
لدى النساء السعوديات  التخرش اجلنسي يف أماكن العمنخربات 
ما بعد  باعطراب اوعالقتو العامالت يف الكطاعني احلكومي واخلاظ

   الضدمة
 

 الشعالن د. لطيفة
 أستاذ عمم النفس املشارك

 قسم عمم النفس، كمية الرتبية،
 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن،

   الرياض املممكة العربية السعودية،
 املمخط:

 الدعػديات الشداءىجف البحث إلى التعخف عمى ندبة انتذار خبخات التحخش الجشدي بيغ     
عمى خبخات التحخش الجشدي  التعخفوالخاص. كسا ىجف إلى  الحكػميفي القصاعيغ  العامبلت

ل خبخات كحلظ ىجف إلى التعخف عمى أشكاوالتعميع. ا الختبلف جية العسل والجخل والعسخ وفق  
  .ما بعج الرجمة اضصخابو ا، ومعخفة العبلقة بيغ خبخات التحخش التحخش الجشدي األكثخ شيػع  

أن ندبة التحخش الجشدي بمغت  أضيخت الشتائج. و عاممة امخأة ( 4242مغ ) العيشةتكػنت      
)االىتسام الجشدي غيخ السخغػب فيو( في  . وحل  تعخضغ لمتحخشأن ربع العيشة  أي، 2%..4

وفيسا  .)اإلكخاه الجشدي( اوأخيخ   ،)التحخش الجشجري( تبله مغ بيغ أشكال التحخش، السختبة األولى
قصاع  حل   العامبلت فيو بخبخات التحخش، الشداء لسخوراألكثخ عخضة  العسل يتعمق بقصاعات
، الخجمات اع  راب ، الرحياثالث   ، السرخفياثاني  البيع في السحبلت التجارية  ،أوال  اإلعبلم والثقافة 
قصاع التخبية  اوأخيخ  ، اسادس   الػزارات والمجان العميا ومجمذ الذػرى ، اخامد   البمجية والخيخية

كمسا . و انخفزت خبخات التحخش والتعميعأنو كمسا ارتفع الجخل والعسخ  ضيخكسا والتعميع. 
التشبؤ يسكغ  أنوو  ،ما بعج الرجمةاضصخاب  درجةارتفعت درجات خبخات التحخش ارتفعت 

 مغ خبخات التحخش. باالضصخاب
 الكممات المفتاحية:

االىتسام الجشدي غيخ  ،السشطسات، التحخش الجشجري، اإلكخاه الجشديالجشجر، الرجمة،  
 السخغػب فيو، العشف ضج السخأة.
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خربات التخرش اجلنسي يف أماكن العمن لدى النساء السعوديات 
عالقتوا باعطراب ما بعد العامالت يف الكطاعني احلكومي واخلاظ و

   الضدمة
 

 د. لطيفة الشعالن
 أستاذ عمم النفس املشارك

 قسم عمم النفس، كمية الرتبية،
 جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن،

 املممكة العربية السعودية، الرياض
 مكدمة البخث:

في الجوائخ الشدػية  Sexual Harassmentل مرصمح التحخش الجشدي تذك       
بعج ذلظ  اف قانػني  خ  الساضي. ثع ع   العذخيغ خيكية في مشترف الدبعيشيات مغ القخن األم

 في الػاليات الستحجة األمخيكيةمغ خبلل وثيقة السبادئ التػجييية التي نذختيا  قميمة بدشػات
  .(EEOC, 1980)لجشة تكافؤ فخص العسل 

 (الباب الدابع)ورد في سرصمح إلى مااليعدو بعس الباحثيغ بجايات تذكل مع ذلظ      
يحطخ التسييد عمى أساس العخق أو  الحي (4622) لعام األمخيكيمغ قانػن الحقػق السجنية 

لع يخد ذكخه  مرصمح التحخش الجشدي أن ورغعالمػن أو الجيغ أو األصل القػمي أو الجشذ. 
سعالجة ل سبيلعغ  آنحاك السحاكع األمخيكية كانت تبحثصخاحة في ىحا القانػن، إال أن 

الحي يأخح في في ىحا القانػن  غايتياحاالت التحخش مغ خبلل الشطام القزائي، فػججت 
 Gender-related discriminationر الجشجالتسييد السترل بشػع  االعتبار

(O’Donohue, Mosco, Bowers & Avina, 2006.) 
تحخش تصػر إلى أن السفيػم القانػني لم( Sudoma & Rienerth, 2012ويذيخ )     

مغ أشكال التسييد القائع عمى الجشجر، واألوربية  : األمخيكية التي تعجه شكبل  داخل مجرستيغ
 مغ العشف البيغ شخري الحي يؤثخ في الكخامة الذخرية.  التي تعجه شكبل  
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التحخش الجشدي بأنو سمػك جشدي  (EEOC, 1980)وقج حجدت لجشة تكافؤ فخص العسل 
ا كأحج شخوط دتخجم إما صخاحة وإما ضسش  ا، ي  ا أو بجني  لفطي  غيخ مخحب بو سػاء كان 

.  كسا حجدت بيئة التحخش الجشدي في قخار التػضيفأو رفزو  قبػلوتػضيف، أو أن يؤثخ ال
أو البجني ذي الصابع الجشدي ويتع  بأنيا البيئة التشطيسية التي يحجث فييا الدمػك المفطي

ا ا وضيفي  ل يؤثخ في أداء الفخد لعسمو، ويخمق مشاخ  فييا شمب الحرػل عمى مدايا جشدية بذك
 تدػده مذاعخ السيانة أو الخػف أو العجوان.

. فبيشسا يختمف عغ مفيػمو الشفديوتججر اإلشارة إلى أن السفيػم القانػني لمتحخش      
يخكد الشفدي  السفيػم، فإن اقانػني  نػع وشكل الدمػك السحطػر تحجيج عمى  يخكد القانػني

، مع األخح في االعتبار بعس اتقييع الخبخة الحاتية لمزحية ومجى تأثيخ التجخبة عميي عمى
العػامل السػضػعية مثل شجة ودرجة إزمان سمػك التحخش والسشاخ التشطيسي الحي يحجث فيو 

 لمزحية الدمػك، وبعس العػامل الفخدية مثل التاريخ الحاتي في اإليحاء والدسات الذخرية
(O’Donohue et al., 2006.) 

 مشكمة البخث:
دخػل السخأة الدعػدية إلى سػق العسل  بذكل ندبي تدايج خبلل العقج األخيخ      

، دون أن يراحب ذلظ اىتسام القػة العاممة بقصاعييا الحكػمي والخاصومداىستيا في 
بجراسة بعس السذكبلت السختبصة بسشاخ العسل التشطيسي ذات البعج الجشجري وعمى رأسيا 

تشاولت التحخش  سعػدية دراسات -في حجود اشبلعيا-الباحثة  تججالتحخش الجشدي. ولع 
 صحافية عمى نذخ ندب واستصبلعات، إذ اقترخ السػجػد الجشدي بالسخأة في أماكغ العسل

إلييا. أما لع تدتػف السشيجية العمسية بحيث يسكغ الخكػن  ، وحتى ىحهعامةعغ التحخش 
-فمع تجج الباحثة  ،التحخش الجشدي ببعس الستغيخات الشفدية تخبطالجراسات التي يسكغ أن 

 .عمى الرعيج العخبي إجساال   أي شيء مشيا -حدب ما تػصمت إليو
فسغ تحميل تتبعي  ا.صجت عالسي  مبلحطة ر  بذكل عام إن القمة في دراسات التحخش الجشدي 

يغ كشجا وأمخيكا مجمة ماب (44) مقالة نذخت في (2244) قزية وأكثخ مغ (642) شسل
إلى الخػف  ي عدى تبيغ وجػد إىسال واضح لمسػضػع  (4662-4692) خبلل ثساني سشػات



 

 

 
) 42) 

النساء السعوديات العامالت يف الكطاعني احلكومي واخلاظ  خربات التخرش اجلنسي يف أماكن العمن لدى
 وقطرية

 

 2019 أبرين ، 1ج، 58دلمة اإلرشاد النفسي، العدد 

السجبلت السعشية بجراسات  سػى فيالجشدي  ولع يتخكد االىتسام بالتحخش، والتحيد التقميجييغ
 (.Sev'er, 1996ا )الجشجر تحجيج  

وجػد مذكمة التحخش  عمىالعالع  الجراسات التي أجخيت في مشاشق مختمفة مغ وتتفق      
اختمفت السجتسعات مغ غخبية وشخقية، والثقافات  أماكغ العسل، ميساالجشدي بالشداء في 

الدػدان و  (422، ص 4442الداعاتي، سامية مرخ ) فسغمغ محافطة وليبخالية. 
((Abdel-hameid & Abdelrhman, 2009 وإثيػبيا (Marsh et al.,2009) واليشج 

(Mushtaq, Sultana & Imtiaz, 2015)  والريغ (Sui et al., 2014)  وتايػان 
Wang et al., 2012)) وماليديا (Chee, Ismail & Bee, 2007) إلى دول االتحاد

 ,Goodman-Delahunty) وأستخاليا (European Commission, 1998)األوربي 
Schuller & Martschuk, 2016)   والػاليات الستحجة األمخيكية(Stockdale, Logan 

& Weston, 2009 )وإسخائيل Bronner, Peretz) & Ehrenfeld, 2003،)  واألقميات
 ,Woods, Buchanan & Settles, 2009) الغخبيةالعخقية الدػداء واألسيػية في الجول 

2010 Davidson, Woolnough & Hunt,  ,Fielden.) 
بالشداء في أماكغ العسل فيي تفػق بذكل  وفيسا يتعمق بشدبة انتذار التحخش الجشدي      

 %( لمشداء مقابل24) في بعس الجراسات كبيخ ندبة انتذار التحخش بالخجال. فيي
وفي دراسات ، (Street, Stafford, Mahan, Hendricks, 2008) لمخجال%( 42)

 ,European Commission) ( لمخجال%44لمشداء مقابل ) %(24-4.) أخخى مابيغ
1998.) 

ويبجو أن ىشاك خرائز إذا تػفخت جسيعيا أو بعزيا جعمت الشداء أكثخ عخضة       
ا أجخيت حػل التحخش الجشدي بحث   (22) تتبع نتائج لمسفػضية األوربيةلمتحخش. فسغ تقخيخ 

ضيخ أن ندبة  (4662-4692) االتحاد األوربي خبلل عقج مستج مغ بجولفي أماكغ العسل 
وبيغ الشداء األقل  ،والسصمقات العدباواتسل تديج وسط الشداء التحخش الجشدي في أماكغ الع

 European( سشة )24-44) مغ تتخاوح أعسارىغ مابيغ أي، اسش  ا واألصغخ تعميس  
Commission, 1998).  غ أكثخ ( سشة ك  22-22فإن الشداء في مشترف العسخ )مع ذلظ

 Gibson, Gray, Katon, Simpsonلتقجيع الذكاوى عغ حاالت التحخش الجشدي ) ميبل  
& Lehavot,  2016). 
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كالجشجية وتختفع ندبة التحخش الجشدي بالشداء في بعس السشطسات أكثخ مغ غيخىا       
وشبو  (Street et) al., 2008, Sui et al., 2014, Gibson et al.,2016والعدكخية

  ,Goodman-(Delahunty, Schuller & Martschukالذخشة )العدكخية مثل 
 ,Bronner, Peretz & Ehrenfeld,  2003، والتسخيس والسيغ الرحية ) 2016

Wang et al., 2012, Mushtaq, Sultana & Imtiaz,  2015 وسائقات الحافبلت )
 ,European Commissionوسيارات األجخة والعامبلت في السصاعع ومحبلت البيع )

الدابقة أنو ال تكاد تخمػ أي بيئة مع ذلظ الحطت الباحثة الحالية مغ الجراسات  (.1998
    (Marsh et al., 2009). تشطيسية مغ ىحه السذكمة، حتى في أوساط الكميات األكاديسية

ويتختب عمى التحخش الجشدي جسمة مغ اآلثار الشفدية والعقمية والجدسية التي تصال 
 ي مخاجعة لـ. ففعمى السدتػى الذخري وعمى مدتػى السشطسات التي يعسمػن بياالزحايا 

مدتجيب ضيخ ارتباط خبخات التحخش الجشدي ( 24444) دراسة بمغ إجسالي عيشاتيا (24)
في أماكغ العسل بانخفاض الخضا الػضيفي وانخفاض االلتدام التشطيسي واالندحاب مغ 

نتائج . وأكجت كحلظ (Willness, Steel & Lee, 2007)العسل وتخدي الرحة الجدسية 
والزغط  والقمق العسل باالكتئابارتباط التحخش الجشدي في أماكغ  العجيج مغ الجراسات

