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 خلص  امل

درا ةر دددالدراةرى ددداداادددمدر تشادددلادرشدددجدر تادددلةدراتردددة دراش  ددد د لا    دددل د َتهددد ال
ىددددلردرا ددددل ر،د راتعددددةاد لددددمدر  دددد ل د،د  ختلدددداد  ددددلىةدراعدددل ب د لا ا  ددددل دراشل ع ددددا

را  ةشداداددو،د  دةمدرا  رشهددادراادلهعاداهددلادرا  لة دل ،دش ددلدتد ةشهلدرا    ددل د د دراشل عددا د
(د ندرا    ل د ل ق لجدرإل رة ادراتل عاداشل عدادراادلىة ،د542 ق دتش   د   ادرا ةر اد ند)

±دد45،24  ددةدقدد ةاد) دد ا،د  ت  دد دد06 دد ادااددمدد55 قدد دتةر ردد در  ددلةدرا    ددل د دد ند
  ت  د دد ت ز  د   د   ر دراع لدا ىدر ةر دراع  اد  دةد د ىد ر دند دندرا د  ر (،د56،1
دراعلدد جدرإل  دددل  ا%د ددند   دددادراعددل ب د دد دشل دددل د21،2(د ل ددل،د  ع دددلد55±دد51قدد ةاد)

) ثددددلدشل ددددل درل ر ،د رارادددد م،د راتشددددلة ،د رإل ددددبج،د شل ددددادر،قت ددددل د راعلدددد جدرا  ل دددد ا(،د
 د( ثدلدشل دل درا د ،د راه   دا،د راعلد ج)دالعلد جدرا   ع دا%د  هند ع لدند د دشل دل د45،4 

)راتددد دتتددد   د عل  دددل د دددندداستتترمارل اانيانتتتاس ا ساستتتي  ر دددت  ل  ن ر دددتخ   درا ةر ددداد
 داة ددد داستتترنيان ستتتتور اارجتتتر  اا نستتت را  ل دددل درا    شةر  ددداد ردددلدرىت دددلجدرا ةر دددا(،د 

 تندرا ةر ا،د ر ثد  ا جدر، ت  لنداامد  ٍ د ندرا ال  سد ختلادش ر  د ل ردراترة د 
را ة  ددددا،د راتدددد دتت ثددددلد دددد د ا ددددلسد  ددددلىةدراترددددة دراش  دددد ،د  ا ددددلسدخ ددددللدراتددددر ا،د
  ا ددلسدر  دد ل درا ل ةشددادا ددل ردراترددة ،د  ا ددلسدر ددلا  د  رشهددادراترددة د رخددلد دد لمد

ترة دا ىد   ادرا    ل درندراشل عا د شا  درا تلهجدراخل اد لا ارلد ند   در تالةدرا
 تعةتدددندا ددد ة در درخدددةىد دددند ددد ةددنصتتتم  م تتتور ااموافتتتاس ناا ام تتت  دددلد ادددة د دددند

راترددة  در ددلد لا  دد ادال ددارلدراخددلند لاشادداد ددندر  دد ل دراتدد دتادداد ةر دا دد رةد ددل رد
 دد دد ددلد%(،درقددة د ددنندى ددلردادد ه ل14راترددة ،دشادد  درا تددلهجدرندرشثددةد ددند  ددادراع  دداد)

                                                           
)*(

هو ضمن سلسلة من البحوث التي أجريت ضمن مشروع التحرش في الجامعات  البحثهذا 

المصرية بمنحة ممولة من كلية االداب لمركز البحوث والدراسات النفسية. والذي نشر أطلس 

 .5102ائج البحوث األربعة في عام نت

 بكلية اآلداب جامعة القاهرة استاذ ورئيس قسم علم النفس )**(
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ندرا ترةادددد ند لددددمد تددددل اتهند  علش ددددتهن،د لددددمدراددددة جد ددددندرندرا تددددلهجداخ دددد تهند اددددش
ل ادت تددعد دد جد شدد  دخ ددلهند   ددز دالتددر ا،دقدد دتشدد ندرا دد  د ةر دراترددة د هددل،د رات  د

 دد ر دشددلندر  ددةد تعلددمد  ةشزىددلدرادد     در د   عدداد ب  ددهل در ددلد لا  دد ادال ددارلدراخددلند
را تدددلهجدرندرشثدددةد دددند  دددادراع  دددادد لاشاددداد دددندر دددلا  د  رشهددداد دددل ردراتردددة ،دشاددد  

%(د ددد ةشندرندتاددد  َ درااددد ر  ندرإلشدددةر لدر  ثدددلدا  رشهدددادىدددلردرا دددل رد رخدددلدراشل عدددا د05)
 ر ته درا ةر اد ع  د ندر، تخب دل دراتد دت شدودراشهد  درا رث دادا ةر دادراتردة دراش  د د

ل  د  درا شت ندرا  ةيد     لد را شللدر شل    دخ    
راترة دراش   د رخلدراشل عا،در تالةدراترة ،دد،راترة دراش   : اجي ااكتماس اامفر

د  لىةدراترة ،در  ل دراترة ،د  رشهاد ل ردراترة ،دراعل ب د لا شللدر شل     
د

Sexual Harassment of Female Employees in Academia: 

 Prevalence, Causes, and Perceived Coping Methods 

Aymen Amer)*(    Neven Nirouz (*)*  

  

Abstract: 
The current study aimed at exploring the extent of the 

prevalence of sexual harassment of female employees in university, 

with the various manifestations of this behavior. It also aimed at 

identifying the perceived causes of it, and the common methods of 

confronting these practices as perceived by university employees. The 

study sample consisted of 245 female employees in the administrative 

departments of Cairo University. The age of the female employees 

ranged from 22 years to 60 years, with an average age of 41.53 ± 10.8. 

