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تعد مشكلة التحـرش الجنـسي      

 التـي من الجرائم الجنـسية المعقـدة و      
تمثل خلالً كبيراً في بناء المجتمـع لمـا         

 فـي   اإلنـسان تسببه من اعتداء علـى      
لمجتمـع فـي    ذاته وكرامتـه وعلـى ا     

سالمته وثقتهم بـبعض ، وألنهـا لـم         
تدرس من قبـل البـاحثين المختـصين        

بالشكل الكافي الوافي الذي يغطي جميـع جوانبهـا وأبعادهـا ، لقـد أخـذت ظـاهرة                  
 فـي الـوطن العربـي وخـصوصاً مـع التطـور       باالنتـشار التحرش الجنسي بالنساء    

ولة اقتناءهـا بـين     ديثـة وسـه    والتقنيـات الح   واالتصاالتالملحوظ في وسائل األعالم     
 استخدامها ألغراض فاسدة ومفكـرة مثـل التحـرش الجنـسي            وإساءةأوساط المجتمع   

  . مما ساعد على انتشار هذه الجريمة وشيوعها
إال أن المشكلة تكمن فـي أن الجريمـة تـصيب المجنـي عليـه فـي كرامتـه                   

يـة المخلوقـات    علـى بق –وعرضه وهو أهم ما يملكه فقد كرمه اهللا سـبحانه وتعـالي       
 بمـصدر رزقـه   االرتبـاط  تـرتبط أشـد   اإلنـسان استخلفه فـي األرض، وكرامـة       و

   )١(وحقه
 ولكنهـا بـدأت     التعـاليم، التحرش الجنسي جريمة منتـشرة فـي كافـة أنحـاء            

تتزايد وتظهر بحدة في المجتمعات العربية، لـذا يجـب علينـا التوعيـة بهـا والعمـل                 
  . على مواجهتها

                                                
علـى الموقـع    .٢٠٠٧ مـارس    ٢٥ ،   ١٠١٥، القـاهرة ، ع      ) ٢٠٧(جريدة المصري اليـوم ،      : انظر  )  1(
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 ٤

حاولـة اسـتثارة امـرأة جنـسياً دون رغبـة الطـرف             والتحرش الجنسي هو م   
األخر ويشمل اللمس أو الكالم أو المحادثات التليفونيـة أو المجـامالت غيـر البريئـة                

 عادة من رجل في موقع القـوة بالنـسبة لألنثـى أو للطفـل ، مثـل                  التحرش، يحدث   
ـ             ر المدرسة والتلميـذة ، الطبيـب والمريـضة أو الممرضـة ، ولكـن الحـاالت األكث

النظـرة الخبيثـة بينمـا      : في مكان العمل ، ومن أمثلة هذا الـسلوك           التيواألغلب هي   
  . تمر من أمام الشخص والتلفظ بألفاظ ذات معني جنسي

 ضمنت حمايـة األشـخاص وعـدم المـساس بكـرامتهم            اإلسالميةإن الشريعة   
هانة وحفـظ حقـوقهم ، وكـذلك قامـت األنظمـة والقـوانين              أو تعرضهم للضرر واإل   
 بذلك حيـث نـصت علـى المحافظـة علـى كرامـة              اإلنسانالوضعية وهيئات حقوق    

  .  وأن يعيش بأماناإلنسان
كما تبرز المشكلة أيضاً وبصورة أكبـر فـي صـعوبة إثبـات هـذه الجريمـة                 
ومن ثم تقرير العقاب عليها فعـدم وجـود نـصوص قانونيـة صـريحة فـي بعـض                   

بـة واضـحة ومحـددة أسـهم        القوانين تحدد بدقة معنى التحـرش وتـنص علـى عقو          
 بفـضل مـا اختـصها اهللا بـه       اإلسـالمية بشكل كبير في تعقيد المشكلة لكن الـشريعة         

من شمولية واضحة في معالجة مصالح العباد ، لم تكـن قاصـرة عـن إبـداء الحكـم                   
الشرعي في جريمة التحرش الجنسي بوصفها مقدمـة مـن مقـدمات الزنـا أو اللـواط           

 متـروك أمرهـا لـولي األمـر والقاضـي يقـدرها          ،ازير  تندرج عقوبتها في باب التع    
حسب الموقف والظـروف لتحقيـق المـصلحة العامـة ، بينمـا القـوانين الوضـعية                 

  . مازالت غير وافيه ببيان ما هية التحرش الجنسي ، ومن ثم عقوبته المناسبة
 أخري فإن أحجام الكثير ممن وقع علـيهم التحـرش يمتنعـون عـن               ةناحيومن  
ات المسئولة حرصاً على سـمعتهم سـاعد هـذا فـي تـصعيب المـشكلة،                إبالغ الجه 

 مـن العقـاب نظـراً لعـدم         الجـاني  في ضياع الدليل على هذه الواقعة وإفالت         وأيضا
فقـط مـنهن يلجـأن إلـي        % ٢إثبات جريمته ، فقد أوضحت أحدى الدراسـات بـأن           

   )١(. الشرطة عن تعرضهن للتحرش

                                                
 . ١٠١٥جريدة المصري اليوم ، مرجع سبق ذكره ، ع : ر انظ)  1(



 

 ٥

 
1 

   -:تهدف هذه الدراسة 
   اإلسالميةالتعرف على التحرش الجنسي في الشريعة  -١
 .  والقانون الوضعي اإلسالميةحكم التحرش في الشريعة  -٢

   -:وقد توصلت الدراسة إلي 
 بـين الجنايـات   التحرش الجنسي في القانون الوضعي وعقوبتـه متنوعـة تتـراوح           -١

  . والجنح
 األرقـام  جريمـة التحـرش ضـمن مـا يعـرف بـالجرائم ذات               اآلنتدخل حتى    -٢

 . المجهولة
لجريمـة التحـرش الجنـسي      التحريم والعقاب في القوانين الوضعية غير مواكـب          -٣

 . المناسب لها
 

تعرف على عوامل التحـرش الجنـسي بـين الطـالب           تهدف هذه الدراسة إلي ال    
   -:ومنه جاءت األهداف الفرعية

  التعرف على أهم العوامل المؤدية للتحرش الجنسي داخل المجتمع المدرسي  -١
 هـذه  النتـشار الكشف عن طبيعة العالقات والتدخل بـين أهـم العوامـل المؤديـة           -٢

 المشكلة 
 الوقائيـة المناسـبة للحـد مـن         واإلجراءاتمحاولة التواصل إلي بعض المقترحات       -٣

  -:مشكلة التحرش بين الطالب في المدرسة وقد توصلت الدراسة إلي 
  . مصاحبة الطالب كبير السن يكون سبباً في التحرش الجنسي بين الطالب -١

                                                
مهند بن حمد بن منصور الشعيب ، تحريم التحرش الجنسي وعقوبته ، ماجستير في العدالـة الجنائيـة ،                   )  1(

  . م٢٠٠٩منشورة ، جامعة نيق العربية للعلوم األمنية ن كلية الدراسات العليا، قسم العدالة الجنائية ، 
ن احمد الطيار ، عوامل التحرش الجنسي بين الطالب في المرحلة االبتدائية ، ماجستير في علم                إبراهيم ب )  2(

 . االجتماع، منشورة ، جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية



 

 ٦

 ودورة  الفـصح ضعف الرقابة واألسرة في المدرسة أثنـاء وجـود الطـالب فـي               -٢
 . المياه

 . شات الجنسية يؤدي إلي استغاللهمبراءة األطفال وعدم فهمهم للتحر -٣
 

تهدف هذه الدراسة إلي الهدف العام هو محاول الحـد أو التقليـل مـن ظـاهرة                 
التحرش في المجتمـع المـصري ومـن الهـدف العـام نـستنتج األهـداف الفرعيـة                  

   -:وهي
 الـبعض بأنـه    ضرورة نشر الوعي بمفهوم التحـرش الجنـسي حيـث يعتبـره           

  . االغتصابيتمثل في 
   -:وقد توصلت النتائج إلي

الغالبية العظمي مـن جمهـور البحـث مـن المـصريات وغيرهـا أكـدوا                 -١
 .  األخيرةاآلونةبالفعل على تزايد ظاهرة التحرش الجنسي في 

  
 

لهذه الدراسـة أهميـة علميـة     
  . وأهمية ذاتية وأهمية عملية

 

حيـث تطـرح هـذه الدراســة    
لمجموعــــة مــــن المفــــاهيم 

   -: مثلاالجتماعيةوالمصطلحات 
ــا   ــسي ، الزن ــرش الجن التح

وغيرها من هذه التعريفات وتوضيح الفرق بين هـذه المفـاهيم،  الـذي يمـد العديـد                  
  .  بتعريف واضح لهذه المفاهيماالجتماعمن الباحثين في علم 

  
                                                

اسة سوسيولوجية ، رسـالة    محمد حسن ، التحرش الجنسي في المعاكسات الكالمية حتى االغتصاب ، در           )  1(
 منشورة 



 

 ٧

 

حيث تتبع األهمية العلمية لهذه الدراسة في كونهـا تتـضمن مـشكلة مـن أهـم                 
 تؤثر علـى المـرأة واألسـرة والمجتمـع ككـل، كمـا              التيمشاكل األسرة والمجتمع    

تتضمن هذه الدراسة لدراسة تطبيقيـة لجامعـة القـاهرة فـي اسـتبيان حـول حجـم                  
 تـساعد   التـي  واآلليـات مقترحـات   في الجامعة وتم طرح مجموعـة مـن ال        الظاهرة  

  . على حل المشكلة بين الشباب
 

األهمية الذاتية من هذه الدراسة في كونها تمثل إشـباع ذاتـي للبـاحثين قـضية                
  . ه المجتمع تواجالتيمن أهم القضايا 

 
   في مواجهة التحرش الجتماعيةاالهدف العام للدراسة معرفة دور الخدمة 

   -:وينبثق من هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية وتتمثل فيما يلي
   المؤدية إلي التحرش االجتماعيةمعرفة العوامل  -١
 معرفة العوامل النفسية المؤدية إلي التحرش  -٢

 معرفة العوامل االقتصادية المؤدية إلى التحرش  -٣

 
   ؟ في مواجهة التحرشاالجتماعية للدراسة ما هي دور الخدمة الرئيسيتساؤل ال

   -:وينبثق من هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية وتتمثل فيما يلي
   ؟ المؤدية إلي التحرشاالجتماعيةهي العوامل  ما -١
 ؟ما هي العوامل النفسية المؤدية إلي التحرش  -٢
  ؟ التحرشما هي دور األعالم في الحد من أثار -٣

 ما هي العوامل االقتصادية المؤدية إلى التحرش؟  -٤



 

 ٨

 

 
 

جنـسي، ولـذا البـد أن       : تحـرش ، والثانيـة    : جملة مركبة من كلمتين األولي      
  نعرف كالً منهما على حده 

   -:التحرش في اللغة: أوالً
   )١(صاده : حرش الصب بحرشه حرشاً وتحراشاً "

 واألسـد ليقـع بقرنـه وحـرش         اإلنـسان إغراء  : الحرش والتحريش   " وأيضاً  
، األغـراء بـين القـوم    التحـرش : بينهم أفسد وأغرى بعضهم ببعض ، قال الجـوهري   

   )٢(وكذلك الكالب 
   -:الجنس في اللغة: ثانياً

الجنس ، أعـم مـن النـوع ، وهـو ضـرب مـن الـشئ ،                  : الجنس في اللغة    
   )٣(ن البهائم  جنس مفاإلبل

هو كل ضرب مـن الـشئ ومـن النـاس مـن الطيـر ومـن حـدود النحـو                     
   )١(والعروض ومن األشياء جملة 

                                                
، ص  ٢، ج ١٩٩٥،  ١أبادي ، محمد بن يعقوب ، القاموس المحيط ، دار الكتـب ، بيـروت ، ط                الفيروز  )  1(

٤١٤. 

 .١٢٣، ص ٣ابن منظور ، لسان العرب ، مرجع سبق ذكره ، ج)  2(

 .٣٢٥، ٢الفيروز ، أبادي ، القاموس المحيط ، مرجع سبق ذكره، ج)  3(



 

 ٩

 التحرش الجنسي:-   
ـ  إنمـا    اإلسـالمية إنما هو يعني بمفهوم بسيط للغاية بالنسبة للشريعة           حريـة و  ه

أخالقية ألنها تمس جسد المـرأة بـشكل مخـالف للـشرع الـذي حفظـه اهللا ، وأقـر                    
 عليه، بداية مـن النظـرة ، خائنـة األعـين            االعتداءيته ، وصيانته من شتى ألوان       حما

 وضع لـه التـشريع حـداً مـن حـدود            التيوصوالً إلي الجريمة األكبر وهي الزنا ، و       
   )٢(اهللا باعتبارها جريمة حدية

 التحرش الجنسي في القانون الوضعي:-   
ـ   :  التونسي التحرش الجنسي     نالقانويعرف    إمعـان اً جنـسياً كـل      ويعـد تحرش

في مضايقة الغير بتكرار أفعـال أو أقـوال أو إشـارات مـن شـأنها أن تنـال مـن                     
 لرغباتـه أو رغبـات غيـره        االسـتجابة كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغية حمله على         

الجنسية أو بممارسة ضغوط عليه من شأنها إضـعاف إرادتـه علـى التـصدي لتلـك                 
   )٣(الرغبات 
  للتحرش اإلجرائيالتعريف:-   

أقوال أو أفعـال أو إيمـاءات تحمـل دالالت جنـسية تـصدر مـن أشـخاص                  
 لممارسـة   اآلخـرين  أو األغراء أو التهديد بقـصد اسـتمالة          اإلغواءراشدين على وجه    

  . الزنا معهم أو مقدماته
 

ـ           ن الـشيئين علـى األخـر وجمعـه         يشير الدور في اللغة على توقـف كـل م
   )٤(أدوار

  
  

                                                                                                                                                   
 .٢٦، ص ٢٠٠٨، ١، القاهرة ، طقطب محمد ، التحرش الجنسي ، إيتراك للطباعة والنشر)  1(

 .٢٦قطب محمد علي، التحرش الجنسي ، مرجع سبق ذكره ، ص )  2(

 ثالثاً ، منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ، تـونس ،  ٢٢٦المجلة الجزائية ، الفصل    : انظر  )  3(
 ٥١، ص ٢٠٠٤ط، .د

  .٢٣٨، ص ١٩٩٣مجمع اللغة العربية ، المعجم الوجيز ، )  4(



 

 ١٠

 

 التجريم في اللغة:-   
قطعـه، والجـرم التعـدي ،       :  جرمة يجرمه جرمـاً      –القطع  : جرم ، الجرم    " 
   )١(جمعها أجرام ، وجروم ، وهو الجريمة : والجرم 

   )٢( جناية جني: وجرم عليهم وإليهم جريمة : وأيضاً 
  االصطالحالجريمة في:-   

   )٣(محظورات شرعية 
   )٤(هي ترك الواجبات وفعل المحرمات : ةوعرف ابن تيمية الجريم

 كـل فعـل أو امتنـاع عـن فعـل صـادر              -:الجريمة في القانون الوضعي    -
  )٥(.عن شخص مسئول ينص عليه القانون ويقرر له عقاباً جزائياً

   -:ويعرف الباحث الجريمة إجرائياً بأنها
  ". كل فعل محظور رتب عليه الشارع عقوبة مقدره أو غير مقدره"
سـلوك متوقـع مـن    " هو مأخوذ أصالً من المسرح والـذي يعنـي       : الدور   -

  )٦(الفرد في الجماعة تحدده الثقافة السائدة 
تتنـوع تعـاريف الـدور وتتعـدد بـاختالف          : يعرف الـدور اصـطالحاً       -

وجهات نظر من يتناولونه بالتعريف فهناك تعاريف نفـسية وأخـري اجتماعيـة لهـذا                

                                                
، ص ٢، ج١٩٩٩، ٣أبن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، دار إحيـاء التـراث ، بيـروت ، ط      )  1(

٢٥٧ . 

الزبيدي ، محمد مرتضى ، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الفكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،                  )  2(
 .١٠١ ، ص ٩، ج١٩٩٤ط، .بيروت، د

لطانية الشرعية ، تحقيق أحمد البغدادي ، دار أبن قتيبة ، الكويـت ،    الماوردي ، علي محمد ، األحكام الس      )  3(
 .٢٨٥م، ص ١٩٨٩، ١ط

، ١٩٨٥، ١ابن تيمية ، أحمد عبد الحليم ، السياسة الشرعية في إصالح الراعي ، دار البيان ، دمـشق، ط        )  4(
 .٨٤ص 

هــ ،ص  ١٤١٨، ٢ألردن، طكرم ، عبد الواحد ، معجم مصطلحات الشريعة والقانون ، دار المنـاهج، ا  )  5(
١٤٣. 

 .١٢٥م ، ص ١٩٨٣جامعة الدول العربية ، )  6(



 

 ١١

لدور بأنه مصطلح سوسـيولوجي ظهـر فـي إطـار           المفهوم فعلي سبيل المثال يعرف ا     
  )١( وهي النظرية البنائية الوظيفية االجتماعنظرية معاصرة من نظريات علم 

 يمارسـها شـخص     التـي نمط من الـسلوكيات     : الدور بأنه   ) ساربن  (وقد عرف 
بأنـه األنمـاط الـسلوكية المنظمـة لـشخص          ) : بيرلمـان (في موقف معين ، وتعرفه      

   )٢(" اجتماعياً معيناً في عالقته بشخص أخرمعين يشغل وضعاً
السلوك المتوقع ممـن يـشغل مكانـه معينـه مـن خـالل              : وكذلك يعني الدور    

 يقـوم  التـي تحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالفرد في مواقـف معينـة ، واألعمـال        
   )٣(" المحيطين بهاآلخرينبها ، والتفاعل بينه وبين 

وم به شـاغل مركـز معـين يحـدد األنمـاط            يشير مصطلح الدور إلي سلوك يق     
 يتفاعـل معهـم واضـحاً فـي         الذين اآلخرين يجمعها تجاه    أن يجب عليه    التيالسلوكية  

 يفرضها عليه مركزه ، ومن ثـم يمكـن القـول بـأن              التي وااللتزاماتاعتباره الحقوق   
  )٤(" الدور هو الوجه التنفيذي للمركز الذي يشغله الفرد

 

علم وفن ومهنة استهدفت مساعدة الفـرد كفـرد أو كعـضو فـي جماعـة ألداء              
، وتقـوم هـذه المـساعدة       االجتماعيـة  ، بتحسين عالقته ببيئته      االجتماعيأفضل لدوره   

على أساس تنمية قدراته الحالية أو تزويـده بقـدرات جديـدة ، أو تزويـده بمـصادر                  
ـ         وتنظـيم المجتمـع    ة الجماعـة    خارجية للمساعدة مستخدمة في ذلك خدمة الفرد وخدم

 ال  االجتماعيـة  ، والخـدم     واإلدارة االجتمـاعي وطرق أخري مساعدة وهـي البحـث        
تعني فقط بحل مشكالت الفرد العارضة ولكنها تعنـي كـذلك مـساعدته علـى حمايـة                 

   )٥(نفسه مستقالً من هذه المشكالت وتحقيق رفاهيته بصفة عامة 

                                                
 .١٢هـ، ص ١٤٢٤المرشد ، )  1(

 .٢٤م، ص ١٩٩٧زيدان ، : موثق في )  2(

 .٤٦م ، ص ١٩٩١الصديقي، )  3(

 .١١٩م ، ص ١٩٨٩عبد العال وآخرون ، )  4(

، ص  ١٩٨٨ط،  .جتماعيـة ، القـاهرة ، د      محمد نجيب توفيق، محمد حسين إسماعيل ، مقدمة الخدمة اال         )  5(
١٢١. 



 

 ١٢

نيــين يعرفــون باألخــصائيين كمــا تعــرف بأنهــا قيــام مجموعــة مــن المه
 بممارسة نشاطها المهني للمساهمة في إحـداث النمـو والتقـدم والرفاهيـة              االجتماعيين

 شأنها فـي ذلـك شـأن أي مهنـة           االجتماعية تستشهد فيها برامج الرعاية      التي لإلنسان
   )١( االجتماعيةأو أي فئة أخري من العاملين في مجاالت الرعاية 

 والتفـاعالت   اإلنـسانية  تهـتم بالعالقـات      إنـسانية  مهنة    هي االجتماعيةالخدمة  
 ، وبمواجهـة   االجتماعيـة  ، وتهـتم بتقـديم الخـدمات         االجتماعيـة بين الناس وبيئاتهم    

 االحتياجـات  إلشـباع  المتنوعـة ، وبإيجـاد المـواد المختلفـة       االجتماعيـة المشكالت  
   )٢(هم الفردية والجماعية والمجتمعية وتساعد الناس حتى يساعدوا أنفس

   -:كما يعرفها كل من
هي خدمة فنية تعمل من جانـب علـى مـساعدة األفـراد أو الجماعـة           : هدسون

  .  تعاني من مشكالت للتمكن من الوصول إلي مرحلة سويةالتياألمر 
مهنـة تـؤدي للنـاس بغـرض مـساعدتهم كـأفراد أو كجماعـات               : جونسون

ـ           اة تتمـشى مـع رغبـاتهم       ولتنشأ بينهم عالقات مرضية وليصلوا إلـي مـستويات حي
  . ومع قدراتهم وتتفق مع أهداف المجتمع

نشاط منظم يـستهدف تحقيـق التكيـف المتبـادل بـين األفـراد              : األمم المتحدة 
  . االجتماعيةوبيئاتهم 

نظام اجتماعي مـرن يـشترك فـي طرقـه األساسـية مـع       : عبد المنعم شوقي    
  . األخرى االجتماعيةبعض النظم 

  االجتماعيةدمة  للخاإلجرائيالتعريف:-   
مهنة متخصـصة تقـوم علـى علـم وفـن ومهـارة ، يمارسـها أخـصائيون                  

 ن  االحتياجـات  المجتمع ، تـشكل نظـام يـشبع          ةأيديولوجياجتماعيون تعمل في إطار     
تسهم في قيام عالقات اجتماعية بـين النـاس تهـدف إلـي إحـداث تغييـر مقـصود                   

  )٣(ومرغوب 
                                                

 .١١٦محمد نجيب توفيق ، محمد حسين إسماعيل ، مقدمة الخدمة االجتماعية ، المرجع سبق ذكره ، ص )  1(

 . ٣١ط، ص .عبد المنعم شوقي، مناهج الرعاية االجتماعية في المجتمع االشتراكي ، القاهرة، د)  2(
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نف قـضية تاريخيـة ،      إن الع 
وظاهرة العنف قديمة قـدم البـشرية       
ذاتها عندما حدث خالف بـين قابيـل        
وهابيل انتهـي بـأن قتـل أحـدهما         
ــورت   ــد أن تطـ ــر، وبعـ األخـ
المجتمعات والثقافات تطـورت معهـا    
األسباب المؤدية إلي العنـف وكـذلك       

يقتلـون   تبعاً لتغير وتطـور وسـائل العـدوان ، ألن مـن كـانوا                التفتغيرت أشكال   
 ماليـين يمكـن حـصرهم فـي         اآلنبالسيوف والرماح في سنوات عديـدة أصـبحوا         

دقائق قليلة بالسالح لنووي أو الكيمـاوي ، وانتـشرت لحـروب والنزاعـات األهليـة                
في منـاطق متفرقـة مـن األرض وأصـبحت قـضية العنـف مـن أهـم القـضايا                    

لعديـدة لتفـسير هـذه      المطروحة على الساحة العالمية والمحلية وظهرت المحـاوالت ا        
   )١(الظاهرة ومعالجتها 

ــور   ــي تط ــمة ف ــامية وحاس ــة س ــز وأساســي ومكان ــرأة دور متمي إن للم
 بموضوعية المرأة ممـا يعـد قـضية أساسـية           االهتمام وقد أصبح    اإلنسانيةالمجتمعات  

  . وسامية على المستوي العالمي
ـ                يس وباتت مشكالتها وخاصة ظاهرة العنـف ضـدها ، قـضية ذات أولويـة ل

ــسات    ــات والمؤس ــدول والمجتمع ــادة ال ــا لق ــسب ، إنم ــا فح ــرأة ومنظماته للم
  . وللمتخصصين والمربين

وحيث بدأ الحديث عن قضية العنـف ضـد المـرأة يأخـذ حيـزاً كبيـراً مـن                   
 االتفاقيـات  مـع بـدء صـدور        ٢٠اهتمامات المنظمات النسائية منذ أواخر القرن الـ        

                                                
 .١، ص ٢٠٠٩اإلساءة إلي المرأة ، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ، : هبة محمد علي حسن )  1(



 

 ١٥

 هذا الموضـوع يأخـذ منحنـى خاصـاً ومـستقالً         الدولية الخاصة بالمرأة وبعد ذلك بدأ     
   )١(م ١٩٩٣ العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في عام اإلعالنمع صدور 

 
 المنـشأ الحقيقـي     نتقصىمن أين   

للعنف؟ وهل تنبع جـذور العنـف مـن         
   والثقافية؟ االجتماعيةالقيم 

ــصي  ــا مهتمــون بتق ــث أنن حي
وك العنيف ، فإننـا أن نعـود        جذور السل 

بأذهاننا إلي الوراء إلي الطفولـة حيـث        
أفكارنا وأفعالنا طـور التكـوين وحيـث     

 يمكـن أن    التـي  نبدأ في رسـم صـورة للبيئـة          أنعقولنا تتوق إلي المعرفة لذا يجب       
يولد بها الشخص العنيف ، فنجد أن هناك ثالثة محـاور رئيـسية يمثـل العنـف فيهـا                   

عنف المنزلـي ، العنـف المدرسـي ، وكـل صـور العنـف بالبيئـة                 تهديداً وتشمل ال  
  . المحيطة بهذا الشخص 

واجتماعيـة واقتـصادية    وجذور العنف ترجـع إلـي عوامـل بيئيـة ونفـسية             
ذلك ألنـه سـلوك مركـب ومعقـد         ) الوراثة  ( وأكاديمية وال تنسب للمرجعية الطبيعية      

ـ            االعتقـاد ف األطفـال علـى      ومتعلم ومكتسب من البالغين بصورة كبيرة ، فـنحن نكي
  . في العنف كإحدى الوسائل المؤثرة والمقبولة للوصول إلي الغاية بعينها

جـذور العنـف إلـي تـاريخ األمـة المـضطربة ، أي             " جيل ديالفون   " وأرجع
 تأسـس عليهـا الـضرب المتـوحش،         التـي الحكاية العنيفة المبنية علـى األسـطورة        

رة اجتماعيـة قديمـة ، وذلـك بغـض النظـر             المختلفة أن العنف ظـاه     اآلراءقت  واتف
  . عن الشكل الذي اتخذه هذا العنف

                                                
 ، بحـث مقـدم إلـي        العنف األسري بين العالقات الدولية والشريعة اإلسالمية      : القاطرجي ، نهي عدنان   )  1(

الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي ، أمارة الشارقة ، المكتبـة االلكترونيـة ، مجموعـة                  
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 ١٦

ويؤكد محمد نجيب أن المصدر األساسـي للعنـف فـي تـاريخ البـشرية كـان                
 جاءت في أشكاله متعـددة ، سـواء تـسلط فـرد علـى أخـر أو         التيمحاولة التسلط و  

ـ       تسلط طبقة على المجتمع الواحـد ، وكـذلك تـس           ى مجتمـع   لط مجتمـع أو إقلـيم عل
   )١(أخر

 
 

أخـذه  : هو الخرق باألمر ، وقلة الرفق به وهو ضد الرفـق ، وأعنـف الـشئ                 
 الغيـر مـشروع     االسـتخدام بشدة ، والتعنيف هو التفريغ واللوم وهو استخدام القـوي           
 تحـدث ضـراراً جـسمانياً       أو الغير مطابق للقانون كما يعتبر الفعل أو المعاملـة إلـي           

  . أو التدخل في حرية األخر
بأنه أي سلوك يصدر من فـرد أو جماعـة تجـاه فـرد أخـر                : ويعرف العنف   

 مادياً كان أم لفظيـاً إيجابيـاً أم سـلبياً ، مباشـراً أو غيـر مباشـر نتيجـة                     آخرين أو
 أو للـدفاع عـن الـنفس أو الممتلكـات أو الرغبـة فـي                واإلحبـاط للشعور بالغضب   

 أو الحصول علـى مكاسـب معينـة ويرتـب عليـه ألحـاق أذي                اآلخرين من   النتقاما
   ) ٢(بدني أو مادي أو نفسي بصورة متعمدة بالطرف األخر

   -:االجتماعيةويعرفه معجم مصطلحات العلوم 
أنه استخدام الضبط أو القوة استخداماً غير مـشروع أو غيـر مطـابق للقـانون                

  .  مامن شأنه التأثير على إرادة فرد
  . م١٩٩٣ العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة اإلعالنويعرفه 

يقصد بالعنف ضد النساء ، أي فعل عنيـف قـائم علـى أسـاس الجهـل يـنجم             
 جسمية أو نفسية للمرأة ن بمـا فـي ذلـك التهديـد بـاقتراف مثـل               معاناةعنه أذي أو    

                                                
، ص ص   ٢٠٠٩،  ١ال ، مؤسسة طيبة للنـشر والتوزيـع ، ج         العنف ضد األطف  : عبد الحميد محمد علي     )  1(

١٤: ١٣. 

، ١العنف المدرسي بين األسرة والمدرسة واألعالم ، دار السحاب للنشر والتوزيـع، ط            : أميمة منير جادو  )  2(
 . ٥: ٤م ، ص ص ٢٠٠٥



 

 ١٧

وقـع ذلـك فـي       أو الحرمان التعـسفي مـن الحريـة ن سـواء أ            اإلكراههذا الفعل أو    
   )١(. حياة العامة أو الخاصةال

الـشدة والقـوة والقـسوة ، وهـو أيـضاً اسـتخدام القـوة               : والعنف أيضاً هو    
  . استخداماً غير مشروعاً أو غير مطابق للقانون

أو الممتلكـات   وهو أيضاً ممارسة القـوة البدنيـة ال تـزال األذى باألشـخاص              
ضرراً جـسمياً للـشخص أو الممتلكـات كمـا           تحدث   التيكما يعتبر الفعل أو المعاملة      

 تحدث ضرراً جسمياً للـشخص أو التـدخل فـي حريتـه             التييعتبر الفعل إلي المعاملة     
   )٢(الشخصية 

 العمدي للقوة البدنية سـواء فـي صـورة فعليـة و فـي شـكل                 االستخداموأنه  
 مجتمـع مـا     أو ذاته أو ضد شخص أخـر أو مجموعـة معينـة             اإلنسانتهديدات ضد   

 أذي إلحـاق  أو حـدوث وفـاة   إصـابات  إلي ارتفاع احتمـاالت وقـوع     أمايؤدي  وهو  
   )٣( نمو شخص ما أو الحرمان إلعاقةغرض نفسي أو ال

 
   -: للعنف أنواع متعددة ونذكرها 

 

وهو أي فعل مؤذي لنفسية المعنف ولعواطفه بـدون أن تكـون لـه أيـة أثـار                  
سـتمراريته ، ولكونـه      الناتجة عنه تكون فـي الغالـب أكبـر إل          اآلالمدية ، إال أن     جس

  .  ثقته بنفسه ، ويؤثر على حياته في المستقبلويعزز اإلنسانيحطم شخصية 
 

 الجـسدي واسـتخدام     بـاألذى وهو أشد أنواع العنف وأبرزها وهو الذي يتعلـق          
   )٤( أخطرها وأشدها القوة ويتراوح من أبسط األشكال إلي

                                                
 والنـشر ،   المرأة في منظور األمم المتحدة ، المؤسـسة الجامعيـة للدراسـات           : القاطرجي ، نهي عدنان   )  1(

 . ٤٤١، ص ٢٠٠٦بيروت ، لبنان ، 

 .٤٢ن ، بدون سنة ، بدون بلد، ص .، د" في عالم متغير " العنف : زكرياً بن يحيي طالل )  2(

أسبابه ومظاهره والحلول المقترحة لمعالجته ، دار غريب         " ةالعنف في الحياة الجامعي   : معتز سيد عبد اهللا   )  3(
  .٥م ، ص ٢٠٠٩لقاهرة ، للطباعة والنشر والتوزيع ، ا

العنف ضد المرأة، البحرين ، حالة تطبيقية ، موقع أمان علـى الـشبكة العنكبوتيـة            : المنصوري، زينات )  4(
Org.Unifem.Www  .   