الشػم ومذاعخ الحنب  الحات ومذكبلتفي تعاشي الكحػل وانخفاض تقجيخ  واإلفخاط الشفدي
 & Wislar, Richman, Fendrich)واألعخاض الديكػسػماتية  والعدلة االجتساعية

Flaherty, 2002, O’Donohue et al., 2006, Marsh et al.,2009, Ho, 
Dinh, Bellefontaine & Irving, 2012  ) . عمى الشداء ىحه اآلثار الدمبية تقع و

عجوانية  أقل الستحخش بيغ بشدبة تفػق الخجال الستحخش بيع الحيغ يجركػن الخبخة عمى أنيا
 ,Murdoch, Polusny, Hodges & Cowper, 2006) الشداء ليا مقارنة بادراك

European Commission, 1998, Goodman-Delahunty et al., 2016). 
( أحج أىع اآلثار الشفدية الستختبة عمى التحخش PTSDاضصخاب مابعج الرجمة ) عج  وي  

دراسة سخيخية لعيشة مغ ضحايا التحخش الجشدي  ففيالجشدي التي جحبت انتباه الباحثيغ. 
شطام القزائي، استػفت الحيغ حرمػا عمى تعػيزات عغ األضخار الشاجسة مغ خبلل ال

 ,Holcombالضصخاب مابعج الرجمة  DSM-IVأعخاض العيشة التي تع قياسيا معاييخ 
2008)   .(Holcomb &امخأة كانت ليغ  (244) عمى أ جخيت وكحلظ ضيخ مغ دراسة
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وبذكل عام  .(Stockdale, Logan & Weston,   2009قزايا في محاكع أمخيكية )
قة الجالة بيغ التحخش الجشدي واضصخاب مابعج الرجمة العبلعجة دراسات مغ  ضيخ

(Murdoch, et al., 2006, Ho et al., 2012.) 
ومغ بيغ عػامل الخصػرة التي تديج مغ أعخاض اضصخاب مابعج الرجمة لجى ضحايا 

. في استخاتيجيات التعاير غيخ التػافقية، وغياب الجعع ولػم الحات ولػم الستحخش ،التحخش
والجعع السػضػعي والذعػر بالديصخة الحاتية عمى التػافقية اتيجيات التعاير حيغ أن استخ 

بجرجة أقل مغ  جسيعيا ارتبصت حالة التعافي وإدراك احتسالية أقل لمتحخش في السدتقبل
 .(  Larsen & Fitzgerald, 2011, Sui et al., 2014) أعخاض اضصخاب مابعج الرجمة

ة خاصة لتذابكو مع الرحة العامة وجػدة الحياة. ففي أىسي اضصخاب مابعج الرجمة ذكلوي  
بيغ ىحا االضصخاب واألعخاض  ( دراسة تبيغ االرتباط اإليجابي الجال  24مخاجعة شالت )

السخضية الفيديػلػجية لمقمب والجياز التشفدي والجياز اليزسي والعطام والعزبلت والديادة 
 .(Pacella, Hruska & Delahanty, 2013)العامة في وتيخة وشجة األلع الجدجي 

ا عمى ما تقجم  تتحجد مذكمة البحث في األسئمة التالية: ،تأسيد 
الشدــــاء الدــــعػديات مــــا ندــــبة انتذــــار خبــــخات التحــــخش الجشدــــي بذــــكل عــــام بــــيغ  .4

 والخاص؟ الحكػميفي القصاعيغ  العامبلت
خبخات التحخش الجشدي )التحخش الجشجري، االىتسام الجشدي غيخ  أشكالما  .4

في الشداء الدعػديات العامبلت األكثخ شيػع ا بيغ  سخغػب فيو، اإلكخاه الجشدي(ال
 الحكػمي والخاص؟ القصاعيغ 

في القصاعيغ الشداء الدعػديات العامبلت ىل تختمف خبخات التحخش الجشدي بيغ  ..
 والخاص وفق ا الختبلف جية العسل؟ الحكػمي

في القصاعيغ ديات العامبلت الشداء الدعػ ىل تختمف خبخات التحخش الجشدي بيغ  .2
 ؟الجخل الذخريوفق ا الختبلف الحكػمي والخاص 

في القصاعيغ الشداء الدعػديات العامبلت ىل تختمف خبخات التحخش الجشدي بيغ  .2
 ؟الفئة العسخيةوفق ا الختبلف  الحكػمي والخاص

في القصاعيغ الشداء الدعػديات العامبلت ىل تختمف خبخات التحخش الجشدي بيغ  .2
 وفق ا الختبلف السدتػى التعميسي؟ لحكػمي والخاصا
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ما بعج الرجمة  اضصخابالتحخش الجشدي وأعخاض  خبخات ىل تػجج عبلقة بيغ .2
ىل يسكغ و   الحكػمي والخاص؟القصاعيغ في  الشداء الدعػديات العامبلتلجى 

الشداء التحخش الجشدي لجى  خبخات مغ ما بعج الرجمة اضصخابالتشبؤ بأعخاض 
 والخاص؟ الحكػميفي القصاعيغ ات العامبلت الدعػدي

 أهداف البخث:
 ييجف البحث الحالي إلى التعخف عمى:     

 الشدـاء الدـعػديات العـامبلت بـيغ  بذـكل عـام ندبة انتذار خبـخات التحـخش الجشدـي
 والخاص. الحكػميفي القصاعيغ 

  سخغػب )التحخش الجشجري، االىتسام الجشدي غيخ الأشكال خبخات التحخش الجشدي
فـي القصـاعيغ الشدـاء الدـعػديات العـامبلت األكثخ شيػعا بيغ فيو، اإلكخاه الجشدي( 

 والخاص. الحكػمي
  الحكــػميفــي القصـاعيغ الشدـاء الدــعػديات العـامبلت خبـخات التحــخش الجشدـي بــيغ 

ـا الخـتبلف جيـة العسـل ، والـجخل الذخرـي، والفئـة العسخيـة، والسدـتػى والخاص وفق 
 التعميسي.

 ـــجى  اضـــصخابالتحـــخش الجشدـــي وأعـــخاض  خبـــخات ة بـــيغالعبلقـــ مـــا بعـــج الرـــجمة ل
التشبـــؤ  وإمكانيـــةوالخـــاص،  الحكـــػميفـــي القصـــاعيغ الشدـــاء الدـــعػديات العـــامبلت 

 التحخش الجشدي. خبخاتمغ  ما بعج الرجمةاضصخاب بأعخاض 
 أهمية البخث:

 صة العخب خاأىسيتو مغ حداسية مػضػعو التي تجعل الباحثيغ  البحث يكتدب
جسع بيانات مباشخة مغ  يتصمب ،اخاصة إذا كان السشيج تصبيقي  ، يتحاشػن دراستو

بحث ياألول مغ نػعو الحي  -الباحثة في حجود اشبلع- . فالبحث الحاليالشداء
بيغ  ااألكثخ شيػع   التحخشوأشكال  ،في ندبة انتذار خبخات التحخش الجشدي

  ة العخبية الدعػدية.عمى مدتػى السسمكالشداء الدعػديات العامبلت 
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 حقػل مختمفة في الجراسات اإلندانية،  ألربعةأىسية البحث مغ شسػلو  تشبع كحلظ
 اإلدارة التشطيسية،و  ،عمع االجتساعو  ،ىي الحقل األساس والخئيذ لعمع الشفذ

 والجراسات الشدػية. 
  البحث أىسيتو مغ كػنو قام بتقجيع وتقشيغ يدتسجكسا SEQ-W   ع مغ أى عج  الحي ي

ا استبيان  األدوات عمى مدتػى العالع لقياس التحخش الجشدي في أماكغ العسل، كػنو 
بأحج يشفخد ولع  ،الجشديبيغ السفيػميغ القانػني والديكػلػجي لمتحخش  دمج افخيج  

 السفيػميغ دون اآلخخ.
  لمباحثيغ والسؤسدات الخسسية وغيخ ويدتسج البحث أىسيتو كحلظ فيسا سيػفخه

 في حجود اشبلع-ا غيخ متػفخة حالي   تفريمية وبياناتندب إحرائية مغ الخسسية، 
ذلظ أكثخ  امتزسش   ،الدعػديةفي  عغ التحخش الجشدي في أماكغ العسل -الباحثة

لمتحخش، وتأثيخ عسخ العاممة ومدتػى  العامبلت فييا القصاعات التي تتعخض
 دخميا الذخري في حجوث خبخات التحخش.و تعميسيا 

   دب البحث أىسيتو مغ كػنو يجرس العبلقة بيغ خبخات التحخش الجشدي ا، يكتوأخيخ
وىػ  DSM-5 وواحج مغ أىع االضصخابات السرشفة فيالشداء العامبلت لجى 

الشفدية  عمى صحة السخأة بتبعاتو الثقيمة  الحي يمقي ،اضصخاب مابعج الرجمة
 وانتاجيتيا الػضيفية.وجػدة حياتيا 

 مضطمخات البخث:
 Sexual Harassment  Workplaceدي في أماكن العملالتحرش الجن

( 4)لكشيا متسايدة مغ الشاحية السفاىيسية ىي:  متخابصةبشاء سمػكي يتكػن مغ ثبلثة أبعاد 
، ويذيخ إلى مجسػعة واسعة مغ أشكال الدمػك Gender Harassment التحخش الجشجري 

شيا تشصػي عمى مػاقف تذسل شمبات جشدية مباشخة لكال المفطي وغيخ المفطي التي 
الشعػت الجشدية والتيكع واالفتخاءات  ، كاستخجامتجاه السخأة  وعجائيةواتجاىات مييشة 

االىتسام الجشدي غيخ ( 4) .والعجوانوالتيجيج وااليساءات وعخض أو تػزيع السػاد اإلباحية 
يذسل مجسػعة واسعة مغ الدمػك و  Unwanted Sexual Attention السخغػب فيو

كالتحجيق والسبلمدة والسبلشفة وعخوض ذي الصابع الجشدي المفطي وغيخ المفطي خر الستك
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الصمبات الجشدية و  االبتداز ويسثل Sexual Coercion اإلكخاه الجشدي( .) السخافقة.
 & Fitzgerald, Gelfand تتعمق بالعسل كالتخقي الػضيفي مقابل مدايا الرخيحة

Drasgow, 1995).) 
استبيان عمى  السدتجيبةة إجخائي ا أنو: الجرجة الكمية التي تحرل عمييا عخ ف بو الباحثوت  

SEQ-W .السدتخجم في ىحا البحث 
 

 :Post-Traumatic Stress Disorder  (PTSD)مابعد الصدمة اضطراب
 الشفدية لبلضصخابات واإلحرائيالجليل التذخيري  ف الشدخة الخامدة مغعخ  ت         

(DSM-5, 2013, P 271-272)  كخب اكميشيكي دال   اضصخاب مابعج الرجمة أنو 
وخمل في الػضيفة االجتساعية أو السيشية أو غيخىا غيخ معدو إلى حالة شبية أو آثار 

وتبجأ أعخاضو خبلل األشيخ الثبلثة األولى مغ  .فديػلػجية لبعس السػاد كاألدوية والكحػل
مغ خبلل  ،أو العشف الجشدي ،خةأو اإلصابة الخصي ،أو التيجيج بالسػت ،لمسػتالتعخض 

ا الذاىج شخري   ، )ب(الرادم لتعخض مباشخة لمحجث)أ( ا التالية:الصخائق مغ  واحج أو أكثخ
 يكػن )يجب أن  الرادمالعمع أن الحجث  ، )ج(لآلخخيغ حيشسا وقعالرادم عمى الحجث 

تعخض الستكخر ال ، )د(السقخبيغ أو األصجقاء وقع ألحج أفخاد األسخة (اأو مفاجئ   اعشيف  
تعخض ضباط الذخشة الستكخر لتفاصيل  السشفخة لمحجث الرادم )عمى سبيل السثال لمتفاصيل

 زمغ اليقل اعخض   (44) اضصخاب مابعج الرجمة عمى ويذتسل إساءة معاممة األشفال(.
  :مغ بيشياعجد مغ األبعاد،  إلىوتشقدع  عغ شيخ،استسخارىا 

 (4) تبجأ بعج الحادثة: التيالتالية  األعخاضمغ  كثخأو أ بػاحج : ويتسيداالقتحامعد ب  
األحبلم السؤلسة الستكخرة التي يختبط  (4، )لمرجمةالحكخيات السؤلسة الستكخرة وغيخ الصػعية 

التي يذعخ الفخد خبلليا أو  لحطات االستخجاع( .، )بالرجمةفييا محتػى الحمع أو تأثيخه 
أو شػيمة األمج عشج  شجيجةضائقة نفدية  (2)ا، مججد   كانت الرجمة تقعيترخف كسا لػ 

 إلشاراتردود الفعل الفديػلػجية عشج التعخض ( 2، )الرجمةتخمد إلى إلشارات التعخض 
 .الرجمةإلى  تخمد

