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 :ص البحثلخستم

عرر  مرق قبرل برال  ل   ةردلعربيرة الفظرا جديردا علرل الفةا رة  الجنسر يعتبر لفظ التحرر  
وتناولتررك كتررر  الفةا ررة العربيرررة علررل ا،رررت    للجررنا اال،رررر تةرررر  التررودد و ال ظهرررور بمعنررل

،رر ل  قال ربيررة  ومررعلررل الحرررارات  الفةررا  االنفتررا   ومرر . اوقصصررا ونفررر مسررتوياتها شررعرا 
لفرررظ التحرررر  والدينيرررة األ، قيرررة الفرررراتيات العالميرررة ات،رررذ اسرررلوبا جديررردا بعيررردا عرررق الةررريم 

 .الجنس 
  رر  الجنسرر  والعنرر  اللفظرر   منررك متنوعررة ات،ررذ اشرركااللفررظ شررات  والتحررر  الجنسرر   

 – الجنسر  التحرول -اللروا  -المفليات  واج -كالبويات ) الجنس وممارسة الشذوذ   المدارا
 .عامة مق هذه الظاهرة بوجك ،اص المرأة بصفة وتعان  .(يقفالم،ن

ولذلك تهد  هذه الدراسة االست  عية الكشر  عرق مردج وجرود ظراهرة التحرر  الجنسرل 
مررق  والرردواع سرربا  اال منهررا  واسررتظهارالعمررل ومرردج معاناتهررا  بيتررة  رر  الكويتيررةلرردج المرررأة 

علررل  "االسررتبانة " بةررت اداة الدراسررة  .حررد منهررالهررذه الظرراهرة لع جهررا وا  ررلوجهررة نظرهررا 
الحاسرر    رر البيانررات  المؤسسررات الحكوميررة  تد،لررت  رر مررق العررام ت الكويتيررات ( 737)عرردد
 .حصاتيا  إوعولجت  اآلل 

الكفيررر مررق النسرراي ممررق يتعررررق لهررذه الظرراهرة يفرررلق الترر ام  قأ اسررةر تبرريق نترراتد الد
 بيترة العمرل ر   الجنسر برالتحر   عوامل تد   ال م ياق هناك يترح مق النتاتد و   الصمت
وايررا   ال رر  اال،رر ال رات  عنردألنها تفير  ال ير محتشمة بكا ة صورهاارتداي الم با مفل 

تتبرايق هرذه و  . ر  بيترة العمرل مناقشرة وأ حردفاتيجابية م لةرة إ الرجل بصورةتفاعل المرأة م  
مرررا  أق علرررل للتتكيررردحصررراتيات تميرررل اإو  .ا رررراد العينرررة بنسررر  متويرررة متفاوترررةالظررراهرة بررريق 

 تبنررلوبهررذا  .للواقرر  م ابةررة الجنسرر مواقرر  للتحررر   ويروونررك عررق مررق الرر م ي  يسررمعونك
 .منهاللمرأة والحد  الجنس البحث عدة مةترحات وتوصيات لع ج ظاهرة التحر  

   :اال تتاحيةالكلمة 
 الكويت  -  المرأة  - الجنس التحر   

  Sexual harassment    -      women    -   Kuwait 
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Abstract: 
The term "sexual harassment" is considered new to Arab culture. 

In the past it was known as "wooing" in the sense of showing love and 

approaching the other sex, and it was addressed by Arab cultural books at 

all levels - poetry, novel and prose. Through global satellites it took a new 

style that is far away from moral and religious values. The term "sexual 

harassment" is a common term that took various forms such as verbal 

harassment, sexual violence in schools, sexual perversion (e.g. tomboys, 

homosexuals, transsexuals). Women, in particular, suffer from this 

phenomenon. 

 Therefore, this explorative study aims at revealing the presence of 

the phenomenon of sexual harassment among women at work, the extent 

to which women suffer from it, and identifying the causes of this 

phenomenon from women's point of view in order to address and reduce 

it. The tool used in this study, a questionnaire, was administered to 237 

Kuwaiti women working at governmental organizations. The data 

collected was statistically manipulated using statistical software.  

 The results of the present study show that many women who are 

exposed to this phenomenon prefer to keep silent. They think that one of 

the factors which lead colleagues to harass women sexually at work is 

wearing indecent clothes of all types because they evoke lust in the other 

party. Another cause is the positive interaction of women with men at 

work, whether in speech or discussions. This phenomenon varies among 

the sample by varying percentages. Statistics tend to confirm what they see 

and hear from colleagues about real sexual harassment situations. The 

study concludes with some suggestions and recommendations for 

addressing and reducing sexual harassment against women. 

 

Key Words: Sexual harassment  - Kuwaiti women 
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 :ملقدمةا

نجرا ات وتةرردم إحةةررت ةرد   دور بررار  وراترد  رر  جمير  مجراالت الدولررة مررأة الكويتيرة لل        
إلررل  مررف   ( ةو يررر )حتررل وصررلت سياسررية ر يعررة مررق  المناصرر  الترر  تةلرردتهاكبيررر  رر  جميرر  

الكويتيرررة وللمررررأة  . ررر  الة رررام العرررام أو الة رررام ال،ررراص ياسرررو المناصررر  الةياديرررة اإداريرررة 
رسرراي  مرر  ةررد وقفررت   المجتمرر  الكررويت بنرراي   رر إسررهامات  عالررة  الرجررل يرردا  بيررد  رر  بنرراي وا 
ال اشم علرل دولرة  العراق لعبتك افناي ال  و  الذي الب ول ويذكر التاريخ الدور  .حرارة الدولة

يعتبررر و لظرراهرة التحررر  الجنسرر  ومرر  هررذا تتعرررأ المرررأة  ".أ،ررت الرجررال“  الكويررت  لةبررت 
وتعررانل   وهررو إيررذاي لل يررر نفسرريا  وجسررديا   شرررعيةالمررق أشرركال التفرقررة العنصرررية  يررر  شررك 
  وتتعرررأ المرررأة بوجررك   كا ررة المجتمعرراتبوحررك عررام مررق مشرركلة التحررر  الجنسرر   رر المرررأة

وهر   –ماكق التسوق العامرةو الشارم او أ،اص مق هذه المشكلة قبل الرجل سواي    العمل ا
  وعردم وجرود ولجهرل المررأة بحةوقهرا  ر  هرذا المورروم ما يتم التبليغ عنهرا لحساسريتها نادرا 

وسرلوكا   شرك والتحرر  يت،رذ .  ر  الورر  االررع  مرا يجعرل المررأةم الحدثادلة قا عة علل 
ويحرردث  رر  أمرراكق   (ورجرراال   ونسرراي   الأ فررا)البشررر  مررقصررنا  متعررددة ألتعرررأ تمتنوعررا  و 

 .مواص ت أو    المدارا والجامعاتم،تلفة سواي     بيتة العمل أو الشارم أو    ال
وبيتررة المرررأة همررا يق علررل عنصررريق أساسرر ق مجالررك مةصررورا   رر  هررذا البحررث سرريكو        
لعمرل اآلق مكانا  مرموقا     بيترة العمرل وتشركل نسربة كبيررة مرق قروة االمرأة تحتل  حيث. العمل

التحرر  )أي ترتفير سرلب  علرل المررأة مفرل  ومما ال شرك  يرك أق.    كل المجاالت ب  استفناي
أو المررراجعيق سررينعكا حتمررا  علررل ها  رر  العمررل أو  م تهررا تمررق قبررل رؤسررا سررواي  ( الجنسرر 

 رل صرعوبة المورروم وتشركل حساسرية دراسرة هرذا . ها بصفة ،اصرة والعمرل بصرفة عامرةتاأد
 .و،اصة    مجتمعاتنا الشرقية جراتك وتنفيذهإ

عان  منها المجتمعات برا،ت   أنواعهرا تة التحر  الجنس  مق اآل ات الت  تعتبر قري       
الكفيررر مررق النسرراي ممررق يتعررررق لهررذه الظرراهرة  إق .سررواي كرراق الشرررقية أو ال ربيررة وأنما هررا

يفرلق الت ام الصمت ،و را  علرل حيراتهق ال،اصرة واالجتماعيرة والمهنيرة و،اصرة أق التحرر  
علرل  فباترك باألدلرة والوقرات  وال يكروق شراهدا  إوق وارحا  وظاهرا  للعياق ويصع  ال يمكق أق يك

 .المتحر  والرحيةالفعل إال 



 (دراسة استطالعية على بعض المؤسسات الحكومية في دولة الكويت )  المرأة والتحرش الجنسي في العمل 

- 818 - 

جانبرا  اال تكمق الصعوبة    هرذه الدراسرة أيررا  أق األرقرام واإحصراتيات ال تمفرل  كما         
 .بسي ا  مق تلك المعاناة الت  تعيشها  المرآة العاملة    عالم اليوم 

 :مشكلة البحث

 الفرريحة وتلويرثحايا التحر  ت،را  كفير مق ر  الموروم المرأة مق حساسية تعان        
 وبعرأ صرعبا  يجعل الوقو  علل أفار الظراهرة  ما والشجاعة  وهوالسمعة واال تةاد إلل الجرأة 

  لرركالرررحايا بررتق المتحررر  لررق يجررد العةررا  الرررادم  شررعورو  عملهررا ةررد  قالرررحايا ت،ررا  مرر
عرق المعر رة  موروم التحر  الجنس  بعيرد قولهذا  إ .بال بق حساالإلوبذلك تتعرأ المرأة 

  .الحةيةيةالكاملة لصورتك 
 :   عدة نةا ( On line)ذكرها ادريا الت التحر  الجنس   ومق أسبا      
الفاعرل األسرة و يا  دور -هث وراي الماديات إشبام الحاجاتوالل- يا  الوا م الدين -منها 

انتشرار الب الرة برريق ق رام كبيرر مررق و  -بنراياأل ر  تتسريا ال،لررق الةرويم  ر  نفرروا والرقراب  
 سرببا االجتماعيرةوالرر و   األسررة الكبرت العرا ف   ر  محري  و   راد بشكل مةن  و ير مةن ألا

وقرت الفررا  لش ل  ةأو ندرة األنش ة الجماعي الجنس   وانعدامتفش  ظاهرة التحر  أيرا    
بنظا ررة البيتررة  كاالهتمررام مررق ال اقرراتتمررتص كفيررر ا وهررل ،لررق االهتمامررات المشررتركة الترر  ت-

ونردرة البررامد التوعيرة الهاد رة  وانتشرار الفرراتيات المنفتحرة علرل  -وت،ليصها مرق كرل ررار
 . دول العالم بدوق رقابة