 

 ١٨

 

 السـتخدام  الجنـسي أو     االتـصال  بالقوة والتهديد أمـا لتحقيـق        االستدراجوهو  
   )١( كالتحرشاإليذاءالمجال الجنسي في 

 
 تحدد أشـكال العنـف ، وهنـاك رأي يقـسم العنـف إلـي          التيتعددت المداخل   
  . عنف بدني وعنف نفسي

 علـى   االعتـداء يشير إلـي     : األول
ــالقوة  ــات ب ــنفس والممتلك ال

  . دون حقه سبق
ــاني ــي :الث ــشير إل ــتهزاء ي  االس

والتسلط واالسـتبداد وإلغـاء     
ــر   ــسانية األخ ــصية إن شخ

   )٢( النفسي األذىوإلحاق 
 

ل منهـا    السلبية للعنف ضـد المـرأة علـى جملـة مـن األشـكا              اآلثارتتراوح  
  . االقتصادية ومنها االجتماعيةالنفسية ، ومنها الصحية ومنها 

 النفسية للعنف ضد المـرأة منهـا صـور ظهـور أمـراض نفـسية                اآلثار -
كالمـشكالت النـسائية ، واألمـراض الـصدرية      " "Psychosomatic Tigerجسدية 

تيجـة   هـي ن   التـي وإلي ما هناك من أمراض ال أساس عضوي لهـا، و          " مثالً كالربو" 
 السـيما أن األخيـرة غالبـاً مـا تلجـأ إلـي              مباشرة للعنف الممارس علـى المـرأة،      

 كنقـوا لتجنـب العنـف    توسـلها  التـي المرض بـصفته أحـد المخططـات المؤقتـة        

                                                
نكبوتيـة  العنف العـائلي مظـاهره ومعالجاتـه ، موقـع أمـان علـى الـشبكة الع          : الحواتي ، محاسن    )  1(

Org.Amanjordan.Www    
م ، ص   ١٩٩٩دراسة تحليلية إرشادية لسلوك العنف ، جامعة عين شـمس ،            : السيد عبد الرحمن الجندي   )  2(

 .٣٠١: ٣٠٠: ص 



 

 ١٩

والتحاليل على وضعها في إطـار مجتمعـي يلزمهـا بالـصمت والخـضوع ألسـباب                
   )١(متنوعة 
لبدنيـة والتناسـلية حيـث     بـسوء الـصحة ا   اإلصابة: كما أن أثاره الصحية      -

 االجتماعيـة تظهر على النساء المعنفات أثار اعتالل الـصحة العقليـة وأداء وظائفهـا              
 تتعـرض للعنـف علـى تعـاطي المـشروبات الكحوليـة            التي، كما يزداد ميل المرأة      

ـ  والتـوتر    االنتحـار والمخدرات واعتالل فـي صـحتها الجنـسية ومحاولـة             قالالح
 . هاز العصبي المركزيواضطرابات الجللصدمة ، 

كما أثبتت عدة دراسات أن هناك عالقـة متناميـة بـين العنـف ضـد النـساء                  
حيث تكون النساء اللـواتي تعرضـن للعنـف أكثـر           ) اإليدز( وفيروس نقص المناعة    

   )٢( بفيروس نقص المناعة البشرية لإلصابةعرضة 
 

 داخـل المجتمـع     االجتماعيـة ن المـشاركة    فإن العنف الموجه ضدها يحرمها م     
حيث أن النساء اللواتي يتعرضن للعنف هن أقل احتمـاالً للحـصول علـى وظيفـة أو                 

 وتـشير الـسجون إلـي أن        يعملن في وظائف متدنيـة ويـسعوا أن يرتـضين وظيفـاً           
  .العنف ضد المرأة يكن أن يكون بداية للجنوح

تـصادية بعـدة مـستويات      كما يمكن أن يكون للعنف ضـد المـرأة تكـاليف اق           
 داخـل األسـرة وتكلفـه فـي مـوارد الخدمـة             اإلنتاجيـة حيث يقلل من مـساهمتهن      

 إلـي أن    اإلشـارة  ونظام العدل ، كما يقلل من القدرة األبتكاريـة ، وتجـدر              االجتماعية
تقديرات مراكز المراقبة والوقاية من األمـراض فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة               

 ماليـين  ١٥,٨١، أن كلفة العنـف الجنـسي لوحـدها تفـوق           ٢٠٠٣في تقرير لها سنة     
ماليـين دوالر أمريكـي تخـصص لخـدمات         ) ٤,١(دوالر أمريكي في السنة ، منهـا        

                                                
سة ميدانية على عينـة   العنف الموجه ضد المرأة ومساندة المجتمع لها ، درا        : سلمي بنت محمود بن سليم      )  1(

من النساء في مدينة مكة المكرمة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، دراسة ماجـستير غيـر منـشورة ،                
٢٠٠٨ . 

، المجلـس الـوطني لـشئون       ) مصر ، األردن ، سوريا، لبنان       ( العنف ضد المرأة    : أبو غزالة ، هيفاء   )  2(
 . ٨، ص ٢٠٠٦األسرة ، 



 

 ٢٠

الرعاية الصحية والطبية المباشرة بينما تقدر الكلفـة الناجمـة مـن الخـسائر بحـوالي                
   )١(مليار دوالر أمريكي ) ١,٨(

 
 حـدوث العنـف يكـون علـى مـدي         تاحتمـاال أن  " Fraser" فريـزر  " يشير

   )٢(توافر أو اختفاء العوامل المسببة له وكذلك عوامل الوقاية منه
   تفرز العنف في الواقع المـصري يمكـن         التيالعوامل 

   -:تقسيمها إلي قسمين
المرتبط بجريمـة العنـف بـصفة عامـة وترجـع           : األول

   -:لثالث عوامل هي
ــل  -١ ــةاجتعوام ــة ماعي ــية مرتبط ــصادية وسياس  واقت

  . بآليات تقسيم الثروة والسلطة
 والثقافيـة المرتبطـة بنـوع األيمـان الـديني الـسائد والعـادات               االجتماعيةالقيم   -٢

 . إلخ.... والتقاليد والتعليم ووسائل األعالم 
 .  بمعني أنها تزيد حدة العنف وتوفر الموقف الخطرةمتفاقمعوامل  -٣

جرائم العنـف ضـد المـرأة بـصفة خاصـة وترجـع إلـي ثـالث                 المرتبط ب : الثاني
   )٣(عوامل

  . وتعني بذلك طبيعة المرأة كأنثى أو كضحية: عوامل فردية  -١
عوامل مجتمعية تتعلق بمناخ التهديد بالعنف المحـيط بهـا ، وينتـشر هـذا المنـاخ           -٢

 . في مختلف الثقافات والطبقات

  -:ةمتفاقمعوامل  -٣

                                                
، المكتبـة   ٢٠٠٦ جميع أشكال العنف ضد المرأة تقرير األمين العام لألمم المتحـد ،              دراسة متعمقة بشأن  )  1(

    Com.Musandadah.Wwwاإللكترونية ، موقع المساندة لمنع االعتداء على الطفل والمرأة 
 المدرسية في مواجهة ظاهرة العنف، رسـالة  نحو تصور مقترح لدور التنظيمات   : هبة أحمد عبد اللطيف     )  2(

 . م٢٠٠٠ماجستير ، غير منشورة ، جامعة القاهرة ، كلية الخدمة االجتماعية ، 

العنف ضد المرأة في مصر ، مركز المحروسـة للنـشر والخـدمات            : وحدة البحوث بمركز المحروسة     )  3(
 .٥٣م، ص ٢٠٠٧، القاهرة، ١الصحفية والمعلومات ، ط



 

 ٢١

  . لالستثارة خصال المعتدي األكثر قابلية  - أ
 للمعتدي أو تكيفها مـع العنـف ومـا يتولـد عنـه              باستثارتهاشخصية الضحية     - ب

  )١(ذلك من تداعيات حين تفقد احترامها لنفسها 

  
تؤدي وسائل األعـالم وظيفـة مهمـة فـي تـشكيل شخـصية الفـرد وهويـة              

 قدرة هـذه الوسـائل فـي تغييـر          اإلعالميةالمجتمع، حيث أثبتت العديد من الدراسات       
وتعديل كبيـر مـن اتجاهـات وسـلوكيات المجتمـع ، وفـي هـذا العـصر عـصر                 
المعلومات واألعالم أصبحت وسـائل األعـالم أداة رئيـسية ووسـيلة مهمـة للتـأثير                

   )٢(الثقافي والفكري ، وال شك في أن وسائل األعالم تعد من الوسائل المحايدة
فه من معلومات فإمـا أن تكـون إيجابيـة سـاعية             على توظ  تأثيرهاحيث يعتمد   

لرقي المجتمع وتقدمه ، وإما أن تكـون سـلبية تـؤثر فـي هويـة الفـرد ومعتقداتـه                    
  . مكتسبة إياه سلوكيات منحرفة

 وانتـشار   إكـساب وقد تحدث كثير من الباحثين عن تأثير وسائل األعـالم فـي             
بـين وسـائل األعـالم      على وجـود عالقـة      السلوك العنيف ، وأكدت بعض الدراسات       

 عرضـاً مغريـاً     اإلجراميـة والسلوك العنيف ن وذلك من خـالل عرضـها للـصور            
 ، ممـا يزيـد   بارتكابهـا ومشوقاً يسلط األضواء على بعض أنـواع الجـرائم ويغـري      

من واقع المجرمين من خالل عناصر المـال والقـوة ومـا يتمتعـون بـه مـن نفـوذ                    
 محاكاتهم وتقليـدهم لتحقيـق مـا حققـوه          وسلطة تجعل بعض المشاهدين يتطلعون إلي     

  من خالل جرائمهم 
عالوة على أن وسائل األعالم وال سيما السينما والتليفزيـون ومـا تقدمـه مـن                
أفالم إباحية ومشاهد مبتذلة يسهم فـي نـشر الرزيلـة ، وشـيوع العالقـات الجنـسية                  

   )٣(المحرمة 
                                                

 . ٥٤مرجع سبق ذكره ، ص : البحوث بمركز المحروسة وحدة )  1(

العنف المدرسي ، األسباب وسـبل المواجهـة ، مكتبـة    ) ٢(سلسلة قضايا العنف    : محمود سعيد الخولي    )  2(
 . ٣٠م ، ص ٢٠٠٨، القاهرة ن ١األنجلو المصرية ، ط

 .٣١مرجع سبق ذكره ، ص : محمود سعيد الخولي )  3(



 

 ٢٢

 
 التـي بدراسـة مجموعـة مـن الجـرائم         ) ١٩٩٣(قامت أميـرة بهـي الـدين        

 نشرت فـي الـصحف ، فالحظـت أن تلـك الجـرائم      التييرتكبها الرجل ضد المرأة و 
تبدأ بالضرب وتندرج إلـي الـشروع بالقتـل ، أي جريمـة غيـر تامـة ألسـباب ال                    

  . عالقة لها بإرادة الرجل، وتصل إلي جريمة القتل التامة
 المجتمـع، أثير النـسق القيمـي الـسائد فـي          كما الحظت أن الجرائم تتم تحت ت      

بصرف النظر عن نصوص القـانون أو الـدين، كمـا الحظـت أن المجتمـع يـستقبل         
  حيادياً،المنشور في الصحف عن هذه الجرائم استقباالً 

   -:وأبرز أشكال العنف ضد المرأة تتلخص فيما يلي 
 

 جميـع المـستويات     وهي كما يبدو ظاهرة منتـشرة علـى نطـاق واسـع فـي             
 ومعترف بها في المجتمع ، وقد يكـون الـضرب مبرحـاً يتـرك كـدمات                 االجتماعية

وجروحاً وكسوراً ، وفي األحياء الشعبية يعتبر ضـرب الزوجـات مـن قبـل األزواج                
أمراً عادياً وشبه مستمر، وألي سبب ، وفي كثير مـن األحيـان يكـون الـدافع إلـي                    

 علـى التخلـي   إلجبـارهن  يجنيها مـن عمـل مـا ، أو      التي على النقود    االستيالءذلك  
   )١(عن إرث أو أرض يمتلكنها 

 

وهو شكل أخر من أشـكال العنـف ، وشـائع جـداً ن حيـث يرسـل الـزوج                    
 أو كـالزواج مـن أخـري        نـزوة للزوجة ورقة تعلمها بأنها طـالق، لمجـرد إشـباع           

، رافـضاً تطليقهـا ، حتـى تتنـازل          يحاول إذاللها وجرجرتها للمحاكم لسنوات عـدة        
  .له عن كافة حقوقها بل وحتى تدفع له مبلغاً محترماً

  
   

                                                
، ١٩٩٧، القـاهرة ،  ١مشكالت الحاضر وتحديات المستقبل ، درا األمين ، ط"  المرأة  :رفيقة سليم حمود    )  1(

 .١٠٥ص 



 

 ٢٣

 

يصعب معرفة الحجم الحقيقـي لهـذه الجـرائم علـى وجـه الدقـة ، ويعتقـد                  
 يبلـغ عنهـا ، ألن       التـي  ال يكـشف عنهـا تفـوق بكثيـر           التيكثيرون أن الحوادث    

سـيحدثها إبالغهـن عـن       التـي ء ، يرغبن فـي تجنـب الفـضيحة          كثيرات من النسا  
الجريمة ، وما يتبعه من تحقيـق ومحاكمـة ، والحـرج الناشـئ عـن نظـرة النـاس                

 التـي  تجعلهن يشعرن وكـأنهن الالتـي أجـرمن ، ذلـك أن المعاملـة                التيإليهن ، و  
،  عـن الجريمـة      اإلبـالغ تلقاها النساء المغتصبات ، سواء من رجال الـشرطة عنـد            

أو من جهاز العدالة أثناء المحاكمة تسبب لهن ارتباكاً شـديداً ، وغالبـاً مـا يعتبـرون                  
أن الضحية كانت سـبباً فـي وقـوع الجريمـة ، سـواء ألن مظهرهـا جـذاباً أو ألن         

   )١(سلوكها فيه شئ من الليونة 

 
ظـاهرة الـسلوك     النفـسية ، تفـسر       واالتجاهـات تناولت بعـض النظريـات      

  -:االتجاهاتالعدواني والعنف بشكل خاص ، ومن هذه 
 

يرى فرويد أن مفهوم النزوة وبالـذات النـزوة العدوانيـة هـو مفهـوم مثبـت                 
 عـن   نـاتج التحليل النفسي ، حيـث أثـار فرويـد إلـي أن العـدوان                بشكل جلي في  

ت العدوانيـة ، وتميـل هـذه النظريـة إلـي            الحصر والذي يكون نتيجة لكبت النزعـا      
اعتبار أن العدوان هو كل فعل أو واقـع يهـدف للهـدم والتـدمير وال يقـوم الـدافع                    
الغريزي للحياة سواء أكان موجهاً تجـاه الموضـوع أم الـذات ، وفـي متـصل مـن                   

   )٢(البسيط إلي المركب والعضوي 
ـ             ضاء المجتمـع  ويري فرويد أن التحضير انضباط ذاتي كامـل مـن جانـب أع

 ال يجوز معه أن يكون لـدي أحـد أفـراده تـصريحاً بتهديـد                االنضباطالمتحضر ذلك   
الناس ، ويري أن البشر لم يخلقوا للحضارة كما لـم تخلـق الحـضارة للبـشر فهـي                    

                                                
 .١٠٦مرجع سبق ذكره ، ص : رفيفة سليم حمود)  1(

 . ٤٧٩، ص ١٩٩٣موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، دار الصباح ، الكويت ، : طه وآخرون )  2(



 

 ٢٤

تزعجه وتخيفه عند كل منعطف مـن منعطفاتهـا ، وتـؤدي إلـي العـصاب النفـسي                  
ـ           بعـضهم  ل قـضوا أعمـارهم يجـرون        وتدمير الذات ، كما يـري أن البـشر األوائ

 اإلنــسانالـبعض مــن شـعور رأيهــم ضـاربين أعــدائهم بـالهروات وأن كــوابح     
 مـا يـصيبه بالعـصاب والخلـل          نفـس الـسلوك وهـو      إتيـان المعاصر تخصه من    

   )١(النفسي
 

) ريتـشارد دولتـز   (و) ألبـرت بـذورا     (  همـا    االتجاهمن أشعر المنظرين لهذا     
افترضت هذه النظرية أن األشخاص الذين يكتبون العنـف يتعلمونـه بـنفس الطريقـة               

، وأن عملية الـتعلم هـذه تـتم داخـل األسـرة           األخرى يتعلمون بها أنماط السلوك      التي
 فـي   أوبحكم المؤثرات الخارجية سواء كانت موجودة فـي البيئـة الثقافيـة الفرعيـة               

 ، ويري بانـدورا طبيعـة الـرد علـى العـدوان تتوقـف علـى                 سعاألوالبيئة الثقافية   
 اإلجـراءات  األول أو بصورة أكثر تحـدياً توقـف علـى تعزيـز              االجتماعيالتدريب  

 خبرها الشخص من قبل ومحاولة نمذجتها فـي تلـك الـصيغة العدوانيـة وهكـذا                 التي
لعدوانيـة  يمكن للمرء طبقاً لهذه الطريقة إنه يمكـن بـسهولة أن نـضع طفـالً شـديد ا          

وذلك بمجرد أن يتصرف علـى نمـاذج عدوانيـة ناجحـة بنتائجهـا وتكـافئ الفـرد                  
   )٢(المعنوي باستمرار على سلوكه العدواني 

 

 نـادي بهـا فرويـد،       التـي تقوم هذه النظرية على رفض فكرة غزيرة المـوت          
) جـون دوالرد  (دي بـذلك    وأشـعر مـن نـا      لإلحباطوتعد أن العدوان هو دائماً نتيجة       

حيث يري هـذا أن المنظـران أن الـسلوك العـدواني بمختلـف أشـكاله                ) نيل ميلر (و
 وتتناسب قـوة التحـريض علـى العـدوان          اإلحباطالمعروفة ينجم عن شكل من أشكال       

                                                
في العصاب ، ترجمة ، صالح مخيبـر وعبـده ميخائيـل، مكتبـة     نظرية التحليل النفسي : فينخل ، أوتو )  1(

 .٢٨٦م ، ص ١٩٦٩، ٢األنجلو المصرية ، ج
(2)Gelles R.J Straus M.A. Physical Violence In American Families , Risk Factor And 

Adoption To Violence, New Brunswick,N,X.1989,P25.   



 

 ٢٥

 ويناسـب أيـضاً كجـسم أي عمـل عـدواني تناسـباً              اإلحباطتناسباً طردياً مع مقدرا     
  . متوقعة نتيجة التعبير عن ذلك العملطردياً مع قوة العقاب ال

 

م، وأثـارت مـشكلة عنـف       ١٩٧١أظهرت هذه النظرية ألول مرة فـي العـالم          
، ) ولـيم جـود   (الزوج ضد الزوجة بالدرجة األولي ، مؤسـس هـذه النظريـة هـو               

 حيث توصل إلي أن الزواج كلما زادت المـصادر المتاحـة لـه كلمـا زادت قوتـه ،                  
ولذا يقل ميله حو استخدام العنف ، بينما يلجـأ الفـرد إلـي اسـتخدام العنـف عنـدما                    

 غير كافية وبناء علـى ذلـك يمكـن النظـر إلـي العنـف                األخرى مصادره   أنيدرك  
   )١( من جانب األزواج على الزوجاتاالجتماعيبأنه وسيلة للممارسة الضبط 

  وهناك نظريات أخري تفسر ظاهرة العنف ضد المرأة:-   
 

مـن أكثـر النظريـات شـيوعاً ومـضمونها أن           " تعلـم العنـف   " تعد نظريـة    
بهـا أنمـاط الـسلوك       يتعلمـون    التـي األشخاص يتعلمون العنـف بـنفس الطريقـة         

   )٢(األخرى
وأن أساس العنف هو التعلم ال الوراثـة ، فالـسلوك العنيـف يكتـسب بـالتعلم                 

ص الـذي لـم يتـدرب علـى الجريمـة ال يتتبـع              وال يئول كالتركة بالوراثة ، فالشخ     
سلوكاً إجرامياً شأن من لم يـتعلم الميكانيكـا إذا أنـه ال يـستطيع القيـام باختراعـات                   

   )٣( ممثل هذه النظرية Suther Landميكانيكية ، وهذا ما أقره ساند الند 
 

 حيـث أبـدي     ١٩٤٠لـي    إ ١٩٢٠اتسع استخدام هذا النموذج خالل الفترة مـن         
األمريكيين خـالل تلـك الفتـرة قلـق بـالغ مـن ظـروف التفكـك            كثير من المثقفين    

 تعرضـت لهـا الواليـات    التـي  االقتـصادي  ، والتباين الثقافي ، والكـساد        االجتماعي
                                                

 .٤٧م، ص ٢٠٠٤ الكنوز األدبية ، بيروت، العنف األسري، دار: بور بون )  1(

 .٣٢، ص١٩٩٩إجالل إسماعيل حلمي ، )  2(

، دار الفجر للنشر    " بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل    " قضايا المرأة العربية ،     : مديحة أحمد عبادة    )  3(
 .٣٨م ، ص ٢٠١١والتوزيع، 



 

 ٢٦

، باعتبارهـا أزمـة فـائض إنتـاج         ١٩٣٠المتحدة األمريكية ، من أزمة الكساد العظيم        
 ، دعـت الحاجـة إلـي صـياغة          واالقتصادية االجتماعية ، وفي مواجهة تلك األوضاع    

  . االجتماعيةنموذج أكثر كفاءة وقدره على تفسير األزمات والمشكالت 
 ينطلق أساسـاً مـن بعـض األفكـار والتوجيهـات            االجتماعيإن نموذج التفكك    

 تفـرض مجموعـة مـن القواعـد الحاكمـة لـسلوك             االجتماعية تسلم بأن الحياة     التي
 تأخذ شـكل التوقعـات حـول كيفيـة تـصرف النـاس فـي                التيجماعات  األفراد وال 

   )١(المواقف المتباينة في المجتمع

                                                
 . ٤٥مرجع سبق ذكره، ص : مديحة أحمد عبادة )  1(



 

 ٢٧

 
 

 

 
 

إن التحرش أمنـة خطيـرة وداء       
عضال ولقد انتشرت فـي زماننـا هـذا         
حيث ظن كثير من أهل الـشهوات أنهـم     

ــول  ــي عق ــرار ف ــسادهم أح هم وأج
ــيهم يتــصرفون فيهــ ــه عل ا بمــا تميل

ــتشــهواتهم  ــنهم الجــائرة فانطلق  أعي
والحائرة تبحث عن فرائـسها كمـا لـو         

   )١( الفواحش والتحرش بالفتيات حتى األطفالفانتشرتكانت في الغابات 
 تتزايـد  بـدأت فالتحرش أيضاً جريمة منتشرة في كافـة أنحـاء العـالم ولكنهـا          

ـ      ن مجتمعاتنـا العربيـة ، والتحـرش هـو محاولـة اسـتثارة            وتظهر بحدة في كثير م
المرأة أو الطفل جنسياً ومن رغبـة الطـرف األخـر، ويـشمل اللمـس أو الكـالم أو                   
التحرش الجنسي عادة يكون من رجل في موضـع القـوة بالنـسبة لألنثـى أو الطفـل                  

بـين   يحـدث التحـرش أحيانـاً    البريئـة  المحادثات التليفونية أو المجـامالت غيـر         أو
 ديـن  رجـل المدرس والتلميـذة ، أو الطبيـب والممرضـة أو المريـضة ، أو حتـى              

 تحـدث فـي مكـان العمـل أو غيـر            التيالحاالت األكثر واألغلب هي     ومتعبدة ولكن   
   )٢(ذلك 

                                                
تساؤالت حول التحرش واالغتصاب والعطر والجاذبية الجنـسية ، ب ط،        : د علي عبد العزيز موسى    رشا)  1(

 . م٢٠٠٩ب ص ، 
(2) Www.Vb.Elmstba.Com  



 

 ٢٨

 
" ويعنـي   " حرشـا   " يرجع األصل اللغوي لمفهوم التحرش إلي الفعـل الثالثـي           

   )١(رش بالشئ معناه التعرض له بغرض تهيجهوالتح" خدش
ومن الصعب تحديد مفهوم خـاص بـالتحرش الجنـسي وذلـك نظـراً لتنـوع                

  .  تندرج ضمن هذا المفهومالتيوتعدد السلوكيات واألشكال 
 اهتمـت بوضـع مفهـوم محـدد         التـي وعلى الرغم من ندرة الدراسات العربية       

 التـي نـاك بعـض الدراسـات األجنبيـة         للتحرش الجنسي إال أننا نجد إلي حد ما أن ه         
 عرفه لجنـة فـرص التوظيـف المتـساوي بأنـه            ١٩٨٠اهتمت بهذا الموضوع ، ففي      

 اإليحـاءات سلوك جنسي غير مرحب به بهـدف طلـب أغـراض جنـسية أو بعـض             
   )٢(" اللفظية أو الجسدية ذات الطبيعة الجنسية
لتهديـد مـن فـرد       وا اإلكـراه فعل يتم تحـت     " كما عرفه القانون الفرنسي بأنه      

صاحب السلطة ، فالتحرش الجنسي في فرنسا هو التحـرش اللفظـي أمـا مـا يتعلـق                  
   )٣( الجنسياالعتداء الجسدي فيحتسبه القانون نوعاً من اإليذاءبأي صورة من 
 

ـ                 ن الشك أنه من الصعب تحديد مفهوم محدد لكلمة متحـرش ، فهـو مـن الممك
أن يكون ذكراً أو أنثى فلم يعد التحرش مقصوراً فقـط علـى التحـرش بـاألنثى علـى         

 التحرش حدوثاً إال أننا قد نجد أيـضاً انـه مـن الممكـن أن                أشكالالرغم من أنه أكثر     
   )٤(يكون المتحرش أنثى ، فالتحرش ليس مقصوراً على فئة محددة من البشر

  
  
  

                                                
  .١٤٥، ص ١٩٩٩المعجم الوجيز ، )  1(

(2)Encyclo Pedia.Net   
، المكتـب العربـي للمعـارف،       ١الجتماعية والثقافية للتحرش الجنسي ، ط     األبعاد ا : منى محمود عبد اهللا   )  3(

 .٢٩: ٢٠م، ص ص ٢٠١٤القاهرة ، 

 .٢٩المرجع السابق، ص : منى محمود عبد اهللا )  4(



 

 ٢٩

 
لدراسات العالمية تجمع علـى أن المتحـرش يكـون عـادة أكبـر مـن                معظم ا 

عامـاً ، ومـن الواضـح أن النـسبة ترتفـع            ) ٣٩ -٣٠(الضحية ويتراوح عمره بين     
عامـاً ، ومتـزو ، ومـارس التحـرش     ) ٥٥ -٣٥(في المجتمع الشرقي لتـصبح مـن    

   )١(من قبل أي له سوابق تحرشية 
 

 علـى طـرف أخـر علـى غيـر      باالعتـداء ول أن يقوم فعليـاً     هو كل من يحا   
 محاولـة مالمـسة جـسده أو    االعتـداء رضاه وبغير موافقته ، سواء كان يعنـي هـذا      

   )٢(محاولة الممارسة الجنسية معه بأي صورة من الصور
 

تشير األبحاث العالميـة المتـوفرة      
في هذا السياق إلي أن األكثـر عرضـه         

ألصغر سناً ، غيـر المتزوجـة       للتحرش ا 
وذلت المكانة الوظيفية المنخفـضة فيـه       
، كما أنها تظهر استجابة ضـعيف ضـد         
بوادر التحـرش التمهيديـة ممـا يجعـل         
المتحرش يندفع نحو إصـدار سـلوكيات       

  . تحرشية مباشرة
 

   -: التاليةاالحتماالترد فعل الضحية ال يخرج عادة من أحد 
وهـذا يـشجع المتحـرش      " ال تهتمي وال تخبري أحـداً     " بي سياسة قوامها    تن -١

 على تكرار تحرشه 

                                                
 ميدان طلعت حـرب ، القـاهرة ،         ٦، مكتبة مدبولي ،     ١التحرش الجنسي بالمرأة ، ط    : هبة عبد العزيز    )  1(

 .٤٦، ص ٢٠٠٩
 .٢١١م، ص ٢٠١٤المشكالت االجتماعية داخل المجتمع العربي ، دار التعليم الجامعي ، : م جابر السيد إبراهي)  2(



 

 ٣٠

 . التقليل من شأن ما حدث، ومحاولة إعادة تفسيره بصورة ال تثير الضيق -٢

 . لوم الذات على ما حدث -٣
 . الصد بدون مواجهة -٤

  )١( بتجنب الموضوعواالكتفاءعدم فعل شئ  -٥
 

 تتعـرض لهـا النـساء وهـو         التـي  الجنسي شكل من أشكال العنـف        التحرش
 مـن خـالل سـلوكيات وتـصرفات واضـحة مباشـرة أو ضـمنية                اعتداءيعبر عن   

تحمل مضموناً جنسياً وتـصدر عـن شـخص يـستغل نفـوذاً لتلبيـة رغبـة                 إيحائية  
أي التحـرش   (  لهـذه الرغبـة ، وهـذا الفعـل           االسـتجابة جنسية من شخص يرفض     

  . حد من حريتهاييعتبر عنفاً مادام يلحق بالمرأة األم والضيق و، و) الجنسي
ولكن هناك صـعوبة واضـحة فـي التعريـف مـن خـالل صـعوبة حـصر                  

 تندرج تحت هذا المـصطلح ن ويتجلـي فـي المـستوي المـدني مـن         التيالسلوكيات  
 السياسي والحقوقي بهذه الظاهرة في مصر ، وهـو األمـر الـذي عبـر عـن                االهتمام

 التـي  في إدراك أبعاد التحرش الجنـسي فـي مقابـل المعـايير الدوليـة                نقص واضح 
أحرزت نجاحات واضحة في سـن تـشريعات قانونيـة مـن أجـل الحـد مـن هـذه                    

 يرجع إلي قوة الحركة النـسائية فـي الكثيـر مـن البلـدان      باألساسالظاهرة ولعل هذا    
  . المتقدمة

علـى العنـف ضـد       العـالمي للقـضاء      اإلعـالن  إلي   اإلشارةولعل من المهم    
 الجنـسي، ، والـذي يحـدد ألفـاظ مـن قبيـل التعـدي       ١٩٩٣المرأة الـصادر سـنة      

 لمبـدأ  واعتبار هـذه األعمـال خـرق         لالمل والمضايقة الجنسية في أماكن      واالغتصاب
   )٢(المساواة والحرية 

ـ  حديثاً مـن العنـف البـدني والجنـسي والن          اإلعالنوكذلك بسرد    سي الـذي   ف
 والتعـدي الجنـسي   االغتـصاب العـام، بمـا فـي ذلـك         يحدث في إطـار المجتمـع       
                                                

 .٤٩: ٤٨مرجع سبق ذكره ، ص ص : هبة عبد العزيز )  1(

، مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية ،       ١العنف ضد المرأة في مصر ، ط      : أحمد زكي وآخرون    )  2(
 .١٤٨م، ص ٢٠٠٧



 

 ٣١

والمضايقة الجنسية والتخويف في أمـاكن العمـل وفـي المؤسـسات التعليميـة أو أي                
 مثل المجتمع المـصري نجـد أن التحـرش الجنـسي يـستهدف              عمجتممكان أخر في    

   -:تحقيق مجموعة من األغراض والغايات منها
   الحصول على خدمات جنسية من طرق المتحرش -
 . النيل من المرأة باعتبارها جنساً أنثوياً -

 التعبير عن القيم األبتذالية للمرأة  -

 .  باألنثىواألذىإلحاق الضرر  -
  )١( من مجهودات التنمية المرأةإقصاء  -

 
 

 هـذه الجريمـة علـى الـضحية ، نالحـظ أن      تتركهـا  التي النفسية  اآلثاروعن  
 اآلدميـة  صعبة جداً علـى نفـس الـضحية ، وتمثـل لهـا قمـة انـسحاق                   اآلثارهذه  

 األخـر عليهـا ، ومـن ثـم تـصاب             )٢( بـالقهر وباعتـداء      واإلحـساس والكرامة ،   
 من الحياة وفقـدان الثقـة والـشعور بالدونيـة علـى             واالنسحاب والخضوع   باالكتئاب

  . ل فحسب ، بل يمتد إلي الرزق ومصادره من وقع عليه الفع
 

يخلـق منـه حالـة    نالحظ أن للتحرش أثر بالغ الخطورة علـى األسـرة حيـث     
من حاالت الخوف والقلق الشديد من قبل أفراد األسرة فـي ظـل الحـوادث المتكـررة                 

ر بالـسلب علـى األسـرة بـل قـد           من تحرشات وانتهاكات أعراض األمد الذي يـؤث       
 بالرفض استكمال الفتـاة تعليمهـا الجـامعي خاصـة إذا كـان              اإلباءيؤدي ذلك بعض    

  . هذا التعليم سوف يؤدي إلي غياب الفتاه في الزواج أم ال
  
  

                                                
 .١٤٨مرجع سبق ذكره ، ص : د زكي وآخرون أحم)  1(

 .٨ص ،٢٠٠٨بالفزع،التنوير ، أكتوبر،أرقام حوادث التحرش الجنسي تصيب األسرة : سلوى عبد الباقي)  2(



 

 ٣٢

 

عنـف فـي المجتمـع ،       يؤدي التحرش الجنسي إلي تفكك المجتمـع ، وزيـادة ال          
 ممـا ال شـك فيـه أن المـرأة تـساهم             االقتصادوالجرائم بين أفراد المجتمع ، وأماكن       

في قوي بشرية تساعد على زيادة الـدخل القـومي للدولـة وزيـادة مـستوي معيـشة                  
األسرة وذلك من خالل عملها في الوظـائف المختلفـة ، حيـث ان التحـرش الجنـسي          

إلي التحرش الجنـسي فـي العمـل ممـا يـؤثر علـى               المرأة تتعرض    وخاصةبالفتاة  
   )١( في العمل إنتاجيتهاحجم 

 

 واالجتمـاعي فتداعيات التحـرش الجنـسي ال يقتـصر علـى البعـد النفـسي               
 فقط بل تمتد لتمثل الجانب الـسياسي واألمنـي فـالتحرش الجنـسي فـي                واالقتصادي

 األمـر الـذي     االسـتقرار ب المجتمع بحالة من حاالت الفوضـى وعـدم          المجتمع يصي 
 والتطـرف الـديني األمـر الـذي         اإلرهـاب يؤدي إلي ظهور مشكالت أخري مثـل        

يزعزع األمن الداخلي والخارجي للدولة حيث يـسمح للـدول العظمـى بالتـدخل فـي                
   )٢( اإلنسانالشئون الداخلية بحجة حماية حقوق 

 

جاء في تقريـر الجمعيـة األمريكيـة للنـساء الجامعيـات أن الطالبـات أكثـر                
شعوراً بالخجل والغضب والخوف والتشويش وأقل ثقة وأكثـر شـعوراً بخيبـة األمـل               

  )٣(تجاه تجربتهن الجامعية بعد تعرضهن للتحرش الجنسي

 
 
 
 
 

                                                
 .١٠: ٩مرجع سبق ذكره ، ص ص : سلوى عبد الباقي )  1(
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 .٢٢٧، مرجع سبق ذكره ، ص "  إدمان اإلنترنت– االنحراف الجنسي –الطالق 



 

 ٣٣

 
 

 امـرأة  وإنهـا    االنحـالل وهو عدم التزامها بالذي المالئم مما يعطي عنهـا فكـرة             -
  . سهلة ألنها تعرضت للتحرش الجنسي

وال  تتعرض للتحرش حيـث أنهـا ال تبلـغ الجهـات المختـصة               التيسلبية المرأة    -
 .  على ما حدث لها وتفي خوفها وعدم الدفاع عن نفسهااإلعالن لتحام

 مجتمعاتنـا  هذا السبب فهو للحاالت الفرديـة ولكنهـا للمؤسـف موجـودة فـي             أما -
 . وبكثرة وهو اتجاه المرأة للضغط على الوتر الجنسي للرجل

 

 يستطيع أخـذ كـل مـا يريـده منهـا دون أي              سهلة فريسة   المرأة شعور الرجل أن     -
  . مسائلة

 إنتـاج زوج وشعوره الـدائم بالرغبـة وهـذا          شعور الرجل بالحرمان على الرغم مت      -
  . الثقافة الجنسية الخاطئة

