيـة، البحـوث مـؤتمر ـا، وقوع ـ مـة ر ا ايا ـ التحـديات،–املجـاالت–ردو
نائية، وا جتماعية للبحوث القومي املركز رة،  .م1999القا

ـــــ الطالبـــــات ـــــ ع الواقـــــع ـــــ ا التحـــــرش ال أشـــــ ، املجـــــا فـــــيظ ا عبـــــد دنيـــــةعـــــالء امعـــــات را
عمان، مؤتة، جامعة ة، شو م غ ماجست سالة اصة، وا ومية را  .م2009 ر

حـــسنة عبيـــد ســـالمي: عمـــر عـــالم و الـــدعوة ـــ مقـــاالت كتـــاب مـــن، تقـــديم ن والعـــشر الثـــامن والكتـــاب
شـــــعبان املدنيــــة، والـــــشئو الــــشرعية املحـــــاكم ئاســــة قطـــــر، مــــة، كتـــــاب نسلــــسلة -ــــــ1411ر

اي  .م1991رف

يح إسماعيل أحمد عبده، ف،: ع املعا دار رة، القا سان،  .ـ1401رحقيقة

ساملان عنوان: فتوح معة: مقال ا رام أ ق م وقحة، عيو نمالء تم16ز  .م2016س

أحمــــــد يم إبــــــرا لـــــــدى: ماجــــــدة اب بــــــاالغ باإلحــــــساس املرتبطــــــة جتماعيــــــة و النفــــــسية العوامــــــل عــــــض
ن ق ـــةاملــرا الثانو ســـة باملد قـــات ة، رواملرا ـــشو م ـــ غ اه دكتـــو رســـالة ر جامعـــة، ر بيـــة، ال ليـــة
ة  .م1989، راملنصو

الشاعر ،: نماز الشر اسات للد الفتح دار غزة، ي، العر املجتمع ا قالتحرش  .م2010ر

ية العر اللغة والتعليم،: مجمع بية ال ة ا و رة، القا ، الوج م رامل   .م2011ز

البخارمحمد إسماعيل ،: يبن البخار ديث،7جييح ا دار رة، القا   .م2011،

مـــذي ال ــــ ع بــــن الــــدين: محمـــد ناصــــر محمــــد عليـــھ وعلــــق ه وآثــــا أحاديثــــھ ـــ ع حكــــم مــــذي، ال ن رســــ
ج ي، ف،،5لبا املعا مكتبة اض،  .م2008رالر

منظــو بــن مكــرم بــن الــسا: رمحمـد مــن نخبــة يح وتــ مراجعــة العــرب، ن،لــسان املتخصــص ســاتذة دة
ديث،6ج ا دار رة، القا  .م2006،

و الف عقوب بن ج زمحمد املحيط، القاموس الكتب،2آبادي، دار وت، ب  .م١٩٩٥،

الناصر حامد ،: محمد املعا دار عمان، سالم، حاب ق املرا ية  .م2007رتر

قطب ع للطباعة: محمد اك إي رة، القا ، ا شر،التحرش  .م٢٠٠٨وال

محمــد ـ فت التعامــل: محمـود ـ جتماعيــة دمـة ا ودو ــ ا التحـرش رة ظــا ـ إ املؤديــة رالعوامـل
ع مطبقة اسة د ا، الفيوم، رمع بجامعة عة الرا الفرقة  .م2010طالبات

الشيخ يوسف ي،: محمود العر الفكر دار رة، القا سالمية، بية ال البحث  .م2013منا
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دوح أبــــو ــــاظم خالــــد عبــــادة، أحمــــد اليوميــــة،: مديحــــة يــــاة ا ــــ ــــ ا للتحــــرش جتماعيــــة عــــاد
ة، املصر املرأة قضايا مركز مؤسسة رة، القا اج، سو بمحافظة ميدانية اسة  .م2007رد

القش اج ا بن ج: يمسلم مسلم، السالم،4يح دار اض، الر  .م2011،

الواحــد عبــد ــسية: مــصطفى ا لة واملــش ســالم(ســالم ح ر دي ــس الواقــع ــ رة،)ونظــرات القــا ،
، املتن   .ـ1392مكتبة

العمر سليمان اض: ناصر الر قام، وأ حقائق املباشر، الوطن،، رالبث   .م1991دار

هللا سـعد لــيم ا عبـد ا: ىنجـو و ســالم، ـ من مجلــة ـل، وا لة املــش ـ ا التحــرش حـو زتحقيــق رةل
السنة ة، املصر العدد67وقاف سم12، د  .م2008،

طوالبـة محمـد ـادي و عبيـدات حتمـل ي بيــة: "ـا ال س تـد نحـو جتماعيـة اسـات الد ـ معل ــات راتجا ر
دنية س املدا سية را املجلد"ر ة، بو ال العلوم مجلة  .م40،2013،

ــي ز شــاد املــصر: روليــد املجتمــع ــ ــ ا املتحــرشالتحــرش الفئــات مــن عينــة ــ ع ميدانيــة اســة د ر، ي
النخــــب ؤ و ىــــن جامعــــات–القــــضاء–الــــشرطة(ر املــــرأة)أســــاتذة ابطــــة مجلــــة رة، القــــا ر،

ية،  .م2015العر
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خ بتـــــــــــــــا الـــــــــــــــشعب يفة خ2008/ 8/ 23رـــــــــــــــ بتـــــــــــــــا الـــــــــــــــدخو تـــــــــــــــم رم، ـــــــــــــــ. م2017/ 11/ 13ل ع : متـــــــــــــــاح
13748/alshaab/com.masress.www://shttp 

خ بتـا ـشرت الطـالب، ن بـ ـ ا التحـرش لة مـش وعـالج يص ـ ل بجدة عمل ش رو م،15/6/2005ر
املوقع   :ع

p.02p/11-18/11/2008/Daily20%Alarab/Previouspages/uk.co.alarab.www  

  

  

  

  