، كسا يتزح مغ الرجمةبعج وقػع  تتفاقعتبجأ أو و  :عد التغييرات في االستثارة والتفاعلب  
يعبخ  بجون وجػد إثارة أو استفداز نػبات الغزب (4) :ةالتالي األعخاض ثشيغ أو أكثخ مغإ
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، اليقطة السفخشة( .، )تجميخ الحاتسمػك التيػر أو ( 4)بالعجوان المفطي أو البجني  اعشي
 .اضصخاب الشػم( 2د، )ضعف التخكي( 2، )االستجابة السبالغ فييا( 2)
لتي تحرل عمييا إجخائي ا أنو: الجرجة الكمية االباحثة اضصخاب مابعج الرجمة عخ ف ت  و 

 .السدتخجم في ىحا البحث TSQاستبيان  عمىالسدتجيبة 
 : في أماكن العمل المفدرة لمتحرش الجنديالنظرية  االتجاهات

( 2ويسكغ إجسال أبخزىا في ) ،الشطخية اليادفة لفيع التحخش الجشدياالتجاىات تتعجد 
  عمى الشحػ التالي: اتجاىات

 Organizational Approach: االتجاه التنظيمي -4
إلى أن السشاخ التشطيسي والتدمدل اليخمي في الدمصة داخل السشطسات االتجاه يحىب ىحا 

الجشدي مغ خبلل التحخش. وبسا أن السخأة تحتل في العادة لئلشباع يػفخ فخصة لمبعس    
سمػك التحخش  ىي الزحية. ويتأثخمػاقع تشطيسية أدنى مغ الخجل فإنيا تكػن في الغالب 

، ووجػد قانػن الدياق التشطيسي بعػامل مشيا ندبة الشداء إلى الخجال في السشطسة في
 & O'Donohue, Downs) لتقجيع الذكػى  لسعاقبة التحخش، وإجخاءات ذات ججوى 

Yeater 1998) .  مع أن التحخش الجشدي قج يتػقف عمى إلقاء التعميقات وعخض السػاد و
ا حتى في ىحه الرػرة عمى اشخة، إال أنو يبقى قادر  ذات السحتػى الجشدي دون شمب مدايا مب

 .(EEOC, 1980)مشاخ تشطيسي يتسيد بالعجائية خمق 
 :Fiminist Approach الندوي  االتجاه -2
الشدػي  ويدتشج االتجاهالشدػي لتفديخ التحخش الجشدي.  جػىخا االتجاهالدمصة والجشجر  عج  ت  

االجتساعية التقميجية لمحكخ واألنثى التي تجعل إلى أن التحخش الجشدي ىػ انعكاس لؤلدوار 
ميدان القػة لرالح الحكػرة. وىحا يعشي أن الشطام األبػي الحي تقػم فيو السشفعة االجتساعية 

كسا أن التشذئة االجتساعية في األنطسة ا في حجوث التحخش. عمى سيصخة الخجل يمعب دور  
د الشداء عمى التدامح مع سمػك الس ا مغ عػاقب السجابية، مسا يخسخ تحخش خػف  األبػية تعػ 

 O'Donohue)جويخىا باستسخار واستسخار ىحه السعادلة وت ،تفاوت القػة بيغ الشداء والخجال
et al., 1998) .  

أو  ،الحكػر عمى الػضائف ىػ ىيسشةأن مشذأ التحخش الجشدي  ويقػم ىحا االتجاه عمى
ومع أن أغمب  .داخل السشطسات اء والخجالالشد القػة بيغ امتبلك واستغبلل التفاوت في
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ا لمتحخش مغ قبل الخؤساء، إال ف  االشداء في مػاقع تشطيسية أدنى مغ الخجال مسا يجعميغ أىج
إذ  ،ا كحلظأىجاف   يربحغالشداء في مػاقع الدمصة قج  أنو حتىأن الشطخية الشدػية تحىب إلى 

المتبلكيغ لمدمصة السؤسدية الحكػري بسثابة السعادل  في ىحه الحالةيكػن التحخش الجشدي 
 لتدسية ماتعخضغ لو عمى أنو تحخش جشدي، ميبل  والفارق أنيغ سيكغ أكثخ أو التشطيسية، 

 التجرج التشطيسيتمتدمو الشداء األدنى في  قج مقارنة بخيار الرست الحي ،ولمتقجم بالذكاوى 
McLaughlin, Uggen & Blackstone, 2012)(. العقيجة الشدػية  وتسيل الشداء ذوات

 ,.O’Donohue et al) ا أكثخ مغ سػاىغا عجواني  إلى اعتبار التحخش الجشدي سمػك  
مغ العشف  ا عمى الجوام بل قج يكػن شكبل  التحخش ليذ جشدي   مغ جية أخخى فجافع (.2006

ة ا(، أو الخغبواعتبارىا )شيئ   عمييا بدط الديادةالخغبة في السادي والسعشػي ضج السخأة، أو 
أن الشداء الدػد أدركغ  ومغ ذلظ. )& Orcutt,1997) Padavicفي إىانتيا وتحقيخىا 

ألن وذلظ  ،بذكل أسػأ مغ إدراكيغ لتحخش الخجل األسػد بيغ تحخش الخجل األبيس
ال إىانة مددوجة لمجشجر التحخش مث   Settles,  , Buchanan &Woods ) والعخق مع 

2009.)  
 Cross-Cultural Approach عبر الثقافي االتجاه -3

إلى التبايغ الجػىخي في  (Luthar & Luthar, 2007)كسا يدتعخضو  ىحا االتجاهيدتشج 
عغ  القيع والثقافات اإلندانية الحي يؤدي إلى االختبلف في ندب التحخش الجشدي، فزبل  

 االختبلف بيغ الشداء في مجى التدامح مع سمػك التحخش. 
قافات إلى: الثقافات الفخدية مقابل الثقافات الجساعية، والثقافات وحدب ىحا الشسػذج تشقدع الث

السحافطة مقابل الثقافات السدتقمة، وثقافات التدمدل اليخمي في الدمصة مقابل ثقافات 
 السداواة في الدمصة.

وتسشح الثقافات الفخدية قيسة أعمى لمفخد ومرالحو مقابل السؤسدات االجتساعية ومرالحيا، 
تصمب مغ الفخد أن يبجي الػالء لتذكيبلت التي  الجساعيةذ في الثقافات ويحجث العك

. مغ جية أخخى فإن السؤسدية تتجرج مغ األسخة إلى العذيخة إلى الدمصة ،اجتساعية متشػعة
الثقافات السحافطة ىي التي تجشح إلى الحفاظ عمى الػضع الخاىغ والتقميجي، بيشسا الثقافات 

وعسادىا الفزػل واإلبجاع.  ،يسة االستقبللية الفكخية لجى األفخادالسدتقمة ىي التي تعمي ق
ويتختب عمى ماسبق، أن الثقافات الفخدية والثقافات السدتقمة تدسح ألعزائيا بأن يشطخوا 
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يسكشيع مغ اتخاذ اإلجخاءات  ا لخفاىيع مساا شخري  إلى التحخش الجشدي باعتباره تيجيج  
 ة القسع. دائخ  لكدخالسشاسبة ضج ىحا الدمػك 

أما ثقافات التدمدل اليخمي فيي التي تقػم عمى شخعية التػزيع غيخ الستكافئ لمدمصة 
قيع االجتساعية واألدوار والسػارد. في حيغ تكػن ثقافات السداواة في الدمصة مختكدة عمى 

. وبشاء عمى ذلظ فإن وتجاوز السرمحة األنانية العجالة االجتساعية والحخية والسدؤولية
افات التي يدػد فييا نطام التدمدل اليخمي في الدمصة أكثخ احتسالية لحجوث سمػك الثق

بدبب الخزػع واإلخبلص لسبجأ التدمدل اليخمي  ،والتدامح مع الستحخش ،التحخش الجشدي
 ولمخغبة في الحفاظ عمى الشطام االجتساعي.  ،في الدمصة

يفزمغ الرست عمى التقجم شداء فال ،اليشجية بالثقافة مثاال   Trishala, 2016)) وتزخب
 الصػيمة والسحلةبدبب الػصسة االجتساعية وإجخاءات السحاكسة  ،القزائيةذكػى لمجيات ب

  االجتساعي تتدبب في معاناة أكبخ ليغ. الشطاممغ سجنة  ردود أفعالوخذية مغ نذػء 
التشاقس  تكحلظ أثبتفي دول الذسال األوربي الجراسات أن  الحالية الباحثة لكغ لفت نطخ

في  معجل الذكاوى السدجمة بيغ األعجاد الكبيخة لحاالت التحخش الجشدي وانخفاض
 حل بصخيقة غيخ رسسية واليمييا اتخاذ أي إجخاءاتالسشطسات، وحتى ىحه الذكاوى عادة مات  

(European Commission, 1998.)   األقميات العخقية في نداء كسا أن ثبلثة أرباع
أو  ،ا مغ التأثيخات التشطيسية الدمبيةخػف   ، يبمغغ عغ حػادث التحخشالسسمكة الستحجة ال

 .(Fielden et al., 2010)فقجان الػضائف 
 :Psychological Approach النفدي االتجاه -2

ديشاميكي ويقػم عمى حمقة مغ التغحية الخاجعة بيغ ثبلثة عشاصخ: دافع الذخز االتجاه ىحا 
لزحية. وبشاء عميو فإن الستحخش ىػ صانع القخار الحي الستحخش، وسمػكو، واستجابة ا

ويحجد شكل الدمػك الحي سيقػم بو في اتجاه ىحا  ،(يختار اليجف )التحخش بامخأة معيشة مثبل  
اليجف. وتقػم التغحية الخاجعة بشاء عمى أن سمػك الستحخش يؤثخ في استجابة اليجف 

 ثخ في سمػك الستحخش الحالي والبلحق.)السخأة(، كسا أن استجابة السخأة بجورىا سػف تؤ 
ا، وعمى أن ا حاسس  فالشسػذج الشفدي يختكد عمى الستحخش نفدو وعمى دافعو الحي يمعب دور  

يتع مع تػقع إحجاث أذى أو ضخر  ،التحخش الجشدي سمػك عجواني لو شبيعة جشدية
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لذخز آخخ، أو مغ أجل إجباره عمى االمتثال لتحقيق ىجف شخري ذي قيسة لجى 
  .(O'Leary-Kelly,) Paetzold & Griffin, 2000السعتجي 

 منهج البحث:
ـــة بـــالسشيج  ـــخ السشـــاىج اتدـــاق ا مـــع مذـــكمة الػصـــفي أخـــحت الباحث ـــحي ي عـــج  أكث البحـــث ىـــحا ال

  وأىجافو.
 مجتمع البحث:

ل جسيع الشداء الدعػديات العامبلت في القصاعيغ الحكػمي والخـاص بالسشـاشق اإلداريـة ذك  ت  
 ( السكػنة لمسسمكة العخبية الدعػدية السجتسع األصمي لمبحث. .4الـ )

 عينة البحث:
ـــخة الػاقعـــة بـــيغ شـــيخي مـــارس  يعسمـــغســـعػدية امـــخأة  (4242مـــغ ) تكػنـــت العيشـــة خـــبلل الفت

، رئيدـة إداريـةمشـاشق  (2)فـي والخـاص  الحكـػميفي القصاعيغ ( 4442وديدسبخ مغ عام )
ولـع تـتسكغ الباحثـة مـغ الحرـػل  .لعخبية الدعػديةتسثل وسط وغخب وشخق وجشػب السسمكة ا

مـــغ مشصقـــة ( %24.44) وجـــاء القدـــع األكبـــخ مـــغ العيشـــةعمـــى عيشـــة تسثـــل شـــسال السسمكـــة. 
ومقــار  ،ولكػنيــا تذــسل العاصــسة سشــاشق مــغ حيــث عــجد الدــكان،الالخيــاض ألنيــا ثــاني أكبــخ 

وتقصشيـا شـخيحة كبيـخة مـغ  ،ذـطن وبشكـيوبيـا قصـاع تجـاري  ،والييئات والمجان العميـاالػزارات 
 ثـع السشصقـة الذـخقية بشدـبة (%42.24) تمتيـا مشصقـة مكـة السكخمـة بشدـبة  .الشدـاء العـامبلت

عمى العيشة الستاحـة أو اعتسجت الباحثة (. %2.22) ا مشصقة عديخ بشدبةوأخيخ  ( 46.22%)
السػضـػع التـي وذلـظ لحداسـية  ،معيا في السشاشق األربـع جسيع مغ قبمغ التعاون واالستجابة
مجيحــة ) الصخيقــة التــي وصــفيا وىــحه ىــي. الذــائعةالصخائــق تحــػل دون اختيــار العيشــة بإحــجى 

الســشيج العمســي والرــعػبات االجتساعيــة  تػفيقيــة مــابيغ ا( بأنيــ4442أبــػ دوح، خالــج و  ،عبــادة
 في بحث مػضػع يختبط بالجشذ في سياق ثقافي تقميجي.