اصربحت  التر حرول ظراهرة التحرر  الجنسر  ( 81: 7111)وينظر عاشور وآ،روق          
عيراد وتمفلرت  ر  المظراهر المناسربات واألية بعد اق كانرت  ر  السنوات الةليلة المار   تت ايد 
  :التالية
لحرا   ر  ونكرات بذيترة   اإ سرتلة تعليمرات    رر  أم حظرات )تحر  جنس  شرفوي  -8

 . ( ل  لةاي
 .(   تلميحات جسدية  ايماياتكنظرات موجه) ر الشفوي التحر  الجنس   ي -7
 .(باالعتداي ا والتحسا واالنتهاي بداية باللم) التحر  جنس  بسلوك مادج  -3

الوسررراتل المسرررت،دمة للتحرررر  الجنسررر  مرررق جانررر  الرجرررل ررررد األنفرررل نتيجرررة  وت،تلررر 
 .للت يرات الفةا ية واالجتماعية ومت يرات السياق التنظيم 
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 ررر  كا رررة التررر  تتعررررأ لهرررا المررررأة مشررركلة التحرررر  الجنسررر   ق رررإعرررام  كجررروبو  
و ألمشركلة قبرل الرجرل سرواي  ر  العمرل المرأة بوجرك ،راص مرق هرذه ا وتعان  المجتمعات 

 لحساسرريتها  ولجهررليررتم التبليررغ عنهرا  نررادرا مراوهرر   – مرراكق التسرروق العامرةأو أالشرارم 
 المرررأة  رر دلررة قا عرة بالحرردث ممررا يجعرل أةوقهررا  ر  هررذا الموررروم وعردم وجررود المررأة بح
  .األرع الور  
- : البحث تساؤالت

 : كتحةق أهدا  الت التساؤالت التالية  البحثفير يو 
 مررق الكويررت دولررة مؤسسررات  رر  العاملررة الكويتيررة المرررأة تعرران  هررل:  االول التسرراؤل         
  الجنس ؟ التحر  ظاهرة

 العمررل مؤسسررات  رر  الكويتيررة بررالمرأة الجنسرر  التحررر  اسرربا  مررا:  الفرران  التسرراؤل        
  العينة؟ نظر وجهة مق الكويتية

 الكويت؟ بدولة العمل    للتحر  تعررت إذا  علك رد ما:  الفالث التساؤل        
ترجر  ( P<0.05)هرل هنراك  رروق ذات داللرة إحصراتية عنرد مسرتوج : التساؤل الراب    

 -:تبناها البحث الت  الديم را يةالل العوامل 
 سنوات ال،برة ؟ .8
 ؟ العمر .7

 :البحثاهداف 

 :النةا  التالية    البحثا  دتترك  أه
  رر  العاملررة الكويتيررة تتعرررأ لهررا المرررأة الترر ي حررول بعررأ المرررايةات و لةرراي الرررإ .8

 العمرل  أو  ر الكويرت ،ر ل تعاملهرا مر  الجرنا اال،رر مر  رؤسراتها  دولة مؤسسات
 .عنهاأو المراجعيق وال تست ي  اال صا    م تها 

 .نظرها رد المرأة العاملة بوجك عام مق وجهة الجنس تش،يص اسبا  التحر   .7
 علررل الجرررأة لهررا  ومسرراعدتها ت،لفهررا الترر فررار النفسررية واالجتماعيررة مررق اآلالررت،لص  .3

 . مواجهتها    
مرا ررق   رر للمرررأة العاملررة  الجنسرر وررر  لررواتح ورررواب  للحررد مررق ظرراهرة التحررر   .4

 .الدولة
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 :البحثأهمية   

بوجرك  وتتعار  املارأة   اجملتمعاات  عاا  مام مشاكلة التحارن ا يفساي ة  ا اة        املرأة بوحه تعاني       
. ،رراص مررق هررذه المشرركلة قبررل الرجررل سررواي  رر  العمررل او الشررارم او امرراكق التسرروق العامررة

 :ولذلك تترك  أهمية البحث    النةا  التالية
عرران  منهررا المجتمعررات بررا،ت   تة التحررر  الجنسرر  مررق اآل ررات الترر  تعتبررر قررري .8

 .ال ربيةالشرقية أو  تأنواعها وأنما ها سواي كان
تتعرأ المرأة بوجك ،اص مق هذه المشكلة قبل الرجل سواي    العمل او الشرارم او  .7

 .وأصبحت تشكل بوجك عام ظاهرة  ير ا، قية اماكق التسوق العامة 
لعرردم للمرررأة  نفسررية ومعنويررة افررار  رر عردم ورررو  اللررواتح والرررواب  للعةررا  تتسرب   .3

 مرراكقالعمرل  واألمراكق أ  رر مررق هرذه الظراهرة  كتواجهر  ررر  مرال الجررأة والصرراحة  ر
 .الظاهرةالمجتم   مما ي يد مق انتشار هذه    العامة 

تفاعررل مرر  ظرراهرة التحررر  الجنسرر  مررق المنظررار ال  رر وقررد بدأرررت الرردول العربيررة             
 .الةانون  لفرأ العةوبات علل المتحرشيق للحد مق هذه الظاهرة

  تمرت إجررايات إنشراي أول وحردة بمصرر 3/4/7182جامعرة أسريو  بتراريخ  ف              
لمكا حررة التحررر  بالجامعررة بالتعرراوق مرر  صررندوق األمررم المتحرردة للسرركاق والمركرر  المصررري 

بهد  التصدي لةرية التحر  و،لق قناة اتصال م  الحاالت التر  قرد تتعررأ . لحةوق المرأة
مد الموررروعة توعيرررة ومرررق البرررا. للتحررر   والوقررو  علررل أسررربا  الظرراهرة و رررق ع جهررا

أعرراي هيترة الترردريا والعرامليق وال ر   بكيفيررة التعامرل مر  ظرراهرة التحرر   باإررا ة إلررل 
وور  آليرات الرردم المناسربة لمرتكبيهرا . توعية ال البات بحةوقهق    حال تعررهق للتحر 

 .بما يتفق م  الةوانيق والنظم الجامعية
دارة الجامعررة أق قررانوق تنظرريم الجامعررات إحررر  بينررت ة الةانونيررة لجريمررة التومررق الناحيرر     

والتحتك التنفيذية  وقانوق العامليق المدنييق    الدولة قد وررعوا الةواعرد التر  يجر  االحتكرام 
مق قرانوق تنظريم الجامعرات ترنص علرل رررورة ( 12)إليها    حالة ارتكا  التحر    المادة 
عامل مر  ال ر   بمرا يليرق والةريم والواجبرات األ، قيرة التحل  بالةيم والتةاليد الجامعية  وأق يت
ال تعرررأ للجرر اي كمررا ورد  رر  المررادة   41مررق قررانوق تنظرريم الجامعررات وقررانوق رقررم ( 881)وا 

مررق ال تحررة ( 874)الررذج يرنص بررالت ام ال ر   بالواجبررات الرواردة  رر  المرادة  .م8177لسرنة 
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وااللترر ام بحسررق السررير والسررلوك وعرردم التعرررأ التنفيذيررة لةررانوق تنظرريم الجامعررات المصرررية  
ال تعرررأ للجرر اي الرروارد عررل أو قررول ي،ررد  الةرريم والواجبررات األ  لل البررات بررتي  رر   ، قيررة وا 

 .مق ذات ال تحة السابةة( 872)المادة 
 .إنشاي أول وحدة لمكا حة التحر  بالجامعة -

- journas.com/j/5 
 والنفسية    ور  عمل بجامعة أسيو آليات مكا حة التحر  وأبعاده الةانونية  -

-  assayta.weladelbalad.com  
و ررل لبنرراق يشرركل التحررر  الجسرردي أو النفسرر  دا،ررل أمرراكق العمررل علررل ا،ت  هررا         

وال ترر ال التشررريعات . تهديرردا  يلحررق بالعمررل  وللصررحة النفسررية للعررامليق ولسرر متهم الجسرردية
مررا يتررك األ رراد المعرررريق م عليرك ره أو تعاقر  ذيتحرر مررادة ترنص علرلاللبنانيرة ،اليرة مرق أي 

حمايررة  عليررة  وبررذلك ي ررال التحررر   تررات العررامليق األكفررر رررعفا   ومررنهم  للتحررر  مررق دوق
 .المن لية وال راعييق ال،دمةعامليق 
مرق قرانوق العمرل  بحيرث  7وان  قا  مق ذلك  قدم مةتر   لمشرروم الةرانوق  ر  المرادة        
نفسر   مق حرق العرامليق  التمتر  ببيترة سرليمة للعمرل ،اليرة مرق أي تحرر  جسردي أو  يكوق

ورررورة إلر ام صراح  العمرل . ومق شتق هذا الحق أق يرف  أجواي  مق ال متنينة علل هرؤالي
بتتميق هذه البيتة السرليمة  وذلرك عرق  ريرق ات،راذ إجررايات وقاتيرة لتفرادي وقروم تحرر   ر  

ويرر   يهرا نظامرا  دا،ليرا  إل اميرا  و رق قرانوق . المؤسسة أو معالجة الموروم    حرال وقوعرك
ريم التحر  الجسدي والتحر  النفس  م  تحديد أركانهما بدقة عم   بمبردأ شررعية حلت .العمل

 .با  أمام أشكال عدة مق االبت ا العةوبة وتجنبا  للعبارات الم ا ة الت  تفتح ال
عةوبات مشددة    حرال االبتر ا  أو التحرر  بةاصرر أو  ر  حرال ارتكرا   وا،يرا حددت        

يهمررل المةترر  حمايرة المتررررر والشرهود مرق أي ترردبير  ولرم. عديرديقالتحرر  علرل أشرر،اص 
تعسف  أو تميي ي انتةام   وذلك حماية لحرق األول باالدعراي ولحرق الفران  برتداي شرهادة عرق 
األحرررداث التررر  عاينهرررا مررر  ررررماق حةررروق المترررررر مرررق التحرررر  بتررررك مكررراق العمرررل علرررل 

 .م  ، ورة األ عال المرتكبة رده مسؤولية صاح  العمل وبالحصول علل تعويأ يتناس 
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=2288 

المركرر    رر  ةأللمررر  العررالم لنرردق بمناسرربة اليرروم   رر  استةصرراتيةوقررد اجريررت دراسررة         
مررق النسرراي تررم التحررر  بهررق ./. 18اق  اإلكترونرر  علررل موقعهررا وبينررت" جررو يو " العررالم 

http://www.google.com.kw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwi47aLmvdbPAhWJ1xQKHXxaAT8QFghWMAg&url=http%3A%2F%2Fassayta.weladelbalad.com%2F%25D8%25A2%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AD%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B1%25D8%25B4-%25D9%2588%25D8%25A3%25D8%25A8%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D9%2587-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2588%25D9%2586%25D9%258A%2F&usg=AFQjCNFHi3PxlBHoS1cxeSQyGqsKtEfK9Q
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=2288
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ونسرربة   اعامرر 74الررل 81 لرر  هررذه الفتررة مررق سررق أو   باحتكاكررات جنسررية  يررر مر ررو   يهررا
 .عانيق مق مرايةات وتحرشات البري انياتمق ./. 24