  .  وانتشار الفقراالقتصادي انخفاض المستوي -
   )١( في المنزل وأخري خارج المنزلامرأة أنانية الرجل ورغبته في وجود -
 وعـدم القـدرة   الـشباب  وقد يكون أيضاً سبب هذه المشكلة البطالـة والفقـر بـين     -٣

  .  األمر الذي يدفع إلي هذا السلوكعلى الزواج
  .  وأيضاً هناك أسباب هامة وهو البعد عن الدين والقيم واألخالق-٤
 وقد يكـون أيـضاً سـبب المـشكلة التفكـك المجتمعـي وغيـاب قيمـة التكافـل           -٥

  .  وحرمانهم حقوقهماآلخرين واحترام ياالجتماع
دوراً هامـاً فـي إفـساد        اإلباحيـة  وتلعب وسائل األعـالم المـسموعة والمواقـع          -٦

  . الشباب

                                                
، ٢٠١٤ط،  .المشكالت االجتماعية داخل المجتمع العربي، دار التعليم الجـامعي، ب         : إبراهيم جابر السيد    )  1(

 .٢١٤ص 



 

 ٣٤

 وقد يكون أيضاً السبب هو الفتاه وما تلبسه مـن مالبـس مغريـة تـدفع وتـستثير                   -٧
   )١(الشباب للتحرش بها 

ـ  وقد تكون العامل الهام واألساسي في إنـشاء متحـرش هـي األسـرة ،        -٨  دوال يوج
ـ            شك في أن األسرة تلعب       ك دوراً هامـاً فـي ممارسـة األبنـاء للتحـرش وذل

 ، أمـا أن تجعلـه سـويا أو منحهـا ،     االجتماعيـة ألنها من خالل عملية التنشئة  
أفعـل أو  (  هو التوجيـه المباشـر للطفـل         لاألو لها جناحان    االجتماعيةفالتنشئة  
والجناح الثاني هو القدرة وهـو أشـد تـأثيراً مـن األول ألن الطفـل                ) ال تفعل 

 مـن هـم أكبـر منـه فيمـا       رغم سنه يالحظ ما يدور حوله ويتأثر بهـا فيقلـد          
وخـصاة إن   يفعلونه أو يقولونه فإذا تقدم به السن وجدناه يفعـل مثلمـا يفعلـون               

  . لم يجد في األسرة من يذجره ويبين له خطأه
 بالـسرور عنـدما تجـد       إحـساس ولألسف الشديد فإن بعـض األسـر ينتابهـا          

ـ                 أنا بـل    الطفل يحتضن طفلة كما شاهد في التليفزيـون علـى سـبيل المثـال ويقبله
 التـي كيف يكون ما يسمونه بوسـة الـسينما والطريقـة           بعض األمهات يعلمن أطفالهم     

يقبلون بها الممثلون بعضهم البعض وهكـذا يـشبه الطفـل ولـدين اسـتخفاف بـالقيم                 
 ويتعرض لهن بأفعـال وأقـوال بمـا يـدخل تحـت مفهـوم               اإلناثمستهتراً ال يحترم    

ـ     االجتماعيـة التحرش ، كذلك فإن التنـشئة        شعرون بـالتميز  لألسـرة تجعـل األوالد ي
عن البنات مما يمدهم بجراءة في تعامالتهم معهن وهـم يعتقـدون أن هـذا حـق مـن                   

  . حقوق الرجولة
 دولـة وكانـت   ٣٨وهناك أيضاً دراسة سـابقة فـي األمـم المتحـدة وشـملت             

 الحقيقية لما يقـع مـن جـرائم التحـرش فكـان مـن               ماألرقاتهدف إلي التعرف على     
 اإلنـاث  أو عينـة البحـث مـن         االسـتبيان  اشتملت عليه اسـتمارة      التيسئلة  ضمن األ 

   ؟ االعتداء جنسي وأين كان هذا لالعتداءهل تعرضتي : سؤال يقول 
 داخـل البيـت     االعتـداء  هـو    اإلنـاث ولألسف الشديد أعلي نسبة اعتدا ذكرتها       

عـرض  ومن قريب أو من صديق أو من جار فقـد تكـون األقـارب سـبباً رئيـسياً لت                  
  . الفتاه أو الطفل للتحرش

                                                
 .٢٠١٠ط، ب م ، ب ص، .التحرش الجنسي خطر يواجه طفلك ، ب: مود غريب سميحة مح)  1(



 

 ٣٥

 

هناك فرق بين التحرش بـصفة عامـة والتحـرش الجنـسي بـصفة خاصـة ،                 
فالتحرش بصفة عامة يتوفر فـي اسـتفزاز شـخص ألخـر بقـصد اسـتدراجه إلـي                  

اعتـدي عليـه     بأنـه التماسك أو الخناق، كما يقولون أو شجار أو أن يلفق لـه اتهامـاً               
وهو يختلف عـن التحـرش الجنـسي بأنـه يتمثـل فـي أفعـال وأقـوال وإشـارات                   

 ال التـي  ذات مضمون جنسي وهو يحدث في أحـوال كثيـرة بـدافع المتعـة          وإيماءات
تتجاوز رد فعل األنثى مـن خـوف أو حيـاء أو غـضب فيكتفـي المتحـرش بهـذا،                    

ـ            راودة أنـه يتخـذ منـه وسـيلة         ويعتبر نفسه أنه حقق ما يريد وقد يتجاوز هذا إلي الم
  . كسب نبض األنثى أو استدراجها لكي تدخل معه في عالقة جنسية

  غياب الوازع الديني أدي إلي كثرة جرائم التحرش بشكل كبير  -
غرب يجعل الـشباب ال يـستطيعون الـسيطرة علـى أنفـسهم             الموضة ومسايرة ال   -

 ويستسلمون للرغبة الجنسية الشديدة 
 في المدارس وأمـاكن العمـل والـشواطئ واألنديـة           واإلناث  بين الذكور  االختالط -

 . وفي كل مكان وهو في أغلب األحيان ال يخضع ألي ضوابط
ضاً في انتشار الجريمـة وعـدم تنفيـذ العقوبـات وأيـضا انتـشار         دور المجتمع أي   -

  )١( تغيب عقول الشباب التيالمخدرات والخمور 
 ضـوابط وال حـدود بهـذا        التحـرش وهـي الكليـات حيـث ال        أيضاً من أسباب     -

 . االختالط
 العنوسة وتعقيد الزواج  -

  )٢(التقدم التكنولوجي وانتشار األباحيات ووجود النت  -

 . الحرية المطلقة لألبناء  -
 على تساؤالت األبنـاء ممـا يجعلهـم يبحثـون علـى طـرق       لإلجابةخجل األبوين   -

 .  على هذه التساؤالت بطريقة غير سليمةلإلجابةأخري 

                                                
(1) Www.Facebook.Com   

 .٢٠٠٨التحرش الجنسي ، ب م ، ب ط، ب ج، : محمد علي قطب)  2(



 

 ٣٦

 الوالـدين وذلـك يـؤدي إلـي         وانشغالوفقدان الحنان والقسوة الزائدة     سرة  تفكك األ  -
 .  األخالقيواالنحالل االنفالت

التهاون مثل التعري أمام الطفل أو تعرية الطفل أو نـوم الطفـل مـع األهـل فـي                    -
 . غرفة واحدة

 وخاصـة مـن األهـالي فكثيـر مـن األحيـان حيـث               اآلخـرين الثقة الزائدة في     -
 . اربالتحرش من األق

 بلبس الفتيات وسماح الوالدين بهذا التهاون  -
 والخـروج عـن القـيم       واالنحـالل  تـدعي إلـي الفـسق        التـي الصحبة الـسيئة     -

  )١(واألخالقيات

 
أشكال التحرش الجنسي تتعدد أشكاله وتتنـوع حـسب المجتمـع وحـده أيـضاً               

 القـانون وحـسب أشـياء وعوامـل         ثقافة الناس وحسب صرامة السلطات في تطبيـق       
 مـن شـكل مـن األشـكال المعروفـة وقـد             أكثـر  التحرش   يتضمنأخري كثيرة وقد    
  . يكون شكل واحد

  
 

 بـأجزاء   االحتكـاك يقوم المتحرش باستخدام يديه أو أصابعه فـي اللمـس ، أو             
 تجـاه  جسم األنثى ، يشمل هذا الشكل كـل إشـارة باليـدين تحمـل إشـارات جنـسية        

  .شخص ما

                                                
 .٢٠٠٨التحرش الجنسي ، مرجع سبق ذكره ، ب م ، ب ط، ب ج، : محمد علي قطب)  1(



 

 ٣٧

 

 امـرأة ويشمل قيام الشخص المتحرش بالصراخ أو الهمـس بكلمـات فـي أذن              
 يتعمد أن يلقي أمامها نكتة بذيئـة فيهـا إشـارات جنـسية              أويتحرش بها بكلمات بذيئة     

 يمـارس معهـا الجـنس ويـشمل هـذا           أنأو الهمس إليها بكلمات يفهم منها أنه يريـد          
  .  أيضاً على إصدار المتحرش أي أصوات ذات إيحاءات جنسيةلشكلا

 

وهو الموصوف دينياً زنا العـين ن وفيـه يقـوم المتحـرش بالتحـديق بـشكل                 
 يتحرش بها بنظرات تحمل قـدر مـن الوقاحـة وقلـة األدب أو               امرأةمقصود في وجه    

 ينظـر إليهـا     التـي مـرأة   النظر يكون مركز على أجزاء معينة مثيـرة فـي جـسم ال            
  . ويتحرش بها

 

 يتحـرش بهـا ، يمـشي خلفهـا ويـشعرها            التيأي يقوم المتحرش بتتبع األنثى      
بأنه يراقبها ويتتبعها وهي تذهب إلي مكان مـا أو وهـي عائـدة إلـي منزلهـا يقـوم                    

ـ       بالقربالمتحرش بالمشي خلفها مباشرة أو       ه أو قـد يتتبعهـا       منها سـواء علـى قدمي
عليهـا كلماتـه البذيئـة والقبيحـة المليئـة      بسيارته الخاصة ويخرج من السيارة ليطرح      

بتلميحات جنسية يشمل هذا الشكل أيـضاً أن يقـوم المتحـرش بانتظـار األنثـى أمـام            
بيتها أو أمام محل عملها والتحرش بها بشكل متكـرر ظنـاً منـه أنـه سـيوقعها فـي                    

  . شراكة
 

 التـي  بـاألنثى    باالتـصال وهو شكل قديم شهير جداً للتحرش يقـوم المتحـرش           
 بـأي رقـم بـشكل عـشوائي حتـى يجـب             االتصاليريد التحرش بها سواء بقصد أو       

 األخر صوت األنثى فيقوم بإسـماع األنثـى أصـوات مـن فـيلم جنـسي               الجانبعلى  
ها هـو بنفـسه أهـات وأصـوات         يقوم بتشغيله خصيصاً ألسماعها صوته، أو قد يسمع       

  . ذا هوي في ذلك كانت إلغوائهابها إيحاءات جنسية 
  
  



 

 ٣٨

 

 حيـث يقـوم المتحـرش بتعريـة نفـسه أو           والبذاءةوهو فعل في منتهى القذارة      
 يتحـرش بهـا ، ومـن هـذا          التيتعرية جزء من جسمه بقصد التأثير في نفسية األنثى          

باألستنماء أمام المرأة أو أي أنثـى يريـد التحـرش بهـا             الشكل أيضاً أن يقوم الشباب      
م رصد هذا النوع من التحـرش فـي المـدارس الثانويـة المـشتركة فـي                 واشتهر وت 

  . بعض البالد األكثر فقراً وأكثر كثافة مثل بالدنا العربية
 

البدء فـي الحـديث عـن خيـاالت جنـسية           إما بطلب مباشر بصيغة الدعوة أو ب      
ـ وصـوالً إلـي التـصريح    ومن ثم التعمق شـيئاً فـشيئاً          ، أو يكـون األمـر   ةبالدعاب

تدريجي وعلى مراحل بأن يبدأ بطلب رقم الهاتف المحمـول ومـن ثـم دعـوة علـى                  
العشاء وفيها يعود المتحرش األنثى عليه أكثر ويـصبح هـو أكثـر جـراءة ويـدعوها                 

يبدأ بالتحرش بها والهمس في أذنيهـا بحيـث بـه تلميحـات جنـسية               للرقص مثالً ، و   
  مثيرة 

 

لحـس   مثـل ال   الوجيهـة وهو أن يقوم المتحرش يعمل أي نوع مـن التعبيـرات            
باللسان بطريقة معينة أو الغمز بالعين أو فتح الفـم بـشكل يوصـل الرسـالة للطـرف                 

  . يد بها ورغبته في مضاجعتهااألخر بإعجاب المتحرش الشد
 

 يقـوم   امـرأة  المتحـرش بالتـدخل بـشفافية فـي خـصوصيات            مأن يقو وهو  
بالتحرش بها ، ويقوم بالتواصل معها على غير رغبتهـا ، ويلـح فـي التقـرب منهـا                   

داعـي  ثمينـة بـدون وجـود        هـدايا    وإهـدائها  يجلس فيها    التيوفي مالصقة األماكن    
 على المشي معها أو الذهاب معهـا إلـي مكـان هـي تعتـاد الـذهاب           واإلصرارلذلك  

  . الستخفافهاإليه بالرغم من قيامها بالتلميح 
  
  
  



 

 ٣٩

 

يقوم المتحرش بأرسال صورة جنسية من جهـاز الكمبيـوتر الخـاص بـه إلـي         
 الشخـصي فـي   حـسابها   ، أو علـى    اإلنترنـت  يتحرش بها عبـر شـبكة        التيالمرأة  
  .  أو الفيس بوك أو التويتر وغيرهااالجتماعي شبكات التواصل أحدي

وينضم تحت هـذه المجموعـة أن يقـوم المتحـرش باسـتغالل قدراتـه علـى                
 وقيامـه   اإلنترنـت  حـسابات شخـصية لألشـخاص علـى شـبكة            اختراقانتهاك أو   

بنـشرها علنـاً    باختراق حساب من يتحرش بها وأخذ صورة خاصـة لهـا وتهديـدها              
  . أو استغاللها استغالل سئ إذا لم تستجيب لرغباته

 

وهو من أقذر ما يكون فهـو مجموعـة مـن الجـرائم مجتمعـة حيـث يقـوم                   
 يتحرش بها فيقـوم بتعريتهـا قهـراً وتقبيلهـا غـصباً             التي المتحرش باغتصاب المرأة  

ـ        تـم تـسجيلها     التـي ذيب وأغلـب الحـاالت      عنها وممارسة الجنس معها قهراً وبالتع
 الـسياسي   االعتقـال وبهذا التنوع كانت في أقسام الشرطة ومؤسسات األمـن وأمـاكن            

 تتراجـع فيهـا أبـسط قواعـد         التـي الدول   و الديمقراطيةفي البلدان الديكتاتورية وغير     
ت  أثنـاء تحقيقـا    باالغتـصاب األمن وتنتشر فيها الجرائم ، ويشمل هذا النوع التهديـد           

  . بكل أسف في بعض البلدانوالشبابالشرطة مع بعض النساء 
 

وهو نوع لألسف ظهر في بالدنا وكان أول ظاهرة علنية لـه كانـت فـي عيـد                  
من األعياد حيث قام مجموعة من الـشباب الـصغير بـالتحرش بعـدد مـن الفتيـات                  

   )١(الصغيرات في شارع رئيسي في صباح يوم العيد 


 

التحرش في الشوارع ووسـائل المواصـالت العامـة يـرتبط ازديـاد الفعلـي               
  . بجملة من األسباب

  
                                                

(1)Www.Ts3a.Com   



 

 ٤٠

 )١(   
  -: يتخذ التحرش الجنسي مجموعة من مظاهر ثالث

هينـة مطـرح    عن طريق مالحظـات وتعليقـات جنـسية م        : تحرش جنسي شفوي     -١
  . ئلة جنسية أو ألحاج في طلب لقاءأس

 .  الجسديةوالتلميحات واإليماءاتنظرات موجهة : تحرش جنسي غير شفوي -٢
 . باالعتداء واالنتهاءبداية باللمس والتحسس : تحرش جنسي سلوك مادي -٣

 – لفظـي  اعتـداء    – اعتـداء جـسدي      – البيئي الغيـر األخالقـي       التحرش -١
   )٢( معاكسة–فضيحة أخالقية 

 

  .  سنة ١٨ أعمار اقل من االغتصابضحايا % ٨٤
 ص أو الميكروبـا   التاكـسي  ال تركـي     –أحذري السير فـي األمـاكن المهجـورة          -

  . الذي يوجد به شخص واحد أو اثنان في أوقات متأخرة
وأنت أيتها األم ال تتركي بناتك وأوالدك الـصغار لـدي أشـخاص ال تعـرفيهم أو                  -

  .حتى أقرباء 

 أجرتهـا ثالثـة بـاحثين فـي المركـز القـومي للبحـوث               التيهذا ما أكدته الدراسة     
 احتـوت عليهـا تـدعو       التـي  ت والجنائية ، فاألرقـام واإلحـصاءا      االجتماعية

  . للفزع
أخبار الحوادث تعرض لهذه الدراسـات مـع اعتـراف بعـض وحـبس بعـضهم                 -

   )٣( لالغتصاب
 

  . د تاريخ سابق من التحرشات الجنسية وجو -١
                                                

، ١العنف ضد المرأة في مصر، مركز المحروسة للنشر والخدمات الـصحية ، ط            : أحمد زكي وآخرون    )  1(
 . ١٥٣، ١٥٢، ص ٢٠٠٧

التحرش الجنسي في واقع العمل بين الصمت والتشريع ، القاهرة ، المركز العربي للمصادر              : عزة كامل   )  2(
 .٢٠٠٩ة ، ب ط، ب م ، والمعلومات ، حول العنف ضد المرأ

 .٢٣١مرجع سبق ذكره ، ص : إبراهيم جابر السيد )  3(



 

 ٤١

 . وجود تاريخ إجرامي سابق -٢

وجود أدلة معملية على حدوث استثارة جنسية لمؤثرات غيـر سـوية مثـل صـور                 -٣
 . األطفال

وجود أدلة معملية على حـدوث اسـتثارة جنـسية لمـؤثرات غيـر سـوية مثـل                   -٤
 . المشاهدة العنيفة

 .  تقدير الذاتانخفاض -٥

 . رة على التعاطف مع ضحايا التحرشانخفاض شديد في القد -٦
 . التعرض إلي اعتداءات جنسية في الصغر -٧

 .  للمتحرشاالجتماعيةوجود نوع من العزلة  -٨
 . وجود خلل إدراكي يؤدي إلي اعتقاد المتحرش بموافقة الضحية -٩

 . وجود تاريخ سابق من األمراض النفسية -١٠

  
ـ         د واضـح وثابـت وذي مواصـفات خاصـة          تعتبر مـسلة وجـود نمـط واح

للمتحرش ، يعد أمراً غير دقيق من الناحيـة العلميـة جميعـاً بالتأكيـد يريـد معرفـة                   
نمط معين للمتحرشين بما يمكننا من اتخاذ إجـراءات وقائيـة لحمايـة أخواتنـا وبناتنـا       

 والدراسات العلميـة تفيـد أنـه ال يمكـن تـصنيف المتحـرش فـي           )١(، ولكن الواقع    
 رغم ذلـك فـإن بعـض الـصفات          اقتصادية أولق وفق معايير شكلية أو جغرافية       المط

   -:تشمل صفات المتحرشينالمشتركة 
  . السلوك العنيف بشكل عام  -
 عدم القدرة على بناء عالقات حميمة  -

 العقلي الكبير باألمور الجنـسية المختلفـة سـواء الخيـاالت الجنـسية أو               االشتغال -
 . ة بالجنساألنشطة واألحاديث المرتبط

 وجود معتقدات عقلية تبرر التحرش  -
  المادي والعائلياالستقرارعدم  -

                                                
  A/Articles/Com.Daiymedicalifo.Www-1524كريم عادل مكاوي )  1(



 

 ٤٢

 . وجود مشكالت في التحكم في الذات -

 . وأهانتهم اآلخرين بإزعاج االستمتاع -
 

المتحرش يمر بعدة مراحل من أجل تبريـر سـلوك التحـرش لنفـسه وإظهـار                
"  حاولـت دراسـة هـذه المراحـل نمـوذج            التيلنماذج  نفسه بمظهر الضحية ، ومن ا     

إلـي  وتأتي أهمية دراسـة مراحـل تفكيـر المتحـرش      " Finlelhor Modelفينكيلور 
أن فهمها يساعد على العمـل مـن خـالل عـدة طـرق لمنـع وصـول المتحـرش                    

   )١( يقرر فيها بشكل نهائي التحرش فعلياً التيالمستقبلي للمرحلة 
إلـي أن المتحـرش يمـر قبـل ممارسـة التحـرش              " فينكيلور"ويشير نموذج   

   -:بأربعة مراحل
   -:مرحلة التفكير  -١

وفي هذه المرحلة يبدأ المتحرش في البحـث عـن حـافز يدفعـه لممارسـة التحـرش                  
   -: ما يكون هذا الحافز متمثالً في الجنسي ، وغالباًواالعتداء

  . حصوله على استثارة جنسية من فعل التحرش -
 .  الجنسي بطريقة سويةاإلشباعلحصول على نفس القدر من عدم قدرته على ا -

   -:مرحلة إعطاء األذن  -٢
وإعطاء األذن هنا يقصد بها إعطـاء العقـل إذنـاً للمتحـرش بالـشروع فـي                 
ممارسة الفعل ذاته ، ومن أجل ذلـك يكـون علـى المتحـرش تجـاوز بعـض القـيم             

ـ    التيالداخلية سواء دينية أو اجتماعية و      ن التحـرش ، وغالبـاً    يفتـرض بهـا منعـه م
تجـاوز  : تتضمن هذه المرحلة سيطرة بعض نماذج التفكيـر علـى المتحـرش مثـل               

الموانع الدينية بالنظر لـنمط مالبـس معـين واعتبـاره مبـرراً للتحـرش ، تجـاوز                  
 – بــالنظر لــضغوط اجتماعيــة واعتبارهــا مبــرراً للتحــرش االجتماعيــةالموانــع 

 الـتحجج بـأن الـضحية كانـت         – الـنفس    التحجج بعدم القدرة على الـسيطرة علـى       

                                                
 . انترنتندوة حول جريمة التحرش الجنسي، مجلة الزهور ، : طلعت رضوان )  1(



 

 ٤٣

 هـذا جـزء مـن       أنتتصرف بطريقة ملفته إلي أخر هذه الحجـج، ربمـا أن أدركنـا              
   )١(تفكيرهم كمتحرشين 

   -:مرحلة انتهاز الفرصة  -٣
وتتضمن هذه الرحلة البحـث عـن بيئـة مالئمـة لممارسـة فعـل التحـرش                  

   -:قف مثل الفرصة العديد من المواههذ وقد تشمل الجنسي، واالعتداء
 أمـاكن التجمعـات الغيـر خاضـعة لـسيطرة           –وسائل المواصالت المزدحمة    

 األوقات المتـأخرة التـي تقـل فيهـا حركـة            – األماكن المهجورة    –قوات حفظ األمن    
  . الناس

  . مرحلة تجاوز مقاومة الضحية -٤
وتعتبر هذه المرحلة هي المرحلة الفعلية للتحـرش حيـث يبـدأ المتحـرش فـي            

 عليها في سعي للقضاء علـى مقاومـة الـضحية، وتتنـوع             واالعتداءة  مهاجمة الضحي 
   -:وسائل تجاوز مقاومة الضحية لتشمل

  .  خوفاً من الفضيحةواالبتزازالتهديد اللفظي  -
 التهديد باألسلحة  -
  البدني واالعتداءالسيطرة العنيفة على الضحية بالضرب  -

 السيطرة على الضحية باستخدام مخدر  -
  )٢(د درجات تجاوز مقاومة ضحية التحرشالقتل ويعتبر أش -

  هل في بيتك متحرش؟  
: من أخطر األشياء وصول متحرش إلي منزلـك ن تجنـب ذلـك مـن خـالل                  

 عـدم فـتح البـاب ألشـخاص دون          –عدم السماح بدخول أشخاص غربـاء للمنـزل         
 فـي   – عدم ترك األطفال بمفردهم فـي المنـزل لفتـرات طويلـة              –التأكد من هويتهم    

 مساعدين أو مربيات يجب التأكد من عدم وجـود أي سـوابق جنائيـة لهـم                 حال وجود 
 عـدم الـسماح بـدخول أفـراد     – عدم ترك األطفال دون مالحظة لفتـرات طويلـة        –

التصليحات والصيانة إال في وجود أكثر مـن شـخص بـالغ قـادر علـى التـصرف                  
                                                

 . برنامج للنساء فقط ، قناة الجزيرة الفضائية( التحرش الجنسي بالمرأة ، حلقة تلفزيونية : خديجة بن قنه)  1(

 . مرجع سبق ذكره : خديجة بن قنة )  2(



 

 ٤٤

رقـم   عدم وضع بيانات شخصية مثـل عنـوان المنـزل و           –والمقاومة حال أي طارئ     
  .  بشكل مفتوح وعاماالجتماعيالتليفون على مواقع التواصل 

  هل المتحرش يعاني خلالً نفسياً ؟ 
تعتبر األمراض النفسية المختلفة من أكثر العوامـل ارتباطـاً بمـسألة التحـرش              
، لذا فإن التحرش يعبر عن خلل نفسي وتـشمل قائمـة األمـراض النفـسية المرتبطـة         

 إدمـان الكحـول والمخـدرات       –اض الفـصام والـشيزوفرينا      أمر:  الجسدية   باالعتداء
 التغيـرات المرضـية فـي       – اضـطرابات الشخـصية المختلفـة        – صعوبة التعلم    –

   )١(القشرة المخية

  
 النظريـة هـي     فاالتجاهـات  االجتماعيـة  تفسر المـشاكل     التي االتجاهاتتحدد  

ـ       تم دراسـتها ولـذلك فـأن أي دراسـة فـي العلـم              المرشد لتحديد معالم أي ظاهرة ي
 النظـرة   االتجاهـات  البد لها من إطار نظـري يـتم تحديـده مـن خـالل                االجتماعي

 البيولوجية ، الذي يـرى أنـصاره فـي تـشكيل الشخـصية      االتجاهاتالموجودة فهناك  
 االتجـاه  فهنـاك    أساسـا ، وتحديد السلوك سواء كان الجـسماني أو العامـل الـوراثي             

وجي ، الذي يري أنصاره في العامـل البيولـوجي الـذي يـري أنـصاره مـن                  البيول
يعد أساسياً وعنـصراُ حاسـماً فـي تـشكيل الشخـصية ، وتحديـد               العامل البيولوجي   

 السلوك سواء كان سلوك سوياً بحيث يصبح التكـوين الجـسماني أو العامـل الـوراثي               
 المـوروث مـسئوالً عـن        أما ذلك يصبح الـضعف العقلـي       لإلضافةأساساً لهذا التقييد    

  )٢(الجنوح 
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  م ١/٥/٢٠٠٩يوم 
Www.Arabivat.Com/Froums/Printthread.Php?S-

D906665507aaa2b22750d7968d22cbdaetreadid=35333eporpage=Is  
 . ٣٥رجع سبق ذكره ، ص م: منى محمود عبد اهللا )  2(



 

 ٤٥

 

 نتـاج بعـض     واالنحـراف  إلـي الجريمـة      مـؤداه فيقوم على اعتقاد أساسـي      
 تشكل بطرق مختلفة وأنه مـن الممكـن أن توجـد شـل هـذه                التياتجاهات الشخصية   

تـضاح الجريمـة وفقـاً       أو بعضها من األشخاص المنحرفين ، وعلى هـذا ا          االتجاهات
  .  في شخصية الفردباالضطراب السيكولوجي ظاهرة تتعلق تجاهلال

 

 انتـشارا  واالنحـراف فربما تكون نظرياتـه مـن أوسـع نظريـات الجريمـة             
وأكثرها عمومية حتى تقوم علـى افتراضـات متعـددة، وقـد يـذهب الـبعض إلـي                  

لنـشوى خـالص،      موضوع التحـرش الجنـسي     دراسةاتجاهات في تحديد موفقهم من      
 يـشوبه التميـز     االتجـاه وموضة ضمن مسطحات النساء من الوقت الـراهن ، وهـذا            

الجذري ألنه التعـرض للدراسـة والتحليـل ألي مـشكلة فـي المـشكالت المرتبطـة           
  . االجتماعيبالجنس في أي سياق اجتماعي ، ما هو إال تعرف المشاكل كل البناء 

 وطرق مواجهة المشكلة إستراتيجيات   
 

 فيهـا   االنفـراد  يتوقـع فيهـا المتحـرش        التـي وتعني تجنب األماكن والمواقف     
بالضحية أو األماكن المزدحمـة أو التواجـد بأشـخاص بعيـنهم يتوقـع مـنهم هـذا                  
السلوك وتتعلم الفتاه بشكل خـاص أن نتجنـب المواصـالت المزدحمـة وأن تـستفيد                

ود العربات المخصصة للنساء في التـزام ، وعـدم الركـوب بجـوار الـسائق                من وج 
 إليـه فـي الحـديث بـدون داعـي ومعارضـة       طتنبـس ي وان ال في الكرسي األمـام   

قـد تمنـع    ) التفـادي  ( اإلسـتراتيجية  يذهب إليها األبناء وهـذه       التيالوالدين باألماكن   
  . من حاالت التحرش% ٧٥حوالي 

 

 تواجه المتحرش بها الشخص الذي يحاول التحـرش بهـا إمـا بنظـرة                وفيها -
حازمة ومهددة أو بكلمة رادعـة ومقتـضية، أو تقـوم بتغييـر مكانهـا ووضـعها، أو                  

 أو  – وطلـب المـساعدة ممـن حولهـا          باالسـتغاثة بتهديده وتحذيره بشكل مباشر، أو      
ـ      اإلسـتراتيجية بضربه في بعض األحيان وتحتـاج هـذه          دير مـن    لـذكاء وحـسن تق



 

 ٤٦

الضحية وليس هناك سيناريو واحـد يـصلح لكـل المواقـف أو الظـروف ، وهنـاك                  
 ظريفة في المواجهـة تـستخدمها بعـض الفتيـات مـثالً فـي وسـائل                 تبدوطرق قد   

 بهـن وهـي وسـيلة       االحتكـاك  المواصالت فبعضهن يستخدمن دبوس ضد من يحاول      
ل الـدفاع عـن     دفاع صامته وقد تكون مـؤثرة ورادعـة أو بعـضهم يـتعلمن وسـائ              

ـ   والتايكوندو   الكاراتيهالنفس مثل     لتـتمكن مـن الـدفاع عـن نفـسها دون            ووالكنغو ف
منيـة أو تتغيـب أو      الحاجة للمساعدة الخارجية خاصـة حـين تـضعف الـسلطات األ           

تنشغل بحماية أولي األمر عن حمايـة الـشعب أو تـضعف التخـوف والمـروءة فـي            
حبـذها   ربما تحـدث ضـجة أو فـضيحة ال ت           المواجهة أنها  إستراتيجيةالمجتمع ويعيب   

   )١(المرأة أو الفتاة في مجتمعاتنا المحافظة 
 

 الضحية عليها أن تتبني سياسـة إذا تعرضـت للتحـرش فيجـب عليهـا                أنأي  
  .  للجهات المختصة دون خوفبشكوىأن تقوم 

 

 بهم مـن حولهـا لمـساندتها وحـل هـذه            أي على الفتاة طلب مشورة لمن تثق      
   )٢(المشكلة 
العمل علي فهم وتحليل مشكلة التحرش الجنـسي فـي مـصر مـن حيـث                 -٥

  . مدي انتشارها وأسبابها وكيفية مواجهتها لحل المشكلة
 إلي أماكن أماناً بعيـداً عـن المتحـرش سـواء            اإلمكان قدر   االنتقالمحاولة   -٦

ـ          زول أو البعـد أي تغيـر المكـان بقـدر          كانت في وسيلة المواصالت فالبـد مـن الن
 فـي أسـرع   االنتقـال  بعيداً عن المتحرش ، وإذا كان في مكان مغلـق فيجـب            اإلمكان

 عـن المتحـرش غيـر متـاح فيجـب أن            االبتعادوقت إلي مكان مفتوح ، أما إذا كان         
يواجه بنظرة حازمة وغاضـبة ورافـضة ومؤكـدة والـردود عليـه بكلمـات قليلـة                 

 اإلجابـة ول في نقاش معه وعدم فـتح أي مجـال للمناقـشة وعـدم       ومحدودة دون الدخ  
 موجهة وغالباً ما يكـون المتحـرش جبانـاً، فـذلك يتراجـع عنـد أول                 أسئلةعلى أي   
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 ٤٧

بادرة رفض أو تهديد ، ويجب عدم إظهار الخوف لـه ، وعـدم الـذهاب إلـي أمـاكن          
ـ                    ات غريبة ، وعدم التمشي في أمـاكن معزولـة ، وعـدم الرجـوع للبيـب فـي أوق

 المحتـشم ن ويجـب أن ينتبـه المجتمـع ألن يقـي أبنائـه                بـالزى متأخرة، وااللتزام   
 المثيـرة للغرائـز،   واإلعالنيـة  اإلعالميـة  من خطر التحرش والحد من المـواد       وبناته

 االجتماعيـة ويحتاج المجتمع أن ينمـي فـي أبنائـه ضـوابطه الـضمير والـضوابط                
  )١(صحي بين الدوافع والضوابط والضوابط القانونية للحفاظ على التوازن ال

  

على األسـرة أن تنـشأ أوالدهـن علـى الـدين فيعـرض الحـالل والحـرام                  
ويميزون بينهم ، ومساعدة األبنـاء علـى الثقـة بـالنفس وأن ال يـشعرون بالـضعف                  
أمام عـادات العـربيين وثقـافتهم بـصفة عامـة وأن ال يخفـين أن يـصف الـبعض          

 يتعمـد الغـربيين علـى    التـي رجعية أو بغير هذا مـن الـصفات     سلوكهن بالتخلف وال  
   )٢(.األخرىالمجتمعات 

على األسرة التصرف بحذر والحفاظ علـى هـدوء األعـصاب إذا تعـرض أحـد                 -٨
أفرادها للتحرش وعدم ألقاء التحديدات فالـذي تعـرض للتحـرش يحتـاج إلـي            

