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

مستخلص البحث:
يعتبر لفظ التحرر

الجنسر لفظرا جديردا علرل الفةا رة العربيرة ةرد عرر مرق قبرل برال ل

بمعنررل ظهرررور التررودد والتةرررر للجررنا اال،رررر وتناولتررك كتررر الفةا ررة العربيرررة علررل ا،رررت
رر .وم ر االنفتررا الفةررا
مسررتوياتها شررع ار وقصصررا ونفر ا

علررل الحرررارات ال ربيررة وم رق  ،ر ل

الفرررراتيات العالميرررة ات،رررذ اسرررلوبا جديررردا بعيررردا عرررق الةررريم األ ،قيرررة والدينيرررة لفرررظ التحرررر
الجنس .
والتحررر

الجنسر

الجنسر لفررظ شررات ات،ررذ اشرركاال متنوعررة منررك اللفظر والعنر

ر

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

هذه الدراسة االست

عرق مردج وجرود ظراهرة التحرر

عية الكشر

الجنسرل

لرردج المررأة الكويتيررة ر بيتررة العمررل ومرردج معاناتهررا منهررا واسررتظهار االسرربا والرردواع مررق
وجهررة نظرهررا ررل هررذه الظرراهرة لع جهررا والحررد منهررا .بةررت اداة الدراسررة " االسررتبانة" علررل
عرردد( )737مررق العررام ت الكويتيررات ر المؤسسررات الحكوميررة تد،لررت البيانررات ر الحاسر
اآلل وعولجت إحصاتيا.
تبرريق نترراتد الدراسررة أق الكفيررر مررق النسرراي ممررق يتعررررق لهررذه الظرراهرة يفرررلق الترر ام
الصمت ومق النتاتد يترح اق هناك عوامل تد

ال م ي برالتحر

الجنسر

ر بيترة العمرل

مفل ارتداي الم با ال ير محتشمة بكا ة صورها ألنها تفير ال رات عنرد ال رر اال،رر وايررا
تفاعل المرأة م الرجل بصورة إيجابية م لةرة تحردفا أو مناقشرة ر بيترة العمرل .وتتبرايق هرذه
الظررراهرة بررريق ا رررراد العينرررة بنسررر متويرررة متفاوترررة .وتميرررل اإحصررراتيات للتتكيرررد علرررل أق مرررا
يسررمعونك مررق ال ر م ي ويروونررك عررق مواق ر

للتحررر

البحث عدة مةترحات وتوصيات لع ج ظاهرة التحر

الجنس ر م ابةررة للواق ر  .وبهررذا تبنررل
الجنس للمرأة والحد منها.

الكلمة اال تتاحية:
التحر

الجنس  -المرأة  -الكويت

women - Kuwait
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Sexual harassment-

) المرأة والتحرش الجنسي في العمل ( دراسة استطالعية على بعض المؤسسات الحكومية في دولة الكويت
Woman and Sexual Harassment at Work
(An Exploratory Study of Some Governmental Organizations in the State of
Kuwait)
Prepared by
Dr. Jassem Ibrahim Al-Omar
Dr. Ahmed Saleh Alathary
Associate Professor
Associate Professor
Dept. of Business Administration
Dept. of Business Administration
College of Business Studies
College of Business Studies
Dr. Abdel-Latif Ibrahim Al-Rakhis
Assistant Professor
Dept. of Management and Secretariat
College of Business Studies

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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املقدمة:
للمررأة الكويتيرة دور بررار وراترد ر جمير مجراالت الدولررة ةرد حةةررت إنجرا ات وتةرردم
كبيررر ر جمي ر المناص ر الت ر تةلرردتها مررق سياسررية ر يعررة حتررل وصررلت (و يرررة) مررف إلررل
المناصررر الةياديرررة اإداريرررة سرررواي ررر الة رررام العرررام أو الة رررام ال،ررراص .وللمررررأة الكويتيرررة
ةررد وقفررت م ر الرجررل يرردا بيررد ر بنرراي وارسرراي

إسررهامات عالررة ر بنرراي المجتم ر الكررويت

حرارة الدولة .ويذكر التاريخ الدور الب ول الذي لعبتك افناي ال و العراق ال اشم علرل دولرة
الكويررت لةبررت

“أ،ررت الرجررال" .وم ر هررذا تتعرررأ الم ررأة لظرراهرة التحررر

الجنس ر ويعتبررر

شررك مررق أشرركال التفرقررة العنصرررية يررر الشرررعية وهررو إيررذاي لل يررر نفسرريا وجسررديا وتعررانل
الم ررأة بوحررك عررام مررق مشرركلة التحررر

الجنس ر

،اص مق هذه المشكلة قبل الرجل سواي

ر كا ررة المجتمعررات وتتعرررأ الم ررأة بوجررك

العمل او الشارم او أماكق التسوق العامرة– وهر

ناد ار ما يتم التبليغ عنهرا لحساسريتها ولجهرل المررأة بحةوقهرا ر هرذا المورروم وعردم وجرود
ادلة قا عة علل الحدث ممرا يجعرل المررأة ر الورر االررع  .والتحرر
متنوعررا وتتعرررأ ألصررنا
م،تلفة سواي

يت،رذ شرك وسرلوكا

متعررددة مررق البشررر (أ فرراال ونسرراي ورجرراال) ويحرردث رر أمرراكق
المواص ت أو

بيتة العمل أو الشارم أو

المدارا والجامعات.

ر هررذا البحررث سرريكوق مجالررك مةصررو ار علررل عنصررريق أساس ريق همررا الم ررأة وبيتررة
العمل .حيث تحتل المرأة اآلق مكانا مرموقا

بيترة العمرل وتشركل نسربة كبيررة مرق قروة العمرل

كل المجاالت ب استفناي .ومما ال شرك يرك أق أي ترتفير سرلب علرل المررأة مفرل (التحرر
الجنس ر ) س رواي مررق قبررل رؤسرراتها ر العمررل أو م تهررا أو الم رراجعيق سررينعكا حتمررا علررل
أداتها بصفة ،اصرة والعمرل بصرفة عامرة .وتشركل حساسرية دراسرة هرذا المورروم صرعوبة رل
إجراتك وتنفيذه و،اصة
تعتبر قرية التحر

مجتمعاتنا الشرقية.
الجنس مق اآل ات الت تعان منها المجتمعات برا،ت

أنواعهرا

وأنما هررا س رواي كرراق الشرررقية أو ال ربيررة .إق الكفيررر مررق النسرراي ممررق يتعررررق لهررذه الظرراهرة
يفرلق الت ام الصمت ،و را علرل حيراتهق ال،اصرة واالجتماعيرة والمهنيرة و،اصرة أق التحرر
ال يمكق أق يكوق وارحا وظاه ار للعياق ويصع إفباترك باألدلرة والوقرات وال يكروق شراهدا علرل
الفعل إال المتحر

والرحية.
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هرذه الدراسرة أيررا أق األرقرام واإحصراتيات ال تمفرل اال جانبرا

كما تكمق الصعوبة

بسي ا مق تلك المعاناة الت تعيشها المرآة العاملة

عالم اليوم .

مشكلة البحث:
تعان المرأة مق حساسية الموروم كفير مق رحايا التحر
السمعة واال تةاد إلل الجرأة والشجاعة وهو ما يجعل الوقو
الرررحايا ت،ررا

ت،را

الفرريحة وتلويرث

علل أفار الظراهرة صرعبا وبعرأ

م رق ةررد عملهررا وشررعور الرررحايا بررتق المتحررر

وبذلك تتعرأ المرأة لإلحساا بال بق .ولهذا إق موروم التحر

لررق يجررد العةررا ال ررادم لررك
الجنس بعيرد عرق المعر رة

الكاملة لصورتك الحةيةية.
ومق أسبا التحر

الجنس الت ذكرها ادريا()On line

عدة نةا :

منها  -يا الوا م الدين -واللهث وراي الماديات إشبام الحاجات-و يا دور األسرة الفاعرل
والرقراب

ر تتسريا ال،لررق الةرويم ر نفرروا األبنراي -وانتشرار الب الرة برريق ق رام كبيرر مررق

األ راد بشكل مةن و ير مةن والكبرت العرا ف
أيرا

تفش ظاهرة التحر

الجنس

ر محري األسررة والرر و االجتماعيرة سرببا

وانعدام أو ندرة األنش ة الجماعية لش ل وقرت الفر ار

رر مررق ال اقررات كاالهتمررام بنظا ررة البيتررة
الت ر ت،لررق االهتمامررات المشررتركة وهررل تمررتص كفير اوت،ليصها مرق كرل ررار -ونردرة البررامد التوعيرة الهاد رة وانتشرار الفرراتيات المنفتحرة علرل
دول العالم بدوق رقابة.
وينظر عاشور وآ،روق ( )81 :7111حرول ظراهرة التحرر
تت ايد

الجنسر التر اصربحت

السنوات الةليلة المارية بعد اق كانرت ر المناسربات واألعيراد وتمفلرت ر المظراهر

التالية:
جنس شرفوي (م حظرات تعليمرات

 -8تحر

رر أسرتلة ونكرات بذيترة اإ لحرا

ر

ل لةاي).
 -7التحر

الجنس

 -3التحر

جنس بسلوك مادج ( بداية باللما والتحسا واالنتهاي باالعتداي ).

وت،تلررر

ير الشفوي ( نظرات موجهك ايمايات تلميحات جسدية ).

الوسررراتل المسرررت،دمة للتحرررر

الجنسررر مرررق جانررر الرجرررل ررررد األنفرررل نتيجرررة

للت يرات الفةا ية واالجتماعية ومت يرات السياق التنظيم .
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وبوجرررك عرررام رررإق مشررركلة التحرررر

الجنسررر التررر تتعررررأ لهرررا المررررأة ررر كا رررة

المجتمعات وتعان المرأة بوجرك ،راص مرق هرذه المشركلة قبرل الرجرل سرواي ر العمرل أو
الشرارم أو أمرراكق التسرروق العامرة – وهر نرراد ار مرا يررتم التبليررغ عنهرا لحساسرريتها ولجهررل
المررأة بحةوقهررا ر هررذا الموررروم وعردم وجررود أدلررة قا عرة بالحرردث ممررا يجعرل المررأة ر
الور األرع .