The number of work years for the research sample ranged between 

one year and 53 years, with an average of 17 ± 11 years. The sample 

consisted of 57.5% of female workers who work in colleges of a 

theoretical nature, such as the Faculties of Arts, Law, Commerce, 

Media, and the Faculty of Economics and Political Science, while 

42.4% of them work in colleges of a practical nature, such as the 

Faculties of Medicine, Engineering, and Sciences. The study used two 
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questionnaires: the basic data form which included demographic 

information of interest to the study, and the sexual harassment 

behavior questionnaire which monitored the various aspects of the 

harassment behavior under study. Accordingly, this questionnaire 

included a number of sub-scales which represented the manifestations 

of sexual harassment, the victim's characteristics, the perceived causes 

of harassment behavior, and the methods of combating harassment 

within the university context. The findings revealed that nearly half of 

the participants were exposed to one or another form of harassment, 

and that more than half of the sample (73 %) acknowledged that they 

believe that something in their character encourages harassers to 

harass them. Nevertheless, the detailed results of the questionnaire 

showed that there were no distinct characteristics of the victim that 

may be the reason behind the harassment, whether related to her job 

position or her outfit. Finally, more than half of the sample (62%) 

expressed that tightening laws is the best measure to confront this 

behavior within the university. The study ended with a number of 

conclusions that guide research efforts to study sexual harassment in 

the Egyptian society generally and academically in particular. 
Key words: sexual harassment, female employees working in 

university, the manifestations of harassment, the characteristics of the 
victim, the perceived causes of the harassment behavior, the methods of 
confronting harassment. 

 مقدمة:

(داادمدرندتدلة ادراتردة دراش  د د ر،ات دل داا دود5815)دش   دلن ا ةد
،د(Fitzgerald, Shullman, Bailey, 1988) دد رد ددندخددة أدرا ددةر دااددمدراع ددلد

رددددل، دالترددددة دراش  دددد دتلة خ اددددلد  ددددلد هدددد ةدراثدددد ة درا دددد ل  اد داددددر ددددثد ث د
در  ام،درات در  داامدخدة أدر د ر دش  دة د دندرا  دل دالع دلدخدل ةأد  دلزاهن،دا، 

رندر، تةراد هلادرا لىة د   تهلد اشلادرشت ل  داد ه دادرد ثد داخة ر،د  هدةد
خبلدراعا  ندرا ل ا ندرىت لجد تزر  د ت ث مدردل، دراتردة دراش  د د  تةت لتدود
را ختل ددا،د دد ر د لددمدر  ددةر در د لددمدرا ا  ددل در د لددمدرا شت ددند اددشلدشلدد د

(Hulin, Fitzgeral,& Drasgow, 2017)د د
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  دراعلاجدراغة  د لا د اشلادراترة دراش   ،دراليدتعدل  د  دودرا دةر د
  د  هادراع ل،درىت ل لد شث  لد دندقب دلدراعل دل د را دلرث ن،د  دل ع درا  ل دل ،د
 ا در تةاد لاترة دراش   د   د ود دل ش لد علقد د ل دودراادل  ندر،تردل يد د د

ادا ددلد ددد  تودتلددردرا ددل ش ل د دددند ت شددد5804را ، ددل درا تردد  در  ة ش دداد دددلجد
 ددندر  رددلثددآثددلةد ددل  اد دد د شددللدراع ددل،در  ددةدراددليد  ددندااددمداشددةر د ز دد ٍد

ة دراش   د  دىدلادرا شت عدل ،د  هدجدراد  ر ندراشل  داد ةر داترراعل  ادا ةر ادر
، د  لد،د(McDonald, 2012)ىلردرا ل ر،د راتعةاداامدراشلاود آثلةادرا ختل داد

اددمد ددلىة د ت ددلة ادرا  دد دتدداةمدرا شت ددندرادد  ا ،دالدتادد ةد تددلهجدر  هددلدتر ادد دا
اادددمدت ددل  د عددد ، دتعددةلدرا دددةر دراعل لدددادرا ةر ددل د ددد درا شت عددل دراغة  ددداد

 اد دشاد  دثدبثد ةر دل د ر دعاد دالترة دراش   د  دراع   د ندر دلشندراع دل
(د دد دUSMSPBرا  ددلمدرشةرىددلد شلددسدر ل ددادرا    ددل درارش   ددادر  ة شدد د)

    دا،درندد1666 لمد   اد لغ درشثدةد دندد5884 د5811 د5815ر  رجد
 ع دددددجدرادددددشللدراتردددددة درز ر  د  ددددد تهل،د  ادددددشلدخدددددلند را ردددددل ، درا عل ددددداد
اب تددد ر در در، ت دددل  ردالدرةت عددد د  ددد ادرددد  ثهلداادددمدرة عدددادرتدددعلا،دش دددلد

د د(McDonald, 2012)ر تر دىلادرا ةر اد
راتردة دراش  د د د درا ا  دل دش لدشاد  د ةر دادرخدةىدرةت دلبد  د د

د5885٪د دددددد ند ددددددل  د58را   ةرا دددددداد رارش   دددددداد لا ، ددددددل در  ة ش دددددداد   دددددد اد
،د قدد در دده  د تددلهجد ثددلدىددلاد(Elkins, Phillips,& Ward, 2008)د5662 