-http://www.dostor.org/998631 
ات ال،اصرة برك علرل مسرتوج يوالظرواهر والترداع الجنسر همية مورروم التحرر  ونظرا أل      

تناشررد  يررك  مررق كررل عررام ديسررمبر 87حتررل  نررو مبر 78لعررالم  ةررد ،صررص يومررا عالميررا مررق ا
مناهررة العنر  ررد و وبتنواعهرا جمعيات حةوق المرأة الحرد مرق هرذه الظراهرة  رل المجتمعرات 

الجامعررات الررذيق يعملرروق كمت رروعيق  رر  توعيررة وترردري  مجموعررة كبيرررة مررق  رر     المرررأة
 .ال    حول مفهوم العن  رد المرأة

 :البحثمصطلحات 

 :التحر  الجنس  
سرت واي االتحرر  هرو   يما معناه اق .(7111:المعجم الوجي )  وياتتعر ك المعاجم والل

فارة  ومشاعره و رات ه الجنسية والعا فية ود عرك لممارسرة  عرل مرذموم  عوا فكاآل،ر وتهيجك وا 
 :للتحر  تعاري  كفيرة نذكر أهمها  و  .ومكروه ومحرم
فارة اآلمبنانك " التحر ( 2012) حمداوجيعر   ،رر واسرتمالتك ل علل ال واية والفتنة وا 

وحركيررا    وتهيجررك جسررديا  وجنسرريا  عبررر آليررات تواصررلية   عا فيررا  ووجرردانيا  وانفعاليررا و ري يررا  
  ."م بك حيلك و،داعا  لفظية و ير لفظية لإليةا

أي صي ة مق الكلمرات  يرر "بتنك  الجنس بحةوق المرأة التحر   المصرييعر  المرك  
المرحرر  بهرررا أو األ عرررال ذات ال ررراب  الجنسررر  والتررر  تنتهرررك حسرررد أو ،صوصرررية أو مشررراعر 

وتجعلك يشعر بعدم االرتيا  أو التهديد أو عدم األمراق وال،رو  أو عردم االحتررام أو ش،ص ما 
 ( . المرك  المصري لحةوق المرآة )  "ة أو االنتهاك أو أنك مجرد جسد اإهانة أو اإساي
أي  "جامعررة الصرريق للعلرروم السياسررية والةررانوق انررك  رر تشررانغ تشررق األسررتاذة "وتعر ررك 

يمارسك  ر  تجاه ال ر  اآل،ر  مق قبيل الكلمات والحركات وتعبيرر سلوك لك ع قة بالجنا 
 (.الموسوعة الحرة)  "جنسيا     يعد تحرشا  اال تصا العينيق  دوق أق يصل إلل مستوج 

  تحررر  أو  عررل  يررر مرحرر  بررك مررق النرروم الجنسرر  مرررايةة بتنررك" ،رررو ررل تعريرر  آ
المرايةات الجرادة التر  مرق الممكرق  يترمق مجموعة مق األ عال مق االنتهاكات البسي ة إلل

لجنسر    ويعتبرر التحرر  اسيك وصوال  إلرل النشرا ات الجنسريةأق تترمق التلفظ بتلميحات جن

http://www.dostor.org/998631
http://www.dostor.org/998631
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  وهرو شركل ال التفرقة العنصرية ال ير شررعية  ويعتبر شك   مق أشك ع   مشينا  بكل المةاييا
نترررديات التعلررريم الم)  يررررالعل  ايةواالسررر( الجنسررر  والنفسررر )اإيرررذاي الجسررردي مرررق أشررركال 

 .(السعودي
 : دود البحثح

  2015/2016 الدراس العام  :ال مانيةالحدود. 
  دولة الكويت مؤسسات بعأ الجهات الحكومية    :الحدود المكانية. 
  تتعرررأ هررذه الدراسررة الررل الممارسررات  يررر المسررتولة الترر  قررد  :الموررروعيةالحرردود

العمرررل او الرؤسررراي او المرررراجعيق لررر م تهم  ةرررد تصرررل الرررل   ررر تصررردر مرررق الررر م ي 
لدراسررة هررذا سررالي  الهاب ررة وتستكشرر  احررر  الجنسرر  اللفظرر  او  يررره مررق األالت

علررل دراسررة ظرراهرة  يةتصررر موررروم البحررث . معالجترركو ة الموررروم الحسرراا للمرررأ
 .التحر  الجنس  الت  تة  علل المرآة    بيتة العمل  ة 

 :للبحث السابقةوالدراسات  اليفظري اإلطار

 :الشبا لدج  الجنس استراتيجيات الحد مق ظاهرة التحر  
 ر  عردة  مق وجهة نظرره ستراتيجيات حل المشكلةا( 7111: الشيخ وآ،روق) يورح

 -:نةا  هامة كما يل 
مررق أهررم االسرربا  الترر  تةرر  علررل المرررأة أق تتجنرر  : دور المرررأة  رر  حررل المشرركلة : اوال  
 .  م  عامة االش،اص الذيق ال تعر هم اسبردها  ل الشوارم المظلمة وعدم التالسير بمف
اتبام تعراليم الرديق اإسر م  التر  نرص عليهرا  ر   :دور االسرة    حل المشكلة:  فانيا  
هم بالسرلوكيات  يرر المسررلمة ،روات البنرات وتروعيتوالد والفصرل  ر  المرراج  عرق األتربيرة األ 
 .قرا م  األ

للمجتمرر  المرردن  دور مررؤفر  رر  توعيررة المرررأة بحةرروق : المجتمرر  المرردن   دور: فالفررا  
 االنساق والعةوبات ال،اصة بالتحر  الجنس  

يتهررا مررق منيررة للمرررأة لحماتررو ير الرررمانات األ: حررل المشرركلة  رر دور الدولررة :  رابعررا  
 .منل ورقاب  للحد مق هذه الظاهرة التحر  الجنس  ب رأ دور أ

    التنميرة االقتصرادية للةرراي علرل الفررا  عنرد الشربا  والحرد مرق ق للدولة دوركما أ
 . الشبا  الب الة للةراي علل الفةر وعنوسة
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الشراملة المتكاملرة  ر  دور الديق  ر  حرل مشركلة التحرر  الجنسر  للمعالجرة : ،امسا 
تعراليم الةرراق الكرريم  ر    ر ، قيرة كمرا وردت س مية ووررو  الرؤيرة اإيمانيرة واألال وايا اإ

  .د  منذ الص رمفل العفة واألسورة النور 
ميررة مرر  أجهرر ة الدولررة ق تتكامررل المؤسسررات التعليدور المؤسسررات التعليميررة أ: سادسررا 

ق تترمق المناهد الدراسية اآلدا   ر  اال،رت   مرأة بحةوقها تجاه هذه الظاهرة وأال    توعية
ة لجامعررات وعرردم تةليررد السررلوكيات الشرراذالجنسررية برريق شرربا  ابررالجنا اآل،ررر  ونشررر الفةا ررة 

 . س ميةل ريبة الد،يلة علل المجتمعات اإا
 التحرن ة دول العامل 

أق : ة  رر  العاصررمة األسرربانية مدريرردأمررر جرراي  رر  دراسررة صرردرت عررق معهررد ال: أسرربانيا        
%  88أي  7118عرررت لنروم مرق أنروام التحرر  الجنسر  عرام ت  عاملرة أل 381مليوق و

وأشررارت . ألرر  عاملررة  478مليرروق و  1مررق مجمرروم عرردد العررام ت  رر  أسرربانيا الررذي يبلررغ 
موقرر  جريرردة الشرررق ) ألرر  عاملررة سررت ير مكرراق عملهررا لهررذا السررب   41الدراسررة إلررل أق 

 (.األوس  
أجررروا الرذيق  االجتماعيرةالصرينية للعلروم  كاديميررةيةرول بعرأ البراحفيق مرق األ  :الصريق       

تر  تعرررق   لمعر رة المررايةات الجنسرية ال العرام ت عشرواتية مرق النسراي ةدراسة علرل عينر
مررنهق تعررررق لكرر م ونكررات وشررتاتم % 41أق  ةررد وجرردوا : لهررا مررق جانرر   م تهررق الرجررال 

  بينمررا حةيةيررة اشرررة الجنسررية مةابررل مصررالحأنهررق تلةرريق عرورررا  للمع% 83جنسررية وقررال 
 تعرأ
 كمرررا اظهررررت نتررراتد هرررذه الدراسرررة  والعنررراق والتةبيرررل  ررر  أمررراكق العمرررلمرررنهق للمرررا % 72

 .ة أل،رر  السررا،ق للمررر لتحر  والترر  تلةتهررا عبررر ابررا الشرركاوج ال،اصررةمررق % 40قأ يررةالتحليل
 ( . موق  الصيق اليوم)

سربق لهرق اق تعررررق مرق المسرت لعات % 78أظهررت نتيجرة اسرت  م جررج ببكرريق اق       
ررررهق مررق عتامررنهق % 71و مررنهق النكررت الجنسررية %  84حيررث سررم   للتحررر  الجنسرر  

منهق تعررق لتماا جسدي مر  الجرنا % 77و ،ريق مق الذكور  لهم عادة التعري أمام اآل
مرررنهق تعرررررق % 7وإلررريهق مرررنهق تعرررررق ال،رررت ا النظرررر % 1و اآل،رررر دوق ر برررتهق  
يبيق اسرت  م قرام برك االتحراد النسرات  بهونرغ  الصددو ل هذا  .الهات للتحر  الجنس  عبر 
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كونررغ وأعلررق نتيجتررك اق فلررث ال،ادمررات  رر  هونررغ كونررغ تعررررق للتحررر  الجنسرر  مررق قبررل 
 .ال باتق

- http://arabic.people.com.cn/102267/102268/7629718.html 
برريق افنترريق  قة مررأمررر ايكيررة أق يررة قامررت بهررا مجلررة أمر ترررح مررق دراسررة ميدانا :أمريكررا       

تعم ق تعررت إحدج صور التحر     لحظة معينرة مرق حياتهرا سرواي العمليرة أو الدراسرية 
التحررر   أق أبحرراث ا،رررجةرردر أبحرراث توقررد يحرردث هررذا بصررورة متكررررة لرردج الرربعأ مررنهق و 