تساؤالت البحث:-
ويفير البحث التساؤالت التالية الت تحةق أهدا ك:
التسرراؤل االول  :هررل تعرران الم ررأة الكويتيررة العاملررة ر مؤسسررات دولررة الكويررت مررق
ظاهرة التحر

الجنس ؟

التسرراؤل الفرران  :مررا اسرربا التحررر

الجنس ر بررالمرأة الكويتيررة ر مؤسسررات العمررل

الكويتية مق وجهة نظر العينة؟
التساؤل الفالث  :ما رد علك إذا تعررت للتحر

العمل بدولة الكويت؟

التساؤل الراب  :هرل هنراك رروق ذات داللرة إحصراتية عنرد مسرتوج ( )P<0.05ترجر
الل العوامل الديم ار ية الت تبناها البحث-:
 .8سنوات ال،برة ؟
 .7العمر ؟

اهداف البحث:
تترك أهدا

البحث

النةا التالية:

 .8إلةرراي الر روي حررول بعررأ المرررايةات الت ر تتعرررأ لهررا الم ررأة الكويتيررة العاملررة ر
مؤسسات دولة الكويرت ،ر ل تعاملهرا مر الجرنا اال،رر مر رؤسراتها ر العمرل أو
م تها أو المراجعيق وال تست ي اال صا عنها.
 .7تش،يص اسبا التحر

الجنس رد المرأة العاملة بوجك عام مق وجهة نظرها.

 .3الررت،لص مررق اآلفررار النفسررية واالجتماعيررة التر ت،لفهررا لهررا ومسرراعدتها علررل الجررأة
مواجهتها .
 .4ور ر ل رواتح ور رواب للحررد مررق ظرراهرة التحررر
الدولة.
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أهمية البحث:
تعاني املرأة بوحه عاا مام مشاكلة التحارن ا يفساي ة ا اة اجملتمعاات وتتعار املارأة بوجرك
،رراص مررق هررذه المشرركلة قبررل الرجررل س رواي ر العمررل او الشررارم او امرراكق التسرروق العامررة.
ولذلك تترك أهمية البحث
 .8تعتبررر قرررية التحررر

النةا التالية:
الجنس ر مررق اآل ررات الت ر تعرران منهررا المجتمعررات بررا،ت

أنواعها وأنما ها سواي كانت الشرقية أو ال ربية.
 .7تتعرأ المرأة بوجك ،اص مق هذه المشكلة قبل الرجل سواي

العمل او الشرارم او

اماكق التسوق العامة وأصبحت تشكل بوجك عام ظاهرة ير ا ،قية.
 .3عردم ورررو اللرواتح والررواب للعةررا تتسرب

ر افررار نفسررية ومعنويررة للمررأة لعرردم

الجررأة والصرراحة رل ررر مرا تواجهرك مررق هرذه الظراهرة ر أمراكق العمرل واألمرراكق
العامة

المجتم

مما ي يد مق انتشار هذه الظاهرة.

وقررد بدأرررت الرردول العربيررة ر التفاعررل م ر ظرراهرة التحررر

الجنس ر مررق المنظررار

الةانون لفرأ العةوبات علل المتحرشيق للحد مق هذه الظاهرة.
ف جامعرة أسريو بتراريخ  7182/4/3بمصرر تمرت إجررايات إنشراي أول وحردة
لمكا حررة التحررر
لحةوق المرأة .بهد
للتحررر

بالجامعررة بالتعرراوق م ر صررندوق األمررم المتحرردة للسرركاق والمرك ر المصررري
التصدي لةرية التحر

و،لق قناة اتصال م الحاالت التر قرد تتعررأ

والوقررو علررل أسررربا الظرراهرة و رررق ع جهررا .ومرررق البرر ارمد الموررروعة توعيرررة

أعرراي هيترة الترردريا والعرامليق وال ر
توعية ال البات بحةوقهق

بكيفيررة التعامرل مر ظرراهرة التحرر

باإررا ة إلررل

حال تعررهق للتحر  .وور آليرات الرردم المناسربة لمرتكبيهرا

بما يتفق م الةوانيق والنظم الجامعية.
ومررق الناحي رة الةانونيررة لجريمررة التحررر

بينررت إدارة الجامعررة أق قررانوق تنظرريم الجامعررات

والتحتك التنفيذية وقانوق العامليق المدنييق

الدولة قد وررعوا الةواعرد التر يجر االحتكرام

إليها

حالة ارتكا التحر

المادة ( )12مق قرانوق تنظريم الجامعرات ترنص علرل رررورة

التحل بالةيم والتةاليد الجامعية وأق يتعامل مر ال ر

بمرا يليرق والةريم والواجبرات األ ،قيرة

واال تعرررأ للج ر اي كمررا ورد ر المررادة ( )881مررق قررانوق تنظرريم الجامعررات وقررانوق رقررم 41
لسرنة 8177م .الررذج يرنص بررالت ام ال ر

بالواجبررات الرواردة ر المرادة ( )874مررق ال تحررة
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التنفيذيررة لةررانوق تنظرريم الجامعررات المصرررية وااللت ر ام بحسررق السررير والسررلوك وعرردم التعرررأ
الةرريم والواجبررات األ ،قيررة واال تعرررأ للج ر اي ال روارد ر

لل البررات بررتي عررل أو قررول ي،ررد

المادة ( )872مق ذات ال تحة السابةة.
-

إنشاي أول وحدة لمكا حة التحر

بالجامعة.
-

journas.com/j/5
ور عمل بجامعة أسيو
 آليات مكا حة التحر وأبعاده الةانونية والنفسية- assayta.weladelbalad.com
و ررل لبنرراق يشرركل التحررر الجسرردي أو النفسرر دا،ررل أمرراكق العمررل علررل ا،ت هررا
تهديرردا يلحررق بالعمررل وللصررحة النفسررية للعررامليق ولس ر متهم الجسرردية .وال ت ر ال التشررريعات
اللبنانيرة ،اليرة مرق أي مررادة ترنص علرل تحرذيره أو تعاقر عليرك ممررا يتررك األ رراد المعرررريق
للتحررر

مررق دوق حمايررة عليررة وبررذلك ي ررال التحررر

تررات العررامليق األكفررر رررعفا ومررنهم

عامليق ال،دمة المن لية وال راعييق.
وان

لمشرروم الةرانوق ر المرادة  7مرق قرانوق العمرل بحيرث

قا مق ذلك قدم مةتر

يكوق مق حرق العرامليق التمتر ببيترة سرليمة للعمرل ،اليرة مرق أي تحرر

جسردي أو نفسر

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

حرال وقوعرك .ويرر

الجسدي والتحر

ر

يهرا نظامرا دا،ليرا إل اميرا و رق قرانوق

النفس م تحديد أركانهما بدقة عم بمبردأ شررعية

العةوبة وتجنبا للعبارات الم ا ة الت تفتح البا أمام أشكال عدة مق االبت ا .
وا،ي ار حددت عةوبات مشددة
التحرر

حرال االبتر ا أو التحرر

بةاصرر أو ر حرال ارتكرا

علرل أشرر،اص عديرديق .ولرم يهمررل المةترر حمايرة المتررررر والشرهود مرق أي ترردبير

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

مسؤولية صاح العمل وبالحصول علل تعويأ يتناس م  ،ورة األ عال المرتكبة رده.
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=2288
ررة ر المرك ر
وقررد اجريررت دراسررة استةصرراتية ر لنرردق بمناسرربة اليرروم العررالم للمر أ
العررالم "يوجررو " وبينررت علررل موقعهررا اإلكترون ر اق  ./.18مررق النسرراي تررم التحررر
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بهررق

المرأة والتحرش الجنسي في العمل ( دراسة استطالعية على بعض المؤسسات الحكومية في دولة الكويت )
باحتكاكررات جنسررية يررر مر ررو

يهررا وأ لر هررذه الفتررة مررق سررق 81الررل  74عامرا ونسرربة

 ./.24مق البري انيات عانيق مق مرايةات وتحرشات.
-http://www.dostor.org/998631
الجنسر والظرواهر والترداعيات ال،اصرة برك علرل مسرتوج

ونظ ار ألهمية مورروم التحرر

العررالم ةررد ،صررص يومررا عالميررا مررق  78نررو مبر حتررل  87ديسررمبر مررق كررل عررام تناشررد يررك
جمعيات حةوق المرأة الحرد مرق هرذه الظراهرة رل المجتمعرات وبتنواعهرا ومناهررة العنر
الم ررأة وترردري مجموعررة كبيرررة مررق رر
ال

حول مفهوم العن

ررد

الجامعررات الررذيق يعملرروق كمت رروعيق رر توعيررة

رد المرأة.

مصطلحات البحث:
التحر

الجنس :
تعر ك المعاجم والل ويات (المعجم الوجي  .)7111:يما معناه اق التحرر

هرو اسرت واي

اآل،ر وتهيجك وافارة عوا فك ومشاعره و رات ه الجنسية والعا فية ود عرك لممارسرة عرل مرذموم
ومكروه ومحرم .و للتحر

تعاري

كفيرة نذكر أهمها :

يعر حمداوج ( )2012التحر

"انك مبنل علل ال واية والفتنة وافارة اآل،رر واسرتمالتك

عا فيررا ووجرردانيا وانفعاليررا و ري يررا وحركيررا وتهيجررك جسررديا وجنسرريا عبررر آليررات تواصررلية
لفظية و ير لفظية لإليةام بك حيلك و،داعا".
الجنس بتنك "أي صي ة مق الكلمرات يرر

يعر المرك المصري بحةوق المرأة التحر

المرحرر بهرررا أو األ عرررال ذات ال ررراب الجنسررر والتررر تنتهرررك حسرررد أو ،صوصرررية أو مشررراعر
ش،ص ما وتجعلك يشعر بعدم االرتيا أو التهديد أو عدم األمراق وال،رو أو عردم االحتررام أو
اإهانة أو اإساية أو االنتهاك أو أنك مجرد جسد " ( المرك المصري لحةوق المرآة ) .
وتعر ررك "تشررانغ تشررق األسررتاذة ر جامعررة الصرريق للعلرروم السياسررية والةررانوق انررك" أي
سلوك لك ع قة بالجنا يمارسك ر تجاه ال ر اآل،ر مق قبيل الكلمات والحركات وتعبيرر
العينيق دوق أق يصل إلل مستوج اال تصا
و ررل تعري ر

آ،ررر "بتنررك مرررايةة تحررر

يعد تحرشا جنسيا" ( الموسوعة الحرة).
أو عررل يررر مرح ر بررك مررق النرروم الجنس ر

يترمق مجموعة مق األ عال مق االنتهاكات البسي ة إلل المرايةات الجرادة التر مرق الممكرق
أق تترمق التلفظ بتلميحات جنسيك وصوال إلرل النشرا ات الجنسرية ويعتبرر التحرر
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الجنسر

المرأة والتحرش الجنسي في العمل ( دراسة استطالعية على بعض المؤسسات الحكومية في دولة الكويت )
ع مشينا بكل المةاييا ويعتبر شك مق أشكال التفرقة العنصرية ال ير شررعية وهرو شركل
مرررق أشررركال اإيرررذاي الجسررردي (الجنسررر والنفسررر ) واالسرررايةعل ال يرررر (المنترررديات التعلررريم
السعودي).

