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 ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى العبلقة االرتباطية بيف التحرش الجنسى 

دى طبلب الجامعة، وكذلؾ الفرؽ بيف الطبلب والطالبات عمى مقياس والسموؾ األخبلقى ل
التحرش الجنسى، والفرؽ بيف الطبلب والطالبات عمى مقياس السموؾ األخبلقى، والفرؽ بيف 
بيف الطبلب ذوى التخصصات العممية والطبلب ذوى التخصصات األدبية عمى مقياس 

لعممية والطبلب ذوى التخصصات التحرش وكذلؾ الفرؽ بيف الطبلب ذوى التخصصات ا
األدبية عمى مقياس السموؾ األخبلقى والطبلب ذوى التخصصات األدبية عمى مقياس السموؾ 
األخبلقى، والكشؼ عف إسياـ التحرش الجنسى فى التنبؤ بالسموؾ األخبلقى لدى طبلب 

( 066ىـ )الجامعة، وتكونت عينة الدراسة مف عدد مف طبلب وطالبات جامعة المنيا بمغ عدد
( وكميات نظرية )اآلداب-طالبًا وطالبة يمثموف كميات عممية )التربية (، تتراوح -العمـو دار العمـو

عاـ(، وتـ تطبيؽ مقياس التحرش الجنسى مف إعداد الباحثة، ومقياس  02-06أعمارىـ بيف )
 السموؾ األخبلقى مف إعداد الباحثة، وتوصمت الدراسة لمنتائج اآلتية:

  ( بيف درجات الطبلب عمى 6060ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا عند مستوى )توجد عبلقة
مقياس التحرش الجنسى بأبعاده الستة ودرجاتيـ عمى مقياس السموؾ األخبلقى بأبعاده 

 الخمسة0
  يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطى درجات الطبلب والطالبات عينة الدراسة عمى

 طبلب0مقياس التحرش الجنسى فى اتجاه ال
  يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطى درجات الطبلب والطالبات عينة الدراسة عمى

 مقياس السموؾ األخبلقى بأبعاده الخمسة وذلؾ فى اتجاه الطالبات0
   يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطى درجات الطبلب ذوى التخصصات العممية

جنسى بأبعاده الستة وذلؾ فى والطبلب ذوى التخصصات األدبية عمى مقياس التحرش ال
 اتجاه الطبلب ذوى التخصصات األدبية0

   يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطى درجات الطبلب ذوى التخصصات العممية
والطبلب ذوى التخصصات األدبية فى أبعاد السموؾ األخبلقى فى اتجاه درجات الطبلب 

 ذوى التخصصات العممية0
   ( فى التنبؤ بأبعاد 6060دااًل إحصائيًا عند مستوى )يسيـ التحرش الجنسى إسيامًا

 السموؾ األخبلقى لدى طبلب الجامعة0
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Abstract 

        The Present study is to identify the relationship 

correlation between sexual harassment and moral 

behavior of Minia University students, as well as the 

difference between male and female students on scale of 

sexual harassment, and the difference between male and 

female students on ascale moral behavior, and the 

difference between students with scientific disciplines 

and students with disciplinary literary on ascale of 

sexual harassment, as well as the fifference between 

students with scientific disciplines and students with 

disciplinary literary on ascal of Morel Behavior, conduct 

and discbsure of the contribution of sexual harassment 

in predicting the behavior of moral for University 

students and study sample consisted of anumber of 

students of Minia University numbered (600) students, 

representing the faculties of the process (Education-

sciences), colleges theory (Arts-Dar aluloon) and 

between the ages of (20-23) was applied in sexual 

harassment scale of the researcher and the measure of 

the moral behavior of the researcher and the study 

founcl the results derived:                                                   

1- No relation ship correlation is negative stutisically       

      significant at the level(1). Amory the students gracles 

      on a scale of sexual harassment dimensions and six    

      gracles on a scale the moral climencions of the five 

behavior.                                                                         
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2- There hash statistical difference between the average  

     male and female students gracles study sample on a    

      scale of sexual harassment in the direction of 

students.                                                                                                   
3- There is a statistically significant difference between   

     mean scores of male and female students study            

     sample on a scale the moral climensions of the five 

hehavior that in the direction of the students.               
4- There is a statistically significant difference between   

     the averages of students with degrees of scientific        

     disciplines and students with disciplinary literary on  

     a scole of sexual harassment dimensions and six in the 

direction of students with disciplinary literary.             

5- There is astatistically significant difference between    

     the a verage scores of students with scientific               

     disciplines and students with specialties in literary      

     dimensions of moral behavior in the direction of 

students with degrees of scientific disciplines.               

6- Contribute to sexual harassment Dalla contribution    

      statistically significant at the level of(1.0) in                 

       predictiny the dimensions of ethical behavior amony 

University students.                                                     
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 مقدمة:
حظيت قضية التحرش الجنسى فى اآلونة األخيرة باىتماـ العديد مف األوساط 

وعمى كافة مستوياتيا االجتماعية واالقتصادية والسياسية،  اإلعبلمية واألكاديمية والمجتمعية،
حتى أصبحت جزء مف خطاب الحياة اليومية بيف النساء فى المجتمع المصرى بصفة عامة 
وبشكؿ يومى سواء فى األماكف العامة كاألسواؽ والمواصبلت العامة والشوارع أو األماكف 

النوادى الرياضية والجامعات المصرية، والتى الخاصة مثؿ المؤسسات التعميمية وأماكف العمؿ و 
تحتاج إلى جيود ميف متعددة وأبحاث مختمفة فى المجتمع المصرى لمواجية ىذه الظاىرة، 
ومف بيف ىذه الميف مينة اإلعبلـ والتى تساىـ فى توعية أفراد المجتمع لمتصدى ليذه الظاىرة0 

حة النفسية التعرض ليذه القضية وأيضًا ينبغى عمى الباحثيف فى مجاؿ عمـ النفس والص
 الشائكة لمعرفة أسبابيا والعوامؿ التى تؤدى إلييا وكيفية التغمب عمييا0

ففى الماضى كانت المرأة تخشى أف تتحدث وتصرح بتعرضيا ألى شكؿ مف أشكاؿ 
وتعدد            التحرش فقد كف يعتبرونو فى إطار )العيب(، ولكف مع تفاقـ المشكمة وزيادتيا

 رىا وجدف أف السبيؿ أماميف ىو التحدث حوؿ ىذه المشكمة ومحاولة البحث عف حموؿ ليا0صو 
وينظر لمتحرش الجنسى عمى أنو أحد أشكاؿ التمييز بخبلؼ كونو أحد أخطر 
المشكبلت اإلجتماعية الحالية لكبل طرفى عممية التحرش القائـ بيا والواقعة عميو، وبطبيعة 

البية العظمى ممف تقع عمييف التحرش برغـ أف الدراسات تشير الحاؿ نجد أف النساء ىف الغ
لوجود فئات أخرى قد تكوف ضحية لمتحرش مثؿ المراىقيف واألطفاؿ واألقميات، إال أف الشائع 

 أف النساء ىف األكثرية مف ضحايا التحرش الجنسى0
ويعتبر التحرش الجنسى ىو أحد أشكاؿ العنؼ ضد المرأة حيث أشار محمد ضو 

( إلى أف ىذه الظاىرة حظيت فى العصر الحديث باىتماـ محمى وعالمى كبيريف، 01: 0660)
حيث أصبحت ىذه الظاىرة تشمؿ النساء واألطفاؿ فى مختمؼ مراحميـ العمرية، وىى ليست 
مرتبطة بالديف أو العرؼ أو المستوى الثقافى واالقتصادى، بؿ تنتشر فى مختمؼ الشرائح 

مع ىذا االنتشار الواسع لموجات العنؼ بمختمؼ صوره وأشكالو والطبقات االجتماعية، و 
وحظيت المرأة بالنصيب األكبر مف العنؼ، وذلؾ إلى الحد الذى يجعؿ مف الصعب إرجاع ىذا 
إلى سبب واحد ولكف ىناؾ العديد مف األسباب المتشابكة والمختمفة التى أدت إلى تنامى ظاىرة 

 ش الجنسى أحد أشكالو0العنؼ ضد المرأة والذى يعتبر التحر 
وقد أخذت قضية التحرش الجنسى مساحة ميمة فى حوارات البيوت وجزاءًا كبيرًا 
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مف اىتماـ األسر وأيضًا مراكز األبحاث مؤخرًا، وأفاض فييا البعض باعتبارىا أحد مظاىر 
العنؼ، واعتبرىا آخروف نتيجة طبيعية لحالة التسيب األخبلقى الذى ألقى بظبللو عمى عدـ 
االلتزاـ الدينى عند الشباب والمبلبس التى ترتدييا الفتيات، فقد تكوف ىذه األسباب مجموعة 

 فاعمة مف تنامى الظاىرة، لكنيا ال تصمح ألف تكوف مبررًا0
نما االختبلؼ فيما بينيـ يتجمى  وظاىرة التحرش الجنسى ال تختمؼ بيف البمداف وا 

 تى تختمؼ باختبلؼ الثقافات0فى اختبلؼ المعايير السموكية واألخبلقية ال
كما أشارت الجمعية الوطنية لمدفاع عف الحقوؽ والحريات فى تقرير عممى ليا بأف 

ثـ استمر فى  0662ىناؾ تدنيًا أخبلقيًا فى المجتمع المصرى بدأ كظاىرة فردية منذ عاـ 
راد بشكؿ االنتشار سنويًا وبشكؿ متدرج وفى الخفاء حتى أصبح التحرش الجنسى يقـو بو األف

جماعى ومنظـ وعبلنيًا بدوف أدنى خوؼ أو خجؿ، ويتـ استغبللو بشكؿ سياسى وعمى 
مختمؼ األنظمة والخاسر األساسى والوحيد فيو ىو المرأة المصرية التى دائمًا وأبدًا مفعوؿ 

 بيا بصفتيا الطرؼ الضعيؼ فى المعادلة0
 مشكمة الدراسة:

يومية فى عدد مف األشكاؿ، فيناؾ التحرش الجنسى يتجسد فى سياؽ الحياة ال
، وىو ذلؾ الشكؿ الذى يظير داخؿ األسرة، ويكوف طرفيف مف  التحرش الجنسى بالمحاـر
األشخاص الذيف تربطيما صمة دـ أو قرابة قد تحـر الزواج بينيما، وىناؾ التحرش الجنسى 

د مف الرجاؿ العاـ، وىو الذى تتعرض لو األنثى فى العديد مف السياقات، مف خبلؿ العدي
الذيف تتفاعؿ معيـ فى سياؽ عمؿ أو زمالة أو جيرة، وقد ال يجمعيما أى موقؼ تفاعمى، 
مثؿ أشكاؿ التحرش الجنسى الذى تتعرض لو األنثى فى الشارع ووسائؿ المواصبلت مف قبؿ 

 أفراد ال تعرفيـ0
ضح وقد كشفت مراجعة التراث النظرى والدراسات السابقة أف ىناؾ إىماؿ عممى وا

فى دراسة التحرش الجنسى، وأف األسباب المرتبطة بذلؾ تتمثؿ فى سكوت النساء عف 
االعتراؼ بمظاىر وأفعاؿ التحرش الجنسى الذى يتعرض لو، ومع ىذا اإلىماؿ الواضح، 
ومع تزايد انتشار أفعاؿ التحرش الجنسى أصبح مف الضرورى فى الوقت الراىف أف نفتح ىذا 

 عد مف اإلشكاليات الخطيرة التى تيدد البناء االجتماعى0الممؼ المتوتر، والذى ي
ويعتبر التحرش الجنسى أحد المشكبلت االجتماعية الخطيرة التى تيدد التفاعؿ 
االجتماعى فى المجتمع المصرى مثمما ىى مشكمة خطيرة تيدد مجتمعات غربية وعربية كثيرة، 
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كى قاـ بدراسة مف خبلؿ لجنة حماية ومف خبلؿ اإلحصائيات واألرقاـ نجد أف المجتمع األمري
% مف النساء تـ التحرش بيف جنسيًا فى مكاف 00نظاـ الجدارة واالستحقاؽ كشفت أف ىناؾ 

% مف النساء 23العمؿ، وفى مسح آخر قامت بو إحدى المنظمات الحكومية اتضح أف 
واجيتيف % مف الطالبات أشرف إلى م36العامبلت يتـ التحرش بيف جنسيًا فى العمؿ، وأف 

 0(Diana, 2003: 168)ومرورىف بتجارب لمتحرش الجنسى مف خبلؿ زمبلئيف وأساتذتيف 
 066أما عف الواقع العربى، فمقد انتيت دراسة أعدتيا صحيفة الغد األردنية وشممت 

% مف العينة قد تعرضف لممضايقات والتحرشات الجنسية، وأظيرت 23مف الطالبات إلى أف 
% كاف التحرش جسديًا )طارؽ 00كاف شكؿ التحرش معيف لفظيًا،  %22الدراسة أف نسبة 

 (06620ديموانى، 
أما بالنسبة لممجتمع المصرى، يأتى تقرير األوضاع اإلحصائية لممرأة المصرية الذى 
يعده المجمس القومى لممرأة ليعترؼ بأف سموكيات التحرش واالغتصاب بأشكالو المتعددة سواء 

، أو الذكور محؿ الثقة، أو مف قبؿ أغراب، أصبح  ما يحدث داخؿ األسرة مف خبلؿ المحاـر
 (0060: 0660يشكؿ ظاىرة فى المجتمع المصرى )المجمس القومى لممرأة، 

% مف عينة الدراسة 00وفى دراسة قامت بيا مصر فى مؤتمر بكيف أف ىناؾ 
االت الطابع % مف ىذه الح36تعرضف لئلىانة فى أماكف عمميف، وقد اتخذت ىذه اإلىانة فى 

% مف 06% تحرش جنسى بالممس و03% مف الحاالت تحرش جنسى بالمفظ و26الجنسى، و
 (0220: 0660الحاالت غزؿ مباشر )سامية الساعاتى، 

والدراسة الراىنة ال تتعامؿ مع التحرش الجنسى بأشكالو المختمفة باعتباره مشكمة 
ف خمؿ فى النسؽ القيمى، ولكف اجتماعية مرتبطة بالبناء االجتماعى، أو مشكمة تعبر ع

تتعامؿ مع التحرش الجنسى باعتباره فعبًل وسموكًا أخبلقيًا انتشر فى اآلونة األخيرة بصورة 
واضحة وعمى المؤل مثمما حدث مع السيدة التى تعرضت لبلغتصاب والتحرش فى ميداف 

واقعة ىى ( باحتفاالت تنصيب السيسى رئيسًا لمجميورية وتعتبر ىذه ال0600التحرير )
األسوأ فى تاريخ مصر الحديث حيث قاـ مجموعة مف البمطجية المتحرشيف جنسيًا باعتراض 

 سيدة فى الثبلثيف مف عمرىا تصطحب ابنتيا، مف خمفيا فنظرت خمفيا
 
( أشخاص قاموا 06محتجة وصارخة فوجدت نفسيا بيف حشد مف المتحرشيف بمغ عددىـ ) 

حمايتيا ولكنيـ فى الحقيقة تيافتوا وتكاثروا عمييا وفعموا  بدفعيا بعيدًا عف المتظاىريف بحجة
فعمتيـ المشينة، وعمى الرغـ مف صراخ السيدة وابنتيا وقؼ الحاضروف مشاىديف وسط تيديد 
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المتحرشيف لضرب مف يتجرأ عمى الدفاع عنيا، وتعتبر ىذه الحادثة ليست األولى أو األخيرة 
ـ بيذه الدراسة لمعرفة العبلقة بيف التحرش الجنسى فى التحرش وىذا ما دعى الباحثة لمقيا

والسموؾ األخبلقى، وفى ضوء العرض السابؽ، يمكف صياغة مشكمة الدراسة الحالية فى 
 التساؤالت اآلتية:

 ما طبيعة العبلقة بيف التحرش الجنسى والسموؾ األخبلقى لدى طبلب الجامعة؟ -0
لبات عينة الدراسة عمى مقياس التحرش ما الفرؽ بيف متوسطى درجات الطبلب والطا -0

 الجنسى؟
ما الفرؽ بيف متوسطى درجات الطبلب والطالبات عينة الدراسة عمى مقياس السموؾ  -2

 األخبلقى؟
ما الفرؽ بيف متوسط درجات الطبلب ذوى التخصصات العممية والطبلب ذوى  -0

 التخصصات األدبية عمى مقياس التحرش الجنسى؟
توسطى درجات الطبلب ذوى التخصصات العممية والطبلب ذوى ما الفرؽ بيف م -2

 التخصصات األدبية عمى مقياس السموؾ األخبلقى؟
 ىؿ يسيـ التحرش الجنسى فى التنبؤ بالسموؾ األخبلقى لدى طبلب الجامعة؟ -0

 هدف الدراسة:
 تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى:         

 ش الجنسى والسموؾ األخبلقى لدى طبلب الجامعة0العبلقة االرتباطية بيف التحر  -0
 الفرؽ بيف الطبلب والطالبات عمى مقياس التحرش الجنسى0 -0
 الفرؽ بيف الطبلب والطالبات عمى مقياس السموؾ األخبلقى0 -2
الفرؽ بيف الطبلب ذوى التخصصات العممية والطبلب ذوى التخصصات األدبية عمى  -0

 مقياس التحرش الجنسى0
فرؽ بيف الطبلب ذوى التخصصات العممية والطبلب ذوى التخصصات األدبية عمى ال -2

 مقياس السموؾ األخبلقى0
 إسياـ التحرش الجنسى فى التنبؤ بالسموؾ األخبلقى لدى طبلب الجامعة0 -0

 أهمية الدراسة:
 تتمثؿ أىمية الدراسة فيما يمى:            

شكبلت التى تتعرض ليا المرأة أو الفتاة وىى تتناوؿ ىذه الدراسة مشكمة ىامة مف الم -0
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التحرش الجنسى والذى يعتبر مف أىـ وأخطر المشكبلت االجتماعية المسكوت عنيا فى 
 المجتمع المصرى0

عدـ االىتماـ الكافى لدراسة التحرش الجنسى حيث أنو لـ يكف سمة لممجتمعات العربية  -0
ى لـ تمقى االىتماـ إال بعد تزايد أعداد فحسب، بؿ أف األفعاؿ المرتبطة بالتحرش الجنس

النساء والفتيات البلتى يعانيف مف سموكيات التحرش الجنسى فى العديد مف المؤسسات مما 
أدى إلى تحرؾ المؤسسات التشريعية والقضائية فى العديد مف المجتمعات إلى اعتبار 

 التحرش الجنسى انتياؾ لمحقوؽ المدنية0
مف السموكيات الضرورية التى يجب إكسابيا لمشباب ألنو يقـو فى يعد السموؾ األخبلقى  -2

جوىره عمى فضائؿ ومزايا يقرىا ويرضاىا المجتمع، وقد يتعرض بعض الشباب إلى 
 االستغبلؿ السيئ نتيجة قصور الجانب األخبلقى لدييـ0

ية ضرورة تسميط الضوء عمى أىمية السموؾ األخبلقى لممجتمع وضرورة العناية بالترب -0
 األخبلقية حتى يمكف خفض ظاىرة التحرش الجنسى0

يمكف أف تساىـ نتائج ىذه الدراسة فى إعداد برامج إرشادية لمشباب لتوجيييـ نحو مخاطر  -2
 التحرش الجنسى عمى األفراد وعمى المجتمع0

يمكف أف تساىـ نتائج ىذه الدراسة فى لفت نظر المسئوليف عف التعميـ فى مصر بأف يتـ  -0
ركيز عمى الجانب األخبلقى فى مناىج التعميـ العاـ، والمقررات الجامعية بما يغرس فى الت

نفوس الشباب الوالء واالنتماء لوطنو وثقافتو وقيـ مجتمعو األصيمة التى تخممتيا سموكيات 
 لـ تكف موجوده بيذا الشكؿ ومنيا التحرش الجنسى وضعؼ السموؾ األخبلقى0

رامج إرشادية ألولياء األمور لتوعيتيـ بالطرؽ المناسبة والتربوية فى توجيو المسئوليف لعقد ب -3
التعامؿ مع أبنائيـ والعمؿ عمى مشكبلتيـ النفسية واألسرية واالجتماعية حتى ال يقعوا 

 فريسة الستخداـ التحرش الجنسى كطريقة وأسموب لتفريغ الكبت لدييـ0
ة كالمدارس والجامعات والمساجد لتقوـ يمكف أف تساعد ىذه الدراسة المؤسسات المجتمعي -1

بدورىا فى عممية النمو األخبلقى لمشباب وبناء قدرة الفرد عمى فيـ وتمييز الصواب مف 
 الخطأ، وذلؾ مف خبلؿ الندوات والمؤتمرات والبرامج والمقررات الدراسية واألنشطة0

 مصطمحات الدراسة:
 التحرش الجنسى: -0

وسموكيات غير مرغوبة تشمؿ الممس أو الكبلـ ىو مجموعة متنوعة مف تعميقات 



د/ إسهام أبو بكر عثمان            ى كمنبئ بالسموك األخالقى           التحرش الجنس         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132 أكتىبر  ػ  جزء أول -العدد اخلامس  ػ 13د جمللا    65
 

 

أو المحادثات التميفونية، ويحدث التحرش عادة مف رجؿ فى موقع القوة بالنسبة لؤلنثى، 
ويرجع إلى مجموعة مف العوامؿ أو األسباب منيا ما ىو اقتصادى أو دينى أو قانونى، 

ات ومبلبس الفتيات وذلؾ ومنيا ما يرجع إلى العوامؿ األسرية أو وسائؿ اإلعبلـ أو تصرف
 كما يقيسو المقياس0

 ويمكف تعريؼ كؿ بعد مف أبعاد التحرش الجنسى كما يمى:          
 البعد الخاص بتصرفات ومالبس الفتيات: -أ

ويشتمؿ ىذا البعد عمى المظير العاـ لبعض الفتيات أو النساء وسموكيف فى 
زالة الحاجز بيف الفتاة الطريؽ العاـ، وتخمى الفتاة عف العادات والتقالي د المجتمعية، وا 

والشباب وذلؾ عف طريؽ مواقع التواصؿ االجتماعى والذى يمكف أف يكوف أحد األسباب 
 اليامة فى انتشار ظاىرة التحرش الجنسى0

 البعد الخاص: باألسرة: -ب
وتعتبر التنشئة االجتماعية الخاطئة لمبنيف والبنات والتياوف فى التربية معيـ، 

غاؿ الوالديف عف األبناء وعدـ الحوار معيـ، والتفكؾ األسرى، وعدـ مراقبة األسرة وانش
 ألبنائيا والقسوة الزائدة فى تربية األبناء تجعميـ يفرغوا كؿ ىذا عف طريؽ التحرش باآلخريف0

 بعد وسائل اإلعالم: -جـ
يو كميب تعتبر وسائؿ اإلعبلـ وما تعرضو مف بعض المواد اإلباحية كاألفبلـ والفيد

واستخداـ جسـ المرأة لمترويج واإلثارة الجنسية، حيث يصؿ إلى نتيجة مفاداىا أف المرأة 
نما ىى كائف ممئ بألواف المتعة، وذلؾ كمو يثير الدوافع  ليست كيانًا إنسانيًا جدير باالحتراـ وا 

 المكبوتة لدى المتحرش بما يؤدى إلى زيادة انتشار ىذه الظاىرة0
 ادى:البعد االقتص -د

يعتبر سوء الحالة االقتصادية وانتشار معدالت البطالة بيف الشباب، وتأخر سف 
بعدـ العدالة  الزواج بسبب غبلء الميور، وعدـ المقدرة عمى االكتفاء الذاتى وشعور الفرد

االجتماعية واالقتصادية، وعدـ إشباع حاجات الفرد، تجعمو يمجأ إلى التحرش الجنسى 
رض  اء لمنفس0كوسيمة لمتعويض وا 

 البعد الدينى: -هـ
تراجع الخطاب الدينى فى دور العبادة عف التحدث عف ىذه الظاىرة، وعدـ قياـ 
المؤسسات التعميمية المختمفة بغرس القيـ الدينية التى تحمى الشباب مف السموكيات الخاطئة، 

ى إلى انتشار التحرش وضعؼ الوازع الدينى، وعدـ االلتزاـ بالقيـ والتقاليد والثقافة الدينية يؤد
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 الجنسى التى تضر بكؿ مف الفرد والمجتمع0
 البعد القانونى: -و

تعتبر صياغة القوانيف الخاصة بالتحرش الجنسى بطريقة مطاطة ال تؤدى إلى ردع 
المخالفيف ليا وتقييد قانوف العقوبات بشروط قاسية يؤدى إلى إفبلت الجانى مف العقوبة، كما 

مف قانوف العقوبات المصرى  260التحرش الجنسى خاضعًا لنص المادة أف التبميغ عف حوادث 
والتى تنص عمى الحبس مدة ال تتجاوز السنة وبغرامة ال تقؿ عف مائتى جنيو وال تزيد عف ألؼ 

 جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف تعرض ألنثى0
 السموك األخالقى: -5

ير والضوابط األخبلقية، وتجنب الخروج ىو سموؾ يسعى بو الفرد إلى االلتزاـ بالمعاي
عنيا، لتجنب إحداث التمؼ المادى لمممتمكات أو األشخاص خوفًا مف العقوبة، وحرص الفرد 
عمى رفاىية وسعادة الجماعة التى ينتمى إلييا وذلؾ بالتزامو بالقواعد التى تحكـ ىذا النظاـ 

 االجتماعى، وذلؾ كما يقيسو المقياس0
 -د مف أبعاد السموؾ األخبلقى كما يمى:ويمكف تعريؼ كؿ بع

 األمانة: -أ
وتعرؼ إجرائيًا بأنيا سموؾ يسعى بو الفرد إلى اإللتزاـ بالمعايير والضوابط األخبلقية 

 ومساعدة اآلخريف، وتقديـ النصح ليـ، دوف تزييؼ الواقع0
 الضمير: -ب

شر، ويأمره ويعرؼ بأنو صوت ينبثؽ مف أعماؽ الفرد يأمره بالخير وينياه عف ال
 بعمؿ الواجب بغض النظر عف الثواب والعقاب إال بمثوبة نفسو بارتياحيا0

 المبادئ والمثل العميا: -جـ
وتعرؼ إجرائيًا بأنيا: مجموعة مف المبادئ التى يختارىا الشخص بنفسو العتقاده 

 بأنيا مناسبة لمتعامؿ مع اآلخريف وتحكـ سموؾ البشر0

 الطاعة: -د
عايير األخبلقية أو الخروج عنيا، لتجنب إحداث التمؼ المادى وىى تجنب كسر الم

 لمممتمكات أو األشخاص خوفًا مف العقوبة0
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 النظام االجتماعى: -هـ
وىو محافظة الفرد عمى احتراـ السمطة والمحافظة عمى النظاـ االجتماعى، وحرص 

قواعد التى تحكـ ىذا الفرد عمى رفاىية وسعادة الجماعة التى ينتمى إلييا وذلؾ بالتزامو بال
 النظاـ االجتماعى0

 اإلطار النظرى لمدراسة:
           ستتناوؿ الباحثة فى ىذا الجزء متغيرات الدراسة وىما التحرش الجنسى

 والسموؾ األخبلقى0

 Sexual Harassmentأواًل: التحرش الجنسى 
 مفهوم التحرش الجنسى: -أ     

 Sexual Harassmentح التحرش الجنسى تشير العديد مف الكتابات إلى أف مصطم
ـ، وبدأ الباحثوف والعمماء ييتموف بو باعتباره شكؿ 0236لـ يكف موجودًا حتى منتصؼ عاـ 

مف أشكاؿ العنؼ ضد المرأة، وألنو يؤكد عمى األدوار التقميدية لمرجؿ، والتى تشير إلى أنو أكثر 
عمى أنيا موضوع أو           لمرأة قوة مف المرأة، كما أنو فى التحرش الجنسى ينظر إلى ا

 (Asyan, 2008: 186)   كياف جنسى أواًل، ثـ عمى اعتبار أنيا امرأة عاممة أو طالبة

ومنذ ذلؾ الوقت تبمورت العديد مف األسباب التى أدت إلى زيادة االىتماـ بمفيـو 
أة باإلضافة إلى التحرش الجنسى والتى منيا، ظيور الحركات النسوية المدافعة عف قضايا المر 

نشأة عدد مف الجمعيات والمؤسسات المحمية والقومية والعالمية التى اىتمت بقضايا المرأة ومنيا 
القضايا المرتبطة بالعنؼ الموجو ضد المرأة فى كؿ صوره وأشكالو، وما ارتبط بذلؾ مف فيـ 

 (02: 0662عالمى لحقوؽ المرأة وحريتيا )ىبو محمد، 

( أف اليدؼ مف التحرش الجنسى قد ال 20 -22: 0660وترى مارى فرانس )
يكوف دائمًا جنسيًا بحتًا، بقدر ما ىو تأكيد لسمطة الشخص المتحرش، واعتبار المرأة 
موضوعًا "شيئًا" لو، إف المرأة التى تتعرض لمتنكيد والتحرش الجنسى تعتبر مف قبؿ المعتدى 