العمرل مرق العرام ت تعرررق لهرذا السرلوك المشريق  ر  % 21لل إ 41ستشير إلل أق ما بيق 
 . (2013:عا  )

تعررررق  21ة يوجرد أمررر اماترة  قمررا بريالفر م جررايت تحرذر أق  األرقرام الترر  تفيرر :مصرر       
موقرر  ) عرر   للتحررر  الجنسرر  دا،ررل محرري  العمررل سررواي كرراق هررذا التحررر  لفظيررا  أو برردنيا  

 ( صحيفة أ،بار الحوادث المصرية 
 تيرات  3أق واحردة مرق كرل ( بمصرر) بحروث الررأي العرام ل   إحصاتية للمرك  المصري ل      

 . 7184رق للتحر  الجنس  بمصر ، ل تعر  71 -78مق العمر 
يعصرر  ة الج اتريررة العاملررة أر  الجنسرر  واحرردا  مررق كرروابيا المررر أصرربح التحرر: الج اتررر      

الجنسرر    ولهررذا تحررت و ررتة التحررر  بررر م الةررانوق الررذي يجرمررك ذ  كل مررؤ يوميررا  بحياتهررا وبشرر
 حة    مجتم  ال يرحم ومرق لرم ت،ر تعان  ج اتريات كفيرات    صمت م بق ،و ا  مق الفري

 ( ةأموق  بوابة المر  ) .فكير قبل أق ت رق أبوا  المحاكم مق الفريحة  ه  تفكر وتمعق الت
" التحرررر  الجنسررر "تيرررات والسررريدات الم ربيرررات ظررراهرة تعررران  الكفيرررر مرررق الف:  الم رررر       

  ويتبرر  بعررأ أربررا  ورؤسرراي ال،رراص  رر  الم ررر  الة ررامالتفترري   رر  كفيررر مررق مؤسسررات 
العربيرة نرت )وحاجة تلك النسراي للعمرل  مكانتهم العمل  رقا  شتل لإليةام برحاياهم مست ليق 

 .  (الم ربية" األحداث"نة   عق صحيفة 
لصرالح وكالرة األنبراي العالميرة    دراسة ميدانية أجرتها شركة أبحاث عالمية : السعودية      

يا التحررر  الجنسرر   رر  دولررة  رر  قرررا 74كشررفت أق المملكررة تحتررل المركرر  الفالررث مررق برريق 
  ولرذلك ترم سرق نظرام الحمايرة مرق اإيرذاي الرذي دمرد  يرك نظرام مكا حرة التحرر  مواق  العمل

ة ال ت يد عرق  يد عق سنة و راموالعةوبة الت  جايت  يك السجق لمدة ال تةل عق شهر و ال ت
 . لايرآال   8وال تةل عق لاير  أل  81
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ايا التحرر   ر  المملكرة كانت و ارة العدل أورحت أنك ، ل العرام المارر  بلرغ عردد قرر     
ن ةرة مكرة قررية   فرم محراكم م 281وتصردرت محراكم من ةرة الريراأ بواقر  . قرية 7717

قررية ومحراكم من ةرة المدينرة  781  فرم محراكم المن ةرة الشررقية قرية 431المكرمة بواق  
 . قرية  871

قرية  يمرا بلرغ عردد قررايا  يرر  8221وبلغ عدد قرايا السعودييق المتهميق بالتحر       
 . قرية 8871دييق المتهميق بالتحر  السعو 

 دولرة 74مل شرالرذج سرت  م االتيجة نتبيق  وحول تعرأ النساي للتحر  الجنس           
  أمراكق العمرل  ر اي للتحرر  الجنسر  العالم أق الهند تعد األسوأ  ر  مشركلة تعررأ النسر   

حراالت التحرر   مرق% 81قإ ر وبالنسربة للمسرت لعات الصرينيات %.81وتليها الصيق بنسبة 
مرررق قبرررل % 84مرررق قبرررل رؤسررراي العمرررل  و% 32منهرررا  أمررراكق العمرررل   ررر الجنسررر  حررردفت 

ق معظررم الموظفررات الصررينيات ي،ترررق الصررمت عنرردما يتعررررق أوأشررار ال،بررراي إلررل  .الرر م ي
،و ا مق التتفير السرلب  علرل تردرجهق  ر  السرلم الروظيف   أماكق العمل    للتحر  الجنس  

 .أو لحماية ماي وجههق أو إ ساد ع قتهق ب م تهق 
دراسة واقر  التحرر   ر  الجامعرات األردنيرة  الل الت  هد ت( 7111:المجالل) سةا   در      

 علرررل الدراسرررة   ترررم ت بيرررق(مؤترررة  األردنيرررة  عمررراق األهليرررة)الحكوميرررة وال،اصرررة الف فرررة 
التكرارات والنسر  المتويرة وتحليرل التبرايق )اإحصاتية   البة  واست،دمت األسالي ( 211)عدد

جامعية  وبةوانيق الجامعرة وأق الوقرت تح الواستنتجت الدراسة جهل ال البات باللوا.   (األحادي
دا،رل الصرفو   الجامع  كبير مما يؤدج الل بةراتهق منفررداتي تةريك ال البات    الحرم الذ

الجامعيرررة  وهنررراك اسررربا  ترجررر  الرررل ال البرررات أنفسرررهم هرررو عررردم االحتشرررام  ررر  الملررربا أو 
  لربعأ مت يررات وأظهرت النتاتد وجود  روق    التحر  الجنسر  الجسردي واللفظر. المظهر
 .الدراسة

   دراسرة اعردت بمركر  الملرك عبرد الع ير  للحروار الرو ن  عرق أسربا  تفشر  ظراهرة 
ش،صررا  مرق الررذكور واإنراث يمفلرروق ( 117) الدراسررة علرل  بةرت. التحرر  الجنسر  بالفتيررات

من ةررة  (83)عينررة عشررواتية ممفلررة للعمررر والجررنا ترررمنت جميرر  منررا ق المملكررة وعررددها 
الروا م الردين   : المةاب ت والمكالمات الهاتفية حول محاور الدراسة األساسية وهر  ومق ، ل

 .األنظمة  المسؤولية االجتماعية
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مق المشاركيق  يهرا يرروق أق ررع  الروا م الردين  هرو %  18أظهرت نتاتد الدراسة أق      
ق يرروق أق مرق المشراركي% 72أحد األسبا  الرتيسة للتحرر  الجنسر   ر  المجتمر   ر  وأق 

عرردم وجررود األنظمررة الترر  تحررد مررق التحررر  يررؤدي إلررل ا ديرراد حرراالت التحررر  الجنسرر   رر  
المجتم   وأنهم يروق بتق ليا هنراك عةوبرة تع يريرة منصروص عليهرا وواررحة تحردد مةردار 

ويتجلل ذلك وارحا   ر  نردرة .ها ي  سلوك ،ا ئ قد يلحق الرررل  عةا  أو ج اي كل تصر  
كاألسواق  والحرداتق  والمتن هرات  وأمراكق االحتفراالت  تفةر   العامة  األماكق وجود ال تات   

 .المجتم  حول السلوكيات ال،ا تة  واألنظمة المتعلةة بحةوق اآل،ريق  أو السلوك
  للتحررر  حررول اكفررر الفتررات تعررررا  ( skoog & other’s( 7182) رر  دراسررة 
 .مرحلرة المراهةرة المبكررة  ر لجنسر    اق النرد المبكر يساعد علل التحرر ورحت الدراسة أ

 83.41ب    وكش  النتاتد بمتوسر  حسرا تاة مق الص  الساب ( 211)البحث  شملت عينة
ق الفتيررات السررويديات يعررانيق التحررر  الجنسرر  ،رر ل النررروج أ 1.83 معيرراريمرر  انحرررا  

 .المبكر نتيجة للت ورات الجنسية والمعيارية
)  رررررر  جريررررررت  رررررر  هررررررذا المجررررررال كدراسررررررة الترررررر  أوتبرررررريق الدراسررررررات ال ربيررررررة  

Edwards:2016)  نراث بممارسرة الجرنا ب ريةرة اجريت هذا المجرال مردج اهتمرام اإ  التل
 – 78)ق امررأة تتررراو  أعمرارهق برري( 87)رسرمية او  يرر رسررمية وقرد اسررت لعت الدراسرة عرردد 

وجرد عنردهم نهرم يمارسروق الجرنا ب ررق  يرر رسرمية وال يعامرا أ 41علل مردج ( سنة  81
ق هناك تفشل    الممارسرات نتيجرة نةرص   ويعتمدوق علل مصادرهم ال،اصة وأتفةي  جنس

 .التربية الجنسية
هررد  الكشرر  عرق العوامررل المسرراهمة ي (Nyokangi, Phasha :2016) ر  دراسررة 

الفكريرررة عاقرررة مرررق المتعلمررريق ذوج اإ ترررم ا،تيارهرررا التررر العنررر  الجنسررر   ررر  المررردارا  علرررل
جراي هذه الدراسة النتاتد التر  توصرلت اليهرا التةرارير إدواع  مق و . جنو  ا ريةيا ال،فيفة   

الترر  تناولررت العنرر  الجنسرر   رر  مرردارا المتعلمرريق ذوج االعاقررة الفكريررة ال،فيفررة بجنررو  
 علررل الدراسررةاعتمرردت علررل العوامررل الترر  ت يررد مررق هررذه المشرركلة وقررد  الدراسررة ركرر ت .ا ريةيرا

 .بجنرو  ا ريةيرا ،اصرتيقمرق المتعلمريق  ر  مدرسرتيق مرتعلم ( 82)المةاب ت الفردية م  عردد
  االجتمراعييق ،صراتييقواأل تناولت المةاب ت الفردية المتعلميق والممررات العامليق بالمدرسة

شرملت  وقرد  الجنسر الحروادث مرق العنر   تحليل الكت  المدرسرية ال،اصرة بهرذه للباإرا ة إ
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جرررود رقابرررة عررردم و  –،فررراي حررروادث العنررر  الجنسررر  إ -،رررريقالرررر   مرررق اآل: العوامرررل هرررذه 
مرق التوصريات شرملت النةرا  لرل مجموعرة إوقرد ،لصرت الدراسرة  .مدرسية    بعرأ المنرا ق

تكفيرر  الرقابررة علررل  –وعيررة لل لبررة والمعلمرريق للوقايررة مررق العنرر  الجنسرر  تبرررامد ال: التاليررة
 .الحرم الجامع 

حرررول مةيررراا الكفررراية الذاتيرررة ل تصررراالت (  Quinn&other’s:2016)  ررر  دراسرررة 
مراهرق ( 374) بيق الرجال والمراهةيق مق الرذكور واالنراث اجريرت الدراسرة علرل عردد الجنسية