  . األمان والهدوء والدعم
للوم مما ينـسيهم مـن هـو المعتـدي الحقيقـي        عدم استسالم األهل لتأنيب الذات وا      -٩

 . الذي يجب أن ينال عقوبته

 .  عدم إلقاء كافة المسئولية على المتحرش به -١٠
الحفاظ على الهدوء النفسي وذلـك بتـوفير األمـان فـإذا لـم يـستطيع األهـل          -١١

 منـه إشـراك أحـد مـن الخـارج           ايطلبـو العمل مع أبنائهم الضحية عليهم أن       
 الخبر لـن يتجـاوز إلـي بقيـة أفـراد العائلـة وأن               أنيد  مرشدة مثالً مع التأك   

 حاجة المعتـدي عليهـا إلـي المـن          إلشباعالمعتدي ينال جزاءه المناسب وذلك      
 . واألخذ بحقه
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 ٤٨

تصديق المعتدي عليه قد ال يقول كل شئ ليس ألنـه يكـذب بـل ألنـه خـائف                    -١٢
 . فكلما كانت الثقة قوية يكون الشخص أدق في وصفه للحادث

 .  باستطاعتهم المساعدةآخرونبناء كيفية التوجيه إلي أشخاصاً تعليم األ -١٣

عدم اتهام األبنـاء بـأنهم أصـحاب المـسئولية الكاملـة فلـيس وهـددهم هـم              -١٤
 . المخطئون

 حاسـب ألـي   –حلقات تحفـيظ القـرآن   ( دمج األبناء في مهارات شخصية مثل    -١٥
 )  دورات تدريبية –

ـ  االعتـداء من الضروري أن يخضع الذي تم        -١٦ ا للعـالج التـأهيلي وتقويـة        عليه
الجانب الديني والروحـي لـديها وتعزيـزه ومـساعدتها علـى تقبـل وضـعها            
وتقبل أيضاً المجتمع لها حتـى ال تنتهـي حياتهـا بهـذه الطريقـة ، والتوسـع                  

 وتقويـة الجوانـب     الـزواج أيضاً في برامج التوعية للشباب وتـشجيعهم علـى          
 المرتبـة علـى التحـرش       اآلثـار جـة   الدينية واألخالقية لديهم إلي جانـب معال      

 وأن واالجتمـاعي للفتيات أو األطفال ، وتوعية الفتاة بحقهـا الـشعري والـديني       
ال تفرط في هذا الحق مهما تعرضت لتهديـدات ، وأن ال تخـاف وتـدافع عـن                  

 عنـد تعرضـها للجريمـة وعـدم إعطـاء األوالد داخـل              باإلبالغنفسها وتقوم   
  )١(األسرة السلطة الزائدة 

جب علينا أن نعالج المتحرش أوالً قبل أن تعرضـه للعقوبـة ألننـا إذا عقبنـاه                 ي -١٧
سيظل يواجه التحرش ألن العامل النفـسي سـيظل يمـارس دوره بالنـسبة لـه                

 . والصواب هو أن يعالج نفسياً من هذه العقدة
الفصل بين الجنسين بين المؤسسات التعليمية لكـي ال يتعـرض أحـد للتحـرش                -١٨

  )٢(. بأمور أخرياالشتغال وعدم اسياًوالتفوق در
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أسباب التحـرش الجنـسي إلـي التنـشئة غيـر الـسوية ، حيـث أكـدت أن                   
المتحرشين يعانون من عدم وجود تنشئة سليمة منـذ الـصغر ، مؤكـدة علـى أهميـة                  

هـا  دور اإلعالم والمدارس ألنها عوامل مؤثرة في نـشأة الطفـل ويجـب التركيـز علي     
وازع دينـي قـوي لتقلـيص هـذه الظـاهرة مـع              بوجـود    االهتمامكما شددت على    

ضرورة سن قانون رادع مناسـب لمـستي التحـرش حيـث أن للتحـرش مـستويات                 
ودرجات ويجب تحديد عقوبة لكل درجة مـن درجـات التحـرش ، فمـن يقولـون أن                  

ت أو خالعة المرأة هي السبب واهمون ألن كل فئـات المجتمـع مـن فتيـات صـغيرا             
فرخنـدة أن المجتمـع العربـي يـري         . دنساء كلهن يقعن فريسة للتحرش، وأضـافت        

 مستباحة منذ القدم وهي حق للجميـع كمـا رفـضت أيـضاً تعليـق أسـباب                  المرأةأن  
تقـع فـي مجـال      التحرش على شماعة البطالة مؤكدة أن هناك حوادث تحرش كثيـرة            

فرخنـدة إلـي أن الكارثـة فـي      . العمل إذن فليست البطالة وحدها مسئولة ، ونبهـت د         
يبـدأ مـن المنـزل فاألهـل يتحرشـون بالبنـات الـصغيرات ،               أن التحرش غالباً ما     

 إلي أن هناك من نأتمنهم على بناتنـا وهـم ليـسوا أخـالً لألمانـة كالـسائق                   باإلضافة
 لكـل مـا سـبق       باإلضـافة  التحـرش سـببه      أنفرخندة  . تؤكد د  ةوفي النهاي والخادمة  

 جانب المجتمع والـسكوت عـن هـذه الظـاهرة بحجـة الحـرج               الصمت المطبق من  
 ، مؤكدة على ضـرورة عـدم وجـود أي مبـررات للـصمت أو التعـامي             االجتماعي

 اإلقليمـي عن هذه الظاهرة جاء ذلك خالل كلمة ألقتهـا اليـوم فـي افتتـاح المـؤتمر                  
الذي ينظمه المركز المصري لحقوق المـرأة بالتعـاون مـع برنـامج األمـم المتحـدة                

.. الجنـسي   " التحـرش " للسكان والوكالة الـسويدية للتنميـة الدوليـة تحـت عنـوان             
، ٢٠٠٩ ديـسمبر    ١٣ -١٤وذلك فـي الفتـرة مـن        " كعنف اجتمعي وأثره على النساء    

باعتبـار التحـرش    " حملة شـارع أمـن للجميـع        " ويأتي هذا المؤتمر استكماالً لحملة      
 النـساء والفتيـات لـيس فـي مـصر           منها تعاني   التيالجنسي شكالً من أشكال العنف      

والمنطقة العربية فحسب وإنما في جميع دول العالم سـواء المتقدمـة منهـا والناميـة ،                 
مما دفع األمين العام لألمم المتحدة لشن حملة عالميـة لمواجهـة العنـف ضـد المـرأة              



 

 ٥٠

 عامـة والنـساء علـى وجـه التحديـد ، كمـا              اإلنسانباعتباره انتهاكاً جسمياً لحقوق     
رتب عليه عواقب اجتماعية واقتصادية وخيمـة ، حيـث يعـوق المـشاركة الكاملـة                تت

 والـسياسية   االجتماعيـة و االقتـصادية للمرأة في مسيرة التنمية على جميـع األصـعدة          
 المتفـق عليهـا دوليـاً ،        اإلنمائيـة كما يشكل تهديداً خطيراً علـى تحقيـق األهـداف           

 دولـة عربيـة إلـي فهـم ظـاهرة       ١٦ قيادات وناشطات من     يضميهدف المؤتمر الذي    
 علـى   وأثـره التحرش الجنـسي كأحـد أشـكال العنـف االجتمـاعي ضـد النـساء                

مشاركتهن في المجال العام ، وتبادل الخبـرات والـدروس المـستفادة حـول مواجهـة            
 إقليمي من أجل تحسين التعـاون بـين الـدول فـي             بشكللعنف ضد النساء ، والتنسيق      

 علـى المـستوي التـشريعي ، فمثـل هـذه            االجتماعيالعنف  المنطقة العربية للحد من     
المناقشات تعد خطوة لتفعيل القوانين والتشريعات في المنطقـة العربيـة حيـث تـساهم               

 والردع، يتناول المؤتمر قـضية التحـرش الجنـسي مـن ثـالث      االجتماعيالتغيير في  
 المجتمـع    إلـي محـور    باإلضـافة  والمحور القانوني    االجتماعيالمحور  : محاور هي   

 أشـكال عنـف االجتمـاعي ، وكيفيـة مواجهـة التحـرش              شسيناقالمدني واألعالم ،    
ي حركة النـساء ومـشاركتهن وكيفيـة تطبيـق القـوانين            الجنسي دون وضع قيود عل    

 إلـي دور المجتمـع المـدني واألعـالم فـي            باإلضـافة والتشريعات ذات الـصلة ،      
ـ        سي فـي النـساء بمـصر ، وأنهـا     محاربة هذه الظاهرة، وتنامي ظاهرة التحرش الجن

 ، وإنمـا امتـدت إلـي لمـس أجـساد      اإلباحيةلم تعد قاصرة على النظرات أو الكلمات   
" ميـل أنـد جارديـان       " النساء بشكل إباحي من قبل المتحرشـين ، وذكـرت جريـدة             

" المتحرشون الجنـسيون يجبـون شـوارع مـصر        :" البريطانية في تقريرها المعنون ب    
ش الجنسي بالـسيدات فـي مـصر باألمـاكن العامـة لـم تعـد                ، وأن عمليات التحر   

 فـي مرحلـة عمريـة أو طبقـة اجتماعيـة محـددة أو             السيداتتقتصر على استهداف    
بعضاً من النساء ، وإنما تحول لسرطان اجتمـاعي يهـدد كيـان المجتمـع المـصري،                

 التقريـر إلـي أن المـرأة        وأشـار استناداً تقرير للمركز المـصري لحقـوق المـرأة          
لمصرية لم تعد تشعر باألمان أثنـاء سـيرها فـي الـشارع المـصري إلـي حـد أن                   ا

 المـستمر فـي     االرتفـاع إلـي   بعضهن يفكر في مغادرة مصر لهذا الـسبب، ولفـت           
الجرائم الجنسية في مصر رغم عدم توافر أرقام رسـمية ن حجـم الظـاهرة ، مـدلالً                  



 

 ٥١

 امـرأتين ير إلـي اغتـصاب       تـش  االجتماعيةبتقارير المركز القومي للبحوث الجنائية و     
مـن هـؤالء    % ٩٠ مليـون نـسمة ، وأن        ٨٠كل ساعة في مصر البالغ عدد سـكانها         

المغتــصبين والمتحرشــين عــاطلون عــن العمــل ، ونقــل التقريــر عــن خبــراء 
 انتـشار  تـساعد علـى زيـادة        التـي اجتماعيين قولهم ، إن هناك العديد من العوامـل          

برزهـا تفـاقم مـشكلة البطالـة وانتـشار         ظاهرة التحرش الجنسي في مصر ، يـأتي أ        
 إلـي ارتفـاع تكـاليف الـزواج ، وغيبـا الـوازع              باإلضـافة العاطلين في الشوارع،    

  .  الذي يحرم ممارسة الجنس خارج نطاق الزواجالديني

 
أظهرت إحصائيات أن أكثر من ثلثي الرجـال فـي مـصر يقـرون بارتكـابهم                

ش الجنسي ضد نساء ، وأن الغالبية منهم تلقـي بـاللوم علـى المـرأة                ممارسات التحر 
في ذلك، جاء ذلك في دراسة أجراءهـا المركـز المـصري لحقـوق المـرأة وأطلـق                  

 وامـرأة عينـة مـن ألفـي رجـل         ، وشـملت    " غيوم في سـماء مـصر     " عليها أسم   
 أعلـن عنهـا المركـز       التـي  أجنبية ، وجـاء فـي الدراسـة          امرأة  ١٠٩مصريين و 

عقد فـي القـاهرة أن الغالبيـة العظمـى          خميس خالل مؤتمر صحفي عقد في القاهرة        ال
من المصريين يعتقدون أن عدد حـاالت التحـرش الجنـسي يتزايـد ، بـسبب تفـاقم                  

 التـي  وعدم التعمق في القيم الدينية ، وهذه الدراسـة هـي الثـاني               االقتصاديالوضع  
"  مـن عمـل المركـز فـي حملـة            يصدرها المركز وتعد استكماالً للمرحلـة الثالثـة       

 ، اإللكترونـي ، كمـا يقـول موقعـه    ٢٠٠٥ تبناها منذ عـام     التيو" شارع أمن للجميع    
، بينمـا  % ٦٢وبلغت نسبة الرجـال الـذين اعترفـوا بارتكـابهم التحـرش الجنـسي             

نـصفهن قلـن   % ٨٣بلغت نسبة النساء اللواتي قلن إنهن تعرضـن لهـذه الممارسـات           
  .إن ذلك يحدث يومياً

 لخوف من اإلبالغ ا 
 تجتـذب الماليـين مـن الـسياح         التيويأخذ شكل التحرش الجنسي في مصر ،        

األجانب ، بشكل عام مالمـسة النـساء والـتلفظ بعبـارات إباحيـة ن وقيـام رجـال                   
بكشف أعضائهم الخاصة للنساء ، وأحيانـا يمـارس هـذا الـسلوك فـي مـصر فـي                



 

 ٥٢

ـ  باإلضـافة الشوارع أو وسائل النقـل العامـة ،          ي األمـاكن الـسياحية أو المعاهـد       إل
التعليمية األجنبية ، قد يكون لهذا السلوك عواقب وخيمـة علـى الـسياحة فـي مـصر                  

 تشكل مصدراً رئيسياً من مصادر الدخل القـومي فـي الـبالد ولـم تـزد نـسبة        التيو
، وذلـك ألنهـن ال   % ٢,٤اللواتي قمن بـالتبليغ عـن محـتهن للـشرطة عـن       النساء  

ك أو يخشين من إيـذاء سـمعتهن كمـا تقـول الدراسـة ، وقالـت                يرون جدوى في ذل   
مـضيفة  " إن معظم النساء لم يفعلن شيئاً حـين تعرضـن للتحـرش الجنـسي      " الدراسة  

عـدم فـتح الموضـوع أبـداً، وألقـي          أن معظم النساء المصريات يعتقدن أن علـيهن         
تمتع بـه   من الرجال باللوم على المرأة ألنها تستدعي هذا الـسلوك ، فهـي تـس              % ٥٣

ر محتشمة ، وتوافق بعض النـساء الرجـال فـي هـذا الـرأي،           ، أو ترتدي مالبس غي    
ويري هؤالء أن على المـرأة أن تلـزم منزلهـا بحلـول الثامنـة مـساء ، ووجـدت                    

 تعرضـن للتحـرش فلـن إنهـن كـن           إنهـن  معظم النساء اللواتي ذكـرن       أنالدراسة  
تكـرار  :  مـصر  اإلسـالمي  الـزى يرتدين مالبس محافظة ، وإن غـالبيتهن ترتـدين          

حوادث مهاجمة الفتيات في قلب العاصمة يثير غـضباً فـي الـبالد ويكـشف وجـود                  
خلل ينخر المجتمع المصري تسود مصر حالة مـن الغـضب بعـد حـوادث تحـرش                 
جنسي قامت بها أعداد كبيرة من الـشباب فـي شـوارع وسـط القـاهرة مـساء أول                   

خلـل يـضرب روح     " قفـون دلـيالً علـى       وثاني أيام عيد الفطر ورأي فيها كتاب ومث       
، وكـان كـاتبوا المـدونات       " لثورة جيـاع أو انتفاضـة شـعبية         " وربما مقدمة   " األمة
، الذين شاهد بعـضهم الوقـائع بنفـسه وقـام بتـصوريها ن أو ل مـن                  اإلنترنتعلى  

ويروي مالـك مـصطفي فـي مدونتـه         " أحداث الثالثاء األسود  " عليها  كشفها وأطلقوا   
ما شاهده بنفسه في شارع طلعت حرب بوسـط مدينـة القـاهرة بينمـا               " س  مالكو أك " 

شـريط فيـديو قـام بتـصويره ن         " الوعي المـصري  " وضع وائل عباس على مدونته      
أنـه شـاهد الثالثـاء      " السعار الجنسي في وسـط البلـد      " ويقول مالك في مقال بعنوان      

ـ  " أصـدقائه مع عـدد مـن      ) أول أيام العيد في مصر      ( الماضي   داداً غفيـرة مـن     أع
فتحركنـا معهـم    ) وسـط القـاهرة   ( الشباب تصفر وتركض في اتجاه شـارع عـدلي          

 العـشرينات تعـصبرت علـى األرض      أوائـل بفتـاه فـي     لنرى ماذا يحدث وفوجئنـا      
والتف حولها عدد كبير من الشباب يقومـون بتحـسس أجـزاء مـن جـسدها ونـزع                  



 

 ٥٣

يـات أو سـيدات يـسرن بـدون       ويضيف أن الشبان كان يهـاجمون أي فت       " ثيابها عنها   
"  ويتـابع أن فتـاتين  نهم تحرشـوا بـبعض المحجبـات والمنقبـات ،        مصاحبة رجال وأ  
خليجية ظهرن فأحاط بهم الشباب تماماً وقـام عـدد كبيـر باحتـضان              ترتديان عباءات   

وكان هناك أطفال في الحادية عـشرة والعاشـرة مـن العمـر             الفتاتين وخلع حجابيهما    
ويقـول مالـك مـصطفي ووائـل عبـاس أن           " تحت العبـاءات    يقومون بالدخول من    

 نجـح بعـض أصـحابها فـي         التـي  بالمطاعم أو المحالت     لالحتماءالفتيات كن يهربن    
 فـي   المنـشورة وتؤكـد الوقـائع     إيقاف سيارات أجرة لنقلهن بعيداً عن وسط المدينـة          

ـ                 ن منـع   المدونات أن عدد رجال الشرطة في قلب القاهرة كان قلـيالً فلـم يتمكنـوا م
أرقامـاً  ". مـالوم أكـس  " التحرش ، وأثارت هذه الحوادث اهتماماً كبيراً وحقـق موقـع         

 ١٨قياسية في عدد الزوار إذ بلغ عدد الذين قرأوا تقريـره عـن هـذه الوقـائع قرابـة         
 تعليـق ، وانعكـس      ٧٠٠ألف شخص ووصلت التعليقات الغاضبة عليها إلـي حـوالي           

 ، انتقـدت األديبـة والناشـطة النـسائية          ثنـين واال في الصحف المصرية     االهتمامهذا  
المـستقلة الحكومـة    " المـصري اليـوم     " سحر الموجي شدة في مقال نشرته صـحيفة         

 النهمـاك رغـم تقـدير     " المصرية وحملتها مسؤولية مـا حـدث ، وقالـت المـوجي             
هـل  " وتابعـت  " مـشروع أحيـاء األسـئلة     ( نووي  الحكومة في الركض وراء قطار ال     

في األساس قد منحتم هـؤالء الـشباب وطنـاً حقيقيـا            ) ئولون في الحكومة    المس( كنتم  
 وطفـل أمـا    وامـرأة فيه التعليم والرعاية الصحية ولقمة عيش كريمة ومـشروع بـين            

 هـذه العدوانيـة    شـياطين  هـي الـسبب فـي إطـالق          اإلنسانية لحقوقهمأن انتهاكاتكم   
أمنك يـا حكومـة فـي هـذا         أين ذهب   " الخارجة عن كل األطر األخالقية ، وتساءلت        

أن يومـاً  " وتابعـت  "  المظـاهرات الـسياسية     مـن اليوم وهو الذي يسد عين الشمس و      
 التـي كهذا من شأنه أن يسقط حكومات ويفيـق شـعوباً كاملـة علـى عمـق العاويـة         

 أكد الكاتب نبيل شرف الدين انـه نـزل إلـي وسـط              أيضاوفي المصري   " وقعت فيها   
شـاهدت أعـداداً    "  األربعاء فشهد بنفسه أحداثاً مماثلـة وقـال          المدينة ثاني أيام العيد ،    

غفيرة من الشباب تراوح أعمارهم بين الثانيـة عـشرة والثالثـين يـسيرون جماعـات               
كالقطعان وكانوا يهتفون بعبارات قبيحة ال يمكن نـشرها ووسـط هـذا الهـدير كـان                 

 إبـراء الذمـة مـن       هناك صوت نسائي يصرخ مستغيثاً بينما المارة يتمتمون بعبـارات         



 

 ٥٤

إن ما حـدث يعنـي أن هنـاك خلـالً يـضرب روح هـذه       " طراز ال إله إال اهللا وتابع     
 أوليـة لقـادم أسـوأ وهـو باختـصار      إرهاصـات األمة وأن هذه السلوكيات ليست إال    

 انتفاضـة   أوودون التفاف سيناريو الفوضى سواء جـاء فـي صـورة ثـورة جيـاع                
مجموعـة كبيـرة    " أنفـي بيـان     " اإلنـسان مركز الجنوب لحقـوق     " ، وقال   "شعبية  

من الشباب قامت طوال أيام العيـد بـالتحرش بالنـساء والفتيـات فـي وسـط البلـد                   
ووصل األمر إلي حد تجريد بعضهن من المالبس ولم يكن للعـدد القليـل مـن رجـال                  

مـا حـدث فـي      " وأكـد المركـز الحقـوقي أن        " األمن دور يذكر في حماية الفتيات       
يعتبر دليالً على مـشكالت ضـخمة يعـاني منهـا المجتمـع المـصري               وسط القاهرة   

علمـاء  : ، مـصر    "بسبب الفقر والبطالة وتأخر سن الـزواج وزيـادة ثقافـة العنـف            
 قـام عـدد مـن العلمـاء التـابعين لـدار             الجنسي في مواجهة ظاهرة التحرش      اإلفتاء
مـا يتعلـق     المصرية بحضور دورة تدريبية فـي محاولـة لـدعم مهـاراتهم في             اإلفتاء

 أو  لـآلداب بطريقة التعامل مع التائبات ممن كـانوا يعملـون ضـمن أعمـال منافيـة                
 المـصرية باألعـداد للـدورة       اإلفتـاء ممن وقعن فريسة للتحرش الجنسي ، قامت دار         

واسـتمرت خمـسة أيـام وانتهـت فعالياتهـا يـوم            " همـسة   "  جاءت تحت أسم     التي
 االنـدماج  الفتيـات علـى محاولـة        األربعاء الماضي ضمن برنـامج يـساعد هـؤالء        

 في المجتمع مرة ثانيـة ، بعـد ظهـور هـذه الحـاالت فـي العديـد مـن                     واالنخراط
األعمال الفنية بشكل وصفة هؤالء العلماء بالمبـالغ فيـه ، حـاول العلمـاء استعرضـا             

 أو وقعـن بالفعـل تحـت        االنحـراف إلـي    أدت بكثير من الفتيـات       التيكافة األشكال   
لجنسي ومحاولة تفهم دور المجتمع فـي هـذه الظـاهرة الـسيئة سـواء        تأثير التحرش ا  

كان هذا الدور سلبي أم إيجابي ، ويقول بعـض األئمـة الـذين حـصلوا علـى هـذه                    
الدورة إنها أضافت لهم الكثير ممن كـانوا يجهلونـه بـشكل وطريقـة التعامـل مـع                   

 البغـاء   يعملـون فـي   هؤالء الذين وقعوا ضحايا التحـرش الجنـسي أو ممـن كـانوا              
 وأرادوا التوبة منهم وال يجدون من يقدم لهـم يـد العـون والنـصيحة وذكـر                  مبإرادته

هؤالء األئمة أن حضورهم هذه الدورة أضاف لهـم الكثيـر وكـان لـه دور إيجـابي                  
 جلـي علـى المجتمـع    أثـره وعية لديهم وبالتـالي سـوف يظهـر        تفي زيادة جرعة ال   
، مـرة مـن المجتمـع أوالً ومـن           ظلمـت، حـسب قـولهم        التـي وخطاب هذه الفئة    



 

 ٥٥

العلمـاء واألئمـة ثانيـاً ، وأضـاف هـؤالء            بهذا المجتمع من     اإلصالح على   القائمين
األئمة أن أشكال التوعية تختلف ما بـين الخطبـة فـي المـسجد يـوم الجمعـة وبـين           

ـ               دد مـن   الدرس الذي يتخلل الصلوات الخمس واألسـتيكر الـذي يطبـع ويـوزع وع
 التـي لـبعض قرائهـا ، وقـال األئمـة إن الـدورة التدريبيـة         يحبـذ ا   التيالمطويات  

حضروها ساعدتهم في كيفية التعامل مع الحـاالت الحرجـة فـي المجتمـع وبخاصـة                
 الناجمـة عـن     اآلثـار  الفتيـات وبالتـالي      أو بشذوذ جنسي سواء من الفتيان       أصبنمن  

لرذيلـة   ربما تقع علـى مـن يمـارس هـذه ا           التيهذه الظاهرة والتخويف من العقوبة      
 حـضرها العلمـاء واألئمـة       التـي  ، وأكدت الدورة التدريبية      اآلخرةسواء في الدنيا أو     

المجتمـع علـى    أن المصابين بهذا الداء أو من يمارسـون هـذه الرذيلـة هـم جـزء                 
 منهم ومحاولـة إصـالحهم ، ألن بـصالحهم سـوف تنـضبط كثيـر           االقترابالعلماء  

 هـذا   أن هـذه الـدورة      حـضورهم  بعـد     ، ولفـت المتـدربون     عهذا المجتم من زوايا   
السلوك المشين فردي في مجتمعاتنا العربيـة غيـر أن تثيـره علـى المجتمـع شـديد                  

البد أن تكون هنـاك وسـائل وعالجـات يلجـأ إليهـا المجتمـع منهـا                وفتاك وبالتالي   
 يتسع دور العلماء في هـذه التوعيـة ، وعبـر المتـدربون أن               أنعملية التوعية والبد    

ظواهر الموجودة في مجتمعاتنا العربيـة علـى قـدر قلتهـا إال أنهـا تمثـل                 مثل هذه ال  
قنابل موقوتة لهذه المجتمعات وبالتالي البـد أن يـدير العلمـاء وجـوهم لمثـل هـذه                  
الظواهر ومحاولة معالجتها ، حكمت إحـدى محـاكم منطقـة المدينـة المنـورة علـى                 

ء تحرشـه بالنـساء وإعـداد       أحد الطالب بالمرحلة الثانوية بجلده سـبعين سـوطاً لقـا          
 بالنساء وإلقائهـا فـي الطـابور الـصباحي ، حيـث حكـم               التحرشكلمة عن أضرار    

 على أحد الطـالب بجلـده سـبعين سـوطاً ، ولكونـه طالبـاً وسـجنه يلحـق                    قاضي
الضرر به في مستقبله الدراسي فقد اكتفـى القاضـي عوضـاً عـن الـسجن بإعـداد                  

 الطـالب فـي     أمـام ساء وأضـراره وإلقائـه      المدعي عليه موضوعاً عن التحرش بالن     
المدرسة ليكون عبرة لزمالئـه وعـدم مـضايقة النـساء ، وكـان طالـب بالمرحلـة                  
الثانوية قد القي القبض عليه يمارس التحرش بالنـساء فـي األسـواق وبعـد عرضـه                 

) ٧٠(على قاضي بمحاكم المدينة المنورة اصدر القاضـي حكمـاً علـى الطالـب بــ                 
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ن السجن حفاظاً وحرصاً من القاضـي علـى مـستقبل الطالـب فقـد               سوطاً وإعفائه م  
  . أكتفي بالجلد

 أكاديمية بحرينية للقتال تدرب الفتيات على مواجهة التحرش الجنسي:-   
تبنت أكاديمية لفنون القتـال أول برنـامج مـن نوعـه فـي البحـرين يخـتص              

المرحلـة  بتدريب الفتيات على مواجهـة التحرشـات الجنـسية ، وأنهـت أول دفعـة                
، وشـملت الدفعـة     " كيف تـتخلص مـن الخـصم        " أو  " هوسنشل" األولي من برنامج    

 ، أصـبحن قـادرات علـى المـشرف العـام علـى البرنـامج                وامرأة فتاة   ٢٢األولي  
ـ    يتعرضـن  " إن الفتيـات فـي البحـرين        " العربيـة نـت   " وصاحب أكاديمية الشمس ل

، وتعرضـت   "  المعتـدي    للتحرشات وأصبح من الضروري أن يتعلمن كيـف يـردعن         
بعض الفتيات اللـواتي خـضن البرنـامج إلـي اعتـداءات بـين الـسرقة والتحـرش           

  .  باألكاديميةااللتحاقالجنسي داخل وخارج البحرين وهو ما دفعهن إلي 
   -:أقوى من أي رجل 

مـن الجـسم تـؤدي      " حـساسة    " أمـاكن تشمل فنون الردع تعلم أسرار ضرب       
مؤقتة للمتحرش ، ويوضح فريـد الـشايب المتخـصص فـي             ال اإلعاقة أو   اإلغماءإلي  

نحن ال نطلب مـن الفتـاة المقاومـة عليهـا الـتخلص             : التايكوندو وقتال الشوارع قائالً   
وقالـت مدربـة    " من المتحرش من خالل ضربه في األماكن السرية ثم تلـوذ بـالفرار              

" لـب علـى     غإنها باتـت تـستطيع الت     " العربية نت   " أيروبكس شاركت في الدورة لـ      
اليـوم  : "  طلبـت عـدم ذكـر اسـمها          التيوأضافت الشابة   " أي رجل يفكر بالتحرش     

من الدفاع عـن أنفـسنا ضـد معتـد يحمـل            نحن أقوى ولدينا ثقة عالية بالنفس تمكننا        
، وتنشر الـصحف البحرينيـة بعـض القـصص حـول تعـرض              "سكيناً أو أداة أخري   

 والجمعـة الماضـي قالـت الـشرطة     فتيات للتحرش في الشارع بين فتـرات متباعـدة   
" ,تخصـصت فـي الـسرقة        بحرينياً وأسـيوياً     ١٥إنها قبضت على عصابة مكونة من       

 يعلـن   التـي وهـي المـرة األولـي       " وخطف نساء وإرغامهن على ممارسة الرذيلـة        
  . االختطاففيها عن القبض على عصابة متخصصة في 
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 تفاصيل البرنامج:-   
ات ،   مـستوي  ٣ت الـذي يـستمر لمـدة عـام إلـي            وينقسم برنامج تدريب الفتيا   

تبدأ فيها الفتاة بتلقي دروس في المرونـة وكيفيـة الـسقوط علـى األرض ، وصـوالً                  
لمراحل متقدمة مثل شل حركة الخصم أو القضاء عليـه فـي أسـرع وقـت ، وحـول            

الكـوري ، قـال   " هوسنـشل "  ، وفـن  األخـرى الفرق بين رياضات الدفاع عن النفس     
مـسكات الخـصم وطرحـه      " النوع الثاني يعتمد على التخلص مـن        "  إن   فريد الشايب 

يمكـن للفتـاة أن     " وأضاف هي طريقـة سـهلة       "  يستخدمها   التي األدوات   ةليأرضاً وس 
 تكون قوية الجسد ألنه هذا النـوع مـن الحمايـة ال يحتـاج إلـي قـوة                   أنتتقنها دون   

حرينيـات ، وتـستبعد إحـدى       ويلقي البرنامج رواجاً بـين الفتيـات الب       " عضلية كبيرة   
فـن الـدفاع    "  ، مشيرة إلـي أنهـا تعلمـت          اآلخرين ما تعلمته ضد     المدربات استخدام 
، وتـشترط األكاديميـة علـى الفتيـات قبـل           " اآلخرين على   االعتداءعن النفس وليس    

بدء البرنامج عدم اسـتخدام هـذه األسـاليب إال فـي الـضرورات ، ويتحـدث فريـد          
 يريـدون   اكـانو " قدم بها شبان لـتعلم هـذه الفنـون ألنهـم            الشايب عن رفض لبات ت    

، وتنتـشر فـي البحـرين مـدراس تعلـيم           " استغاللها في أنشطة خارجة على القانون       
 ، ويمارسـها    آسـيا  يعـود جـذور معظمهـا إلـي شـرق            التيفنون القتال المختلفة و   

 فـي   الرجال والنساء على حد سواء ، وسبق لهذه المدارس أن حققـت إنجـازات عـدة               
  . واالنتشار، فكر تستحق التجربة " مسابقات عالمية 

  واالغتصابالتحرش .. تقرير عن أوضاع المرأة في اليمن :  
سجلت معظم الحـاالت العنـف مـصدرها األسـرة وال يوجـد انـسجام فـي                 
سياسة الدولة تجاهها أوضح تقرير محلي خـاص بأوضـاع المـرأة أن أكثـر حـاالت                 

 تـصل  التـي ون مـصدره أفـراد مـن داخـل األسـرة و     العنف الموجه ضد المرأة يك  
م ٢٠٠٧ فـي عـام   اإلنـاث ن مـن  مـن إجمـالي المجنـي علـيه    ) ٥٤,٣(ي  نسبتها إل 

 للمرأة ولجنتهـا الوطنيـة عـن أوضـاع المـرأة للعـام              األعلىوأرجع تقرير المجلس    
 للمـرأة ولجنتهـا الوطنيـة عـن أوضـاع           األعلـى م ، وأرجع تقرير المجلس      ٢٠٠٧

م أسباب زيـادة العنـف الـذي تواجهـه المـرأة علـى المـستوي                ٢٠٠٧المرأة للعام   
 القـوانين والظـروف المعيـشية لـصعبة         احتـرام األسري وخارجها إلي األمية وتدني      
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وارتفاع تكاليفها ، إضافة إلـي زيـادة التفـاوت فـي مـستوي الـدخل بـين أفـراد                    
 المجتمع، ورغم إشارته إلي عدم وجـود إحـصاءات وبيانـات حديثـة عـن أشـكال                

م ونتـائج  ٩٩وحجم العنف الوجه د المرأة ، معتمداً على نتـائج مـسح األسـرة للعـام                 
م ، لكنه أوضح عن حجـم لـبعض أشـكال العنـف مثـل               ٢٠٠٣المسح الصحي للعام    

 ، مـشيراً فـي هـذا الـصدد          األعلى كان للفتيات األحداث النسبة      واالغتصابالتحرش  
م، ٢٠٠٧ام الـشرطة للعـام      حالة تحرش في العمل تـم تـسجيها فـي أقـس           ) ١٧(إلي  

) ٣٦(حالـة و  ) ١٨(كـان نـصيب الفتيـات األحـداث منهـا           حالة اغتـصاب    ) ٣٥(و
) ١٠( أو بحيلـه واجـه فيهـا الفتيـات األحـداث           باإلكراهحاالت مسجلة لهتك العرض     

الموجه ضـد األحـداث والقـصر لمـن تقـل           حاالت وأوضح التقرير عن حجم العنف       
 الخفيـف وبعـدد     اإليـذاء  ، حيـث تـصدره       م٢٠٠٧سنة في عام    ) ١٨(أعمارهن عن   