را ةر ددددل در، تشاددددل  ادال ددددلىة د دددد د ددددندشث ددددةد ددددندراادددد ر  ند تر  دددد د ختلدددداد
   ةد  هدددددداد  ددددددلدآ  ددددددادال ددددددةر درا  لة ددددددل دالردددددد د ددددددندىددددددلردرا ددددددل رد ددددددع  لداتدددددد

(McDonald, 2012)د د
  لار  ثد ند لىة دراترة دراش   د  د  هدادراع دلدراعة  دا،د شد درند

 ددندراغ دد لد  دد جدراادد ل  ا،د  ددند لر دداد  ددلةدر تاددلةىلد دد دد شت  ددودشث ددةر در  دةد
دىدددلادرا شت عدددل د ن  هدددلد دددلىة درشت ل  ددداد ددد د ل دددادرا دددل  ادر دددثدت اددد د  ددد  هل

( د5652 دل ج،دآ،ادرا  ل در  لاهندشةر دىلردراتردة د)د– ثلل لد لمد  د–
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  ند لر ادثل  ادت رشودرا ةر ل دراعل  اد رإلر ل ر درا  ت   ادالشاداد دند
ىلادرا لىة د  درا شت عل دراعة  اد   رد ندراعا ل ،د ندرى هلدتشلىدلد ع دجد

د رل  د اد،دترد ثدىلادرا شت عل داهلادرا دلىة د لادردترد در  دل در  دلدادع  ظ
( در  دةدرادليدر ىدااددمد5661  هدلد ثدلدىدلادر  د ةد)را  د   ،در د دراا  دلن،د

تددنخةدر،ىت ددلجد هددلادرا ددلىة ،دالد هددة دىددلادرا ددلىة د لددمدرا دد عد دد درل  دداد
ر خ ة ،د خل اد عد دررد رثدراتردة دراتد دتعةتد داهدلدرا  دل د د درا  دلىةر د

ه   درا  دل د  هدلد ادشٍلدخدلند ر،رتشلشل درا ختل ادراتد دادلةش د  هدل،د ر دت
د( 5652) ة ةي،د

درند دد  دراتددر ادخ   ددلد ددندرا تدد رادر درا رل  دداد لددمد  لهددل،د ا، 
   ةىددلد ددندراع ر ددلدرا لتشدداد ددندر  ددةرادرا ددله  د را دد ة درالى  دداد ددندرا ددةر د
ددلدتتعددةلدادود ددند ددل ش ل دراتردة د اددشلدخددلن،د دل،د  ددند  ده ا تهلد         

ل در، ددت هلجدردد لد تددلهجدرإلر ددل ر د را ةر ددل ،درا تدد د تددندراشث ددةد ددند ب دد
ترل لدة  دىلادرا لىة د  درا شت عدل دراعة  دا،در  دةدرادليد رتدلأداادمد ز د د
 ددندرا ةر ددل در، تشاددل  ا،دراتدد دتةر دد د دد رر دراتدد  درا  هشدد دال  دد لدااددمد
ة ددد د ل ددد داش  دددندش ر ددد درا دددلىة ،داتشددد ندرشدددةدر  دددلسدرادددليد   ددد د ل دددود

دجدرا قله اد رات   ل د رارل لدالر د ندىلادرا اشلا درا ةر 
  ددند دد ند ا  ددل دراع ددلدراتدد دتتعددةلد  هددلدرا ددةر دالترددة دراش  دد د
ىدد درا ا  ددل در شل    دداد  لددمدةر ددهلدراشل عددل ،د  ث ددةدر تاددلةدىددلادرا ددلىة د
 رخلدرا ا  ل در شل    ادقلالدرشت ل   لد لر   لد د ر د لدمدرا  دت ىدراعدلا  د

دىلردرا ل ردر، رةر  د تعلةلد  د ر راد دندراة دلاادراتة   دادر درا عة  ،دالدان 
ال ا  ل دراشل ع ا،د راا جدرا  تدةلدرندتغة دهلدراشل عداد د د ب هدلد  ختلداد
راعدددل ل ند  هدددل د  عددد دراشاددداد دددند ددد ىدر تادددلةدراتردددة دراش  ددد د رخدددلدىدددلاد

ل دداد دد دثال ت ددلدرا ا  ددل دراخ دد  در  اددمد ردد د  رشهتددود راردد د ددندر تاددلةادخ
راعة  ددداد ادددشلد دددلج،د را  دددة اد لدددمد شدددودراخ ددد نردالدتدددةت  د ةر دددادىددددلاد

واتتكار ر تتدم  را ددلىة د لاع  دد د ددندرإلاددشلا ل د رااتددل لدراثال  دداد ر،شت ل  ددا،
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اادراس  ااراهن  اسركشام ج ت  انرشتار اارجتر  اا نست  نتين ااموافتاس فت  
انرشار اارجتر  اا نست   م ال اا مل ا كاديم ، من خالل ااكشم عن نسب

نااموافتتتاس داختتتل اا ام تتت ، نمخرتتتتم ماتتتاهر هتتتكا ااستتتتور، واار تتترم عتتتتى 
دا سناب اامدرك  اه، وأستاايب ااموا  ت  كمتا رتدرك ا ااموافتاس فت  اا ام ت .