 أدوات البحث: 
  الجنديتحرش ستبيان خبرات الا-4

The Sexual Harassment Experiences Questionnaire (SEQ-W) 
أداة مػثػقة ( (Fitzgerald et al., 1995الحي شػره  SEQ-Wاالستبيان األمخيكي  عج  ي  

التحجيج  مع في آن واحج سع ليتدق، ص  وفعالة لقياس التحخش الجشدي في أماكغ العسل
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ندخة معجلة ومخترخة مغ  SEQ-Wويسثل  .الجشديلمتحخش  ج الشفديوالتحجيالقانػني 
 (.Fitzgerald et al.,1988) صجر في الثسانيشاتالحي  SEQاالستبيان األصمي 

( عبارة تتػزع 42عمى نسػذج مفاىيسي ثبلثي األبعاد، ويتكػن مغ ) SEQ-Wيقػم استبيان 
و، واإلكخاه ( أبعاد ىي: التحخش الجشجري، واالىتسام الجشدي غيخ السخغػب في.عمى )

مثل العبارات التي  SEQاستبيان ححف عبارات مغ  SEQ-Wاستبيان  وتع فيالجشدي. 
 ، كسا تع إدخال عبارات ججيجة.والعبارات متعجدة األبعاد ،تصابق التحجيج القانػني لبلغتراب

 ،تحقق مرسسػه مغ معاييخه الديكػمتخية إذ، كفاءة ومػثػقيةعغ  SEQ-Wكذف استبيان و 
امخأة يعسمغ في وضائف اختراصية عالية ووضائف ( 229) األصمية بتصبيقو عمى في بيئتو

لمسقاييذ الفخعية عمى الشحػ التالي:  Alphaوكان معامل   كتابية وعسالية.وضائف فشية و 
لئلكخاه الجشدي.  87.لبلىتسام الجشدي غيخ السخغػب فيو،  75.لمتحخش الجشجري،  86.

 لبلستبيان كسا دعست الشتائج الرجق التشبؤي  89.ككل  يانلبلستب Alpha  كسا كان معامل 
predictive validity وصجق البشاءconstruct validity.  
مخاعاة لتحقيق أقرى درجة مسكشة مغ و  .إلى المغة العخبية االستبيانقامت الباحثة بتخجسة 

تو في لحداسية مػضػع االستبياو ، الثقافية والحزارية الفخوق في ضل  دقة التخجسة ن وجج 
يجيج اإلنجميدية  الشفذالشدخة الستخجسة إلى متخرز في عمع  الباحثة قجمتالبيئة العخبية، 

 .دون أن يعػد إلى االستبيان األصمي ،تػلى تخجستيا عكدي ا إلى المغة اإلنجميديةإجادة تامة، 
المغة الستخجسة إلى و )األصمية،  :عخضت الباحثة بعج ذلظ الشدخ الثبلث مغ االستبيان

 آخخيغ محكسيغ (2) ا مغ المغة العخبية إلى المغة اإلنجميدية( عمىالستخجسة عكدي  و العخبية، 
( ومختران في عمع االجتساع، الشفذفي عمع  مختريغ 2)يجيجون اإلنجميدية إجادة تامة 
، وكحلظ التحكيع جػدة التخجسة وتشاضخ الشدخ الثبلثمغ وكان السصمػب مشيع التأكج 

تمقت الباحثة إجابة  سعشى صبلحية االستبيان لقياس خبخات التحخش الجشدي. السفيػمي ب
( مغ 2) ، أيمشيع أجسع الغالبية( مغ السحكسيغ، وفقجت تجاوب اإلثشيغ اآلخخيغ. 2)

وانفخد السحكع ، السحكسيغ، عمى تشاضخ الشدخ الثبلث وعجم وجػد فػارق مؤثخة عمى السعشى
عج االىتسام الجشدي غيخ السخغػب مشجرجة تحت ب   عبارة واحجةالخامذ بسبلحطة تخز 

الخسدة عمى  السحكسػن أجسع  التحكيع السفيػمي، بسبلحطتو. وفي تأخح الباحثة، ولع فيو
محكسيغ،  (.)الغالبية مشيع، أي  ، واتفقخبخات التحخش الجشديلقياس ة االستبيان صبلحي
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 (42) مغ االستبيان مذكبل   فأصبح ، ورأت الباحثة وجاىة ذلظ،عمى ححف إحجى العبارات
، واالىتسام الجشدي عبارات (2: التحخش الجشجري )كالتاليعمى األبعاد الثبلثة تتػزع  عبارة

جسيع  عغ. وتتع اإلجابة عبارات (2واإلكخاه الجشدي ) ،عبارات (2غيخ السخغػب فيو )
ا، نادر ا، أحيان ا، كثيخ ا Likertالعبارات وفق ا لسقياس  تأخح االستجابات و ، دائس ا(، الخساسي )أبج 

 (.2، .، 4، 4الدابقة االوزان اآلتية عمى التػالي: )صفخ، 
، مغ خبلل SEQ-Wالستبيان  حداب معامبلت الثبات والرجقب قامت الباحثة الحالية

 الحكػميسعػدية في القصاعيغ  عاممة (444)تصبيقو عمى عيشة استصبلعية قػاميا 
 عمى الشحػ التالي:جقو والخاص، فكانت نتائج ثباتو وص

 :SEQ-Wثبات استبيان  التحقق منأواًل: 
-Alphaحداب  بصخيقتيغ ىسا: SEQ-Wاستبيان  عباراتثبات  التحقق مغتع 

Cronbach  لبلستبيان )بعجد 
مغ الجرجة الكمية  عباراتال إحجىاالستبيان(، وفي كل مخة يتع ححف درجات  عبارات

 حداب و   لبلستبيان.
 والجرجات الكمية لبلستبيان.  العبارةباط بيغ درجات معامبلت االرت

-Alphaمعامل بصخيقتيغ ىسا:  SEQ-Wالثبات الكمي الستبيان  التحقق مغ تعكسا 
Cronbach ، شخيقة و 

 .Spearman-Brown لـالشرفية  القدسة
 : SEQ-Wصدق استبيان  التحقق منثانًيا: 

االرتباط بيغ خيق حداب معامل عغ ش SEQ-Wالستبيان  العباراتصجق  التحقق مغتع 
  عبارة كلدرجة 

مغ الجرجة الكمية لبلستبيان باعتبار أن  العبارةوالجرجة الكمية لبلستبيان في حال ححف درجة 
  عباراتبقية 

ا لمبشج.   .SEQ-W( يػضح معامبلت ثبات وصجق استبيان 4)وججول االستبيان محك 
بيغ درجة الب عج يق حداب معامل االرتباط صجق أبعاد االستبيان عغ شخ  التحقق مغتع  كسا

 والجرجة الكمية 
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)االىتسام  4.622)التحخش الجشجري(،  .4.92لبلستبيان، فػ ِجج أن معامبلت االرتباط: 
 الجشدي غيخ 

)اإلكخاه الجشدي(، وىي معامبلت مختفعة ودالة إحرائي ا )عشج  4.924السخغػب فيو(، 
 ( مسا 4.44مدتػى 

 .SEQ-Wد استبيان يجل عمى صجق أبعا
 (4ججول )

 (444)ن =  SEQ-Wاستبيان  عبارات معامبلت ثبات وصجق

 العبارة
معامل 
Alpha-

Cronbach 

 العبارةدرجة  ارتباطمعامل 
بالجرجة الكمية لبلستبيان 

 )ثبات(

بالجرجة  العبارة درجة ارتباطمعامل 
عشج ححف درجة الكمية لبلستبيان 

 )صجق( العبارة
4 4.622 4.22** 4.2.** 
4 4.622 4.22** 4.24** 
. 4.622 4.24** 4.29** 
2 4.622 4.24** 4.29** 
2 4.624 4.92** 4.92** 
2 4.62. 4.9.** 4.26** 
2 4.622 4.94** 4.22** 
9 4.62. 4.94** 4.29** 
6 4.622 4.94** 4.22** 

44 4.622 4.26** 4.22** 
44 4.622 4.24** 4.29** 
44 4.622 4.24** 4.22** 
4. 4.622 4.22** 4.2.** 
42 4.622 4.22** 4.24** 
42 4.622 4.29** 4.2.** 
42 4.622 4.22** 4.24** 
 4.629العام الكمي لبلستبيان =  Alpha-Cronbachمعامل 

 Spearman-Brown  =4.622لـ  الشرفية القدسةمعامل الثبات بصخيقة 
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 (0...** دال عند مدتوى )
 ما يمي: (4ججول )يتزح مغ 

 ن جسيــــع معــــامبلت إAlpha-Cronbach  ــــة غيــــاب ــــارةفــــي حال أقــــل مــــغ أو  العب
ـــة وجػدىـــالعـــا Alpha-Cronbachيدـــاوي معامـــل  ، أي أن ام لبلســـتبيان فـــي حال

ال يؤدي إلى انخفـاض معامـل الثبـات الكمـي لبلسـتبيان، وىـحا يذـيخ  عبارة تجخل أي
  بجرجة معقػلة في الثبات الكمي لبلستبيان. تديع عبارةإلى أن كل 

 والجرجــة الكميــة لبلســتبيان )فــي  عبــارةن جسيــع معــامبلت االرتبــاط بــيغ درجــة كــل إ
فــي الجرجــة الكميــة لبلســتبيان( دالــة إحرــائي ا عشــج مدــتػى  العبــارةحالــة وجــػد درجــة 

 .SEQ-Wاستبيان  عباراتاالتداق الجاخمي وثبات جسيع  يذيخ إلى( مسا 4.44)
 والجرجــة الكميــة لبلســتبيان )فــي  عبــارةن جسيــع معــامبلت االرتبــاط بــيغ درجــة كــل إ

إحرــائي ا عشــج مدــتػى مــغ الجرجــة الكميــة لبلســتبيان( دالــة  العبــارةحالــة حــحف درجــة 
 .SEQ-Wاستبيان  عباراتصجق جسيع يذيخ إلى ( مسا 4.44)

 معامـل الثبات الكمي لبلسـتبيان بصخيقتـي )ن معامل إAlpha-Cronbach،  شخيقـة
عمـــى الثبـــات الكمـــي  مســـا يـــجل  مختفـــع، ( Spearman-Brownالشرـــفية لــــ  القدـــسة

 .SEQ-Wالستبيان 
الـحي تتكــػن صــػرتو  SEQ-Wاســتبيان ثبــات وصـجق  مـغ اإلجــخاءات الدـابقة تأكــج لمباحثـةو 

خبــخات التحــخش تذــيخ الجرجــة العاليــة عمــى االســتبيان إلــى ارتفــاع و . عبــارة (42) الشيائيــة مــغ
الجشدي لجى السدتجيبة، بيشسا تذيخ الجرجة السشخفزة إلى انخفاض خبخات التحخش الجشدي 

االســتبيان ىــي  عبــاراتجسيــع وأقرــى درجــة يسكــغ أن تحرــل عمييــا السدــتجيبة عمــى  .لــجييا
 الحرػل عمييا.( درجة، بيشسا )الرفخ( ىػ أقل درجة يسكغ 22)

  استبيان فحص الصدمة -2
Trauma Screening Questionnair TSQ 

لزحايا الرجمات بذكل عام،  (Brewin et al., 2002)صسسو  قريخ استبيان بخيصاني 
ب عج عمى األخز ب عج االقتحام و و  DSM-IV2مذتقة مغ معاييخ  ( بشػد44يتكػن مغ )

واحجة  )درجة(إما بشعع ووزنيا عغ بشػد االستبيان ي جاب و  التغييخات في االستثارة والتفاعل.
واحجة لذجة اضصخاب ما بعج ويعصي االستبيان درجة مجسعة  )صفخ(.ببل ووزنيا  وإما
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ص عمى ( درجات، فإذا حرل السفحػ 44الرجمة، وأقرى درجة يسكغ الحرػل عمييا )
( درجات أو أكثخ ي َذَخز بأن لجيو اضصخاب ما بعج الرجمة، أما إذا حرل عمى أقل 2)

في  TSQ( درجات فيػ ال يعاني مغ اضصخاب ما بعج الرجمة. وكذف استبيان 2مغ )
  Sensitivity & Specificity حداسية ونػعيةقجرة تشبؤية وعغ عغ ندختو األصمية 

( 24تكػنت مغ ) التي ،بخيصانيةالعيشة ال في ج الرجمةاضصخاب مابع في تقييع ،مختفعة
 وكان ىشاك معجال   ،(4666ا عمى أحج قصاريغ اصصجما ببعزيسا في لشجن عام )مدافخ  

أ خحوا مغ قػاعج  ،ا مغ ضحايا جخائع العشف( فخد  422عاليا في اإلصابات والػفيات، و)
لغات عالسية وأثبت كفاءة عالية،  خجع السقياس إلى عجةوقج ت   بيانات السدتذفيات والذخشة.