، بؿ يجب أف تعتبر نفسيا عمييا كما لو كانت "تحت التصرؼ"، ويجب عمييا القبوؿ
محظوظة، وتزىو بقيمتيا إذا كانت ىى الصطفاه، وال يتخيؿ المتحرش إطبلقًا إمكانية أف 

 ترفضو المرأة المحظية0
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عمى أف التحرش ىو مجموعة مف  Kathleen (2003: 41)وتؤكد أيضًا كاتميف 
االجتماعية المتدنية األفعاؿ، يقـو بيا الرجؿ ضد المرأة، والتى تعكس فى مجمميا المكانة 

لممرأة مقارنة بالرجؿ، كما تعكس أيضًا عممية نشر الدور الجنسى النوعى لممرأة عمى أدوارىا 
 األخرى0

( التحرش الجنسى بأنو التعرض لؤلنثى عمى 200: 0222وتعرؼ )عزه كريـ، 
وجو يخدش حياءىا بالقوؿ أو الفعؿ فى طريؽ عاـ، أو مكاف مطروؽ، وال يشترط فى ذلؾ 
أف يقع التعرض جيرًا، ولكف الجريمة تتحقؽ أيضًا فى حالة إلقاء عبارات التعرض ىمسًا فى 
أذف األنثى بحيث ال يسمعيا غيرىا، مادامت ىذه العبارات قد ألقيت فى طريؽ عاـ أو مكاف 
مطروؽ، وتقع الجريمة عمى أنثى سواء كانت بالغة أو غير ذلؾ، ولكف فى حالة صغر سنيا 

 ممف يدركف داللة القوؿ أو الفعؿ، حتى يصح القوؿ بأف حياءىا قد خدشف0يجب أف تكوف 
( التحرش الجنسى عمى أنو شكؿ مف أشكاؿ 20: 0660وتتناوؿ )رقية الخيارى، 

العنؼ الجسدى ضد المرأة، ويحدث إضرارًا بكرامة المرأة وشرفيا وحريتيا، ويظير عمى أرض 
مباشرة، وتمميحات غير مباشرة بواسطة  الواقع فى صيغ مختمفة منيا: تمميحات لفظية

 اإلشارات، والممس الذى يتدرج مف القرص والمبلمسة إلى االغتصاب0
وىناؾ بعض التعريفات التى أكدت عمى فكرة عدـ رضا وقبوؿ األنثى ليذه األفعاؿ 

: 0660التى تيدؼ إلى الجنس ومقاومتيا لمرتكب ىذا الفعؿ ومنيا تعريؼ )أنتونى جيدنز، 
الذى أشار فيو إلى أف التحرش الجنسى ىو محاولة فرد تحقيؽ تقدـ فى العبلقات ( و 001

الجنسية ال يرغب فيو الطرؼ اآلخر، وفى ىذه المحاولة يصر الفرد األوؿ حتى وأف اتضح 
 لو مقاومة الطرؼ اآلخر لذلؾ0

 

فترى أف التحرش الجنسى ىو  Diana Kendel (2003: 166)أما ديانا كنيدؿ 
طمب جنسى غير مرغوب مف قبؿ األنثى بيدؼ االتصاؿ الجنسى، أو أية أى عرض أو 

 سموؾ لفظى مرتبط بالجنس أو فعؿ بدنى لمبلمسة الجسد موجو لؤلنثى0

( فوضعا تعريفًا إجرائيًا لمتحرش 1: 0660أما طريؼ شوقى وعادؿ محمد )
سًا( نحو إحدى رئي -الجنسى بأنو مجموعة مف السموكيات الصادرة عف أحد العامميف )زميبلً 

-مرءوسو( والتى قد تأخذ صورًا متعددة سواء كانت لفظية )تمميحات-العامبلت )زميمة
تعميقات ذات طابع جنسى( أوبدنية )مبلمسات ذات طابع جنسى( يبدى مف خبلليا رغبتو فى 
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 إقامة عبلقة جنسية معيا عمى غير رغبة أو ترحيب منيا0

 (Nlurell: 1995)و  (Miller: 1997)و  (Glomb: 1997)ويشير كؿ مف 
عمى أف التحرش الجنسى ىو شكؿ مف أشكاؿ التمييز الجنسى وحيث أف العبلقة بينيما ىى 
عبلقة الخاص بالعاـ ويعتبر أف التحرش الجنسى ىو التحرش بالمرأة المختمفة عنو فى النوع، 

ماؿ الشاقة، بطرؽ متعددة مثؿ التعامؿ معيا عمى أنيا أقؿ، وليس بمقدورىا القياـ باألع
وتصيد أخطائيا، وتكميفيا بما تعجز عف أدائو والتشيير بيا، والحط مف قدرىا لمجرد كونيا 

 امرأة، وكراىيتيا، وقد يتحرش بيا جنسيًا أيضًا فى بعض األحياف0

( التحرش الجنسى بأنو محاولة استثارة األنثى 30: 0602وتعرؼ دعاء فكرى )
ـ أو المحادثات التميفونية أو المجامبلت غير البريئة، بدوف رغبتيا ويشمؿ الممس أو الكبل

ويحدث التحرش عادة مف الرجؿ فى موقع القوة بالنسبة لؤلنثى مثؿ المدرس والتمميذة، 
الطبيب والمريضة، أو حتى رجؿ ديف ومتعبدة ولكف الحاالت األكثر واألغمب ىى التى 

 تحدث فى مكاف العمؿ0

 

 

 

 

 

 تعقيب:
بؽ لمختمؼ المحاوالت التعريفية التى صيغت حوؿ مفيـو مف خبلؿ العرض السا

التحرش الجنسى، يمكف لنا االستدالؿ والخروج ببعض المبلحظات المرتبطة بدراسة مفيـو 
 التحرش الجنسى وىى:

  أف ىناؾ ثمة ربط ما بيف مفيـو التحرش الجنسى وما يتضمنو مف أفعاؿ وبيف مفيومى
أساسياف يستند عمييما مرتكب فعؿ التحرش وذلؾ كما  القوة والمكانة وىما يمثبلف دافعاف

 Kathleen (2003)(، 2001ومارى فرانس ) Asyan (2008)ورد فى تعريؼ كؿ مف 
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  ،ىناؾ ربط بيف ظيور التحرش الجنسى والوضعية المتدنية لممرأة داخؿ البناء االجتماعى
الجتماعى ذو مف منطمؽ أف التحرش الجنسى فى صورة المتباينة يحدث فى البناء ا

السيادة الرجولية بمعنى أف الثقافة التى تعتمد عمى الذكورية وتعمى مف شأنيا عمى حساب 
النساء توفر المناخ االجتماعى الذى يدعـ مثؿ ىذه السموكيات المنحرفة وذلؾ كما ورد فى 

 Kathleen (2003)تعريؼ 
  ،وأخرى بدنية ويتضح اتفؽ العديد مف الباحثيف عمى أف التحرش الجنسى يتضمف أفعاؿ

وطريؽ شوقى وعادؿ  Diana Kendel (2003)(، 0660ذلؾ فى تعريؼ رقية الخيارى )
 (06020( ودعاء فكرى )0660محمد )

  ،ىناؾ ثمة ربط بيف أفعاؿ التحرش الجنسى، وبيف موقؼ األنثى الرافض لمثؿ ىذه األفعاؿ
الرجؿ ضد األنثى والتى تبلقى وىذا الربط يدفعنا إلى استبعاد األفعاؿ الجنسية الموجو مف 

قبوؿ األنثى، ألنو فى حالة قبوؿ األنثى لمثؿ ىذه األفعاؿ وعدـ رفضيا فإنيا لـ تعد 
 Diana Kendel (2003)0(، 0660تحرش0 ويتضح ذلؾ فى تعريؼ انتونى جيدنز )

 التحرش الجنسى شكؿ مف أشكاؿ التمييز الجنسى وأف العبلقة بينيما ىى عبلقة           
 ,Murell (1995), Miller (1997)خاص بالعاـ، وذلؾ كما يتضح فى تعريؼ ال

Glomb, (1997) 

 
 
 
 

 أشكال التحرش الجنسى: -ب 
يمكف مف خبلؿ مراجعة التراث المرتبط بظاىرة التحرش الجنسى، الوقوؼ عمى عدد 

طبيعة فعؿ كبير ومتبايف مف المحاوالت التصنيفية ألشكاؿ التحرش، وىذا التبايف يرجع إلى أف 
التحرش الجنسى مرتبطة بأنو يتجسد فى أشكاؿ مختمفة، باختبلؼ السياقات االجتماعية 
والتنظيمية، والبناء الثقافى الذى يتحكـ فى ىذه السياقات وقد يختمؼ شكؿ فعؿ المتحرش 
باختبلؼ الفاعؿ، فيناؾ تحرش المدرس لمطالبة وىناؾ تحرش الرئيس بمرءوسيو وىناؾ تحرش 

 بعضيـ ببعض0األقراف 
بدراسة حوؿ التحرش الجنسى بيف الممرضات  (Diana Kendell, 2003)قامت 

 -ومف خبلؿ ىذه الدراسة صنفت أشكاؿ التحرش الجنسى إلى:
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 سموؾ جنسى لفظى، يتضمف التعميقات واأللفاظ والفكاىات الجنسية0 -0
 سموؾ جنسى غير لفظى، يتضمف التعبيرات الجنسية العدوانية0 -0
ؾ جنسى جسدى، ويتضمف عدد مف السموكيات تبدأ مف الرتب عمى الجسد، سمو  -2

 والقرص والمعانقة إلى االغتصاب0
 ترى أف التحرش الجنسى يأخذ شكميف أساسيف ىما:Joclyn (2006) أما جوكميف      

ومف خبللو يطمب رجاؿ اتصاالت جنسية مف نساء  التحرش الجنسى الظاهر: -0 
 بعينيف0

وفيو يقـو رجاؿ بعينيـ، ممارسة بعض أفعاؿ التحرش  نسى القهرى:التحرس الج -5
حد              الجنسى ضد النساء بيدؼ تخويفيـ وقيرىـ، وليس بيدؼ الجنس فى 

 ذاتو0
ومف أشير المحاوالت التصنيفية ألشكاؿ التحرش، ىى المحاولة التى أعدتيا لجنة 

ألساتذة الجامعات، حيث ميزت ىذه تكافؤ فرص العمؿ األمريكية، واالتحاد األمريكى 
 -المحاولة بيف شكميف مف أشكاؿ التحرش الجنسى ىما:

 التحرش الجنسى التعويضى: -0
وىذا الشكؿ يقـو فيو فرد ما باستخداـ قوتو التنظيمية عمى مرءوس لديو، لدفعو لكى 

بلقة يشاركو نشاط جنسى، ويتضمف ىذا الشكؿ وجود عبلقة ما بيف أطراؼ التحرش، مثاؿ ع
الرئيس بمرءوسيو، أو عبلقة المكانة المتساوية، كما أف ىناؾ سابؽ تعارؼ ما بيف طرفى 
التحرش، إضافة إلى أف مواقؼ األنثى مف التحرش قد يترتب عميو فى حالة االستجابة منح 

 األنثى تعويض أو مكافأة، وقد يترتب عميو العقاب فى حالة رفضيا0

 التحرش الجنسى البيئى: -5
ىذا الشكؿ إلى العروض الجنسية الدائمة والمستمرة التى تتعرض ليا األنثى  ويشير

داخؿ البيئة االجتماعية التى تعيش فييا، وتتضمف التعميقات الجنسية، أو االىتماـ الجنسى 
غير المرغوب، وىذا الشكؿ قد ال يجمع طرفى عممية التحرش أى عبلقة، واألنثى ىنا ال 

 ,Donon, M, Richard)فعؿ طالما ال تريد االستجابة لذلؾ تضطر إلى أف تخضع ليذا ال

H, 2009) 

 Ireneوكما يوجد أنواع لمتحرش الجنسى، يوجد أيضًا أنواع لممتحرش، وقد صنفت 

 المتحرش إلى ثبلثة أنواع تتمثؿ فى: (2000)
 المتحرش السمطوى: -0
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مره، وىو المتحرش الذى يممؾ السمطة بيدؼ الضغط عمى ضحيتو المتثاؿ أوا
 وينطبؽ ىذا النوع عمى الرئيس والمرؤوس سواء كاف ذلؾ فى محيط العمؿ أو التعميـ0

 المتحرش الذكورى: -5
وىو المتحرش الذى يستخدـ بعض القيـ الذكورية والتى تدعميا ثقافة بعض 
المجتمعات حيث سيادة الجنس الذكورى، فيو يحاوؿ أف يمارس التحرش فقط إلثبات ىيمنتو 

 مى الجنس األضعؼ0وذكوريتو ع
 المتحرش ألهداف جنسية: -3

وىو المتحرش الذى يسعى إلى تحقيؽ أىداؼ جنسية دوف أى تمييز، فيو ال يحدد 
ضحاياه ولكف يرى أف أى أنثى يمكف مف خبلليا ممارسة ما يريد مف أمور جنسية دوف أى 

ذا النوع مف اعتبارات مف أى زماف أو أى مكاف، فيو يرغب فقط فى إشباع لذتو ويفضؿ ى
المتحرشيف ضحاياىـ غرباء عنيـ، ولذلؾ فيـ يفضموف ممارسة التحرش فى األماكف العامة 

 والمواصبلت واألسواؽ0
 العوامل المؤدية إلى التحرش الجنسى: -حـ 

أف التحرش الجنسى يرجع إلى بعض العوامؿ الخارجية التى  Rose (2004)يرى 
 -عوامؿ إلى:ىذه ال Roseتزيد مف ىذه المشكمة وقسـ 

 
 
 

 االزدحام: -0
ىناؾ ما يسمى بالمساحة الحضارية وىى حدود المساحة الحميمة لمشخص والتى 

سـ، ومف المعروؼ أنو كمما تقمصت ىذه المساحة الحضارية كمما 02ىى مبدئيًا حوالى 
كثرت االحتكاكات والمشكبلت فى التعامؿ بيف الناس، وزادت الميوؿ العدوانية والتحرش 

 ى0الجنس
 اختالط الجنسين: -5

أف ارتفاع نسبة مشاركة المرأة فى التعميـ والقوى العاممة والرغبة فى  Roseويشير 
إثبات الذات بصورة تعكس مستوى معينًا مف التفكير وأنو فى مستوى معيف مف المكانة 

مؿ أو االجتماعية أصبحت المرأة تتعرض لمتحرش الجنسى )كبلميًا أو بدنيًا( سواء فى مكاف الع
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 مكاف الدراسة0
 اإلعـالم: -3

يعد اإلعبلـ مف أكثر العوامؿ المشجعة عمى التحرش الجنسى لما يبثو مف بعض 
البرامج واألفبلـ اإلباحية بما يؤدى إلى انتشار ىذه الظاىرة وذلؾ عف طريؽ التقميد والمحاكاة 

 لما يراه الشباب وأيضًا لتنفيس الدوافع المكبوتة لدييـ0
فترى أف ىناؾ بعض العوامؿ الداخمية التى تؤدى إلى  Merkin (2008)أما 

 التحرش الجنسى منيا:
 عوامل مرتبطة بالمسيئ: -0

ويكوف المسيئ غالبًا شخصًا قد أسيئ إليو جسديًا، عاطفيًا، أو جنسيًا، أو قد يكوف 
عانى مف اإلىماؿ وىو طفؿ أو مدمف عمى المسكرات أو المخدرات مما يجعمو يتصرؼ 

 قة غير واعية0بطري
 عوامل مرتبطة بالمساء إليه: -5

المرأة بشكؿ عاـ تيتـ بالعناية بمظيرىا وشكميا وجماليا حتى يقاؿ عنيا أنيا جميمة 
أف المرأة ينبغى أف تكوف قادرة  Merkinمما يجعميا عرضة لمتحرش الجنسى، وتصنيؼ 

 عمى التمتع بالحرية الجنسية كما يفعؿ الرجاؿ0
 
 
 

 بطة بالعائمة:عوامل مرت -3
وىى ترى أف االعتداء الجنسى أو التحرش الجنسى قبؿ أف يكوف مسئولية الجانى  

الذى اقترؼ الجريمة فيو مسئولية األسرة ببل شؾ فى إىماليا لعضوىا قبؿ الحادث، بعدـ 
 إفيامو معنى المحافظة عمى خصوصية جسده ومبلبسو، وعدـ الثقة فيمف حولو ثقة تامة0

 مبية لظاهرة التحرش الجنسى:اآلثار الس -د
 -( أف أىـ اآلثار السمبية لظاىرة التحرش الجنسى ىى:0606يرى محمود فتحى )         

 تأثر الحياة الشخصية لمضحية وجعميا عرضو لنقد المجتمع0  -0
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 تراجع فى األداء الوظيفى0  -0

 يشغمو المعتدى0 فقداف الثقة فى األشخاص الذيف يشغموف مناصب مماثمة لممنصب الذى  -2

 فقداف الثقة باألماكف المماثمة لمكاف حدوث التحرش0  -0

 اإلحباط أو االكتئاب0  -2

 نوبات مف الرعب واألرؽ أو الكوابيس، والشعور بالعار والذؿ0  -0

رىاؽ وفقداف التحفيز0  -3  صعوبة التركيز، آالـ فى الرأس وا 

 الشعور بالخيانة والغضب0  -1

 ـ القوة وفقداف حسف السيطرة، وفقداف الثقة بالنفس0الشعور بانعدا  -2

التحرش الجنسى فى مصر وتحميل الخبراء لمقضية والتحرش كعنف  -هـ
 ضد المرأة:

وضع المركز المصرى لحقوؽ المرأة مشكمة التحرش الجنسى مف المشكبلت  
دة زوايا اليامة وأعطاىا أىمية خاصة فى الدراسة حيث تناوؿ ىذه المشكمة وتحميميا مف ع

 منيا:

 

 تحميل االجتماعيين ألسباب ظاهرة التحرش الجنسى فى مصر: -0
حيث يرى االجتماعييف أف الفقر وتدىور القيـ الدينية وانتشار القنوات اإلباحية 
وعدـ كفاية العقوبة، واعتبر أف ربط الظاىرة بالخطاب الدينى وحده يحمؿ تضييقًا لمموضوع 

ال يحتمؿ، والتحرش الجنسى موجود عبر الثقافات والطبقات  وتحميبًل لمخطاب الدينى بما
المختمفة، مشيرًا إلى أف اإلنساف فى عبلقاتو االجتماعية تختمط لديو قيـ التممؾ مع قيـ 
العواطؼ، كما أف أبناء الطبقة الفقيرة يتعمدوف الذىاب لممناطؽ الراقية لممارسة التحرش 

عمى تزايد الفجوة االقتصادية، والغضب المكتـو مف  ببيئات الطبقة الراقية، وىو مؤشر خطير
الفقراء تجاه األغنياء، ويعتبر غياب األمف عف الشارع وىو ما يشكؿ الرادع االجتماعى 
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 الخارجى ىو فى مقدمة أسباب انتشار التحرش0
وربطت الخبيرة والمستشارة االجتماعية نجبلء محفوظ بيف الحياة االقتصادية 

والتحرش، حيث الحظت أف نسبة كبيرة مف المتحرشيف ىـ مف أبناء  المنيارة لممصرييف
الطبقات الفقيرة، كما أف التحرش يمكف أف يكوف وسيمة يستخدميا البعض إلثبات ذكورتيـ 
التى تغير مفيوميا عف الماضى كثيرًا، حيث كاف الرجؿ يتحمى بقيـ وصفات لمشجاعة 

بط ىذا المفيـو حاليًا بالجنس وقدرات الرجؿ، والمسئولية وحماية المرأة مف الخطر، لكف ارت
وأكدت أف المجتمع أصبح ذكوريًا صرؼ لدرجة أف يمغى وجود المرأة فى مجاالت عديدة 
وتصبح وكأنيا خمقت فقط مف أجؿ خدمة الرجؿ، وترى أف التحرش الجنسى يقصد بو التيديد 

انية والسيطرة عمى الموقؼ، الجنسى أو تمبية لطمب مقابؿ جنسى وتقـو عمى االستفزاز والعدو 
-htpp://www.ava)وحذرت مف وجود مناخ عاـ يسمح بنوع مف ىذه الممارسات 

kyrilles.com) 

فترى أف ىناؾ افتراض مقبوؿ وشائع لدى عدد  (Maryellen, 1992: 122)أما 
كبير مف الباحثيف مؤداه أف السموكيات التى يتضمنيا التحرش الجنسى تكوف جزء مف بعد 

واف والخصومة والمواجية مف الرجاؿ تجاه النساء، ومنظومة الكراىية تجاه النساء تتمثؿ العد
فى سموكيات مثؿ، التحقير الموجو ضد النساء، ومحاوالت اإلذالؿ، والقير والكممات الميينة 

 المكررة مف جانب، واليجـو الجنسى والعنؼ الجنسى مف جانب آخر0
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 حرش الجنسىتحميل الطب النفسى لظاهرة الت -5
يرى المتخصصيف فى الطب النفسى أف ظاىرة التحرش الجنسى ترجع إلى تدىور 
األوضاع االقتصادية وازدياد معدالت الطبلؽ والكبت الجنسى فى المجتمع، وال يرتبط فقط 

 بالمناطؽ الفقيرة فى مصر، بؿ أف بعض األماكف الراقية يحدث فييا ذلؾ0
رش التى حدثت مؤخرًا، أف ىناؾ عوامؿ كما أرجع الطب النفسى حاالت التح

رئيسية وراءىا، أوليا حالة الكبت التى يعانى منيا ىؤالء الشباب، وثانييا تعرضيـ ألفبلـ 
وبرامج وأغاف مثيرة عمى بعض الفضائيات مما يجعميـ ال يجدوف أى منفذ متاح ليـ إلقامة 

متحرش شخص يشعر بعدـ العبلقات الجنسية إال التحرش، أما العامؿ الثالث فيو أف ال
االىتماـ مف أىمو، وال يجد مف يتابع تصرفاتو، لذى ينطوى عمى نفسو ويمجأ إلى تفريغ 

   (http://muntada.islamtoday.net)طاقاتو الجنسية المكبوتة عف طريؽ التحرش 
( أف التحرش الشفوى أو المفظى ىو شكؿ جديد 0606بينما يرى )يحيى الرخاوى، 

ضح فى الضمير والوجداف المصرى والعربى إنو الغزؿ، تقاليد الغزؿ قديمة لتقميد قديـ وا
وعريقة فى الوجداف العربى ككؿ، ومف ثـ لـ يكف غريبًا بأف إشارات وحركات الرجاؿ لمنساء 
فى الشوارع ىى فى جوىرىا مقترحات غير ظاىرة وآماؿ دفنية بمقاءات موعودة مع نساء ال 

لشوارع وعمى المؤل وأماـ العيوف الجاحظة والنفوس المتطفمة، سبيؿ التواصؿ معيف إال فى ا
فعندما تكوف عضوية النادى باىظة الثمف، فماذا يبقى غير اإلنترنت والشارع، فأصبح الشارع 

 ىو المتنفس الوحيد ألغمب الشباب والبحث عف الحمـ الضائع وىو الفتاة0
 رأى الدين فى ظاهرة التحرش الجنسى: -3

ديف أف ىناؾ عدة أسباب لمتحرش الجنسى منيا التبنى المجتمعى يرى عمماء ال
لثقافة "الوصـ" مما يجعؿ العبء ممقى بشكؿ دائـ عمى المرأة، إضافة إلى تبنى ثقافة الكتـ 
والتعتيـ وغياب الوعى العاـ بعناصر الجسد وكيفية التعامؿ معيا أو غياب التربية الجنسية، 

بما يسمح باختراؽ خصوصيات اآلخريف، وكذلؾ انتشار ومف بيف األسباب حالة االزدحاـ 
حاالت االقتراب غير المحسوب بيف الجنسيف فى األماكف العامة والوجود غير المنضبط فى 
بعض منيا كالجامعات، إضافة إلى العشوائيات التى تمثؿ بيئة أساسية النتشار مثؿ ىذه 

 اب األمفالظاىرة، وضغط المثيرات الجنسية وانتشار البطالة وغي
 

، ووجود خطاب دينى يصور المرأة عمى أنيا   والتدعيـ اإليجابى، والمخدرات وزنا المحاـر
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لمجنس فقط ويتغافؿ عف حقيقة دور المرأة وضرورة التفاعؿ معيا، ويعتبر أيضًا غياب الحياء 
لى تفسخ التقاليد التى تدعوا إلى الشيامة و  الحفاظ والذى يمثؿ قمة اليـر القيمى بالمجتمع، وا 

 (02220عمى المرأة والفتاة فى حاؿ تعرضيا لخطر )سموى سميـ، 
( فيرى أف سموؾ التحرش الجنسى فى البيئة 22: 0662أما )أحمد المجدوب، 

األسرية التى تحتـر القيـ الدينية يندر ارتكابو، فالديف عامؿ إيجابى حاسـ فى العبلقة بيف 
يؤثر تأثيرًا قويًا فى ضبط النفس وتكويف  تكويف الشخصية والسموؾ االجتماعى، كما أنو

الحاسة األخبلقية لئلنساف، أما البيئة األسرية التى تنعدـ فييا القيـ الدينية والخمقية فيكثر فييا 
ارتكاب ذلؾ السموؾ وخاصة مع المحرمات كاالبنة واألخت، فممديف أثر كبير فى مقاومة ىذا 

النفس وكبح جماحيا كؿ ما ىنالؾ أف ىذا األثر  السموؾ باعتباره داعيًا إلى مغالبة شيوات
 مرىوف بمدى تديف الفرد، والتديف أمر باطنى ال سبيؿ إلى تممسو أو قياسو0

 رأى القانون فى ظاهرة التحرش الجنسى: -4
يعتبر عدـ اإلببلغ عف التحرش الجنسى أحد األسباب التى تؤدى إلى زيادة ىذه 

مف الفضيحة االجتماعية واإلدانة المسبقة لمضحية، الظاىرة فى المجتمع، وأيضًا الخوؼ 
 كأىـ أسباب اإلحجاـ عف اإلببلغ عف العديد مف حوادث التحرش0

والبعد القانونى لظاىرة التحرش الجنسى فى مصر لو شقيف، األوؿ: تنظمو القوانيف 
بالنسبة الداخمية، والثانى تتناولو المعاىدات والمواثيؽ الدولية الخاصة بحقوؽ اإلنساف، ف

لمقوانيف الداخمية نجد أف أبرز ما نظـ مسألة التعدى الجنسى عمى المرأة ىو قانوف العقوبات، 
حيث تناوؿ معالجة العديد مف األفعاؿ التى تندرج تحت مفيـو االنتياؾ الجنسى، منيا 
االغتصاب وىتؾ العرض والفعؿ الفاضح0 فعمى سبيؿ المثاؿ عاقب القانوف باألشغاؿ الشاقة 

مؤقتة كؿ مف واقع انثى بغير رضاىا، أو ىتؾ عرض إنساف بالقوة أو التيديد، وشدد ال
العقوبة إلى األشغاؿ الشاقة المؤبدة إذا وقعت الجريمة مف أصوؿ المجنى عمييا أو ممف 

عاـ  00يتوليف تربيتيا أو مبلحظتيا أو مف ليـ سمطات عمييا وكانت الضحية لـ تبمغ سف 
( مف قانوف العقوبات، أما 001، 003ؾ كما نصت عميو المادة )فى حالة ىتؾ العرض وذل

 01لو كاف ىتؾ العرض بغير قوة فيعاقب الجانى بالحبس فقط إذا كانت الضحية لـ تبمغ 
سنوات وذلؾ كما  3عامًا، وتشدد إلى األشغاؿ الشاقة المؤقتة إذا لـ يبمغ المجنى عميو سف 

 (0، 0602ت )سداد جواد، ( مف قانوف العقوبا002نصت عميو المادة )

( أف اقتصار عقوبة الحبس فى حالة ىتؾ العرض 2: 0602ويشير سداد جواد )
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بغير قوة والذى يسبب أيضًا ألمًا كبيرًا لممرأة سواء بدنيًا أو نفسيًا عمى الضحية التى يقؿ سنيا 
ى عامًا وحدىا دوف غيرىا ممف يتعرضف لنفس الجريمة ويتجاوزف ىذه السف ينطو  01عف 

 عمى إىدار لحقوؽ األخريات0
( إلى أف المجمس العسكرى قد أصدر مرسومًا 2: 0602ويضيؼ سداد جواد )

لتعديؿ النصوص الواردة بو بحيث يغمظ العقوبة فى حاالت  02/0/0600عسكريًا بتاريخ 
االغتصاب إلى اإلعداـ، وىتؾ العرض إلى السجف المشدد فى حاالت معينة نص عمييا 

مقارنة  0600حالة فى  002الرغـ مف ذلؾ فقد بمغت حاالت االغتصاب  القانوف، وعمى
 032مقابؿ  0600حالة فى  202، أما جرائـ ىتؾ العرض فبمغت 0600حالة فى  060