وكش  التحليل العامل  عق وجود ،مسة عوامل كامنة ا،رج ه  وسراتل .    المملكة المتحدة
االيجابيرة  والتراريخ الجنسر   والرواق  الرذكرج  وبينرت الرساتل الجنسية السالبة و  –من  الحمل 
الصررحية االتسرراق الرردا،ل  اهررم هررذه العوامررل  وقرردمت نترراتد الدراسررة السررلوكيات احصرراتيات 

 . للتواصل الجنس  بيق الشبا  المراهةيق مق الذكور واالناث
) حول الفجروات بريق المعتةردات والممارسرات   (  Toylor & other 2016)   دراسة 

اجرج هذه المشرروم علرل الممارسرات  ر  ريراأ اال فرال ( للمفللمشروم  ل المدارا الكندية 
 فنرات مرق  مةارنراتوترم اجرراي   ا الحكوميرة الكنديرة بشراق المفليرةمرق المردار  87مق الص  

ت الدراسررة نترراتد مركرر ة الجررنا والمتحرروليق جنسرريا ومررق يعرران  المفلررل مررق الجنسرريق واورررح
وتعتبرر هرذه الفجروات  .والمعتةردات والتصرورات والممارسراتعلل اشركالية الف ررات بريق المرربيق 
 .المؤفرة سلبا علل المناخ المدرس 

علرل  سررةواأل  ماألحرول ترتفير قررارات ( Wisnieski & other’s 2015)  ر  دراسرة 
الحرد   ر الردور الهرام   ر فرر الوالرديق بيراق أهرد ت الدراسرة الرل  .الحالة العا فيرة الرومانسرية

تنتةررل عررق  ريررق  الترر مررراأ مررق حرردوث األ ،و ررا   مررق الم،ررا ر علررل أ فررالهق المررراهةيق
جرل تع ير  الصرحة الجنسرية ،ر ل مل الذج ينتد مق هرذه الع قرة مرق أ  والحاالتصال الجنس 
 –امريكررا  هنررود)ريةرر  ا ( 71)اجرررت الدراسررة مةرراب ت شرربة منتظمررة مرر  عرردد .  ترررة المراهةررة

عامررا واظهرررت النترراتد ،مسررة  71-81اعمررارهق  تتررراو النسرراي وال تينيررات االمريكيررات ممررق 
مرق سرلوكيات الشربا  علرل حرد  التوقعرات الوالديرة –براي محاور أولهما األمهات وتوجيهرات اآل

وتبريق مرق  .بمصرادر المعلومرات مرق الجرد والجردة والعرم والعمرة والوفروق-ايجابا  أو  سواي سلبا  
العررم  –والجرردة  الجررد)سرررة يوجررد لررديهم مصررادر معلومررات مررق األ نررك الالمناقشررات والمةرراب ت أ

 .ناقشات ش،صية مق جهات موفوق  يهاجراي مال يوجد مجال إ أي (والعمة
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 حول النتراتد الصرحية الجنسرية لردج( : Wood ford and Other 2015)   دراسة 
تجميعهرا ترم   وبنراي علرل البيانرات التر  والعوامل الواقيرة لهرم الجامع قليات    الحرم  لبة األ

الصرحة واالعرراأ . كرالةلق وتعرا ل الكحرول) النفسرية  مق هذه الفتة الت  رك ت علل العوامل
 (.ممارسة الريارة البدنية والعةلية  و احترام الذات)ية السلبية علل المستوج الفردي البدن

حررد عوامررل االكتتررا  والةلررق ممررا ي يررد مررق هررذه الجنسرر  أ وأشررارت النترراتد أق التحررر 
 .علل الصحة البدنية سلبا الظاهرة شر  الكحوليات الذج ينعكا

 ر  معهرد البيرراي  "يقالمفلير"حول تجار  ال ر    (cain:2015) روحة الدكتوراه أ   
 "فنرررات  الجرررنا"و" المفليرررات" وكررذلكبجامعررة كارولينرررا الجنوبيرررة بالواليررات المتحررردة االمريكيرررة 

لفظرر  والعنرر  للتحررر  الجنسرر  وال هرردا ا  أحيررث يشرركلوق   "اللررو ل"و  "المتحرروليق جنسرريا"و
مرق لل ر   والية ال تو ر الحمايرة ( 38) قد أظهرت نتاتد البحث اقو . بسب  ميولهم الجنسية

د الحريرررات المدنيررررة ااتحررر)و الجرررنا حسرررر  أ  Sexualityالتمييررر  علرررل اسررراا الهويررررة
  ررر الجامعرررات   ررر  heteronormativityمررراكق ، ررررة بسرررب   أوهرررل ( 7188:االمريكررر 
 كمرا .الحررم الجرامع   ر تعران  مرق التحرر   التر ال لبرة  بعرأ  رادأنوام الب د وقد أم،تل  

وقررد  الجررامع ية برريق المت يرررات والحرررم حصرراتإنررك ال يوجررد ع قررة ذات داللررة أة ذكرررت الدراسرر
 . يعان  ال لبة مق التحي  االجتماع  والتميي  االجتماع  بيق هذه الفتة

. ة للتعلرريم العررال دارة الجررودإ ال رر   علررل حررول تررتفير ) Grawe:2015)  رر  دراسررة 
لرررل استكشرررا  قررروة ترررتفير ال ررر   علرررل تحسررريق نوعيرررة التعلررريم العرررال   ررر  إهرررد ت الدراسرررة 

وج واسرت،دمت الدراسرة المرنهد ال رول  لرف ث سرنوات بابميسسات التعليم العال  ال،اصة ب  مؤ 
والمةرراب ت  المناقشررات ادوات الدراسررة علررل وقررد اعتمرردت )7183عررامالررل  7188(مررق عررام 
مررق ./. 811وشررملت العينررة   عررراي هيتررة الترردرياأ رر   و  علررل واالسررتبيانات الجماعيررة

 .ترة التردريا والمحاررريقعرراي هيأال ر   و   ت تمفيل الجنسيق و  مراعيةالمجتم  األصل 
هر  مشراكل  ال لبرة وال البرات يعرانل منهرا التل ولل المشاكلأق مق ألل إوقد توصلت الدراسة 

الرذيق  والمحاررريق  يرر المتفررعيق   يرر المرؤهليق قمشركلة المحاررريفرم   التحر  الجنس 
 . مما يؤفر سلبا علل نوعية التعليمبدوام ج ت  يعملوق 

حول التحرر  والبل جرة  ر   االست  عية Skinner & Others) : (2015   دارسة 
هرد ت الدراسرة الرل معر رة اال،ت  رات بريق  .الت  يتم التبليغ عنهرا ذاتيرا  و   الجامعات االسترالية
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Metropolitan and G08) ) وقررد    ررل التحررر  الجنسرر  كفررر المنررا ق شرريوعا  ألتحديررد
كرت هيتة التدريا  رل الجامعرات ذ كما  الكبرج   الجامعات " GO8"اظهرت نتاتد الفنييق   

وقرد  سررت الدراسرة  .قليميرة والحررريةعلل للتحرر  بريق الجامعرات اإاألمستويات القليمية اإ
معردالت الفةا يرة التنظيميرة اليررا أترؤفر الترل لرل ا تةرار الردعم للتنميرة المهنيرة إهذه الظرواهر 

 . جهاد علل هذه الظاهرة اإمت يرات عوامل ل اللوتؤدج والت وير المهن  
المبذولررة  ررل المرردارا الذاتيررة الجهررود حررول  (Hillard& Others:2014) ررل دراسررة 

سررة  ر  الحرد شرراك األا  سياسات وبرامد ل يادة السر مة و  وذلك بتنفيذ  لتةليل التحر  الجنس 
وفنررات  "   "مفلررل الجررنا"لل رر   ،اصررة لل لبررة مررق هررذه الظرراهرة ور رر  التحصرريل العلمرر  

 .  "والمتحوليق جنسيا  "  "الجنا
 .المدرسرريةللحررد مررق هررذه الظررواهر  للمعلمرريقمسررتولية ال شررراكإ  رر  الدراسررة ونجحررت هررذه

،رررج أمدرسررة فانويررة  ومجموعررة  مررقمجموعررة   رر   الرر  و البررة( 817)علررل عرردد  هررا بةتو 
بهرا  التر المدرسرة ق أ واسرتنتجت الدراسرة مق مدرسرة ا،ررج   ال  و البة (884)مكونة مق 
 .اآل،ريقسوياي ممارسات تحر  جنس  مق ال    األ كفرأوالم،نفيق ( LGBO)مفالييق 

وقرر  التحررر  الجنسرر  ،اصررة لوورررعت المدرسررة سياسرريات لتررد،ل المعلمرريق كمحاولررة 
التفةيرر  لل لبررة للحررد مررق ظرراهرة التحررر  الجنسرر  بتنواعهررا ولةررد مررق اللفظرر   ووررر  م يررد 

 . راداألمق سلوكيات  ا  كبير  ا  تحسناظهرت النتاتد 
التحرر   عق ظراهرة لل االست  مإ هد تالت   (Others&Fineran:7111)   دراسة

وتكونررت   المدرسررة الفانويررة هررذه الدراسررة علررل  تيررات  بةررت  ةررد .الجنسرر   رر  امرراكق العمررل
مرا الجر ي الفران  أ. لنسراي البال راتا مرق./. 87الج ي االول مق العينرة بلرغ  .مق ج تييقالعينة 

 هرر  نترراتد المةارنررة برريق الفتيررات اللرروات  تعرررأ للتحررر  الجنسرر  مرر  اللررذيق لررم يعررانوا مررق 
 . التحر  الجنس  و بةت النتاتد علل رواح  م،تلفة مق الفانويات

قيرراا المواقرر  تررم و  (8111 : يت جيرالررد وا،ررروق )الدراسررة علررل اسررتبياق داة أاعتمرردت 
 سرها الدراسرة مةايي ووحردتالبدنية والعةليرة  صحتهم العمل م  تةييم  لالت  تم  يها التحر  

ة الفتيرات االتر  تعررأ وتم تحليل البيانرات باسرت،دام ا،تبرارات االرتبرا  واالنحردار وكانرت نسرب
ظهرررت الفتيررات أو  .معظررم الدراسررات العامررة  رر المعلنررة رقررام علررل بكفيررر مررق األ أللمرررايةات 
ممرا  مرق دراسرتهم كراديم قد تكوق سرببت انسرحابهم األ   قلأ ررا   الجنس لتحر  المعررات ل
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ق التررتفير السررلب  لظرراهرة إمررا ال رر    رر  سررق المراهةررة  ررأ. ع ررل صررورة سررلبية علررل العمررلأ
المدرسررة  وقررد تكرروق  مررق كرراديم   و يررا أ رررع المهنيررة و  علررل قرردراتهمالتحررر  انعكسررت 