حدود البحث :
 الحدود ال مانية :العام الدراس 2015/2016.
مؤسسات دولة الكويت.

 الحدود المكانية  :بعأ الجهات الحكومية

 الحرردود الموررروعية :تتعرررأ هررذه الدراسررة الررل الممارسررات يررر المسررتولة الت ر قررد
تصررردر مرررق الررر م ي ررر العمرررل او الرؤسررراي او المرررراجعيق لررر م تهم ةرررد تصرررل الرررل
التحررر

الجنسرر اللفظرر او يررره مررق األسررالي الهاب ررة وتستكشرر

الدراسررة هررذا

الموررروم الحسرراا للمرر أرة ومعالجتررك .يةتصررر موررروم البحررث علررل دراسررة ظرراهرة
التحر

الجنس الت تة علل المرآة

بيتة العمل ة .

اإلطار اليفظري والدراسات السابقة للبحث:
استراتيجيات الحد مق ظاهرة التحر

الجنس لدج الشبا :

يورح (الشيخ وآ،روق )7111 :استراتيجيات حل المشكلة مق وجهة نظرره ر عردة

نةا هامة كما يل -:

اوال :دور المررأة ر حررل المشرركلة  :مررق أهررم االسرربا التر تةر علررل المررأة أق تتجنر
السير بمفردها ل الشوارم المظلمة وعدم التباس م عامة االش،اص الذيق ال تعر هم .
فانيا  :دور االسرة

حل المشكلة :اتبام تعراليم الرديق اإسر م التر نرص عليهرا ر

تربيرة األ والد والفصرل ر المرراج عرق األ،روات البنرات وتروعيتهم بالسرلوكيات يرر المسررلمة
م األق ار .
فالفررا :دور المجتمرر المرردن  :للمجتمرر المرردن دور مررؤفر رر توعيررة المرررأة بحةرروق
االنساق والعةوبات ال،اصة بالتحر

الجنس

رابعررا  :دور الدولررة رر حررل المشرركلة :تررو ير الرررمانات األمنيررة للمرررأة لحمايتهررا مررق
التحر

الجنس ب رأ دور أمنل ورقاب للحد مق هذه الظاهرة .
كما أق للدولة دور

التنميرة االقتصرادية للةرراي علرل الفر ار عنرد الشربا والحرد مرق

الب الة للةراي علل الفةر وعنوسة الشبا .
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المرأة والتحرش الجنسي في العمل ( دراسة استطالعية على بعض المؤسسات الحكومية في دولة الكويت )
،امسا  :دور الديق ر حرل مشركلة التحرر

الجنسر للمعالجرة الشراملة المتكاملرة ر

ال وايا اإس مية ووررو الرؤيرة اإيمانيرة واأل ،قيرة كمرا وردت ر تعراليم الةرراق الكرريم ر
سورة النور مفل العفة واألد منذ الص ر.
سادسررا  :دور المؤسسررات التعليميررة أق تتكامررل المؤسسررات التعليميررة مر أجهر ة الدولررة
توعية المرأة بحةوقها تجاه هذه الظاهرة وأق تترمق المناهد الدراسية اآلدا

ر اال،رت

بررالجنا اآل،ررر ونشررر الفةا ررة الجنسررية برريق شرربا الجامعررات وعرردم تةليررد السررلوكيات الشرراذة
ال ريبة الد،يلة علل المجتمعات اإس مية.

التحرن ة دول العامل
ررة ر العاصررمة األسرربانية مدريررد :أق
أسرربانيا  :جرراي ر دراسررة صرردرت عررق معهررد المر أ
مليوق و 381أل

عاملرة تعرررت لنروم مرق أنروام التحرر

الجنسر عرام  7118أي % 88

مررق مجمرروم عرردد العررام ت ر أسرربانيا الررذي يبلررغ  1مليرروق و  478أل ر
الدراسررة إلررل أق  41ألرر

عاملررة  .وأشررارت

عاملررة سررت ير مكرراق عملهررا لهررذا السررب ( موقرر جريرردة الشرررق

األوس ).
الصريق  :يةرول بعرأ البراحفيق مرق األ كاديميررة الصرينية للعلروم االجتماعيرة الرذيق أجررروا
دراسة علرل عينرة عشرواتية مرق النسراي العرام ت لمعر رة المررايةات الجنسرية ال تر تعرررق
لهررا مررق جان ر

م تهررق الرجررال  :ةررد وجرردوا أق  %41مررنهق تعررررق لك ر م ونكررات وشررتاتم

جنسررية وقررال  %83أنهررق تلةرريق عرورررا للمعاشرررة الجنسررية مةابررل مصررالح حةيةيررة بينمررا
تعرأ
 %72مرررنهق للمرررا والعنررراق والتةبيرررل ررر أمررراكق العمرررل كمرررا اظهررررت نتررراتد هرررذه الدراسرررة
التحليليررة أق %40مررق الشرركاوج ال،اصررة بررالتحر

ررة .
والتر تلةتهررا عبررر ال،ر السررا،ق للمر أ

(موق الصيق اليوم) .
أظهررت نتيجرة اسرت
للتحررر

الجنسر

م جررج ببكرريق اق  %78مرق المسرت لعات سربق لهرق اق تعررررق

حيررث سررم  % 84مررنهق النكررت الجنسررية و %71مررنهق اعتررررهق مررق

لهم عادة التعري أمام اآل،ريق مق الذكور و %77منهق تعررق لتماا جسدي مر الجرنا
اآل،رررر دوق ر برررتهق و %1مرررنهق تعرررررق ال،رررت ا النظرررر إلررريهق و %7مرررنهق تعرررررق
للتحر

الجنس عبر الهات  .و ل هذا الصدد يبيق اسرت
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م قرام برك االتحراد النسرات بهونرغ

المرأة والتحرش الجنسي في العمل ( دراسة استطالعية على بعض المؤسسات الحكومية في دولة الكويت )
كونررغ وأعلررق نتيجتررك اق فلررث ال،ادمررات ر هونررغ كونررغ تعررررق للتحررر

الجنس ر مررق قبررل

ال باتق.
http://arabic.people.com.cn/102267/102268/7629718.html

-

ررة م رق برريق افنترريق
أمريكررا  :اترررح مررق دراسررة ميدانيررة قامررت بهررا مجلررة أمريكيررة أق امر أ
لحظة معينرة مرق حياتهرا سرواي العمليرة أو الدراسرية

تعم ق تعررت إحدج صور التحر

وقررد يحرردث هررذا بصررورة متكررررة لرردج الرربعأ مررنهق وتةرردر أبحرراث ا،رررج أق أبحرراث التحررر
ستشير إلل أق ما بيق  41إلل  %21مرق العرام ت تعرررق لهرذا السرلوك المشريق ر العمرل
.)2013:

(عا

ررة يوجرد  21تعررررق
مصرر  :األرقرام التر تفيرر الفر م جررايت تحرذر أق مررا بريق ماترة امر أ
ع ر للتحررر

الجنسرر دا،ررل محرري العمررل س رواي كرراق هررذا التحررر

لفظيررا أو برردنيا (موقرر

صحيفة أ،بار الحوادث المصرية )
إحصاتية للمرك المصري للبحروث الررأي العرام ( بمصرر) أق واحردة مرق كرل  3تيرات
مق العمر  71 -78تعررق للتحر
الج اتررر  :أصرربح التح رر

الجنس بمصر  ،ل .7184

ررة الج اتريررة العاملررة يعص ر
الجنس ر واحرردا مررق ك روابيا المر أ

يوميررا بحياتهررا وبش ركل مررؤذ بررر م الةررانوق الررذي يجرمررك ولهررذا تحررت و ررتة التحررر
تعان ج اتريات كفيرات

صمت م بق ،و ا مق الفريحة

الجنس ر

مجتم ال يرحم ومرق لرم ت،ر

المرة)
مق الفريحة ه تفكر وتمعق التفكير قبل أق ت رق أبوا المحاكم  ( .موق بوابة أ
الم رررر  :تعررران الكفيرررر مرررق الفتيرررات والسررريدات الم ربيرررات ظررراهرة "التحرررر
التفترري

ر كفيررر مررق مؤسسررات الة ررام ال،رراص ر الم ررر

الجنسررر "

ويتب ر بعررأ أربررا ورؤسرراي

العمل رقا شتل لإليةام برحاياهم مست ليق مكانتهم وحاجة تلك النسراي للعمرل (العربيرة نرت
نة عق صحيفة "األحداث" الم ربية) .
السعودية :

دراسة ميدانية أجرتها شركة أبحاث عالمية لصرالح وكالرة األنبراي العالميرة

كشررفت أق المملكررة تحتررل المرك ر الفالررث مررق برريق  74دولررة ر قرررايا التحررر

الجنس ر

ر

مواق العمل ولرذلك ترم سرق نظرام الحمايرة مرق اإيرذاي الرذي دمرد يرك نظرام مكا حرة التحرر
والعةوبة الت جايت يك السجق لمدة ال تةل عق شهر و ال ت يد عق سنة و رامة ال ت يد عرق
 81أل

لاير وال تةل عق  8آال

لاير .
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المرأة والتحرش الجنسي في العمل ( دراسة استطالعية على بعض المؤسسات الحكومية في دولة الكويت )
كانت و ارة العدل أورحت أنك  ،ل العرام المارر بلرغ عردد قررايا التحرر

ر المملكرة

 7717قرية .وتصردرت محراكم من ةرة الريراأ بواقر  281قررية فرم محراكم من ةرة مكرة
المكرمة بواق  431قرية فرم محراكم المن ةرة الشررقية  781قررية ومحراكم من ةرة المدينرة
 871قرية .
وبلغ عدد قرايا السعودييق المتهميق بالتحر
السعودييق المتهميق بالتحر

 8221قرية يمرا بلرغ عردد قررايا يرر

 8871قرية.