 020وذلؾ وفقًا لتصريحات وزير الداخمية، كما حررت مديرية أمف القاىرة  0600حالة فى 
حالة فى  000الشرطة بالجيزة وضبط رجاؿ  0600محضر تحرش فى شير أغسطس لعاـ 

مناطؽ متفرقة مف المحافظة أثناء االحتفاؿ بعيد الفطر، فيما أعمنت وزارة الداخمية فى أعقاب 
 3حالة بينيـ  030عيد األضحى عف حصيمة أولية لحاالت التحرش الجنسى تصؿ إلى 

 حاالت ىتؾ عرض0
الجنسى واالنتياكات  أما بالنسبة لمقانوف الدولى فقد اكتفى بعبلج مسألة التحرش

دانة العنؼ ضد المرأة وحماية الحقوؽ اإلنسانية، وتوجيو  الجنسية مف منطمؽ مناىضة وا 
الدعوة لمدوؿ بأف تدرج فى قوانينيا الداخمية ما يكفؿ حقوؽ المرأة اإلنسانية وعدـ استغبلليا 

دى الجنسى جنسيًا، ولكف دوف أف يضع قاعدة واضحة وممزمة لضماف حماية المرأة مف التع
 (2: 0602عمييا )سداد جواد، 

 رأى اإلعالميين لظاهرة التحرش الجنسى: -5
اختمؼ اإلعبلمييف فيما بينيـ حوؿ ظاىرة التحرش الجنسى فترى الكاتبة الصحفية 
كريمة كماؿ أف ربط قضية التحرش الجنسى بالمعتقد الدينى وحدة كعامؿ مؤثر يحمؿ تعسفًا 

قاليد لدى الشعب المصرى، إضافة لعوامؿ أخرى كالظروؼ لممعتقدات عف األعراؼ والت
االقتصادية واالجتماعية، كما أف ىناؾ غياب لرد فعؿ الخطاب الدينى تجاه حوادث التحرش 

إلى الرغبة المستمرة فى إلقاء المـو عمى المرأة وتسببيا فى تمؾ  -فى رأييا–مرجعو ذلؾ 
تى تعرض لتحرش جنسى، ومعتبر أف الحوادث، الفتة إلى ارتفاع نسبة المحجبات البل

 التحرش بالنساء يمثؿ نوعًا مف أنواع العنؼ ضد المرأة، وينطمؽ مف نظره دونيو ونمطية ليا0
 

أما الصحفية داليا يوسؼ، النشطة فى مجاؿ المجتمع المدنى والجمعيات األىمية، 
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رجة أف المتحرش فترى أف السياؽ االجتماعى والثقافى لممجتمع المصرى قد تغير كثيرًا لد
أصبح واثقًا مف أف أمره لف ينكشؼ، بسبب خجؿ البنت وخوفيا عمى سمعتيا وكرامتيا، ولذا، 
فإنو يتمادى فى فعمتو ببل خوؼ، وينتقؿ مف ضحية إلى أخرى ببل رادع، مشيرة إلى أف الُبعد 

 (http://www.c:hrs.org/Arabic/Newsالغائب فى الموضوع، ىو الضبط االجتماعى 

ير ليمى عبد المجيد إلى أف ىناؾ أسبابًا عديدة وراء حاالت التحرش الجنسى وتش
عمى رأسيا ما تبثو الفضائيات المختمفة مف فيديو كميبات عارية باإلضافة إلى مف األسباب 
الرئيسية ليذه الحاالت التى لـ تكف نسمع عنيا فى الماضى 

(http://www.Factjo.com) 

 تعقيب:
بؽ لتحميؿ ظاىرة التحرش الجنسى فى مصر مف خبلؿ عدد مف خبلؿ العرض السا

مف الخبراء فى المجاؿ االجتماعى والنفسى والدينى والقانونى واإلعبلمى نرى أف كؿ منيـ 
 وضع عدة أسباب لشيوع ىذه الظاىرة فعمى سبيؿ المثاؿ:

يرى االجتماعييف أف مف أىـ أسباب تفشى ىذه الظاىرة فى المجتمع المصرى ىو    -
لفقر وتدىور القيـ الدينية وانتشار القنوات اإلباحية، كما أف تزايد الفجوة االقتصادية ا

فى المجتمع المصرى والغضب المكتـو مف الفقراء تجاه األغنياء، وغياب األمف عف 
الشارع وىو ما يشكؿ الرادع االجتماعى الخارجى ىو فى مقدمة أسباب انتشار 

التحرش الجنسى جزء مف بعد العدواف والخصومة  التحرش الجنسى، كما يعتبر أيضاً 
الموجية مف الرجاؿ تجاه النساء، ومنظومة الكراىية تجاه النساء تتمثؿ فى سموكيات 

اإلذالؿ، والغمز والكممات            مثؿ التحقير الموجو ضد النساء، ومحاوالت
 الميينة المكررة، والعنؼ الجنسى واليجـو الجنسى مف جانب آخر0

بينما يرى المتخصصيف فى الطب النفسى أف التحرش الجنسى يرجع إلى تدىور    -
األوضاع االقتصادية وازدياد معدالت الطبلؽ والكبت الجنسى، وال يرتبط فقط 
بالمناطؽ الفقيرة كما يؤكد عميو المحمميف االجتماعييف بؿ أف بعض األماكف الراقية 

 يحدث بيا تحرش جنسى0
 
ميف النفسييف مع اإلعبلمييف عمى أف مف أىـ أسباب انتشار ظاىرة يتفؽ بعض المحم   - 

التحرش الجنسى ما تقـو بو وسائؿ اإلعبلـ مف عرض بعض األفبلـ والبرامج 
واألغانى المثيرة عمى بعض الفضائيات مما يجعؿ الشباب ال يجدوف أى منفذ متاح 
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 ليـ إلقامة العبلقات الجنسية إال التحرش0
الديف عف المحمميف االجتماعييف والنفسييف فى رأييـ عف التحرش  ويختمؼ عمماء   -

الجنسى فيـ يروا أف ىناؾ عدة أسباب لمتحرش الجنسى منيا البيئى المجتمعى لثقافة 
"الوصـ"، مما يجعؿ العبء ممقى بشكؿ دائـ عمى المرأة، إضافة إلى تبنى ثقافة التكتـ 

ؽ مع ما أشارت إليو الصحفية داليا يوسؼ والتعتيـ وغياب الوعى العاـ وىذا الرأى يتف
مف أف المتحرش أصبح واثقًا مف أف أمره لف ينكشؼ بسبب خجؿ البنت وخوفيا عمى 
سمعتيا وكرامتيا0 ويعتبر أيضًا غياب الحياء الذى يمثؿ قمة اليـر القيمى بالمجتمع 

لى تفسخ التقاليد التى تدعوا إلى الشيامة والحفاظ عمى المرأة والفتاة فى حالة  وا 
 تعرضيا لخطر0

أما رأى القانونييف حوؿ ظاىرة التحرش الجنسى فيروا أف عدـ اإلببلغ عف التحرش     -
الجنسى أحد األسباب التى تؤدى إلى زيادة ىذه الظاىرة فى المجتمع، وأيضًا الخوؼ 
مف الفضيحة االجتماعية واإلدانة المسبقة لمضحية، تعتبر أىـ أسباب اإلحجاـ عف 

غ عف العديد مف حوادث التحرش الجنسى، كما يرى القانونيف أنو عمى الرغـ اإلببل
مف القوانيف التى وضعت لمحد مف ىذه الظاىرة فتشير األرقاـ إلى أنيا غير رادعة 
ألنيا مصاغة بطريقة مطاطة، فمـ يوضح القانوف مفيـو القوة أو التيديد، وعمى الرغـ 

اإلكراه بشقيو المادى كالضرب والتقييد بالحباؿ، مف أف األدبيات الجنائية فسرت معنى 
والمعنوى كالترىيب أو التيديد النفسى، إال أف األمر فى النياية متروؾ لمسمطة 
التقديرية لمقاضى الذى ينتمى ويعيش فى مجتمع يمقى المـو األوؿ فى ىذه الجريمة 

 نوى0الطابع المع     عمى المرأة وليس الرجؿ، السيما لو اتخذت القوة 
أما اإلعبلمييف فأرجعوا ىذه الظاىرة إلى ما يبث عمى القنوات الفضائية أو شبكات      -

اإلنترنت مف فيديوىات وكميبات عارية وأيضًا غياب دور األسرة والمدرسة وأيضًا 
موجة األفبلـ الشبابية التى ظيرت بكثافة فى السنوات األخيرة، والتى تعرضت بصورة 

 بلقات الجنسية0مكشوفة لتفاصيؿ الع
 أسباب التحرش الجنسى باإلناث من وجهة نظرهن. -و    

وضعت ىيئة األمـ المتحدة لممرأة بعض األسباب التى تؤدى إلى التحرش الجنسى 
سبب  23باإلناث مف وجية نظرىف وذلؾ مف خبلؿ دراسة قامة بيا الييئة حيث تـ طرح 

مبحوثات ومف أكثر ىذه األسباب انتشارًا ونسبة التأييد التى حصمت عمييا مف خبلؿ آراء ال
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 ما يمى:
 %(23000البرامج األجنبية اإلباحية )موافقة بنسبة   -0
 %(230مشاىدة المجبلت الجنسية )موافقة بنسبة   -0
 %(20000األفبلـ السينمائية المثيرة )موافقة بنسبة   -2
 %(02030األفبلـ الثقافية الجنسية )موافقة بنسبة   -0
 %(20000قاطع اإلباحية التى ترسؿ عف طريؽ المحموؿ )موافقة بنسبة الم  -2
 %(2202عدـ تطبيؽ قواعد الشريعة الدينية )موافقة بنسبة   -0
 %(22تصفح المواقع اإلباحية عمى النت )موافقة بنسبة   -3
 %(2000اإلنترنت وما يعرض مف مواقع ومشاىدة إباحية )موافقة بنسبة   -1
            سسات التعميمية المختمفة بغرس القيـ األخبلقية والدينية عدـ قياـ المؤ  -2

 %(2001)موافقة بنسبة 
 %(2002عدـ االىتماـ بالتنشئة الدينية داخؿ المنزؿ )موافقة بنسبة   -06
 %(2002عدـ التزاـ الفتاة بالقيـ الدينية فى المظير )موافقة بنسبة   -00
 %(2201ضعؼ الوازع الدينى )موافقة   -00
المكالمات التميفونية البذيئة التى ترسؿ عف طريؽ المحموؿ )موافقة بنسبة   -02

2200)% 
 %(2000السموؾ المنحرؼ لمفتاه )موافقة بنسبة   -00
 %(2002طريقة سير الفتاة )موافقة بنسبة   -02
 %(2002تراجع الخطاب الدينى فى دور العبادة )موافقة بنسبة   -00
 %(2002ر الجيد لوقت الفراغ )موافقة بنسبة عدـ االستثما  -03
          %( )بثينة الديب،2600طريقة كبلـ الفتاة وكذا نظراتيا )موافقة بنسبة  -01

 (03-00   ب0ف:
 

 اآلثار النفسية المترتبة عمى تعرض المرأة لمتحرش الجنسى: -ز 
ؾ العديد مما الشؾ فيو أف تعرض المرأة ألى شكؿ مف أشكاؿ التحرش الجنسى يتر 

مف اآلثار النفسية عمييا ومف ىذه اآلثار التى تبلحؽ المرأة مف جراء فعؿ التحرش الجنسى 
 بيا:
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الشعور بالذنب ومحاولة تحقير الذات، فقد تعتقد المرأة أنيا كانت بالفعؿ مشاركة أو أف  -0
 بيا صفة جعمت المعتدى يختارىا دوف اآلخريف، فتفقد الثقة بنفسيا وتعيش فى توتر

 وقمؽ ولـو دائـ وقد تكره أنوثتيا التى عرضتيا ليذا الموقؼ0

الغضب والحقد الدفيف ضد الرجاؿ جميعًا والتخوؼ مف الزواج واقتناعيا بأف الرجاؿ  -0
ىدار كرامتيا، وقد تفشؿ فى العبلقة  جميعيـ كائنات متوحشة يستيدفوف جسدىا وا 

 التى تركت آثارىا داخؿ كيانيا0 الزوجية بسبب مشاعرىا بعد خوض ىذه التجربة السيئة

عف   قد تتعرض ألحبلـ وكوابيس مستمرة مما يجعميا فى حالة تذكر دائـ لمواقعة فتبتعد -2
البشر وتنكمش داخؿ نفسيا وتبتعد عف أى مكاف قد يذكرىا بالحادثة )نفيسة حسف، 

0662 ،20) 

 Moral Behaviorثانيًا: السموك األخالقى: 

يا، وعربيًا وعالميًا متغيرات عديدة تحتـ اإلىتماـ بالتربية ظيرت عمى الساحة، محم
األخبلقية، فما نبلحظو عمى مجتمعنا المعاصر مف معاناة الكثير مف المشكبلت والصعوبات 
ناتجة عف تغير القيـ ومنيا مشكمة التحرش الجنسى التى انتشرت فى اآلونة األخيرة وحظيت 

واألكاديمية والمجتمعية والتى يمكف أف تكوف مف  باىتماـ العديد مف األوساط اإلعبلمية
بعض أسبابيا السموكيات األخبلقية وما حدث فييا مف تغير وانفبلت يمكف أف يرجع 
التكنولوجيا المعاصرة والثورات المعرفية شبكة المعمومات الدولية )اإلنترنت( إلى جانب 

حاوؿ مقاومتيا بقدر ما لديو مف تعرض شبابنا لتيارات متصمة مف اإلغراءات المختمفة التى ي
 سموؾ أخبلقى0

 

 

 وسوف تناول الباحثة فى هذا الجزء بعض العناصر منها:     

 Abrief History About Moralityلمحة تاريخية عن األخالق  -أ

إف موضوع األخبلؽ وما ينتج عنو مف سموؾ، كأنما اختص بو وطننا العربى منذ 
لؾ ألمر يريده اهلل تعالى، أف يجعؿ ىذا الوطف وطف األخبلؽ األزمنة، السحيقة فى القدـ، وذ

 الفاضمة والسموؾ القويـ ووطف مكاـر األخبلؽ0
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وىى الديانة التى دعت  -عميو السبلـ–فقد تنزلت فى أرض العرب ديانة إبراىيـ 
إلى التوحيد ووطدت دعائمو، فكانت القاعدة األولى القديمة والمستقر األوؿ لعقائد العرب 

خبلقيا، وبعد أف بعث اهلل المسيح عميو السبلـ فى فمسطيف، وصمت أصداء رسالتو إلى وأ
العرب فداف فريؽ منيـ بيا وظير اإلسبلـ مصدقًا لما بيف يديو مف النبوات والكتب، ومجددًا 
ممة إبراىيـ عميو السبلـ، وىكذا توالت الديانات والمثؿ الروحية والمبادئ الخمقية، وتبلحقت 

بطت مكاـر األخبلؽ عند العرب، وتفضيؿ القيـ الدينية والخمقية عندىـ بأساس وقد ارت
 عقائدى عميؽ الجذور فى نفوسيـ منذ عصور بعيدة جدًا0

ولقد كانت معارؾ األمة الروحية ويقؼ العرب دومًا مدافعيف عف قيميـ الدينية 
           والخمقية0لمثؿ العربية الكبرى معارؾ يكوف فييا الخصـ دومًا عدو القيـ الخمقية وا

 )0602)أحمد الخسانى، 
 The term Moralityمصطمح األخالق  -ب

 معنى األخالق فى المغة: -0
إف الناظر فى كتب المغة يجد أف كممة أخبلؽ تطمؽ ويراد بيا: الطبع والسجية، 

يف والمروأه والديف0 وحوؿ ىذه المعانى يقوؿ الفيروز أبادى "الخمؽ بالضـ وضمتيف السج
والطبع والمروأة والديف، ويقوؿ ابف منظور: "الخمؽ والخمؽ السجيو فيو بضـ الخاء وسكونيا 

 (00000الديف والطبع والسجيو )ابف منظور: 
ثـ يفسر ابف منظور ذلؾ بقولو وحقيقتو، أى الخمؽ، أنو لصورة اإلنساف الباطنة، 

ورتو الطاىرة وأوصافيا وىى نفسو، وأوصافيا ومعانييا المختصة بيا بمنزلة الخمؽ لص
ومعانييا وليما أوصاؼ حسنة وقبيحة"، ولقد خص الخمؽ بالييئات واألشكاؿ والصور 
نؾ لعمى ُخمؽ  المدركة بالبصر وخص الخمؽ بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة0 قاؿ تعالى )وا 

بُخمقو قاؿ عظيـ( وقرئ: إف ىذا إال خمُؽ األوليف، والخبلؽ وما اكتسبو اإلنساف مف الفضيمة 
 (0660تعالى )ومالو فى اآلخرة مف خبلؽ( )البقرة 

 ومن خالل هذا العرض المغوى يمكن مالحظة ثالثة أمور هى:       

الُخمؽ يدؿ عمى الصفات الطبيعية فى خمقو اإلنساف الفطرية عمى ىيئة مستقيمة   -
 متناسقة0

         ت فيو فيى جزءتدؿ األخبلؽ عمى الصفات المكتسبة حتى أصبحت كأنيا ُخمق  -
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 مف طبعو0

 أف لؤلخبلؽ جانبيف: جانب نفسى باطنى، وجانب سموكى ظاىرى0  -

 Moral in Conventionح األخالق فى اإلصطال -5

عرؼ العمماء األخبلؽ بتعريفات كثيرة ال يتسع المجاؿ لذكرىا ولكف سيتـ عرض 
 أىـ تمؾ التعريفات ومنيا:

ىيئة راسخة فى النفس تصدر عنيا األفعاؿ بيسر  تعريؼ الغزالى لؤلخبلؽ بأنيا:
 (23: 0660وسيولة مف غير حاجة إلى فكر وروية )إبراىيـ ناصر، 

( بأنيا مجموعة مف المعانى والصفات 1: 0223كما يعرفيا عبد الكريـ زيداف )
المستقرة فى النفس وفى ضوئيا وميزانيا يحسف الفعؿ نظر إلنساف أو يقبح، ومف ثـ يقدـ 

 أو يحجـ عنو0 عميو

( بأنيا القواعد التى ينبغى أف يسير عمييا 00: 0221وعرفيا محمد ميراف )
 اإلنساف لبموغ كامؿ إنسانيتو فى ضوء مثؿ أعمى يصبوا إليو0

( بأنيا الطرؽ والعادات سواء لمفرد أو الجماعات 02: 0660وتعرفيا ثريا السيد )
 طأ، والعادات واألفعاؿ والقيـ الخمقية0وتتضمف جودة أو سوء الشخصية، ومبادئ الصح والخ

( بأنيا عمـ يوضح معنى الخير والشر، ويبيف 02: 0661كما عرفتيا ىدى عمى )
ما ينبغى أف تكوف عميو معاممة الناس مع بعضيـ بعضًا، ويشرح الغاية التى ينبغى أف 

 يقصدوا إلييا فى أعماليـ وينير السبيؿ لعمؿ ما ينبغى0

 

 
 تعقيب:

عرض السابؽ لتناوؿ مصطمح األخبلؽ لغويًا واصطبلحًا، نبلحظ أف مف خبلؿ ال
المعنى ال يبتعد كثيرًا فى المغة واإلصطبلح، فنجد بينيما تقاربًا، فالباحثيف يريدوف بيا تمؾ 
الصفات أو الطرؽ والعادات أو األفعاؿ التى تقـو بالنفس عمى سبيؿ الرسوخ، ويستحؽ 

ادة أف المعانى المغوية تدور حوؿ ىذه المفاىيـ األخبلقية الموصوؼ بيا المدح أو الذـ واإلش
كالديف والمروأة ويستحؽ مف اتصؼ بيا المدح والعكس صحيح، فإف األخبلؽ الكريمة مما 
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تدعو إلييا العقوؽ السميمة والفطر المستقيـ وليذا فإف الناس قد تعارفوا عمى أف الصدؽ 
مة، كما تعارفوا عمى أف الغش والكذب والخيانة واألمانة والوفاء بالعيود مف األخبلؽ الكري

 مف األخبلؽ الذميمة التى ترفضيا العقوؿ السميمة0
 The Importunce of Moralأهمية األخالق  -جـ

لؤلخبلؽ أىمية بالغة باعتبارىا مف أفضؿ العمـو وأشرفيا وأعبلىا قدرًا، لذلؾ نجد بعض  -0
خبلؽ بالنسبة لمعمـو األخرى يقوؿ بعضيـ العمماء عندما يتحدث عف بياف قيمة عمـ األ

، ذلؾ أف العمـو األخرى تساعد أساسًا عمى األخبلؽ فى الكشؼ عف  أنو أكميؿ العمـو
النافع والضار والخير والشر وىما موضوع األخبلؽ، فتعتبر تمؾ العمـو وسائؿ معينة 

شؼ عف ميمتو لتحقيؽ ىذا العمـ0 كما أف عمـ األخبلؽ يستخدـ العمـو األخرى فى الك
 وتحقيؽ أىدافو0

أف السموكيات األخبلقية وآدابيا ىى التى تميز سموؾ اإلنساف عف سموؾ الحيواف فى  -0
تحقيؽ حاجاتو الطبيعية، أو فى عبلقاتو مع غيره مف الكائنات األخرى، فاآلداب 
          األخبلقية فى كؿ المعامبلت وقضاء الحاجات اإلنسانية زينة اإلنساف وحميتو
لجميمة، وبقدر ما يتحمى بيا اإلنساف يضفى عمى نفسو جمااًل وبياًء، وقيمة إنسانية 

 (3: 0666)عبد اهلل بف سيؼ، 
أف ىدؼ األخبلؽ تحقيؽ السعادة فى الحياة الفردية والجماعية، ذلؾ أف الحياة األخبلقية  -2

تشرت األخبلؽ ىى الحياة الخيرة البعيدة عف الشرور بجميع أنواعيا وصورىا، فإذا ان
انتشر الخير واألمف واألماف الفردى والجماعى، فتنتشر الثقة المتبادلة واأللفة والمحبة، 
ذا غابت انتشرت الشرور وزادت العداوة والبغضاء، وتناحر الناس مف أجؿ  بيف الناس وا 

ال كث رت المناصب، والمادة، والشيوات، فبلبد مف القيـ األخبلقية الضابطة ليذا النوازع وا 
الشرور التى ىى سبب التعاسة والشفاء فى حياة األفراد والجماعات وليذا قاؿ أحد 

ف كانت حموه عمى الشفاه -الفرنسييف: أف الحياة مف غير قيـ فإنيا مرة عمى القموب  -وا 
 (1: 0220والنفوس )مقداد يالجف، 

 
أمواؿ الناس  أنيا وسيمة لنجاح اإلنساف فى الحياة، فاإلنساف الشرير المعتدى عمى -0

وأنفسيـ وأعراضيـ ال يمكف أف يكوف محبوبًا بيف الناس، فبل يثقوف بو، وال يتعامموف 
معو ثـ أف الغشاش البد أف ينكشؼ يومًا مف األياـ فيظير غشو وخداعو إف عاجبًل أو 

 آجبًل، وقد قاؿ الشاعر:
ف خاليا تخفى عمى الناس تعمـ  وميما يكف عند امرء مف خميقو وا 
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كتشؼ غشو وخداعو الشؾ أنو معاقب بعدـ التعامؿ معو إف كاف تاجرًا، أو فإذا ا
 بعزلو مف وظيفتو إف كاف موظفًا0

أنيا وسيمة لمنيوض باألمة، ذلؾ أف التاريخ يخبرنا أف سقوط كثير مف األمـ والحضارات  -2
اف كاف بسبب انييار األخبلؽ كما قرر ذلؾ ابف خمدوف وغيره، وقد سئؿ أحد وزراء الياب

ما سر تقدـ الياباف ىذا التقدـ؟ فقاؿ الوزير السر يرجع إلى تربيتنا األخبلقية، وليذا كاف 
صبلح الناس وتقويـ سموكيـ وتيسير سبؿ الحياة الطيبة ليـ أف يبدأ النيج السديد فى إ

المصمحوف بإصبلح النفوس وتزكيتيا وغرس معانى األخبلؽ الجيدة فييا، وليذا أكد اإلسبلـ 
ح النفوس وبيف أف تغير أحواؿ الناس مف سعادة وشقاء ويسر وعسر، ورخاء عمى صبل

وضيؽ، وطمأنينة وقمؽ، وعز وذؿ كؿ ذلؾ ونحوه لتغير ما بأنفسيـ مف معاف وصفات 
 (320: 0223)عبد الكريـ زيداف، 

 Moral Developmentالنمو األخالقى  -د

قى بأنو القدرة عمى النمو األخبل (William, 1991, 78)عرؼ ويمياـ كارينيس 
الفيـ والتصرؼ وفقًا لتنظيـ السموؾ، متضمنًا كؿ شئ مف القواعد الخاصة باألخبلقيات 

 والنظـ الخمقية العالمية والتى يجب أف تحكـ السموؾ اإلنسانى0
( بأنيا قدرة الطفؿ عمى تنمية فئة مف 021: 0662ويعرفو مجدى عبد الكريـ )

 باالىتماـ الشخصى أو العامة المرتبطة باىتمامات اآلخريف0القيـ سواء الداخمية المرتبطة 
وتعميـ األخبلؽ ونموىا يبدأ فى مرحمة الطفولة ويرتبط بأساليب التنشئة االجتماعية 
وما يرافقيا مف تقنيات وأساليب يتعرض ليا الطفؿ أثناء قيامو بسموكيات مرغوبة أو غير 

 مرغوبة0
ألعمى الذى يتحمى بو اآلباء ومعاييرىـ فى إنو ببل شؾ يكتسب الضمير أو األنا ا

الحكـ عمى الصواب والخطأ0 لذا ال يكوف مف المستغرب اختبلؼ المعايير األخبلقية وشدتيا 
 مف أسرة إلى أخرى ومف مجتمع إلى آخر0

وىناؾ مجموعة مف الطرؽ يستطيع مف خبلليا الطفؿ أف يتعمـ الضمير أو 
تماعية، وتعتبر ىذه الطرؽ أو األساليب متداخمة األخبلؽ مف خبلؿ عممية التنشئة االج

ومتتابعة، دوف االعتماد عمى أسموب وترؾ غيره ألف التكامؿ فيما بينيا قائـ أساسًا، بؿ ألف 
 أحدىا قد يؤدى إلى اآلخر، ونذكر مف ىذه األساليب:

أف مصطمح النمو األخبلقى يرجع إلى التغيرات التى  (Maryan, 2013)وتشير 
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ص فى التفكير األخبلقى، وفى السموؾ األخبلقى مع مرور الزمف، وأف ىذه تحدث لمشخ
التغيرات تحدث بسبب مجموعة مف التأثيرات البيئية والوراثية، ومف أمثمة التأثيرات الوراثية، 
النضج الداخمى فى الجياز العصبى لمطفؿ كما ىو محدد بواسطة جدوؿ زمنى داخمى 

قدرة الطفؿ النامية لفيـ المسائؿ األخبلقية تزداد مع مرور  وراثى، وكنتيجة ليذا النضج، فإف
 السنوات0

 Reward and Punishmentالثواب والعقاب 

تعد أساليب الثواب والعقاب وسيمة ىامة يمجأ إلييا اآلباء والمربوف لغرس الضمير 
عينة أو األنا األعمى فى نفوس أبنائيـ، إنيـ يريدوف عف طريؽ مكافأة وتدعيـ استجابات م

يقاع العقاب عمى استجابات أخرى، معتمديف فى ذلؾ عمى مبادئ نظرية التعمـ التى تؤكد  وا 
أف السموؾ الذى يكافأ يميؿ إلى أف يقوى ويتكرر إلى الحد الذى يصبح فيو أسموب حياة يمجأ 
إليو الفرد وكعادة سموكية ثابتة نسبيًا، وبالمقابؿ فإف السموؾ الذى يعاقب عميو يميؿ إلى 

ضعؼ وينطفئ، وفى حاؿ األخبلؽ فإف الثواب والعقاب ال يبقياف خارجييف موجييف مف قبؿ ي
األفراد المحيطيف بالطفؿ بؿ يندمجاف ليشكبل جزءًا مف الضمير أو األنا األعمى لدى الفرد 
بحيث يصبحاف رمزيف أكثر منيما مادييف ممموسيف، فقياـ الفرد بسموؾ يتفؽ مع معاييره 

ة يشعره بالسعادة والرضى، وىذا بحد ذاتو نوع مف المكافأة أو الثواب الذاتى، ومعايير الجماع
فى حيف قيامو بسموؾ ال يتفؽ مع معاييره التى تربى عمييا المندمجة فيو يشعر بالذنب 
وتأنيب الضمير، وىذا نوع مف العقاب الذاتى، فيقدر ما تكوف شدة المكافأة أو العقاب 

لفرد ميااًل إلعادة السموؾ وتكراره أو االبتعاد عنو واطفائو الذاتييف بقدر ما يجعبلف ا
(Brimi, 2008: 159- 162) 

 
 
 
 