د لمدةر هل  د  ااد ةر داشةر درا ةر ادراةرى ادراع   د ندرا  ةةر د
را ا  دددددددل ددرادددددد ،، درا    دددددداد، تاددددددلةدراتردددددددة دراش  دددددد د دددددد  -5

 ر شل    ا د
 راخ    ادراثال  ادا ةر ادراترة دراش     -5
تة ةر دة  درا لىة د ادشلد ل د د   هشد دش  دودر ل دلدات ش دود -4

 شه  درا قل ا د
درا ،، دراخل اداتعةلدرا ةر دراعل لادالترة دراش     -4

د ى د لد عةلداهلد ا  د ندرات   لد   لد ل  
 ر  اا نس  ف  اامؤسساس ا كاديمي :اادالالس ااستني  النرشار اارج 

 دددند ددد ند ا  دددل دراع دددلدراتددد دتتعدددةلد  هدددلدرا دددةر دالتردددة دراش  ددد د
را ا  دل در شل    دا،د  لددمدةر دهلدراشل عدل ،د تتددجدراشل عدل د هدل د ختل دداد
 ندرا  ل د ندق  لدرا لا ل ،د  تد ر دى هدادراتد ة س،د را    دل ،د تتعدةلد

تل ددداد دددند ددد ةدراتردددة دراش  ددد ،د لدددمدشدددلد هددداد دددندىدددلادرا هدددل د ادددشللد خ
د ٪د ددندرا  ددل د06را  ددت ىدراعددلا  د راعة دد ،د ادد در تددر د تددلهجدرا ةر ددل درن 

  در   ل در شل    ادتعةتنداادشلد دندرادشللدراتردة ،د لدمد د ىد  دةىند
(Michelle, Kelley& Beth, 2000)(دل ،د  ,Mamaru, Getachewدر  دةدر ت 

and Mohammed, 2015; Finne, 2004; McGinley, Rospenda, Liu, 
Richman, 2015; Mohipp,& Senn, 2008; Fitzgerald, Shullman, Bailey, 
et al, 1988; Richman, Rospenda, Nawyn, Flahertm, Fendrich, et al, 

دد(5668،دا شلا ر،د5651،درا ل ل  ،دراعتل لا،درا شلةردرد1999
ةر ددل د لددمدرا  ددت ىدراعددلا  د تث ددةدىددلادرا تددلهجد   ةىددلد ددند تددلهجدرا 

دىلردرا ل ردر، رةر  د تعلةلد  د رد راد  راعة  دقلا لدرشت ل  الد لر  ل،دالدان 
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 ندراة لاادراتة   دادالشل عدا،د رااد جدرا  تدةلدرندتغة دهلدراشل عداد د د ب هدل،د
  ختلددددادراعددددل ل ند  هددددل د  لإلتددددل ادااددددمدرندرا  هددددادراشل ع ددددادتعدددد دشددددز  رد ددددند

ٍلدشلدد ،د ددلندراشل عددادت ددلةسدراع  دد د ددندر   رةد را هددلجد دد دىددلردرا شت ددند اددش
د را شت نردر ثدتا جد     ادا تلأدرا عة اد   ل تهلد  الهلداألش للدراال  ا

 تتةشددزد  ددلهادراشل عدداد دد درا رددثدراعل دد د راتعلدد جد خ  ددادرا شت ددندد
(،د دددلدرا رلدد ،د ىددلادرا  ددلهاد،دتت قدداد  ددد درا  هددادرا رخل دداد)رارددةجدراشددل ع 

تتع رىلداامدرا  هادراخلةش ا،دلاردرند ش  دريدشل عداد رد دلرتدود ل دلد هدجد د د
تغ  ددةدرا  هددادراتدد دت شدد د  هددلد ردد در  تددل،د لاشل عددادت ددهجد دد دترا ددمدرا  دد د
ر،قت دل يد رارد د دندرا  لادا،دش دلدت شدود رد ثدراعدل ل ند  هدلد رد درا اددشب د

ثد را ةر دل د د د تدندرا دةر جدر،شت ل  ادال شت دن،د ت  داد تدلهجدىدلادرا رد د
ددندثَددج د2009)رابز ددادالتعل ددلد ددندىددلادرا اددشب د رلهددلد)را  ر  دداد آخددة ن،د  د  ب

دة  دش ر  دراترة دراش   د رخلدراشل عا،د خل ادرا ق اد لمدر  ل د  لن 
  ش  دددلد دددندرا  ددد لداادددمد  ل ددداد،دراتردددة د لا    دددل د رخدددلدراردددةجدراشدددل ع 

  دددل دراتعل   دددا،در  دددةدرادددليد  دددهجد ددد درخت دددلةد قله ددداد تشل لددداد رخدددلدرا اد
دراع   د ندرا اشب در،شت ل  اد را    ادرات دت شجد ندىلادرا  لة ل  

 ااخصوصي  ااثقافي  ادراس  اارجر  اا نس 
  رشدددودة ددد در تادددلةدراتردددة دراش  ددد د را قددد اد لدددمدر ددد ل ود  تلهشدددود

   دد تهلدر،شت ل  ددداد دا هددلد ددلىة د ة دد  داهددلدخأوا تتاراع  دد د ددندرإلاددشلا ل د
ددند راثال  ددا،در ددثد  ت ددل ندر ت ددلةد ددلد عدد د ددل شلدترةادد الد ددند شت ددندلخددة،د  ب

ثال ددداداادددمدرخدددةىرد  شددد درندى دددلرد شت عدددل دتدددةىدرند  هددد جدراتردددة دراش  ددد د
  ر ةد اد د د دراتعد يدراش د ي،د   دةدلادرد دند دل رد عد د دل شلد   ع ادلد،د