) ١٩(، ثـم الـشروع فـي القتـل          حالـة ) ٢٢( الخطأ وبعدد    اإلصابةحالة ، تاله    ) ٦٢(
حالـة اغتـصاب   ) ١٣(قتـل عمـد و   ) ١٧(حالـة و  ) ١٨ (االغتصابحالة وشروع في    

 حـاالت   ٣، وجاءت حاالت الزني والخطف من حاضنة في أدني سـلم العنـف وبعـد                
 للمـرأة واللجنـة الوطنيـة للمـرأة العنـف           األعلىرير المجلس   لكل منهما ، وخص تق    

الذي تواجهه السجينة باستعراض ، حيث أشار في البـدء إلـي عـدد الـسجينات فـي                  
سجينة بحـسب إحـصائية لـوزارة الداخليـة ،          ) ١٣٤(م والذي وصل إلي     ٢٠٠٧عام  

ق ملفتاً إلي تساوي من أودعن السجن مع من أفـرج عـنهم فيـنفس العـام مـع فـار                   
سجينتين مودعتين زيادة عن المفرج عـنهن، موضـحاً أن معظـم الجـرائم المرتكبـة                

يليـه جـرائم الزنـا      %) ٥٠(غير محدد النوع وهي تشكل مـا نـسبته          ضد السجينات   
سـجينة  ) ٢٥(حالة ، وبحسب التقرير فإن عدد الـسجينات الحوامـل بلـغ             ) ٤٨(لعدد  

مهـاتهم ، وعـن عـدد القـضايا         طفالً مـرافقين أل   ) ٤٧(طفل ولدوا بالسجن و   ) ٢٦(و
قـضية  ) ٥٥( ، أوضـح التقريـر عـن رفـق           اإلنـسان  رفعها إلي وزارة حقوق      التي

بالغات تتعلق بحقوق المرأة المختلفة ، أمها مـا يتـصل بالحريـة الشخـصية ،                ) ٦(و
 العامـة بـسبب تفـشي ظـاهرة التحـرش           اآلدابوكشف التقرير عن زيادة في جرائم       

حـاالت  ) ١٠(حالـة تحـرش و    ) ١٧(ء ، حيث تم تـسجيل       الجنسي ضد الفتيات والنسا   
 ضـمن العنـف الـذي تواجهـه المـرأة خاصـة فـي               اإلنـاث خطف ، مصنفاً ختان     
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 لإلنـاث المناطق الريفية والساحلية على وجه الخـصوص ، معتبـراً ظـاهرة الختـان               
تشويه ألعضائهن التناسلية نافية وجـود أي دليـل شـرعي أو دينـي يـنص عليـه ،                   

لتشريعات ذات العالقـة بـالمرأة، أشـار التقريـر إلـي وجـود تمييـز                وفيما يخص ا  
 في بعض القانون لصالح الرجـل وضـد المـرأة ، ملفتـاً إلـي سـعي اللجنـة                   أصبح

الوطنية للمرأة بمعية بعض منظمات المجتمـع المـدني الناشـطة فـي مجـال حقـوق                 
ـ   في إجراء تعديالت أو تغيير في بعض المـواد والقـوانين           اإلنسان ة بـالمرأة ،     الخاص

مشيرة إلي أن أخر المساعي كان في تقـديم مجموعـة مـن التعـديالت أو التغييـرات                  
في بعض القوانين إلي مجلس الوزراء في أغـسطس مـن العـام المنـصرم، مؤكـدة                 

 قـوانين ، لكنهـا أشـارت إلـي عـدم            ١٠ شـملت    التيإقرار معظم تلك التعديالت و    
 عـدم وجـود مبـررات       إلـي ار التقرير    وأش اآلنإقرارها من قبل مجلس النواب حتى       

واضحة لعدم موافقة مجلـس النـواب علـى التعـديالت الخاصـة بقـانوني الجنـسية                 
 وجـود انـسجام بـين توجـه         مإلي عـد   الشخصية ن وخلص التقرير بالقول       واألحوال

الدولة في دعم المرأة وتمكينا وعـدم قيامهـا فـي نفـس الوقـت بـإجراء تعـديالت                   
  . ههاقانونية معبرة على توج

  
مـن الرجـال   % ٦٢في اسـتطالع أجـراه مركـز حقـوق المـرأة يؤكـد أن          

 وردت فـي    التـي متهمون بالتحرش الجنسي بالنـساء، ويتـضمن أشـكال التحـرش            
 منهـا اللمـس والتحـديق أو ترديـد عبـارات خادشـة أو الكـشف عـن                   االستطالع

ـ       االستطالعل  ويقو.. األعضاء التناسلية أمام النساء      ده المركـز    أن التقريـر الـذي أع
المصري لحقوق المرأة أصبح مـشكلة حقيقيـة تعـاني منهـا النـساء فـي المجتمـع                  
المصري بصفة عامـة وبـشكل يـومي ، وتـشكو النـساء المـصريات والـسائحات                 
الزائرات لمـصر مـن تعرضـهن لمـضايقات وتحرشـات جنـسية فـي الـشوارع                 

امعـات ، بـالرغم مـن الطبيعـة المحافظـة فـي             واألماكن العامـة واألسـواق والج     
 يؤكد أن الحالة المـصرية شـبيهة إلـي حـد كبيـر       المجتمع المصري ن وكاتب المقال    

مـن الرجـال المـشاركين فـي     % ٥٣ال اختالف بينهمـا ، وألقـي   .. بالحالة الكويتية   
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االستطالع باللوم على المرأة وقالوا إن النـساء يرتـدين المالبـس غيـر المحتـشمة ،                 
 أن أغلـب المـشاركين      االسـتطالع ووافقت النساء على هذا الرأي المـصيب، وقـال          

 تلـبس الـضيق تـستحق       التـي  يوافقون على الرأي القائـل أن البنـت          االستطالعفي  
كما قال أغلبهم أن المـرأة يجـب أن تكـون فـي منزلهـا              . التعرض للتحرش الجنسي    

أن تعـيش بكرامـة وحريـة       بحلول الساعة الثامنة مساء وإذا كان مـن حـق المـرأة             
 االغتـصاب فعليها أن تصنع األسباب الرئيسية من أجل هـذا ، فمـثالً نتـذكر جريمـة        

 منذ سنوات عنـدما حـاول أحـد الـشباب اغتـصاب شـابة               اإلسكندرية تمت في    التي
 مغلظة في مـصر، لـذا وفـي أثنـاء           االغتصاببجوار منزلها ، والمعروف أن عقوبة       

ي من الضحية الشابة تمثيـل دورهـا ونوعيـة مالبـسها            طلب القاض .. جلسة المحكمة   
 وجلـست بالطريقـة     جـداً عند حدوث الجريمة ، وكانت المفاجأة أن مالبسها قـصيرة           

: نفسها أمام القاضي مما برز معـه مالبـسها الداخليـة ، عنـد ذلـك قـال القاضـي                     
ـ           رت حكمت المحكمة ببراءة الشاب من التهمة المسندة إليـه ، هـذه القـضية حقيقـة ج

 أؤكـد ضـرورة تخفيـف العقوبـات الجنائيـة           أن ، وأريـد     اإلسـكندرية أحداثها في   
لألسـباب المـذكورة ضـد مـن يتحـرش بهـن وهـن        " التحرش الجنـسي   " لقوانين  

يرتدين المالبس الفاضحة سواء في الجامعـة أو أسـواق المـول أو فـي الـشوارع ،                  
لعقوبـات علـى المتحـرش      أما من تلتزم الحشمة والوقار واألدب فال بد مـن تغلـيظ ا            

 حـول ظـاهرة التحـرش     واإلحـصائيات بها جنسياً المرأة األمريكية بعـض الحقـائق         
  . الجنسي

يعتبر التحرش الجنسي جريمة عنيفـة ولـيس جريمـة جنـسية فقـط ، حيـث                 
 المعانـاة الـذي يـسببها للـضحية جـراء           إللحـاق يستخدم المتحرش الجنسي كوسيلة     

ا إلضعافها وللسيطرة عليهـا والـتحكم بهـا ، وفـي             الذي يفرضه عليه   واإلذاللالعنف  
 حالـة اغتـصاب لنـساء بالغـات         ١,٣كل دقيقة في الواليات المتحدة األمريكية، هنالك        

 في كل ساعة في الواليـات المتحـدة األمريكيـة ، وهكـذا فـي                امرأة ٧٨، وتغتصب   
 ٥٦٩١٦بالغـة تغتـصب فـي أمريكـا أي مـا يعـادل               امـرأة  ١٨٧١كل يوم هنالك    

  يخطـط  االغتـصاب فـي كـل حـاالت       % ٩٠ شهرياً ، وقد أثبتت الدراسات أن        أةامر
 إمـا أن المعتـدي يحمـل سـالحاً أو           االغتصابمن حاالت   % ٨٧لها سابقاً إذ إنه في      
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 أجريـت فـي إحـدى       التـي يهدد الضحية بالموت إذا قاومته ، ونـتج عـن الدراسـة             
ريــت علــيهن  أجالتــي اإلنــاثمــن % ٢٥ أن ١٩٩٨الجامعــات األمريكيــة ســنة 

، ) ٣( أو تعرضـن إلـي محاولـة اغتـصاب           لالغتـصاب الدراسة إما أنهن تعرضن     
مـن رجـال الجامعـة اعترفـوا بـأنهم قـد قـاموا              % ٥٠ومن ناحية أخري تبين أن      

إنهـم سـيقومون    % ٥١بإجبار النساء لممارسة الجنس ، وفـي دراسـة أخـري قـال              
ـ         باالغتصاب  األخـرى  االسـتبيانات ي بعـض     إذا ما تأكدوا بأنهم سينجون بفعلتهم ، وف

من النساء كـانوا يـشربون الكحـول أو يتعـاطون           % ٥٥من الرجال و  % ٧٥تبين أن   
 ، وقـد تبـين أن نـسبة التحـرش الجنـسي فـي               االغتـصاب المخدرات قبل حادثـة     

، الواليات المتحدة األمريكية هي األكثر بـين األمـم المتقدمـة صـناعياً فـي العـالم                  
ـ    ١٩٩٠وفي عام     فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة         االغتـصاب االت   تعدي عدد ح
 االغتـصاب  حالة اغتصاب وألول مرة في تاريخ أمريكـا وارتفعـت نـسبة              ١٠٠٠٠٠

 فـي الـسنوات العـشر       األخـرى بنسبة أربع مرات بالمقارنـة مـع نـسبة الجـرائم            
 أجريـت فـي الواليـات المتحـدة     التـي األخيرة، وأخيراً توصلت بعـض الدراسـات      

 هـم أكثـر     ٢٤ -١٦ي أن عدد النـساء اللـواتي تبلـغ أعمـارهن مـن              األمريكية إل 
 بثالث مرات من النـساء األخريـات التحـرش الجنـسي بـالمرأة              لالغتصابعرضة  

العاملة مما الشك فيه أن المـرأة المـصرية قـد تمكنـت مـن تحقيـق العديـد مـن                     
المكاسب على كافـة األصـعدة ، سـواء كـان ذلـك علـى المـستوي الشخـصي أو             

عي بل وحتى الدولي ، وذلك أثنـاء مـسيرتها الطويلـة للبحـث عـن حقوقهـا                  المجتم
وإثبات دورها وفعاليتها في العديـد مـن المجـاالت ، فـضالً عـن تلـك التحـوالت                   

 المختلفـة ، وفـي      االجتماعيـة  طرأت على صـورتها لـدي الـشرائح          التي اإليجابية
 يمكـن النظـر     التـي الت  حياتنا المعاصرة اليوم ، تعاني المرأة من العديد مـن المـشك           

 التـي إليها بوصفها ضريبة لتلك النجاحـات مـن قبيـل الـضغوط النفـسية والبدنيـة                 
تواجهها في كفاحها للتوفيق بين حياتها العلميـة مـن جهـة ، وبـين حياتهـا األسـرية                
من جهة منغصات تصل إلي حل محاولـة الـبعض التحـرش بهـا جنـسياً ، فمعانـاة                   

ـ       أنر متزوجـة أم متزوجـة تـزداد بـسبب مـا يمكننـا         المرأة لعاملة سواء كانت غي
 التـي  ، و Sexual Harassmement" التحـرش الجنـسي   " نطلـق عليـه ظـاهرة    
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 ، Oral Sexual Harassmentتتعدد مظاهره وتتبـاين مـا بـين التحـرش الـشفهي      
 فـي طلـب     واإللحـاح من إطالق النكات والتعليقات المشينة ، والتلميحـات الجـسدية،           

 إلي ذلـك ، ثـم تتـصاعد حتـى تـصل             موحيةح أسئلة جنسية ، ونظرات      لقاء ، وطر  
 والشـك فـي أن   Physical Sexual Harassmentإلي محاولـة مالمـسة الجـسد،    

التحرش الجنسي يعد عمالً إرهابياً من نوع أخـر وسـلوك إجرامـي عـدواني يطـال                 
ـ  ، و   الطفل أيضاً ، بل وفي حاالت جـداً قليلـة الرجـل كـذلك              المرأة ، بل ويطال    ي ف

 للتحرش الجنسي بالمرأة، وذلـك نظـراً لمـا لـه            بالتطرقهذا الموضوع سوف اكتفي     
 ، على اعتبـار أنـه يعـد شـكالً           اإلنسانيةمن مضاعفات نفسية واجتماعية على الحياة       

 القهر الـذي يمـاس علـى المـرأة داخـل المجتمعـات العربيـة خاصـة                  أشكالمن  
ين الرجـال والنـساء ، وقبـل الـشروع فـي      والعالمي عامة فيخلق خلالً في العالقات ب 

 نقر بـأن دراسـة هـذه الظـاهرة مـن            أنعرض موضوع هذه الرقة البحثية ن يجب        
 ال تمثل إال جانباً بـسيطاً مـن تلـك المعانـاة             واإلحصائياتالصعوبة بمكان ، فاألرقام     

   -:وهي تعيشها المرأة العاملة في عالم اليوم ،وذلك لعدد من األسباب ، التي
: وأن كثيـراً مـن ضـحايا التحـرش تخـاف مـن        : ساسية الموضـوع   ح -أ

 ستـشير إليهـا بالدرجـة األولـي ،          االتهـام الفضيحة، وتلويث السمعة ، فإن أصـابع        
التحـدث عـن معاناتهـا ، ال توجـد إحـصائيات            لذلك فهي تفتقد الجرأة والشجاعة في       

الظـاهرة  أو أرقام توضح مدي هذا التحرش ، وهو مـا يجعـل الوقـوف علـى أثـار        
  . صعباً للغاية

:  بعض الضحايا تخاف من فقد عملها في ظـل ارتفـاع معـدالت البطالـة                 -ب
فالمرأة قد تتحمل ما يصيبها من أذى نفسي ومعنوي في ظـل حاجتهـا إلـي المـادة ،                   
وشعورها بأنهـا أسـيرة الحاجـة لكـسب العـيش والعجـز عـن مقاومـة إسـاءات                  

  . المتحرشين
خاصـة  : ني عليها لن يجـد العقـاب الـرادع لـه             شعور الضحايا بأن الجا    -ج

في ظل تهافت القوانين الخاصة بـالتحرش الجنـسي ، فعلـى الـرغم مـن أن عقوبـة          
للمرأة قـد تـم تـشديد عقوبتـه إلـي درجـة             ) االغتصاب(  الجنسي القهري    االعتداء
 ينفـذ مـن خاللهـا       التـي ، إال أن القوانين ما يزال بـه عـدد مـن الثغـرات               اإلعدام



 

 ٦٣

 ، كمـا أن القـوانين الوضـعية ال تحمـل فـي              الجنـاة ن كي ينقذون رقـاب      المحامو
طياتها أي تجريم صريح ومباشر لفعل التحرش الجنـسي ، ويـتم التعامـل معـه فـي                  
األغلب واألعم على أنه نوع من أنواع الفعل الفاضـح ن األمـر الـذي يعكـس عـدم                   

مـادة رقـم    قدرة القانون المصري على مواجهة ظـاهرة التحـرش ، حيـث تـنص ال              
 على انه يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنة وبغرامة ال تقـل عـن مـائتي جنيـه                   ٣٠٦

 كـل مـن تعـرض ألنثـى علـى       العقـوبتين  بإحدى هاتين    أووال تزيد على ألف جنيه      
وهـي عقوبـة     مكـان مطـروق      أو بالفعل في طريق عام      أووجه يخدش الحياء بالقول     

  . غير متالئمة مع جسامة الفعل ذاته
فكيـف تثبـت   : ثبات حدوث التحرش من أصـعب األمـور علـى المـرأة       إ -د

 والمتحـرش بهـا أو الـضحية ، وبالتـالي           –المرأة أنها ال تـدعي علـى المتحـرش          
فالطرف األول يستغل هذا األمر فـي ممارسـة قهـره للـضحية ، والطـرف الثـاني                  
يصمت كي ال يكـون موضـع اتهـام ، فـبعض الرجـال يـستغلون مـساحة الظلـم                    

 وأشكال العنف ضد المرأة وإلي ينتج عنه تـدمير إحـساس المـرأة بـذاتها                ماعياالجت
ويزيد من شعورها بالدونيـة فـضالً عـن التـأثير الـسلبي علـى النمـو العـاطفي                   

  .  للمرأةواالنفعالي
لهذه األسباب ، ولغيرهـا سـيظل موضـوع التحـرش الجنـسي بعيـداً عـن                 

 حتـى جانبـاً كبيـراً منـه ، ولـذلك            المعرفة الكاملة لصورته الحقيقية، بل لنقـل وال       
 للمـرأة ، وأبـشع صـور الظلـم          األذىسيبقي التحرش الجنـسي مـن أقـبح ألـوان           

  . لحقوقها كإنسان
" حيث اجتمع عشرات الشباب والفتيات ليجيبـوا علـى سـؤال طرحتـه حملـة                

 ينظمها المركز المصري لحقـوق المـرأة ، وصـيغ سـؤالين             التي" شارع أمن للجميع  
لمـا عاكـست اسـتفدت أيـه ؟ ولـم           " ة ضمن شـعار الحملـة بعنـوان       بعامة مصري 

 سمعتي إيه ؟ ، وذلك لتشجيع الشباب والفتيات علـى التفاعـل مـع الحـدث ،                  أتعاكسي
وشهدت احتفالية الحملة أنشطة موسيقية وورشة تدريب للـدفاع عـن الـنفس وحلقـات               

ـ                 رش نقاشية تهـدف للخـروج بتوصـيات وحلـول تطبيقيـة لمواجهـة ظـاهرة التح
  . الجنسي في الشارع المصري
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المكونـة مـن شـابين      " ويـف "  بفقرة غنائيـة قـدمتها فرقـة         االحتفاليةبدأت  
وفتاتين نجحوا معاً في تـأليف قلـوب الحـضور مـع الموسـيقي ، وأعطـتهم دفعـة                   

 سـنة   ٢٠(حماسية أكملوا بها بقية أنشطة ليوم ، في تلك األثناء كانـت إينـاس لطفـي                 
تـستقبل مـع زميالتهـا المتطوعـات فـي المركـز       ) طالبة في كلية الفنون الجملية       –

 التـي  ، وأمـام إحـدى اللوحـات         االحتفاليةالمصري لحقوق المرأة بقية من يفدون إلي        
صممتها بنفسها ذكرت لي أن الهدف هنا هو تشجيع الـشباب علـى البـوح بإجابـاتهم                 

 الـشباب والفتيـات قـد سـجلوا إجابـاتهم      على سؤالي الحملة ، وبالفعل كان العديد من       
 على تلك اللوحات الورقية، ودون عـدد مـن الفتيـات عبـارات              االحتفاليةعن سؤالي   

لهن ، فـي حـين حـاول أغلـب الـشباب تقـديم إجابـات                 قيلت   التيالغزل الركيكة   
دبلوماسية عن مـدي اسـتفادتهم مـن ممارسـة المعاكـسة ، وحـين طلبـت إحـدى                   

 ن إجابـة  إجاباتي عن نفس الـسؤال أدركـت صـعوبة تقـديم          المتطوعات مني تسجيل  
 غـزالن منـسقة     أنجـي " لم أسـتفد شـيئاً      " وسجلت على اللوحة نفسها إجابة متحفظة       

 أن الـشريحة المـستهدفة مـن الحملـة هـم       إليـالف ذكرت  " شارع أمن للجميع  " حملة
بـة  الشباب ، وهو ما دفع المركز إلـي تعمـد اسـتخدام أدوات محببـة وعناصـر جاذ           

ولغة بسيطة تشجعهم على المـشاركة ، وأشـارت إلـي أن هـذه الحملـة كـان مـن                    
 االجتماعيـة ليفد إليهـا مختلـف الـشرائح         في مركز شباب الجزيرة      تقام أنالمقرر لها   

 األمنيــة أعاقـت إقامتهــا واستـضافتها حديقــة المركـز الثقــافي    اإلجـراءات إال أن 
ريبيـة للـدفاع عـن الـنفس مخصـصة          األلماني بالقاهرة ، بعد ذلك أقيمت ورشـة تد        

للفتيات ، وشرح الكابتن ياسر حمدي مدرب الفنـون القتاليـة كيفيـة تعامـل الفتيـات                 
 المختلفـة بحركـات خفيفـة وبـسيطة ، وذكـر            واالعتـداءات مع مواقف التحـرش     

يقـوم   هذه الحركات هـي مـزيج مختلـف مـن عـدة فنـون قتاليـة         أنالكابتن ياسر   
 كاملة للفتيـات تقـام منـذ فتـرة فـي سـاقية عبـد المـنعم                  بتلقينها في دورة تدريبية   

 أغلب المتدربات لديه واجهن بالفعـل تجـارب سـيئة دفعـتهن             أنالصاوي ن وأضاف    
 الهدف من الدورة لـيس تخـريج فتيـات مقـاتالت            أنلتعلم الفنون القتالية ن كما ذكر       

بعـض  أو متحفزات ن ولكن فتيات لديهن قدرة على حمايـة أنفـسهن مـن تجـاوزات                 
في الشارع المصري ، أعقب ذلـك جلـستي نقـاش متـزامنتين تناولـت كـل                 الشباب  
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 الجلـسة األولـي دارت      ،منهما موضوعاً محدداً يـديره الـشباب ويتناقـشون حولـه            
حول الحلول المقترحة والواجب اتخاذها ضد ظـاهرة التحـرش الجنـسي ، وتنوعـت               

طالبـة  (  ، شـيماء زكـي       وجهات نظر المشاركين والمشاركات حول أساليب العـالج       
رأت انه من الواجب توسيع شريحة المتعاملين مـع الحملـة مـن فئـة               ) بكلية األعالم   

 بشخصيات مرموقة في المجتمـع للتنويـه عـن خطـورة ظـاهرة              واالستعانةالشباب  
 إلـي المـستهدفين منهـا وهـم فئـة       هـدف الحملـة  إليصالالتحرش الجنسي ، وذلك    

  . المتحرشين
 بفعاليـة أكثـر     باإلنترنـت  االسـتعانة اقترح  )  بكلية التجارة  طالب( شريف سعد   

الظـاهرة ، وذكـر أنـه علـم بالحملـة موعـد       لتوجيه نظر الـشباب إلـي خطـورة       
حـين تـساءلت     النقاشـية    الجلـسة  ، وازدادت سـخونة      اإلنترنت عن طريق    االحتفالية

اب  مـشيرة إلـي أن الـشب       االحتفاليـة إحدى المشاركات عن سبب حضور الشباب إلي        
هم من يقومون بفعل التحرش وأن الفتيـات هـن الواجـب اسـتهدافهن مـن الحملـة                  

أن حـضور   ) اآلثـار طالـب بكليـة     (لمواجهة هذه األفعال ،وأجاب عليها عربي حسن        
 إلـي المجتمـع فـي الخـارج         نتائجهـا  يفيد في نقـل      االحتفالياتالشباب إلي مثل هذه     

متطـوع وأحـد    ) مبيـوتر مهنـدس ك  (وعرض وجهات نظر مختلفة ،وأحمـد أسـامة         
مديري جلسة النقاش أوضح أهمية أن يشارك أكبر عـدد مـن الـشباب مـن الجنـسين          
في هذه الحملة كي يقوموا فيما بعد بنقل اسـتفادتهم إلـي شـريحة أكبـر مـن طريـق            
تنبيه أصدقائهم والتعرف على أساليب مواجهة الظاهرة ، من ناحيـة أخـري لـم تكـن                 

قـصص نجـاح فـي      " ونة فقـد كـان موضـوعها هـو        جلسة النقاش الثانية أقل سـخ     
، حيـث روي الـشباب والفتيـات العديـد مـن المواقـف              " مواجهة التحرش الجنسي    

 انتهت بعقاب المتحرشين ، كريم روي قصة معاكـسة قـام بهـا أحـد أصـدقاؤه                  التي
 انتهت بحـبس المتحـرش نتيجـة تبليـغ الـضحية            التيالسياحية ، و  في مدينة الغردقة    

ي قسم الـشرطة ، ودعـا إلـي عـدم تـستر الـضحية علـى المعتـدي             عن الواقعة ف  
 طرح سؤاالً أخر ألقاه في ملعب مـديري الحلقـة ، وهـو عـن مـاذا                  لكنهبالصمت ،   

تعرض شاب لتحرشات أو تجاوزات من فتيات خاصـة فـي المنـاطق الـسياحية ؟                 لو
،  فـي أمـاكن العمـل        الجنـسي طبيب مشارك في الجلسة النقاشية تحدث عن التحرش         
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 مـن الجامعـة لمـدة عـامين متتـالين           لإليقـاف أحد زمالئه   وعن واقعة تعرض فيها     
نتيجة تحرشه بإحدى الممرضات في مستشفي لتـدريب طلبـة الطـب ، وأشـار إلـي                 

نهن الفتيات تـشجع بعـض الـشباب علـى التحـرش            أن الصورة النمطية عن بعض م     
ـ            ن القـصة الـسابقة     بهن، ودينا متطوعة ومديرة لجلسة النقاش أخذت طرف الخـيط م

لتؤكد على أهمية التبليغ والتعامل مـع الجهـات المـسئولة بهـدف التـصعيد، وعلـى                 
 تـتم أحيانـاً مـن بعـض مجنـدين           التيمن اعتراضها على التجاوزات اللفظية      الرغم  

 بهـا   االسـتعانة  دور الـشرطة فـي       أهميـة الشرطة تجاه الفتيات إال أنها أكدت علـى         
 ، وعن أهـداف الحملـة ونتائجهـا المتوقعـة ذكـرت              ظاهرة التحرش الجنسي   إليقاف
 أن المركـز بـدأ      إليـالف أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقـوق المـرأة          نهاد  

 سنة ، إال أن الحملة بدأت منذ ثـالث سـنوات بعـد نـشر نتـائج           ١١عمله منذ حوالي    
مـن عينـات الـشكاوي      : دراسة أعدها المركز عن قضية التحرش الجنسي ، وقالـت           

أصـبح ظـاهرة ال تـرتبط بالـسن أو          تصل إلينا وجـدنا أن التحـرش الجنـسي           يالت
الملبس فقط ، فبعض ضحايا التحرش كن محجبـات بـل ومنقبـات ن ومـن شـرائح                  

 تلـوم علـى المـرأة تعرضـها     التـي مجتمعية بسيطة على عكس الـصورة التقليديـة        
القـضية وأن    تتنـاول نفـس      التـي  الثالثـة    االحتفاليللتحرش ، وأشارت إلي هذه هي       

الحمالت السابقة قد نجحت في لفت نظـر األعـالم إلـي قـضية التحـرش بـصورة                  
أكبر وأصبح موضوعاً متاحاً للمناقـشة علـى عكـس الـسابق، إضـافة إلـي أهميـة                  

 مواجهـة الظـاهرة     علـى تشجيع الفتيـات مـن خـالل هـذه األنـشطة والحمـالت              
انـت نتـائج دراسـة أعـدها         بأساليب قانونيـة فعالـة وك      الجناةوالمشاركة في معاقبة    

مـن حـاالت التحـرش      % ٤٠المركز المصري لحقوق المرأة قـد أشـارت إلـي أن            
، كمـا   % ٣٠تأتي عن طريق اللمس ، بينما يأتي التحـرش باأللفـاظ البذيئـة بنـسبة                

من جملة المعتـدي علـيهم يتعرضـن للتحـرش يوميـاً ،             % ٣٠أوضحت الدراسة أن    
مـن  % ١٢ سـوى    االنتهـاك تـصل إلـي حـد        قد   التيوال يبلغ عن حوادث التحرش      

التحرش الجنسي ال يقتـصر علـى فئـة بعينهـا ، بـل        الضحايا ، ونوهت الدراسة إلي      
امتد ليطال فئـات العـامالت والربـات البيـوت وصـاحبات الوظـائف المرموقـة ،                 
الجدير بالذكر أن شوارع القاهرة كانت قد شهدت حـوادث تحـرش جنـسي جماعيـة                
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، وكـشف عنهـا فـي وقتهـا عـدد مـن المـدونين        ٢٠٠٦م من قبل بعض الشباب عا   
مـا زاد مـن تـسليط األضـواء علـى الظـاهرة ،       ، وهـو    اإلنترنـت والنشطاء على   

إجراءات سياسية ومعالجات تربوية تحاول هذه المقالـة إلقـاء الـضوء علـى ظـاهرة                
 أخـذت تـنهش بأنيابهـا الفتيـات المـصريات       التـي التحرش الجنـسي فـي مـصر        

حد سـواء بوصـفها قـضية سياسـية واجتماعيـة عامـة ، تتطلـب                واألجنبيات على   
معالجتها اتخاذ إجراءات سياسية وتربوية وقضائية فاعلـة ، تـشكل ظـاهرة التحـرش               

 جـرت العـادة فـي       التـي الجنسي بالنساء في مصر واحدة من المشكالت المجتمعيـة          
ديـة   على التعامـل معهـا بوصـفها تـصرفات فر          واإلعالميةبعض األوساط السياسية    

 المـصري ككـل ، وهـي تاليـاً          للمجتمـع وحوادث شاذة ال عالقة لها بالحالة الراهنة        
خارجة على الطريق القويم الذي يسير علـى هديـه هـذا المجتمـع ، إال أن شـجاعة                   
قلة من السيدات المصريات فـي كـشف مـا يتعرضـن لـه مـن مـضايقات ، ودأب             

 والتحـذير والتوعيـة ،      بعض منظمات المجتمع المدني على إطالق حمـالت الـضغط         
 إلي مساندة العديد من وسائل األعـالم الرديفـة وفـي مقـدمتها المـدونات ،                 باإلضافة

سمحت مجتمعة بنقل هـذه القـضية وطريقـة التعامـل معهـا مـن حيـز الحـوادث                   
المنعزلة والضيقة إلي السياق المجتمعـي األعـم واألشـمل بوصـفها قـضية سياسـية        

 تتطلـب معالجتهـا إجـراءات سياسـية وتربويـة           واجتماعية مـن الطـراز األول ن      
 طريقـه إلـي التنفيـذ تمتلـئ معظـم كتـب الـدليل               ينتظروقضائية ال يزال معظمها     

السياحي المختصة بمصر والمنشورة في الخـارج ، بالعديـد مـن المالحظـات تحـذر        
النساء األجنبيات مـن أخطـار التعـرض للتحـرش الجنـسي فـي شـوارع المـدن                  

 يجـب التعامـل بهـا مـع أخطـار           التـي  ترشدهن إلي الكيفيـة      أنالمصرية وتحاول   
، هذا إذا دل على شئ ، فعلي مـدي تفـاقم الظـاهرة وازديادهـا فـي األعـوام                    كهذه

األخيرة ، عدا أن ضحاياها ال يقتصرن فقط علـى النـساء األجنبيـات، بـل يتعـداهن                  
ــة  ــف مــشاربهن الطبقي ــساء المــصريات بمختل ــي الن ــةوإل ــة االجتماعي ،  والديني

منهن ، كما السافرات تعـام وتجاهـل ظـل التعـامي عـن هـذه الظـاهرة           المحجبات  
 المـؤثرة   االجتماعيـة و سائداً لدي السلطات والعديد مـن القـوى الـسياسية            االجتماعية

، في وسـط القـاهرة خـالل عيـد الفطـر حـوادث              ٢٠٠٦، إلي أن اندلعت في عام       
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عـشرات  " ضـحيتها  " اح شغب وسعار جنسي شارك فيها مئـات الـشباب الهـائج ور         
 بهن فـي الـشوارع ومالمـستهن وصـوالً إلـي محاولـة              اإلحاطةالفتيات اللواتي تم    

نزع ثيابهن ن ولم تـسلم مـن ذلـك ال األمهـات وال النـساء المحجبـات ، وسـط ال             
مباالة رجال الشرطة ، وقد حـاول يـوم ذاك بعـض المـسئولين الـسياسيين والعديـد          

ن أهميـة حـوادث الـشغب هـذه ، واتهمـوا بعـض              من الصحف الحكومية التقليل م    
 االجتمـاعي أطراف المعارضة بمحاولة توظيفها سياسياً ألنهـا ركـزت علـى البعـد              

والسياسي لهذه الظاهرة ألكن مجتمع المدونات المـصري كـان لهـم فـي المرصـاد،                
شهادات وأشرطة فيـديو تحـوي مـشاهد مريعـة لمـا            وقام العديد من المدونات بنشر      

دان طلعت حرب والشوارع المحيطة به فـي مركـز المدينـة ، وإذا كـان                حدث في مي  
نشر السلطات المصرية لكاميرات مراقبة في وسـط البلـد سـمح بالتقليـل مـن هـذه                  

لم يمنـع مـن اسـتمراها وانتـشارها فـي أمـاكن             الظاهرة في ذلك المكان ، فإن هذا        
العديـد مـن     علـى    االعتـداء  ، حيـث تـم       المهندسـين أخري كشارع الهرم ومنطقة     

الفتيات في عير الفطر المنصرم ، وإن يكن رجـال األمـن نجحـوا هـذه المـرة فـي               
  . توقيف العديد من الشباب المعتدين

 

المؤسف في هذا السياق أن الكثير مـن المعتقـدات الـشعبية الـسائدة ال تـزال                 
نـسي مـن النـساء مفترضـة       تلقي بالالئمة قبل كل شئ علـى ضـحايا التحـرش الج           

 بتـصرفات مـشبوهة أو كـونهن بكـل          يـؤتين ضمناً أنهن يرتدين ألبـسة مثيـرة أو         
، وإذا كـان مـن إيجابيـة         المحتـشم    اإلسـالمي بساطة سافرات ال يرتـدين اللبـاس        