  Observation and Imitation المالحظة والتقميد -5

يمكف لؤلطفاؿ مف خبلؿ مبلحظتيـ لسموؾ اآلخريف، تنمية معايير أخبلقية وأنماط 
فإنيـ يتخذونيـ قدوة، دوف أى حاجة  سموكية محددة، فبمجرد مبلحظتيـ لما يقـو بو اآلخروف

لتدعيـ السموؾ إيجابيًا أو سمبيًا وىؤالء اآلخروف يكونوف عادة اآلباء أو المدرسيف واألخوة، 
وترتبط مبلحظة الطفؿ لسموؾ اآلخريف بقدرتو عمى تقميدىـ ومحاولة محاكاتيـ، حيث تعتمد 
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ىنية لو، ولكف ال يمبث أف المحاكاة عمى المبلحظة المباشرة لمسموؾ وليس عمى صورة ذ
يتحوؿ تقميده مف الصورة المادية إلى الصورة الذىنية حيث تستدمج ىذه الصورة داخميًا 

 (Engeles, 2005: 242)ويصبح قادرًا عمى استرجاعيا فيما بعد 

 Indentificationالتوحـد  -3

ى يمثؿ ال يقؼ ظيور السموؾ عند المبلحظة والمحاكاة، بؿ يتعداه إلى التوحد الذ
أعمى مرحمة مف مراحؿ التقميد، فالطفؿ يبلحظ وجود شخص بشبيو، ثـ ال يمبث أف يشاركو 
فى كؿ سموكياتو، بؿ يبدو وكأنو يتقاسميا معو انفعاليًا ووجدانيًا، فيتبنى الطفؿ نمطًا كميًا 
ثابتًا نسبيًا لمسموؾ الصادر عف الشخص المتوحد بو والذى غالبًا ما يكوف الوالديف أو 
أحدىما، ويؤكد الثبات النسبى لمنمط السموكى أف السموؾ األخبلقى السائد فى األسرة ىو ذاتو 
السموؾ الذى يتوحد بو الطفؿ، وىذا ما يؤكد الموروثية االجتماعية أو األسرية لمسموؾ بشكؿ 

 :Williem, 1991)يصبح تعديمو عسيرًا، عكس السموؾ الذى يعتمد عمى مبلحظة اآلخريف 

53) 

 ب:تعقي
يتضح مما سبؽ أف النمو األخبلقى لمفرد يتكوف مف خبلؿ عدة طرؽ أو أساليب ال 
تنفصؿ عف بعضيا ولكف كؿ أسموب أو طريقة يترتب عمى ما قبمو ويؤثر عمى ما بعده فيبدأ 
تكويف األخبلؽ ونموىا فى بداية حياة الشخص وفى مرحمة طفولتو بالثواب والعقاب حيث 

لييا المربوف والوالديف لغرس الضمير أو األنا األعمى فى نفوس يعتبر وسيمة ىامة يمجأ إ
أبنائيـ حيث أف مف خبلؿ الثواب أو المكافأة يتـ تدعيـ وتعزيز السموؾ المرغوب فيو بحيث 
يصبح بعد ذلؾ أسموب حياة يمجأ إليو الفرد وكعادة سموكية ثابتة نسبيًا، وبالمقابؿ فإف السموؾ 

ؿ إلى أف يضعؼ وينطفئ، أما الطريقة الثانية فيى المبلحظة الذى يعاقب عميو الفرد يمي
والتقميد ومف خبلليا يتـ تنمية معايير أخبلقية وأنماط سموكية محددة، ثـ تأتى الطريقة الثالثة 
وىى التوحد حيث يتبنى الطفؿ نمطًا كميًا ثابتًا نسبيًا لمسموؾ الصادر عف الشخص المتوحد 

 االجتماعية يتـ النمو األخبلقى لمطفؿ حيثبو0 ومف خبلؿ عممية التنشئة 
 

يبدأ بالشعور بالقمؽ إذا لـ يطبؽ المعايير االجتماعية المقبولة عمى سموكو الخاص، إنو يتبنى 
منظومة سموكية ذاتية ال شعورية توجو سموكو باتجاه ما بعيدًا عف رقابة الشخص المتوحد بو 

يطمؽ عمييا الضمير الخمقى أو ما يطمؽ عميو  أو الرقابة الخارجية، إنو يعمؿ برقابة داخمية
 األنا األعمى0

( مراحؿ النمو األخبلقى فى المنظور 00: 0660ويقسـ صالح بف إبراىيـ )
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 اإلسبلمى إلى:
 المرحمة الظاهرية االنقيادية: -

)مف            تستغرؽ فترة ما قبؿ المدرسة االبتدائية وجزءًا مف المرحمة االبتدائية
ما قبميا( ويتجو الطفؿ إلى السموؾ الشكمى الذى ال عمؽ فيو، ويكوف متأثرًا العاشرة و 

بالمردود المادى ولمظاىر والييئات الشكمية، وتثبت األخبلؽ عف طريؽ العادة والتعامؿ 
بمبادئ الثواب والعقاب، والتمقيف، والتأثير العاطفى المادى وال يمتـز الطفؿ باألخبلؽ التى 

 مًا، بؿ أنو يفضؿ عنيا وينسى ويتراخى0تعمميا التزامًا تا
 المرحمة االقتناعية االنقيادية: -

تستغرؽ نياية المرحمة االبتدائية والمرحمة اإلعدادية وتدخؿ عمى جزء مف المرحمة 
الثانوية )مف سف الحادية عشر إلى الخامسة عشر( مع مراعاة عامؿ الفروؽ الفردية، ويبدأ 

لمعانى الخمقية، والتعميبلت النفسية واالجتماعية لمضوابط الفرد مرحمة الوعى الحقيقى با
واألخبلؽ واالتجاىات والعادات القريبة مف الضبط وااللتزاـ الخمقى كما يبدأ بالتفكير بقيمة 
األشياء فى ذاتو وبآثارىا البعيدة وعواقبيا المعنوية ويتـ تثبيت األخبلؽ عف طريؽ الحوار 

 والمناقشة العقمية0
 رقابة الذاتية:مرحمة ال -

وتقابؿ ىذه المرحمة الطبلب فى المرحمتيف الثانوية والجامعية وما بعدىا حيث يكوف 
الفرد فى حالة تكامؿ الستعداداتو الجسمية والعقمية والنفسية بحيث تستمر فى بناء المراقبة 
 الذاتية فى شخصية المراىؽ مف فترة مبكرة، وفى ىذه المرحمة يكوف شعور الفرد بأىمية
االلتزاـ الخمقى أكثر عمقًا مما سبؽ، وتكتسب المبادئ الخمقية قيمة عظيمة لدى الفرد، 
ويشعر بحساسية مرىفة نحو ما يقـو بو مف سموؾ وتصرفات وعبلقات مف حيث أىدافيا 
وضوابطيا وآثارىا، وتحفز أى ممارسة بدوافع معنوية بعيدة، تحتوى عمى تصور واستحضار 

ع، عالـ، قريب، حفيظ ويكوف السعى لرضى اهلل وطاعتو مف الغايات لعظمة الخالؽ وأنو مطم
 األساسية الفاعمة والمؤثرة فى اتجاىات المراىؽ الخمقية والسموكية0

 تعقيب:
النظرة اإلسبلمية إلى السموؾ األخبلقى تتسـ بالشمولية، فترى أف السموؾ األخبلقى 

اإلسبلمية نتج عف شموؿ التصور ىو محصمة لتفاعؿ مجموعة مف العوامؿ، وشموؿ النظرة 
اإلسبلمى لمطبيعة اإلنسانية واألخبلؽ ودور اإلنساف فى الحياة، فيؤكد عمى نظرية األخبلؽ 
فى البناء النفسى لمفرد كما يؤكد عمى أىمية التربية األخبلقية فى كؿ مرحمة مف مراحؿ حياة 

كيات التى يجب أف يسمكيا الفرد الفرد ولـ يكتفى القرآف الكريـ بذلؾ بؿ قدـ العديد مف السمو 
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 0ونيى عف العديد مف السموكيات التى يجب أف يتجنبيا الفرد
 Moral Judgmentالحكم األخالقى  -هـ

( الحكـ األخبلقى بأنو 030، 0666يعرؼ شحاتو محروس ومصطفى محمد )
نادًا إلى القرار الذى يتخذه الفرد حياؿ موقؼ أو مشكمة أخبلقية معتمدًا عمى االستدالؿ است

المعايير األخبلقية، ويرى أنو التصرؼ الصائب والصحيح الذى يجب اتباعو فى حاؿ 
الموقؼ المشكؿ أو المعضمة األخبلقية، ويعد الحكـ األخبلقى تاليًا لعممية التفكير األخبلقى 

 ومترتب عمييا0
( فيروا أف الحكـ األخبلقى ىو قدرة 030: 0662أما حسف شحاتو وزينب النجار )

الفرد عمى إصدار قرارًا منطقيًا حوؿ موضوعًا ما أو قضية أخبلقية، بناء عمى تحميؿ وتقييـ 
 ناقد ليا0

فيروا أف المواقؼ التى  (Scottet et al 2007, 1645)أما سكوتت وآخروف 
 تسمح لمحكـ الخمقى بالظيور ىى:

مقى وىى طريقة الحكـ الخمقى وتشمؿ المحكات التى يصدر فى صورتيا الحكـ الخ -0
 ، )الصواب، لو الحؽ فى مقابؿ عميو الواجب، الواجب بمعنى االلتزاـ، المدح والمـو

 الثواب والعقاب، الخير والفضيمة، التبرير والشرح(0
 مبادئ الحكـ األخبلقى )عناصر االلتزاـ أو القيمة التى تتضمف الحكـ الخمقى وىى: -0

 وبة لمذات(0النظر فى العواقب )نواتج مرغوبة أو غير مرغ - 
 الرفاىية االجتماعية )نواتج مرغوبة أو غير مرغوبة لآلخريف(0 - 
 الحب واالحتراـ0 - 
 العدالة باعتبارىا مساواة0 - 
 العدالة باعتبارىا تناوؿ مصالح وتعاقد مشترؾ0 - 

محتوى الحكـ األخبلقى )الموضوعات التى تؤلؼ مضموف الحكـ الخمقى( وقد تكوف  -2
 سات أو قضايا اجتماعية وتشمؿ:موضوعات أو مؤس

 المعايير االجتماعية )وتشمؿ القوانيف والقواعد( -

 الضمير الشخصى0 -

 األدوار الشخصية والنواحى الوجدانية0 -



د/ إسهام أبو بكر عثمان            ى كمنبئ بالسموك األخالقى           التحرش الجنس         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132 أكتىبر  ػ  جزء أول -العدد اخلامس  ػ 13د جمللا    83
 

 

األدوار والمسائؿ المتصمة بالسمطة الديمقراطية )تقسيـ العمؿ بيف األدوار المتصمة  -
 بالضبط االجتماعى(0

لعيش فى حرية ومساواة كبشر أو مواطنيف أو أعضاء فى الحريات المدنية )حقوؽ ا -
 جماعات(0

عدالة األفعاؿ التى تصدر عف اإلنساف بعيدًا عف الحقوؽ الثابتة ومنيا العدالة  -
 العقابية، الحياة، الممكية، والصدؽ والجنس0

 ويشير لوكبرج إلى أف األحكاـ األخبلقية تمر فى ثبلثة مستويات ىى:

 Reconvention Levelتوى ما قبل التقاليد المستوى األول: مس
ويشمؿ مرحمتيف ىما: مرحمة التوجو نحو الطاعة وتجنب العقاب وفى ىذه المرحمة 
يكوف سموؾ الطفؿ محكومًا بتجنب العقاب مف أصحاب السمطة وليذا يمتـز بالقواعد 

يا ينصاع الطفؿ األخبلقية، أما المرحمة الثانية فيى مرحمة التوجو نحو المنفعة الشخصية وفي
 (Brimi, 2008)مف أجؿ الحصوؿ عمى المنفعة والمكافآت 

 Conventional levelالمستوى الثانى: المستوى التقميدى 
وىو مستوى سيادة العرؼ والتقاليد حيث تستند أحكاـ الفرد إلى توقعات العائمة 

ما: مرحمة التوافؽ والقيـ التقميدية وموافقة اآلخريف، وينقسـ ىذا المستوى إلى مرحمتيف ى
الشخص مع معايير الجماعة وفى ىذه المرحمة يرغب األفراد بطاعة القواعد ألنيـ يطوروف 
توافقًا اجتماعيًا، ومرحمة التوجو نحو القانوف والنظاـ، ويدرؾ الطفؿ فى ىذه المرحمة الحاجة 

عاوية أبو غزاؿ، إلى تقييـ األفعاؿ والتصرفات باستخداـ معايير المجتمع الذى يعيشوف فيو )م
0663 :12) 

 
 المستوى الثالث: ما بعد العرف والتقاليد أو مستوى المبادئ الخمقية

Post conventional level  

 ويشمؿ ىذا المستوى: 
            ويرى كولبرج أف ىذه المرحمة تجمع بيف : أخالق التعاقد االجتماعى -

واعيا بأف لدى الناس قيمًا وآراء  )أخبلؽ المنفعة وحقوؽ الفرد(، وفييا يكوف الفرد



 جامعة اسيوط –المجلة العلمية لكلية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

34 
   5132 أكتىبر  -جزء أول –العدد اخلامس  ػ 13اجمللد      

مختمفة، ىذه القيـ نسبية تبعًا لمجماعة التى تتواضع عمييا، ومع ذلؾ يجب احتراميا 
حتى يوصؼ الفرد بالنزاىة والتجرد والبلتحيز، وألنيا تؤلؼ التعاقد االجتماعى، وفى ىذه 

ؽ لـ يتحدد بشكؿ المرحمة تحتـر أيضًا بعض القيـ والحقوؽ غيػر النسبية )مفيـو المطم
نيائى بعد( ومف أمثمة ىذه المرحمة الشعور بالواجب نحو القانوف ألف ىػذا مطمب التعاقػد 
االجتماعى مف جانب الفرد، وىنا يكوف الخضوع لمقوانيف لرفاىية الفػرد ومصمحة 
المجتمع ولحماية حقػوؽ الجميع ويشعر الفرد بيذا االحتراـ التعاقدى نحو األسرة 

تستند عمى حساب              ومجاؿ العمؿ، ويػرى أف القوانيف والواجبات واألصدقاء
وتقدير المنفعة الكمية، ويستند السموؾ الخمقى فى ىػذه المرحمػة إلى منظور )سابؽ عمى 

 والحقوؽ قبػؿ أى          الجميع(، يتضمف فردًا يسمؾ سموكًا )عقبلنيًا( ويعى القيـ 
المختمفة  األفراد               ويتـ التكامؿ بيف مفاىيـ ارتباط أو تعاقد اجتماعى، 

-Engeles, 2005: 247)  بعمميات االتفاؽ والتعاقد والنزاىة الموضوعية والواجب

258) 
حيث يتوجو الفرد نحو االلتزاـ بمبادئ أخبلقية يختارىا  أخالق المبادئ العامة:  -

كوف صحيحًا فى العادة ألنو يستند وبعض ما فى المجتمع مف قوانيف واتفاقات وعقود ي
إلى مثؿ ىذه المبادئ األخبلقية، أما حينما تخترؽ ىذه القوانيف واالتفاقيات والعقود مثؿ 
ىذه المبادئ فإف الشخص يسمؾ تبعا لممبدأ، والمبادئ األخبلقية ىى مبادئ عامة مطمقة 

ى ىذه المرحمة الراقية ومف أمثمتيا العدالة والمساواة، والسبب الجوىرى لمسموؾ الخمقى ف
اعتقاد الفرد فى صحة المبادئ األخبلقية العامة، وىذا االعتقاد ليس محض إحساس 
نما يقـو عمى االستدالؿ والتعقؿ0 والسبب الثانى ىو اإلحساس بااللتزاـ  وجدانى وا 
الشخصى نحو ىذه المبادئ المطمقة والمنظور االجتماعى الذى يصدر مف خبلؿ ىذا 

قى ىى وجية نظر أخبلقية محضة والتى تصدر عنيا جميع التنظيمات السموؾ األخبل
االجتماعية، ومعنى ذلؾ أف كؿ شخص ناضج عاقؿ راشد يدرؾ طبيعة األخبلؽ أو 
حقيقة أف لئلنساف قيمة فى ذاتو ويجب معاممتو عمى ىذا األساس )آماؿ صادؽ 

 (0110 -016، 0226وآخروف، 

 تعقيب:
بلقى يتضح مف خبلؿ موقؼ أو مشكمة أخبلقية يتضح مما سبؽ أف الحكـ األخ

والتصرؼ الصائب والصحيح حياليا يتوقؼ عمى عممية التفكير األخبلقى، ويقـو الحكـ 
األخبلقى عمى عدد مف المبادئ منيا االلتزاـ والنظر فى العواقب والرفاىية االجتماعية 

0 كما أف األحكاـ األخبلقية والحب واالحتراـ والعدالة باعتبارىا تبادؿ مصالح وتعاقد مشترؾ
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تمر فى ثبلثة مستويات ىى مستوى ما قبؿ التقاليد ويشمؿ مرحمتيف ىما مرحمة التوجو نحو 
الطاعة وتجنب العقاب ومرحمة التوجو نحو المنفعة الشخصية والمستوى الثانى ىو المستوى 

عات العائمة والقيـ التقميدى ومنو سيادة التقاليد واالعراؼ حيث تستند أحكاـ الفرد إلى توق
التقميدية وموافقة اآلخريف والمستوى الثالث وىو مستوى ما بعد العرؼ والتقاليد أو مستوى 
المبادئ الخمقية ويشمؿ ىذا المستوى أخبلؽ التعاقد االجتماعى وفييا يكوف الفرد واعيًا بأف 

واضع عميو والمستوى لدى الناس قيمًا وآراء مختمفة وىذه القيـ نسبية تبعًا لمجماعة التى تت
اآلخر ىو مستوى أخبلؽ المبادئ العامة حيث يتوجو الفرد نحو االلتزاـ بمبادئ أخبلقية 

 0يختارىا
 Moral Behavior السموك أخالقى -و

 مفهوم السموك األخالقى: -0
( أف السموؾ األخبلقى ىو األفعاؿ التى تنتج مف 22: 0222يرى جوف ىوسبرس )

 ب والخطأ والخير والشر0اعتقاد الفرد عف الصوا

وعرفتو موسوعة عمـ النفس بأنو السموؾ المقبوؿ مف القيـ والعادات والقواعد الذى 
 (Raymond, 1999: 607)يشرعو المجتمع أو جماعة دينية 

( فعرفوه بأنو االستجابة الكمية 016: 0666أما شحاتو محروس ومصطفى محمد )
ب والخطأ أو العدؿ بما يتوافؽ مع السنف األخبلقية ألى تغير فى بيئة اإلنساف، يتعمؽ بالصوا

السائدة وقد يترتب عمى الحكـ األخبلقى ويتوافؽ معو، وقد ال يتوافؽ معو وقد يسبؽ التعميؿ 
 األخبلقى وقد يتأخر عنو0

 

 

أف اليدؼ مف السموؾ األخبلقى ىو كبح جماح  (Shaeffer, 2002: 54)ويرى 
 محة أو التوؽ والحكـ وتوصؼ لحياة تخمو مف المعاناة0التدفؽ المستمر لضروب الرغبة الم

إلى أف السموؾ األخبلقى يقـو عمى أساس  (Engeles, 2005: 240)ويشير 
الحب والحناف وينبع مف الحكمة أو مف عقؿ مستنير، ولكف لتحقيؽ الحكمة ولمراعاة الحب 

خبلقى واالنضباط والحكمة الحناف فإف انضباط النفس يعد أمرًا مطموبًا، وىكذا فإف السموؾ األ
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 ىى الحقائؽ الثبلثة لمحياة الخيرة0

فيرى أف السموؾ األخبلقى يعنى سبلمة القوؿ أى  (Gewirtz, 2000: 37)أما 
تجنب كؿ قوؿ يفضؿ إلى التعاسة واستخداـ الصبلت التى تجمب السعادة أى الكذب، ال 

أو الخبث أو الحمؽ، وسبلمة الفعؿ حديث يتسـ بالشدة أو الوقاحة، ال ثرثرة نابعة مف الكسؿ 
أو السموؾ تعنى تجنب القتؿ أو اإليذاء والتعفؼ عف السرقة والغش والنشاط الجنسى غير 

 األخبلقى، أى ينبغى أف تيدؼ سموكيات المرء إلى دعـ السبلـ والسعادة لآلخريف0

إلى أف األخبلؽ  (Hellrigel& Slocum 1996: 146)ويشير ىيمرجؿ وسموكـ 
موعة مف القواعد األخبلقية والقيـ المبدئية التى تحكـ سموؾ الفرد والجماعة بشأف ىى مج

 الصح والخطأ، كما أنيا تضع المعايير عما ىو جيد وسيئ فى التصرؼ واألفعاؿ0

فيرى أف األخبلؽ ىى تطبيؽ الفرد لما يؤمف بو  Nigro (2001: 316)أما نيجرو 
 قؼ معيف0مف القيـ خبلؿ القياـ بسموؾ معيف فى مو 

إلى أف األخبلؽ ترتبط بقواعد السموؾ  Purtilo (2004: 6)ويشير بيرتيمو 
الخاصة والمثؿ العميا التى يتمسؾ بيا الفرد، إذ رأى ىذه القواعد والسموؾ والمثؿ تتحكـ فى 

 استقامة الفرد أو عدـ استقامتو ومدى استجابتو اإلدراكية لمقيـ والمثؿ التى يراىا المجتمع0

 

 

 

 

 يب:تعق
يتضح مما سبؽ أف السموؾ األخبلقى ىو القوؿ أو الفعؿ الذى يجمب لمفرد السعادة 
وىو أيضًا ما يتعمؽ بالصواب والخطأ والعدؿ بما يتوافؽ مع السنف األخبلقية السائدة وكؿ ما 
ىو مقبوؿ مف القيـ والعادات والقواعد التى يشرعيا المجتمع لكبح جماح التدفؽ المستمر 

ذا ارتبطت الحكمة مع لضروب الرغب ة الممحة، والحكمة توصؼ لحياة تخمو مف المعاناة وا 
االنضباط والسموؾ األخبلقى فإنيا تؤدى لمحياة الخيرة التى تيدؼ إلى دعـ السبلـ والسعادة 

 لآلخريف0
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 النظريات المفسرة لمسموك األخالقى -5
 Psychoanalytic Theoryنظرية التحميل النفسى  -أ

د فرويد عمى أف عممية اكتساب األخبلؽ تتـ عندما ينمو األنا األعمى عند أك          
         الطفؿ، حيث أف األنا األعمى ىو اإلدارة التى تصدر األوامر األخبلقية المشتقة 

األخبلقى   مف معايير الراشديف المحيطيف بالطفؿ، حيث تعتبر األنا األعمى ىو الحارس
مسئولة بالدرجة األولى عند النمو األخبلقى وىو مركز األوؿ لمشخص، وىو األداة ال

)جودت             المفاىيـ والمعايير األخبلقية فى شخصية الطفؿ والراشد فيما بعد
 (062: 0662أحمد، 

أف معتقدات ما ىو صحيح  (Hellrigel & Slocum, 1996: 152)ويرى           
فكار التى توجد داخؿ ثقافة معينة والتى وما ىو خاطئ يعتمد فى األساس عمى القيـ واأل

ينشأ فييا الفرد وتنتقؿ ىذه المعتقدات لمطفؿ مف خبلؿ توحده مع سمطة الوالديف ومف 
خبلؿ وسيمة إبداء االىتماـ بو مف مكافأة وعقاب وىذا ما أطمؽ عميو فرويد اسـ الضمير 

 الخمقى أو األنا األعمى0

( أف الطفؿ 066: 0666طفى محمد )ويؤكد كؿ مف شحاتو محروس ومص         
يكتسب مف النموذج الوالدى اتجاىاتو وقيمو وأحكامو األخبلقية، ثـ تندمج كؿ ىذه 
المكتسبات وتتوحد مع األنا األعمى لمطفؿ، وتتوقؼ درجة تقمص سموؾ الطفؿ لوالديو 

 عمى مدى رعاية وحب الوالديف لمطفؿ، وتقبؿ الطفؿ لسموؾ وقيـ الوالديف0

 

 Natural Theoryرية الفطرية )الطبيعية(: النظ -ب
طبقًا ليذه النظرية فإف لؤلخبلؽ منشأ فطريًا يكمف فى طبيعة اإلنساف الذاتية،           

فالصفات الحسنة والسيئة مودعة فى ذات النفس اإلنسانية ويولد اإلنساف فى ىذا العالـ 
ة مكتوبة( يثبت عمييا وىو يحمميا بيف جنبيو، وأف نفس اإلنساف أو ذىنو ىى )لوح

األخبلؽ الحميدة والمذمومة سمفًا، ولذلؾ فإف طبقًا ليذه النظرية فيناؾ تبايف وتعدد 
النفوس وىى تتعدد وتختمؼ باختبلؼ اتصافيا بالصفات الجيدة الحميدة، أو المذمومة 
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السيئة أو أنيا تحمؿ بيف ىذه وتمؾ بنسب متفاوتة وفى النياية ىى تختمؼ مع بعضيا 
عض وتتبايف تبعًا لتمؾ النسب، وىناؾ أيضًا عدـ تغير األخبلؽ، ويعنى ثبات الب

األخبلؽ ألنيا تنبع مف الذات والفطرة لئلنساف، وبما أف الذات ال يمكف أف يطرأ عمييا 
 (Chassey, R. 1999)التغير وكذلؾ ينتج عنيا أخبلؽ ذاتية ال يمكف تبديميا 

 Behaviorist Theoryالنظرية السموكية:  -جـ
وتؤكد النظرية السموكية عمى أف اكتساب السموؾ االجتماعى يحدث مف خبلؿ            

التعمـ، وال يوجد ما يميز بيف التعمـ األخبلقى وغيره مف صور بأشكاؿ التعمـ األخرى، 
 ولذا كانت تفسيراتيـ لعممية التعمـ األخبلقى وفؽ اتجاىيف ىما:

اومة الفرد لئلغراء بأنيا حالة خاصة مما يعرؼ حيث تفسر مق التعمم االقترانى: -0
بالتعمـ االحجامى، فحينما يقع الفرد فى أحد المحظورات فإنو يعاقب، مما يستثير نوعًا 
ذا ندر  مف القمؽ والذى يعد استجابة قوية يمكنيا كؼ وكبت االستجابات األخرى، وا 

قاومة اإلغراء بدرجة العقاب أو طاؿ إرجاءه، فقد ال تنمو لدى الفرد القدرة عمى م
 0مناسبة

ىذا التعمـ يعد نوعًا تفسر الفضيمة مف خبللو،  التعمم الوسيمى اإلجرائى: -5
فالصدمة واإليثار وغيرىا تعد صفات أخبلقية عززت بواسطة الوالديف والمربيف، 
فتحولت إلى عادات سارة معززه تعزيزًا موجبًا، وبذلؾ تكوف ليذه العادات الحسنة 

 (006، 0666ة كؼ السموؾ السيئ )شحاتو محروس ومصطفى محمد، القوية قو 
ويرى أصحاب ىذه النظرية أف ىناؾ ثبلثة معايير لتصبح األخبلقى تعبر عف نمو            

 الضمير كظاىرة سموكية مكتسبة ىى:
التيذيب الذاتى الذى يقـو عمى طاعة قواعد السموؾ السميـ وفقًا لممبادئ األخبلقية  -0

ية التى يتعمميا الطفؿ مف خبلؿ القيـ والمبادئ واألحكاـ األخبلقية التى يتعامؿ المعنو 
بيا الوالداف مع الطفؿ، وما ينتقؿ إلى الطفؿ مف خبلؿ التعمـ بالمحاكاة والمبلحظة 

 والتقميد0
 القدرة عمى مقاومة اإلغراء والغواية0 -0
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دـ رضا الوالديف عند قيامو الشعور بالذنب نتيجة ما يتعرض لو الطفؿ مف عقاب أو ع -2
 (Brecher, 2009)بسموؾ خاطئ مف الناحية األخبلقية 

 Kohlberg Theoryنظرية كولبرج  -د

يعد كولبرج مف أشير المنظريف المعاصريف فى ميداف نمو األحكاـ األخبلقية، 
 -ووضع كولبرج أساسيات لنظريتو منيا:

وىو العممية التى يتعمـ بيا الطفؿ مسايرة النمو الخمقى أحد مظاىر التطبيع االجتماعى،   -
 توقعات المجتمع والثقافة التى يعيش فييا0

نما عميو أف يستوعب فى داخمو   - فى النمو الخمقى ال يتعمـ الطفؿ محض المسايرة وا 
معايير الحكـ الخمقى ويقبميا عمى أنيا صحيحة وعمى أنيا تمثؿ نظامو القيمى 

 الشخصى0
وعبيا الطفؿ داخميًا وليست مفروضة مف الخارج عندما ال يخرؽ السموؾ القيـ الخمقية يست  -

اإلنسانى معيار الحكـ الخمقى بالرغـ مف وجود اإلغراءات التى تدفعو إلى ذلؾ، وعدـ 
 وجود السمطة الخارجية التى تكشؼ أو تعاقب عمى ذلؾ0