وحول تعرأ النساي للتحر

الجنس تبيق نتيجة االسرت

العالم أق الهند تعد األسوأ ر مشركلة تعررأ النسراي للتحرر

م الرذج شرمل  74دولرة
الجنسر

ر أمراكق العمرل

وتليها الصيق بنسبة .%81وبالنسربة للمسرت لعات الصرينيات رإق %81مرق حراالت التحرر
الجنسررر حررردفت ررر أمررراكق العمرررل منهرررا  %32مرررق قبرررل رؤسررراي العمرررل و %84مرررق قبرررل
ال ر م ي .وأشررار ال،ب رراي إلررل أق معظررم الموظفررات الصررينيات ي،ترررق الصررمت عنرردما يتعررررق
للتحر

الجنس

أماكق العمل ،و ا مق التتفير السرلب علرل تردرجهق ر السرلم الروظيف

أو إ ساد ع قتهق ب م تهق أو لحماية ماي وجههق.
درسة (المجالل )7111:الت هد ت الل دراسة واقر التحرر
ا

ر الجامعرات األردنيرة

الحكوميرررة وال،اصرررة الف فرررة (مؤترررة األردنيرررة عمررراق األهليرررة) ترررم ت بيرررق الدراسرررة علرررل
عدد( )211البة واست،دمت األسالي اإحصاتية (التك اررات والنسر المتويرة وتحليرل التبرايق
األحادي) .واستنتجت الدراسة جهل ال البات باللواتح الجامعية وبةوانيق الجامعرة وأق الوقرت
الذي تةريك ال البات

الحرم الجامع كبير مما يؤدج الل بةراتهق منفرردات دا،رل الصرفو

الجامعيرررة وهنررراك اسررربا ترجررر الرررل ال البرررات أنفسرررهم هرررو عررردم االحتشرررام ررر الملررربا أو
المظهر .وأظهرت النتاتد وجود روق

التحر

الجنسر الجسردي واللفظر لربعأ مت يررات

الدراسة.
دراسرة اعردت بمركر الملرك عبرد الع ير للحروار الرو ن عرق أسربا تفشر ظراهرة
التحرر

الجنسر بالفتيررات .بةرت الدراسررة علرل ( )117ش،صررا مرق الررذكور واإنراث يمفلرروق

عينررة عش رواتية ممفلررة للعمررر والجررنا ترررمنت جمي ر منررا ق المملكررة وعررددها ( )83من ةررة
ومق  ،ل المةاب ت والمكالمات الهاتفية حول محاور الدراسة األساسية وهر  :الروا م الردين
األنظمة المسؤولية االجتماعية.
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المرأة والتحرش الجنسي في العمل ( دراسة استطالعية على بعض المؤسسات الحكومية في دولة الكويت )
أظهرت نتاتد الدراسة أق  % 18مق المشاركيق يهرا يرروق أق ررع
أحد األسبا الرتيسة للتحرر

الجنسر

ر المجتمر

عرردم وجررود األنظمررة الت ر تحررد مررق التحررر
المجتم

الروا م الردين هرو

ر وأق  %72مرق المشراركيق يرروق أق

يررؤدي إلررل ا ديرراد حرراالت التحررر

الجنس ر

ر

وأنهم يروق بتق ليا هنراك عةوبرة تع يريرة منصروص عليهرا وواررحة تحردد مةردار

عةا أو ج اي كل تصر
وجود ال تات

لسلوك ،ا ئ قد يلحق الررر يها .ويتجلل ذلك وارحا ر نردرة

األماكق العامة كاألسواق والحرداتق والمتن هرات وأمراكق االحتفراالت تفةر

المجتم حول السلوكيات ال،ا تة واألنظمة المتعلةة بحةوق اآل،ريق أو السلوك.
ر دراسررة ( )skoog & other’s )7182حررول اكفررر الفتررات تعررررا للتحررر
ورحت الدراسة أق النرد المبكر يساعد علل التحرر
شملت عينة البحث ( )211تاة مق الص
م ر انح ر ار

الساب

الجنسر
وكش

ر مرحلرة المراهةرة المبكررة.

النتاتد بمتوسر حسراب 83.41

معيرراري  1.83أق الفتيررات السررويديات يعررانيق التحررر

الجنس ر  ،ر ل النررروج

المبكر نتيجة للت ورات الجنسية والمعيارية.
وتبرررررريق الدراسررررررات ال ربيررررررة الترررررر أجريررررررت رررررر هررررررذا المجررررررال كدراسررررررة رررررر (
 )2016:Edwardsالتل اجريت هذا المجرال مردج اهتمرام اإ نراث بممارسرة الجرنا ب ريةرة
رسرمية او يرر رسررمية وقرد اسررت لعت الدراسرة عرردد ( )87امررأة تترراو أعمرارهق برريق (– 78
 81سنة ) علل مردج  41عامرا أنهرم يمارسروق الجرنا ب ررق يرر رسرمية وال يوجرد عنردهم
تفةي

جنس ويعتمدوق علل مصادرهم ال،اصة وأق هناك تفشل

الممارسرات نتيجرة نةرص

التربية الجنسية.
ر دراسررة ( )Nyokangi, Phasha :2016يهررد
علرررل العنررر
ال،فيفة

الجنسررر

الكشر

عرق العوامررل المسرراهمة

ررر المررردارا التررر ترررم ا،تيارهرررا مرررق المتعلمررريق ذوج اإعاقرررة الفكريرررة

جنو ا ريةيا .ومق دواع إجراي هذه الدراسة النتاتد التر توصرلت اليهرا التةرارير

الترر تناولررت العنرر

الجنسرر

رر مرردارا المتعلمرريق ذوج االعاقررة الفكريررة ال،فيفررة بجنررو

ا ريةيرا .ركر ت الدراسررة علررل العوامررل التر ت يررد مررق هررذه المشرركلة وقررد اعتمرردت الدراسررة علررل
المةاب ت الفردية م عردد( )82مرتعلم مرق المتعلمريق ر مدرسرتيق ،اصرتيق بجنرو ا ريةيرا.
تناولت المةاب ت الفردية المتعلميق والممررات العامليق بالمدرسة واأل،صراتييق االجتمراعييق
باإرا ة إلل تحليل الكت المدرسرية ال،اصرة بهرذه الحروادث مرق العنر
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الجنسر

وقرد شرملت

المرأة والتحرش الجنسي في العمل ( دراسة استطالعية على بعض المؤسسات الحكومية في دولة الكويت )
هرررذه العوامرررل  :الرررر
مدرسية

مرررق اآل،رررريق -إ،فررراي حررروادث العنررر

الجنسررر – عررردم وجرررود رقابرررة

بعرأ المنرا ق .وقرد ،لصرت الدراسرة إلرل مجموعرة مرق التوصريات شرملت النةرا

التاليررة :ب ررامد التوعيررة لل لبررة والمعلمرريق للوقايررة مررق العن ر

الجنس ر – تكفي ر

الرقابررة علررل

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

التحليل العامل عق وجود ،مسة عوامل كامنة ا،رج ه وسراتل

من الحمل – الرساتل الجنسية السالبة وااليجابيرة والتراريخ الجنسر

والرواق الرذكرج وبينرت

احصرراتيات االتسرراق الرردا،ل اهررم هررذه العوامررل وقرردمت نترراتد الدراسررة السررلوكيات الصررحية
للتواصل الجنس بيق الشبا المراهةيق مق الذكور واالناث.
دراسة (  ) Toylor & other 2016حول الفجروات بريق المعتةردات والممارسرات (
مشروم ل المدارا الكندية للمفلل) اجرج هذه المشرروم علرل الممارسرات ر ريراأ اال فرال
مق الص

 87مرق المردارا الحكوميرة الكنديرة بشراق المفليرة وترم اجرراي مةارنرات مرق فنرات

الجررنا والمتحرروليق جنسرريا ومررق يعرران المفلررل مررق الجنسرريق واورررحت الدراسررة نترراتد مرك ر ة
علل اشركالية الف ررات بريق المرربيق والمعتةردات والتصرورات والممارسرات .وتعتبرر هرذه الفجروات
المؤفرة سلبا علل المناخ المدرس .
ر دراسرة (  )Wisnieski & other’s 2015حرول ترتفير قر اررات األم واألسررة علرل
الحالة العا فيرة الرومانسرية .هرد ت الدراسرة الرل بيراق أفرر الوالرديق ر الردور الهرام ر الحرد
مررق الم،ررا ر علررل أ فررالهق المررراهةيق ،و ررا مررق حرردوث األمررراأ الترر تنتةررل عررق ريررق
االتصال الجنس

والحمل الذج ينتد مق هرذه الع قرة مرق أجرل تع ير الصرحة الجنسرية ،ر ل

ترررة المراهةررة .اجرررت الدراسررة مةرراب ت شرربة منتظمررة مر عرردد ( )71ا ريةر (هنررود امريكررا –
النسرراي وال تينيررات االمريكيررات ممررق تترراو اعمررارهق  71-81عامررا واظهرررت النترراتد ،مسررة
محاور أولهما األمهات وتوجيهرات اآلبراي – التوقعرات الوالديرة مرق سرلوكيات الشربا علرل حرد
سواي سلبا أو ايجابا-والوفروق بمصرادر المعلومرات مرق الجرد والجردة والعرم والعمرة .وتبريق مرق
المناقشررات والمةرراب ت أنررك ال يوجررد لررديهم مصررادر معلومررات مررق األسرررة (الجررد والجرردة – العررم
والعمة) أي ال يوجد مجال إجراي مناقشات ش،صية مق جهات موفوق يها.
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المرأة والتحرش الجنسي في العمل ( دراسة استطالعية على بعض المؤسسات الحكومية في دولة الكويت )
دراسة ( )Wood ford and Other : 2015حول النتراتد الصرحية الجنسرية لردج
لبة األقليات

الحرم الجامع والعوامل الواقيرة لهرم وبنراي علرل البيانرات التر ترم تجميعهرا

مق هذه الفتة الت رك ت علل العوامل النفسرية ( كرالةلق وتعرا ل الكحرول .واالعرراأ الصرحة
البدنية السلبية علل المستوج الفردي (احترام الذات وممارسة الريارة البدنية والعةلية).
الجنس ر أحررد عوامررل االكتتررا والةلررق ممررا ي يررد مررق هررذه