 كان من ضـحاياها العديـد مـن النـساء المحجبـات فهـي               التيم  ٢٠٠٦لحوادث عام   
سـمحت   في شأن ظـاهرة التحـرش الجنـسي ، و          أنها فتحت المناقشة العامة في مصر     

للعديد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات الـدفاع عـن المـرأة بوضـع األصـبع                
على الجرح المجتمعي وبإطالق حمالت هادفـة إلـي توعيـة النـساء إلـي حقـوقهن                 
وتنبيه الرجال والنساء على السواء إلي فداحة هـذه الممارسـات وضـرورة التـصدي               

وى المجتمعي ككل، لكونها ظاهرة اجتماعيـة تخـص المجتمـع بأكملـه             لها على المست  
وبتـأخر سـن الـزواج      وترتبط هذه الظاهرة بانتشار البطالة والتهميش بـين الـشباب           
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وبزيادة الكبت الجنسي واسـتفحال الثقافـة الذكوريـة وبتحلـل المنظومـات األسـرية               
ى قامـت بهـا   "م نفـسك أحتـر "  هنا إلـي حملـة      اإلشارةواألخالقية الرادعة ، ويمكن     

، وكذلك إلي حملة شارع أمن للجميـع قـام بهـا المركـز المـصري                " كلمتنا  " مجلة  
لحقوق المرأة بالتعاون مع العديد مـن وسـائل األعـالم المرئيـة والمكتوبـة وواقـع                 

 والمدونات بهدف توعية الشباب المـصري إلـي خطـورة هـذه الممارسـات         اإلنترنت
الرادعة لها وتهيئة رجـال األمـن والمخـافر للتعامـل مـع             وللمطالبة بتطوير القوانين    

" مثل هذه القضايا ، أعقب هذه الحملـة نـشر دراسـة سوسـيولوجية تحـت عنـوان                   
حتـى   التحـرش الجنـسي مـن المعاكـسات الكالميـة            –غيوم فـي سـماء مـصر        

 مـصرية وعينـة أخـري مـن         امرأة ٢٥٠٠، ارتكز فيها على عينة من        " االغتصاب
 ١٠٩ إلـي عينـة مـن        باإلضـافة سمة بالتساوي بين الرجال والنساء ،        فرداً مق  ٢٠٢٠

  .نساء أجنبيات
 فـي المائـة مـن النـساء         ٩٨وخلصت الدراسة إلي نتـائج مذهلـة تبـين أن           

 في المائة من النساء المصريات تعرضـن للتحـرش الجنـسي ، وقـد               ٨٣األجنبيات و 
حرشـوا بالنـساء حمـالت      تقريبـاً ، بـأنهم ت     أقر تلثاً الرجال الذين تـم اسـتطالعهم         

المحافظـة  مضادة في الجانب األخر ، حاول العديد من األوسـاط الدينيـة والـسياسية               
أن يستثمر استفحال حوادث التحرش الجنسي خدمـة ألجنداتـه الخاصـة بـشكل فيـه                

 فـي إلقـاء اللـوم عليهـا، ال بـل            واإلمعـان  من كرامة المـرأة      االنتقاصالكثير من   
 جرائم التحرش الجنـسي فـي محاولـة مفـضوحة لتبريـر             وحتى التواطؤ مع مرتكبي   

، هم وتوظيفها في حمالت ال عالقة لهـا بالـدفاع عـن المـرأة وصـون حقوقهـا                   فعلت
يكفي في هذا السياق أن نورد مثالين فاقعين على هـذا النـوع مـن الحمـالت يتجـسد                   
في ملصقين تم تعليقهما في بعض الـشوارع ونـشرهما فـي العديـد مـن المـدونات                  

 يصور األول صـورة ثنائيـة فـي الجانـب األيمـن منهـا رسـم                 اإلسالميةلمواقع  وا
محجبة تبدو على حجابها صـور لمـآذن الجوامـع، وفـي            نصفي باللون األخضر لفتاة     

واهللا يريـد ان    " األسفل حبة حلوى مغلفة بعناية بورق أخـضر أنيـق وكتـب تحتهـا               
ـ        " يتوب عليكم    " سـافرة    " المـرأة اقع رسـم    في الجهة المقابلة وبـاللون األحمـر الف

" ورجل وفي األسفل ورق منقوش وفي داخلـه حبـة سـكاكر حمـراء كتـب تحتهـا                   
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 ال يكتفـي    اآلنـي الملـصق   " ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلـواً مـيالً عظيمـاً            
 للقـضم ، بـل يـصورها علـى أنهـا            بتشييئ المرأة وجعلها حبـة سـكاكر جـاهزة        

إال ) أي الرجـال فـي مفهـوم مروجـي الحملـة            ( مصاصة ال يحميها مـن الـذباب        
غالفها الذي هو هنا حجابها ، وتحت الرسـمين لمـصاصتين واحـدة مغلقـة والثانيـة                 

مـش هتقـدري تمنعـيهم ، لكـن تقـدري           : " يتكاثر عليها الذباب ، كتب األتي       عارية  
، الحقيقـة أن هـذين الملـصقين يـشيران          " تحمي نفسك إلي خلقـك أدري بمـصلحتك       

، والنظر إلـي المـرأة تنـزع عنهـا إنـسانيتها وخيارهـا              ة معينة في التفكير     إلي عقلي 
الحر وتنظر إليها على أنها أداة للمتعة والترفي عن الرجل الـذي يحـل لـه أن يتمتـع                   
بها وفقاً للصراط الديني المستقيم، ال من طريق التحـرش أمـا المـضمر فـي هـذين                  

 بغيـاب الحجـاب ، وتاليـاً فـالمرأة           مرتبط الجنسيالملصقين فهو أن انتشار التحرش      
 سـفورها جـرأة      عما يلحق بها مـن تحـرش جنـسي ، بـسبب            مسئولةغير المحجبة   

المخرجة نهي رشدي كان يمكن للمناقشة العامـة حـول التحـرش الجنـسي أن تظـل                 
محصورة في دوائر األعالم والحمالت المـضادة ، لـوال جـرأة المخرجـة المـصرية          

 تعرضـت فـي أثنـاء عودتهـا مـن المطـار برفقـة               يالتالشابة نهي رشدي صالح     
صديقة لها إلي اعتداء سافر في أحـد الـشوارع القريبـة مـن منزلهـا فـي منطقـة                    

 نحوهـا ،    االنحـراف الكربة عندما اقتربت منها سيارة نصف نقل وبـدأ سـائقها فـي              
بـصدرها ، وجـذبها      في محاذاتها ، مد يـده خـارج النافـذة وأمـسك              أصبحوعندما  

 ، وسقطت على األرض فهرب بالـسيارة مـسرعاً ثـم نظـر إليهـا مـن                  بعنف شديد 
الشباك ساخراً، تقول منى أن هذه النظـرة كانـت دافعهـا إلـي مقاضـاته والمطالبـة                  

فجـرت واسـتطاعت    بحقها ، فصرخت وشعرت بألم وغـضب ال تـستطيع وصـفها             
بفضل الزحام أن تلحق بالـسائق وأن تتـشبث بمقدمـة سـيارته وأن تـصرخ حتـى                  

لـم أكـن أتـصور أن أجـد         : " عدها المارة وتروي صدمتها من ردود فعل المارة         يسا
هذه الردود فبعضهم حاول مساعدة السائق على ركـوب سـيارته والهـرب والـبعض               

يعتـذر لـي إيـه ؟ هـو داس          : إحنا هنخليه يعتذر لك ، ولما قلـتلهم         : األخر قالي لي  
ـ    :والهرب والبعض األخر قال لي       يعتـذر لـي    : ك، ولمـا قلـتلهم      إحنا هنخليه يعتذر ل

:  أمـال إنتـى عـايزة إيـه ؟ قلـت لهـم         قالواإيه ؟ هو داء على رجلي ، ورفضت ،          
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 فـي وسـط     كـده  واقفـة    أنتـي هأخذه على القسم وواحد أخر قالي لي أنا مش فـاهم            
 يـشوفوا  ولقيت النسا في المحال والبلكونات ، قاعـدين يتفرجـوا كـأنهم              أزايالرجال  

ان فيه سيدة واقفة قالت لي خـالص يـا بنتـي سـامحيه فرفـضت                فيلم سينما وحتى ك   
، تدخل القضاء سمحت خلفية نهـي القانونيـة كونـا درسـت             " وأصررت على موقفي    

المحاماة ن بأن تتمسك بحقوقها ونجحت في تحريـر محـضر بالواقعـة وتـديم المـتهم       
ن يطلـع   إلي محكمة الجنايات ، وأصرت بمساندة والدها أن تكـون الجلـسة علنيـة وأ              

الرأي العام على لقضية وأن تكون قـضيتها بدايـة لتحريـك الـرأي العـام والقـضاء               
المصري في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي ن وأصـدرت محكمـة جنايـات شـمال               

، برئاسـة المستـشار شـوقي الـشلقاني ، حكمـاً            ٢٠٠٨ تشرين األول    ٢١القاهرة في   
 جنيـه غرامـة     ٥٠٠١قـدره   مشدداً قضي بسجن مدته ثالث سنوات وتعويض مؤقـت          

على شريف جمعة جبريل ، المتهم فـي قـضية التحـرش وواجهـت نهـي كـاميرات                
وسائل األعالم بجرأة وقالت إن الحكـم رد إليهـا اعتبارهـا ، وأن النظـام القـضائي                  

الطـرق المـشروعة فـي       مهدت الطريق إلي كل بنات مـصر ليـسلكن           وأنهاأنصفها  
نعش التحرش الجنـسي ، وعلـى الـرغم مـن           أخذ حقهن ووضعت المسمار األول في       

  .  تعرضت لها نهي رشدي صالح للتشكيك في صديقتها ومحاوالتهاالتيالحمالت 
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لقد اهتمت العلوم اإلنسانية بدراسة أوضاع الشباب واحتياجاتهم ، وحاولت أن تقدم            

  .تصوراً محدداً لمعالجة قضاياهم في صلتها بالمجتمع المعاصر
ك ولقد أكدت هذه العلوم علي أهمية إلقاء الضوء علي واقع الشباب ، وما يستتبع ذل           

الظروف ودراستها هي واألوضاع المحيطة بهم بجانب دراسة اهتمامـاتهم واحتياجـاتهم            
  .ومشكالتهم ، حتى نتمكن من وضع السياسات والخطط المناسبة لرعايتهم

ولذا يتحتم علي المعني برعاية الشباب االهتمام بالتعرف علي احتياجاتهم الحقيقيـة           
سواء لدراسة مشكالتهم وتشخيصاً وتحليلها أو      والمتجددة عن طريق البحث العلمي الدائم       

  . )١(مقابلة االحتياجات بما يناسبها من برامج وخدمات

  
رعاية الشباب مصطلح حديث ولم نستخدمه في بالدنا إال بعد ثورة الفاتح العظـيم              

الرعاية لهـم، ويـري   لما أكدت عليه من االهتمام بشرائح المجتمع المختلفة وتحقيق سبل       
البعض أن رعاية الشباب ال تدعو أن تكون األنشطة المختلفة التي يمارسها الشباب فـي               
وقت فراغه بغرض استغالل هذا الوقت واالستفادة منه مزاولة ألوان األنشطة المحببة إلي             

  .نفس كل فرد منهم
 فنجـد أنهـا   ولكن إذا نظرنا إلي مراكز توجيه الشباب ومكاتب الخدمة االجتماعية        

تراعي الشباب بتبصره باحتياجاته وتوجيه للطرق المناسبة لقدراتهم وميولهم أي أن هـذه             
  المراكز والمكاتب ال تعتمد في رعايتها للشباب علي األلوان المختلفة

                                                
مة االجتماعية في مجـال رعايـة الـشباب ،          الممارسة العامة للخد  :  علي ، وآخرون     ي ماهر أبو المعا ط    (1)

 .٥٧م، ص ١٩٩٩حلوان السوق الريادي ، 
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من النشاط الرياضي والثقافي واالجتماعي والفني وغيرها ، بل تعتمد في تحقيـق             
 واإلقناع كوسيلة يتفهم بها الشباب الطريق الذي يتناسب         أغراضها علي التوجيه واإلرشاد   

  .إمكانياته ويحقق به رغباته
  :ومما سبق توضيحه نستخلص بعض المفاهيم األساسية لرعاية الشباب نوجزها فيما يلي 

أنها نشاط وخدمات تمارس وتقدم للشباب في كل من أوقـات الفـراغ والعمـل ،                
 مؤسسة ، فكل ميدان يعيش ويعمل فيـه الـشباب           الرعاية ليست مقصورة علي ميدان أو     

يجب أن يرعاه ، الرعاية ليست خدمة للشباب بل هي عملية متكاملة تهدف إلي مـساعدة                
الشباب علي النمو العقلي واالجتماعي والجسمي واالنفعالي ، أي تهدف إلي نمو شخصية             

ه خدمات مهنية أو أنشطة     بأن" الشاب نمواً متكامالً، وذلك يمكن حديد ماهية رعاية الشباب          
منظمة ذات صبغة وقائية وإنشائية وعالجية تقدم للشباب وتهدف إلي تنميتهم نمواً متكامالً             
يتناسب مع إمكانياتهم ويحقق رغباتهم ويكون منهم مواطنين صالحين يسهمون فـي ينـاء      

  ".مجتمعهم وتقدسيه

  

  
  .ة والمهنية للشباب حتى يرتفع مستوي المعيشة للمواطنين رفع مستوي اللياقة البدني

تؤدي رعاية الذي ينقل الشباب إلي المحافظة علي كيان المجتمع وبقائه واستمراره            
فالشاب هو الذي ينقل ثقافة المجتمع ونظمه وأساليب تفكيره وعلومه وآدابه وفنونـه، وال              

 في نطاق مجتمعه فحسب بـل ينقلـه         يحفظ الشباب التراث االجتماعي والقيم االجتماعية     
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تؤدي رعاية الشباب إلي تنمية المجتمع وتقدمه، والمجتمع الذي تأمل          . للمجتمعات األخرى 
  .في الوصول إليه مجتمع الكفاية والعدل

مما سبق ذكره نالحظ أن رعاية الشباب تتضمن كل عملية أو مجهـود أو تـأثير                
 في عقله ، وفي جسمه وفي سلوكه وعاداته،         يؤثر في مظاهر حياة الشباب بطريقة إيجابية      

وفي عالقاته االجتماعية ، وفي حرفته حتى حياة سوية ناجحة ويكتسب الخصائص النفسية          
  .والخلقية واالجتماعية التي يستلزمها المجتمع

ومن هذا المفهوم يتضح خصائص مرحلة الشباب ليعد بدوره مجتمعاً وحياة أفضل            
لسليم للنشء أساس في تحقيق أهداف المجتمع ، والرعاية الكاملة لمن بعده فإلعداد الكامل ا

  .للشباب في الميادين المختلفة عامل هام في خلق وبناء المجتمع المتكامل السليم
وتنشئة الشباب علي األسس القومية السليمة ، وتزويده بالمثل والقيم وتدريبه علـي      

 وإعداده إعداداً كامالً يؤهله ال يحمل       ممارستها ، وتدعيم صلته بالتجمع الذي يعيش فيه ،        
األمانة عن وعي وإدراك هذه التنشئة هي أولي الواجبات التي تهتم بهـا الدولـة فإعـداد       
النشء تعلب دوراً في بناء مجتمعه موضوع جداً خطير ، إذا أن أثاره تنعكس علي كيـان         

 إعداد النشء تلعـب     األمة، واتجاهاته تتوقف علي فلسفتها ، كما أن أهداف ونظم ورسائل          
دوراً رئيسياً في السياسة التربوية التعليمية لدولة فضالً عن ارتباطها بسياستها االقتصادية            

  .واالجتماعية
وهكذا أصبحت رعاية الشباب تشمل جميع المواطنين في جميع الميادين كل ذلـك             

  -:بهدف الوصول لتحقيق غرضين أساسيين
متفهم الملم بها له من حقوق وما عليه من واجبات ، تنشئة المواطن المتكامل الشخصية ال

  .التزويد بالخبرات والوعي الذي يساعده علي اإلسهام في بناء مجتمعه وتطوره
الشاب هو مستقبل وأمل األمة ، وعلي أكتافه تلقي التبعات المستقبل والدولة حيـث     

لـه أسـاليب الحيـاة      ترعي الشباب وتوفر له إمكانيات اإلعداد السليم ومقوماته، وتهيئ          
  .الكريمة ،ومن أغراض رعاية الشباب

  
 حقيقة أساسية لها صفة العمومية والمبادئ ه وضع الحقائق العلمية التي هوالمبدأ 

 تقوم عليها طرق العمل مع الشباب في صورة تجعلها صالحة للعمل 
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خالل تحقيق أهداف العمـل مـع        أي في قالب عمل يكن للعاملين مع الشباب من          
  ) ١ (.بالشبا

  :ويمكن تحدي مبادئ رعاية الشباب فيما يلي
  : العمل مع الشباب ال للشباب-١

ويقصد بها قيام الشباب بالعمل نفسه ومواجهة مشكالته والتمكن لتحقيق األغراض           
  .وتحقيق االحتياجات في أطار الظروف والحاجات االجتماعية 

  :هم الكما يجب أن يكون تقبل الشباب كما -٢
ويقصد بها تقبل كل شباب وأنماط سلوكه وعاداته واتجاهاته ويعاون الشباب علـي         

  .التنشئة الصحيحة
  : مشاركة الشباب مشاعره وأحاسيسه دون االنفعال مثلهم-٣

وبذلك رائد الجماعة يعمل في محط الشباب ويختار معهم المواقـف والمـشاركة             
  . يفقد موضوعيته ويقل في توجيههودوره في العمل مع الشباب

  : الموائمة بين سلوك الرائد وسلوك الشباب-٤
رائد الشباب كإنسان له اتجاهاته وميوله بما يتطلب مع احتياجات الشباب وسلوكهم            

  .في شتي المستويات ويحافظ علي مواعيد العمل مع الشباب
  : مساعدة الشباب في توزيع المسئوليات وإشراكهم في تنفيذها-٥

وهي أهم مبادئ العمل مع الشباب تهيئة الفرص لهم لالشتراك في األنشطة سـواء          
في مراحل وضع الخطط واتخاذ القرارات أو مراحل التنفيذ والتقويم ويتحدد دور الرائـد              

  .في مساعدة الشباب وما يستند إليهم من مسئوليات بنجاح واتفاق
  :كونون عليه البدء في العمل مع الشباب من المستوي الذي ي-٦

ويقصد بهذا المبدأ بدء العمل معهم وفيها بدراسة الكيان الضروري للشباب أو بدراسة 
تركيب الجماعة أو مجتمع للشباب بقصد الوقوف علي قدرة الشباب علي االستفادة من 

  .فرص وتجارب النمو أثناء نمو بما يتفق مع قدرة

                                                
  .٢٩:٢٦الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب ، ص : عبد الحميد عبد المحسن عبد الحميد  )(1
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  :يةالخصائص الجسم) أ

تتركز الخصائص الجسمية للشباب في اكتمال النمو الجسمي مـن حيـث الطـول        
  .والعرض واكتمال جميع جوانب األعضاء التي لها وظائف في حياة اإلنسان

  :الخصائص النفسية) ب
  .االستغراق في أحالم اليقظة ثم التحول إلي آمال أكثر واقعية -
  .القدرة علي التحكم في االستجابات -
  .ة معقولة عن أرائه في الحياةالرضا بدرج -
  .مواجهة الواقع بدالً من القرار منه -
القلق عبر هذه المرحلة ويرجع ذلك إلي تالحقه التغيرات وكثرة القرارات الذاتيـة         -

  .التي ينتظر من الشباب اتخاذها والقلق الشديد إزاء توجيه من الكبار
  :الخصائص العقلية) ج

  .الطابع الخيال والجرأة والمغامرةالنمو الفكري وال عقلي مع تميزه  -
 .الشباب يعتبر بتنكره واالستثارة بهذا التفكير في بعض األحيان -
 .القابلية لإليحاء في بعض األحيان -

 :الخصائص االجتماعية) د
  . يبدو الشباب متمرداً ثم يتجه إلي الرغبة في السلطة الضابطة -
 .ح نفسهأبدا رغبة في اإلصالح ثم االتجاه نحو ممارسة اإلصال -

 .الرغبة في الترويج الذاتي ثم االنتقال إلي الترويج االجتماعي -
 .التفكير العميق في المهنة ثم الممارسة المهنية -

 .التفكير في األسرة الجديدة وتحمل المسئولية االجتماعية  -
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يرغب الشباب في االستقالل وتحمل المسئولية بذاته من ناحية ودعم تدخل الكبـار      -
ا يحتاج إلي مؤازرة من الكبار عندما يحتاج إليهم من ناحية أخـرى             في حياته بينم  

 )١ (.وهذا يشكل تناقصاً في حياة الشباب

  :ويمكن أن نوجز أهم خصائص مرحلة الشباب علي النحو التالي
  .الشباب يتميز بالرومانسية والمثاليات المطلقة فكر وإحساسا .١
 .الشباب رامز رئيسي للتغير في المجتمع .٢

  )٢ (.اقة ومسئوليةالشباب ط .٣

  
ن تعديل االتجاهات وتصحيح المعتقدات والمفاهيم الخاطئة وتعديل الفكر المنحرف          إ

وسـوف  . للوصول إلى الوسطية واالعتدال يحتاج إلى مهارات عالية في الفهم واإلدراك            
ة التي يمكن استخدامها مع    أهم األساليب الوقائية والطرق العالجي     الحلقةنستعرض في هذه    

أصحاب االنحراف الفكري وذلك لتصحيح انحرافه وتقويمه والوقاية من أخطـاره علـى             
 .الفرد والمجتمع

 أساليب وقائية من الفكر المنحرف -١

ال يختلف اثنان على أهمية دور األسرة في معالجة االنحرافـات             من البيت نبدأ   -أ
 تلك المتعلقة باألبناء ، فهي تشكل مـع عناصـر           السلوكية والفكرية في المجتمع وخاصة    

  . ومرتكزات أخرى أمن المجتمع واستقراره
أول مساهمات األسرة في الوقاية من مشكلة االنحراف الفكري هي أن تكون أفكار             
. الوالدين في األساس أفكار سوية وعقالنية وموضوعية نحو األفراد واألشياء في المجتمع           

 مثالية في التعامل مع أنفسهم ومع اآلخرين مما يساعد على تهيئة            وأن يكون الوالدان قدوة   
بيئة أسرية آمنة وهادئة يجد فيها األوالد التوافق األسري والحـوار الهـادف واالحتـرام         

  .المتبادل
                                                

، ١٩٨٧الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب ، القاهرة ، االنجلـو المـصرية،              :  محمد نجيب توفيق   (1)
  .٢٧٥:٢٧٤ص ص 

الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب ، الفيوم، صـالح الـدين ،      :  بواب شاكر ، يوسف عبد الحميد        (2)
  .٢٩م، ص ٢٠٠٨
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 إلى طائفـة مـن األفكـار        أبناؤهاالمراقبة الواعية لألبناء حتى ال يتعرض       : ثانياً
إلـى  " اإلنترنـت "فدخول القنوات الفضائية وشـبكة  . بل الغريبة التي لم تكن متاحة من ق     

البيوت شكل تدخالً سافراً في خصوصية األسرة وخاصة المسلمة، ومع إيماننا بأهمية هذه             
العناصر وفائدتها إال أنها أثبتت من الوهلة األولى أنها سالح ذو حدين وال بد من تكريس                

رص على عدم انجرافهم مـع التيـارات        المزيد من الوقت لمتابعة نشاطات األبناء، والح      
  . المنحرفة والمشبوهة

ومن البيت يبدأ الوالدان في مساعدة األبناء على حسن اختيار الصحبة والبعد عـن             
  .رفقاء السوء

جب أن تتحمل المدرسة الدور المناط بهـا         ي  التعليم وصياغة الشخصية السوية    -ب
 .معفي تزويد المتعلمين األفكار السليمة عن المجت

ويمكن االستفادة من التعليم والمدرسة في التنمية الشخصية واالجتماعيـة مـن            
   :خالل مراعاة ما يلي

ربط المدرسة بالمجتمع المحلي وتفعيل دورها في حماية أمن المجتمع المحلي وعـدم   -١
  .قصر نشاطها داخل أروقة المدرسة فقط

كيف يمكـن  :  واالنحراف توضحيمكن إضافة مناهج جديدة حول الوقاية من الجريمة -٢
للشباب تحصين أنفسهم من الجريمة، ومعرفة السبل الناجحة لالبتعاد عـن مهـاوي           

  .الرذيلة واالنحراف؟

 لإلرشاد النفسي الجماعي للوقاية من االضـطرابات النفـسية          إستراتيجيةوضع خطة   -٣
يـذ  توجه على األخص نحو الوقاية من التورط في التطرف واإلرهـاب بـين تالم             

 .وطالب المدارس والجامعة

ضرورة انتقاء األساتذة الذين يقومون بالتدريس بكل دقة وحـذر، بحيـث يتـصفون              -٤
بالفطنة والذكاء والقدرة على إيصال المعلومة الصحيحة للطالـب باإلضـافة إلـى             
المقدرة الشخصية التي تمكنهم من استيعاب المتغيرات الحضارية التـي يعيـشونها            

اهج الدراسية بشكل مشوق، وأن يكونوا قدوات يحتذى بهـم علمـاً            وعكسها في المن  
 .وخلقاً وسلوكاً



 

 ٨٠

تعليم التالميذ مهارات التفكير السليم والفعال وحل المشكالت ، وإتاحة المجـال لهـم              -٥
للتعبير عما يجول في خاطرهم ونقد أفكار اآلخرين وأرائهم بما يفيد الجميع ، مـع               

 .تقبل النقد من اآلخرين أيضا

استخدام التقنية الحديثة وتفعليها في المدارس في المجاالت والعلوم المختلفـة تحقيقـا             -٦
 .لألهداف المرجوة

  وسائل اإلعالم-ج

فعليه ان يكون   .تلعب وسائل اإلعالم دورا كبيرا في الوقاية من االنحراف الفكري           
 و  اإلفـراد يـة    من تلفزة و انترنت فـي توع       اإلعالم تشارك وسائل    نوالدينا وعي كبير    

توضيح الحقائق عن الفكر المنحرف ووضع اإلعالم المضاد عن طريق تـدفق مـستمر              
وواع للمعلومات، والحقائق عن ظاهرة االنحراف الفكري، والسلوك اإلرهابي وآثارهمـا           

 .وما يستجد فيهما في الوقت المناسب بما يوضح الصورة أمام الجميع

 ) : المسجد كنموذج(سسات االجتماعية ؤالم  تفعيل دور-د

ولعل من األساليب الوقائية لحماية المساجد من وباء الفكر المنحرف هـو التـزام              
المساجد بمنع استغالله من بعض العناصر الضالة عن طريق اصطياد الشباب وغيـرهم             

  .من المتحمسين الذين تم تحويلهم إلى قنابل بشرية قابلة لالنفجار في أية لحظة

  :لخطاب اإلسالمي الواقعية في ا-ـه

يجب على الحركات واألحزاب والتجمعات اإلسالمية أن تعلـن رفـضاً صـريحاً          
لآلليات والوسائل الدموية التي استخدمتها الحركات المنحرفة في مواجهتها مع الـسلطات            

  .األمنية

   :)العلماء كنموذج( البحث عن النماذج المؤثرة -و
على جميع المسلمين وفي طليعتهم الحكـام       إن مسئولية رعاية الشباب مسئولية تقع       

الممسكون بزمام األمور والقادرون على اتخاذ القرارات ، كما أن المسئولية تقع بالدرجة             
نفسها على العلماء والمفكرين المؤهلين بعلمهم وبصيرتهم، وحرية رأيهـم علـى العمـل          

حق والذين بإمكانهم رعاية    اإلسالمي باعتبارهم األئمة الحاملين ألمانة الرسالة، وبراهين ال       
  . الشباب من االنحالل واالنحراف
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   : توحيــد المرجعيات-ز

فهناك مرجعية دينية ومرجعية    . تتعد المرجعيات التي يرجع إليها اإلنسان في حياته       
ولكن تبقى المرجعية الدينية من أهم وأخطر المرجعيات علـى          . قانونية وأخرى اجتماعية  

يت للنظام السياسي القائم ، وعادة ما تستعين الـدول بالمرجعيـات            ففيها تثب . مر العصور 
وهم صمام أمن وأمان لألمن االجتمـاعي       . الدينية السيما في األزمات و الكوارث الكبرى      

والفكري لكل مجتمع ، فهي تفتي الناس وتتحقق من تأهيل من يتصدون لإلفتاء في أمـور            
  .الناس المختلفة

. تصارعت فان حياة الناس االجتماعية تختل وتضطرب      وإذا اختلفت المرجعيات و   
ولذا فإن المهم على الدولة توحيد المرجعيات الدينية المتعددة في إدارة أو هيئـة رسـمية                

ومنع الفتاوى الفردية في أمور جماعية لما لها        . واعتماد رأيها الشرعي واألخذ به    . واحدة
األخذ بالفتوى الجماعية في قضايا الفقه      و. من تأثير سلبي على المجتمع إذا لم تكن مؤهلة        

 .بشكل خاص وعند حدوث اختالف فانه ينبغي حسمه بالتصويت بين العلماء

وحتى في الحقوق اإلنسانية من المهم وجود مرجعية رسمية معتمدة، تهـتم بهـذا              
  .الجانب وتتكلم فيه

   : المشاركة السياسية الشعبية-ح
فكار المنحرفة التي تحيا على الكبت والقمع والكراهية        من األساليب الوقائية لدرء خطر األ     

، هو فتح النوافذ لنسيم الحرية وتشجيع روح النقد والنصيحة و االستجابة للرغبة الشعبية              
في المشاركة السياسية والتي هي من مقومات األمن الـسياسي حيـث تكتـسب الـسلطة      

  (1).الحاكمة شرعيتها، وعدم استئثارها بالحكم

  
  :مفهوم الخدمة االجتماعية 

تؤدي الممارسة المهنية إلي مواجهة مشكالت الشباب وإشباع حاجـاتهم المتجـددة           
والمتغيرة من أجل لنمو المتكامل مـن جميـع النـواحي الجـسمية والنفـسية والعقليـة                 
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لتغير المرغـوب  واالجتماعية األمر الذي يؤدي إلي تحقيق أداء اجتماعي أفضل لهم وأن ا  
  .فيه وعاداته وتقاليد المقبولة اجتماعياً وجميع عناصر الثقافة االخري

وتعتمد الخدمة االجتماعية في مفهومها للشباب علي مجموعة من الحقائق العلمية والتـي             
  :من أهمها ما يلي

 إن اإلنسان كائن اجتماعي ينتمي خصاله اإلنسانية خـالل تفاعلـه مـع البيئـة أو            -١
 الذي يعيش فيه ورعاية الشباب تؤمن بأن شخصية اإلنسان من صنع بيئتـه      المجتمع

 .االجتماعية وهو المسئول منها
 . الخصائص اإلنسانية قابلة للتغير والتشكل وليست مورثة  -٢

اإلنسان ال تؤثر فيه إال الجماعات وفيها مجموعة بيئية وأصبح التكامـل مـن أهـم      -٣
ة االجتماعية في رعاية الشباب وتقوم بقوتين       المقومات التي تقوم عليه برامج الخدم     

: 
 . النظم االجتماعية السائدة في المجتمع -

 . قوة الضبط االجتماعي التي تتوفر فيه المجتمع-

  
  :مفهوم الفلسفة

الفلسفة هي علم الحكمة والمثل العليا لالرتقاء بمنظومة العقل البشري لمراتب أعلي    
ها إشاعة مبادئ العدل والمساواة بين البشر وهي علم غدارة شؤون الدولة والمجتمـع       غايت

  )١ (..بما يحقق الوفاق االجتماعي والعدالة
  :وبذلك يدور اإلطار الفلسفي حول القيم التالية 

أن شخصية الشباب تتميز به من قيم واتجاهات ومهارات وخصائص ال تولد معه              .١
 .ئة والتجارب االجتماعية وهي من صنع المجتمعوال تورث بل عن طريق التنش

 .مستقيل المجتمع وتقدمه وتنظيم استخدامها بفاعلية في مواجهة هذه المشكالت .٢
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أن شخصية اإلنسان هي نتاج تفاعله وتجاربه مع البيئة التي يعيش فيهـا وتؤكـد                .٣
 .علي خصائص جديدة ولها صفات مكتسبة دائماً لألفضل

وال في معاونة الشباب علي اكتساب المعارف  وتنميـة          كل استثمار للجهود واألم    .٤
 .المهارات وتبني القيم الصالحة وتتسم بطابع الحيوية والشمول

أهمية الجماعات التي ينتمي إليها الشباب وتقوم هذه الجماعات المكونـة لألفـراد              .٥
 .بإشباع حاجاته وتحقيق اهتماماته وتوفر لها مقومات الصالحية

و أسمي ما في الوجود وهو محور االهتمام في المجتمع ويسعى  أن اإلنسان الفرد ه    .٦
 .إلسعاده طالما التزم بقيم المجتمع ومعاييره

اإلنسان يتفاعل حتما مع اآلخرين ومن ثم هو اعتماد متبادل بين األفـراد فـي أي       .٧
 .مجتمع ولديهم مسئوليات تجاه بعضهم البعض

 . الخاصة واختالفه عن اآلخريناحتياجات عامة للبشر جميعاً أي لكل إنسان فردية .٨

أنه من السمات المميزة للمجتمع الديمقراطي إلدراك إمكانيات كل إنسان وتـدعيم             .٩
 .كافة قدراته من خالل المشاركة الفعالة في النشاط االجتماعي للمجتمع

توفير كل الطرق والوسائل التي تساعد علي مواجهة كافة العقبات لتدعيم ذاتيـة              .١٠
 )١ (.الحياة الكريمة مع المجتمعاإلنسان وحقه في 

  
يؤمن األخصائيون االجتماعيون تعاملهم مع الشباب بأهمية الجماعات في التنشئة           .١

 .االجتماعية ، وأن حياة الفرد وسلوكه يتأثر أن بهذه الجماعة

ـ            .٢ ي يؤمن األخصائيون االجتماعيون في تعاملهم مع الشباب أن شخصية الفرد ه
ـ             ةتتاح لتفاعل العوامل الذاتية مع البيئة ، وزير الجهود يجب أن توجه نحو نتيج