الذنب، وأساس تقـو نظرية كولبرج عمى اتجاىات ثبلثة ىى السموؾ المبلحظ، ومشاعر   -
 الحكـ الخمقى0

يرى أف دراسة نمو الشعور بالذنب لدى الطفؿ المراىؽ، وفقد الذات وعقابيا المصاحب   -
لمقمؽ واألسؼ الناجميف عف خرؽ قاعدة أخبلقية أو معيار اجتماعى وثقافى، وأف الطفؿ 

النظرية يطيع القواعد ليتجنب الشعور بالذنب، كما يرى أصحاب نظرية التحميؿ النفسى و 
 (Harris, 1999)السموكية ىى أساس مفيـو الضمير 

 

 مكونات السموك األخالقى: -3
اختمفت وجيات نظر العمماء والباحثيف بالنسبة لمكونات السموؾ األخبلقى فقد 

 أف السموؾ األخبلقى يتكوف مف: Gewirtz (2000)أوضح 

يؤمف بو الفرد ويعتقد أنو  ويعنى مقاومة اإلغراء والعـز عمى أداء ما: الضبط الذاتى -
 صحيح0
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 وىو الرغبة فى مساعدة اآلخريف حتى لو تضمف ذلؾ التضحية الشخصية0: اإليثار -
 ما نعتقد أنو صحيح أو خاطئ، والذى يتوقؼ عمى نضج الفرد وخبراتو0: الحكم الخمقى -

 وىو القدرة عمى الشعور والفيـ لوجية نظر اآلخريف0 التعاطف: -

 -أف مكونات السموؾ األخبلقى يمكف أف تتكوف مف: Negro (2001)ر ويشي          

ويقصد بو القدرة عمى الحكـ حكمًا صحيحًا عمى ما الذى ينبغى القياـ : الحكم األخالقى -
 بو فى مواقؼ معينة0

 وىو االلتزاـ الشخصى بالعمؿ األخبلقى وتحمؿ مسئولية النتائج0: الدافع األخالقى -

وىى القدرة عمى رؤية المعضمة األخبلقية بما فى ذلؾ كيؼ مف  قية:الحساسية األخال -
 الممكف أف تؤثر تصرفاتنا عمى اآلخريف0

  أف السموؾ األخبلقى يتكوف مف أربعة Gewirtz (2000)ويرى 
 مكونات أساسية هى:

 فيـ واكتشاؼ وتفسير الموقؼ وتحديد المسألة األخبلقية0  -

 0تحديد ما يجب فعمو فى الموقؼ  -

 تقويـ سير الفعؿ األخبلقى وما يجب عمى الفرد فعمو واقعيًا0  -

 تنفيذ وتطبيؽ الفعؿ األخبلقى0  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ( ثبلثة جوانب لمسموؾ األخبلقى ىى:3: 0662نادية يوسؼ ) وضعتكما   

بمثابة حيثيات  ىو الذى يمدنا بالخبرة البلزمة لمحكـ األخبلقى، وىو: الجانب المعرفى -
ومبررات ىذا الحكـ، فاألحكاـ األخبلقية مبنية عمى معرفة مف كؿ نوع تاريخى، عممى، 
نفسى، اجتماعى، وىى ضرورية لموصوؿ إلى الحكـ الخمقى السميـ، إال أف معرفتنا 

 بالصواب ال تعنى بالضرورة اتباعو0

 دأ أخبلقى معيف0الشعور بالسعادة والرضا عند اإليماف بمب: الجانب الوجدانى -
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يأتى مف تدريب الفرد عمى تنفيذ الخير واالعتياد عميو ": الجانب السموكى "النزوعى -
 واختياره حتى يصبح عمؿ الخير وااللتزاـ الخمقى عادة راسخة فى اإلنساف0

 تعقيب:
يتضح مف مكونات السموؾ األخبلقى أف ىناؾ تبايف واضح فى تناوؿ الباحثيف ليا 

ا عمى أنيا استجابة خارجية حيث ركز عمى دراسة السموكيات المبلحظة فالبعض ينظر لي
مثؿ اإليثار والتعاطؼ، والبعض ينظر لو عمى أنو فيـ واكتشاؼ وتفسير الموقؼ وتحديد ما 
يجب فعمو فى الموقؼ والبعض اآلخر ينظر لو عمى أنو ثبلث جوانب، معرفى، ووجدانى، 

 وسموكى0

ؾ األخبلقى التى وردت فى التراث النفسى ومف خبلؿ مظاىر ومكونات السمو 
 -حددت الدراسة الحالية مكونات أو أبعاد السموؾ األخبلقى كما يمى:

 األمانة: -أ
وتعرؼ إجرائيًا بأنو سموؾ يسعى بو الفرد إلى االلتزاـ بالمعايير والضوابط األخبلقية 

 ومساعدة اآلخريف وتقديـ النصح ليـ دوف تزييؼ الواقع0

 الضمير: -ب
ويعرؼ إجرائيًا بأنو: صوت ينبثؽ مف أعماؽ الفرد يأمره بالخير وينياه عف الشر 

 ويأمره بعمؿ الواجب بغض النظر عف الثواب أو العقاب إال بمثوبة نفسو بارتياحيا0

 

 

 المبادئ والمثل العميا: -جـ
وتعرؼ إجرائيًا بأنيا: مجموعة مف المبادئ التى يختارىا الشخص بنفسو العتقاده 

 يا مناسبة لمتعامؿ مع اآلخريف وتحكـ سموؾ البشر0بأن

 الطاعة: -د
وتعرؼ إجرائيًا بأنيا: تجنب تسر المعايير األخبلقية أو الخروج عنيا، لتجنب 

 أحداث التمؼ المادى لمممتمكات أو األشخاص خوفًا مف العقوبة0
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 النظام االجتماعى: -هـ
لسمطة والمحافظة عمى النظاـ ويعرؼ إجرائيًا بأنو: محافظة الفرد عمى احتراـ ا

االجتماعى وحرص الفرد عمى رفاىية وسعادة الجماعة التى ينتمى إلييا وذلؾ بالتزامو 
 بالقواعد التى تحكـ ىذا النظاـ االجتماعى0

 العوامل المؤثرة فى السموك األخالقى: -4
إلى مجموعة مف العوامؿ المؤثرة عمى نمو السموؾ  Berk (2004)أشار بيرؾ 

 بلقى ىى:األخ

 أساليب التنشئة االجتماعية: -
يستخدـ الوالديف عدة أساليب لمنمو األخبلقى لدى األبناء منيا التعميؿ والتفسير 
والتعزيز وبذلؾ يكوف أبنائيـ أكثر تطورًا فى الفيـ األخبلقى فى السنوات البلحقة مف أبناء 

 0اآلباء الذيف يستخدموف التيديد والوعيد والتعميقات الساخرة
 الشخصية: -

ترتبط المرونة الذىنية واالنفتاح عمى الخبرات الجديدة بنمو التفكير األخبلقى، 
فالمراىؽ المنفتح ذىنيًا أكثر مشاركة فى الحياة االجتماعية، وىذا يزيد مف تعرضو آلراء 
ووجيات نظر مختمفة تمكنو مف القدرة عمى إصدار األحكاـ األخبلقية، أما الذى لديو 

التكيؼ مع الخبرات الجديدة فيكوف لديو صعوبة فى االقتناع باألفكار والتبريرات  صعوبة فى
 المنطقية0

 
 

 األقران: -
التفاعؿ مع األقراف يزيد مف الفيـ األخبلقى، فالمراىقيف الذيف لدييـ عبلقات 
ويشاركوف فى النشاط االجتماعى ويتناقشوف مع الرفاؽ سجموا درجات أعمى فى السموؾ 
األخبلقى، كما أنو الصراع مع األقراف ينتج المجاؿ لمتعرؼ عمى وجيات نظر اآلخريف مما 

 بلقى لدييـ0يسيـ فى تحسيف التفكير األخ
 الثقافة: -

األفراد فى المجتمعات المتقدمة تكنولوجيا وفى الثقافة المدنية ينتقموف إلى المراحؿ 
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التى أشار إلييا كولبرج بسرعة أكثر ويصموف إلى المستويات األعمى مف األفراد فى 
 المجتمعات غير المدنية0

 دراسات سابقة:
 أواًل: دراسات تناولت التحرش الجنسى

( بدراسة عف السمات الخاصة باإلناث التى تتعرض 0222عزه كريـ )قامت 
لمجرائـ الجنسية، وتناولت ثبلث جرائـ: االغتصاب، ىتؾ العرض، التعرض لؤلنثى عمى وجو 
يخدش حيائيا، وتوصمت نتائج دراستيا إلى أف الغالبية مف اإلناث فى العينة تعرض لجريمة 

% يمييف مف تعرض لمحاولة 2002بنسبة  خدش الحياء فى الطريؽ العاـ وكاف ذلؾ
% ويتضح أف 001%، ثـ جريمة ىتؾ العرض واالغتصاب بنسبة 002االغتصاب بنسبة 

مف أكثر الجرائـ التى تتعرض ليا األنثى فى المجتمع المصرى ىى جريمة خدش الحياء مما 
بط أمنية يشير إلى عدـ اإللتزاـ األخبلقى لدى الشباب فى الطريؽ العاـ وعدـ وجود ضوا

كافية فى الشارع المصرى، كما أف العقوبة التى توقع فى مثؿ ىذه الجرائـ غير رادعة، 
وأفادت نتائج الدراسة بالنسبة لسف اإلناث فى عينة الدراسة البلئى تعرض لممضايقات أو 

سنة وتمييا نسبة مف ىف فى سف  00 -00% تقع أعمارىف بيف 2001ىى  الجرائـ الجنسية
 العمرية األخرى0  % وتقؿ فى الفئات0202سنو حيث بمغت نسبتيـ  20سنو حتى  02

 

 

بدراسة عف التسامح مع التحرش  Mary Ellen (1995)كما قامت مارى ايميف 
الجنسى المرتبط بالسموؾ الجنسى العدائى والمعمف عنو ذاتيًا، وىدفت دراستيا إلى الكشؼ 

ات الكميات فيما يخص المعتقدات عف الفروؽ الفردية بيف عينة ضخمة مف طبلب وطالب
المعمف عنيا ذاتيًا والسموكيات المبلئمة والمناسبة لمتحرش الجنسى وكاف إجمالى الطبلب 

% 0202طالب بمتوسط عمرى  210طالبة،  220تـ تقسيميـ إلى  206المشاركيف 
% بينما كاف 26% بالنسبة لمنساء والرجاؿ تقريبًا وكاف عدد األمريكاف البيض 0603و

% مف أفراد العينة غير 22الباقوف مف األمريكاف مف أصؿ أفريقى وأسيوى وأسبانى، وكاف 
% منيـ قالوا أنيـ كانت ليـ عبلقات جنسية مع الجنس المغاير وتوصمت 20متزوجيف وأف 
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نتائج ىذه الدراسة إلى وجود فروؽ بيف الطبلب والطالبات فى التسامح مع التحرش الجنسى 
% مف الرجاؿ أنيـ أوقعوا ضحايا لمتحرش الجنسى 2200ب، وأجاب وكانت لصالح الطبل

% مف المشاركات تحدثف عف الخبرات الجنسية التى كانت قسرية وقيرية وىجومية 0302و
ساءة معاممة، كما تشير نتائج الدراسة أف طبلب الجامعة ذوى  واعتدائية وفييا انتياؾ وا 

جنسى، ويمكف أف يقـو باليجـو واالعتداء السموؾ الجنسى العدوانى يتسامح مع التحرش ال
 الجنسى إذا تأكد واطمئف أنو لف تتـ معاقبتو0

قامت بدراسة عف ممارسة القوة، النوع، والسبللو  Kathleen (2003)أما كاثميف 
جماعات مف الجماعات البؤريو  1والطبقة وعبلقتيما بالتحرش الجنسى وطبقت الدراسة عمى 

جامعة فى وسط غرب "ميدويستروف" كانوا قد تعرضوا لمتحرش  تـ إجرائيا مع موظفيف مف
( مقابمة متعمقة مع مف ذىبف إلى مكتب الفعؿ اإليجابى 06فى مكاف العمؿ0 وطبؽ عمييـ )

بالجامعة وذلؾ لتقديـ شكوى أو الحصوؿ عمى نصيحة عف كيفية التعامؿ مع التحرش 
فى مكاف العمؿ، ولقد تمت االجتماعات  الجنسى أو البلجنسى أو التميز والتفرقة فى المعاممة

جراء المقاببلت كجزء مف دراسة طولية عف التحرش فى مكاف العمؿ  مع الجماعات البؤرية وا 
وكاف أفراد العينة مف أعضاء ىيئة التدريس، وطبلب خريجوف ومساعدو باحث، وعماؿ 

تشير نتائج ىذه إداريوف مف المستوى األدنى كتابيوف فى الكمية وعماؿ خدمات وصيانة، و 
الدراسة إلى أف النوع عامؿ أساسى ورئيسى لفرض القوة بالنسبة لمنساء )أىداؼ التحرش( 

 والرجاؿ مقترفى التحرش، وكذلؾ ىذا العامؿ يسيـ 

 

فى التحرش الجنسى المضاد لمقوة، فالنساء فى ىذه الدراسة والبلتى شكمف الغالبية العظمى 
كف العمؿ بأنيا ممتمئة بالجنس غير المبلئـ والعداء مف أىداؼ التحرش الجنسى وضعف أما

ضد النساء، كما توضح نتائج الدراسة أف السف يعتبر عامبًل ىامًا فى تحديد القوة فى 
ف كبيرات السف عرضف التحرش الجنسى بشكؿ أقؿ مف صغيرات  التحرش المضاد لمقوة، وا 

 ئة0السف، كما أف النوع عامؿ ىاـ فى تحميؿ التحرش داخؿ البي

بدراسة عف اتجاىات التحرش الجنسى فى  Irene (2000)كما قامت إيرينى 
النظاـ القضائى لوالية فموريدا وتيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة سيادة وسيطرة النوع عمى 
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انتشار سموؾ التحرش الجنسى فى المجاؿ القضائى بواسطة القضاة والمحاميف، كما ىدفت 
حرش الجنسى، ويعنى ذلؾ أف النساء صغيرات السف سوؼ إلى دور السف وفرض السيطرة الت

تواجو مزيد مف أشكاؿ التحرش الجنسى، وأعمنت نصؼ القاضيات تقريبًا أف القضاة قالوا 
ليف نكات أو تعميقات محقرة وميينة عف النساء، وثمث النساء وضحف أف القضاة أخضعوا 

مف القاضيات الحظف أف القضاة المحاميات لعروض مطالب جنسية لفظية والغالبية العظمى 
يشاركوا تنميط نوع النساء فى قاعات المحاكـ والمواقع القضائية0 وأظيرت نتائج الدراسة أف 
التحرش الجنسى طريقة يحافظ بيا الرجاؿ عمى سيادتيـ وسيطرتيـ عمى النساء فى مكاف 

لجنسية وليس العمؿ، وفى المجتمع بوجو عاـ، والتحرش كعممية فيو القميؿ مف األمور ا
مصممًا مف أجؿ الحصوؿ عمى التعاوف الجنسى ولكف إلىانة وتحقير النساء والسخرية 

 منيف0

( قاما بدراسة عف التحرش الجنسى بالمرأة 0660أما طريؼ شوقى وعادؿ ىريدى )
العاممة وتيدؼ الدراسة إلى تصورات بعض النساء العامبلت المصريات حوؿ ما ىو سموؾ 

فات مرتكبيو، وضحاياه، وأسباب حدوثو، ورد فعؿ ضحاياه، وآثاره تحرش جنسى، ومواص
( مف العامبلت فى األجيزة 066وسبؿ مواجيتو والوقاية منو، وتكونت عينة الدراسة مف )

( 2603الحكومية والقطاع العاـ مف المقيمات بمدينة القاىرة الكبرى بمغ متوسط أعمارىف )
%( بالمسيحية، وثبلث حاالت لـ تذكر أى 06ؿ )%( منيـ باإلسبلـ مقاب13عامًا ويديف )

% لـ يتزوجف، وطبقت الدراسة 22% مقابؿ 00بيانات حوؿ الديف وكانت نسبة المتزوجات 
استخبار لمتحرش الجنسى بالمرأة العاممة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى نسبة كبيرة تقترب مف 

و رقـ يدعو لبلنتباه، واتضح نصؼ أفراد العينة يعرفف زميبلت تعرضف لمتحرش الجنسى، وى
أف المتحرش زميؿ فى الكثير مف الحاالت، وليس رئيس كما يتوقع البعض، ويتبيف أيضًا أف 
المتحرش يكوف متزوجًا عادة ولديو مشكبلت مع زوجتو، قد تكوف ذات طابع جنسى، مما 

أف ردود أفعاؿ يشكؿ إلحاحًا عميو لمحاولة تفريغ رغباتو الجنسية، كما توصمت نتائج الدراسة 
          ضحايا التحرش متسـ بالسمبية، كما كانت نوعية التحرش الجنسى تتسـ بالمفظى حيث بمغت 

% تحرش بدنى ولفظى معًا(، كما توصمت الدراسة إلى أف 00% تحرش لفظى مقابؿ 00)
جية المبلمح السموكية البارزة لضحايا التحرش انخفاض توكيد الذات، وعدـ القدرة عمى الموا

الحاسـ والفورية لمؤشرات وبوادر التحرش األولية كالتحدث فى أمور خاصة عادية، ثـ 
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عاطفية، ثـ التحرش المفظى فالبدنى، وعميو فبلبد مف تشجيع المرأة العاممة لمتصدى لمثؿ 
ىذه المحاوالت التحرشية المبكرة أو ما يطمؽ عمييا منذرات التحرش، حيث يكوف األمر أيسر 

إصدار ردود أفعاؿ حاسمة فى التوقيت السميـ سيقضى عمى المحاوالت الجنينية  حينئذ، ألف
 لمتحرش فى ميدىا0

( بدراسة ىدفت إلى فحص طبيعة 0663كما قامت مديحة عبادة وخالد أبو دوح )
أفعاؿ التحرش الجنسى العاـ والتحرش الجنسى بالمحاـر مف األبعاد االجتماعية المرتبطة 

لسياقات المتباينة لمحياة اليومية الخاصة بالمرأة والوصوؿ ألىـ أشكاؿ بيذه األفعاؿ داخؿ ا
التحرش الجنسى الموجود داخؿ سياقات التفاعؿ االجتماعى القائـ بيف األنثى والبيئة 
االجتماعية المحيطة بيا، ورصد أىـ التداعيات المترتبة عمى تعرؼ األنثى ألى شكؿ مف 

اتيجيات التى تبنتيا مف قبؿ الضحايا لمواجية ىذه أشكاؿ التحرش الجنسى، وأىـ االستر 
األفعاؿ، كؿ ىذا مع األخذ فى االعتبار جممة العناصر الداخمية التى تحكـ الموقؼ، إضافة 
إلى العناصر الخارجية التى تشكؿ مف مجموعة الظروؼ الثقافية واالجتماعية التى تعطى 

ش الجنسى وأشكالو المختمفة ظاىرة لمموقؼ سياقو0 وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف التحر 
% مف عينة الدراسة تعرضف لمتحرش 3100موجودة بيف عينة الدراسة، حيث رأت أف 

 % 0000الجنسى مما يؤكد تزايد أفعاؿ التحرش الجنسى الموجو ضد األنثى، كما أكدت 

 

د مف عينة الدراسة أف جميع النساء عرضو لمتحرش الجنسى بمعنى أف ىذه األفعاؿ لـ تع
 موجية نحو شريحة معينة مف النساء0

فقد قاموا بدراسة تناولوا فييا اآلثار النفسية  (2009)وآخروف  Shannonأما 
السمبية المترتبة عمى حدوث التحرش الجنسى لممرأة والتى توصمت إلى وجود آثار نفسية 

تراـ سمبية لممرأة نتيجة تعرضيا لمتحرش الجنسى ومنيا حدوث صدمة، اكتئاب وعدـ اح
 الذات، وعدـ االرتياح النفسى لمجنس وغيرىا مف اآلثار النفسية0

بدراسة تناولت فييا اآلثار الناجمة عف العنؼ الجنسى  Goebel (2010)وقامت 
بيف المراىقيف حيث توصمت نتائج دراستيا أف التحرش الجنسى ينتج عنو بعض اآلثار 

، وفقداف تقدير الذات ، واالكتئاب وغيرىا مف اآلثار السمبية الصحية المرتبطة بعدـ النـو
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واالجتماعية السيئة، ومف تحميؿ بيانات الدراسة اتضح أف المراىقيف يواجيوف مشكبلت 
فسيولوجية فى تحديد الذات االجتماعية وليحؿ المراىؽ تمؾ المشكمة عف طريؽ تغير 

د تطور عبلجى العبلقات الجنسية مع غيرىـ مف المراىقيف بشتى الطرؽ، والعمؿ عمى إيجا
 مف خبلؿ التدخؿ لمساعدة المراىقيف فى تكويف نماذج اجتماعية إيجابية0

 تعقيب عمى الدراسات السابقة
يتضح مف عرض الدراسات السابقة أنيا تناولت عدد مف المفاىيـ والقضايا 

 المرتبطة بظاىرة التحرش الجنسى ومنيا:

ية والصحية والتى تمثؿ أحد النتائج ينتج عف التحرش الجنسى العديد مف اآلثار النفس -0
 Goebelوالتداعيات المترتبة عمى تعرض األنثى لمتحرش الجنسى كما فى دراسة 

 (06600ودراسة طريؽ شوقى، عادؿ ىريدى ) Shannon (2009)دراسة  (2010)

عدـ تبميغ األنثى المتحرش بيا واطمئناف مف المتحرش بو بأنو لـ يتـ معاقبتو يجعمو يقدـ  -0
حيث ترى أف طبلب الجامعة  Mary (1995)مى التحرش الجنسى كما فى دراسة ع

ذوى السموؾ الجنسى العدائى يتسامح مع التحرش الجنسى، ويمكف أف يقـو باليجـو 
 واالعتداء الجنسى إذا تأكد وأطمئف أنو لـ تتـ معاقبتو0

وف مشكمة التحرش الجنسى يمثؿ مشكمة لمنساء والفتيات فى مكاف العمؿ حيث يك -2
بالنسبة لمرجاؿ والنساء، ومع ذلؾ يزداد احتماؿ أف يصبح النساء ضحايا أكثر مف 

( حيث قامت بإجراء مقاببلت كجزء مف 1998) Kathlennالرجاؿ، كما فى دراسة 
دراسة طولية عف التحرش فى مكاف العمؿ حيث وصؼ النساء بأف مكاف العمؿ ممتمئ 

نساء، وأف كثيرات السف أقؿ عرضو لمتحرش الجنسى بالجنس غير المبلئـ والعداء ضد ال
حيث تناولت اتجاىات التحرش  Lrene (2000)مف صغيرات السف0 وأيضًا دراسة 

الجنسى فى النظاـ القضائى لوالية فموريدا، حيث توصمت نتائج دراستيا إلى القضاة 
أخضعوا المحاميات لعروض ومطالب جنسية لفظية، وأظيرت أف التحرش الجنسى 
طريقة يحافظ بيا الرجاؿ عمى سيادتيـ وسيطرتيـ عمى النساء فى مكاف العمؿ، وفى 
المجتمع بوجو عاـ، كما يعتبر التحرش الجنسى مف الرجاؿ لمنساء ىوف نوع مف اإلىانة 

( 0660والتحقير والسخرية منيف0 كما تناولت دراسة طريؼ شوقى، عادؿ ىريدى )
عاممة، واستعرض مواصفات مرتكبيف، وضحاياه، بدراسة عف التحرش الجنسى بالمرأة ال
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وأسباب حدوثو، وردود فعؿ ضحاياه، وآثاره وسبؿ مواجتو، وأوصت دراستيما إلى تشجيع 
 المرأة العاممة لمتصدى لمثؿ ىذه المحاوالت التحرشية المبكرة0

 ثانيًا: دراسات تناولت السموك األخالقى:

فت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف بدراسة ىد (Lobez, et al, 2001)قاـ لويبز 
( طالبًا مف 002االستدالؿ االخبلقى والتعاطؼ الوجدانى، واشتممت عينة الدراسة عمى )

طبلب الجامعة بالواليات المتحدة األمريكية، وطبقت الدراسة مقياس االستدالؿ األخبلقى 
ى وجود عبلقة ومقياس التعاطؼ الوجدانى مف أعداد الباحثيف، وتوصمت نتائج الدراسة إل

ارتباطية موجبة بيف االستدالؿ األخبلقى، والتعاطؼ الوجدانى، أى أنو يمكف التنبؤ 
باالستدالؿ األخبلقى مف خبلؿ التعاطؼ الوجدانى، كما توصمت نتائج الدراسة إلى وجود 

 فروؽ دالة إحصائيًا بيف الجنسيف فى التعاطؼ الوجدانى فى اتجاه اإلناث0

 

 

فيدفت دراستو لمتعرؼ عمى العبلقة بيف الذكاء  (Scott , 2004) أما سكوت
( مف الفئات العمرية مف 226الوجدانى وصنع القرار األخبلقى، وطبقت الدراسة عمى عينة )

( سنة ومف مستويات تعميمية مختمفة، واستخدمت الدراسة مقياس الذكاء الوجدانى، 26 -01)
سة إلى وجود ارتباط داؿ إحصائيًا بيف ومقياس القضايا األخبلقية، وتوصمت نتائج الدرا

الذكاء الوجدانى وصنع القرار األخبلقى، ووجود تأثير داؿ إحصائيًا بيف النوع والمستوى 
 التعميمى عمى صنع القرار األخبلقى0

بدراسة عف النمو األخبلقى لدى الطمبة الجامعييف  (Brecher, 2009)وقاـ 
( طالب واستخدمت 00( طالبة و)01معيًا منيـ )( طالبًا جا22وتكونت عينة الدراسة مف )

أسموب المقارنة بيف وجيات نظرىـ لموصوؿ إلى مستواىـ فى النمو األخبلقى، وذلؾ بتقسيـ 
الطبلب إلى مجموعتيف: مجموعة انتيكت السموكيات األخبلقية، ومجموعة لـ تنتيؾ 

فى النمو األخبلقى بيف السموكيات األخبلقية وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة 
طبلب المجموعتيف كما أشارت النتائج أف الطبلب الذيف فيموا طبيعة وضرورة الحفاظ عمى 



د/ إسهام أبو بكر عثمان            ى كمنبئ بالسموك األخالقى           التحرش الجنس         

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132 أكتىبر  ػ  جزء أول -العدد اخلامس  ػ 13د جمللا    37
 

 

النظاـ واألخبلؽ فى المستوى األخبلقى التقميدى، أما الطمبة فى المستوى قبؿ التقميدى أكدوا 
 أف المحافظة عمى النظاـ قيود ضد حرية ورغبة الفرد0

( فقامت بدراسة بعنواف التفكير األخبلقى وعبلقتو 0662أما ميسوف محمد )
بالمسئولية االجتماعية وبعض المتغيرات لدى طمبة الجامعة اإلسبلمية بغزة، وقد تناولت فى 
دراستيا بعض المتغيرات منيا الجنس، والكمية، والمستوى الدراسى، ومستوى تعميـ الوالديف، 

( طالب وطالبة مف 06وشممت عينة الدراسة ) والمستوى االقتصادى لؤلسرة، وحجـ األسرة،
طبلب الجامعة اإلسبلمية بغزة، وتوصمت نتائج دراستيا إلى أف مستوى التفكير األخبلقى 
لدى عينة الدراسة يقع فى المرحمة الرابعة مف مراحؿ التفكير األخبلقى الستة لكولبرج، كما 

التفكير األخبلقى بيف الذكور أظيرت نتائج الدراسة وجود فرؽ داؿ إحصائيًا فى مستوى 
واإلناث فى اتجاه اإلناث، وكذلؾ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف الكميات العممية واألدبية فى 
اتجاه الكميات األدبية، كما توصمت نتائج دراستيا إلى عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا فى 

أو متغير حجـ األسرة مستوى التفكير األخبلقى يعزى لممستوى الدراسى أو المنطقة السكنية 
 والمستوى االقتصادى لؤلسرة0

( عف نمو األحكاـ األخبلقية وعبلقتو باالتزاف 0600دراسة فؤاد عبده مقبؿ )
االنفعالى والنضج االجتماعى لدى عينة مف تبلميذ الصؼ الرابع والسادس بدمشؽ وىدفت 

العينة، والعبلقة بيف نمو  دراستو لمكشؼ عف مستوى نمو األحكاـ األخبلقية السائدة لدى أفراد
األحكاـ األخبلقية واالتزاف االنفعالى والنضج االجتماعى لدى عينة الدراسة وأيضًا معرفة 
الفروؽ بيف نمو األحكاـ واالتزاف االنفعالى والنضج االجتماعى تبعًا لمتغير العمر، فتكونت 

يذة مف مدينة دمشؽ ( تمميذ وتمم0066( تمميذ وتمميذة بواقع )0066عينة الدراسة مف )
( تمميذ وتمميذة مف مدينة تعز باليمف، وكشفت نتائج دراسية إلى سيادة 0066السورية، و)