 ر  التعامرل مر   اتالتردري  للمراهةر ولذلك يجعرل رررورة  ر، س متهم البدنية    العمل    
ممررا حررول المدرسررة العمررل  بيتررة مجررال  رر مررق العنرر   بتنواعررك الم،تلفررةاالعتررداي الجنسرر  

استكشرا  قررية التحرر  الجنسر    ر  ق ترنجحتست ي  أ الت  المدرسة الشاملةلل التةليدية إ
 . دا،ل المدرسة و،ارجها وع جها بعناية

 :السابقةالتعقيب على الدراسات 

  بوجرك عرام الجنسر ود ظراهرة التحرر  ناقشرت وجر التر بينت الدراسات العربية واالجنبية 
والكفيرر مرق  المردارا الفانويرة   ر ( نراثإ)البراتد هذه الظراهرة لردج ال وبوجك ،اص عق وجو 

النسررراي ممرررق يتعرررررق لهرررذه الظررراهرة يفررررلق التررر ام الصرررمت ،و رررا  علرررل حيررراتهق ال،اصرررة 
وق وارررحا  وظرراهرا  للعيرراق ويصررع  والمهنيررة و،اصررة أق التحررر  ال يمكررق أق يكررواالجتماعيررة 

 .علل الفعل إال المتحر  والرحية فباتك باألدلة والوقات  وال يكوق شاهدا  إ
المررردارا   ررر المرررراهةيق الموجرررود بررريق  الجنسررر نررروام التحرررر  وتعرررررت الدراسرررات أل 

فنرات  "و رل مجراالت العمرل مرق مفرل التحرر  الجنسر  ،اصرة اللفظر   المفليرات  ووالجامعات 
العنر  الجنسر   ر  المردارا بريق المتعلمريق ذوج و   "اللرو ل"و  "المتحوليق جنسيا"  و"الجنا
 .هدا ا للتحر  الجنس  بسب  ميولهم الجنسيةأاقة الفكرية ال،فيفة حيث يشكلوق االع

المردارا لتةليرل التحرر    ر كما بينت تجار  و نتاتد الدراسات الجهود الذاتيرة المبذولرة 
ودور  الدولررة  و  سرررةو األ شررراك المعلمرريق ا  سياسررات وبرررامد ل يررادة السرر مة و  وذلررك بتنفيررذ

  "مفلرل الجرنا"صيل العلم  لل    ،اصة لل لبة    الحد مق هذه الظاهرة ور   التح العبادة
 ".والمتحوليق جنسيا"  "الجنا وفنات " 

أق و  الناحيرة الةانونيرة لجريمرة التحرر  ( مصرر مق صرعيد)سيو  أدارة جامعة إكما بينت 
قررانوق تنظرريم الجامعررات والتحتررك التنفيذيررة  وقررانوق العررامليق المرردنييق  رر  الدولررة قررد ورررعوا 

إجررايات إنشراي أول وحردة و تمرت  .الةواعد الت  يج  االحتكام إليها    حالة ارتكا  التحرر 
كاق والمركرر  المصررري لمكا حررة التحررر  بالجامعررة بالتعرراوق مرر  صررندوق األمررم المتحرردة للسرر

بهد  التصدي لةرية التحر  و،لق قناة اتصرال مر  الحراالت التر  قرد تتعررأ  لحةوق المرأة
 .للتحر 
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رع  الروا م الردين  هرو أحرد األسربا  الرتيسرة للتحرر  أق واظهرت العديد مق الدراسات 
الجنس     المجتم     وأق المشاركيق يروق أق عدم وجرود األنظمرة التر  تحرد مرق التحرر  

 .  يؤدي إلل ا دياد حاالت التحر  الجنا
 :ميفهجية البحث  

 المورروم مرق دراسرات وأبحراث مراجعة ألهرم مرا كتر   ر  هرذام تدراسة وصفية استةراتية 
  ترل مجموعرة عشرواتية مرق النسراي ال  وكذلك تحليل االستبانات التر  ترم تو يعهرا علر  سابةة

 .الكويت  بدولةيعملق    بعأ المؤسسات الحكومية 
 :اإلحصائياألسلوب 

وترررم إجرررراي العمليرررات ( 81.1SPSS Vergien)ترررم إد،رررال البيانرررات علرررل برنرررامد 
 : اإحصاتية التالية

 . لعينة الدراسة)%( النسبة المتوية –( ت)التكرارات -
 .المتوس ات الحسابية واالنحرا ات المعيارية لعينة الدراسة -
 .لحسا  الفبات للعينة Alpha Cronbach'sمعامل الفا كرونباخ  -
ب ررأ إيجراد الفرروق بريق ( P>0.05)عنرد مسرتوج One way  األحراديتحليل التبرايق  -

 . Scheffe Procedureا،تبار شا يكمجموعات الدراسة بإجراي 
 :للبحث  اإلجرائيا انب 

 : أداة البحث :أوال

مرق االسرتلة الم لةرة باسرتفناي المجموعرة  تم تصميم استبانة مكونة مق ف فة مجموعرات      
مؤسسرات الدولرة   ر العاملرة  ولل عق مدج وجود الظاهرة بالنسربة للمررأةالمجموعة األ  .الفالفة

ظرر المررأة العاملرة مرق وجرك ن الجنسر سربا  وجرود التحرر  المجموعرة الفانيرة عرق أ-الكويت 
مجرال العمرل مرق   ر المجموعة الفالفة حول  رق مواجهة التحر  عند حدوفك -بدولة الكويت

يم دوتةرر التصررعيد أو  مكرراق ا،رررلمحاولررة االنتةررال الررل ادارة ا،رررج  أو  مواجهررة التحررر : مفررل
 .الفريحة و ا مق، السكوت أو  شكوج
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 :البحثعييفة  :ثانيا

 توصي  العينة  بةا لمت يرات الدراسة :(8)جدول 
 لم يبيق ./. العدد المت ير

 سنوات ال،برة
 84.7 83 واتسن8-81

 37.4 841 واتسن88-71 8.11%
 47.8 881  تكفر 78

 العمر

 34.8 871 سنك 71-31

 1.1 3 سنة 38-41 % 78.8
 41مق  أكفر

 سنة
823 43.2 

 %811                374 المجموم الكل 
سرررنوات )توصرري  العينررة حسرر  المت يرررات الترر  تبنتهررا الدراسررة ( 8)يبرريق جرردول رقررم       
 :ما يل ومنك يترح ( العمر)  (ال،برة

اسررتبانة (411) حيررث تررم تو يرر  عرردد /..13.8بل ررت النسرربة المتويررة ل سررتجابة علررل االداة 
 .موظفة(374)م،تل  الة اعات الحكومية واستجا  منهم عدد علل الموظفات  ل

مرق  أكفررال،بررة  ذويمرق /. .47.8نسربة متويرة  علرلأ بل رت: ال،بررةبالنسبة لمت ير  -
سررنة حيررث بل ررت العينررة الم،تررارة مررق   71 -88ال،برررة مررق  ذويسررنة فررم يليهررا 78

 ./..37.4هذه الفتة 
يرة مرق العينرة الم،ترارة مرق اعلل نسربة متويرة نسربة متو  بل ت: العمربالنسبة لمت ير  -

عمررار يليهررا األ/. .43.2حيررث بل ررت النسرربة المتويررة   سررنة 41عمررار اكفررر ذوج األ
 ./..34.8بنسبة متوية  .سنة 31بل ت حتل  الت 

 :الصدق والفبات: فالفا 
علرل أسراتذة مرق ذوي اال،تصراص  ر  مجرال " االسرتبانة"ال،تبار صردق األداة ترم عرررها     

 رررق  تحصررص يقالةيرراا والتةررويم  وآ،ررر ب ،صررصمتالبحررث  كمررا تررم عررررها علررل أسررتاذ 
وقرد أقرروا بصر حيتها لةيراا . تدريا الل ة العربية مق أعرراي هيترة التردريا بالل رة العربيرة

ل ويرا   وحرذ  بنررد ألنرك مكررر والمعنررل  هررابعرد تعررديل  ر  بعرأ بنودمرا تهرد  االسررتبانة إليرك 
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عليرك وبهرذا  اإجابرةمكرر م  بةية البنود  ب ريةرة مبسر ة لحساسرية مورروم البحرث وسررعة 
 .أصبحت أداة البحث    صي تها النهاتية جاه ة للت بيق

 (الفاكرونبراخ ةمعادلر باسرت،دام   ال،تبار فبات األداةالمعالجة االحصاتية تم إجرايكما 
Alpha Cronbach’s)عرردد  التر  كرونبراخ ل سرتبانة ككرل بلرغ معامرل الفبررات اللفرا   حيرث

 . حةق فبات االستبانة يتوبذلك  1.788 (7)بنودها
  :وميفاقشتهاعر  اليفتائج 

هل تعان  المرأة الكويتية العاملة  ر  مؤسسرات دولرة الكويرت مرق ظراهرة  :ولاأل التساؤل       
 التحر  الجنس ؟ 

 (:7)جدول رقم انظر لإلجابة علل هذا التساؤل 
ها المتوية لبنود اتلنس  المتوية والمتوس ات الحسابية م  انحرا او التكرارات : (7)دول ج

 التساؤل االول
 م

 البنود
المتوس   ال ابدا اعتةد ذلك نعم

 الحساب 
االنحرا  
 المعياري

لم 
 يبيق

النسبة 
المتوية
 % ت % ت % ت %

هررل تعتةررديق  8
حةررررا بوجررررود 

 ظررررررررررررررررراهرة)
التحررررررررررررررر  
الجنسرر   رر  
مؤسسررررررررررات 
دولررررررررررررررررررررررررة 

 الكويت؟ 

821 48.7 884 48.7 34 1.8 8.88 1.777 87 4.8 

هررررل شررررعرت  7
يومرررا بوجرررود 
تحررررررررررررررررررر  

 معك؟ 
48 88 88 83.2 724 71.