 والشػعية %(92) ، وبمغت الحداسيةفي الشدخة اليػلشجية Alpha .85فكان معامل 
 %NPV (96) الدالبةوالقيسة التشبؤية  PPV (22%)والقيسة التشبؤية اإليجابية  %(26)

 ,Dekkers) في تقييع اضصخاب مابعج الرجمة في العيشة اليػلشجية%( 22)والجقة اإلجسالية 
Olff & Naring, 2010.) 

بالمغة  ثع عخضت السقياس األصمي ،إلى المغة العخبية TSQاستبيان  تخجست الباحثة الحالية
( مختريغ في عمع الشفذ يجيجون 2عمى ) إلى المغة العخبية والشدخة الستخجسة اإلنجميدية،

مغ ناحية دقة التخجسة،  ااإلنجميدية إجادة تامة، وكان السصمػب مشيع تحكيع السقياس لغػي  
. تمقت الباحثة اضصخاب مابعج الرجمةوكحلظ تحكيسو مفيػمي ا مغ ناحية صبلحيتو لقياس 

لع تكغ ىشاك مبلحطات ت حكخ و ( مغ السحكسيغ وفقجت تجاوب اإلثشيغ اآلخخيغ. 2إجابة )
 عمى التخجسة، كسا أجسع الخسدة عمى صبلحيتو لقياس اضصخاب مابعج الرجمة.

عشج ثباتو وصجقو متبعة الخصػات نفديا التي اتبعتيا  بالتحقق مغ الباحثة قامت بعج ذلظ
الدابق عخضيا، مع استبجال  SEQ-Wالديكػمتخية الستبيان الخرائز  التحقق مغ

ألن درجات ىحا  Kuder-Richardson20بسعامل  Alpha-Cronbachمعامل 
 التالي:عمى الشحػ  TSQ فكانت نتائج ثبات وصجق( 4،4)االستبيان 
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 (4ججول )
 (444)ن =  TSQمعامبلت ثبات وصجق بشػد استبيان 

 الدؤال
-Kuderمعامل 

Richardson20 

معامل االرتباط درجة البشج 
بالجرجة الكمية لبلستبيان 

 )ثبات(

معامل االرتباط درجة البشج بالجرجة 
 البشجعشج ححف درجة الكمية لبلستبيان 

 )صجق(
4 4.929 4.24** 4.24** 
4 4.992 4.24** 4.2.** 
. 4.922 4.2.** 4.22** 
2 4.922 4.2.** 4.22** 
2 4.92. 4.22** 4.26** 
2 4.994 4.22** 4.22** 
2 4.922 4.22** 4.22** 
9 4.922 4.24** 4.22** 
6 4.994 4.22** 4.22** 

44 4.922 4.22** 4.22** 
 4.999لعام الكمي لبلستبيان = ا Kuder-Richardson20معامل 

 Spearman-Brown  =4.962الشرفية لـ القدسة معامل الثبات بصخيقة 

 (0...** دال عند مدتوى )
 ما يمي: (4) ججوليتزح مغ 

 جسيــع معــامبلت  إنKuder-Richardson20  فــي حالــة غيــاب البشــج أقــل مــغ أو
العام لبلستبيان في حالة وجػده، أي أن  Kuder-Richardson20يداوي معامل 

بشــج ال يــؤدي إلــى انخفــاض معامــل الثبــات الكمــي لبلســتبيان، وىــحا يذــيخ  تــجخل أي
  إلى أن كل بشج يديع بجرجة معقػلة في الثبات الكمي لبلستبيان.

  جسيع معامبلت االرتباط بيغ درجـة كـل بشـج والجرجـة الكميـة لبلسـتبيان )فـي حالـة إن
( 4.44عشـج مدـتػى ) وجػد درجة البشج في الجرجـة الكميـة لبلسـتبيان( دالـة إحرـائي ا

 .TSQاالتداق الجاخمي وثبات جسيع بشػد استبيان يذيخ إلى مسا 
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 جسيع معامبلت االرتباط بيغ درجـة كـل بشـج والجرجـة الكميـة لبلسـتبيان )فـي حالـة  إن
( 4.44ححف درجة البشج مغ الجرجة الكمية لبلستبيان( دالـة إحرـائي ا عشـج مدـتػى )

 .TSQيان صجق جسيع بشػد استبيذيخ إلى مسا 
 معامــل الثبــات الكمــي لبلســتبيان بصخيقتــي )معامــل  إنKuder-Richardson20 ،

( مختفـــع مســـا يـــجل عمـــى الثبـــات Spearman-Brownالشرـــفية لــــ القدـــسة شخيقـــة 
 .TSQالكمي الستبيان 

ـــة ثبـــات وصـــجق و  ـــحي تتكـــػن صـــػرتو  TSQاســـتبيان مـــغ اإلجـــخاءات الدـــابقة تأكـــج لمباحث ال
 .بشػد (44) مغ الشيائية

 األساليب اإلحصائية:
 معامل االرتباط لبيخسػن  :التالية لئلجابة عغ أسئمة البحثاإلحرائية األساليب تع استخجام 

Pearson Correlation Coefficient، اختبار مخبع كاي التكخارات والشدب السئػية و و
Chi-square تحميل التبايغ في اتجاه واحج، و ANOVA One-way ا باختبار أق ل متبػع 

 .Simple Regression  تحميل االنحجار البديط، و LSDفخق دال 
 نتائج البحث:

 الدؤاالن األول والثاني: 
لئلجابة عغ الدؤاليغ، األول ونرو: "ما ندبة انتذار خبخات التحخش الجشدي بذكل عام 

ما في القصاعيغ الحكػمي والخاص"؟، والثاني ونرو: " الشداء الدعػديات العامبلتبيغ 
خبخات التحخش الجشدي )التحخش الجشجري، االىتسام الجشدي غيخ السخغػب فيو،  لأشكا

في القصاعيغ الحكػمي الشداء الدعػديات العامبلت األكثخ شيػع ا بيغ  اإلكخاه الجشدي(
تع استخجام التكخارات والشدب السئػية واختبار مخبع كاي، لئلجابة عغ الدؤاليغ،  والخاص"؟ 

 (:     .ي ججول )فكانت الشتائج كسا ف
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 (.ججول )
لبحث الفخوق بيغ تكخارات استجابات أفخاد العيشة  (4اختبار مخبع كاي )كانتائج التكخارات والشدب السئػية و  

 (4242)ن= SEQ-Wاستبيان عمى 

 أبعـاد خبخات التحخش الجشدي م
 قيسة  االستجـابات

 وداللتيا 4كا

 مجسػع االستجابات

كثيخ ا 
 ودائس ا

ان ا وكثيخ ا أحي
ا ودائس ا  دائس ا كثيخ ا أحيان ا نادر ا أبج 

 22 492 26. 26. 4222 التكخار الجشجري  التحخش 4
4242.22** 

424 244 
 42.2 ..44 4.2 2.2 42.2 42.2 26.2 الشدبة

 الجشدي االىتسام 4
 فيو السخغػب غيخ

 92 422 42. 2.9 4.46 التكخار
4994.42** 

.24 226 

 49.4 42.6 2.. 44.2 4..4 49.4 22.4 شدبةال
 94 422 .44 422 4226 التكخار الجشدي اإلكخاه  .

.242.44** 
429 224 

 46.2 44.4 2.. 2.9 6.4 44.2 26.4 الشدبة
 لخبخات الكمية الجرجة

 الجشدي التحخش
 26 426 24. 242 4224 التكخار

4222.22** 
449 224 

 2..4 6.2 4.4 2.2 42.4 42.2 26.6 الشدبة

 (4.44** دال إحرائي ا عشج مدتػى )
 ( ما يمي:.يتزح مغ ججول )

   العامبلت البلتي  الشداء ( بيغ عجد4.44إحرائي ا )عشج مدتػى  وجػد فخق دال
في  SEQ-Wعايذغ خبخات التحخش الجشدي في عيشة البحث عمى استبيان 

ا(. أي أن الشدبة الغالبة مغ ا اتجاه لعيشة لع يتعخضغ لمتحخش االستجابة )أبج 
 الجشدي. 

  إن ندبة انتذار التحخش الجشدي بذكل عام سػاء تخاوح التحخش مابيغ )أحيان ا أو
مغ بيغ  امخأة ( مغ إجسالي العيشة، مسا يعشي أن %2..4كثيخ ا أو دائس ا( بمغت )

عامبلت تعخضت لمتحخش الجشدي سػاء تخاوح مابيغ أحيان ا أو كثيخ ا نداء ( 2كل )
دائس ا. في حيغ إن ندبة مغ تعخضغ لمتحخش سػاء تخاوح مابيغ )كثيخ ا أو دائس ا(  أو

عامبلت  نداء (44مغ بيغ كل ) امخأة مغ إجسالي العيشة، أي أن  (%6.2بمغت )
 تقخيب ا تعخضت لمتحخش الجشدي بذكل عام سػاء كثيخ ا أو دائس ا.  

 سام الجشدي غيخ السخغػب فيو( وبالشدبة لمدؤال الثاني تذيخ الشتائج إلى أن )االىت
احتل الرجارة مغ بيغ أشكال التحخش إذ ندبة مغ تعخضغ لو سػاء تخاوح مابيغ 
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مغ إجسالي العيشة. في حيغ أن )التحخش %( 49) )أحيان ا أو كثيخ ا أو دائس ا( بمغت
الجشجري( احتل السختبة الثانية، إذ ندبة مغ تعخضغ لو سػاء تخاوح مابيغ )أحيان ا 

مغ إجسالي العيشة. أما )اإلكخاه الجشدي(  (%42.2) أو كثيخ ا أو دائس ا( بمغت
أو كثيخ ا  ندبة مغ تعخضغ لو سػاء تخاوح مابيغ )أحيان اأن  فاحتل السختبة األخيخة إذ

 مغ إجسالي العيشة.%( 46.2) أو دائس ا( بمغت
 الدؤال الثالث:

الشداء لئلجابة عغ الدؤال الثالث ونرو: "ىل تختمف خبخات التحخش الجشدي بيغ 
في القصاعيغ الحكػمي والخاص وفق ا الختبلف جية العسل"؟ تع الدعػديات العامبلت 

ا باختبار أقل فخق دال  استخجام تحميل التبايغ في اتجاه واحج، متبػ  ، فكانت الشتائج كسا في ع 
 (:2ججول )

 (2ججول )
نتائج تحميل التبايغ في اتجاه واحج عشج دراسة اختبلف خبخات التحخش الجشدي بيغ العامبلت وفق ا الختبلف 

ي ا عشج لمسقارنات الستعجدة لتحجيج اتجاه الفخوق الجالة إحرائ LSDونتائج اختبار أقل فخق دال جية العسل، 
 (4242دراسة اختبلف خبخات التحخش الجشدي وفق ا الختبلف جية العسل )ن=

 مدتػى الجاللة قيسة )ف( متػسط السخبعات درجات الحخية مجسػع السخبعات مرجر التبايغ

 4222.42 2 42624.92 بيغ السجسػعات
44.22 4.44 

 449.44 4246 224294.22 داخل السجسػعات

 

 الستػسط جدالع جية العسل م
 جية العسل

4 4 . 2 2 2 

      - .42.4 222 قصاع البيع في السحبلت التجارية 4
     - **44.. 42.44 644 القصاع الرحي 4
    - 4.46 .4.2 4..42 426 قصاع البشػك .
   - **2.29 **2.62 4.62 46.69 442 قصاع اإلعبلم  2
  - **6..6 **2.24 **24.. **2.22 44.24 2.2 العام والجامعي التعميعقصاع  2

2 
قصاع الخجمات البمجية والخيخية 

 - 2..4 **2.42 2..4 4.49 *2.44 44.62 22 واإلندانية

2 
قصاع الػزارات والييئات والمجان 

 .4.2 4.64 **9.29 *94.. 4.24 **.2.2 44.24 ..4 العميا ومجمذ الذػرى 

 4.44ل عشج مدتػى ** دا              4.42* دال عشج مدتػى 
 مايمي: (2يتزح مغ ججول )
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   ( في خبخات التحخش الجشدي بيغ 4.44إحرائي ا )عشج مدتػى  وجػد اختبلف دال
 وفق ا الختبلف جية العسل.  الشداء العامبلت

  ( في قصاع البيع في السحبلت التجاريةبـ ) الشداء العامبلتإن متػسط درجات
( مغ نطيخه لجى 4.44حرائية )عشج مدتػى خبخات التحخش الجشدي أعمى بجاللة إ

العام والجامعي، قصاع  التعميعبكل مغ: )القصاع الرحي، قصاع الشداء العامبلت 
الخجمات البمجية والخيخية واالندانية، قصاع الػزارات والييئات والمجان العميا 

 ومجمذ الذػرى(. 
  عام والجامعي، قصاع ال التعميعبكل مغ: )قصاع الشداء العامبلت إن متػسط درجات

الخجمات البمجية والخيخية واالندانية، قصاع الػزارات والييئات والمجان العميا 
ة ومجمذ الذػرى( في خبخات التحخش الجشدي متقاربة وليذ بيشيا فخوق دال  

الشداء العامبلت إحرائي ا، وىحه الستػسصات أقل بجاللة إحرائية مغ نطائخىا لجى 
 بـ )قصاع اإلعبلم(. 