ال دلد شد درندى دلرد شت عدل دتدةىدرند ةقمداامد  ت ىدراترة دراش  د ،د  لا 
  هدد جدراترددة دراش  دد د ت ددندا ادد لدش  ددندرا ددل ش ل درال   دداد   ددةدرال   دداد
 را  ة اد راش   ا،دش لدت ش د شت عل دتةىدرند  ه جدراترة دراش   د ا لد
ددلد ددندىددلادرا ددل ش ل د ادد سدش  عهددل،د ىدد د ددلد   ددةدت ددل ند  دد دراترددة د  عت 

 ( 5652اهةي،دراه  ي،دراش   د ند شت ندلخةد)را
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 ددلد  ددز ر در  ددةدتعا دد  رد لا  دد ادالترددة دراش  دد د دد دراع ددلدالد تددنثةدد
دددندراع ر دددلد  ددد ىدا ةرردرا دددة دال دددل ردراش  ددد د ددد دراع دددلد ل  دددودتردددة د عددد ٍ د ب
رإلتددل  اد ددندق  ددلدر ردد رثدرا  ل دد ا،د  دد ىد شدد  د ت   ددمد عددل  ةد رتددراد

دددلدش  ددد ال،د شدددلارد ددد ىد لا    ددداداتر  ددد د تعة دددادرا دددل ش ل دراتددد  دتعددد دترةا 
 ت حدرلا دادراتد دتتعل دلد هدلدرا ا  داد د درلادادرإل دبثد دندرد  ثدراتردة د
راش  دد د  هددل،د   ددت ىد  ددجدرا ا  ددل دالتاددة عل درا  لىتددادالت   ددز،د شددلارد
ر  ةرادر،شت ل  اد راثال  ا،د علمد   لدرا ثدللدشاد  د تدلهجدارد ىدرا ةر دل د

 دد د ددندتددرل لدراترددة دراش  دد داددجد دد ةش ردىددلادرا ددل ش ل ،د دد دا دد ل  لدرندراع 
 ل ت لةىددددلدر تدددد ر در د لددددمدر  هددددلد دددد بد ددددندرات   ددددزدتدددد درا ددددةر د ددددلدر ةشدددد ردىددددلاد
دترد ثد را ل ش ل د لمدر  هلد شز ظد ندرار ل  دريدا  هلد دل ش ل درت  داد،د لد درنح

ت  ندرند د رادد ةسدراددليد  دد(McDonald, 2012) اش هددلد  ددةد ددلة د  ةشدداد ددلد
  تخل ددود ددندلاددردرندر تددلد  دد لادا  رشهدداد ددلىة دراترددة دراش  دد د ددلا ةر د
راعل لدا،درند تددندتلددردرا ددلىة دتردد در تد ر دا عة هددلدراش  ددن،د تردد درا شهددةد

د( د4،د5664،دىة  ي،دا ق ا  ة هلدراعل ل د)
 اارجر  اا نس  نين اادراس  اا تمي  واارصريجاس اإلعالمي 

د رل ، دة  د   ةر اد لىة دراترة دراش   د اند ندرارلشاداامدان 
د ددندر،ىت ددلجدر شددل    د راعل دد د هددل،دَ ددلد  علاشدداد اددشلادرشت ل  دداد ه ددا،د دد ، 
ددد د ر ىدااددمد هدد ةدااددشلا ادرخددةىد لتعلادداد  ةر دداد ددلىة دراترددة دراش  دد ،د ىب
تعدد  دراشهددل درا ع  دداد ة دد دىددلادرا ددلىة د ت  دد ةىلد شل دد دراعل ددل د را ددلرث ن،د

لد  ددلهلدرإل ددبجد  ددل ع درا  ل ددل د راادد ر  ن،د را ددارلدراددليد  ددةلد   ددود ثدد
ى دددل دريد دددندىدددلادراشهددد  دت دددهجد ادددشلدرشثدددةد ل ل ددداد ددد دت ش دددودشهددد  درا  اددداد
 را ا  ل دا  رشهادراترة دراش   ؟د ا دتاثةد  دلهلدرإل دبجد لدمدت د ةر د

راش  د د لدمدرا شت ند    ود  لىة دراترة دراش   ،دا،درندت   ةىلدالتردة د
د ددندت ل اددوديد اددشلدرشثددةد  هش دداد د-ر ددودرخددتبلد   دد در در رددةراد ددة ي،د دد ، 

 عدد مدد(Mahood & Littlewood, 1997)   دد ود اددشلاد تعدد   در  دد ل د
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دددددندثَدددددج د عددددد مدراشهددددد  درا ختل ددددداد   ل دددددل دراة ددددد درارا ا ددددداداهدددددلادرا دددددلىة ،د  ب
دددندثَدددج د دددلندة ددد درا دددلىة د ادددشلد ل ددد د د   هشددد در دددلسدت ش دددودا  رشهتدددو د  ب

د    راشه  دال قل اد ندىلادرا لىة د رار د  هل د
 اآلثار ااسَّتني  ار رض اامرأل اا امت  اترجر  اا نس 

ر هدددددة د تدددددلهجد ع دددددجدرا ةر دددددل درندتعدددددةلدرا دددددةر دراعل لدددددادالتردددددة د
راش   د اثةد ل   لد لدمد درتهلدرا   د اد راش د  ا،د شدلاردش ل تهدلد د دراع دلد

(Schneider, Swan, Fitzgerald, 1997د  ندرىدجدىدلادرلثدلةدراادع ةد دلاالمد )
 راغتددددد د راعشدددددزد رإلل،لد را هل ددددداد ر،شتهدددددل ،د شدددددلاردرإل دددددل اد ددددددن ةرلد