 .هذه الجوانب في تكامل وتزايد
كذلك يؤمنون بأن قوة المجتمع من قوة شبابه، وأن أية جهود توجه فـي نتيجـة                 .٣

 .الشباب وإصالحه ، هي في نفس الوقت مساحتهم في تقديم المجتمع
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خصية الفرد، هي محصلة تفاعل العوامل والـصفات  يؤمنون األخصائيون بأن ش    .٤
 .الموروثة مع ما يكسبه الفرد من البيئة التي يعيش فبها

يؤمنون بأهمية العالقات اإليجابية مع الناس في مختلف األديـان ، األجنـاس ،               .٥
 .الطبقات االجتماعية

 .كما يؤمنون بأهمية قطاع الشباب كمرحلة تحمل في حياتها أمل األمة  .٦

 .ؤمنون باألسلوب الديمقراطي في تعاونهم مع الشباب كما ي .٧

 .يؤمنون األخصائيون االجتماعيون بأهمية التعاون بين األفراد .٨
يؤكد األخصائيون االجتماعيون بأهمية المشاركة االيجابية في حـدود طاقـات             .٩

األفراد، وأهمية المبادرة الفردية ، وأن من حق الشباب أن يشاركوا فـي بنـاء               
 .حياة مجتمعهم في حدود قدراتهمحياتهم ، و

ويؤمنون كذلك بأن الشباب له حاجاته النقية والمادية واالجتماعية الهامة التـي             .١٠
 .يشبهها في الجماعات المختلفة التي ينتمي إليها

  :كما تشمل هذه األهداف
  :األهداف الوقائية) ١

 علـي   وهي األنشطة والجهود التي يمارسها األخصائيون االجتماعيون بـالتعرف        
المناطق الكامنة والمحتملة لمعوقات األداء االجتماعي ألفراد وألسر والجماعـات ولهـا            

  :ثالث مستويات
  . الوقاية الثانوية-        . الوقاية األولية -
  . الوقاية من الدرجة الثالثة-

  :ولها أهداف فرعية يمكن تحقيقها
 معينة إلشـباعها    المساهمة في التحديد الهرمي الحتياجات الشباب وفق لمعايير         ..أ 

 .وتوفير الخدمات علي أساس الخدمات 

إجراء الدراسات والبحوث العلمية لتحديد احتياجات ومشكالت الشباب ورسـم           ..ب 
 .الخطط الزمنية علي المدى القريب والبعيد

 .تنمية الروح اإلنتاجية لدي الشباب وتنمية القيم الديمقراطية ..ج 
 .المساهمة في استثمار أوقات فراغ الشباب  ..د 
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 . المتاحة في المجتمعتسن استثمار الموارد وإلمكانياح  ..ه 

  :األهداف العالجية) ٢
وتهدف إلي عالج المشكالت العامة التي يعاني منها الشباب بعد اكتشافها ويركـز             
العمل مع الشباب علي النواحي العالجية لمواجهة المشكالت وتكيف الشباب ألداء وظائفهم     

  .المحددة لهم
  :أهدافها الفرعية

لمساهمة في مساعدة الشباب علي مواجهة مشكالتهم واختبارهم األفضل مـن           ا  ..أ 
 .مالبدائل لمواجهته

المساهمة في تدبير الموارد وتقوية وتنمية قدرات الشباب والتخفيـف العقـاب             ..ب 
 .والتغلب عليها

إعداد البرامج والخطط المناسبة علي المستوي الجماعي والمجتمعي لمواجهـة           ..ج 
 .تساهم في مواجهتهممشكالت الشباب والتي 

 .تعديل سلوكيات الشباب غير المرغوبة للسلوك والتركيز عليها  ..د 

التدخل لتعديل أفكار الشباب غير المنظمة والتفاعل بإيجابية في ضوء سلوكيات       ..ه 
 .سوية

  :األهداف التنموية) ٣
يسهم في إيجاد رأي لدي الشباب لتحمل مسئولياته وزيادة مشاركتهم واكتساب القيم            

اهات العصرية في المجتمع، واألهداف التنموية ضرورة من ضروريات الخدمـة           واالتج
  :االجتماعية التي تحققها من خالل األهداف الفرعية التالية

المساهمة علي إكساب الشباب القيم واالتجاهات اإليجابية والخـصائص التـي             ..أ 
 .تعاونهم في المجتمع

         : زيادة األداء االجتماعي من ثالث مستويات ..ب 

  . استعادة الشاب لقدرته علي األداء االجتماعي المطلوب-
        . وقاية الشباب من معوقات األداء االجتماعي-
 . تنمية قدراته علي رفع مستوي األداء االجتماعي-

 .استثمار قدراتهم وزيادة أدائهم الوظيفي والبرامج المتاحة لهم ..ج 
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لتي يقدمها المجتمـع    تدعيم الخدمات المجتمعية المتاحة في مختلف المجاالت ا         ..د 
 .للشباب

اإلسهام في صياغة وتنمية السياسة االجتماعية لتحقيق أهداف المجتمـع فـي              ..ه 
 ) ١ (.توفير رعاية متكاملة لهم

  
 عن أنشطة الرعاية االجتماعية مارسها اإلنسان في        ةنشأت مهنة الخدمة االجتماعي   
 وغيرها في النشطة اإلنسانية وتوفير فرص النمـو         مختلف المجتمعات علي مر العصور    

والتقدم والرفاهية لإلنسان وتعرف باألخصائيين االجتماعيين بممارسة نـشاطها المهنـي           
  .للمساهمة في أحداث النمو والرفاهية لإلنسان ويعد الخدمة االجتماعية 

  .أدوار األخصائي االجتماعي في مجال الشباب
 .المشكالت التي يعاني منها المجتمعالقيام بدراسة المجتمع أو  .١
إثارة مكان المجتمع إلدراك احتياجاتهم واستخالص رأي عـام تجـاه المـشكالت              .٢

 .الموجودة في المجتمع وتحديد الهداف
 .القدرة علي التمهيد لسكان المجتمع وقادته إلدراك احتياجاتهم  .٣

 .لي الهدف مساعدة الجماعة علي الوفاء من القيام بأعبائها بفاعلية توصل إ .٤
 .تقسيم العمل فيما بين الجماعات بما يتالءم مع إمكانيات ورغبات كل جماعة .٥

 .عرض الحلول المختلفة وفيها الحاجة إلي تضارب الحلول فيها .٦
  .رسم الخطة الكلية للوصول إلي نهاية الشوط ومساعدة الجماعات فيها  .٧

  :األدوار المهنية ألخصائي رعاية الشباب
  . رعاية الشبابدوره في وضع سياسة -١
 .دوره في دراسة احتياجات ومشكالت الشباب -٢

 .دوره في تكوين وتنظيم جماعات الشباب -٣
 .دوره في مساعدة الشباب على وضع وتصميم البرنامج -٤
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 .دوره في العمل مع الحاالت الفردية من الشباب -٥

 .دوره في تقويم وتطوير خطط وبرامج رعاية الشباب -٦
 )١( .دوره في مؤسسات رعاية الشباب -٧

  :وهناك أدوار أخري لألخصائي وهي 
 مستـشار                - كمنـسق    – كمـساعد    - كمقوم   - كمعالج   – كمقدم خدمات    -مخطط  ( 

  ).  إداري– مدافع –منشط 

  
  .تصميم برامج توعية للشباب )١
 .ندوات توعية للشباب الجامعي  )٢
 .معيعمل معسكرات لتهذيب سلوك الشباب الجا )٣

 .دمج لجان النشاط بين الذكور واإلناث )٤
 .عمل مطويات وملصقات وتوزيعها علي الطالب )٥

 .عمل برامج عالج عمن قاموا بتحرش جنسي من قبل )٦

 
 في عملها بصورة مباشرة مـع أي مـن الفـرد أو الجماعـة               االجتماعيةالخدمة  

 مـن خاللـه بينمـا    اآلخـرين مـن الـوجهين    ع كل   أو المجتمع إنما تعمل بالضرورة م     
 اإلنـسان  بدرجة ال يمكـن عـزل هـذا          اإلنسانبالتداخل الكبير بين مختلف أوجه حياة       

مرة كفرد مستقل بذاته تماماً ومرة ثانيـة كعـضو فـي جماعـة ومـرة ثالثـة                  لتعامله  
   )٢(كمواطن في المجتمع الكبير

معـات الحـضرية     كمهنـة فـي المجت     االجتماعيـة وال ترجع أهميـة الخدمـة       
الحديثة إلي أنما أصبحت ضرورة اجتماعية تمليهـا طبيعـة التغيـر واألحـداث فقـط                
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تها علـى التحـرك لمواجهـة        ذاتها وقـدر   االجتماعيةوإنما تعود كذلك وطبيعة الخدمة      
   )١(احتياجات المجتمعات بكفاءة وفاعلية ومرونة 

 

   -:الثة أركانويقوم ذلك على ث
   االجتماعية ترتبط بمهنة الخدمة التيدراسة مواد تأسيسية تتمن كل المواد  -١
 فـي   االجتمـاعي دراسة مواد مهنية تتضمن طـرق مهنيـة يمارسـها األخـصائي              -٢

 عمله مع األفراد والجماعات والمجتمعات 

 التدريب الميداني والمجاالت المختلفة للمهنة  -٣
 االجتماعيئي سمات يجب أن تتوفر في األخصا:-   

   -:هناك عناصر البد أن تتوفر في شخصية األخصائي االجتماعي وهي كالتالي
  .  والصحية ةالتكوينيسالمة البدن من الناحية  -١
 إلي عيوب منظم جسمي مناسب ال يلفت األنظار  -٢

 نضج عقلي مناسب يسمح مجئ التصرف والمرونة  -٣
  اإلنسانيةرفاهية  المختلفة باإلنسانيةمعرفة تامة بحقائق العلوم  -٤

  )٢( االجتماعيةخبرات علمية مكتسبة من التدريب الميداني في المؤسسات  -٥
 

 والنفـسي مـن حيـث       االجتمـاعي وفي أهمية الدور الذي حققـه األخـصائي         
لجمـاعي والمـشاركة فـي األعمـال        المجاالت التربوية من حيث حماية البيئة والعمل ا       

الشعبية التطوعية في المجتمع وغير ذلك ومـن أجـل ذلـك يجـب علـى األخـصائي                
  )٣( تعمل على التحقيق من المشكلة التيمراجعة األساليب  والنفسي االجتماعي

                                                
، مرجـع سـبق     ١٩٦٦عية والميثـاق ، القـاهرة ،        أحمد كمال أحمد، صالح مصطفي ، الخدمة االجتما       )  1(

 .٢٣،٢٦ص ,ذكره

عاطف حسن الفولي ، أخالقيات ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية في فلسطين ، جامعة القدس المفتوحة ،                )  2(
  .٩: ٨، الطبعة األولي ، ص ٢٠١٢

ن ، ص   .ط، د .، د ٢٠١١ب ،   .عبد الكريم علي ، التكامل بين دور األخصائي االجتمـاعي والنفـسي، د            )  3(
١٨: ١٦. 



 

 ٨٩

 فـي رسـالة     االجتماعيـة في دراسة بحثية بقسم تنظيم المجتمع بكليـة الخدمـة           
ـ    :" بعنوان ات المجتمـع العاملـة فـي مواجهـة ظـاهرة التحـرش             العمل بـين تنظيم

 العمـل البيئـي     ةإلـي زيـاد    كانت تهدف إلي معرفة العوامل المؤديـة         والتيالجنسي،  
بين منظمات المجتمع العاملـة فـي مواجهـة ظـاهرة التحـرش الجنـسي، وتحديـد                 

   )١( تستخدمها هذه التنظيمات المجتمعية والصعوباتالتياألدوات 
لي أن العوامل المؤديـة إلـي زيـادة العمـل المهنـي بـين               وتوصلت الدراسة إ  

تنظيمات المجتمع ، وهي ضعفت معرفـة العـاملين بأسـاليب تحقيـق العمـل ، وقلـة          
 لألخـصائيين م وجـود دور     الخبرات والـصراع، ونقـص مهـارات العـاملين وعـد          

 الـذي يوضـح أهميـة       اإلعالمـي ضمن فريق العمل في التنظيمات وغيـاب الـدور          
  .ئي وتجاه المجتمع لخدمات التنظيمات العمل البي

 
بموضـوعية  يجب على األخصائي االجتماعي أن يتعامـل مـع هـذه المـشكلة              

 يكتسب أساليب وطرق ووسـائل تمكنـه مـن مواجهـة المـشكلة           أنجديدة وأن يحاول    
ك البـد مـن    عنهـا ، لـذل    تنـتج  التـي  واآلثارحتى يستطيع التخفيف من حدة المشكلة       

 للمرأة والـشباب ومـدي عمـل تناسـق مـع الهيئـات              وتدعيميهوجود حمالت نوعية    
 تعمل على نبذ العنف ضـد المـرأة وأي شـكل مـن أشـكاله المختلفـة                  التيوالجهات  

 فـي   المـرأة وأن تقوم منظمات بحقوق المرأة بتوفير نوع مـن األمـن الحـسي لـدي                
 وبرامج التوعيـة البـد أن تـشمل كـال           الحياة الخاصة بها وبالتالي حمالت وإرشادات     

الطرفين من الجنسين ومن ذلـك المنطلـق يتجـه األخـصائي فـي دراسـة المـشكلة               
 فـي المجتمـع     اإلرشـادية والعمل على تحقيـق حـدتها أن ينـشط الفكـرة للتوعيـة              

  . والمنظمات والجهات
 بدور فعـال وبـارز تجـاه هـذا البنـد            االجتماعيلذلك البد أن يقوم األخصائي      

ذه المشكلة وأن يقوم التنـسيق مـع األخـصائي  النفـسي والجهـات األسـرية أن                  وه

                                                
ط، .، حلوان ، د   ٢٠١٠محمد رشاد ، العمل بين تنظيمات المجتمع العاملة في مواجهة التحرش الجنسي ،              )  1(

 .١١٢ن ، ص .د



 

 ٩٠

العلميـة بـشكلها الـصحيح      تحقق من المشكلة حتى تتمكن المرأة من ممارستها الحيـاة           
 بأهميـة وخطـورة انتـشار       األخـصائي والسليم واآلمن ، وهذا ال يقـوم إال بمبـادرة           

  .  من كال الجنسينمشكلة التحرش في المجمع خاصة بين فئات الشباب
من ناحية أخري البـد علـى األخـصائي مـن يتعـاون مـع جهـة العلمـاء                    
واألزهر ، وغيرها مـن المؤسـسات الدينيـة كالمـسجد والكنيـسة أن تقـوم بتفعيـل                  
دورها في مراجعة المشكلة والتوعية الصحيحة لألفراد ومـدي شـرعية انتـشار هـذا               

  . األمر الشائع بين أفراد المجتمع الواحد

 
 كمهنة سامية فـي تقـديم مـساعدة البـشرية جميعـاً أن              االجتماعيةتقوم الخدمة   

 – نتجـت عـن أسـباب        التـي تراعي خطورة ومدى انتشار هذه الظاهرة المجتمعيـة         
وسائل وطرق مختلفة وكيف تقوم المهنة في الحد من هـذه الظـاهرة بابتكـار بـرامج                 

 مـن مظـاهر     االحتـراس يسية حتـى تمكـن المـرأة مـن          تدريسية وورش عمل تدر   
وأشكال التحرش والتعرض على هـذا البنـد بالتحديـد يـوفر لنـا إمكانيـة مواجهـة                  
الظاهرة والعمل مع بالتنسيق مع منظمات حمايـة المـرأة فـي عقـد نـدوات ودورات                 

 تظهـر فـي     التـي لتوعية المرأة واألهمية في عرض مظـاهر الجريمـة والوحـشية            
 مـن أشـكال العنـف ضـد         النـوع  مـن هـذا      االحتراسمدي الحرص من    المجتمع و 

 Socialالمرأة ، وبالتالي تقوم المهنة بحل جذري مـستخدماً عـدة وسـائل كوسـائل     

Media ومدي أهمية هذه الوسائل في مساعدتها على حل المشكلة  .  
ومن ذلك تظهر أهمية عمـل بروتوكـول تعـاون مـا بـين أجهـزة المجتمـع                  

 المرئيـة  االتـصال م وأهمية تقديم برامج وخدمات مـن خـالل وسـائل         ووسائل األعال 
 وبالتالي أهمية ترشيد وتوعية أفـراد المجتمـع مـن خـالل األعـالم               واإلذاعةكالتلفاز  

وأهمية التنسيق ما بين الحكومة والمنظمات حقوق المـرأة ومـدي وجـود بروتوكـول               
لجهـات التعاونيـة ،      والحكومـة وا   اإلعالميـة تعاون مـا بـين الهيئـات واألجهـزة          

 بالتوعيـة مـع شـباب الجامعـات وأهميـة           االجتماعيـة وبالتالي يظهر دور الخدمـة      
مشاركة المنظمات الشبابية والتنسيق مع ذلك التأكيد مع هذه الهيئـات فـي الحـد مـن                 

  . الظاهرة ووجود استراتيجيات وخطط بارزة هامة في مواجهة المشكلة



 

 ٩١

 
  

  



 

 ٩٢

  
  
  
  
  
  
  

  
  .لدراسةنوع ا: ًأوال 

  .املنهج املستخدم: ًثانيا 
 .أدوات الدراسة: ًثالثا 

 .جماالت الدراسة: ًرابعا 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٩٣

  :أوال نوع الدراسة
  تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية

  :تعريف الدراسات الوصفية التحليلية
 : المنهج الوصفي–أ 

طبيعـة   معرفـي يتأسـس، ألن   خطوة أولى في كل مجـال  هوالمنهج الوصفي 
 الدراسات الوصفية أنها تكشف في معظمها عن ماهية الظـاهرة والظـواهر المختلفـة،   

  :ج الفرعية منهاهوالمنهج الوصفي منهج عام يحوي أشكاالً من المنا
 :تعريف المنهج الوصفي

والتفسير بشكل علمي منظم من أجل  المنهج الوصفي هو طريقة من طرق التحليل
" اجتماعية أو إنسانية، ويعطي  لى أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو مشكلةالوصول إ

يعتمد المـنهج الوصـفي علـى     " :تعريفا شامال للمنهج الوصفي فيقول" أمين الساعاتي 
. ويعبر عنها كيفيا أو كميا دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا

التعبير الكمي فيعطيها وصـفا   اهرة ويوضح خصائصها، أمافالتعبير الكيفي يصف لنا الظ
  ." ارتباطها مع الظواهر األخرى رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة

 أشكاالتتخذ  كما.  مثل التجريد والتعميم األسس عدد من إلىوتستند البحوث الوصفية 
 Content مـضمون  الميـداني وتحليـل ال  أوالنظـري   survey المـسح  عديدة مثل

Analysis أشـكال اختلفـت   ومهمـا . وغيرها  ) التتبع( النمو  ودراسة الحالة ودراسة 
للحقـائق والخـصائص    الوصف المنظم أساس جميعا تقوم على إنها إالالمنهج الوصفي 
  )١(. مشكلة محددة بشكل عمليأوالمتعلقة بظاهرة 

  :ثانيا املنهج املستخدم
عها الباحث في دراسته للمـشكلة الكتـشاف الحقيقـة          هو الطريقة التي يتب   :المنهج

واإلجابة على األسئلة واالستفسارات التي يثيرها موضوع البحث وهو البرنامج الذي يحدد     
  لنل السبيل للوصول

                                                
(1) http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid٧٠٦٣٥a٩١aba٧٨١df  



 

 ٩٤

 هذه الطـرق وهـو علـم    فيإلى تلك الحقائق وطرق اكتشافها والعلم الذي يبحث         
ي البحوث ألنة الخطة التي تحتوى على       مناهج البحث ويعتبر المنهج هو العمود الفقري ف       

خطوط تحدد المناهج والمفاهيم وتدرج المعاني اإلجرائية وإطار الدراسة واختيار المـنهج         
  .ووسيلة جمع البيانات وتحديد مجتمع الباحث وتوضيح مجاالت الدراسة

الباحث واإلطار الذي يرسمه لبلوغ أهدافه، و فيما  المنهج هو األسلوب الذي يتبعه
  .المنهج اي عرض وجيز لبعض خصائص هذاي

  .وتعتمد هذه الدراسة على منهج المسح اإلجتماعى بالعينة*
أحد المناهج التي تستخدم في البحوث االجتماعيـة لوصـف           :المسح اإلجتماعى هو  *

الظاهرة المدروسة وتصديرها عن طريق جمع البيانات المقننة عن المشكلة وتصنيفها           
دراسة العلمية لظروف المجتمع وحاجاتة بقصد تقـديم برنـامج          وتحليلها ألنة أيضا ال   
  .اإلصالح اإلجتماعى

  :أنواع المسح اإلجتماعى *
  :أوال  من الناحية الموضوعية للدراسة

وهى التي تعالج عدة أوجة من الحياة البشرية أو االجتماعية مثـل             : المسوح العامة *
  .تمع معيندراسة الجوانب السكانية والتعليمية والصحية لمج

وهى التي تهتم بشق معين متعلقة بنواحي محددة ومنفـردة مـن            : المسوح الخاصة *
  .الحياة االجتماعية كالتعليم والصحة والزراعة

  .وهى المسوح التي تقوم بجمع مفردات المجتمع :المسوح الشاملة*
  . وهنا تكون عملية المسح غير شاملة العينة:المسوح بطريقة العينة*

  :ت الدراسةثالثا أدوا
هي الوسيلة المستخدمة في جميع البيانات أو تصنيفها وجدولتها والمعايير           :األدوات

  التي يرجع من خاللها إلى استخدام األداة المثلى 
  المقابلة)استخدام الوسيلة التي تناسب الموضوع(معيار الموقف أو البحث -أ

  .المالحظة)ةجماعة ال توافق مع اإلجابة على األسئل(معيار البحوث -ب



 

 ٩٥

وهنا استخدمت الدراسة االستبيان كأداة رئيسية للتعرف على اتجاهات الشباب الجـامعي            
  ١نحو مشكلة التحرش الجنسي 

  :رابعا جماالت الدراسة 
وبعد تحديد مجاالت الدراسة المختلقة من الخطوات المنهجية الهامة ولقد أتفق كثير            

ى أن كل دراسة لها مجاالت ثالثـة هـي          من المشتغلين في مناهج البحث اإلجتماعى عل      
  )المجال الزمني_ المجال البشرى_المجال الجغرافي(

ومجاالت الدراسة هي التي تحتاجها الدراسة الميدانية في بحث  التحرش الجنـسي          
  :بين الشباب الجامعي كم يلي 

أن طبقت الدراسة على كليتين من كليات جامعة الفيوم وروعي فيهـا            : المجال المكاني -١
تمثل الكليات النظرية والكليات العملية ووقع االختيار كلية دار العلوم باعتبارها كليـة             

  .نظرية وكلية الخدمة االجتماعية باعتبارها كلية عملية
طالب من طالب السنوات الدراسـية      ) ٥٠(عينة عشوائية مكونة من     : المجال البشرى -٢

بالنسبة لكليـة دار    وبلغ قوامها    .جتماعيةالمختلفة من كلية دار العلوم وكلية الخدمة اال       
  .طالب) ٣٠(طالب وبالنسبة لكلية الخدمة االجتماعية )٢٠(العلوم 

  .هي فترة إجراء الدراسة الميدانية : المجال الزمني -٣
  

                                                
،الطبعة السادسة،ص ١٩٧٧القاهرة،مكتبة وهبة،(أصول البحث اإلجتماعى :عبد الباسط محمد حسن ) ١(

٢٢٤،٢٢٥.(  



 

 ٩٦

  
  

  
  
  
  
  
  



 

 ٩٧

   -:البيانات األولية : أوالً
  N=50              :  الجنس -١

  المجموع  أنثى  ذكر
  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٥٠  ٧٦  ٣٨  ٢٤  ١٢  

  % ٢٤ونسبة عدد الذكور % ٧٦لقد اتضح من خالل الجدول السابق أن نسبة عدد اإلناث 
  
   N=50                 السن -٢

  المجموع  ٣٠ إلي ٢٠من   ٢٠أقل من 
  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٥٠  ٤٠  ٢٠ ٦٠  ٣٠  

، ونسبة الـسن  % ٦٠ هي ٢٠لقد اتضح من خالل الجدول السابق أن نسبة السن أقل من         
  % . ٤٠ هي ٣٠لي  إ٢٠من 

  
  N=50              -: حجم األسرة -٣

  المجموع  ١٠أكثر من   ١٠ إلي ٦من   ٦أقل من 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٥٠  -  -  ٤٨  ٢٤  ٥٢  ٢٦  

،  % ٥٢ إلي   ٦لقد اتضح من خالل الجدول السابق أن حجم األسرة تصل نسبتها أقل من              
  % ٤٨ تصل إلي ١٠ إلي ٦ص 



 

 ٩٨

                                                             N=50: الحالة التعليمية لألسرة -٤

  المجموع  األب
  جامعي  ثانوي  متوسط  غير متعلم

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  %  ك

١٠٠  ٥٠  ٢٠  ١٠  ٢٠  ١٠  ٥٢  ٢٦  ٨  ٤  
ولقد اتضح من خالل الجدول السابق أن نسبة الحالة التعليمية لألب متوسط تـصل إلـي                

    % ٨، غير متعلم % ٢٠امعي ، ج% ٢٠، ثانوي % ٥٢
  المجموع  األم

  جامعي  ثانوي  متوسط  غير متعلم
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  %  ك

١٠٠  ٥٠  ٢٠  ١٠  ٢٠  ١٠  ٤٠  ٢٠  ٢٠  ١٠  
، % ٤٠لقد اتضح من خالل الجدول السابق أن الحالة التعليمية لألم متوسط تـصل إلـي        

  % . ٢٠، غير متعلم % ٢٠، جامعي %٢٠ثانوي 
    N=50              :  المعيشة -٥

  المجموع  بمفردي  مع األصدقاء  مع العائلة
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٥٠  -  -  -  -  ١٠٠  ٥٠  

  % ١٠٠لقد اتضح من خالل الجدول السابق أن المعيشة تصل نسبتها مع العائلة إلي 
    N=50             نوع المجتمع -٦

  المجموع  ريفي  حضري
  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٥٠  ٣٨  ١٩  ٦٢  ٣١  

 وفي ٦٢خالل الجدول السابق أن نوع المجتمع تصل نسبته في الحضر إلي   لقد اتضح من    
  % ٣٨الريف تصل إلي 



 

 ٩٩

  N= 50           الحالة االجتماعية -٧

  المجموع  أرمل  مطلق  أعزب  متزوج
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
١٠٠  ٥٠  -  -  -  -  ٨٦  ٤٣  ١٤  ٧  

 عند األعزب إلـي     لقد اتضح من خالل الجدول السابق أن الحالة االجتماعية تصل نسبتها          
  % ١٤، والمتزوج % ٨٦
  . األسئلة المتعلقة بالعوامل االجتماعية المؤدية إلي مشكلة التحرش: ثانياً

  العبارة  م  المجموع  ال  إلي حد ما  نعم
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

هل سبق لدى أو ألحد أقاربك التعرض          ١
  للتحرش الجنسي 

١٠٠  ٥٠  ٤٠  ٢٠  ٢٨  ١٤  ٣٢  ١٦  

األماكن التي يمكن أن    هل تري أن أكثر       ٢
يحدث فيها التحرش الجنسي هـي فـي        

ــة  ــسات التعليمي ــة ( المؤس  –المدرس
  ) الجامعة

١٠٠  ٥٠  ٣٤  ١٧  ٤٠  ٢٠  ٢٦  ١٣  

هل تري أن أكثر األماكن التي يمكن أن          ٣
  يحدث فيها التحرش الجنسي هو الشارع 

١٠٠  ٥٠  ٢٠  ١٠  ٢٦  ١٣  ٥٤  ٢٧  

هل تري أن أكثر األماكن التي يمكن أن          ٤
حدث فيهـا التحـرش الجنـسي هـي         ي

  األماكن المزدحمة 
١٠٠  ٥٠  ٢٠  ١٠  ٢٤  ١٢  ٥٦  ٢٨  

هل تري أن من العوامل المؤديـة إلـي         ٥
  التحرش هي ارتداء المالبس الضيقة 

١٠٠  ٥٠  ٢٢  ١١  ٣٠  ١٥  ٤٨  ٢٤  

هل تعد طريقة مشي الفتاه عامـل مـن           ٦
  ١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٣٤  ١٧  ٤٠  ٢٠  عوامل التحرش 

ة األسـرية الخاطئـة   هل تري ان التنشئ    ٧
  وعدم الرقابة سبب للتحرش 

١٠٠  ٥٠  ٢٤  ١٢  ٣٨  ١٩  ٣٨  ١٩  

هل تعـد وسـائل األعـالم والقنـوات           ٨
  ١٠٠  ٥٠  ٢٨  ١٤  ٣٤  ١٧  ٣٨  ١٩  الفضائية سبب وجود مشكلة التحرش 



 

 ١٠٠

  العبارة  م  المجموع  ال  إلي حد ما  نعم
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

هل يعد ضعف الوازع الديني سبب من         ٩
  أسباب التحرش 

١٠٠  ٥٠  ٢٢  ١١  ٢٨  ١٤  ٥٠  ٢٥  

  ١٠٠  ٥٠    ١١    ١٧  ٤٤  ٢٢  كن عامل للتحرش هل االختالط في األما  ١٠
هل تخلي الفتيات عن العادات والتقاليـد         ١١

  ١٠٠  ٥٠    ١٢    ١٧  ٤٢  ٢١  سبب للتحرش 

هل نقص التوعية الجسمية للفتيات سبب        ١٢
  للتحرش 

١٠٠  ٥٠    ١٢    ١٦  ٤٤  ٢٢  

هل يعد تصفح المواقع اإلباحية عامـل         ١٣
  ١٠٠  ٥٠    ١٠    ١١  ٥٨  ٢٩  للتحرش 

  ١٠٠  ٥٠    ١٧    ٢١  ٢٤  ١٢  ر سن الزواج سبب للتحرش هل تأخ  ١٤
هل البطالة المنتشرة بين الشباب سـبب         ١٥

  للتحرش 
١٠٠  ٥٠    ١٣    ١٧  ٤٠  ٢٠  

هل تعد انتشار ظاهرة االخـتالط فـي          ١٦
  ١٠٠  ٥٠    ١٦    ١٥  ٣٨  ١٩  أماكن العمل أو الجامعة سبب التحرش

هل عدم التزام الفتاة بالقيم الدينيـة فـي          ١٧
  دي إلي التحرش المظهر يؤ

١٠٠  ٥٠    ١٣    ١٣  ٤٨  ٢٤  

هل يصبح السلوك المنحرف للفتاه سبب        ١٨
  ١٠٠  ٥٠    ١٤    ١٤  ٤٤  ٢٢  للتحرش 

هل تدني المستوي االقتـصادي عامـل         ١٩
  للتحرش 

١٠٠  ٥٠    ٢٠    ١٧  ٢٦  ١٣  

هل عدم االستثمار الجيد لوقت الفـراغ         ٢٠
  ١٠٠  ٥٠    ١٣    ٣١  ٣٢  ١٦  من عوامل التحرش 

  ١٠٠  ٥٠    ١٦    ١٤  ٤٠  ٢٠  صدي فوري للمتحرش هل تري ت  ٢١
هل يعد عدم وجود أمن فـي األمـاكن           ٢٢

  العامة سبب للتحرش 
١٠٠  ٥٠    ١٢    ١٢  ٥٢  ٢٦  

هل تري أن لألسـرة دور فـي عامـل        ٢٣
  ١٠٠  ٥٠    ١٣    ١٧  ٤٠  ٢٠  ظاهرة التحرش 



 

 ١٠١

  العبارة  م  المجموع  ال  إلي حد ما  نعم
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

هل تري أن التحرش منتشر في المجتمع         ٢٤
  المصري 

١٠٠  ٥٠  ٣٠  ١٥  ٣٠  ١٥  ٤٠  ٢٠  

  ١٠٠  ٥٠  ٢٤  ١٢  ٣٢  ١٦  ٤٤  ٢٢  هل أصبح المتحرش هاوي لهذا األمر   ٢٥
                  األسئلة المتعلقة بالعوامل النفسية   

هل يؤثر التحرش على بعض المتغيرات        ٢٦
  ١٠٠  ٥٠  -  -  ٤٤  ٢٢  ٥٦  ٢٨  النفسية للفتاه 

هل بـسبب التحـرش العـار الـشديد           ٢٧
  واالكنفاء على الذات للفتاه 

١٠٠  ٥٠  -  -  ٥٦  ٢٨  ٤٤  ٢٢  

قد يكون التحرش الجنـسي بـاللمس أو          ٢٨
السلوك المادي الجـسدي أو بـالقول أو        

  باإلشارة 
١٠٠  ٥٠  ٢٤  ١٢  ٢٤  ١٢  ٥٢  ٢٦  

من اآلثار النفسية الناتجة عن التحـرش         ٢٩
االستغراق في النـوم ، تـدني الميـل         

  لممارسة األنشطة اليومية العادية 
١٠٠  ٥٠  ٣٢  ١٦  ٣٢  ١٦  ٣٦  ١٨  

الناتجة عن التحرش الحـزن     من اآلثار     ٣٠
واأللم والقلم والتوتر والغضب والميـل      

  للعزلة 
١٠٠  ٥٠  -  -  ٤٤  ٢٢  ٥٦  ٢٨  

التحرش يكسر في نفس الفتاه أو المـرأة        ٣١
  اإلحساس باألمان 

١٠٠  ٥٠  ١٠  ٥  ٢٦  ١٣  ٦٤  ٣٢  

لقد يسبب التحرش اإلجهـاض والقتـل         ٣٢
  والمخدرات وعوامل االكتئاب واالنتحار 

١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٣٤  ١٧  ٤٠  ٢٠  

التحرش الجنسي يصيب باالضـطرابات     ٣٣
  النفسية والعقلية 

١٠٠  ٥٠  ٢٢  ١١  ٢٨  ١٤  ٥٠  ٢٥  

هل التحرش يخلق عند المرأة شـعوراً         ٣٤
  بعدم تقبل الجسم 

١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٣٤  ١٧  ٤٠  ٢٠  

هل التحرش يجعل المرأة تشعر بفقـدان         ٣٥
  ١٠٠  ٥٠  ٢٢  ١١  ٢٨  ١٤  ٥٠  ٢٥  قيمتها وأنها مجرد وسيلة للمتعة 



 