المرحمة األخبلقية الثانية لدى أفراد عينة الدراسة، كما وجدت عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا 
كما توصمت الدراسة بيف نمو األحكاـ األخبلقية واالتزاف االنفعالى لدى أفراد عينة الدراسة، 

أيضًا إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات االتزاف االنفعالى لدى أفراد عينة 
الدراسة تبعًا لمتغير العمر والجنس، كما توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا 

القطر، وال توجد بيف متوسط درجات االتزاف االنفعالى لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير 
فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسط درجات نمو األحكاـ االخبلقية لدى أفراد عينة الدراسة تبعًا 
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 لمتغير القطر0
( بدراسة عف الحكـ األخبلقى 0600كما قامت منار مصطفى وتامر مقالده )

لتعرؼ وعبلقتو بمستوى التفاؤؿ والتشاـؤ لدى طمبة جامعة اليرموؾ، وىدفت الدراسة إلى ا
، والفروؽ ذات الداللة اإلحصائية فى  عمى العبلقة بيف الحكـ األخبلقى والتفاؤؿ والتشاـؤ
مستويات الحكـ األخبلقى والتفاؤؿ والتشاـؤ التى يمكف أف تعزى إليو كؿ مف: الجنس 

( طالب وطالبة مف جامعة اليرموؾ، 266والتخصص، وتكونت عينة الدراسة مف )
، وأظيرت  واستخدمت الدراسة مقياس الحكـ األخبلقى لمراشديف، ومقياس التفاؤؿ والتشاـؤ

نتائج الدراسة أف مستوى الحكـ األخبلقى جاء بدرجة متوسطة لدى طمبة جامعة اليرموؾ، 
وفى المرحمة الرابعة وىى )التمسؾ الصاـر بالقوانيف واألنظمة( مف مراحؿ الحكـ األخبلقى 

نتائج الدراسة مستوى مرتفع مف التفاؤؿ والتشاـؤ فى الستو عند كولبرج كما أظيرت أيضًا 
لدى طمبة جامعة اليرموؾ، وتوصمت أيضًا نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ فى مستوى الحكـ 
االخبلقى يعزى لمتغير الجنس وكانت الفروؽ لصالح اإلناث، وعدـ وجود فروؽ دالة 

 ألثر الجنس أو التخصص0إحصائيًا فى مستوى التفاؤؿ والتشاـؤ والحكـ األخبلقى تعزى 
 فروض الدراسة:

مف خبلؿ العرض السابؽ لئلطار النظرى، وما توصمت إليو الدراسات السابقة 
 يمكف صياغة الفروض اآلتية:

ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف التحرش الجنسى والسموؾ األخبلقى لدى  -0
 طبلب الجامعة0

توسطى درجات الطبلب والطالبات عينة الدراسة عمى ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف م -0
 مقياس التحرش الجنسى0

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطى درجات الطبلب والطالبات عينة الدراسة عمى  -2
 مقياس السموؾ األخبلقى0

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطى درجات الطبلب ذوى التخصصات العممية  -0
 تخصصات األدبية عمى مقياس التحرش الجنسى0والطبلب ذوى ال

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطى درجات الطبلب ذوى التخصصات العممية  -2
 والطبلب ذوى التخصصات األدبية عمى مقياس السموؾ األخبلقى0

 يسيـ التحرش الجنسى فى التنبؤ بالسموؾ األخبلقى لدى طبلب الجامعة0 -0
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 إجراءات الدراسة:
 : منها الدراسة:أوالً 

اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفى التحميمى الذى يعتمد عمى دراسة 
ظاىرة التحرش الجنسى فى الواقع ووصفيا بدقة والتعبير عنيا كمًا وكيفًا فى تصنيؼ 
المعمومات وتنظيميا والسعى لتحديد طبيعة العبلقة بيف التحرش الجنسى والسموؾ األخبلقى 

 جامعة المنيا0 لدى طبلب
 ثانيًا: مجتمع الدراسة:

يتمثؿ مجتمع الدراسة فى طبلب جامعة المنيا فى الفصؿ الدراسى األوؿ والثانى 
 ـ0600/06020مف العاـ الجامعى 

 
 
 

 ثالثًا: عينة الدراسة:
 عينة الدراسة االستطالعية: -أ     

ا، بمغ عددىـ قامت الباحثة بدراسة استطبلعية عمى عينة مف طبلب جامعة المني
ويمثموف بعض كميات الجامعة  0602/ 0600( طالبًا وطالبة فى العاـ الدراسى 206)

ناثًا مف مجتمع البحث ومف خارج العينة األساسية،  تخصصات عممية وأدبية مختمفة ذكورًا وا 
( عامًا وانحراؼ 06003( عامًا بمتوسط عمرى قدره )02 -06تتراوح أعمارىـ ما بيف )

( والجدوؿ التالى يوضح توزيع العينة عمى الكميات التى تـ اختيار العينة 60202معيارى )
 منيا0

 (0جدول )
 توزيع العينة االستطالعية 

 دار العموـ اآلداب العموـ التربية الكمية

 066 066 06 06 العدد

( طالبًا وطالبة مف طبلب الجامعة 206وقد كانت العينة االستطبلعية فى البداية )
( طالبًا وطالبة لعدـ الجدية فى اإلجابة وترؾ عدد مف الفقرات دوف إجابة 01تبعاد )وتـ اس
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 ( طالبًا وطالبة2600وبذلؾ وصؿ عدد العينة االستطبلعية إلى )
 عينة الدراسة األساسية: -ب

تتمثؿ عينة الدراسة األساسية فى عدد مف طبلب وطالبات جامعة المنيا بمغ عددىـ 
( وكميات نظرية ( طالبًا وطالبة 066) )اآلداب ودار ر يمثموف كميات عممية )التربية والعمـو

(، تتراوح أعمارىـ بيف ) ( عامًا وانحراؼ 060302( عامًا بمتوسط قدره )02 -26العمـو
/ 0600( وذلؾ فى الفصؿ الدراسى األوؿ والثانى مف العاـ الجامعى 60130معيارى )
اسية فى ضوء الكمية والفرقة الدراسية ومتغير ( يوضح توزيع العينة األس0والجدوؿ ) 0602
 الجنس0

 
 
 
 
 
 (5جدول )

 توزيع العينة األساسية 
 دار العموـ اآلداب العموـ التربية الكمية

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور الفرقة                  المجموع

 063 20 00 22 02 01 03 20 00 الثانية
 066 20 26 23 02 02 00 00 00 الثالثة
 022 00 02 00 20 00 00 00 20 الرابعة
 066 12 12 21 10 22 03 32 32 الخميس

 رابعًا: أدوات الدراسة:
 استخدمت الباحثة األدوات اآلتية: 

 مقياس التحرش الجنسى )إعداد الباحثة(: - أ
 س:وقد اتخذت الباحثة اإلجراءات التالية فى سبيؿ إعداد ىذا المقيا          

تـ إعداد الصورة األولية لمقياس التحرش الجنسى لدى طبلب جامعة المنيا مف بعض  -0
( وكميات نظرية )اآلداب ودار  كميات الجامعة شممت كميات عممية )التربية والعمـو
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( وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية:  العمـو

رش الجنسى وذلؾ لئلفادة مراجعة اإلطار النظرى والدراسات السابقة التى تناولت التح  -
 فى تحديد وصياغة مفردات المقياس0

( وشمؿ 0606اإلطبلع عمى بعض المقاييس ومنيا مقياس محمود فتحى محمد ) -
مقياسو عمى بعض البيانات األولية وعمى أشكاؿ التحرش الجنسى واألماكف التى 

ىذا يحدث فييا التحرش الجنسى والعوامؿ التى تساعد عمى التحرش الجنسى و 
المقياس ال يعتبر مقياسًا يمكف استخدامو فى الدراسات النفسية ألنو تـ تناولو فى 
إطار دور الخدمة االجتماعية فى التعامؿ مع ظاىرة التحرش الجنسى حيث أنو لـ 

 يشتمؿ عمى أبعاد محددة أو عمى عبارات تتضمنيا ىذه األبعاد0

 

 

 

توح لئلفادة منيا فى تحديد مفردات تـ إجراء دراسة استطبلعية فى شكؿ سؤاؿ مف   -
المقياس، وذلؾ عمى عينة مف الطبلب أثناء المحاضرات وقد كاف السؤاؿ المفتوح ىو: 
ماذا تعرفوف عف ظاىرة التحرش الجنسى وما ىى األبعاد التى يمكف وضعيا لتحديد 

ىرة ىذه الظاىرة بشكؿ واضح، وقاـ الطمبة والطالبات بكتابة ما يعرفونو عف ىذه الظا
مف خبلؿ ما يتعرضوف لو يوميًا أو ما يسمعونو مف خبلؿ وسائؿ اإلعبلـ وكانت أىـ 

 األبعاد التى وضعيا الطبلب ىو بعد وسائؿ اإلعبلـ والبعد الدينى واالقتصادى0

( مفرده، وتـ تقسيـ 30وقد تـ وضع الصورة األولية لممقياس والتى تكونت مف )   -
األوؿ خاص بتصرفات ومبلبس الفتاة ويحتوى عمى المقياس إلى ستة أبعاد: البعد 

( عبارة، أما البعد الثالث 00( عبارة، البعد الثانى وخاص باألسرة ويشتمؿ عمى )01)
( عبارة أما البعد الرابع فيو خاص 00فيو خاص بوسائؿ اإلعبلـ ويشتمؿ عمى )

و خاص ( عبارات أما البعد الخامس وى06بالناحية االقتصادية وىى تحتوى عمى )
( عبارات أما البعد السادس فيو القانونى ويشتمؿ 06بالناحية الدينية ويحتوى عمى )

 ( عبارات060عمى )

تـ تعديؿ صياغة بعض العبارات وذلؾ طبقًا آلراء المحكميف، كذلؾ تـ حذؼ بعض    -
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 ( عبارة000( عبارات، وبذلؾ وصمت عدد العبارات إلى )2العبارات بمغ عددىـ )

( طالبًا وطالبة مف طبلب 260طبيؽ عمى العينة االستطبلعية التى بمغ عددىا )تـ الت   -
 (00جامعة المنيا بالكميات الموضحة بالجدوؿ )

تصحيح المقياس: بعد تطبيؽ المقياس عمى العينة االستطبلعية صحح وفقًا لمعايير   -
ثبلثة ( 0التصحيح، حيث أف لكؿ عبارة ثبلثة اختيارات، بحيث يأخذ االختيار )

( درجة واحدة، والدرجة العالية تدؿ 2( درجتاف أما االختيار )0درجات واالختبار )
عمى مستوى عاؿ مف التحرش الجنسى والدرجة المنخفضة عمى مستوى منخفض مف 

 التحرش الجنسى0

 

 Principalبطريقة المكونات  Factorial Analysisتـ إجراء التحميؿ العاممى    -

component تدوير المتعاقد وبعد الVarimax Rotation حيث أنتج ستة أبعاد ،
( الختيار التشبعات الدالة فقد تـ حذؼ العبارات التى 602ويأخذ محؾ جيمفورد )

تشبعت عمى أكثر مف بعديف، وفى حالة تشبع العبارة عمى بعديف بقيـ غير متقاربة تـ 
عبر اإلنترنت ىى طرؽ  أخذ التشبع األكبر، وبذلؾ تـ حذؼ عبارتيف وىما المعاكسات

غير مباشرة لمتحرش الجنسى بالفتيات، والعبارة الثانية ىى يعرض الشباب صور 
( عبارة 00إباحية عمى اإلنترنت ويرسميا إلى الفتيات دوف خجؿ، وتـ اإلبقاء عمى )

 تقيس ستة أبعاد، وفيما يمى وصؼ لتمؾ األبعاد0

 العامل األول: تصرفات ومالبس الفتيات
 (2جدوؿ )

 بنود العامؿ األوؿ وتشبعاتيا لمقياس التحرش الجنسى 
رقـ 

 التشبع العبػػػػػػارة العبارة

 60002 ارتداء الفتيات لممبلبس الضيقة يجعميـ عرضو لممعاكسات الكبلمية مف الشباب 0
 60000 يقـو الشباب بالتصفير لمفتيات البلتى يضعف مكياج ومساحيؽ بطريقة مثيرة 3

 60003 يات لممبلبس الكاشفة يعرضيف لمنظرة الفاحصة ألجسادىف مف الجنس اآلخرارتداء الفت 02
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 60021 يقـو الشباب بالمعاكسات الكبلمية عندما يروا أف الفتاة تمشى بطريقة غير مؤدبو 02
 60232 كبلـ الفتيات بطريقة ناعمة تشجع الشباب عمى إصدار إشارات جنسية ليف 02
 60200 بطريقة متحررة تجعميف أكثر عرضة إلصدار ألفاظ جنسية ليف نظرات الفتيات لمشباب 20
زالة الحاجز بينيما يؤدى لمتحرش بيف 23  60000 سبلـ الفتيات عمى الشباب فى أى مكاف وا 
 60200 يقـو الشباب أحيانا بممس جسد الفتيات أثناء سيرىف بالشارع 02
 60232 اء ركوبيف المواصبلتتتعرض الفتيات والنساء لمتحرش الجنسى بيف أثن 02
 60002 تعتبر المعاكسات التميفونية أحد أشكاؿ التحرش الجنسى بالفتيات والسيدات 22
 60202 يحاوؿ بعض الشباب أحيانًا تجريد الفتاة مف بعض مبلبسيا أثناء التحرش بيا 00
 60003 ايقـو بعض الشباب بقطع الطريؽ عمى الفتاة لمتعرؼ عمييا رغمًا عف إرادتي 00
 60213 التحرش ال يفرؽ بيف مف ترتدى الحجاب أو مف ال ترتديو 00

 

( وأف 2000( أف العامؿ األوؿ بمغت قيمة الجذر الكامف لو )2يتضح مف الجدوؿ )
( و 60202( وتراوحت تشبعات بنوده ما بيف )10202نسبة التبايف العاممى المفسر )

وتمثمت بنوده المتشبعة بارتداء الفتيات  ( عبارة02( وقد تشبع بيذا العامؿ )60003)
لممبلبس الضيقة الكاشفة ووضع مساحيؽ مثيرة عمى الوجو، وسبلـ الفتيات عمى الشباب 
زالة الحاجز بينيما، ونظرات الفتيات، وطريقة المشى غير المؤدب، وعميو تـ تسمية ىذا  وا 

 البعد بتصرفات ومبلبس الفتيات0

 العامل الثانى: األسرة
 (4جدول )

 بنود العامل الثانى لمقياس التحرش الجنسى 
رقـ 
 العبارة

 التشبع العبػػػػػػارة

 60062 تعتبر التنشئة االجتماعية الخاطئة لمبنيف والبنات أحد أسباب التحرش الجنسى 0
 60232 مشاركة األخوة واألخوات فراش النـو مف العادات الخاطئة التى تساعد عمى التحرش الجنسى 1
 60021 دىور األخبلقى لؤلبناء يرجع إلى الخبلفات األسرية بيف الوالديفالت 00
 60220 التياوف فى التربية مع البنات يجعميا أكثر عرضو لمتحرش الجنسى 06
 60020 الثقافة الذكورية فى مجتمعنا تجعؿ مف الولد قوة يستخدميا ضد البنات بالتحرش بيف 00
 60260 ساعد عمى التحرش الجنسىمشاركة األبناء فراش اآلباء ي 20
 60201 التدليؿ الزائد لؤلبناء يؤدى إلى بعض المشكبلت األخبلقية ومنيا التحرش الجنسى 21
 60212 القسوة الزائدة فى تربية األبناء تجعميـ يفرغوف عدوانيـ عف طريؽ التحرش الجنسى 00
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 60020 يـ األخبلقية ألبنائيـالتفكؾ األسرى والطبلؽ بيف الوالديف يساعد عمى ضعؼ الق 26
 60011 عدـ مراقبة األسرة ألبنائيا عند استخداـ اإلنترنت يزيد مف حدوث التحرش الجنسى 20

( وأف 0020( أف العامؿ الثانى بمغت قيمة الجذر الكامف لو )0يتضج مف الجدوؿ )
( 60062و) (60260( وتراوحت تشبعات عبارتو بيف )00012نسبة التبايف العاممى المفسر )

( عبارات وتمثمت بنوده المشبعة التنشئة االجتماعية الخاطئة والقسوة 06وقد تشبع بيذا العامؿ )
، وعدـ مراقبة األسرة ألبنائيا  الزائدة فى تربية األبناء ومشاركة األخوة واألخوات الفراش فى النـو

 عند استخداـ اإلنترنت، وعميو يمكف تسمية ىذا البعد "األسرة"0
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 امل الثالث: وسائل اإلعالمالع
 (2جدوؿ )

 بنود العامؿ الثالث لمقياس التحرش الجنسى 
رقـ 
 العبارة

 التشبع العبػػػػػػارة

 60220 وسائؿ اإلعبلـ وما تعرضو مف فيديو كميبات متحررة فى مبلبس الفتيات سببًا فى التحرش الجنسى 2
 60220 مى زيادة التحرش الجنسى لمفتياتاألفبلـ السينمائية المثيرة لغرائز الشباب تساعد ع 2
 60000 مشاىدة المجبلت الجنسية أحد أسباب تفريغ الكبت عند الشباب بالتحرش الجنسى بالفتيات 02
 60220 تعتبر األفبلـ الثقافية الجنسية والحديث عنيا بوسائؿ اإلعبلـ أحد عوامؿ زيادة التحرش الجنسى 00
 60010 ع ومشاىد إباحية يشجع الشباب عمى القياـ بالسموكيات الخاطئةاإلنترنت وما يعرضو مف مواق 03
 60202 تصفح المواقع اإلباحية المتاحة عبر اإلنترنت ىدفيا زيادة التحرش الجنسى بالمجتمع 22
 60003 عرض وسائؿ اإلعبلـ فى برامجيا بعض الفتيات غير المحتشمات يساعد عمى زيادة التحرش الجنسى 22
 60020 مج واألفبلـ األجنبية المتحررة تزيد مف التحرش الجنسى فى مجتمعناالبرا 02
 60060 سماع المشاىديف لبعض األلفاظ الخارجة فى األفبلـ والمسمسبلت يستخدميا الشباب لمعاكسة الفتيات 20
 60201 عرض بعض األفبلـ التى يقـو فييا البطؿ بالتحرش الجنسى بالبطمة يزيد مف المشكمة 23
 60000 يكتسب بعض الشباب سموكيات خاطئة ال أخبلقية مف األفبلـ التى تعرض بوسائؿ اإلعبلـ 02

( وأف 20600( أف العامؿ الثالث بمغت قيمة الجذر الكامؿ )2يتضح مف الجدوؿ )
( 60220( و)60201( وتراوحت تشبعات بنوده ما بيف )10022نسبة التبايف العاممى المفسر )

( عبارة، وتمثمت عباراتو المشبعة بوسائؿ اإلعبلـ وما تعرضو مف 00عامؿ )وقد تشبع بيذا ال
فيديو كميبات متحررة مف مبلبس الفتيات وما تعرضو مف أفبلـ مثيرة لغرائز الشباب وما يعرضو 
اإلنترنت وما يعرض مف مواقع ومشاىد إباحية تشجع الشباب عمى القياـ بالسموكيات الخاطئة، 

 لفاظ خارجة، وعميو يمكف تسمية ىذا البعد "وسائؿ اإلعبلـ"0وسماع المشاىديف أل
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 العامل الرابع: االقتصادى
 (0جدوؿ )

 بنود العامؿ الرابع لمقياس التحرش الجنسى 
رقـ 
 العبارة

 التشبع العبػػػػػػارة

 60002 غبلء الميور وجياز العروسيف مف العوامؿ التى تشجع الشباب عمى التحرش الجنسى 0
 60200 المستوى االقتصادى وعدـ إشباع حاجات األبناء يؤدى إلى التحرش الجنسى بالفتياتتدنى  06
 60020 انشغاؿ األسرة بأعبائيا االقتصادية وعدـ القدرة عمى متابعة األبناء يزيد مف ظاىرة التحرش 00
 60212 حرش الجنسىالبطالة المنتشرة بيف الشباب ووقت الفراغ مف األسباب التى تعمؿ عمى انتشار الت 00
 60260 إحساس الفرد بأنو أقؿ مف اآلخريف ماديًا يجعمو يعوض ذلؾ عف طريؽ التحرش الجنسى 01
إنياء الشباب لمراحؿ تعميميـ وعدـ الحصوؿ عمى وظيفة يسبب ليـ اإلحبػاط ممػا يػؤدى لمتحػرش  20

 الجنسى
60202 

 60012 يادة ظاىرة التحرش الجنسىتأخر سف الزواج بسبب األعباء االقتصادية يؤدى إلى ز  06
 60202 عدـ القدرة عمى االكتفاء الذاتى يزيد مف مشكمة التحرش الجنسى 00
الصراع الذى يعانيو الشباب مف عدـ قدرتيـ الحصوؿ عمى وظيفة يتـ تفريغو عف طريؽ التحرش  20

 الجنسى
60020 

 60020 يستخدـ التحرش الجنسى إلرضاء نفسو شعور الفرد بعدـ العدالة االجتماعية واالقتصادية تجعمو 21

( وأف 00632( أف العامؿ الرابع بمغت قيمة الجذر الكامف )0يتضح مف الجدوؿ )
( 60260( وتراوحت تشبعات عباراتو بيف )00312نسبة التبايف العاممى المفسر )

ميور ( عبارات وتمثمت بنوده المشبعة فى غبلء ال06( وقد تشبع بيذا العامؿ )60002و)
وجياز العروسيف، وتدنى المستوى االقتصادى وعدـ إشباع حاجات األبناء، والبطالة المنتشرة 
بيف الشباب ووقت الفراغ، وعدـ الحصوؿ عمى وظيفة وعدـ العدالة االجتماعية واالقتصادية، 

 وعميو يمكف تسمية ىذا البعد "االقتصادى"0
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 العامل الخامس: الدينى
 (3جدوؿ )

 الخامس لمقياس التحرش الجنسى بنود العامؿ 
رقـ 
 العبارة

 التشبع العبػػػػػػارة

 60202 تراجع الخطاب الدينى فى دور العبادة وتوجيو الشباب سبب زيادة التحرش الجنسى 2
 60230 عدـ التزاـ الفتاة بالقيـ الدينية فى المظير والسموؾ يزيد مف تعرضيا لمتحرش الجنسى 00
 60020 التعميمية بغرس القيـ الدينية التى تحمؿ الشباب مف السموكيات الخاطئةعدـ قياـ المؤسسات  03
 60021 عدـ االىتماـ بالتنشئة الدينية داخؿ األسرة النشغاؿ اآلباء بمصدر الرزؽ مف عوامؿ التحرش الجنسى 02
 60011 جنسىيعتبر االختبلط فى المدارس والجامعات وأماكف العمؿ مف األسباب المؤدية لمتحرش ال 02
 60002 ضعؼ الوازع الدينى لدى الشباب والفتيات يزيد مف مشكمة التحرش الجنسى 22
 60200 عدـ االستثمار الجيد لوقت الفراغ يوقع الشباب فريسة لئلنترنت مما يعرضو لسموكيات خاطئة 00
 60202 لفرد والمجتمععدـ االلتزاـ بالقيـ والتقاليد والثقافة الدينية يؤدى إلى سموكيات ضارة با 03
 60200 انشغاؿ مؤسسات المجتمع باألمور الدنيوية واالبتعاد عف األمور الدينية ألفرادىا 22
 60202 إىماؿ الندوات الدينية والتثقيفية لمطبلب فى مراحؿ تعميميـ المختمفة يزيد مف مشكمة التحرش الجنسى 22

( وأف 20600الجذر الكامف ) ( أف العامؿ الخامس بمغت قيمة3يتضح مف الجدوؿ )
( 60230( و)60202(، وتراوحت تشبعات عباراتو بيف )30102نسبة التبايف العاممى المفسر )

( عبارات وتمثمت بنوده المتشبعة فى تراجع الخطاب الدينى فى دور 06وقد تشبع بيذا العامؿ )
ـ االىتماـ بالتنشئة الدينية العبادة وعدـ التزاـ الفتاة بالقيـ الدينية فى المظير والسموؾ، وعد

ىماؿ الندوات  داخؿ األسرة، وضعؼ الوازع الدينى لمشباب والفتيات وعدـ استثمار وقت الفراغ وا 
 الدينية والتثقيقية وعميو يمكف تسمية ىذا البعد بالبعد "الدينى"0
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 (1جدوؿ )
بنود البعد السادس لمقياس التحرش الجنسى 

رقػػػػػػػػػػػػػـ 
 العبارة

 التشبع العبػػػػػػارة

عػػػدـ إبػػػبلغ الفتيػػػات أو السػػػيدات عػػػف تعرضػػػيف لمتحػػػرش الجنسػػػى قػػػد يكػػػوف سػػػبب الخػػػوؼ مػػػف  0
 الفضيجة االجتماعية

60201 

 60200 اإلدانة المسبقة لمضحية أىـ أسباب األحجاـ عف اإلببلغ بحوادث التحرش الجنسى 00
 60022 طريقة مطاطة ال تؤدى إلى ردع المتحرشيفصياغة القوانيف الخاصة بالتحرش الجنسى ب 01
 60212 تقييد قانوف العقوبات بشروط قاسية يؤدى إلى إفبلت الجانى مف العقوبة 00
 60220 إدانة العنؼ ضد المرأة عف طريؽ قوانيف لحماية حقوؽ اإلنساف قواًل وليس فعبلً  26
االسػتمرار  ذلػؾ فػى القػانوف يشػجع عمػى  معرفة الجانى أو مف يقـو بػالتحرش أنػو ال عقوبػة عمػى 20

 فيو
60203 

 60020 المجتمع يمقى المـو األوؿ فى ىذه الظاىرة عمى المرأة ال عمى الرجؿ 00
 60062 المتحرش يعرؼ جيدًا أف أمره لف ينكشؼ بسبب خجؿ الفتاة وخوفيا عمى سمعتيا وكرامتيا 01
 60021 ء إثبات واقعة التحرش قانونياً تضطر أحيانًا الفتاة ألخذ خقيا بيدىا بسبب بط 20
دانة الضحية المتحرش بيا 06  60220 رجاؿ الشرطة فى مجتمعنا يحمموف ثقافة التماس األعذار لمجانى وا 

( 00632( أف العامؿ السادس بمغت قيمة الجذر الكامف لو )1يتضح مف الجدوؿ )
( 60220عباراتو بيف )( وتراوحت تشبعات 00312وأف نسبة التبايف العاممى المفسر )

( عبارات وتمثمت بنوده المشبعة فى أف المتحرش 06( وقد تشبع بيذا العامؿ )60062و)
يعرؼ أف أمره لف ينكشؼ أمره، وعدـ إببلغ الفتيات أو السيدات خوفًا مف الفضيحة 
          االجتماعية، وتقييد قانوف العقوبات بشروط قاسية يؤدى إلى إفبلت الجانى مف

وبة، وأف المجتمع يمقى بالمـو عمى المرأة وليس عمى الرجؿ، وعميو يمكف تسمية ىذا البعد العق
 "القانونى"0

 وصف المقياس:
( عبارة تندرج تحت ستة أبعاد مختمفة لمتحرش الجنسى 00يتكوف المقياس مف )

 والجدوؿ التالى يوضح ىذه األبعاد0
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 أرقاـ العبارات ما يقيسو البعد اداألبع
عدد 
 العبارات

 األوؿ
تصػػػػرفات ومبلبػػػػس 

 الفتيات
0 ،3 ،02 ،02 ،02 ،20 ،23 ،02 ،02 ،22 ،00 ،00 ،00 02 

 06 20، 26، 00، 21، 20، 00، 06، 00، 1، 0 األسرة الثانى
 00 20، 23، 20، 02، 22، 22، 03، 00، 02، 2، 2 وسائؿ اإلعبلـ الثالث
 06 21، 20، 00، 06، 20، 01، 00، 00، 06، 0 االقتصادى الرابع

 06 22، 22، 03، 00، 22، 02، 02، 03، 00، 2 الدينى الخامس
 06 06، 20، 01، 00، 20، 26، 00، 01، 00، 0 القانونى السادس

 طريقة التطبيق والتصحيح:
المقياس يطبؽ بطريقة جماعية، وال يوجد زمف محدد لئلجابة عمى المقياس 
ويصحح المقياس وفقًا لمتدرج التالى: موافؽ، غير متأكد، غير موافؽ، حيث أنو إذا تـ 

درجات، أما االختيار الثانى عميو درجتاف، أما االختيار الثالث  2االختيار األوؿ فإنو يأخذ 
فعميو درجة واحدة فقط، وبذلؾ تصبح الدرجة العالية التى يحصؿ عمييا الطبلب عمى 

 درجة0 00( درجة وأقؿ درجة ىى 020المقياس ىى )
 حساب صدق وثبات المقياس

 أواًل: صدق المقياس
لمتحقؽ مف صدؽ مقياس التحرش الجنسى لدى طبلب الجامعة وأبعاده المختمفة 