 &,Bergman, Langhout, Palmieri, Cortina)د(5)رتد ةر د دلد عد درا د  ا
Fitzgerald, 2002; Crocker and Kalembra 1999; Magley et al. 1999; 

Stockdale 1998; Willness, Steel,& Lee, 2007دشددلارد ددا يدتعددةلد،)
را ةر دالترة دراش   داامد تلهجد ل  اد  ةد  لاة د تعلااد لاع ل،د ثلدرا ع ل د

دد(5) ددندرا ددةربد رخددلد ة ددمدراع ددل،د ر خ ددللدش ل تهددلدرا ه  دداد را ادداادرا ه  ددا
(Raver & Gelfand, 2005) د  د  هاد د  ند لر ادرخةىد ا يدراترة دراش  

راع ددلدااددمد دد رتجد ددل  اد تعلادداد لا    دداد ثددلدرةت ددلبد  دد ادراغ ددل د ر خ ددللد
دددندثَدددج در خ دددللدرإل تلش ددداد راةتدددلدراددد     ،د ر خ دددللدر،اتدددزرجد ددد دراع دددل،د  ب

(McDonald, 2012) د
 ت ددددةلدىددددلادرلثددددلةدرا ددددل  ادتشددددلا ادت     دددداد ةت عددددارد تادددد لدىددددلاد

 رهددد د ت شدددادر خ دددللدا تلش دددادرا تعةتدددل دراتشدددلا اد دددلدتخ دددةادرا    ددداد دددند 
الترة د تغ  هند ندراع ل،د تبد ندرا  ادل درإلتدل  اد ت شداد ل دل د الهدند
 تةردراع ل،د شدلاردتر دلد  ادل دتد ة  د ت   داد د    ندآخدة ند د  بداهدن،د

راتددددد دتتاددددد جد هدددددلدىدددددا، ددىىدددددلرد لإلتدددددل اداادددددمدتشدددددلا ادراترا دددددمد ددددد دراادددددشل د
خ ددلهةدرا ةت  دداد دد  ندراتع  تددل دردد ندتة ددند  دد ىدرا    ددل ،د   ةىددلد ددندرا

د (McDonald, 2012)  درا رش ادت درا ا  اد
                                                           

(1) post‐traumatic stress disorder 
(2) occupational stress 
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د ادددلدرا    دددل د ت شددداد  قدد دت ددد ند ددد د  دددعدرشدددةرادراشدد  در  ة شددد درن 
 ,Faley)٪د نداش دلا دراتشل دادرا د   اد01راتعةلدالترة دشل ود لد اة د ند
Knapp, Kustis,& Dubois, 1999)هجدترل دلدرد  ثدال ةر دل د دش لدشاد  د تدل

رإل   ة ا دددادرددد لد  ددد در تادددلةدراتردددة دراش  ددد د آثدددلةادرا ختل دددا،درندراخ دددلهةد
د55266را لتشددداد دددندر خ دددللدرإل تلش ددداد ت شدددادراتردددة دراش  ددد دقددد ةد زلىدددل د

،در ل  د5656،د   د لجد(Willness, Steel,& Lee, 2007)  ،ة ردر ة ش  لدال ة د
ته دددادد55666ادر هدددلدتلاددد د ر ددد  درشثدددةد دددنداش دددادتشدددل ادرا دددةندر  ة ش ددد

 Equal Employment) ل ددد ند  ،ةد41تردددة دش  ددد ،د تشل دددادتز ددد د لدددمد

Opportunity Commission, 2010)دىلرد لإلتل اداامد لد لرمد لا    اد ند،
رتدددةرةد  دددةد  لادددة ،د دددندق  دددلدر خ دددللدرادددة حدرا ع   دددا،د  دددلد لردددمد  ددد عاد

د  درا    ل درا ختل ا ددرا ا  اد  ا رندثاادرا  لى  ن
وفتت  ءتتوه هتتكر اامنتترراس اارتت  رتقتت  ااءتتوه عتتتى أهميتت  اادراستت  
االسركشافي  اترجر  اا نس  ناا امالس ف  اامؤسساس اا ام ي  وخاص  ف  

،د  شدددددندرند ترددددد  دراهددددد ادراةه  ددددد دال ةر دددددادراةرى ددددداد ددددد دم رم نتتتتتا اامصتتتتتر 
راشل عددا،د  ختلددادر تشاددلادرشددجدر تاددلةدراترددة دراش  دد د لا    ددل د رخددلد

  دددلىةدىدددلردرا دددل ر،د راتعدددةاد لدددمدر  ددد ل درا  ةشدددادادددو،د  دددةمدرا  رشهددداد
 راالهعاداهلادرا  لة ل  د

وفتت  ءتتوه كاتتر يمكتتن صتتيا   اامشتتكالس اانوعيتت  اتدراستت ، عتتتى  
 اانجو ااراا :

 دلدرشددجدر تاددلةد ددلىة دراترددة دراش  د د  دد ةىلد رخددلدراشل عددادتشددلاد  5
درا    ل ؟د

 ل ةشددداد دددندقب دددلدرا    دددل دتشدددلاد دددل ردراتردددة د رخدددلد دددلدر  ددد ل درا  5
 راشل عا؟

  لدرات  ةر درا ل ةشادا  رشهاد ل ردراترة د رخلدراشل عا؟  4
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 املفاهيم واإلطار النظري:
تت ددل لدرا ةر ددادراةرى ددادراترددة دراش  دد د دد د شددللدراع ددلدر شددل    ،د