  قصاع البيع في بـكل مغ: ) الشداء العامبلتنتائج الدؤال تذيخ بػجو عام إلى أن
( أكثخ عخضة لخبخات التحخش قصاع البشػك، قصاع اإلعبلم، السحبلت التجارية

العام والجامعي،  التعميعبـكل مغ: )قصاع الشداء العامبلت الجشدي بالسقارنة مع 
ية، قصاع الػزارات والييئات والمجان العميا قصاع الخجمات البمجية والخيخية واالندان

 ومجمذ الذػرى(. 
 الدؤال الرابع:

الشداء العامبلت لئلجابة عغ الدؤال الخابع ونرو: "ىل تختمف خبخات التحخش الجشدي بيغ 
؟ تع استخجام تحميل التبايغ الجخل الذخري"في القصاعيغ الحكػمي والخاص وفق ا الختبلف 

 (: 2، فكانت الشتائج كسا في ججول )ا باختبار أقل فخق دال  في اتجاه واحج، متبػع  
  



 

 

 
) 22) 

النساء السعوديات العامالت يف الكطاعني احلكومي واخلاظ  خربات التخرش اجلنسي يف أماكن العمن لدى
 وقطرية

 

 2019 أبرين ، 1ج، 58دلمة اإلرشاد النفسي، العدد 

 (2ججول )
نتائج تحميل التبايغ في اتجاه واحج عشج دراسة اختبلف خبخات التحخش الجشدي بيغ العامبلت وفق ا الختبلف 

حرائي ا لمسقارنات الستعجدة لتحجيج اتجاه الفخوق الجالة إ LSDونتائج اختبار أقل فخق دال  الجخل الذخري،
 (4242)ن= الجخل الذخريعشج دراسة اختبلف خبخات التحخش الجشدي وفق ا الختبلف 

 مدتػى الجاللة قيسة )ف( متػسط السخبعات درجات الحخية مجسػع السخبعات مرجر التبايغ
 2426.24 2 424.9.22 بيغ السجسػعات

42.94 4.44 
 442.26 4244 224292.92 داخل السجسػعات

 

 الستػسط العجد الذخريالجخل  م
 الجخل الذخري

4 4 . 2 
    - 49.22 296 ريال 2444أقل مغ  4
   - **.2.4 24..4 .94 ريال 44444إلى أقل مغ  2444مغ  4
  - 4.42 **2.42 6..44 244 ريال 42444إلى أقل مغ  44444مغ  .
 - 4.49 4.62 **2.66 44.22 422 ريال 44444إلى أقل مغ  42444مغ  2
 4.22 4.24 *.4.2 **2.22 44.66 426 ريال فأكثخ 44444مغ  2

 4.44** دال عشج مدتػى               4.42* دال عشج مدتػى 
 مايمي:( 2يتزح مغ ججول )

   ( في خبخات التحخش الجشدي بيغ 4.44إحرائي ا )عشج مدتػى  وجػد اختبلف دال
 وفق ا الختبلف الجخل الذخري.  الشداء العامبلت

 ريال( في خبخات  2444متػسط درجات ذوات الجخل الذخري )أقل مغ  إن
( مغ متػسط درجات 4.44التحخش الجشدي أعمى بجاللة إحرائية )عشج مدتػى 

ريال فأكثخ(. كسا أن متػسط  2444جسيع ذوات الجخل الذخري األخخى: )مغ 
ريال( في خبخات  44444إلى أقل مغ  2444ذوات الجخل الذخري )مغ 

 44444الجشدي أعمى بجاللة إحرائية مغ نطيخه لجى ذوات الجخل )مغ  التحخش
 ريال فأكثخ(. 

  نتائج الدؤال تذيخ بػجو عام إلى أنو كمسا ارتفع الجخل الذخري انخفزت خبخات
التحخش الجشدي، والعكذ صحيح أي انو كمسا انخفس الجخل الذخري ارتفعت 

 خبخات التحخش الجشدي. 
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 الدؤال الخامس:
الشداء جابة عغ الدؤال الخامذ ونرو: "ىل تختمف خبخات التحخش الجشدي بيغ لئل

؟ تع استخجام تحميل الفئة العسخية"في القصاعيغ الحكػمي والخاص وفق ا الختبلف العامبلت 
ا باختبار أقل فخق دال، فكانت الشتائج كسا  (:2في ججول ) التبايغ في اتجاه واحج، متبػع 

 (2ججول )
ل التبايغ في اتجاه واحج عشج دراسة اختبلف خبخات التحخش الجشدي بيغ العامبلت وفق ا الختبلف نتائج تحمي 

لمسقارنات الستعجدة لتحجيج اتجاه الفخوق الجالة إحرائي ا عشج  LSDنتائج اختبار أقل فخق دال الفئة العسخية، و 
 (4242)ن= الفئة العسخيةدراسة اختبلف خبخات التحخش الجشدي وفق ا الختبلف 

مدتػى  قيسة )ف( متػسط السخبعات درجات الحخية مجسػع السخبعات مرجر التبايغ 
 الجاللة

 49.9.64 2 4..44924 بيغ السجسػعات
9.44 4.44 

 446.22 4249 222924.44 داخل السجسػعات

 

 الستػسط العجد العـسخ م
 العـسخ

4 4 . 2 2 2 2 

       - 44.42 22 سشة 44ٌأقل مغ  4
      - **2.24 .42.2 266  42أقل مغ -44 4
     - .4.2 **2.92 4..42 242  4.أقل مغ -42 .

 الستػسط العجد العـسخ م
 العـسخ

4 4 . 2 2 2 2 
    - 4.46 4.24 **.9.4 42.44 2.2  2.أقل مغ -4. 2
   - 4.22 4.22 4.62 **9..2 42.22 462  24أقل مغ -2. 2
  - 4.62 4.44 4.24 **.6.. **2..44 44.94 .42  22أقل مغ -24 2
 - 4.24 **2.29 **.2.9 **2.44 **2.22 **44.62 6.49 442  24أقل مغ -22 2
 4.22 **6..2 **2..9 **2.24 **2.96 **4..6 **.42.2 2.24 99 سشة فأكثخ 24مغ  9

 4.44** دال عشج مدتػى 
 مايمي: ( 2يتزح مغ ججول )

   ( في خبخات التحخش الجشدي بيغ 4.44ئي ا )عشج مدتػى إحرا وجػد اختبلف دال
 . الفئة العسخيةوفق ا الختبلف  الشداء العامبلت

  سشة( في خبخات التحخش الجشدي  44إن متػسط درجات ذوات األعسار )ٌأقل مغ
( مغ متػسط درجات ذوات بقية الفئات 4.44أعمى بجاللة إحرائية )عشج مدتػى 

أقل مغ -2.، 2.أقل مغ -4.، 4.أقل مغ -42، 42أقل مغ -44العسخية: )
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سشة فأكثخ(. كسا أن متػسط  24، مغ 24أقل مغ -22، 22أقل مغ -24، 24
( في خبخات التحخش الجشدي أعمى بجاللة 42أقل مغ -44ذوات األعسار )

، مغ 24أقل مغ -22، 22أقل مغ -24إحرائية مغ نطائخه لجى ذوات األعسار )
 سشة فأكثخ(.   24

 أقل -2.، 2.أقل مغ -4.، 4.أقل مغ -42درجات ذوات األعسار ) إن متػسط
ة إحرائي ا، ( في خبخات التحخش الجشدي متقاربة وليذ بيشيا فخوق دال  24مغ 

 الفئة العسخيةوىحه الستػسصات أعمى بجاللة إحرائية مغ نطائخىا لجى ذوات 
 سشة فأكثخ(. 24، مغ 24أقل مغ -22األكبخ)

 انخفزت خبخات  الفئة العسخيةعام إلى أنو كمسا ارتفعت  نتائج الدؤال تذيخ بػجو
ارتفعت  الفئة العسخيةالتحخش الجشدي، والعكذ صحيح، أي أنو كمسا انخفزت 

 خبخات التحخش الجشدي.
 الدؤال الدادس:

في الشداء العامبلت لئلجابة عغ الدؤال الدادس ونرو: "ىل تختمف خبخات التحخش الجشدي بيغ 
والخاص وفق ا الختبلف السدتػى التعميسي"؟ تع استخجام تحميل التبايغ في اتجاه  القصاعيغ الحكػمي

 (:2، فكانت الشتائج كسا في ججول )واحج، متبػع ا باختبار أقل فخق دال  
 (2ججول )

 السدتػى تحميل التبايغ في اتجاه واحج عشج دراسة اختبلف خبخات التحخش الجشدي بيغ العامبلت وفق ا الختبلف  نتائج
لمسقارنات الستعجدة لتحجيج اتجاه الفخوق الجالة إحرائي ا عشج دراسة اختبلف  LSDنتائج اختبار أقل فخق دال التعميسي، و 

 السدتػى التعميسيخبخات التحخش الجشدي وفق ا الختبلف 
 مدتػى الجاللة قيسة )ف( متػسط السخبعات درجات الحخية مجسػع السخبعات مرجر التبايغ

 2942.62 4 44222.99 تبيغ السجسػعا
42.24 4.44 

 446.24 .424 222429.22 داخل السجسػعات

  

 الستػسط العجد السدتػى التعميسي م
 السدتػى التعميسي

4 4 . 

   - 46.24 424 الثانػية العامة فأدنى 4
  - **.2.2 42.46 4292 الذيادة الجامعية 4
 - **4.26 **9.44 44.24 244 (ه دراسات عميا )ماجدتيخ أو دكتػرا  .

 4.44** دال عشج مدتػى     
 مايمي:  (2يتزح مغ ججول )      
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   ( في خبخات التحخش الجشدي بيغ 4.44إحرائي ا )عشج مدتػى  وجػد اختبلف دال
 وفق ا الختبلف السدتػى التعميسي.  الشداء العامبلت

 بخات التحخش إن متػسط درجات الحاصبلت عمى )الثانػية العامة فأدنى( في خ
( مغ متػسط درجات 4.44الجشدي أعمى بجاللة إحرائية )عشج مدتػى 

(. كسا أن ه الحاصبلت عمى كل مغ: )الذيادة الجامعية، الساجدتيخ أو الجكتػرا 
متػسط الحاصبلت عمى )الذيادة الجامعية( في خبخات التحخش الجشدي أعمى 

 تيخ أو الجكتػراه(. بجاللة إحرائية مغ نطيخه لجى الحاصبلت عمى )الساجد
  أنو كمسا ارتفع السدتػى التعميسي انخفزت نتائج الدؤال تذيخ بػجو عام إلى

خبخات التحخش الجشدي، والعكذ صحيح أي أنو كمسا انخفس السدتػى التعميسي 
 ارتفعت خبخات التحخش الجشدي لجى العامبلت. 