وأشررارت النترراتد أق التحررر

الظاهرة شر الكحوليات الذج ينعكا علل الصحة البدنية سلبا.
"المفليريق" ر معهرد البيرراي

أ روحة الدكتوراه ( )2015:cainحول تجار ال ر

بجامعررة كارولينرررا الجنوبيرررة بالواليررات المتحررردة االمريكيرررة وكررذلك "المفليرررات" و"فنرررات الجرررنا"
و"المتحرروليق جنسرريا" و"اللررو ل" حيررث يشرركلوق أهرردا ا للتحررر

الجنس ر واللفظ ر والعنرر

بسب ميولهم الجنسية .وقد أظهرت نتاتد البحث اق ( )38والية ال تو ر الحمايرة لل ر
التمييررر علرررل اسررراا الهويررررة

 Sexualityأو الجرررنا حسرررر (اتحررراد الحريرررات المدنيررررة

االمريكررر  )7188:وهرررل أمررراكق  ،ررررة بسرررب
م،تل

مرق

 heteronormativityررر الجامعرررات ررر

أنوام الب د وقد أ راد بعرأ ال لبرة التر تعران مرق التحرر

ر الحررم الجرامع  .كمرا

ذكرررت الدراس رة أنررك ال يوجررد ع قررة ذات داللررة إحصرراتية برريق المت ي ررات والحرررم الجررامع وقررد
يعان ال لبة مق التحي االجتماع والتميي االجتماع بيق هذه الفتة.
ر دراسررة (  ( Grawe:2015حررول تررتفير ال ر
هرررد ت الدراسرررة إلرررل استكشرررا

قررروة ترررتفير ال ررر

علررل إدارة الجررودة للتعلرريم العررال .

علرررل تحسررريق نوعيرررة التعلررريم العرررال

ررر

مؤسسات التعليم العال ال،اصة ب يمبابوج واسرت،دمت الدراسرة المرنهد ال رول لرف ث سرنوات
مررق عررام ) 7188الررل عررام (7183وقررد اعتمرردت ادوات الدراسررة علررل المناقشررات والمةرراب ت
الجماعيررة واالسررتبيانات علررل رر

وأعررراي هيتررة الترردريا وشررملت العينررة  ./.811مررق

المجتم األصل مراعية تمفيل الجنسيق و ت ال ر

وأعرراي هيترة التردريا والمحاررريق.

وقد توصلت الدراسة إلل أق مق أولل المشاكل التل يعرانل منهرا ال لبرة وال البرات هر مشراكل
التحر

الجنس

فرم مشركلة المحاررريق يرر المرؤهليق والمحاررريق يرر المتفررعيق الرذيق

يعملوق بدوام ج ت مما يؤفر سلبا علل نوعية التعليم.
دارسة ) (Skinner & Others : 2015االست

عية حول التحرر

والبل جرة ر

الجامعات االسترالية والت يتم التبليغ عنهرا ذاتيرا .هرد ت الدراسرة الرل معر رة اال،ت رات بريق
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المرأة والتحرش الجنسي في العمل ( دراسة استطالعية على بعض المؤسسات الحكومية في دولة الكويت )
) )Metropolitan and G08لتحديررد أكفررر المنررا ق شرريوعا ررل التحررر
اظهرت نتاتد الفنييق

""GO8

اإقليمية المستويات األعلل للتحرر

الجنس ر

وقررد

الجامعات الكبرج كما ذكرت هيتة التدريا رل الجامعرات
بريق الجامعرات اإقليميرة والحرررية .وقرد سررت الدراسرة

هذه الظرواهر إلرل ا تةرار الردعم للتنميرة المهنيرة الترل ترؤفر أيررا المعردالت الفةا يرة التنظيميرة
والت وير المهن وتؤدج الل عوامل لمت يرات اإجهاد علل هذه الظاهرة .
ررل دراسررة ) (Hillard& Others:2014حررول الجهررود الذاتيررة المبذولررة ررل المرردارا
لتةليل التحر

الجنس

وذلك بتنفيذ سياسات وبرامد ل يادة السر مة واشرراك األسررة ر الحرد

مررق هررذه الظرراهرة ور رر التحصرريل العلمرر لل ر

،اصررة لل لبررة "مفلررل الجررنا" " وفنررات

الجنا" "والمتحوليق جنسيا" .
ونجحررت هررذه الدراسررة ر إشرراك المسررتولية للمعلمرريق للحررد مررق هررذه الظرواهر المدرسررية.
و بةتهررا علررل عرردد ( )817الر و البررة ر مجموعررة مررق مدرسررة فانويررة ومجموعررة أ،رررج
مكونة مق ( )884ال و البة مق مدرسرة ا،ررج واسرتنتجت الدراسرة أق المدرسرة التر بهرا
مفالييق ( )LGBOوالم،نفيق أكفر ممارسات تحر

جنس مق ال

وورررعت المدرسررة سياسرريات لتررد،ل المعلمرريق كمحاولررة لوق ر
اللفظ ر

وور ر م يررد مررق التفةي ر

لل لبررة للحررد مررق ظرراهرة التحررر

األسوياي اآل،ريق.
التحررر

الجنس ر ،اصررة

الجنس ر بتنواعهررا ولةررد

كبير مق سلوكيات األ راد.
اظهرت النتاتد تحسنا ا
دراسة( )Fineran&Others:7111الت هد ت إلل االست
الجنس ر

م عق ظراهرة التحرر

ر امرراكق العمررل .ةررد بةررت هررذه الدراسررة علررل تيررات المدرسررة الفانويررة وتكونررت

العينة مق ج تييق .الج ي االول مق العينرة بلرغ  ./.87مرق النسراي البال رات .أمرا الجر ي الفران
هر نترراتد المةارنررة برريق الفتيررات الل روات تعرررأ للتحررر
التحر

الجنس ر مر اللررذيق لررم يعررانوا مررق

الجنس و بةت النتاتد علل رواح م،تلفة مق الفانويات.

اعتمرردت أداة الدراسررة علررل اسررتبياق ( يت جيرالررد وا،ررروق  )8111 :وتررم قيرراا المواق ر
الت تم يها التحر

ل العمل م تةييم صحتهم البدنية والعةليرة ووحردت الدراسرة مةاييسرها

وتم تحليل البيانرات باسرت،دام ا،تبرارات االرتبرا واالنحردار وكانرت نسربة الفتيرات االتر تعررأ
للمرررايةات أعلررل بكفيررر مررق األرقررام المعلنررة ر معظررم الدراسررات العامررة .وأظهرررت الفتيررات
المعررات للتحر

الجنس ررا أقل قد تكوق سرببت انسرحابهم األ كراديم مرق دراسرتهم ممرا
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أع ررل صررورة سررلبية علررل العمررل .أمررا ال ر
التحررر

ر سررق المراهةررة رإق التررتفير السررلب لظرراهرة

انعكسررت علررل قرردراتهم المهنيررة ورررع

س متهم البدنية

العمل

أكرراديم

و يررا مررق المدرسررة وقررد تكرروق

 ،ر ولذلك يجعرل رررورة التردري للمراهةرات ر التعامرل مر
ر بيتررة مجررال العمررل ممررا حررول المدرسررة

االعتررداي الجنس ر بتنواعررك الم،تلفررة مررق العن ر

التةليدية إلل المدرسة الشاملة الت تست ي أق ترنجح ر استكشرا

قررية التحرر

الجنسر

بعناية وع جها دا،ل المدرسة و،ارجها.

التعقيب على الدراسات السابقة:
بينت الدراسات العربية واالجنبية التر ناقشرت وجرود ظراهرة التحرر

الجنسر بوجرك عرام

وبوجك ،اص عق وجود هذه الظراهرة لردج ال البرات(إنراث) ر المردارا الفانويرة والكفيرر مرق
النسررراي ممرررق يتعرررررق لهرررذه الظررراهرة يفررررلق التررر ام الصرررمت ،و رررا علرررل حيررراتهق ال،اصرررة
ال يمكررق أق يكروق وارررحا وظرراه ار للعيرراق ويصررع

واالجتماعيررة والمهنيررة و،اصررة أق التحررر

إفباتك باألدلة والوقات وال يكوق شاهدا علل الفعل إال المتحر
وتعرررررت الدراسرررات أل نررروام التحرررر

والرحية.

الجنسررر الموجرررود بررريق المرررراهةيق ررر المررردارا

والجامعات و رل مجراالت العمرل مرق مفرل التحرر

الجنسر ،اصرة اللفظر

الجنا" و"المتحوليق جنسيا" و"اللرو ل" والعنر

الجنسر

االعاقة الفكرية ال،فيفة حيث يشكلوق أهدا ا للتحر

المفليرات و"فنرات

ر المردارا بريق المتعلمريق ذوج

الجنس بسب ميولهم الجنسية.

كما بينت تجار و نتاتد الدراسات الجهود الذاتيرة المبذولرة ر المردارا لتةليرل التحرر
وذلررك بتنفيررذ سياسررات وب ررامد ل يررادة الس ر مة واش رراك المعلمرريق و األسرررة و الدولررة ودور
العبادة

الحد مق هذه الظاهرة ور التحصيل العلم لل

،اصة لل لبة "مفلرل الجرنا"

" وفنات الجنا" "والمتحوليق جنسيا".
كما بينت إدارة جامعة أسيو (مق صرعيد مصرر) الناحيرة الةانونيرة لجريمرة التحرر

وأق

قررانوق تنظرريم الجامعررات والتحتررك التنفيذيررة وقررانوق العررامليق المرردنييق ر الدولررة قررد ورررعوا
الةواعد الت يج االحتكام إليها
لمكا حررة التحررر
لحةوق المرأة بهد

حالة ارتكا التحرر  .و تمرت إجررايات إنشراي أول وحردة

بالجامعررة بالتعرراوق م ر صررندوق األمررم المتحرردة للس ركاق والمرك ر المصررري
التصدي لةرية التحر

و،لق قناة اتصرال مر الحراالت التر قرد تتعررأ

للتحر .
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واظهرت العديد مق الدراسات أق رع
الجنس

المجتم

الروا م الردين هرو أحرد األسربا الرتيسرة للتحرر

وأق المشاركيق يروق أق عدم وجرود األنظمرة التر تحرد مرق التحرر

يؤدي إلل ا دياد حاالت التحر

الجنا.