 هدداد خل دداد دد درا دد لمدراشددل ع ،د اددلارد دد ةشزد لددمدراترددة دراش  دد د دد د 
 ت دددل لدىدددلردراشدددز دالدراع دددل،د لادددرد  ددد د دددةلدراتدددةرثدرا  دددةيد رإل   ة اددد ،د
دتعة ادراترة دراش   ،د را  للأد را  ة ل درا   ة داو د

: تعريف التحرش اجلنسي:  أوالا

دتعة ادراترة دراش   د عد دررد درىدجدرااتدل لدراتد دت رشدودرا دلرث ند ان 
رندرا دلرث ندر تد رد قت دل،د د  بدا ةشدادرندراد علد اد ةداادمد  دىدلردرا شدلل،د

 ,Quick, McFadyen)  درا رثد ندراتعة دادرشثدةد دند ةر دادرا دلىة د   دهلد
اند  جد ش  دتعة اد رتعدالتردة دراش  د د را دل ش ل دراتد دت دت جد د(2017

  دود تاددشلد ش  لتددودتعدد د ددندرىددجدرا اددشب درا تعلادداد هددلردرا  هدد ج،د دد ر د لددمد
ث در د لمدرا  ت ىدرات   ا ،د علمد د  لدرا ثدللد عد درا  ت ىدر شل    د را ر

ر تال دتعة اد رتعدالترة دراش   د ندرىجدرا اشب درات دت رشدودرا    دل د
راةر  اد  د  ندراتردة ،د  دندرااد رى درا راداد لدمدلادردرندث دادت ل ت دلد لر   دلد

%(د  د42اتا  ةر د   د ند تعةتندالترة د  در  لاهندر ثدتتةر حد  ند)
%(د  دتا  ةر درخةى،د  ندرا ةشعدرند عزىد86علدرارل، ،د ت لداامد) 

ىدددلردرات دددل  داادددمدرندرا دددلرث ند ا ددد  ند دددلاترة دراددد ل دشث دددة دتادددلد ددد درلاددداد
راتادد  ةر درا  خ تددا،د تت ددند دد درلاددادراتادد  ةر درا ةت عددا،د ىدد د ددلد ع دد د دد جد

ةحدرا دلرث ند ش  دتعة اداشةره د ش ند ل ودر د ا  لدا  هج،د   د لدلادرد د
،داددد ق  هدددل د دددل ش ادتعشدددسدراتردددة دراش  ددد د ددد د ةر دددتهجدرا ختل ددداد)ر  دددة د

د( McDonald, 2012،د5664ىة  ي،د
  ندرىدجدىدلادرا ردل ، داتر  د درا ا د  د دلاترة دراش  د درات د  اد
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ا دددددل ش ل دد(5)د(EEOC)درادددددليدق  تدددددوداش دددددادتشدددددل اد دددددةندراع دددددلدر  ة ش دددددا
دل داام راترة ،در ثد    دىلادرا ل ش 

 دريدراترة دراش   دراا  ي،درادليد تتد ند(5)اارجر  اا نس  ااتفا د -
راتعل ال دراش   ا،د را شل دراش   ا،د راتل  رل دراش  د ا،د  دةحدر  دهلاد

 .رااخ  اد راش   ا،د راا ندراش   ا
ريدراتردددة دراش  ددد دراة دددزي،درادددليدد (4)اارجتتتر  اا نستتت   يتتتر ااتفاتتت  -

 د لا شددوردشددلاغ ز،د راتردد  م،د راا ددلجد رةشددل د تتدد ندراتعددل  ةد رإل  ددل ر
 .ش   اد  ر  ادرا  در دراش  

 دريدراتردة دراش  د درادليد تتد ندراتعل دمد(4)اارجر  اا نس  اانصتر  -
ة ددددللدراة ددددلهلد ر دراعددددةلدال دددد ةدرا  ت  ةر  دددداد راة دددد  ل دراش  دددد ا،د ر 

 .راش   ا
راددددليد دريدراترددددة دراش  دددد درا علدددد ،د()د(2)اارجتتتتر  اا نستتتت  اا ستتتتد  -

 تتددد ندا  دددلدر دتة  حت دددلدر دقدددةَندرا ددد در دشدددز د دددندراش ددد در دراتا  دددلدر د
 را عل اا د

   د لدرا ةر ل درا ختل اد  د شللدراترة دراش  د دتةرش د دقله دادد
   لددداد دددندراتعة  دددل دراتددد دقددد   داهدددلردرا  هددد ج،د قددد د ددد ادش ةت  دددلد   دددة رلد

Cortina and Berdahlدالترة دراش   د دندراتعة  ل درات دق د5661 لجدد  
خددبلدترل ددلدراتددةرثدرا رثدد د دد دىددلردرا شددلل،د قدد در هددة د تددلهجدترل له ددلدرند

دا ولتعة  دل دراتردة دراش  د د  شدندرندت د اد  ا دلدادثبثدت شهدل دةه  دارد
 ةشدددددزد لدددددمددوااثتتتتتان اتعة دددددادراتردددددة دراش  ددددد ،دد(0) عشدددددسدرات شدددددودراادددددل    