 ١٠٢

  العبارة  م  المجموع  ال  إلي حد ما  نعم
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

يؤثر التحرش على المرأة سـلباً علـى          ٣٦
  عالقتها بأوالدها مستقبالً 

١٠٠  ٥٠  ٣٤  ١٧  ٢٨  ١٤  ٣٨  ١٩  

هل يـؤثر التحـرش علـى العالقـات           ٣٧
االجتماعيــة وصــعوبة التعامــل مــع 

  اآلخرين 
١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٣٢  ١٦  ٤٢  ٢١  

  ١٠٠  ٥٠  ٢٤  ١٢  ٢٨  ١٤  ٤٨  ٢٤  هل يؤدي التحرش إلي تدمير الشخصية   ٣٨
قد يؤدي التحرش للمـرأة إلـي فقـدان           ٣٩

  القدرة على االقتراب األمان من الرجل 
١٠٠  ٥٠  ٢٢  ١١  ٣٠  ١٥  ٤٨  ٢٤  

هل يعد عدم الرغبة في الزواج نتيجـة          ٤٠
  رد فعل للتحرش 

١٠٠  ٥٠  ٣٤  ١٧  ٣٤  ١٧  ٣٢  ١٦  

    األسئلة المتعلقة بالعوامل االقتصادية 
هل تري أن تعـاطي المخـدرات بـين           ٤١

  سبب للتحرش الشباب 
١٠٠  ٥٠  ١٦  ٨  ٣٢  ١٦  ٥٢  ٢٦  

هل يعد تأخر سن الزواج بين الفتيـات          ٤٢
  ١٠٠  ٥٠  ٣٤  ١٧  ٣٤  ١٧  ٣٢  ١٦  سبب للتحرش 

هل يعـد الفقـر عامـل فـي ظهـور             ٤٣
السلوكيات المنحرفة الغير سوية المؤدية     

  للتحرش 
١٠٠  ٥٠  ٤٠  ٢٠  ٣٢  ١٦  ٢٨  ١٤  

هل تري أن مشكلة اإلسـكان وارتفـاع          ٤٤
وحــدات الــسكانية المؤديــة أســعار ال

لعزوف الشباب عـن الـزواج سـبب        
  للتحرش 

١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٣٦  ١٨  ٣٨  ١٩  

  ١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٤٠  ٢٠  ٣٤  ١٧  هل تعد مشكلة البطالة سبب للتحرش   ٤٥
هل يعد انخفاض المرتبـات واألجـور         ٤٦

  عامل مؤدي للتحرش 
١٠٠  ٥٠  ٣٦  ١٨  ٤٠  ٢٠  ٢٤  ١٢  

 سبب  هل أصبح ارتفاع تكاليف المعيشة      ٤٧
  ١٠٠  ٥٠  ٢٨  ١٤  ٤٢  ٢١  ٣٠  ١٥  للتحرش 



 

 ١٠٣

  العبارة  م  المجموع  ال  إلي حد ما  نعم
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

هل تري أن هناك ارتباط بين نـضوج          ٤٨
الشباب فسيولوجياً ونضوجه االقتصادي    
  وقدرته على الزواج مؤدي إلي التحرش 

١٠٠  ٥٠  ٤٨  ٢٤  ٢٢  ١١  ٣٠  ١٥  

هل تري أن األسر الفقيرة هي األكثـر          ٤٩
  عرضاً للتحرش 

١٠٠  ٥٠  ٣٨  ١٩  ٢٤  ١٢  ٣٨  ١٩  

متعلقة بالعوامل االجتماعية المؤدي    األسئلة ال 
  إلي مشكلة التحرش الجنسي 

  

هل سبق لد أو ألحد أقاربك التعـرض           ٥٠
  للتحرش الجنسي 

١٠٠  ٥٠  ٤٠  ٢٠  ١٨  ١٤  ٣٢  ١٦  

هل تري أن أكثر األماكن التي يمكن أن          ٥١
يحدث فيها التحـرش فـي المؤسـسات     

  ) الجامعة–المدرسة ( التعليمية 
١٠٠  ٥٠  ٣٤  ١٧  ٤٠  ٢٠  ٢٦  ١٣  

هل تري أن أكثر األماكن التي يحـدث          ٥٢
  فيها التحرش هي الشارع

   
١٠٠  ٥٠  ٢٠  ١٠  ٢٦  ١٣  ٥٤  ٢٧  

هل تري أن أكثر األماكن التي يحـدث          ٥٣
  فيها التحرش في األماكن المزدحمة 

١٠٠  ٥٠  ٢٠  ١٠  ٢٤  ١٢  ٥٦  ٢٨  

هل تري أن من العوامل المؤديـة إلـي         ٥٤
  ١٠٠  ٥٠  ٢٢  ١١  ٣٠  ١٥  ٤٨  ٢٤  التحرش هي ارتداء المالبس الضيقة 

هل تعد طريقة مشي الفتاة عامـل مـن           ٥٥
  عوامل التحرش 

١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٣٤  ١٧  ٤٠  ٢٠  

هل تري التنشئة األسرية الخاطئة وعدم        ٥٦
  ١٠٠  ٥٠  ٢٤  ١٢  ٣٨  ١٩  ٣٨  ١٩  الرقابة سبب للتحرش 

هل تعـد وسـائل األعـالم والقنـوات           ٥٧
  الفضائية سبب وجود مشكلة التحرش 

١٠٠  ٥٠  ٢٨  ١٤  ٣٤  ١٧  ٣٨  ١٩  

هل يعد ضعف الوازع الديني سبب من         ٥٨
  ١٠٠  ٥٠  ٢٢  ١١  ٢٨  ١٤  ٥٠  ٢٥  أسباب التحرش 



 

 ١٠٤

  العبارة  م  المجموع  ال  إلي حد ما  نعم
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  ١٠٠  ٥٠  ٢٢  ١١  ٣٤  ١٧  ٤٤  ٢٢  هل االختالط في األماكن عامل للتحرش   ٥٩
هل تخلي الفتيات عن العـادات سـبب          ٦٠

  للتحرش 
١٠٠  ٥٠  ٢٤  ١٢  ٣٤  ١٧  ٤٢  ٢١  

لفتيات سبب  هل نقص التوعية الجنسية ل      ٦١
  ١٠٠  ٥٠  ٢٤  ١٢  ٣٢  ١٦  ٤٤  ٢٩  للتحرش 

هل يعد تصفح المواقع اإلباحية عامـل         ٦٢
  للتحرش 

١٠٠  ٥٠  ٢٠  ١٠  ٢٢  ١١  ٥٨  ٢٩  

  ١٠٠  ٥٠  ٣٤  ١٧  ٤٢  ٢١  ٢٤  ١٢  هل تأخر سن الزواج سبب للتحرش   ٦٣
هل البطالة المنتشرة بين الشباب سـبب         ٦٤

  للتحرش 
١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٣٤  ١٧  ٤٠  ٢٠  

 عدم التزام الفتاة بالقيم الدينيـة       هل تعد   ٦٥
  في المظهر يؤدي إلي التحرش

  
١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٢٦  ١٣  ٤٨  ٢٤  

هل يصبح السلوك المنحرف للفتاه سبب        ٦٦
  للتحرش 

١٠٠  ٥٠  ٢٨  ١٤  ٢٨  ١٤  ٤٤  ٢٢  

هل تدني المستوي االقتـصادي عامـل         ٦٧
  ١٠٠  ٥٠  ٤٠  ٢٠  ٣٤  ١٧  ٢٦  ١٣  للتحرش 

 الفـراغ   هل عدم االستثمار الجيد لوقت      ٦٨
  من عوامل التحرش 

١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٤٢  ٢١  ٣٢  ١٦  

  ١٠٠  ٥٠  ٣٢  ١٦  ٢٨  ١٤  ٤٠  ٢٠  هل تري تصدي فوري للتحرش   ٦٩
هل يعد عدم وجود أمن فـي األمـاكن           ٧٠

  ١٠٠  ٥٠  ٢٤  ١٢  ٢٤  ١٢  ٥٢  ٢٦  العامة سبب للتحرش

هل تري أن األسـرة دور فـي عامـل           ٧١
  ظاهرة التحرش 

١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٣٤  ١٧  ٤٠  ٢٠  

هل تري أن التحـرش المنتـشر فـي           ٧٢
  ١٠٠  ٥٠  ٣٠  ١٥  ٣٠  ١٥  ٤٠  ٢٠  المجتمع المصري 

  ١٠٠  ٥٠  ٢٤  ١٢  ٣٢  ١٦  ٤٤  ٢٢  هل أصبح المتحرش هاوي هذا األمر   ٧٣



 

 ١٠٥

  العبارة  م  المجموع  ال  إلي حد ما  نعم
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

                  العوامل االقتصادية   
هل تري أن تعـاطي المخـدرات بـين           ٧٤

  الشباب سبب للتحرش 
١٠٠  ٥٠  ١٦  ٨  ٣٢  ١٦  ٥٢  ٢٦  

 الزواج بين الفتيـات     هل يعد تأخر سن     ٧٥
  ١٠٠  ٥٠  ٣٤  ١٧  ٣٤  ١٧  ٣٢  ١٦  سبب للتحرش 

هل يعـد الفقـر عامـل فـي ظهـور             ٧٦
 المؤدية  ةالسلوكيات المنحرفة الغير سوي   

  للتحرش 
١٠٠  ٥٠  ٤٠  ٢٠  ٣٢  ١٦  ٢٨  ١٤  

هل نري أن مشكلة اإلسـكان وارتفـاع          ٧٧
أســعار الوحــدات الــسكانية المؤديــة 
لعزوف الشباب عـن الـزواج سـبب        

  رش للتح

١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٣٦  ١٨  ٣٨  ١٩  

  ١٠٠  ٥٠  ٢٦  ١٣  ٤٠  ٢٠  ٣٤  ١٧  هل تعد مشكلة البطالة سبب للتحرش   ٧٨
هل تري أن عدم توفر فـرص عمـل           ٧٩

  للشباب سبب للتحرش 
١٠٠  ٥٠  ٣٢  ٣٦  ٣٨  ١٨  ٣٢  ١٦  

هل يعد انخفاض المرتبـات واألجـور         ٨٠
  ١٠٠  ٥٠  ٣٦  ١٨  ٤٠  ٢٠  ٢٤  ١٢  عامل مؤدي للتحرش 

ارتفاع تكاليف المعيشة سبب    هل أصبح     ٨١
  للتحرش 

١٠٠  ٥٠  ٢٨  ١٤  ٤٢  ٢١  ٣٠  ١٥  

هل تري أن هناك ارتباط بين نـضوج          ٨٢
الشباب فسيولوجياً ونضوجه االقتصادي    
  وقدرته على الزواج مؤدي إلي التحرش 

١٠٠  ٥٠  ٤٨  ٢٤  ٢٢  ١١  ٣٠  ١٥  

هل تري أن األسر الفقيرة هي األكثـر          ٨٣
  عرضاً للتحرش 

١٠٠  ٥٠  ٣٨  ١٩  ٢٤  ١٢  ٣٨  ١٩  

   



 

 ١٠٦

  من خالل الجدول السابق يتضح أن :  
هـل يعـد تـصفح      " جاء في الترتيب األول العبارة والتي مفادها        : الترتيب األول    -١

  %) ٥٨(المواقع اإلباحية سبب للتحرش بنسبة 
هل تـري أن أكثـر   " جاء في الترتيب الثاني العبارة والتي مفادها        : الترتيب الثاني    -٢

 %) ٥٦(ها التحرش في األماكن المزدحمة بنسبة األماكن التي يحدث في
هل تري أن أكثـر     " جاء في الترتيب الثالث العبارة والتي مفادها        : الترتيب الثالث    -٣

 %) ٥٤( األماكن التي يحدث فيها التحرش هو الشارع بنسبة 
هل يعد عدم وجـود     " جاء في الترتيب الرابع العبارة والتي مفادها        : الترتيب الرابع  -٤

 %) ٥٢(ي األماكن العامة سبب للتحرش بنسبة أمن ف
هل يعد ضـعف    " جاء في الترتيب الخامس العبارة والتي مفادها      : الترتيب الخامس    -٥

 %) ٥٠(الوازع الديني سبب من أسباب التحرش بنسبة 
هل تري أن من    " جاء في الترتيب السادس العبارة والتي مفادها        : الترتيب السادس    -٦

 %) ٤٨(بنسبة " لتحرش هو ارتداء المالبس الضيقة العوامل المؤدية إلي ا
هل يعـد   " جاء في الترتيب السادس بنفس التكرار والتي مفادها         : الترتيب السادس    -٧

 %) ٤٨(عدم التزام الفتيات بالقيم الدينية في المظهر يؤدي إلي التحرش بنسبة 
 االخـتالط فـي     هل" جاء في الترتيب السابع العبارة والتي مفادها        : الترتيب السابع  -٨

 األماكن العامة عامل التحرش 
هـل  " جاء في الترتيب السابع بنفس التكرار العبارة والتي مفادها          : الترتيب السابع    -٩

 %) ٤٤(نقص التوعية الجنسية للفتيات سبب للتحرش بنسبة 

هـل  " جاء في الترتيب السابع بنفس التكرار العبارة والتي مفادهـا     : الترتيب السابع  -١٠
 %) ٤٤(لوك المنحرف للفتاة سبب للتحرش بنسبة يصبح الس

هل تخلـي الفتيـات   " جاء في الترتيب الثامن العبارة والتي مفادها  : الترتيب الثامن    -١١
 %) ٤٢(عن العادات والتقاليد سبب للتحرش بنسبة 

هل البطالة المنتشرة   " جاء في الترتيب التاسع العبارة والتي مفادها        : الترتيب التاسع  -١٢
 %)٤٠(ب سبب للتحرش بنسبة بين الشبا



 

 ١٠٧

التحرش يكسر في   " جاء في الترتيب العاشر العبارة والتي مفادها        : الترتيب العاشر    -١٣
 %) ٦٤(نفس الفتاة أو المرأة اإلحساس باألمان نسبة 

هل يؤثر " جاء في الترتيب الحادي عشر العبارة والتي مفادها   : الترتيب الحادي عشر   -١٤
 %) ٥٦(سية للفتاة بنسبة التحرش على بعض المتغيرات النف

من اآلثار " جاء في الترتيب الثاني عشر العبارة والتي مفادها    : الترتيب الثاني عشر     -١٥
 %) ٥٦(نسبة " السلبية الناتجة على التحرش الحزن واأللم القلق والتوتر والغضب 

قد يكون  " جاء في الترتيب الثالث عشر العبارة والتي مفادها         : الترتيب الثالث عشر   -١٦
 %) ٥٢( بنسبة " التحرش الجنسي باللمس أم بالسلوك

التحرش " جاء في الترتيب الرابع عشر العبارة والتي مفادها       : الترتيب الرابع عشر     -١٧
 %) ٤٨(بنسبة " الجنسي يصحب باالضطرابات النفسية والعقلية 

هـل  " جاء في الترتيب الخامس عشر العبارة والتي مفادها   : الترتيب الخامس عشر     -١٨
 %) ٤٤(بنسبة "  التحرش لعادي الشديد واألكفاء على الذات يسبب

هـل  " جاء في الترتيب السادس عشر العبارة والتي مفادها         : الترتيب السادس عشر   -١٩
يؤثر التحرش على العالقات االجتماعية وصعوبة التعامل مـع اآلخـرين بنـسبة             

)٤٢ (% 
يـسبب  "  والتي مفادها    جاء في الترتيب السابع عشر العبارة     : الترتيب السابع عشر     -٢٠

 % ) ٤٠( بنسبة " التحرش بخلق االجتماعية للقتل والمخدرات عوامل االكتئاب 
هـل  " جاء في الترتيب الثامن عشر العبارة والتي مفادهـا          : الترتيب الثامن عشر     -٢١

 %) ٤٠(بنسبة " التحرش يخلق عند المرأة شعور بعدم تقبل الجسم 
يـؤثر  " تيب التاسع عشر العبارة والتي مفادها       جاء في التر  : الترتيب التاسع عشر     -٢٢

 %) ٣٨(بنسبة " التحرش على المرأة سلباً على عالقتها بأوالهم في المستقبل 
هل يعد عـدم    " جاء في الترتيب العشرون العبارة والتي مفادها        : الترتيب العشرون    -٢٣

 %)٣٢(بنسبة " الرغبة في الزواج نتيجة رد فعل للمتحرش 
جاء في الترتيب الحادي والعشرون العبـارة والتـي         : والعشرون  الترتيب الحادي    -٢٤

 %) ٥٢(بنسبة " هل تري أن تعاطي المخدرات بين الشباب سبب للتحرش " مفادها 



 

 ١٠٨

" جاء في الترتيب الثاني والعشرون العبارة والتي مفادها         : الترتيب الثاني والعشرون   -٢٥
انية المؤديـة لعـزوف     هل تري أن مشكلة اإلسكان وارتفاع أسعار الوحدات السك        

 %) ٣٨(بنسبة " الشباب عن الزواج سبب للتحرش

جاء في الترتيب الثالث والعشرون العبارة والتي مفادها        : الترتيب الثالث والعشرون     -٢٦
 %) ٣٨(بنسبة " هل تري أن األسر الفقيرة األكثر عرضاً للتحرش " 

"  العبارة والتي مفادهاجاء في الترتيب الرابع والعشرون   : الترتيب الرابع والعشرون     -٢٧
 %) ٣٤(هل تعد مشكلة البطالة سبب للتحرش بنسبة 

جاء في الترتيب الخامس والعشرون العبـارة والتـي       : الترتيب الخامس والعشرون     -٢٨
 %) ٣٢(بنسبة " هل تري أن عدم توفر فرص عمل للشباب سبب للتحرش " مفادها 

والعشرون العبـارة والتـي     جاء في الترتيب السادس     : الترتيب السادس والعشرون     -٢٩
 %) ٣٠(بنسبة " هل أصبح ارتفاع تكاليف المعيشة سبب للتحرش " مفادها 

جاء في الترتيب السابع والعشرون العبارة والتي مفادها        : الترتيب السابع والعشرون     -٣٠
هل تري أن هناك ارتباط بين نضوج الشباب فسيولوجياً ونضوجه االقتـصادي            " 

 %) ٣٠(بنسبة "  إلي التحرش وقدرته على الزواج يؤدي

جاء في الترتيب الثامن والعشرون العبارة والتي مفادها        : الترتيب الثامن والعشرون     -٣١
" هل يعد الفقر عامل في ظهور السلوكيات المنحرفة الغير سوية المؤدية للتحرش  " 

 %) ٢٨(بنسبة 
" ة والتي مفادهاجاء في الترتيب التاسع والعشرون العبار: الترتيب التاسع والعشرون  -٣٢

 %)٢٤(بنسبة " هل يعد انخفاض المرتبات واألجور عامل مؤدي للتحرش 
  التوصيات العامة للعوامل االجتماعية:-   
وللحد من تصفح المواقع اإلباحية التي تعد سبب للتحرش يجـب علـى الدولـة أن                 -١

  . تفرض رقابة على هذه المواقع للحد من هذه الظاهرة 
 في األماكن المزدحمة يجب على الدولة تـوفير األمـن           وللحد من حدوث التحرش    -٢

 . والحماية لهذه األماكن للحد من هذه الظاهرة وتوسيع هذه األماكن
وللحد من ظهور ظاهرة التحرش في الشارع يجب على األسرة عدم ترك أوالدهـم               -٣

 الخروج بمفردهم ويجب على الدولة تزويد األمن للحد من هذه الظاهرة 



 

 ١٠٩

ة التحرش التي سببها غياب الوازع الديني يجب على رجال الـدين            وللحد من ظاهر   -٤
 . توعية الشباب والفتيات التمسك بالقيم والعادات والتقاليد الدينية السليمة

وللحد من ظاهرة التحرش التي سببها عدم وجود أمن في األماكن العامة يجب على               -٥
 . تحرشالدولة تزويد األمن في األماكن العامة للحد من ظاهرة ال

للحد من ظاهرة التحرش التي سببها ارتداء المالبس الضيقة يجب علـى األهـالي               -٦
 توعية أبنائهم والتزام الفتيات بثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده للحد من هذه الظاهرة 

 . وللحد من ظاهرة التحرش البد من التزام الفتيات بالعادات والتقاليد -٧
ا البطالة يجب على الدولة توفير فـرص عمـل          للحد من ظاهرة التحرش التي سببه      -٨

 . للشباب ويجب على األسرة عمل مشروعات صغيرة لشبابها العاطل
 كشفت الدراسة أن هناك عالقة بين تصفح المواقع اإلباحية سبب للتحرش  -٩

كشفت الدراسة أن هناك عالقة بين التحرش واألماكن المزدحمة التي يحـدث فيهـا             -١٠
 . التحرش 

أن هناك عالقة بين التحرش واألماكن التي يحدث فيها التحرش وهو           كشفت الدراسة    -١١
 . الشارع 

 . كشفت الدراسة أن هناك عالقة بين التحرش وعدم وجود أمن في األماكن العامة -١٢
 . كشفت الدراسة أن هناك عالقة بين التحرش وبين ضعف الوازع الديني -١٣

المالبس الـضيقة وعـدم     أثبتت الدراسة أن هناك عالقة بين التحرش وبين ارتداء           -١٤
 . التزام الفتيات بالقيم الدينية

أوضحت الدراسة أن هناك عالقة بين التحرش واالختالط في األماكن العامة سـبب              -١٥
 . للتحرش

أكدت الدراسة أن هناك عالقة بين التحرش وتخلي الفتيات عن العادات والتقاليد ليس        -١٦
 . سبب للتحرش

 . تحرشأثبتت الدراسة أن هناك تصدي فوري لل -١٧
 . أثبتت الدراسة أن هناك دور لألسرة في التصدي لظاهرة التحرش -١٨

 . أكدت الدراسة أنه ال يوجد عالقة بين التحرش والتنشئة األسرية الخاطئة وعدم الرقابة -١٩
 . أكدت الدراسة أنه ال يوجد عالقة بين وسائل األعالم والقنوات الفضائية -٢٠



 

 ١١٠



 

 ١١١

   -:النتائج 
يكسر في نفس الفتاة أو المرأة واإلحساس باألمان الـذي  أكدت الدراسة بأن التحرش   -١

  . يعد بدورها سبب من أسباب النفسية للتحرش
 بعض المتغيرات النفسية للفتاة والتي بدورها       ىكشفت الدراسة أن التحرش يؤثر عل      -٢

 . عامل رئيسي من عوامل التحرش
لسلبية الناتجة عن أوضحت الدراسة بأن الحزن واأللم والقلق والتوتر تعد من اآلثار ا       -٣

 . ظاهرة التحرش
أوضحت الدراسة بأن التحرش الجنسي قد يكون باللمس أو السلوك وهذه يعد بدورها    -٤

 . عامل من عوامل التحرش
كشفت الدراسة بأن التحرش الجنسي يصيب باالضطراب النفسي والعقلي التي يعـد             -٥

 . عامل من عوامل التحرش
وأنها مجرد وسيلة والتي تعد عامـل مـن         كشفت الدراسة بأن المرأة تشعر بنقص        -٦

 عوامل التحرش 
 . أكدت الدراسة بأن التحرش الجنسي يؤدي إلي تغير الشخصية -٧

أوضحت الدراسة بأن المرأة تشعر بفقدان القدرة على االقتراب واإلحساس بـاألمن             -٨
 مع الرجل 

 . أوضحت الدراسة بأن التحرش يصيب الشخص باالنتفاع على الذات -٩
 . ة بأن التحرش يؤثر على العالقات االجتماعية مع اآلخرينأكدت الدراس -١٠

أكدت الدراسة بأن التحرش يسبب اإلجهاد والفشل وعوامل االكتئـاب التـي تـؤثر          -١١
 بالسلب على العوامل النفسية للفتاة 

 . أكدت الدراسة بأن التحرش يصيب المرأة شعور عدم تقبل الجسم  -١٢
 المخدرات بين الشباب والتحرش والتـي        أكدت الدراسة أن هناك عالقة بين تعاطي       -١٣

 تعتبر عامل من عوامل التحرش 
أكدت الدراسة أن هناك عالقة بين مشكلة اإلسكان وارتفاع أسعار الوحدات السكانية             -١٤

المؤدية لعزوف الشباب عن الزواج والتحرش والتي تعتبر عامـل مـن عوامـل              
 . التحرش



 

 ١١٢

رة والتحرش والتي يعتبر عامل من أوضحت الدراسة أن هناك عالقة بين األسر الفقي       -١٥
 . عوامل التحرش

أوضحت الدراسة أن هناك عالقة بين مشكلة البطالة والتحرش والذي يعد عامل من              -١٦
 عوامل التحرش 

أكدت الدراسة أن هناك عالقة بين عدم توفر فرص عمل للشباب ولتحرش والـذي               -١٧
 . يعد عامل من عوامل التحرش

ن نضوج الشباب فسيولوجياً ونضوجه االقتصادي      كشفت الدراسة أن هناك عالقة بي      -١٨
 . وقدرته على الزواج والتحرش والذي يعد عامل من عوامل التحرش

أوضحت الدراسة أن هناك عالقة بين الفقر والسلوكيات المنحرفة الغيـر الـسوية               -١٩
 . والتحرش والذي يعد عامل من عوامل التحرش



 

 ١١٣

   -:التوصيات 
 وإحساس المرأة باالنكسار وشعورها باألمـان       توصي الدراسة بالقضاء على شعور     -١

  . والبد من توفر كافة وسائل األمن واألمان
 . الحد من اآلثار الناتجة عن التحرش البد من إحساس الفتاة بقبول الذات وعدم الخوف -٢

للحد من اآلثار الناتجة من التحرش باللمس أو سلوك البد من فرض العواقب علـى                -٣
 . من يقوم بذلك

تعاطي المخدرات بين الشباب والذي يعد عامل من عوامل التحرش يجب على            للحد من    -٤
 . الدولة وضع القوانين وفرض الرقابة وعلى المنظمات الحكومية تقديم التوعية للشباب

للتقليل من مشكلة اإلسكان وارتفاع أسعار الوحدات السكانية المؤدية إلـي عـزوف              -٥
ل التحرش يجب على الدولة تـوفير   الشباب عن الزواج والذي يعد عامل من عوام       

 . وحدات سكانية
للقضاء على الفقر بين األسر والذي يعد عامل من عوامل التحرش يجب على الدولة              -٦

 . توفير الخدمات لألسر
للحد من مشكلة البطالة والتي تعد عامل من عوامل التحرش يجب على الدولة توفير               -٧

 فرص عمل 
تيات والذي يعد عامل من عوامل التحرش يجب        للتقليل من تأخر سن الزواج بين الف       -٨

 .على الدولة أن تقدم التوعية الجيدة لألسرة بالسن المناسب للزواج
للتقليل من عدم توفير فرص العمل والذي يعد عامل من عوامل التحرش يجب على               -٩

 . الدولة عمل مشروعات لكي توفر فرص العمل للشباب
ذي يعد عامل من عوامل التحرش يجب على  للقضاء على ارتفاع تكاليف المعيشة وال      -١٠

 . الدولة أن تقدم خدمات تساعد األسرة على المعيشة وتقلل من ارتفاع التكاليف
للقضاء على الفقر والسلوكيات المنحرفة غير السوية والتي تعد عامل من عوامـل              -١١

التحرش يجب على الدولة أن توفر خدمات لألسرة للتقليل مـن الفقـر ، وتقـديم                
 ة للشباب للقضاء على السلوكيات المنحرفة التوعي

 للحد من انخفاض المرتبات واألجور والذي يعد عامل من عوامل التحرش يجـب              -١٢
  .على الدولة أن تزيد من األجور والمرتبات حتى ال يؤدي إلي التحرش
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                (   )          أفراد ١٠  – ٦ من  (   ) أفراد ٦ من قلا( ) :  األسرة حجم -٣
  أفراد ١٠ من أكثر

  :لالسرة التعليمية الحالة -٤
  جامعى   (  )ثانوى     (  ) متوسط    (  ) متعلم غير :(  )االب-   
  جامعى   (  ) ثانوى   (  )متوسط   (  )متعلمة غير: (  )االم -   
  بمفردى   (  ) األصدقاء مع (  ) ةالعائل مع (  )  :المعيشة -٥
  غيرمتزوجة/أعزب (  )متزوجة/متزوج:(  )االجتماعية الحالة -٦

 ارملة/أرمل     (  ) مطلقة/مطلق )       (                        

 حضرى  ) (               ريفى  ) (     :المجتمع نوع -٧
 
 
 

 ال ما حد الى نعم العبارة

    الجنسي؟ للتحرش التعرض أقاربك ألحد أو لك سبق هل-١

 التحرش فيها يحدث أن يمكن التي األماكن أكثر ان ترى هل-٢
 الشارع؟ هو الجنسي

   

 التحرش فيها يحدث أن يمكن التي األماكن أكثر ان ترى هل -٣
 ؟)الجامعة المدرسة، (التعليمية المؤسسات في هى الجنسي

   

 التحرش فيها يحدث أن يمكن التي األماكن أكثر ان ترى هل -٤
 مزدحمة؟ال االماكن هى الجنسي

   

 ارتداء هى التحرش الى المؤدية العوامل من ان ترى هل-٥
 الضيقة؟ المالبس

   

    التحرش؟ عوامل من عامل الفتاة مشى طريقة تعد هل-٦

    سبب الرقابة وعدم الخاطئة االسرية التنشئة ان ترى هل-٧

 األولیة البیانات:اوًال

 



 

 ١٢١

 للتحرش؟

 ةمشكل وجود سبب الفضائية والقنوات االعالم وسائل تعد هل -٨
 التحرش؟

   

    التحرش؟ اسباب من سبب الدينى الوازع ضعف يعد هل -٩

    للتحرش؟ عامل االماكن فى االختالط هل-١٠

    للتحرش؟ سبب والتقاليد العادات عن الفتيات تخلى هل-١١

    للتحرش؟ سبب للفتيات الجنسية التوعية نقص هل-١٢

    تحرش؟لل عامل االباحية المواقع تصفح يعد هل -١٣

    للتحرش؟ سبب الزواج سن تاخر هل-١٤

    التحرش؟ سبب الشباب بين المنتشرة البطالة هل-١٥

 الجامعة أو العمل أماكن في االختالط ظاهرة انتشار تعد هل-١٦
 التحرش؟ سبب

   

    للتحرش؟ يؤدى المظهر فى الدينية بالقيم الفتاه التزام عدم هل-١٧

    لتحرش؟ سبب للفتاة لمنحرفا السلوك يصبح هل-١٨

    التحرش؟ عوامل من عامل االقتصاى المستوى تدنى هل-١٩

    للتحرش؟ سبب الفراغ لوقت الجيد االستثمار عدم هل-٢٠

    للمتحرش؟ فورى تصدى ترى هل -٢١

    للتحرش؟ سبب العامة االماكن فى امن وجود عدم يعد هل-٢٢

    التحرش؟ ظاهرة عامل فى دور لالسرة ان ترى هل -٢٣

    الحضرى؟ المجتمع فى منتشر التحرش ان ترى هل -٢٤

    االمر؟ لهذا هاوى المتحرش اصبح هل -٢٥
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 الى نعم العبارة
 حدما

 ال

    للفتاة؟ النفسية المتغيرات بعض على التحرش يؤثر هل-١

    للفتاة؟ الذات على واالنكفاء الشديد العار التحرش يسبب هل-٢

 أو الجسدى المادى السلوك أو باللمس الجنسى التحرش يكون قد  -٣
 باإلشارة أو بالقول

   

 تدنى النوم، في االستغراق التحرش عن الناتجة النفسية االثار من-٤
 العادية اليومية األنشطة لممارسة الميل

   

 والتوتر والقلق واأللم الحزن التحرش عن الناتجة النفسية االثار من-٥
   للعزلة والميل لغضبوا

   

    باألمان اإلحساس المرأة أو الفتاة نفس في  يكسر التحرش-٦

 االكتئاب وعوامل المخدرات و القتل و اإلجهاض  التحرش يسبب قد -٧
 االنتحار و

   

    والعقلية النفسية باالضطرابات يصيب الجنسى التحرش -٨

    الجسم؟ تقبـل مبعد شعورا المرأة عند يخلق  التحرش هل -٩

 وسيلة مجرد وانها  قيمتها بفقدان تشعر المراة يجعل التحرش هل-١٠
 للمتعة؟

   

    مستقبال بأوالدها عالقتها على سلباً  المراة على التحرش يؤثر-١١

 مع التَّعامل وصعوبة االجتماعية العالقات على التحرش يؤثر هل-١٢
 ؟اآلخرين

   

    الشخصية؟ تدمير الى التحرش يؤدى هل-١٣

 من اآلمن االقتراب على القدرة فقدان الى للمرأة التحرش يؤدى قد-١٤
 الرجل

   

    ؟ للتحرش فعل رد نتيجة الزواج فى الرغبة عدم يعد هل-١٥

 النفسیة بالعوامل المتعلقة االسئلة:ثالثًا



 

 ١٢٣

 
  

 ال ما حد الى نعم العبارة

    للتحرش؟ سبب الشباب بين  المخدرات تعاطى ان ترى هل-١

    للتحرش؟ سبب  الفتيات بين الزواج سن تأخر يعد هل-٢

 سوية الغير المنحرفة السلوكيات ظهور فى عامل الفقر يعد هل-٣
 للتحرش؟ المؤدية

   

 السكانية أسعارالواحدات وارتفاع االسكان مشكلة أن ترى هل-٤
   للتحرش؟ سبب الزاوج عن الشباب لعزوف المؤدية

   

    للتحرش؟ سبب البطالة مشكلة تعد هل-٥

    للتحرش؟ سبب للشباب عمل فرص توفر عدم أن ترى هل-٦

    للتحرش؟ مؤدى عامل واألجور المرتبات انخفاض يعد هل-٧

    للتحرش؟ سبب المعيشة تكاليف ارتفاع أصبح هل-٨

 ونضوجه فسيولوجيا الشباب نضوج بين ارتباط هناك أن ترى هل-٩
 للتحرش؟ مؤدى الزواج على وقدرته االقتصادى

   

    للتحرش؟ عرضاً االكثر هى الففقيرة االسر أن ترى هل-١٠

 
 
 
 

*******************************  
  

 االقتصادیة بالعوامل المتعلقة االسئلة: رابعًا



 

ه  

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  ٩٠-١        اإلطار النظري للدراسة: الباب األول 

    

  

  

  ١١٣-٩١        اإلطار امليداني للدراسة: الباب الثاني 

    

   

  

        

        

  
  
  
  
  
  
 