ميفهجية البحث:
دراسة وصفية استةراتية تم مراجعة ألهرم مرا كتر

ر هرذا المورروم مرق دراسرات وأبحراث

سابةة وكذلك تحليل االستبانات التر ترم تو يعهرا علرل مجموعرة عشرواتية مرق النسراي ال تر
يعملق

بعأ المؤسسات الحكومية بدولة الكويت .

األسلوب اإلحصائي:
 )SPSSوترررم إجرررراي العمليرررات

ترررم إد،رررال البيانرررات علرررل برنرررامد (Vergien81.1
اإحصاتية التالية:
 التك اررات(ت) – النسبة المتوية( )%لعينة الدراسة. -المتوس ات الحسابية واالنح ار ات المعيارية لعينة الدراسة.

 معامل الفا كرونباخ  Alpha Cronbach'sلحسا الفبات للعينة. تحليل التبرايق األحرادي One wayعنرد مسرتوج ( )P<0.05ب ررأ إيجراد الفرروق بريقمجموعات الدراسة بإجراي ا،تبار شا يك .Scheffe Procedure

ا انب اإلجرائي للبحث :
أوال :أداة البحث:
تم تصميم استبانة مكونة مق ف فة مجموعرات مرق االسرتلة الم لةرة باسرتفناي المجموعرة
الفالفة .المجموعة األ ولل عق مدج وجود الظاهرة بالنسربة للمررأة العاملرة ر مؤسسرات الدولرة
الكويت -المجموعرة الفانيرة عرق أسربا وجرود التحرر

الجنسر مرق وجرك نظرر المررأة العاملرة

بدولة الكويت-المجموعة الفالفة حول رق مواجهة التحر
مفررل :مواجهررة التحررر

عند حدوفك ر مجرال العمرل مرق

أو محاولررة االنتةررال الررل ادارة ا،رررج لمكرراق ا،ررر أو التصررعيد وتةرديم

شكوج أو السكوت ،و ا مق الفريحة.
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ثانيا :عييفة البحث:
جدول ( :)8توصي
المت ير
سنوات ال،برة

العمر

العينة بةا لمت يرات الدراسة
العدد

./.

81-8سنوات

83

84.7

71-88سنوات

841

37.4

 78تكفر

881

47.8

 31-71سنك

871

34.8

 41-38سنة

3

1.1

أكفر مق 41
سنة

المجموم الكل

823
374

يبرريق جرردول رقررم( )8توصرري

لم يبيق
%8.11

% 78.8

43.2
%811

العينررة حسرر المت يرررات الترر تبنتهررا الدراسررة (سرررنوات

ال،برة) (العمر) ومنك يترح ما يل :
بل ررت النسرربة المتويررة ل سررتجابة علررل االداة  ./.13.8حيررث تررم تو ي ر عرردد ()411اسررتبانة
علل الموظفات ل م،تل

الة اعات الحكومية واستجا منهم عدد()374موظفة.

 بالنسبة لمت ير ال،بررة :بل رت أعلرل نسربة متويرة  ./.47.8مرق ذوي ال،بررة أكفرر مرق78سررنة فررم يليهررا ذوي ال،برررة مررق  71 -88سررنة حيررث بل ررت العينررة الم،تررارة مررق
هذه الفتة ../.37.4
 بالنسبة لمت ير العمر :بل ت اعلل نسربة متويرة نسربة متويرة مرق العينرة الم،ترارة مرقذوج األعمررار اكفررر  41سررنة حيررث بل ررت النسرربة المتويررة  ./.43.2يليهررا األعمررار
الت بل ت حتل  31سنة .بنسبة متوية ../.34.8

فالفا  :الصدق والفبات:

ال،تبار صردق األداة ترم عرررها "االسرتبانة" علرل أسراتذة مرق ذوي اال،تصراص ر مجرال
البحررث كمررا تررم عررررها علررل أسررتاذ مت،صررص بالةيرراا والتةررويم وآ،ررريق تحصررص رررق
تدريا الل ة العربية مق أعرراي هيترة التردريا بالل رة العربيرة .وقرد أقرروا بصر حيتها لةيراا
مرا تهرد

االسررتبانة إليرك بعرد تعررديل ر بعرأ بنودهررا ل ويرا وحرذ
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مكرر م بةية البنود ب ريةرة مبسر ة لحساسرية مورروم البحرث وسررعة اإجابرة عليرك وبهرذا
صي تها النهاتية جاه ة للت بيق.

أصبحت أداة البحث

كما تم إجراي المعالجة االحصاتية ال،تبار فبات األداة باسرت،دام معادلرة الفاكرونبراخ)
 )Alpha Cronbach’sحيرث بلرغ معامرل الفبررات اللفرا كرونبراخ ل سرتبانة ككرل التر عرردد
بنودها( 1.788 )7وبذلك يتحةق فبات االستبانة .

عر اليفتائج وميفاقشتها :
التساؤل األ ول :هل تعان المرأة الكويتية العاملة ر مؤسسرات دولرة الكويرت مرق ظراهرة
التحر

الجنس ؟

لإلجابة علل هذا التساؤل انظر جدول رقم (:)7
جدول ( :)7التك اررات والنس المتوية والمتوس ات الحسابية م انح ار اتها المتوية لبنود
م

البنود

 8هررل تعتةررديق
حةررررا بوجررررود
(ظررررررررررررررررراهرة
التحررررررررررررررر
الجنس ر ر
مؤسسررررررررررات
دولررررررررررررررررررررررررة
الكويت؟
 7هررررل شررررعرت
يومرررا بوجرررود
تحررررررررررررررررررر
معك؟
 3هرررل سررررمعت
عرررررق ميلرررررة
أو قريبرررررررررررررة
تعرررررررررررررررررت
للتحررررررررررررررر
الجنس ؟

التساؤل االول

لم
يبيق

النسبة
المتوية
%

نعم

821

48.7

884

48.7

34

1.8

8.88

1.777

87

4.8

48

88

88

83.2

724

71.
2

7.81

1.177

81

4.1

877

42

17

78.1

817

77.
3

8.77

1.171

81

4.1

ت

اعتةد ذلك
%

ت

%

ال ابدا

ت
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يورررح جرردول رقررم ( )7البنررود التر تبرريق مرردج وجررود ظرراهرة التحررر
المرأة الكويتية العاملة

الجنسر لرردج

مجال العمل و يما يل تحليل النتاتد:

 -تواجررك الم ررأة الكويتيررة العاملررة ر المؤسسررات الكويتيررة التحررر

الجنس ر بنسرربة متويررة

بل ت "لإلجابة بنعم"  ./.48.7ومق "يعتةد ذلك" بنسبة متويرة  ./.48.7ومرق ال يعتةردوق
 ./.1.8حيث بلغ المتوس الحساب  ./.8.88وانح ار

معياري  ./.1.778ومنك يتررح

تبايق اآلراي نحو الظاهرة .أي اق ا راد العينة يعتةردوق ر وجرود الظراهرة .وبل رت النسربة
المتوية لمق ال يواجك المشكلة ./.1.8وه نسبة رتيلة كما
 -اما البند رقم()7

جدول( )7بمدج شعور أ راد العينة بالتحر

بنود الجدول رقم(.)7
الجنس

ر العمرل ةرد

اجابررت نسرربة متويررة مررق العينررة بل ررت  ./.88بوجررود هررذه الظرراهرة واإجابررة" أعتةررد ذلررك"
 ./ .83.2و "ال توجرررد أبررردا" بنسررربة متويرررة  71.2وهررر نسررربة عاليرررة وبلرررغ المتوسررر
الحسراب  7.81مر انحر ار
التحر

معيراري  1.177أي أق معظررم العينرة لرم تشررعر بوجرود هررذا

العمل .وبالر م مق تناقأ اإجابة م البنرد األول أع رل ان باعرا بحساسرية

دراسة هذا الموروم بالنسبة للمرأة العاملة العتبارات كفيرة اإجابة ير صريحة.
-

البند رقم ( )3حيث يفير التساؤل عق مدج سماعهم بوجود الظاهرة م

ميلرة لهرم أو

قريبة .بل ت النسبة المتوية لإلجابة بنعم " ./.42وأعتةرد ذلرك"  . ./.78.1و"ال يعتةردوق
أبدا" بنسبك متوية بل ت  ./.77.3ويفسر المتوس الحساب للعينرة  8.77مر االنحر ار
المعياري  1.171أق هناك تبايق

آراي العينة.

 وتتفررق هررذه الدراسررة م ر نترراتد الدراسررة الت ر أجريررت ر المرك ر العررالم البري رران "يرروجرررو " ودراسرررة (المجرررالل)7111:عرررق مجتمررر الجامعرررات األردنيرررة ودراسرررة كرررل مرررق
.(Hillard& Others:2014) Nyokangi, Phasha :2016
التساؤل الفان  :ما أسبا التحر

الجنس بالمرأة الكويتية ر مؤسسرات العمرل الكويتيرة مرق

وجهة العينة؟
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م
4

8

2

جدول ( :)3التك اررات والنس المتوية والمتوس ات الحسابية واالنح ار ات المعيارية
البنود

ت

نعم

%

اعتةد ذلك
%
ت

ال ابدا
%
ت

هل الم با
وقلررررررررررررررررررررررررة
االحتشرررررررررررام
71.2 77 38.3 837 37.4 841
مرررق أسررربا
وجررود ظرراهرة
التحر ؟
هررررل يتوقرررر
أسرررررررررررررررررلو
تفاعل المررأة
مررررر الرجرررررل
74.3 18 31.8 884 31.3 847
ررررررر بيترررررررة
العمل يسب
وجررررود هررررذه
الظاهرة؟
هرررل واجهرررت
صرررررررررررديةاتك
مشررررررررررررررررركلة
74.8 11 82.3 28 47.8 872
تحررررررررررررررررررر
جنسرررر رررر
العمل؟

المتوس
الحساب

االنح ار
المعياري

8.71

1.178

8.73

8.84

1.112

8.113

النسبة
لم
يبيق المتوية%

78

77

78

2.7

8.1

2.7

يبيق جدول رقرم ( )3أهرم االسربا التر تبنتهرا الدراسرة الرتيسرة لألسربا التر تردعو
الررل التحررر
تمحورت