 استخدمت الدراسة الطريقة اآلتية:
 صدق المقارنة الطرفية:

      وطالبة ( طالباً 060تـ حساب صدؽ المقارنة الطرفية، وذلؾ عمى عينة قواميا )
 ( يوضح ذلؾ060مف طبلب جامعة المنيا، وجدوؿ )
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 ( 06جدوؿ )
 (060صدؽ المقارنة الطرفية لمقياس التحرش الجنسى )ف= 

 
 القانونى الدينى االقتصادى وسائؿ اإلعبلـ األسػرة تصرفات ومبلبس الفتاة

 أعمى 

03% 

 أقؿ

03% 

 أعمى

03% 

 أقؿ

03% 

 أعمى

03% 

 أقؿ

03% 

 أعمى

03% 

 قؿأ

03% 

 أعمى

03% 

 أقؿ

03% 

 أعمى

03% 

 أقؿ

03% 

 20002 20020 01031 00002 010300 220030 200202 000200 060000 000000 200122 010020 المتوسط

االنحراؼ 

 المعيارى

20220 00230 00202 00300 00220 00002 00022 00226 0000 0002 0000 2003 

الخطأ 

 المعيارى

60033 60002 60200 60230 60220 60200 60200 60222 60020 0021 60202 60223 

 020200 060002 020000 030110 00002 030221 قيمة ت

  6060  600  6060  6060  6060  6060 الداللة

( أف مقياس التحرش الجنسى لو القدرة عمى التمييز بيف 06يتضح مف الجدوؿ )
رش الجنسى، وعمى ىذا فالمقياس المستويات العالية والمستويات المنخفضة فى التح

 صادؽ لقياس التحرش الجنسى لدى طبلب جامعة المنيا0
 ثانيًا: ثبات المقياس

تـ حساب ثبات المقياس مف خبلؿ حساب معامؿ الفاكرونباخ، ومعامبلت الثبات 
( يوضح 00بالتجزئة النصفية وذلؾ لكؿ أبعاد المقياس الستة والمقياس ككؿ والجدوؿ )

 ى0ات لمقياس التحرش الجنسمعامبلت الثب
 ( 00جدول )

 معامالت ثبات مقياس التحرش الجنسى

 معامؿ ثبات معامؿ ثابت التجزئة النصفية األبعاد
 الفاكرونباخ جوتماف براوف -سبيرماف

 60320 60023 60002 تصرفات ومبلبس الفتيات
 60120 60220 60201 األسرة

 60102 60210 60210 وسائؿ اإلعبلـ
 60120 60000 60200 تصادىاالق

 60002 60322 60323 الدينى
 60022 60032 60030 القانونى

 60200 60002 60001 المقياس الكمى
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( 60322( و)60201( أف معامبلت الثبات لؤلبعاد ما بيف )00يتضح مف الجدوؿ )
اوحت معامبلت وذلؾ بالنسبة لطريقة التجزئة النصفية أما بالنسبة لمعامؿ الفاكرونباخ فقد تر 

 6060( وكميا دالة عند مستوى 60120( و)60022الثبات بيف )

 مقياس السموك األخالقى )إعداد الباحثة( -ب
 خطوات إعداد المقياس:

 :مر المقياس فى إعداده بالخطوات اآلتية        
وؾ تـ عمؿ مسح لما ىو موجود فى الكتابات العربية واألجنبية والمقاييس التى تقيس السم -0

األخبلقى لدى طبلب الجامعة، فمـ تحصؿ الباحثة إال عمى مقياس تشخيص التسامح 
(، ومقياس القيـ الدينية والسموؾ االجتماعى إعداد سياـ أحمد 0600إعداد زينب محمود )

(06020) 

( 06تـ طرح سؤاؿ مفتوح عمى الطبلب وتـ تطبيقو عمى عينة مف الطبلب بمغ عددىـ ) -0
اف السؤاؿ ىو ما ىى أىـ السموكيات غير األخبلقية الشائعة بيف الطبلب طالبًا وطالبة وك

فى الجامعة، وتـ الحصوؿ عمى مجموعة مف السموكيات البلاخبلقية كما ىو موضح فى 
 الجدوؿ التالى:
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 ( 00جدوؿ )
 السموكيات البلاخبلقية الشائعة بيف طبلب الجامعة

 السموؾ البلاخبلقى التسمسؿ

 عدـ األمانة 0
 عدـ الطاعة 0
 األنانية 2
 ضعؼ الضمير 0
 الغش 2
 الكذب 0
 ضعؼ االنتماء والوالء 3
 الغضب 1

تـ اإلطبلع عمى بعض األطر النظرية الخاصة بمفيـو األخبلؽ ونمو األخبلؽ، والنظريات  -2
المفسرة ليا والعوامؿ المؤثرة عمييا وذلؾ بيدؼ تحديد أىـ أبعاد وجوانب السموكيات 

 قى0األخبل
تـ تجميع عدد مف العبارات مف خبلؿ األطر النظرية والدراسات السابقة التى قدميا  -0

الباحثيف، حيث تـ تحديد مقياس السموؾ األخبلقى فى خمسة أبعاد، البعد األوؿ يقيس 
( عبارة، والبعد الثانى يقيس الضمير ويحتوى عمى 00األمانة ويحتوى ىذا البعد عمى )

( 02بعد الثالث فيقيس المبادئ والمثؿ العميا ويحتوى ىذا البعد عمى )( عبارة، أما ال02)
( عبارة، أما البعد الخامس فيقيس 02عبارة، أما البعد الرابع فيقيس الطاعة ويحتوى عمى )

 ( عبارة000النظاـ االجتماعى ويحتوى عمى )
مف أساتذة  ( عبارة عمى مجموعة مف المحكميف03تـ عرض المقياس فى صورتو األولية ) -2

عمـ النفس والصحة النفسية، لتحديد مدى مناسبة تمؾ العبارات لقياس السموؾ األخبلقى 
لدى طبلب الجامعة، وتـ تعديؿ صياغة بعض العبارات، وحذؼ بعض العبارات بمغ 

( عبارة حيث تـ اإلبقاء عمى 00( عبارات وبذلؾ وصؿ عدد عبارات المقياس )0عددىـ )
 %( فأكثر160سبة االتفاؽ عمييا )العبارات التى بمغت ن

ثـ تطبيؽ ىذا المقياس فى صورتو األولية عمى عينة الدراسة االستطبلعية التى بمغ عددىا  -0
 ( مف طالبات وطبلب جامعة المنيا0600)
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تـ تصحيح المقياس بعد تطبيقو وفقًا لمعايير التصحيح حيث أف لكؿ عبارة ثبلثة اختيارات  -3
غير موافؽ( وتكوف الدرجات عمى ىذه االختيارات إذا كانت العبارة  -دغير متأك -)موافؽ
( عمى الترتيب، أما إذا كانت العبارة سالبة تكوف الدرجات عمى التوالى 0، 0، 2موجبة )

(0 ،0 ،20) 
 وصف المقياس: -

( عبارة تندرج تحت خمسة أبعاد مختمفة لقياس السموؾ 00يتكوف المقياس مف )
 ب جامعة المنيا والجدوؿ التالى يوضح ىذه األبعاد0األخبلقى لدى طبل

 (02جدوؿ )
 أبعاد مقياس السموؾ األخبلقى لدى طبلب جامعة المنيا 

عدد  أرقاـ العبارات ما يقيسو البعد األبعاد
 العبارات

 00 20، 00، 00، 20، 20، 00، 00، 00، 00، 0، 0 األمانة األوؿ
 00 20، 20، 03، 00، 23، 20، 03، 00، 03، 00، 3، 0 الضمير الثانى

المبادئ والمثؿ  الثالث
 العميا

2 ،1 ،02 ،01 ،02 ،01 ،22 ،21 ،02 ،01 ،22 ،20 ،
23 ،06 00 

 00 20، 02، 00، 22، 20، 02، 00، 02، 00، 2، 0 الطاعة الرابع

، 22، 26، 02، 06، 22، 26، 02، 06، 02، 06، 2 النظاـ االجتماعى الخامس
21 ،00 02 

 ائص السيكومترية لمقياس السموك األخالقى:الخص -
 أواًل: صدق المقياس

 حساب صدق التجانس الداخمى كمؤشر لصدق التكوين -0
تـ حساب االرتباط بيف الدرجة الكمية لممقياس واألبعاد الخمسة، كما تـ حساب 

قواميا ارتباط كؿ عبارة مف عبارات األبعاد مع المجموع الكمى لكؿ بعد وذلؾ باستخداـ عينة 
 ( مف طمبة وطالبات جامعة المنيا0600)
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 (00جدوؿ )
 معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لمقياس السموؾ األخبلقى 

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

معامؿ 
 االرتباط

رقـ 
 العبارة

ؿ معام
 االرتباط

0 6002 00 6022 03 6000 06 6000 22 6030 
0 6003 02 6030 01 6002 00 6001 20 6002 
2 6021 00 6001 02 6001 00 6020 22 6020 
0 6022 03 6001 26 6022 02 6020 20 6001 
2 6002 01 6003 20 6000 00 6022 23 6023 
0 6001 02 6022 20 6022 02 6021 21 6002 
3 6002 06 6023 22 6003 00 6003 22 6000 
1 6022 00 6002 20 6020 03 6020 06 6002 
2 6020 00 6021 22 6002 01 6022 00 6022 
06 6022 02 6000 20 6021 02 6000   
00 6021 00 6000 23 6000 26 6003   
00 6000 02 6023 21 6000 20 6000   
02 6021 00 6000 22 6022 20 6022   

( أف معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة والدرجة 00ويتضح مف الجدوؿ )
، مما يدؿ عمى تماسؾ المقياس واالعتماد عميو فى 6060الكمية لممقياس دالو عند مستوى 

 قياس السموؾ األخبلقى لدى أفراد العينة األساسية0
 (02جدوؿ )

 الكمى لممقياسارتباط كؿ بعد مف أبعاد السموؾ االخبلقى مع المجموع  
 معامبلت االرتباط بالدرجة الكمية لممقياس األبعػاد
 %22 األمانة
 %02 الضمير

 %00 المبادئ والمثؿ العميا
 %30 الطاعة

 %02 النظاـ االجتماعى

( أف جميع معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد والدرجة الكمية 02يتضح مف الجدوؿ )
، مما يدؿ عمى قوة وتماسؾ أبعاد 6060وى لمقياس السموؾ األخبلقى دالة عند مست

 المقياس0
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 ثانيًا: ثبات المقياس:
تـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ طريقة التجزئة النصفية )سيرماف /براوف( وطريقة 

 الفاكرونباخ والجدوؿ التالى يوضح معامبلت الثبات بالطريقتيف0
 ( 00جدوؿ )

 معامبلت ثبات مقياس السموؾ األخبلقى

عدد  األبعاد
 العبارات

معامبلت ثبات التجزئة 
 النصفية

 معامؿ ثبات

 ألفاكرونباخ جوتماف سبيرماف/براوف
 60120 60320 60320 00 األمانة
 60130 60302 60306 00 الضمير

 60320 60001 60000 00 المبادئ والمثؿ العميا
 60100 60320 60100 00 الطاعة

 60321 60002 60160 02 النظاـ االجتماعى
 6022 6011 60126 00 المقياس الكمى

( أف معامبلت الثبات بطريقة التجزئة النصفية باستخداـ 00يتضح مف الجدوؿ )
( وبطريقة جوتماف تراوحت بيف 60100( و)60000معادلة سبيرماف/ براوف تراوحت بيف )

يقة معامؿ أما بالنسبة لمعامؿ الثبات بطر  6060( وىى دالة عند مستوى 60320( و)60002)
 6060( وىى دالة عند مستوى 60130( و)60320الفاكرونباخ فتراوحت معامبلت الثبات بيف )
 مما يتضح ثبات المقياس واالعتماد عميو0



 جامعة اسيوط –المجلة العلمية لكلية التربية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

446 
   5132 أكتىبر  -جزء أول –العدد اخلامس  ػ 13اجمللد      

 خامسًا: األساليب اإلحصائية:
 استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية اآلتية: -0

 T- testاختبار "ت"  -أ
 0معامؿ االرتباط الخطى لبيرسوف -ب
 Enterبطريقة  Multiple Regressionتحميؿ االنحدار  -جػ

 نتائا الدراسة وتفسيرها:
الفرض األوؿ ينص عمى: ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف التحرش الجنسى  -0

 والسموؾ األخبلقى لدى طبلب الجامعة0
، ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ معامؿ االرتباط الخطى لبيرسوف

 ( يوضح قيمة معامؿ االرتباط وداللتو اإلحصائية030وجدوؿ )

N

 التحرش الجنسى

 السموؾ األخبلقى

تصرفات 
ومبلبس 
 الفتيات

 القانونى الدينى االقتصادى وسائؿ اإلعبلـ األسرة

 60102- 60303- 60036- 60202- 60030- 60302- األمانة
 60320- 60021- 60302- 60000- 60221- 60102- الضمير

 60020- 60322- 60220- 60200- 60020- 60102- المبادئ والمثؿ العميا
 60200- 60020- 60212- 60000- 60232- 60012- الطاعة

 60061- 60300- 60032- 60010- 60312- 60322- النظاـ االجتماعى

( أنو توجد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا عند مستوى 03يتضح مف جدوؿ )
( بيف درجات الطبلب عمى مقياس التحرش الجنسى بأبعاده الستة ودرجاتيـ عمى 6060)

 مقياس السموؾ األخبلقى بأبعاده الخمسة0

 ,Glomb (1997), Miller (1997)وتتفؽ نتيجة ىػذا الفرض مع نتائج دراسة 

Murell (1995) ( عمى أف التحرش الجنسى ىو 0660وطريؼ شوقى وعادؿ محمد )
شكؿ مف أشكاؿ التميز الجنسى وحيث أف العبلقة بينيما ىى عبلقة الخاص بالعاـ ويعتبر 
أف التحرش الجنسى بالمرأة المختمفة عنو فى النوع حيث يقـو الرجؿ بالتعامؿ معيا عمى أنيا 

ألعماؿ الشاقة، وتصيد أخطائيا، وتكميفيا بما تعجز عف أدائو، أقؿ وليس بمقدورىا القياـ با
 سى ػرش الجنػوالتشيير بيا، والحط مف قدرتيا، وأف التح
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يرتبط بمجموعة مف السموكيات البلاخبلقية الصادرة مف بعض الرجاؿ أو الشباب لؤلنثى 
لسموكيات سيدة( مثؿ التمميحات والتعميقات ذات الطابع الجنسى، وترجع ىذه ا -)فتاة

البلاخبلقية إلى بعض العوامؿ واألسباب التى تدفع الشباب لمقياـ بمثؿ ىذه األفعاؿ، ومنيا 
الفقر وتدىور القيـ الدينية واألخبلقية والكبت الذى يعانيو الشباب وأيضًا وسائؿ اإلعبلـ وما 

 يجدوف تعرضو مف أفبلـ وبرامج وأغانى مثيرة عمى بعض القنوات الفضائية، مما يجعميـ ال
 أى منفذ متاح ليـ إلقامة عبلقة جنسية إال التحرش0

( إلى أف سموؾ التحرش الجنسى يرتبط أيضًا 0662كما يؤكد أحمد المجدوب ) 
بالبيئة األسرية التى يعيش فييا الفرد فالبيئة التى تحتـر القيـ الدينية واألخبلقية، يندر ارتكاب 

ألسرة أحد العوامؿ المؤثرة تأثيرًا قويًا فى ضبط أفرادىا مثؿ ىذه السموكيات، حيث تعتبر ا
النفس وتكويف الحاسة األخبلقية ألفرادىا، أما البيئة األسرية التى تنعدـ فييا القيـ الدينية 
والخمقية، فيكثر فييا ارتكاب التحرش الجنسى، فممديف أثر كبير فى مقاومة ىذا السموؾ 

كبح جماحيا، وأف ىذا األثر مرىوف بمدى تدنيف باعتباره داعيًا إلى فعالية شيوات النفس و 
 الفرد، والتديف أمر باطنى ال سبيؿ إلى تممسو وقياسو0

( إلى أف غياب الحياء والذى يمثؿ قمة اليـر القيمى 0222وأشارت سموى سميـ )
بالمجتمع وتفسخ التقاليد التى تدعوا إلى الشيامة والحفاظ عمى المرأة والفتاة فى حاؿ تعرضيا 

ر مف األمور التى أدت إلى تفشى ظاىرة التحرش الجنسى فى المجتمع المصرى لخط
 والعربى0

( أف التحرش الجنسى سواء الشفوى أو المفظى ىو 0606ويضيؼ يحيى الرخاوى )
شكؿ جديد لتقميد قديـ راسخ فى الضمير والوجداف المصرى والعربى أنو الغزؿ، وتقاليد الغزؿ 

مصرى والعربى ككؿ، ومف ثـ لـ يكف غريبًا بأف إشارات قديمة وعميقة فى الوجداف ال
وحركات الرجاؿ لمنساء فى الشوارع ىى فى جوىرىا مقترحات غير ظاىرة وآماؿ دفينة 
ولقاءات موعوده مع نساء ال سبيؿ لمتواصؿ معيف إال فى الشوارع، حيث أصبح الشارع ىو 

 ىو الفتاة0المتنفس الوحيد ألغمب الشباب والبحث عف الحمـ الضائع و 
( أف الحياة األخبلقية ىى الحياة الخيرة البعيدة عف 0220ويؤكد مقدار يالجف )

الشرور بكؿ أنواعيا وصورىا، فإذا انتشرت األخبلؽ بيف الناس، انتشر الخير واألمف واألماف 
ذا غابت انتشرت  الفردى والجماعى، فتنتشر الثقة المتبادلة واأللفة والمحبة بيف الناس، وا 

رور وزادت العداوة والبغضاء وتناحر الناس مف أجؿ الشيوات والمناصب، مما أدى إلى الش
زيادة بعض المشكبلت والظواىر الجديدة عمى مجتمعاتنا العربية ومنيا التحرش الجنسى الذى 

 ال يتفؽ مع معايير مجتمعنا0
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 نتائا الفرض الثانى: -5

درجات الطبلب والطالبات  وينص عمى: ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطى
 عينة الدراسة عمى مقياس التحرش الجنسى0

لمتعرؼ عمى  T-testولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" 
الفروؽ بيف متوسطات درجات الطبلب والطالبات عمى مقياس التحرش الجنسى وجدوؿ 

 ( يوضح قيـ )ت( وداللتيا بيف الطبلب والطالبات010)
 (01جدوؿ )

             المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى وقيـ )ت( لمفروؽ بيف الجنسيف عمى مقياس 
 التحرش الجنسى

 ع ـ ع ـ أبعاد التحرش الجنسى الداللة قيمة )ت( (200الطالبات )ف= (012الطبلب )ف=  قيمة )ت(
 6060 00000 00062 000130 20261 020010 تصرفات ومبلبس الفتيات

 6060 00210 20002 000032 30000 020260 سرةاأل
 6060 00202 00000 200020 20222 200010 وسائؿ اإلعبلـ
 6060 00301 00620 220030 20022 230120 البعد االقتصادى
 6060 00022 30260 030602 10260 020230 البعد الدينى
 6060 20612 20212 020322 20020 000030 البعد القانونى

( 6060( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )01مف الجدوؿ ) يتضح
بيف متوسط درجات الطبلب ومتوسط درجات الطالبات عمى أبعاد المقياس لصالح الطبلب0 

 وبذلؾ لـ يتحقؽ الفرض الثانى مف فروض الدراسة0
 وبالنظر إلى نتيجة الفرض الثانى نجد أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف متوسط

 درجات الطبلب والطالبات فى التحرش الجنسى وذلؾ فى اتجاه الطبلب0
ويمكف تفسير ذلؾ إلى ما يمنحو المجتمع المصرى والثقافة السائدة فيو مف حرية 
لمذكور تفوؽ اإلناث فى كثير مف األحواؿ، حيث يتميز الذكور بدرجة أكبر مف االستقبللية 

ات طويمة فى استخداـ اإلنترنت سواء داخؿ والحرية، بما يعطى الذكور فرص لقضاء ساع
المنزؿ أو خارجو أو داخؿ الجامعة دوف رقابة، مما يزيد مف حدة سموؾ التحرش الجنسى 
لدى األفراد فى المجتمع، حيث تسمح ىذه المواقع التى تقدـ عمميًا معمومات عف أى شئ 

 تصؿ لممستخدـ وعف كؿ شئ تشمؿ الموضوعات الجنسية ونوادى الصور اإلباحية التى 
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حتى فى منزلو وكذلؾ ما يعرؼ باسـ مواقع الدردشة والتى مف خبلليا يستطيع األفراد 
االتصاؿ ببعضيـ البعض عبر شبكة اإلنترنت لمتحدث فيما يريدوف مف أمور جنسية تزيد مف 

 سموؾ التحرش الجنسى لدى الشباب0
مواقع الحوارية ( حيث ترى أف ال0662وتتفؽ ىذه النتيجة مع سيير العطار )

)الدردشة( عمى وجو الخصوص قد أصبح القاسـ المشترؾ األعظـ ليا الحوارات الجنسية، بؿ 
أف ىناؾ بعض البرامج قد قصرت نشاطيا عمى ىذه النوعية مف الحوارات ليس ىذا فحسب، 
بؿ أف ىناؾ غرفًا لمحوار تعرض المشاىد الجنسية أو العروض الجنسية أثناء عممية الدراشة 

 و الحوار0أ
كما يمكف تفسير زيادة التحرش الجنسى بيف الشباب نتيجة التفسخ األخبلقى الذى 
أصبحنا نعيش فيو والذى طرح عمينا فى الفترة األخيرة جرائـ وسموكيات جنسية غير متوقعة 
مف خبلؿ ىذه التكنولوجيا اإللكترونية، والحقيقة أف المشكبلت والتحديات األخبلقية التى 

 لتكنولوجيا اإلليكترونية ليا جذور فى المسائؿ والقضايا األخبلقية التقميدية0تطرحيا ا
ومف ىنا كاف مف الضرورى عمى األسرة أف تمعب دورًا فاعبًل فى ىذا الشأف، وال 
تترؾ األبناء فريسة ألجيزة االتصاؿ يشاىدوف فييا كؿ شئ يجب أف تكوف األسرة انتقائية 

ذا فعمت ذلؾ فإنيا تكمؿ دور تحدد ما ينبغى أف يشاىده أبنا ئيا، ولماذا ينبغى أف يشاىدوه، وا 
 الجياز اإلعبلمى بفاعمية وعمؽ0

ويعتبر الطبلب الذكور فى المرحمة الجامعية يريدوف االنطبلؽ بحثًا عف حرية 
التعبير عف مشاعرىـ وأحاسيسيـ المكبوتة التى ال يستطيعوف التعبير عنيا إال مف خبلؿ 

لشبكة اإلنترنت وذلؾ حتى يتسنى ليـ اليروب مف المشكبلت التى تواجييـ  استخداميـ المفرط
شباعيا والتى يصعب  فى شتى مجاالت حياتيـ، باإلضافة إلى رغبتيـ فى تحقيؽ رغباتيـ وا 
ثبات ذاتيـ  عمييـ إشباعيا فى الواقع مما يضطرىـ لمجوء إلى التحرش الجنسى إلشباع رغباتيـ وا 

 بأنيـ األقوى مف اإلناث0
 نتائا الفرض الثالث: -3

وينص ىذا الفرض عمى ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطى درجات الطبلب 
 والطالبات عينة الدراسة عمى السموؾ األخبلقى0
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لقياس داللة  T. testولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار )ت( 
اسة عمى مقياس السموؾ الفروؽ بيف متوسطى درجات الطبلب والطالبات عينة الدر 

 ( يوضح قيـ )ت( وداللتيا لمفروؽ بيف الطبلب والطالبات020األخبلقى0 وجدوؿ )
 (02جدوؿ )

 المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى وقيـ )ت( لمفروؽ بيف الذكور واإلناث
 عمى مقياس السموؾ األخبلقى

 ع ـ ع ـ أبعاد التحرش الجنسى ةالدالل قيمة )ت( (200الطالبات )ف= (012الطبلب )ف=  قيمة )ت(
 6060 00112 00060 060262 20030 010000 األمانة
 6060 20010 00000 030032 30002 020012 الضمير

 6060 20102 20030 010101 20030 000210 المبادئ والمثؿ العميا
 6060 00021 30262 020232 10600 030603 الطاعة

 6060 20632 20002 000030 20210 020300 النظاـ االجتماعى

( وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطى درجات الطبلب 02يتضح مف الجدوؿ )
والطالبات عينة الدراسة عمى مقياس السموؾ األخبلقى بأبعاده الخمسة وذلؾ فى اتجاه 
الطالبات، وبذلؾ لـ يتحقؽ الفرض الثالث مف فروض الدراسة، وىذه الفروؽ دالة عند مستوى 

(60600) 
ومف خبلؿ النتيجة السابقة يتضح لنا أف الطالبات فى الجامعة يتمتعف بسموكيات 
أخبلقية أكثر مف البنيف حيث أنيف حصمف عمى متوسطات درجات أعمى مف الذكور فى 
أبعاد مقياس السموؾ األخبلقى وىى األمانة والضمير والمبادئ والمثؿ العميا والطاعة والنظاـ 

تفسير ذلؾ بأف السموؾ األخبلقى ونمو األخبلؽ ترتبط ارتباطًا وثيقًا االجتماعى ويمكف 
بأساليب التنشئة االجتماعية، وأنو ببلشؾ يكتسب الفرد الضمير أو األنا األعمى الذى يتحمى 
بو اآلباء ومعاييرىـ فى الحكـ عمى الصواب والخطأ، وتختمؼ أوامر الضمير مف زمف لزمف 

سو مف وقت آلخر ويتأثر الضمير الذى يعتبر بعدًا ومف شخص لشخص، ومف الشخص نف
أساسيًا فى السموؾ األخبلقى لمفرد بالحالة االجتماعية لممجتمع وقيمو وتقاليده ويتأثر أيضًا 

 بدرجة عقمو وعممو، فكمما زاد عمـ اإلنساف ونما عقمو، ارتقى ضميره0
يث توصمت ح Lopez (2001)وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت لدراسة لويبز  

دراستو إلى أنو يمكف التنبؤ باالستدالؿ األخبلقى مف خبلؿ التعاطؼ الوجدانى، وتوصمت 
أيضًا دراستو إلى أف ىناؾ فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث فى التعاطؼ الوجدانى 

 فى اتجاه اإلناث0
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( إلى أف 0662كما تتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسة ميسوف محمد )
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية فى مستوى التفكير األخبلقى بيف الذكور واإلناث فى اتجاه 
اإلناث، وأيضًا اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع ما توصمت إليو دراسة منار مصطفى وتامر 

( مف وجود فروؽ دالة إحصائيًا فى مستوى الحكـ الخمقى يعزى لمتغير 0600مقالده )
 وؽ لصالح اإلناث0الجنس وكانت الفر 

ومف خبلؿ النتيجة التى توصمنا إلييا مف خبلؿ ىذا العرض والذى يؤكد عمى أف 
اإلناث يتمتعف بالسموؾ األخبلقى أكثر مف الذكور يمكف أف نرجع ذلؾ إلى الظروؼ البيئية 
الخاصة بكؿ فرد لذلؾ فقد ترجع ىذه الفروؽ إلى الحرية التى يتمتع بيا الذكور سواء داخؿ 

سرة أو خارجيا أما الفتاة فبل يتيح ليا التعامؿ إال فى حدود تناسب قيـ وأخبلقيات األ
المجتمع، ألنيا لو سمكت مثؿ الذكور فإف ذلؾ سوؼ يقابؿ بالرفض واالستيجاف االجتماعى 

 وعدـ القبوؿ مف اآلخريف0
 نتائا الفرض الرابع: -4

وسطى درجات الطبلب وينص ىذا الفرض عمى: ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف مت
 ذوى التخصصات العممية والطبلب ذوى التخصصات األدبية عمى مقياس التحرش الجنسى0

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار )ت( لقياس داللة الفروؽ بيف 
متوسطى درجات الطبلب ذوى التخصصات العممية والطبلب ذوى التخصصات األدبية عمى 

( يوضح قيـ )ت( وداللتيا لمفروؽ بيف الطبلب ذوى 06وجدوؿ ) مقياس التحرش الجنسى
 التخصصات العممية واألدبية0

 (06جدوؿ )
 المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى وقيـ )ت( لمفروؽ بيف التخصصات 

 العممية واألدبية عمى مقياس التحرش الجنسى
تخصصات عممية  قيمة )ت(

 (026)ف=
 تخصصات أدبية

 الداللة )ت(قيمة  (226)ف= 
 ع ـ ع ـ أبعاد التحرش الجنسى

 6060 00300 20000 20012 00300 00120 تصرفات ومبلبس الفتيات
 6060 30200 20010 20330 20632 00223 األسرة

 6060 30210 20000 060600 00103 00100 وسائؿ اإلعبلـ
 6060 30002 20020 20220 00332 00022 البعد االقتصادى