 الدؤال الدابع: 
عبلقة بيغ خبخات التحخش الجشدي وأعخاض لئلجابة عغ الدؤال الدابع ونرو: "ىل تػجج 

في القصاعيغ الحكػمي الشداء الدعػديات العامبلت اضصخاب ما بعج الرجمة لجى 
مغ خبخات التحخش الجشدي  ىل يسكغ التشبؤ بأعخاض اضصخاب ما بعج الرجمةو والخاص؟ 

مل معافي القصاعيغ الحكػمي والخاص"؟ تع استخجام  العامبلت الدعػديات الشداءلجى 
 تحميل االنحجار البديط، فكانت الشتائج كالتالي:ارتباط بيخسػن و 

  شتائج إلى أن معامل االرتباط بيغ خبخات التحخش الجشدي وأعخاض الأشارت
(، 4.44إحرائي ا )عشج مدتػى  وىػ دال   4.422اضصخاب ما بعج الرجمة = 

جشدي وأعخاض ويذيخ إلى وجػد عبلقة مػجبة دالة إحرائي ا بيغ خبخات التحخش ال
االنحجار البديط تحميل اضصخاب ما بعج الرجمة لجى العامبلت. وفيسا يمي نتائج 

 (:9في ججول )
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 (9ججول )
، (4)(224نتائج تحميل تبايغ االنحجار البديط عشج التشبؤ بأعخاض اضصخاب ما بعج الرجمة مغ خبخات التحخش الجشدي لجى العامبلت)ن=

 ج التشبؤ بأعخاض اضصخاب ما بعج الرجمة مغ خبخات التحخش الجشدي لجى العامبلت الدعػدياتومعامبلت االنحجار البديط عش
 

 مايمي: (9يتزح مغ ججول )
   التحخش الجشدي عمى  ( لخبخات4.44إحرائي ا )عشج مدتػى  وجػد تأثيخ دال

أعخاض اضصخاب ما بعج الرجمة. وتذيخ قيسة معامل التحجيج )أو معامل االرتباط 
إلى أن خبخات التحخش الجشدي تفدخ ما ندبتو  4.422الستعجد( التي تداوي 

مغ التبايغ الكمي في درجات أعخاض اضصخاب ما بعج الرجمة، وىي % 2.2
 صة خبخات التحخش الجشدي لجى العامبلت.مغ التبايغ الس فدخ بػاس متػسصة كسية

   ( لخبخات التحخش الجشدي 4.44إحرائي ا )عشج مدتػى  وجػد تأثيخ مػجب دال
عمى أعخاض اضصخاب ما بعج الرجمة. ومغ الججول نفدو يسكغ صياغة معادلة 
االنحجار التي تعيغ عمى التشبؤ بأعخاض اضصخاب ما بعج الرجمة مغ خبخات 

 4.46+ أعخاض اضصخاب ما بعج الرجمة =  لرػر التالية:التحخش الجشدي في ا
 99..)خبخات التحخش الجشدي( + 

 بػجو عام إلى أنو كمسا ارتفعت درجات خبخات التحخش الجشدي  تذيخ نتائج الدؤال
 الشداء ارتفعت الجرجة التي تذيخ إلى أعخاض اضصخاب ما بعج الرجمة لجى

اب مابعج الرجمة كسا تقاس باستبيان العامبلت، وانو يسكغ التشبؤ بأعخاض اضصخ 
(TSQ) .مغ خبخات التحخش الجشدي 

                                           

 عشج اإلجابة عغ ىحا الدؤال تع استبعاد استجابات السدتجيبات البلتي لع يسخرن بخبخات تحخش جشدي. ( 4)

درجات  مجسػع السخبعات مرجر التبايغ
 الحخية

متػسط 
 السخبعات

معامل التحجيج  مدتػى الجاللة قيسة )ف(
R2 

 .22.4. 4 .22.4. السشدػب إلى االنحجار
22.44 4.44 4.422 

 2..2 229 2494.49 البػاقي

 

 الخصأ السعياري  Bالسعامل البائي  الستغيخات السدتقمة
 لمسعامل البائي

 مدتػى الجاللة قيسة )ت( βبيتا 

 4.44 2.22  4.24 99.. الثابت
 4.44 2.92 4.49 4.44 4.46 خبخات التحخش الجشدي
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  مناقشة النتائج وتفسريها:
في  ( نداء عامبلت2أن امخأة مغ بيغ كل ) (األول)الدؤال نتيجة  يتزح مغ      

وىحه الشتيجة تتفق مع نتائج  ا تعخضغ لمتحخش الجشدي.ربع العيشة تقخيبَ أو  الدعػدية
وأثبتت وجػد مذكمة التحخش  ،قة التي أجخيت في دول مختمفة مغ العالعالجراسات الداب

 Chee, Ismail & Bee,  2007, Marshسبيل السثالالجشدي في أماكغ العسل، عمى 
et al.,2009, Wang et al., 2012, Goodman-Delahunty et al., 2016 .) 

الدعػدية في القػة العاممة ويسكغ فيع الشتيجة الحالية في ضػء فجػة الجشجر الزخسة في 
فإن أدنى معجالت التحخش  داخل السؤسدات والقصاعات السختمفة. وكسا أضيخت الجراسات

 Europeanا بالسداواة بيغ الجشديغ )ت خصج في أماكغ العسل التي تترف ندبي  
1998Commission,  يدداد التحخش مع ىيسشة الخجال وندب الشداء الستجنية في (، بيشسا
 et al., O'Donohueت العسل، وعجم تسكيشيغ مغ مػاقع القيادة وصشع القخار )مؤسدا
1998.)  
 مذاركة السخأة في قػة العسل بالقصاعيغ الحكػمي والخاص التتجاوز ففي الدعػدية      

في  فقطعاممة  (مميػن )جسالي عجد عامبلت بمغ إلمخجل، ب  %(22.2) مقابل %(2,..)
 Worldوحدب تقخيخ )(. 42، ص4442امة لئلحراء، كبل القصاعيغ )الييئة الع

286-Economic Forum, 2017, pp. 287لفجػة الجشجر عمى مدتػى العالع )، 
أصل  مغ( 424عمى تختيب )لمسخأة  (الفخص والسذاركة االقترادية)في حرمت الدعػدية 

مذاركة ) في (424) السختبةفي الدعػدية  :كالتاليتفريل ىحا السؤشخ كان و دولة.  (422)
حيث تتقاضى  (السداواة في األجػر لمعسل السساثل)في  (442)و، (السخأة في القػة العاممة

مدتػى )في  (4.9)ومغ إجسالي راتب الخجل، %( 22) يسثل راتب االسػضفة الدعػدية 
ندبة )في ( 444)و، (عيغ وكبار السدؤوليغ والسجيخيغندبة السذخ  )في  (.44)و، (الجخل

العاممة الدعػدية التي تحتميا السخأة الستأخخة . ىحه السػاقع (اصييغ والتقشييغالعسال االختر
بذكل كبيخ في اختبلل الدمصة لرالح الحكػر. ويتزح ىحا  وت ديع ،ق فجػة الجشجرس  تع

 مقابل فقيخة امخأة ( 424و) (444)مابيغ  إذ تػججكحلظ،  السؤنث االختبلل في مؤشخ الفقخ
  (.442، ص 4442فاد لمجراسات واالستذارات، )مخكد إي فقيخ رجل (444)
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 ،ة بامتيازفي ضػء أن الثقافة الدعػدية ىي ثقافة أبػي   (األول)نتيجة الدؤال كسا يسكغ فيع 
األبػية عامة تخذى الشداء مغ مجابية سمػك الخجل، وفي األنطسة  سمصةقائسة عمى 

et al., nohue O'Doفي حجوث وتكخار حاالت التحخش ) ي ديعمسا قج  ،الستحخش
حتى  سعػدي قانػن عجم وجػ  في رأي الباحثة وىػيختبط بيحا وىشاك سبب آخخ  (.1998

. ويسكغ رفع دعاوى قزائية بشاء عميو يزبط الجخم ويحجد العقػبات ،لسكافحة التحخشاآلن 
في حال  التي يتع اتخاذىاالخاصة بكل مؤسدة  عجم وضػح اإلجخاءات الجدائيةإضافة إلى 

مشاخ في خمق ي ديع أو حتى ضبابيتيا إن وججت  العقػباتافتقاد  واقعالت التحخش. وقػع حا
وقج ذكخ  عمى التحخش حيث اليخذى األفخاد مغ الػقػع تحت شائمة العقاب. يذجع تشطيسي

(O'Donohue et al., 1998 أن سمػك التحخش في السشطسات يتأثخ بػجػد )إجخاءات 
 واضحة ومثسخة لسدار الذكاوى. 

 & Luthar) التفديخ الدػسيػلػجي لـكحلظ في ضػء  (األول)ويسكغ فيع نتيجة الدؤال      
Luthar, 2007 فالثقافة الدعػدية كباقي ثقافات السجتسعات العخبية وكثيخ مغ .)

وثقافة محافطة )نقيس  ،ىي ثقافة جساعية )نقيس الفخدية( ،السجتسعات السذخقية واألسيػية
 الثبلث نقيس الدمصة الستكافئة(. ىحه الخرائز) بيخمية الدمصة وثقافة تترف ،السدتقمة(

والخزػع لؤلعخاف  ،عجم تحجي الدمصةو إلى الخضػخ  ،األفخاد عامة والشداء خاصة قج تقػد
الخجال يبدط التي  مؤسدات العسلبسا فييا  ،والسسارسات الدائجة في السؤسدات االجتساعية

بذكل  (األول)احثة الشطخ إلى أن نتيجة الدؤال تمفت الب ،مع كل ماسبق عمييا نفػذىع.
السكاني السعي غ  ، ىي السحجدخاص وعامة نتائج البحث، ت فيع في ضػء عجد مغ السحجدات

بالسشاشق اإلدارية األربع في السسمكة العخبية الدعػدية، وىي مشصقة الخياض، ومشصقة مكة 
دماني السعي غ بفتخة التصبيق الػاقعة الوالسحجد السكخمة، والسشصقة الذخقية، ومشصقة عديخ. 

والسحجد وحتى آواخخ شيخ ديدسبخ مغ العام نفدو.  (4442) بيغ أوائل شيخ مارس مغ عام
بالعيشة التي أتيحت لمباحثة مغ الشداء الدعػديات العامبلت في القصاعيغ  السترلالبذخي 

متيا الباحثة لجسع األداة التي استخجعغ السحجد الستسثل في  فزبل   .الحكػمي والخاص
والبج كحلظ مغ أخح نتيجة ىحا  .SEQ-Wالبيانات عغ التحخش الجشدي وىي استبيان 

جدء سابق مغ ىحا في  ،كسا قجمتيا الباحثة بتفريل ،الدؤال في ضػء شخيقة جسع البيانات
 .البحث
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)االىتسام الجشدي غيخ  إلى وقػع فأشارت (الثاني)وفيسا يترل بشتيجة الدؤال       
 ،تبله )التحخش الجشجري( ،مغ بيغ أشكال التحخش الجشدي األولىلسخغػب فيو( في السختبة ا

مغ الذكل األكثخ أشكال التحخش في أماكغ العسل  مسا يعشي تجرج ،ا )اإلكخاه الجشدي(وأخيخ  
ا إلى الذكل األكثخ سفػر   لمتحخش )االىتسام غيخ السخغػب فيو( وصػال   اوتسػيي   خفية

والجعػات  ،ومحاوالت انذاء عبلقة ،كخاه الجشدي(. فسسارسات مثل التحجيقوعجوانية )اإل
)االىتسام  ب عج جسيعيا ضسغ تخدالتي  ،العذاء والسخشباتلتشاول الستكخرة رغع رفزيا 

 ،في بيئات العسل في الدعػدية ستكػن أكثخ احتسالية لمػقػعالجشدي غيخ السخغػب فيو( 
شى ومحاوالت االبتداز والتيجيج التي تقع ضسغ ى تقجيع الخ  بذكل يفػق السسارسات القائسة عم

أسيل في رصجىا وإثباتيا  (اإلكخاه الجشدي)إضافة إلى أن مسارسات  )اإلكخاه الجشدي(.ب عج 
 ،التي يسكغ انكارىا أو التسمز مشيا (غيخ السخغػب فيوالجشدي االىتسام )مغ مسارسات 

 ومغ ثع تدداد احتسالية اإلتيان بيا.
 البيع في السحبلتو ) (اإلعبلم) اتأن قصاع أضيخت فقج (الثالث)أما نتيجة الدؤال       

غ العامبلت فييا أكثخ األولى عمى التػالي، إذ ك   الثبلثة احتمت السخاتب (البشػكو) (التجارية
وىحه الشتيجة عخضة لخبخات التحخش الجشدي مقارنة مع العامبلت في القصاعات األخخى. 

بحدب  يكثخمع نتائج الجراسات الدابقة التي أثبتت أن التحخش الجشدي ام بذكل عتتفق 
العدكخية كالسشطسات  ،دون األخخى  في قصاعات معيشة ،اختبلف السجتسعات والثقافات

األجخة والبيع في والسصاعع وقيادة الحافبلت وسيارات  وقصاع السيغ الرحية والذخشية
 Street et al., 2008, European Commission, 1998, Wang et)السحبلت 

al., 2012, Sui et al., 2014, Gibson et al.,2016, .) كسا أن نتيجة الدؤال
 التعميع)الثالث( أضيخت مغ جانب آخخ أن قصاعي )الػزارات والييئات ومجمذ الذػرى( و)

غ األقل العام والجامعي( احتبل السختبتيغ األخيختيغ عمى التػالي، فكانت العامبلت فييسا ى  
 Marsh et)عخضة لخبخات التحخش الجشدي. وتبجو ىحه الشتيجة عمى اختبلف مع نتيجة 

al.,2009)  التي أضيخت انتذار التحخش الجشدي بيغ أعزاء ىيئة التجريذ والسػضفات في
 الكميات.