الجنسرر بررالمرأة الكويتيررة العاملررة رر مؤسسررات الدولررة الكويتيررة وهررذه البنررود
-بند الم با واالحتشام  -بند مدج أسلو التفاعل بريق المررأة والرجرل ر بيترة

العمل الكويتية وما يدور حول هذه الظاهرة

العمل والجدول التال يورح ذلك:

اوال :بند الم با واالحتشام :بند رقم()4
فانيا :أسلو التفاعل بيق المرأة والرجرل ر بيترة العمرل بمؤسسرات الدولرة بدولرة الكويرت بنرد
رقم(.)8
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فالفا :مدج صحة الوقات م ما يسمعنك عق هذه الظاهرة.
 البنرررد رقرررم ( :)4ال،ررراص بمررردي احتشرررام م برررا المررررأة الكويتيرررة العاملرررة ررر المؤسسررراتالكويتيررة وع قررة ذلررك بررالتحر

الجنس ر

هناك ع قة بيق ارتداي الم با والتحر

ةررد اجابررت نسرربة متويررة بل ررت  ./. 37.4ررإق
الجنس ألنهرا تفيرر الشرهوة عنرد ال رر اال،رر

وبل ررت النسرربة المتويررة "بتعةررد ذلررك"  ./.38.3واإجابررة "ب ر ابرردا" بل ررت  ./.20.6وبلررغ
المتوس الحساب  8.71م انح ار

معياري  1.178مما يؤكد علل وجود تبرايق ر هرذا

البنرررد .أي أق الم برررا لهرررا ع قرررة بوجرررود ظررراهرة التحرررر

بتنواعرررك الم،تلفرررة (عبرررارات

اإعجا واالنبهار بجمال الجسم الل ير ذلك) .
 -البند رقم( :)8قد يؤكرد هرذا البنرد نتراتد البنرد رقرم ( )4حيرث يتسرايل عرق اعتمراد أسرلوتعامل المررأة مر الرجرل ر بيترة العمرل يرؤدج الرل ظراهرة التحرر

الجنسر  .بل رت النسربة

المتويررة "ال اعتةررد ذلررك"  ./.31.8واالجابررة بررالنف بل ررت النسرربة المتويررة  ./ .74.3وبلررغ
المتوس الحساب  8.33م انح ار

معياري .1.112

 البند رقم( :)2ومنرك يتررح صرحة واقر مرا يواجرك األصردقاي والر مي ت مرق ظراهرة التحررالجنسر

وبل رت النسرربة المتويرة لإلجابررة برنعم  ./.47.8وتعتةردوق ذلررك بنسربة متويررة

لإلجابرررة بل رررت ، ./ .82.3اصرررة بررررتيا العمرررل .أمرررا المرررراجعيق كانرررت نسررربة المتويرررة
ل جابرة ./ 74.8للمتسرببيق ر وجرود الظراهرة وبلرغ المتوسر الحسراب للبنرد  8.84مر
انح ر ار

معيرراري  8.13أي أق هنرراك تبررايق ر اآلراي واق كانررت تميررل اإحصرراتيات للتتكيررد

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

الجنسرل قررد تظهرهررا اإجابررة ةررد تكرروق بسررب الم بررا او تفاعررل المررأة مر الرجررل

بصررورة إيجابيررة م لةررة ر بيتررة العمررل وتتبررايق هررذه الظرراهرة برريق أ رراد العينررة بنس ر متويررة
متفاوتة.
وبرررذلك تتفرررق نتررراتد الدراسرررة مررر كررر مرررق دراسرررة)Others:2014

&( Hillard

 ( Nyokangi:2016 Skinner & Others :2015حمرداوج ) ) 2012:ومنظمرة
حةوق المرأة بمصر( (.) Wisnieski & other’s 2015
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التساؤل الفالث :مارده علك اذا تعررت لظاهرة التحر

الجنس

بيتة العمل الكويتية؟

جدول رقم ( :)4بيق النسبة المتوية لإلجابات
محاولة
االنتةال الل

مواجهة

إدارة أ،رج

التحر

أو مكاق

أسكت

التصعيد

،و ا مق

وتةديم شكوج

الفريحة

آ،ر

./.

ت

ت

72 38.3 837

ت

./.

./.

ت

71.3

2.8 73 38.2 881

المتوس

الحساب

االنح ار

المعياري

لم

النسبة

يبيق المتوية%

./.
8.84

8.111

78

2.7

يبريق جردول رقررم ( )4اإجابرة الحتمراالت ردة الفعررل للمترررريق ر وجررود ظراهرة التحررر
وقد أ ادت أعلرل نسربة متويرة  ./.38.3أنهرم يواجهروق المتحرر

الجنس

ويررعوق حردودا

لرذلك و بنسرربة متويرة بل ررت  ./.38.2برتنهم يتةرردموق بشركوج ويصررعدوق شركواهم لرؤسرراتهم
أما بالنسبة ل نتةال إلل مكاق آ،ر ةد بل ت النسبة المتوية لإلجابرة ./.71.71أمرا اإجابرة
بررتننل أسرركت ،و ررا مررق الفررريحة بل ررت النسرربة المتويررة . ./.2.8ويتبرريق مررق اإجابررات أق
الم أرة العاملة الكويتية الت تعمرل بالمؤسسرات الحكوميرة تتمتر بةروة الش،صرية وحريرة الترتقلم
م المواق

الصعبة أو المحرجة الت تةابلها

العمل .

وهذه النتاتد تتفق م دراسة مركر الملرك عبرد الع ير للحروار الرو ن عرق أسربا تفشر
ظاهرة التحر

الجنس

(المجالل )7111:

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

التساؤل الراب :

هل هناك روق ذات داللة إحصاتية عنرد مسرتوج ( )P<0.05ترجر الرل العوامرل الديمج ار يرة
التل تبنتها الدراسة-:
 .3سنوات ال،برة ؟
 .4العمر ؟
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جدول ( )5تحليل التبايق األحادي
المت ير

السؤال

السؤال
االول

السؤال
الفان

سنوات ال،برة

السؤال
الراب

السؤال
ال،اما

السؤال
السادا

السؤال
الساب

المت ير

السؤال

التبايق
االحصات
مصدر التبايق
بيق
المجموعات
دا،ل
المجموعات
المجموم
بيق
المجموعات
دا،ل
المجموعات
المجموم
بيق
المجموعات
دا،ل
المجموعات
المجموم
بيق
المجموعات
دا،ل
المجموعات
المجموم
بيق
المجموعات
دا،ل
المجموعات
المجموم
بيق
المجموعات
دا،ل
المجموعات
المجموم

التبايق
االحصات
مصدر التبايق

مجموم
المربعات
87.741
817.314

متوس
المربعات
4.113
.413

814.234
34.211
741.171

88.821
.277

3.183
.737

3.847
.711

88.871
8.111
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11.11

دالة

3
371

.118

دالة

3
371

.114

دالة

3
371

1.11

دالة

373
2.214
.181

374.111
مجموم
المربعات

3
371

373

448.834
71.187
384.142

دالة

373

711.727
34.732
412.311

.111

الداللة

373

717.181
81.278
711.237

3
371

قيمة
( )

373

713.811
88.181
778.111

درجة
الحرية

قيم ( )

3
371

1.11

دالة

373
متوس
المربعات

درجة
الحرية

قيمة
( )

الداللة
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المت ير

العمر

السؤال

ال،اما

التبايق
االحصات
مصدر التبايق
بيق
المجموعات
دا،ل
المجموعات
المجموم

مجموم
المربعات

متوس
المربعات

درجة
الحرية

7.959
291.303

2.653
.787

3
371

299.262

قيم ( )

قيمة
( )

.019

الداللة

دالة

373

يبرريق جرردول رقررم ( )8االجابررة علررل التسرراؤل الراب ر باسررت،دام تحليررل التبررايق االحررادي
One way Analysingا ال،اص بمت ير سنوات ال،بررة والعمرر وقرد ركر جردول ( )8علرل
رصرررد الررردالالت االحصررراتية للبنرررود التررر اظهررررت روقرررات ذات داللرررك احصررراتية عنرررد مسرررتوج
( )P>0.05وتم االستعانة بإجراي ا،تبار شا يك لبياق اهم دالالت الفروقرات االحصراتية و يمرا
يل تحليل البنود الت اظهرت دالالت احصاتية لمت ير ال،برة والعمر:
البند االول :حول مدي االعتةاد بوجود الظاهر بوجك عام بل ت الداللة االحصراتية لةيمرة
( ) صفر وه دالك إحصاتية وعند اجراي ا،تبرارات شرا يك  scheffe Procedureبل رت
قيمة معامل الفا  8.24لصالح الفتة ذات ال،برة مق ( 41-71سنة).
البند الفان  :حول وجود تحر

ش،ص للمستجيبة علل االستبانة ش،صريا ةرد وجردت

الداللة االحصاتية لةيمة ( ) صفر وه دالة احصاتيا وعند اجراي ا،تبرار شرا يك بل رت قيمرة
معامل الفا  7.27لصالح الفتة االكفر ،برة مق (41-31سنة).
البنررد الرابرر  :حررول اسرربا التحررر

مررق وجهررك نظررر ا رراد العينررة ةررد اورررحت نترراتد

التحليررل االحصررات اق هنرراك ررروق ذات داللررة احصرراتية بل ررت قيمررة ( )  1.118وبررإجراي
ا،تبارات شا يك بل ت قيمة معامل الفا  8.1لصالح الفتة ذات ال،برة االقرل مرق ( 71-8سرنة)
وهم يروق مق وجهك نظهرهق اق الم با سرببا قويرا ر تشرجي الر م ي والشربا للميرل الرل
ال ل يهمق.
المرة والرجرل :تبريق اق هنراك دالل احصراتية بل رت
البند ال،اما :اسلو التفاعل بيق أ
قيمررة ( )  1.114وبررإجراي ا،تب رار شررا ية وجررد اق قيمررة معامررل الفررا  8.17لصررالح الفتررة
ذوات ال،برررة االكفررر مررق  41سررنة وه ر الفتررة االكفررر ،برررة ولهررا رؤيررا فاقبررة ر التفاعررل م ر
الشبا وال م ي.
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البند السادا :حول صحة واق ما تواجك الصديةات مق ظاهرة التحرر  :بنيرت نتراتد
التحليررل اإحصرراتياالحادي للبنررد وجررود الظرراهرة حيررث بل ررت قيمررة ( ) صررفر وبررإجراي ا،تبررار
شررا يك وجررد معامررل الفررا قيمتررك بل ررت  7.187لصررالح الفتررة االقررل ،برررة مررق سررنة الررل عشررر
سنوات.
البند السراب  :حرول اإجررايات التر تت،رذينها عنرد تعرررك للتحرر  :وجرد اق هنراك ردة الفعرل
حيث بل ت قيمة ( ) صفر ولكنهم ي،شوق الفريحة حيث بلرغ قيمرة معامرل الفرا  8.78وهر
لصالح الفتة االقل ،برة وهذه نتاتد من ةيرة لةلرة ال،بررة و بيعرة سريكولوجية المررأة بوجرك عرام
مق انعكاسات رد الفعل مق ال ر اال،ر (الرجل).