 6060 30002 20026 20102 00332 00222 دينىالبعد ال
 6060 00260 20602 060600 00312 30002 العد القانونى

( بيف 6060( وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى )06يتضح مف الجدوؿ )
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متوسطى درجات الطبلب ذوى التخصصات العممية والطبلب ذوى التخصصات األدبية عمى 
الستة وىى تصرفات ومبلبس الفتاة واألسرة ووسائؿ اإلعبلـ  مقياس التحرش الجنسى بأبعاده

والبعد االقتصادى والدينى والقانونى وذلؾ فى اتجاه التخصصات األدبية وبذلؾ لـ يتحقؽ 
 الفرض الرابع مف فروض الدراسة0

وبالنظر إلى نتيجة ىذا الفرض نجد أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسط 
ات العممية والطبلب ذوى التخصصات األدبية فى التحرش درجات الطبلب ذوى التخصص

الجنسى وذلؾ فى اتجاه الطبلب ذوى التخصصات األدبية، أى أف الطبلب ذوى 
التخصصات األدبية أكثر ممارسة لمتحرش الجنسى بالطالبات مف الطبلب ذوى التخصصات 

 العممية0
حيث تكوف ىناؾ ويمكف تفسير ذلؾ إلى طبيعة الدراسة فى الكميات العممية، 

محاضرات تمتد لساعات طويمة فى المعمؿ، وكذلؾ صعوبة المواد العممية حيث تحتاج إلى 
جيد وعمؿ دائب ومستمر، أما الدراسة النظرية فى الكميات األدبية تحتاج إلى وقت أقؿ 
وبالتالى يوجد وقت كبير لدى الطبلب يتيح ليـ الكثير مف الوقت الذى يتـ استخدامو فى 

ات الطالبات والتحرش بيف وتطبيؽ ما يرونو مف خبلؿ ما يعرضو اإلنترنت مف معكاس
 مقاطع تثير دوافع وغرائز الشباب مما يؤدى إلى تعويضو عف طريؽ التحرش الجنسى0

مف أف   Mickson (2005)وتتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما توصمت إليو دراسة 
حيث أشارت إلى أف نسبة حدوثو فى  التحرش الجنسى أمر شائع فى المدارس والجامعات،

% 06% وفى قاعة الدراسة والمحاضرات 23% وخارج الحـر الجامعى 22مساكف الطمبة 
وأنو يزيد لدى الطبلب ذوى التخصصات غير العممية حيث أف الوقت لدييـ طويؿ وال يقوموا 

 باستثماره االستثمار المفيد ولكف يتـ وضعيتو فى التحرش بالفتيات0
 ا الفرض الخامس:نتائ -5

وينص ىذا الفرض عمى: ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطى درجات الطبلب 
 ذوى التخصصات العممية والطبلب ذوى التخصصات األدبية عمى مقياس السموؾ األخبلقى0

لمتعرؼ عمى  T. testولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار "ت" 
التخصصات العممية والطبلب ذوى التخصصات األدبية الفروؽ بيف درجات الطبلب ذوى 

( يوضح قيـ )ت( وداللتيا لمفروؽ 00عمى مقياس السموؾ االخبلقى بأبعاده الخمسة وجدوؿ )
 بيف الطبلب ذوى التخصصات العممية واألدبية0

 
 (00جدوؿ )

 المتوسط الحسابى واالنحراؼ المعيارى وقيـ )ت( لمفروؽ بيف التخصصات
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 ممية عمى مقياس السموؾ األخبلقىاألدبية والع
قيمة  (226أدبى )ف= (026عممى )ف=  قيمة )ت(

 ع ـ ع ـ أبعاد التحرش الجنسى الداللة )ت(
 6060 30620 30202 000032 00226 260323 األمانة
 6060 20120 00220 010021 00360 060022 الضمير

 6060 00223 00220 000200 00200 010320 المبادئ والمثؿ العميا
 6060 00020 20032 020020 20000 000202 الطاعة

 6060 00012 10600 030600 30260 020210 النظاـ االجتماعى

( بيف 6060( وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى )00يتضح مف الجدوؿ )
متوسطى درجات الطبلب ذوى التخصصات العممية والطبلب ذوى التخصصات األدبية فى 

موؾ األخبلقى المتمثمة فى األمانة، والضمير والمبادئ والمثؿ العميا والطاعة والنظاـ أبعاد الس
( وكميا دالة 00010(، )00020(، )20120(، )30620االجتماعى حيث بمغت قيـ )ت(، )

( فى اتجاه درجات الطبلب ذوى التخصصات العممية وبذلؾ لـ يتحقؽ 6060عند مستوى )
 ىذا الفرض0

الفرض الخامس نجد أف ىناؾ فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطى ومف خبلؿ نتيجة 
درجات الطبلب ذوى التخصصات العممية والطبلب ذوى التخصصات األدبية فى السموؾ 

 األخبلقى وذلؾ فى اتجاه الطبلب ذوى التخصصات العممية0
( حيث وجدت 0662وتختمؼ ىذه النتيجة مع ما توصمت لو دراسة ميسوف محمد )

داؿ إحصائيًا بيف الكميات العممية والكميات األدبية فى التفكير األخبلقى وذلؾ أف ىناؾ فرؽ 
 فى اتجاه الكميات األدبية0

واختمفت أيضًا نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة قامت بيا منار مصطفى 
( عف الحكـ األخبلقى وعبلقتو بمستوى التفاؤؿ والتشاـؤ لدى طمبة 0600وتامر مقالده )

اليرموؾ وتوصمت نتائج دراستيما إلى عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا فى الحكـ  جامعة
 األخبلقى يعزى لمتخصص0

وترى الباحثة أف الفروؽ بيف التخصصات العممية واألدبية فى السموكيات األخبلقية، قد 
ترجع إلى انشغاؿ الطبلب فى التخصصات العممية بالدراسة المستمرة، مما يسيـ فى تطوير 

ى النمو األخبلقى لدييـ، بينما يمثؿ الوقت الكثير المتاح لطبلب التخصصات األدبية، مستو 
واستغبللو فى القياـ بأنشطة غير مقيدة مثؿ الدخوؿ إلى مواقع التواصؿ االجتماعى لمتسمية 
باإلضافة إلى شعور البعض مف الطبلب بعدـ المسئولية والبلمباالة الدراسية قد يكوف الدافع 

 ت أو االنتياكات األخبلقية0لمسموكيا

والطبلب فى المرحمة الجامعية يدخموا ضمف مرحمة الرقابة الذاتية كما يراىا صالح 
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( حيث يكوف الفرد فى حالة تكامؿ الستعداداتو الجسمية والعقمية والنفسية، 0660إبراىيـ )
ى ىذه المرحمة بحيث تستمر فى بناء المراقبة الذاتية فى شخصية المراىؽ مف فترة مبكرة، وف

يكوف شعور الفرد بأىمية االلتزاـ الخمقى أكثر عمقًا مما سبؽ، وتكتسب المبادئ الخمقية قيمة 
عظيمة لدى الفرد، ويشعر بحساسية مرىفة نحو ما يقـو بو مف سموؾ وتصرفات وعبلقات 
 مف حيث أىدافيا وضوابطيا وآثارىا، وتحفز أى ممارسة بدوافع معنوية بعيدة، تحتوى عمى
تصور واستحضار لعظمة الخالؽ ويكوف السعى لرضى اهلل وطاعتو مف الغايات األساسية 

 الفاعمة والمؤثرة فى اتجاىات المراىؽ الخمقية والسموكية0

وترى الباحثة أف الطبلب فى المرحمة الجامعية ينطبؽ عمييـ المستوى الثالث عند 
 Postو مستوى المبادئ الخمقية وىو مستوى ما بعد العرؼ والتقاليد أ Kohlbergكولبرج 

Conventional level  حيث يرى كولبرج أف ىذه المرحمة تجمع بيف أخبلؽ المنفعة وحقوؽ
الفرد، وفييا يكوف الفرد واعيًا بأف الناس لدييـ قيمًا وآراء مختمفة، وىذه القيـ نسبية تبعًا 

لفرد بالنزاىة والتجرد لمجماعة التى تتواضع عمييا، ومع ذلؾ يجب احتراميا، حتى يوصؼ ا
والبلتحيز، ويستند السموؾ الخمقى فى ىذه المرحمة إلى أف الفرد يسمؾ سموكًا عقبلنيًا، ويعنى 
القيـ والحقوؽ قبؿ أى ارتباط أو تعاقد اجتماعى، ويتـ التكامؿ مف مفاىيـ األفراد المختمفة 

 بعمميات االتفاؽ والتعاقد والنزاىة الموضوعية والواجب0

 ا الفرض السادس:نتائ -6
وينص ىذا الفرض عمى: يسيـ التحرش الجنسى فى التنبؤ بالسموؾ األخبلقى لدى 
طبلب الجامعة، ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ تحميؿ االنحدار المتعدد 

Multiple Regression ( يوضح ذلؾ000والجدوؿ ) 

 

 

 
 (00جدوؿ )
 لتحرش الجنسى وأبعاد السموؾ األخبلقىتحميؿ االنحدار بيف الدرجة الكمية لمقياس ا
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( أف التحرش الجنسى بسيـ إسيامًا دااًل إحصائيًا عند 00يتضح مف جدوؿ )
قى لدى طبلب الجامعة، وبذلؾ يتحقؽ ( فى التنبؤ بأبعاد السموؾ األخبل6060مستوى )

 الفرض السادس لمدراسة0
وبالنظر إلى نتيجة الفرض السادس نجد أف التحرش الجنسى يسيـ بشكؿ داؿ 

 ( نبلحظ أف:00بأبعاد السموؾ األخبلقى ومف خبلؿ الجدوؿ )
(، وبمغت قيمة التبايف 60130-بعد األمانة، بمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد )

(، وىذا يعنى أف متغير التحرش الجنسى يسيـ بنسبة تبايف قدرىا 60302) الحادث
%( مف تبايف نفس البعد يرجع لمتغيرات أخرى، 0203%( مف تبايف بعد األمانة، و)3002)

( وبذلؾ يمكف 6060( وىى دالة عند مستوى )03020002وبمغت قيمة النسبة الغائبة )
 صياغة معادلة التنبؤ ليذا البعد كاآلتى

 درجة الطالب عمى مقياس التحرش الجنسى×  60001+ 210220األمانة = 
(، وبمغت 60202-أما بالنسبة لبعد الضمير، بمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد )

%( مف 1200(، وىذا يعنى أف التحرش الجنسى يسيـ بنسبة )60120قيمة التبايف الحادث )
عد ترجع لمتغيرات أخرى، وبمغت قيمة %( مف تبايف نفس الب0000تبايف بعد الضمير، )

( وبذلؾ يمكف صياغة معادلة 6060( وىى دالة عند مستوى )20220202النسبة الغائبة )
 التنبؤ ليذا البعد كاآلتى0

 درجة الطالب عمى مقياس التحرش الجنسى×  60031+  020100الضمير= 
 

           باط المتعدد وبالنسبة لبعد المبادئ والمثؿ العميا، بمغت قيمة معامؿ االرت
( وىذا يعنى أف 60322(، وبمغت قيمة التبايف الحادث مف المبادئ والمثؿ العميا )60112-)
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%( مف تبايف بعد المبادئ والمثؿ 3202متغير التحرش الجنسى يسيـ بنسبة تبايف قدرىا )
الغائبة  %( مف تبايف نفس البعد ترجع لمتغيرات أخرى، وبمغت قيمة النسبة0603العميا، )

( وبذلؾ يمكف صياغة معادلة التنبؤ ليذا البعد 6060( وىى دالة عند مستوى )0200230)
 كاآلتى:

 درجة الطالب عمى مقياس التحرش الجنسى×  60000+ 230621المبادئ والمثؿ العميا= 

(، وبمغت 60100-أما بالنسبة لبعد الطاعة، بمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد )
( وىذا يعنى أف متغير التحرش الجنسى يسيـ 60300الحادث مف الطابعة ) قيمة التبايف

%( مف تبايف نفسى البعد ترجع 0200%( مف تبايف بعد الطاعة و)3000بنسبة تبايف قدرىا )
( 6060( وىى دالة عند مستوى )00020100لمتغيرات أخرى، وبمغت قيمة النسبة الغائبة )

 ذا البعد كاآلتى:وبذلؾ يمكف صياغة معادلة التنبؤ لي

 درجة الطالب عمى مقياس التحرش الجنسى0×  60002+ 000220الطاعة = 

(، 60106-وبالنسبة لبعد النظاـ االجتماعى، بمغت قيمة معامؿ االرتباط المتعدد )
( وىذا يعنى أف متغير التحرش 60320وبمغت قيمة التبايف الحادث مف النظاـ االجتماعى )

%( 0002%( مف تبايف بعد النظاـ االجتماعى، و)3200ف قدرىا )الجنسى يسيـ بنسبة تباي
( وىى 02020013مف تبايف نفسى البعد يرجع لمتغيرات أخرى، وبمغت قيمة النسبة الغائبة )

 ( وبذلؾ يمكف صياغة معادلة التنبؤ ليذا البعد كاآلتى:6060دالة عند مستوى )

 مى مقياس التحرش الجنسىدرجة الطالب ع×  60026+ 020212النظاـ االجتماعى= 

ويمكف تفسير إسياـ التحرش الجنسى فى التنبؤ بالسموؾ األخبلقى فى ضوء أف ما 
يتضمنو ىذا الفعؿ مف إحداث أضرار بكرامة المرأة وشرفيا، وحريتيا، حيث أنو يظير فى 

رات أشكاؿ مختمفة منيا التمميحات المفظية المباشرة، والتمميحات غير المباشرة بواسطة اإلشا
والممس الذى يندرج مف المبلمسة إلى االغتصاب وكؿ ىذه األفعاؿ منافية لآلداب العامة 
لممجتمع حيث أنيا تساعد عمى انتشار الشرور بجميع أنواعيا وصورىا مما يؤدى إلى 

 انحطاط السموؾ األخبلقى لمرتكب ىذا الفعؿ )التحرش الجنسى(0

 

( أنو إذا غابت األخبلؽ 0220يالجف ) وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصؿ إليو مقدار
انتشرت الشرور وزادت العداوة والبغضاء، وتناحر الناس مف أجؿ الشيوات والمناصب 
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ال كثرت الشرور التى  والماديات، ويرى أنو البد مف القيـ األخبلقية الضابطة ليذه النوازع وا 
ؿ أحد الفرنسييف: أف الحياة ىى سبب التعاسة والشقاء فى حياة األفراد والجماعات وفى ىذا قا

ف كانت حموة عمى الشفاه -مف غير قيـ  فإنيا مرة عمى القموب والنفوس0 -وا 

( حيث يرى أف إصبلح الناس 0223كما تتفؽ ىذه النتيجة مع عبد الكريـ زيداف )
وتقويـ سموكيـ وتيسير سبؿ الحياة الطبية ليـ أف يبدأ المصمحوف بإصبلح النفوس وتزكيتيا، 

عانى األخبلؽ الجيدة فييا، وفى ىذا اإلطار أكد اإلسبلـ عمى صبلح النفوس ويبيف وغرس م
أف تغير أحواؿ الناس مف سعادة وشقاء، ويسر وعسر، ورخاء وضيؽ، وطمأنينة وقمؽ، وعز 

 وذؿ، كؿ ذلؾ ونحوه منبع لتغير ما بأنفسيـ مف معاف وصفات0

النفسى التى تؤكد عمى أف كما تتفؽ ىذه النتيجة مع بعض مبادئ نظرية التحميؿ 
عممية اكتساب األخبلؽ تتـ عندما ينمو األنا األعمى )الضمير( عند الطفؿ، حيث أف 
الضمير ىو األداة التى تصدر األوامر األخبلقية المشتقة مف معايير الراشديف المحيطيف 
 بالطفؿ، حيث يعتبر الضمير ىو الحارس األخبلقى األوؿ لمشخص وىو األداة المسئولة
بالدرجة األولى عف النمو األخبلقى وىو مركز المفاىيـ والمعاف األخبلقية فى شخصية 

 األفراد0

حيث توصمت إلى أف ىناؾ  Mary Ellen (1995)وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 
افتراض مقبوؿ وشائع لدى عدد كبير مف الباحثيف مؤداه أف السموكيات التى يتضمنيا 

بعد العدواف والخصومة الموجية مف الرجاؿ تجاه النساء،  التحرش الجنسى تكوف جزء مف
ومنظومة الكراىية تجاه النساء تتمثؿ فى سموكيات غير أخبلقية منيا التحقير الموجو ضد 
النساء، ومحاوالت اإلذالؿ، والغمز، والكممات الميينة المكررة مف جانب، واليجـو الجنسى 

 والعنؼ الجنسى 

 

( الذى يرى أف سموؾ 0662ض مع أحمد المجدوب )كما تتفؽ نتيجة ىذا الفر 
التحرش الجنسى فى البيئة األسرية التى تحتـر القيـ الدينية واألخبلقية يندر ارتكابو، فالديف 
عامؿ إيجابى حاسـ فى العبلقة بيف تكويف الشخصية والسموؾ االجتماعى، كما أنو مؤثر 
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قية لئلنساف، أما البيئة األسرية التى تنعدـ تأثيرًا قويًا فى ضبط النفس، وتكويف الحاسة األخبل
فييا القيـ الدينية والخمقية فيكثر فييا ارتكاب ذلؾ السموؾ، فالديف لو أثر كبير فى مقاومة 

 سموؾ التحرش الجنسى باعتباره داعيًا إلى فعالية شيوات النفس وكبج جماحيا0

تبط سمبيًا بكؿ مف ( يتضح أف التحرش الجنسى ير 00وبالنظر إلى نتيجة الجدوؿ )
أبعاد السموؾ األخبلقى ىى األمانة والضمير والمبادئ والمثؿ العميا والطاعة والنظاـ 
االجتماعى ويمكف إرجاع ذلؾ إلى الشخص المتحرش جنسيًا يسمؾ سموكًا ال يمتـز مف خبللو 

مره بالمعايير والضوابط األخبلقية كما أنو ال يمتمؾ الضمير الذى يعتبر الصوت الذى يأ
بالخير وينياه عف الشر، ويأمره بعمؿ الواجب بغض النظر عف الثواب أو العقاب كما أنو 
يقـو بكسر المعايير األخبلقية والخروج عنيا واحداث تمؼ مادى ومعنوى لؤلشخاص كما أنو 
شخص ال يحافظ عمى احتراـ السمطة أو المحافظة عمى النظاـ االجتماعى أو ال يسعى إلى 

ة الجماعة التى ينمتى إلييا مف خبلؿ عدـ التزامو بالقواعد التى تحكـ ىذا رفاىية وسعاد
 النظاـ االجتماعى0

 

 

 

 

 

 

 

 توصيات الدراسة:
فى ضوء الفروض وما أسفرت عنو الدراسة مف نتائج يمكف تقديـ بعض التوصيات تتمثؿ           
 فيما يمى:

لجنسى لمساعدتيـ عمى التخمص مف عقد برامج إرشادية لمطبلب الذيف يقوموف بالتحرش ا -0
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 ىذا السموؾ المشيف وتعويدىـ عمى االندماج فى الحياة الواقعية0
 مراقبة الوالديف ألبنائيـ وخاصة إذا اختموا بأنفسيـ حتى ال يقوموا بتقميد الكبار عف براءة0 -0
الدينى  عقد برامج توعية لتعريؼ الطبلب باآلثار السمبية لمتحرش الجنسى، وغرس السموؾ -2

 فى نفوس الشباب لوقايتيـ مف السموكيات الضارة بيـ وبمجتمعيـ0
عقد ندوات دينية بحضور بعض رجاؿ الديف الموثوؽ بيـ إللقاء بعض النصائح الخاصة  -0

 بالفضيمة والحفاظ عمى التقاليد والقيـ الدينية0
 رغبات الطبلب مف الجنسيف0االىتماـ باألنشطة المدرسية فى المراحؿ قبؿ الجامعية والتى تشبع  -2
 اشتراؾ الوالديف فى ندوات ودورات لمتوعية بأىمية التنشئة االجتماعية والدينية الرشيدة لؤلبناء0 -0
زيادة االىتماـ بفئة الشباب وتشجيعيـ عمى العمؿ التطوعى والعمؿ األىمى لتفريغ طاقاتيـ  -3

 المكبوتة0
 ؿ اإلعبلـ0التوعية بأىمية االستخداـ الرشيد لوسائ -1
فتح مراكز مختمفة لمتوعية ورعاية الشباب وتوجيو نشاطيـ بالشكؿ الصحى وذلؾ لحمايتيـ  -2

 مف ممارسة السموكيات المنحرفة0
إقامة دورات صيفية وحمبلت توعية بالتعاوف مع الجامعات ومنظمات المجتمع المدنى  -06

 ؽ الحميدة0مف جمعيات وأحزاب سياسية تيدؼ إلنشاء جيؿ يتمتع باألخبل
ضرورة السعى نحو نحسيف وتفعيؿ القوانيف الخاصة بالمرأة والطفؿ والتى تعارض  -00

 االتفاقيات الدولية0
ضرورة اىتماـ وسائؿ اإلعبلـ بالجوانب األخبلقية مف خبلؿ تخصيص برامج وندوات  -00

 تيدؼ لرفع الوعى األخبلقى بالمجتمع0
خبلقية لمطبلب مف خبلؿ إثراء المقررات الجامعية، ضرورة اىتماـ الجامعات بالنواحى األ -02

قامة الندوات والمؤتمرات واشراؾ الطبلب فى األنشطة المتنوعة  وتطوير طرؽ التدريس، وا 
 التى تصحح لدييـ السموكيات الضارة مثؿ التحرش الجنسى0
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 عـالمراج
 (0 التربية األخبلقية، عماف: دار وائؿ لمنشر06600إبراىيـ ناصر )

 منظور )ب ف(0 لساف العرب، بيروت، دار صادر0ابف 

 (0 االزدواجية فى السموؾ )أسبابيا وطرؽ عبلجيا(، مكتبة األلوكو06020أحمد الخانى )

(0 ظػػػػاىرة العنػػػػؼ داخػػػػؿ األسػػػػرة المصػػػػرية، المركػػػػز القػػػػومى لمبحػػػػوث 0662أحمػػػػد المجػػػػدوب )
 االجتماعية والجنائية، القاىرة0

، القػػاىرة: مكتبػػػة 0مػػف مرحمػػػة الجنينيػػو إلػػى المسػػنيف، ط (0 نمػػو اإلنسػػاف0226آمػػاؿ صػػادؽ )
 األنجمو المصرية0

بثينػػة الػػديب )ب0ف(0 دراسػػة طػػرؽ وأسػػاليب القضػػاء عمػػى التحػػرش الجنسػػى لممػػرأة، ىيئػػة األمػػـ 
 المتحدة لممرأة، معيد التخطيط القومى، القاىرة0

د الذات لدى األبناء، مجمة كمية (0 عقوؽ الوالديف وعبلقتو بالقيـ الخمقية وتأكي0660ثريا السيد )
 000 -2(: 0) 01التربية، المركز العربى لمبحوث التربوية، 

(0 األبعػػاد االجتماعيػػة لمتحػػرش الجنسػػى فػػى الحيػػاة اليوميػػة، دراسػػة ميدانيػػة 0663خالػػد كػػاظـ )
 بمحافظة سوىاج، رسالة دكتوراه، جامعة سوىاج0

المصػرية لقضػية التحػػرش الجنسػى ودورىػػا (0 معالجػػة الصػحؼ اإللكترونيػػة 0602دعػاء فكػرى )
: 03فػػػى توعيػػػة طالبػػػات الجامعػػػة، مجمػػػة كميػػػة اآلداب، جامعػػػة الزقػػػازيؽ، ع

30- 0000 

(0 التحػرش الجنسػى فػػى المغػرب، دراسػة سوسػيولوجية وقانونيػة، المغػػرب: 0660رقيػة الخيػارى )
 دار الفتؾ0

 مكتبة األسرة0 (0 المرأة والمجتمع المعاصر، القاىرة:0660سامية الساعاتى )

06020سداد جواد )  (0 التحرش الجنسى فى مصر بيف المجتمع والدولة، القاىرة: مكتبة زمـز

 (0 اإلسبلـ والضبط االجتماعى، القاىرة: مكتبة وىبو02220سموى سميـ )
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(0 العولمة ووضع المرأة فى العبلقات األسرية، مركػز البحػوث والدراسػات 0662سيير العطار )
 القاىرة0 االجتماعية،

(0 التحػػػرش الجنسػػػى بػػػالمرأة العاممػػػة، دراسػػػة نفسػػػية استكشػػػافية 0660طريػػػؼ شػػػوقى، عػػػادؿ محمػػػد )
            عمػػى عينػػػة مػػف العػػػامبلت المصػػريات، مجمػػػة كميػػة اآلداب، جامعػػػة بنػػى سػػػويؼ 

 320 -02: 3ع

 ، القاىرة: دار الوفاء لمطباعة20(0 أصوؿ الدعوة، ط0223عبد الكريـ زيداف )

(0 دور ضػػػحايا الجريمػػػة فػػػى وقوعيػػػا، مػػػؤتمر البحػػػوث االجتماعيػػػة، المركػػػز 0222ريـ )عػػػزة كػػػ
 2030 -200القومى لمبحوث االجتماعية والجنائية، القاىرة: 

(0 نمػػو األحكػػاـ األخبلقيػػة وعبلقتيػػا بػػاالتزاف االنفعػػالى والنضػػج االجتمػػاعى، 0600فػػؤاد عبػػده )
رابػػػع والسػػادس مػػػف التعمػػػيـ دراسػػة ميدانيػػػة عمػػى عينػػػة مػػػف تبلميػػذ الصػػػفيف ال

رسػػالة دكتػػوراه،  -الػػيمف( -سػػوريا( و)تعػػز -األساسػػى فػػى محػػافظتى )دمشػػؽ
 0220: 022كمية التربية، جامعة دمشؽ، 

 (0 تنكيد المعنويات، ترجمة: فاديا الذقانى، القاىرة: دار العالـ الثالث06600مارى فرانس )

التفكيػػر اسػػتراتيجيات مسػػتقبمية لؤللفيػػة (0 اتجاىػػات حديثػػة فػػى تعمػػيـ 0662مجػػدى عبػػد الكػػريـ )
 الجديدة، القاىرة: دار الفكر العربى0

(0 العنؼ ضد المػرأة فػى سػوريا، دراسػة ميدانيػة، مجمػة شػبكة العمػـو النفسػية 0660محمد ضو )
 010: 0العربية، ع 

ة (0 تطػػور الفكػػر األخبلقػػى فػػى الفمسػػفة العربيػػة، القػػاىرة: دار قبػػاء لمطباعػػ0221محمػد ميػػراف )
 والنشر والتوزيع0

(0 األبعػػاد االجتماعيػػة لمتحػػرش الجنسػػى فػػى الحيػػاة اليوميػػة، 0663مديحػػو عبػػاده، خالػػد كػػاظـ )
دراسػػػػة ميدانيػػػػػة بمحافظػػػػػة سػػػػػوىاج، القػػػػػاىرة، مؤسسػػػػػة مركػػػػػز قضػػػػػايا المػػػػػرأة 

 المصرية0
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رة (0 نظريػات التطػور اإلنسػانى وتطبيقاتيػا التربويػة، عمػاف: دار المسػي0663معاوية أبو غزاؿ )
 لمنشر والتوزيع والطباعة0

(0 الحكػـ األخبلقػى وعبلقتػو بمسػتوى التفػاؤؿ والتشػاـؤ لػدى 0600منار مصطفى، تامر مقالده )
 -020(: 0)06طمبة جامعة اليرمػوؾ، المجمػة األردنيػة فػى العمػـو التربويػة، 

0000 

ات وعبلقتػػو (0 دراسػػة لمنمػو الخمقػى لػدى المراىقػػات الكفيفػات والمبصػر 0666منػى عبػد الخػالؽ )
بأسػػػػػاليب التنشػػػػػئة الوالديػػػػػة، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير، معيػػػػػد الدراسػػػػػات والبحػػػػػوث 

 التربوية، جامعة القاىرة0

(0 التفكيػػر األخبلقػػى وعبلقتػػو بالمسػػئولية االجتماعيػػة وبعػػض المتغيػػرات 0662ميسػػوف محمػػد )
لػدى طمبػة الجامعػة اإلسػبلمية بغػزة، رسػالة ماجسػتير، كميػة التربيػة، الجامعػػة 

 مية بغزة0اإلسبل

(0 العنػػؼ ضػػد المػػرأة أسػػموب حيػػاة غيػػر حضػػارى، أحػػواؿ مصػػرية، مركػػز 0662نفيسػػة حسػػف )
 000الدراسات السياسية واالستراتيجية، القاىرة، ع

 (0 اإلساءة إلى المرأة، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية06620ىبو محمد )

العربيػػػة لمعمػػـو النفسػػػية، (0 المخػػػتص فػػى عمػػػـ الػػنفس الجنسػػػى، المجمػػة 0606يحيػػى الرخػػاوى )
 020ع
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