الفجػة بيغ الجشديغ في القػة العاممة في ضػء  نتيجة الدؤال )الثالث(وتفدخ الباحثة       
عمى فييا وسيصخة الحكػر  ،و )البشػك( (التجارية و)البيع في السحبلتقصاعات )اإلعبلم( في 
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مسا جعميا تترجر القصاعات األكثخ عخضة لتعخض عامبلتيا  ،الػضائف والسػاقع القيادية
الحي تشخفس فيو فجػة العام والجامعي،  التعميع قصاععمى العكذ مغ لمتحخش. وذلظ 

ء متػازية إلى حج ما مع ندب الخجال في مؤسدات التعميع وإدارتيا. فشدب الشداالجشجر، 
حيث تستعت الشداء بعزػية  ،والػزارات الييئاتو مجمذ الذػرى عمى العكذ مغ وكحلظ 

 وكيبلتبعس السشاصب القيادية في الػزارات عمى مدتػى وبمغغ  ،كاممة في مجمذ الذػرى 
العام  التعميعدبَيا. وىحا جسيعو جعل قصاعي )عسػم، مسا مشحيغ التسكيغ وإن كان ن ومجيخات

القصاعات التي تتعخض العامبلت  مغ أقل  و)الػزارات والييئات ومجمذ الذػرى( والجامعي( 
 إلى التحخش الجشدي.  افيي

 عسليا التي شيجت أقجم القصاعات تاريخ   فيػ مغ بيغ القصاع )اإلعبلم( تحجيج  وبالشدبة      
وما رافق ذلظ مغ قػلبة  ،اخ تتخفف فيو قيػد الفرل بيغ الجشديغالسخأة الدعػدية في مش

ربسا تكػن عدزت مغ حرػليغ عمى التختيب األول  ،اجتساعية لمشداء السشتسيات ليحا الحقل
 لخبخات التحخش الجشدي. في التعخض

 ا التيفيػ أحج مجاالت التػضيف الحجيثة ندبي   (التجارية البيع في السحبلت)أما قصاع      
وكان قج صجر قبل عقج  .ومسانعة اجتساعيةشػيمة سجاالت  دخمتيا السخأة الدعػدية بعج

ويتزسغ في أحج  ،بتعديد فخص عسل الشداء يقزيمجمذ الػزراء مغ ا قخار ونرف تقخيب  
وسار القخار ضسغ  .قرخ العسل في محبلت السدتمدمات الشدائية عمى السخأة الدعػديةبشػده 

الشداء العامبلت في ىحا  أعجاد وتدايجت بسخور الػقت ا وزارة العسلمخاحل متجرجة باشختي
 معيشة نسصيةصػرة  مع ذلظ استسخت .يعسمغ بياأنذصة السحبلت التي  توتشػع ،السجال

 العامبلت الدعػديات تخافقعدزة مغ الحسبلت السشاوئة في مشرات التػاصل االجتساعي م  
  لمتحخش. اليةمثا أىجاف   وتجعل بعزيغ ،في ىحه الػضائف

 (الخامذ)و (الخابع)نتائج األسئمة أفزت إليو  تختبط بسا (الثالث)لكغ نتيجة الدؤال      
ارتفعت خبخات  ،ومدتػى تعميسياوعسخىا الدعػدية دخل العاممة  قل  أنو كمسا  مغ و)الدادس(

وربية وىحه الشتائج تتفق مع نتيجة تقخيخ السفػضية األ. التي تتعخض ليا التحخش الجشدي
(European Commission, 1998) ( مغ دول أوربا 44حػل نتائج البحػث في )

الذسالية، التي أثبتت ازدياد ندبة التحخش الجشدي بيغ العامبلت األصغخ سش ا واألقل دخبل  
ا  .وتعميس 
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التعميع العام و ) (الػزارات والييئات ومجمذ الذػرى قصاعي )في الدعػديات فالعامبلت      
غ ى   ،ذيل القائسة بالشدبة لمتعخض لخبخات التحخش الجشديفي المػاتي وقعغ  (معيوالجا

التي احتمت مقارنة بالعامبلت في القصاعات الثبلثة األولى  ا واألكثخ دخبل  األعمى تعميس  
فشدبة  قصاع البشػك(.في التعخض لخبخات التحخش )االعبلم، البيع في السحبلت،  الرجارة

ات الدعػديات في القصاع الخاص )يجخل ضسشو بعس القصاعات السػضف( مغ 2.24%.)
مابيغ دبمػم  مؤىبلت تتخاوحسػى  اليحسمغالتحخش(  خبخات التي حازت السخاتب األولى في

مغ %( 22,29) . كسا أن(42، ص 4442)الييئة العامة لئلحراء،  وأقلبعج الثانػية 
 ( إلى أقل مغ4244جػرىع ما بيغ )السذتغميغ مغ كبل الجشديغ في القصاع الخاص تتخاوح أ

أجػر بذكل عام فو (. 4442ريال فقط )السؤسدة العامة لمتأميشات االجتساعية، ( 2444)
 ووتيخة الفجػة تدارعت بيغ ،عغ أجػر الخجال الشداء في القصاع الخاص بالدعػدية تقل  

  (. 2، ص 4442)حػارات تشسػية،  (%44( إلى )%2,.مغ ) (4442)و (4442)
اختيار الشداء األقل  أن تجل  )الخابع( إلى )الدادس( وتخى الباحثة أن نتيجة األسئمة مغ       
يا مغ قبل الستحخشيغ ىػ اختيار انتقائي لفئة مغ الشداء ا واألدنى وضيف  ا واألصغخ سش  تعميس  

إيقاف سمػك عمى مقجرة ىؤالء الشداء عجم  بالرست. وذلظ ألسباب مشيا األرجح أن تمػذ
ا خػف   وإما ،بأنفديغ وعجم الثقة، إما لشقز الخبخة إلى السؤسدةأو التقجم بذكػى  ،شالستحخ 

سسيدات البعس مغ األضخار عمى الرعيج التشطيسي كالفرل التعدفي أو الحخمان مغ 
عدز ىحا االفتخاض أن . ي  إن كان الستحخش ىػ الخئيذ السباشخ أو غيخ السباشخ ،ػضيفيةال

ع والدمع الػضيفي عمى دراية أكثخ بأن الخبخة التي يتعخضغ ليا ىي الشداء األعمى في التعمي
(. كسا (McLaughlin et al., 2012 التدامح معوا آخخ يسكغ تحخش جشدي وليدت شيئ  

(. بالتالي O’Donohue et al., 2006أنيغ يجركغ الجػانب العجوانية في خبخة التحخش )
مجابية سمػكو مسا يجعمو يخذى وبإمكانيغ يخى الستحخش أن ىؤالء الشداء قػيات وواثقات 

 . اا واألصغخ سش  بعكذ فئة الشداء األقل تعميس   العػاقب،
 ،(الدادس)إلى  (الخابع)مع ذلظ اليسكغ اغفال فخضية أخخى حيغ الشطخ لشتائج األسئمة مغ 

 الػاعيةإنسا بالخغبة الػاعية أو غيخ  ،الجشدية بالحاجة ايكػن مجفػع  الا أحيان  التحخش وىي أن 
ألي سبب يتعمق بدسات  ،وإلحاق األذى بيغ ،ىؤالء الشداء السدتزعفات إلى تعشيف

مؤسدات أو خرائز  ،تجاه السخأة العاممة جيةػ األيجيػلأو عقائجىع  ،الستحخشيغ الذخرية
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ا أن التحخش الجشدي قج يكػن مجفػع   (Padavic & Orcutt,1997). وقج ذكخ العسل
ا بالخغبة الجشدية. ويسكغ أكثخ مغ كػنو مجفػع   ،بالسخأة  واإلىانةبالخغبة في إيقاع العشف 

كالبيئات العخبية عامة حيث يذكل خخوج السخأة لمعسل تقميجية العسل ال اتترػر ذلظ في بيئ
 .را لبعس الحكػ ا واستفداز  تحجي  

الدؤال )الدابع( التي أشارت إلى أنو كمسا ارتفعت درجات خبخات التحخش  وتبجو نتائج
 مع نتائج عجد مغ الجراسات الدابقة متفقةجشدي ارتفعت درجة اضصخاب ما بعج الرجمة، ال

Murdoch, et al., 2006,) Holcomb & Holcomb, 2008, Stockdale et al., 
2009, Ho et al., 2012) . إلى أن استبيان  سياق نتائج ىحا الدؤال،وتذيخ الباحثة في

بق في البحث، لع يتزسغ الدؤال عغ تاريخ وقػع السص (SEQ-W) خبخات التحخش الجشدي
فزبل  حادثة أو حػادث التحخش الجشدي، مسا يجعل ذلظ أحج السحجدات في البحث الحالي. 

عغ محجد آخخ ىػ األداة نفديا التي استخجمتيا الباحثة لتقييع اضصخاب مابعج الرجمة، 
  TSQ.وىي استبيان 

ء الرعػبات الشفدية واالجتساعية والتشطيسية في ضػ  يسكغ فيسيا الدابع ونتيجة الدؤال
ونسط الثقافة  ،بيئة العسلوإذا أخحنا في االعتبار خرائز  الستختبة عمى التحخش الجشدي.

 تترف ،صعبةأمكششا ترػر العبلقة بيغ الستغيخيغ. فالسخأة الدعػدية تعسل في بيئة  ،الدائجة
ي األجػر وانخفاضيا بذكل عام في القصاع ف والفجػة ،بتجني مذاركة الشداء في القػة العاممة

الحساية القانػنية مغ ضعف وىيسشة الخجل عمى مػاقع صشاعة القخار. إضافة إلى  ،الخاص
لخدع الستحخشيغ. كسا أن السخأة العاممة ىي نتاج تخبية  افتقاد التذخيعات الػاضحةخبلل 

بغية  الخزػع لمخجلعمى  تقػم ،ومجتسع قائع عمى ثقافة محافطة وذات سمصة ىخمية ،أبػية
افتخاض  ،ومغ السخجح كحلظ بالشطخ في خرائز العيشة السحافطة عمى الشطام االجتساعي.

ولع تدتخجم استخاتيجيات تعاير  ،أنيا لع تتمق مايكفي مغ الجعع االجتساعي والسؤسدي
 Larsen & Fitzgerald, 2011, Sui etوىحه كميا تديج فخص السعاناة الشفدية ،تػافقية

al., 2014 ).    في تفاعميا مع بعزيا البعس، سػف  العػامل الدابقةمجسػع فإن  ،اوأخيخ
وتجعميا أكثخ قابمية  ،تفاقع مغ تأثيخ خبخات التحخش الجشدي التي تتعخض ليا السخأة العاممة

 مابعج الرجمة. باضصخاب لئلصابة
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 التوصيات املكرتحة:
تػفيخ شخوط  عمىؤسدات القصاع الخاص الجيات الحكػمية ومتػصي الباحثة بأن تعسل 

، وسج الفجػة في األجػر ،ناحية رفع ندبة السخأة في القػة العاممةأفزل لعسل الشداء مغ 
مغ السشاصب القيادية. كسا تػصي الباحثة السجمديغ التذخيعييغ )الػزراء  وتسكيغ الشداء

جل تػعية السجتسع والذػرى( بالسدارعة في سغ وإقخار قانػن لسكافحة التحخش. ومغ أ
بالسدائل الستعمقة بالتحخش، تػصي الباحثة الجامعات والجيات الحقػقية والسؤسدات 

كسا تػصي الباحثة باالىتسام اإلعبلمية بتشطيع الحسبلت وورش العسل في ىحا الخرػص. 
 بتذخيز وعبلج اضصخاب مابعج الرجمة لجى الشداء ضحايا التحخش الجشدي.
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Sexual harassment experiences in the workplace among 

Saudi women workers in the public and private sectors and 

their relation to the PTSD 
  

Abstract 

     The research aims to: (1) identify the prevalence of sexual 

harassment experiences among Saudi female workers, (2) study the 

experiences according to the difference of work, income, age and 

education, and (3) identify the most common forms of sexual 

harassment experiences and the relationship between them and the 

PTSD. The sample consisted of (2426) female workers. The results 

showed that the rate of sexual harassment was 23.5%, meaning that a 

quarter of the sample was harassed. Unwanted sexual attention was 

ranked first, followed by gender harassment, and finally, sexual 

coercion.  

      With regard to the sectors of employment that are most vulnerable 

to harassment, the media sector came in first, the commercial sector 

second, the banking sector third, the health sector fourth, the 

municipal and charitable services sector fifth, ministries, higher 

committees, and Shura Council sixth, and lastly, the education sector. 

It was found that the higher the level of income, age and education, 

the lower the level of sexual harassment experiences. It was also 

found that the higher the level of sexual harassment experiences, the 

higher the PTSD, and that the PTSD can be predicted from the 

experiences of sexual harassment. 

Key Words: 

Gender, Trauma, Organizations, Gender harassment, Sexual coercion, 

Unwanted sexual attention, Violence against woman. 

 