اخلالصة :
التحررر

الجنس ر لفررظ شررات

والعن ر

ات،ررذ أشرركاال متنوعررة منررك اللفظ ر

الجنس ر

ر

المدارا وممارسة الشرذوذ الجنسر (كالبويرات  -واج المفليرات –اللروا -التحرول الجنسر –
الم،نفرريق) .وتعرران الم ررأة بصررفة عامررة مررق هررذه الظرراهرة بوجررك ،رراص و ررل اآلونررة األ،يرررة
نشر ت منظمرات حةروق المررأة الدوليرة ومراكر األبحراث بالجامعرات لدراسرة هرذه الظراهرة التر
أ،ذت

االنتشار

عصر العولمة لةلة الوا م الدين لدج الشبا

وعردم الروع مرق جانر

الفتيات باللواتح والنظم ال،اصة بعةا المتحرشيق بالنسراي كمرا تلعر حساسرية وحراجرة إفرارة
الموروم وال،و

مق اآلفار الناتجة مق ال ر اآل،ر.

وبينررت نترراتد الدراسررة أق الكفيررر مررق النسرراي ممررق يتعررررق لهررذه الظرراهرة يفرررلق الت ر ام
الصمت ويتررح مرق النتراتد أيررا أق هنراك عوامرل ترد

الر م ي للتحرر

الجنسر

ر بيترة

العمرل مرق مفرل ارترداي الم برا ال يرر محتشرمة بكا رة صرورها ألنهرا تفيرر ال راتر عنرد ال رر
اآل،ر وأيرا تفاعل المرأة م الرجل بصورة إيجابية م لةة

بيترة العمرل تحردفا أو مناقشرة.

وتتبايق هذه الظاهرة بيق أ راد العينة بنس متوية متفاوتة وتميل اإحصراتيات للتتكيرد علرل أق
ما يسمعونك مق ال م ي
ويرونرررك عرررق مواقررر

للتحرررر

وتوصيات لع ج ظاهرة التحر

الجنسررر م ابةرررة للواقررر وبهرررذا تبنرررل البحرررث عررردة مةترحرررات
الجنس للمرأة والحد منها.
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املقرتحات والتوصيات:
 ر ر مسررتوج الفةا ررة التنظيميررة لرردج المرراهةيق والشرربا بور ر بررامد ت رروير مهنيررةهاد ة.
 -م يررد مررق االهتمررام بررالتفةي

الجنسرر مررق ،رر ل المنرراهد المدرسررية ،اصررة المررواد

الدينية والعلمية لشر أبعاد الع قات الجنسية بيق الذكور واإ ناث.
 ور برامد إرشادية للحد مق ظاهرة التحول الجنس والمفلية. ع ج «البويات» و«الجنوا» بةانوق إل ام لألهل بتحويلهم لمراك ع جية. -ورر كرراميرات ر ال رقررات العامرة لمراكر العمررل للحررد مرق وجررود تحررر

جنسر

ر

أماكق العمل وحماية للمراجعيق.
 تيسرير سربل الر واج بريق الجنسريق بإعرادة النظرر ر األعر ارعليها يما يتعلق بالكفاية

والتةاليرد التر درجرت

ال واج أو مظاهر نفةاتك.

 ور قوانيق رادعة للحد مق ظاهرة تناول الكحوليرات والمرواد الم،ردرة لحمايرة الشربامق االنح ار ات بتنواعها وتبصيرهم بالسلوكيات ال ير سوية الناتجة مق تعا يها.
 ررورة الت ام المرأة باالحتشرام ر هيتتهرا ولباسرها وك مهرا ونحرو ذلرك عنرد ،روجهرامرق المنر ل لم اولرة العمرل أو ر التعلريم بالجامعرة أو قرراي حاجرة ر األسرواق أو
نحو ذلك.
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املراجع
اوال :املراجع العربية:
 -الةراق الكريم سورة النور اية رقم .74

 -الشررهري ن روال عل ر  -الهنرردي وحيررد أحمررد( .)7188دراسررة اسررت عية علررل الة ررام المصررر

ر المملكررة العربيررة

السعودية المجلة العربية للعلوم اإدارية ( )77جامعة الكويت.
 الةرراوي يوس ( .)7114عواق التحر الجنس الدار العربية للعلوم الةاهرة. المعجم الوجي ( .)7111و ارة التربية والتعليم الةاهرة. شوق ظري -هريدي عادل محمد( .)7183التحر الجنس بالمنظار جامعة المنو ية. عاشور أحمد عبد الل ي –وا،روق ( .)7111التحر الجنس أسبابك وتداعياترك اليرات المواجهرة كليرة االقتصرادوالعلوم السياسية قسم العلوم السياسية جامعة الةاهرة.
،يري ( .)7183هذه ه حرية المرآة عند المنا ةيق شبكة دار أ،بار اليوم المصرية الةاهرة.

 -عا

 عباده مديحة أحمد( .)7117التحر الجنس مرك مؤسسة قرايا المرآة المصرية الةاهرة. عبد الع ي هبة ( .)7111التحر الجنس بالمرآة مكتبة مدبول الةاهرة.ري سميحة محمود( .)7181التحر الجنس  ،ر يواجك اال فال دار االندلا الجديدة الةاهرة.

-

 رج هشام عبد الحميد( -ت) .التحر الجنس وجراتم العرأ مدير مصلحة ال -ق

الشرع المنو ية.

محمد عل ( .)7111التحر الجنس إنيرتك للنشر والتو ي الةاهرة.

 -المجرال

عر ي عبررد الحفرريظ (.)7111اشرركال التحرر

الجنسر الواقر علررل ال البررات ر

الجامعررات األردنيررة الحكوميررة وال،اصررة .ا روحررة ماجسررتير مةدمررة للدراسررات العليررا جامعررة
مؤتك عماق.

ثانيا :املراجع االجيفبية:
;- Althoff, Meghan D.; Grayson, Cary T.; Witt, Lucy; Holden, Julie
Reid, Daniel; Kissinger, Patricia, (2015). A Meta-Analysis of the
Efficacy of Behavioral Interventions to Reduce Risky Sexual
Behavior and Decrease Sexually Transmitted Infections in Latinas
Living in the United, Health Education & Behavior, (42 ) 6, p709718: EJ1080965.
- Cain, Leia Kristin,(2015). Experiences of LGBTQ Students at a
Primarily White Institution in the South, ProQuest LLC, Ph.D.
Dissertation, University of South Carolina: ED566507.
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- Edwards, Nichole, (2016). Women's Reflections on Formal Sex
Education and the Advantage of Gaining Informal Sexual
Knowledge through a Feminist Lens, Sex Education: Sexuality,
Society and Learning, (16)3, p266-278: EJ1092052.
- Fineran, Susan; Gruber, James E. (2009). Adolescent Employment
and Sexual Harassment, Child Abuse & Neglect, The International
Journal, (33)8, p550-559: EJ856604.
- Garwe, Evelyn Chiyevo,(2015). The Impact of Involving Students
in Managing the Quality of Higher Education Provision, Journal of
Education and Training Studies, (3) 2, p51-60, : EJ1054940.
- Hillard, Pamela; Love, Lisa; Franks, Heather M.; Lairs, B. A.;
Coyle, Karin K.(2014). "They were only joking": Efforts to
Decrease LGBTQ Bullying and Harassment in Seattle Public
Schools, Journal of School Health, (84)1, p1-9: EJ1028203.
- -Nyokangi, Doris; Phasha, Nareadi,(2016). Factors Contributing to
Sexual Violence at Selected Schools for Learners with Mild
Intellectual Disability in South Africa, Journal of Applied Research
in Intellectual Disabilities,(29) 3 ,p231-241: EJ1096488.
- Quinn-Nilas, Christopher; Milhausen, Robin R.; Breuer, Rebecca;
Bailey, Julia; Pavlou,(2016). Validation of the Sexual
Communication Self-Efficacy Scale, Health Education & Behavior,
(43) 2, p165-171: EJ1095921.
- -Skinner, Timothy C.; Peetz, David; Strachan, Glenda;
Whitehouse, Gillian; Bailey, Janis; Broadbent, Kaye)2015). SelfReported Harassment and Bullying in Australian Universities:
Explaining Differences between Regional, Metropolitan and Elite
Institutions, Journal of Higher Education Policy and Management,
(37) 5 p558-571: EJ1077549.
- -Skoog, Therése; Bayram Özdemir, Sevgi,(2016). Explaining Why
Early-Maturing Girls Are More Exposed to Sexual Harassment in
Early Adolescence, Journal of Early Adolescence, (36 )4 ,p490-509:
EJ1095989.
- -Taylor, Catherine G.; Meyer, Elizabeth J.; Peter, Tracey; Ristock,
Janice; Short, Donn; Campbell, Christopher,(2016). Gaps between
Beliefs, Perceptions, and Practices: The Every Teacher Project on
LGBTQ-Inclusive Education in Canadian Schools, Journal of
LGBT Youth, (13)1-2, p112-140: EJ1099769.
- Wisnieski, Deborah; Sieving, Renee; Garwick, Ann, (2015). Parent
and Family Influences on Young Women's Romantic and Sexual
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Decisions, Sex Education: Sexuality, Society and Learning, (15) 2,
p144-157: EJ1050645.
- Woodford, Michael R.; Kulick, Alex; Atteberry, Brittanie,(2015).
Protective Factors, Campus Climate, and Health Outcomes among
Sexual Minority College Students, Journal of Diversity in Higher
Education, (8) 2, p73-87, : EJ1064178.
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