2 7.81 1.177 81 4.1 

هرررل سررررمعت  3
عرررررق  ميلرررررة 

و قريبرررررررررررررة أ
تعرررررررررررررررررت 
للتحررررررررررررررر  

 الجنس ؟ 

877 42 17 78.1 817 77.
3 8.77 1.171 81 4.1 
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لرردج  الجنسرر ظرراهرة التحررر   وجررودالبنررود الترر  تبرريق مرردج ( 7)يورررح جرردول رقررم           
  :و يما يل  تحليل النتاتد مجال العمل    المرأة الكويتية العاملة 

بنسرربة متويررة الجنسرر  الكويتيررة التحررر   رر  المؤسسررات العاملررة المرررأة الكويتيررة  تواجررك -
ومرق ال يعتةردوق /. .48.7بنسبة متويرة " يعتةد ذلك"ومق  /..48.7" لإلجابة بنعم"بل ت 
ومنك يتررح /. .1.778وانحرا  معياري /. .8.88حيث بلغ المتوس  الحساب  /. .1.8
سربة وبل رت الن. الظراهرة ر  وجرود  يعتةردوقأي اق ا راد العينة  .اآلراي نحو الظاهرةتبايق 

 .(7)رقم الجدول وه  نسبة رتيلة كما    بنود/. .1.8ةالمتوية لمق ال يواجك المشكل
بالتحر  الجنس   ر  العمرل  ةرد  العينة  رادأ شعور بمدج( 7)   جدول( 7)اما البند رقم -

" ذلررك عتةرردأ "جابررةبوجررود هررذه الظرراهرة واإ./. 88ل ررت بمررق العينررة اجابررت نسرربة متويررة 
وهررر  نسررربة عاليرررة وبلرررغ المتوسررر   71.2بنسررربة متويرررة " بررردا  أال توجرررد "و /.  . 83.2

هررذا معظررم العينرة لرم تشررعر بوجرود  قأ أي 1.177مر  انحرررا  معيراري  7.81الحسراب  
بحساسرية  ان باعرا   أع رلوبالر م مق تناقأ اإجابة م  البنرد األول . العمل    التحر 

    .دراسة هذا الموروم بالنسبة للمرأة العاملة العتبارات كفيرة  اإجابة  ير صريحة
و أ ميلرة لهرم  عق مدج سماعهم بوجود الظاهرة م حيث يفير التساؤل ( 3)   البند رقم  -

ال يعتةردوق "و/. . .78.1" وأعتةرد ذلرك/. ".42بل ت النسبة المتوية لإلجابة بنعم  .قريبة
حررا  االنمر   8.77ويفسر المتوس  الحساب  للعينرة /. .77.3نسبك متوية بل ت ب" بدا  أ
 .راي العينةآق هناك تبايق    أ 1.171معياري ال

يررو "البري رران  العررالم المركرر    رر جريررت أ الترر دراسررة الوتتفررق هررذه الدراسررة مرر  نترراتد  -
كرررل مرررق  ودراسرررة األردنيرررةعرررق مجتمررر  الجامعرررات (7111:المجرررالل)  ودراسرررة "جرررو 

Nyokangi, Phasha :2016 (Hillard& Others:2014)  . 
الكويتية  ر  مؤسسرات العمرل الكويتيرة مرق  بالمرأةسبا  التحر  الجنس  أما  :الفان التساؤل 
 العينة؟وجهة 
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 المعياريةالتكرارات والنس  المتوية والمتوس ات الحسابية واالنحرا ات : (3)جدول 
المتوس   ال ابدا اعتةد ذلك نعم البنود م

 الحساب 
االنحرا  
 المعياري

لم 
 يبيق

النسبة 
 % ت % ت % ت %المتوية

هل الم با  4
وقلررررررررررررررررررررررررة 
االحتشرررررررررررام 

سررربا  أمرررق 
وجررود ظرراهرة 

 التحر ؟

841 37.4 837 38.3 77 71.2 8.71 1.178 78 2.7 

هررررل يتوقرررر   8
سرررررررررررررررررلو  أ

تفاعل المررأة 
مررررر  الرجرررررل 
 ررررررر  بيترررررررة 
العمل يسب  
وجررررود هررررذه 

  الظاهرة؟

847 31.3 884 31.8 18 74.3 8.73 1.112 77 8.1 

واجهرررت هرررل  2
 صرررررررررررديةاتك
مشررررررررررررررررركلة 
 تحررررررررررررررررررر 

  رررر جنسرررر  
 العمل؟

872 47.8 28 82.3 11 74.8 8.84 8.113 78 2.7 

لألسربا  التر  تردعو  ةالرتيسرالدراسرة  تبنتهرا التر أهرم االسربا  ( 3)يبيق جدول رقرم 
هررذه البنررود و العاملررة  رر  مؤسسررات الدولررة الكويتيررة  الكويتيررةالررل التحررر  الجنسرر  بررالمرأة 

سلو  التفاعل بريق المررأة والرجرل  ر  بيترة أمدج بند  -الم با واالحتشام  بند-   تمحورت 
 :يورح ذلك التال جدول الو  العمل     وما يدور حول هذه الظاهرةالكويتية  العمل
 ( 4)رقمبند  :واالحتشامبند الم با  :اوال
بنرد   سلو  التفاعل بيق المرأة والرجرل  ر  بيترة العمرل بمؤسسرات الدولرة بدولرة الكويرتأ :فانيا
 .(8)رقم
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 .صحة الوقات  م  ما يسمعنك عق هذه الظاهرة مدج: فالفا
 ررر  المؤسسرررات العاملرررة حتشرررام م برررا المررررأة الكويتيرررة اال،ررراص بمررردي (: 4)البنرررد رقرررم  -

 ررإق ./.  37.4 ةررد اجابررت نسرربة متويررة بل ررت   وع قررة ذلررك بررالتحر  الجنسرر الكويتيررة 
اال،رر   هناك ع قة بيق ارتداي الم با والتحر  الجنس  ألنهرا تفيرر الشرهوة عنرد ال رر 

وبلررغ   ./.20.6بل ررت  "برر  ابرردا  " واإجابررة  ./.38.3" ذلررك بتعةررد"وبل ررت النسرربة المتويررة 
لل وجود تبرايق  ر  هرذا مما يؤكد ع 1.178م  انحرا  معياري  8.71المتوس  الحساب  

عبرررارات ) بتنواعرررك الم،تلفرررةق الم برررا لهرررا ع قرررة بوجرررود ظررراهرة التحرررر  أأي . البنرررد
 .(   الل  ير ذلكعجا  واالنبهار بجمال الجسماإ

سرلو  أ عرق اعتمراد يتسرايل حيرث( 4)قد يؤكرد هرذا البنرد نتراتد البنرد رقرم (: 8)البند رقم- -
النسربة  بل رت. الجنسر ظراهرة التحرر   يرؤدج الرلتعامل المررأة مر  الرجرل  ر  بيترة العمرل 

وبلررغ /. . 74.3واالجابررة بررالنف  بل ررت النسرربة المتويررة /. .31.8" ال اعتةررد ذلررك"المتويررة 
 .1.112م  انحرا  معياري  8.33المتوس  الحساب  

صردقاي والر مي ت مرق ظراهرة التحرر  األ يواجركيتررح صرحة واقر  مرا  ومنرك(: 2)البند رقم -
 وتعتةردوق ذلررك بنسربة متويررة  ./. 47.8جابررة برنعم لإل متويرةالنسرربة ال بل رت و    الجنسر 

مرررا المرررراجعيق  كانرررت نسررربة المتويرررة أ .العمرررل ،اصرررة بررررتيا. /. 82.3بل رررت  جابرررةلإل
مر   8.84وبلرغ المتوسر  الحسراب  للبنرد  الظراهرة للمتسرببيق  ر  وجرود/.   74.8ل جابرة
لتتكيررد لحصرراتيات ق كانررت تميررل اإا  و  اآلرايهنرراك تبررايق  رر  أق  أي 8.13 معيرراريانحرررا  

 . وم ابق للواق  ويسمعونك  ما يرونك م 
برتق هنراك معانراه مرق ظراهرة  الفران وبهذا تجي  تساؤالت البنرود عرق تسراؤل الدراسرة 

الرجررل تكرروق بسررب  الم بررا او تفاعررل المرررأة مرر   قررد تظهرهررا اإجابررة   ةررد لالجنسررالتحررر  
 ررراد العينررة بنسرر  متويررة أتتبررايق هررذه الظرراهرة برريق و   رر  بيتررة العمررليجابيررة م لةررة إ بصررورة
 .متفاوتة
  ) (Hillard& Others:2014دراسرررةوبرررذلك تتفرررق نتررراتد الدراسرررة مررر  كررر  مرررق      

Nyokangi:2016 Skinner & Others :2015   (2012 حمرداوج:) )  ومنظمرة
 (.  Wisnieski & other’s 2015) )حةوق المرأة بمصر
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  العمل الكويتية؟مارده  علك اذا تعررت لظاهرة التحر  الجنس     بيتة  :الفالثالتساؤل 
 بيق النسبة المتوية لإلجابات :(4)جدول رقم 

مواجهة 
 التحر 

محاولة 
االنتةال الل 

أ،رج إدارة 
أو مكاق 
 آ،ر

 التصعيد
 وتةديم شكوج

أسكت 
،و ا مق 
 الفريحة

المتوس  
 الحساب 

 
االنحرا  
 المعياري

لم 
 يبيق

النسبة 
 %المتوية

 ./. ت ./. ت ./. ت ./. ت
837 38.3 72 71.3 881 38.2 73 2.8 8.84 8.111 78 2.7 
 ر  وجررود ظراهرة التحررر   ترررريقحتمراالت ردة الفعررل للمالاإجابرة ( 4)يبريق جردول رقررم     

 يواجهروق المتحرر  ويررعوق حردودا   أنهرم  ./.38.3علرل نسربة متويرة أ ادت أوقد   الجنس 
نهم يتةرردموق بشركوج ويصررعدوق شركواهم لرؤسرراتهم تبر./. 38.2لرذلك  و بنسرربة متويرة بل ررت 

 جابرة اإ مراأ . ./71.71جابرةالنسبة المتوية لإل ةد بل ت  ،رآلل مكاق إما بالنسبة ل نتةال أ 
ق ويتبرريق مررق اإجابررات أ../. 2.8متويررة النسرربة ال  بل ررت مررق الفررريحة سرركت ،و ررا  أ بررتننل

تعمرل بالمؤسسرات الحكوميرة تتمتر  بةروة الش،صرية وحريرة الترتقلم  الت ة العاملة الكويتية مرأال
 .العمل    تةابلها  الت م  المواق  الصعبة أو المحرجة 

مركر  الملرك عبرد الع ير  للحروار الرو ن  عرق أسربا  تفشر   م  دراسة وهذه النتاتد تتفق     
  (7111:المجالل )  التحر  الجنس ظاهرة 

,(Hillard& Others:2014),( cain:2015),( Skinner & Others:2015) 
 (Fineran & Others: 2009), (Wood ford and Other : 2015 (. 

 : التساؤل الراب  
 ترجر  الرل العوامرل الديمجرا يرة( P>0.05)داللة إحصاتية عنرد مسرتوج هل هناك  روق ذات 

 -:التل تبنتها الدراسة
 ؟سنوات ال،برة  .3
 ؟ العمر .4

 
 



 (دراسة استطالعية على بعض المؤسسات الحكومية في دولة الكويت )  المرأة والتحرش الجنسي في العمل 

- 717 - 

 التبايق األحاديتحليل ( 5)جدول 

 السؤال المت ير
 

التبايق 
 االحصات 

 مصدر التبايق
مجموم 
 المربعات

متوس  
 المربعات

درجة 
 الحرية

 ( )قيم 
قيمة 

 الداللة ( )

،برة
ت ال

سنوا
 

 السؤال
 االول

بيق 
 المجموعات
دا،ل 

 المجموعات

87.741 
817.314 

4.113 
413. 

3 
 دالة .111 371

 373  814.234 المجموم

 السؤال
 الفان 

بيق 
 المجموعات
دا،ل 

 المجموعات

34.211 
741.171 

88.821 
277. 

3 
 دالة 11.11 371

 373  713.811 المجموم

 السؤال
 الراب 

بيق 
 المجموعات
دا،ل 

 المجموعات

88.181 
778.111 

3.183 
737. 

3 
 دالة .118 371

 373  717.181 المجموم

 السؤال
 ال،اما

بيق 
 المجموعات
دا،ل 

 المجموعات

81.278 
711.237 

3.847 
711. 

3 
 دالة .114 371

 373  711.727 المجموم

السؤال 
 اداالس

 بيق
 المجموعات
 دا،ل

 المجموعات

34.732 
412.311 

88.871 
8.111 

3 
 دالة 1.11 371

 373  448.834 المجموم

السؤال 
 اب الس

 بيق
 المجموعات
 دا،ل

 المجموعات

71.187 
384.142 

 
2.214 
181. 

3 
371 
 دالة 1.11 

 373  374.111 المجموم

 
 المت ير

 
 لسؤالا

 
 التبايق
 االحصات 

 التبايق مصدر

 
 مجموم
 المربعات

 
متوس  
 المربعات

 
 درجة
 الحرية

 
 قيمة
( ) 

 الداللة
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 السؤال المت ير
 

التبايق 
 االحصات 

 مصدر التبايق
مجموم 
 المربعات

متوس  
 المربعات

درجة 
 الحرية

 ( )قيم 
قيمة 

 الداللة ( )

 ال،اما العمر

 بيق
 المجموعات
 دا،ل

 المجموعات

7.959 
291.303 

2.653 
.787 

3 
 دالة 019. 371

 373  299.262 المجموم
تحليررل التبررايق االحررادي باسررت،دام  التسرراؤل الرابرر جابررة علررل اال( 8)رقررم يبرريق جرردول         

One way Analysing علرل ( 8)وقرد ركر  جردول  والعمرر سنوات ال،بررة  بمت ير ا ال،اص
الررردالالت االحصررراتية للبنرررود التررر  اظهررررت  روقرررات ذات داللرررك احصررراتية عنرررد مسرررتوج رصرررد 

(0.05>P ) االحصراتية  و يمرالبياق اهم دالالت الفروقرات  كا،تبار شا ي االستعانة بإجرايوتم 
 :والعمراظهرت دالالت احصاتية لمت ير ال،برة  الت تحليل البنود  يل 

حول مدي االعتةاد بوجود الظاهر بوجك عام بل ت الداللة االحصراتية لةيمرة  :االولالبند       
بل رت    scheffe Procedureوعند اجراي ا،تبرارات شرا يك  إحصاتية دالك  وه صفر  ( )

 (.سنة 41-71)الفتة ذات ال،برة مق  لصالح 8.24 ة معامل الفاقيم
االستبانة ش،صريا   ةرد وجردت  للمستجيبة علل   ش،ص حول وجود تحر  :الفان البند       

بل رت قيمرة  كاجراي ا،تبرار شرا ي احصاتيا  وعندصفر وه  دالة (  )حصاتية لةيمة االداللة ال
 (.سنة41-31)لصالح الفتة االكفر ،برة مق  7.27معامل الفا 

نترراتد   ةررد اورررحتحررول اسرربا  التحررر  مررق وجهررك نظررر ا ررراد العينررة  :الرابرر البنررد       
وبررإجراي  1.118(  )قيمررة  احصرراتية   بل ررتاق هنرراك  ررروق ذات داللررة  تحليررل االحصررات ال

 (سرنة 71-8)لصالح الفتة ذات ال،برة االقرل مرق  8.1 اقيمة معامل الفبل ت  كا،تبارات شا ي
للميرل الرل ظهرهق اق الم با سرببا قويرا  ر  تشرجي  الر م ي والشربا  نوهم يروق مق وجهك 

 . يهمقال  ل 
بل رت  تبريق اق هنراك دالل احصراتية  :والرجرلة أاسلو  التفاعل بيق المر  :ال،اماالبند        
لصررالح الفتررة  8.17ار شررا ية وجررد اق قيمررة معامررل الفررا وبررإجراي ا،تبرر  1.114 ( )قيمررة 

 رر  التفاعررل مرر  فاقبررة رؤيررا  ولهرراسررنة وهرر  الفتررة االكفررر ،برررة  41ذوات ال،برررة االكفررر مررق 
 .وال م يالشبا  
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نتراتد  بنيرت: التحرر حول صحة واق  ما تواجك الصديةات مق ظاهرة  :الساداالبند          
صررفر وبررإجراي ا،تبررار (  )نررد وجررود الظرراهرة حيررث بل ررت قيمررة االحادي للباإحصرراتي التحليررل

لصررالح الفتررة االقررل ،برررة مررق سررنة الررل عشررر  7.187شررا يك وجررد معامررل الفررا قيمتررك بل ررت 
 .سنوات
اق هنراك ردة الفعرل  وجرد: للتحرر عنرد تعرررك  اتت،رذينهحرول اإجررايات التر  : السراب البند 

وهر   8.78معامرل الفرا قيمرة صفر ولكنهم ي،شوق الفريحة حيث بلرغ (  )حيث بل ت قيمة 
و بيعرة سريكولوجية المررأة بوجرك عرام ال،بررة لةلرة لصالح الفتة االقل ،برة وهذه نتاتد من ةيرة 

 (.الرجل)الفعل مق ال ر  اال،ر  انعكاسات رد مق
  :اخلالصة

اللفظرر   والعنرر  الجنسرر   رر  متنوعررة  منررك ات،ررذ أشرركاال   شررات  التحررر  الجنسرر  لفررظ     
 –التحرول الجنسر -اللروا  –ات المفلير  واج - كالبويرات)المدارا  وممارسة الشرذوذ الجنسر  

،يرررة اآلونررة األ ،رراص و ررلوتعرران  المرررأة بصررفة عامررة مررق هررذه الظرراهرة بوجررك (. الم،نفرريق
 الترر جامعرات لدراسرة هرذه الظراهرة بحراث بالومراكرر  األ الدوليرة حةروق المررأة نشر ت منظمرات 

مرق جانر   الروع لدج الشبا   وعردم  الدين لةلة الوا م  عصر العولمة   االنتشار    ،ذت أ
فرارة   كمرا تلعر  حساسرية وحراجرة إالفتيات باللواتح والنظم ال،اصة بعةا  المتحرشيق بالنسراي

 .،روال،و  مق اآلفار الناتجة مق ال ر  اآل الموروم 
الكفيررر مررق النسرراي ممررق يتعررررق لهررذه الظرراهرة يفرررلق الترر ام ق أ اسررةر نررت نترراتد الدوبي     

بيترة   ر لتحرر  الجنسر  أق هنراك عوامرل ترد   الر م ي ل يرراويتررح مرق النتراتد أ  الصمت
ال رر   ال راتر  عنردألنهرا تفيرر  ال يرر محتشرمة بكا رة صرورهاارترداي الم برا مرق مفرل  العمرل
. مناقشرة أو تحردفا      بيترة العمرليجابية م لةة الرجل بصورة إتفاعل المرأة م  يرا وأ  ،راآل

يرد علرل أق للتتكحصراتيات تميل اإو  راد العينة بنس  متوية متفاوتة أهذه الظاهرة بيق  وتتبايق
 ما يسمعونك مق ال م ي 

وبهرررذا تبنرررل البحرررث عررردة مةترحرررات  م ابةرررة للواقررر  الجنسررر مواقررر  للتحرررر   ويرونرررك عرررق
 .منهاللمرأة والحد  الجنس وتوصيات لع ج ظاهرة التحر  
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 :والتوصياتاملقرتحات 

ر رر  مسررتوج الفةا ررة التنظيميررة لرردج المررراهةيق والشرربا  بوررر  برررامد ت رروير مهنيررة  -
 . هاد ة

م يررد مررق االهتمررام بررالتفةي  الجنسرر  مررق ،رر ل المنرراهد المدرسررية ،اصررة المررواد  -
 .ناثالع قات الجنسية بيق الذكور واإ بعاد والعلمية لشر  أالدينية 

  .ليةفرشادية للحد مق ظاهرة التحول الجنس  والمإور  برامد  -
 .ع جيةبةانوق إل ام  لألهل بتحويلهم لمراك  « الجنوا»و« البويات»ع ج  -
 رر   جنسرر  تحررر مرق وجررود  العمررل للحرردورر  كرراميرات  رر  ال رقررات العامرة لمراكرر   -

 .العمل وحماية للمراجعيقأماكق 
 بإعرادة النظرر  ر  األعررا  والتةاليرد التر  درجرت الجنسريق تيسرير س ربل الر واج بريق  -

 .نفةاتك أو مظاهريتعلق بالكفاية    ال واج  عليها   يما
للحد مق ظاهرة تناول الكحوليرات والمرواد الم،ردرة لحمايرة الشربا  ور  قوانيق رادعة  -

 .مق االنحرا ات بتنواعها  وتبصيرهم بالسلوكيات ال ير سوية الناتجة مق تعا يها
 ر  هيتتهرا ولباسرها وك مهرا ونحرو ذلرك عنرد ،روجهرا باالحتشرام الت ام المرأة ررورة  -

أو  ر  األسرواق أو قرراي حاجرة  بالجامعرةم يالتعلر ر  عمرل أو اللم اولرة  المنر ل  مرق
 .نحو ذلك
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 املراجع

 :العربية املراجع: اوال

 .74رقم  النور  ايةسورة  الكريم الةراق  -

دراسررة اسررت  عية علررل الة ررام المصررر    رر  المملكررة العربيررة (. 7188)  وحيررد أحمرردالهنرردي -علرر نرروال   لشررهريا -
 .جامعة الكويت  (77)اإدارية السعودية  المجلة العربية للعلوم 

 .ةللعلوم  الةاهر عواق  التحر  الجنس   الدار العربية (. 7114)رراوي  يوس ةال -
 .الةاهرة والتعليم و ارة التربية  (.7111)المعجم الوجي   -
 .التحر  الجنس  بالمنظار  جامعة المنو ية(. 7183)محمد هريدي عادل-شوق   ظري  -
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