                                                           
(1)The Equal Employment Opportunity Commission 
(2)Verbal Sexual Harassment 
(3)Non- Verbal Sexual Harassment 
(4)Visual Sexual Harassment 
(5)Physical Sexual Harassment 
(6)Legal 
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  لدرات شدودر خ دةد عشدسدراتعة  دل د،در(5)    د-رشت ل  دراتعة  ل د ند    ة
،د  عددةلداهددلادرات شهددل د(Quick, McFadyen, 2017)د(5)رااددع  اد)راعل  ددا(

د   لد ل  
ر تلدةبَاد دلاترة دناانسن  اترو ه ااقانون  ار ريتم اارجتر  اا نست : 

راش  ددد د   ددد ود دددل ش لد علقددد د ل دددودراادددل  ندر،تردددل يد ددد درا ، دددل درا ترددد  د
رد ت شدددادا دددلد ددد  تودتلدددردرا دددل ش ل د دددندآثدددلةد دددل  اد ددد د5804ر  ة ش ددداد دددلجد

ر لدد5804 شللدراع ل،د  ة د  درا ل درا ل ند ندقل  ندرارا مدرا    داد دلجد
تعة ددادالترددة دراش  دد ،د اددةد ددنندراعددةلدراش  دد د  ددةدرا ةردد د ددو،د  لدد د
را شددل ب دراش  دد اد رات ددة ل در در،ت ددل، درال   دداد راش دد  ادر خددةىدلر د

 د:  عادراش   ادتاشلدترةالدش   لد    لرا 
 ع دراخت بداتلردرات ة ل داة لدر د   ردات   ادرا دة رد د ر دشدلندلادرد -

 . لات ة عدر دراتل  ع
  اثةدخت بدرا ة داتلردرات ة ل در دة تهلد  دقةرةر درات   ا  -
د  دةد ا د لد د در ر درا دة د -    عد ندرى رادىلادرات ة ل د آثلةىلدت خب 

 ,Quick, McFadyen) (4) دخلددمد  هدداد  ددلد  ددت ز در د  ره دداداع لددو،در
2017) 

 قدددد د  ددددندىددددلردر، تددددةرادرااددددل    د ددددلاترة دراش  دددد ،د  ددددلداراددددود ددددند
 ةر ددل د دد در ة  ددل،دراتدد در هددة د تلهشهددلدرند ب دد ندرا  ددل د تعةتددند اددشللد
 ختل دداد ددندراترددة دراش  دد د دد در ددلتهندراع ل ددا،د هددلادرا اددشلاردااددمدرا دد عد

ىدددلردر،ىت دددلجداادددمدقددد ر  ند   لة دددل دا  دددندىدددلردرا دددل رد ددد د ختلددداد د دددشبدةحدتلد د
را ددد لقل دراثال  ددداد راال    ددداد را  ل ددد اد ددد دش  دددندر ردددل دراعدددلاج،د علدددمد  دددت ىد
را    ل درا  ا ا،در تلدةبَاد دلاترة دراش  د د تعة  دود  علاشتدود دندق دلدراع  د د

                                                           
(1)Sociopsychological  
(2)Public/Lay 
(3)hostile or offensive work environment 
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،د ر،تردل د(5) دادراع دلدرا  ا دا ندرا    ل د رالشلندراال    ادرا  ا دا،د ثدلد   
 اش ددددادر  ددددجدرا تردددد  دد(4) ر،ترددددل در  ة  دددد د(5)رادددد  ا دا ال ددددل دراع ددددللدرارددددة 

،د  دددندر دددةزدىدددلاد(McDonald, 2012)د(4)الاتدددل د لدددمدرات   دددزدتددد درا دددةر 
د5816 ددددلجدد(EEOC)اش ددددادتشددددل اد ددددةندراع ددددلدر  ة ش دددداراتعة  ددددل دتعة دددداد

ل ندش  دددد ،در درا علش ددددل دراش  دددد اد  ددددةداددددود دددددل   دددد ود را ل شددددادر داشةرىدددد
را ة ددد  د  هدددل،در د لددد دخددد  ل دش  ددد ا،در دريد دددل ردا  ددد در دش ددد يدل د
   عادش   ا،دالردشلند ندان ودرند اثةدىلردرا دل رد ادشلد دة عدر دتد   د
 لددمد  ددلدرا ددة ،در د تعددلةلد ددندر ر درا ددة داع لددو،در د خلددمد  هدداد  ددلدتت ددجد

د(Quick, McFadyen, 2017; McDonald, 2012) لاته   در درإلىل ا  د
ر دددلد لدددمد  دددت ىدرااددد ر  ندراخل ددداد شدددلد  ادددا،د اددد دت ل  ددد دراتعة  دددل د

 لاادددشلدرادددليد اددد ةداادددمدرندد،راال    دددادالتردددة دراش  ددد د دددلختبادرا شت عدددل 
ثال ادرا شت ندرا ةت  اد   لىةدىلردرا ل ر،د   ىدق  ادودر دة تدودادو،دتادشلد

 لد ا ةد  درا هل اداادمدرندد دراش   د  دىلردرا شت ن،راتر   دراال    دالترةد
تعة دداد ددلا  د رتددعدالترددة در اددمدخ دد ر د  رشهددادراترددة دراش  دد د تددند

راش  د ،د خل دداد دد د  هددادراع ددلد تر  دد د دل ش لتود  قددارد ع ددلدرا ددةر دآخددلد دد د
رات  ن،داتل اداامدرندرا    ل درا د جدتتدجدر تدل د دند ختلدادراد  ل،د شدلد

د  دثال دادقد د شد ندثال ادتختلاد ندرلخة،د لا ل ردراليد ع د ا  ، د  هجدا  ود
د(Quick, McFadyen, 2017) ة  تلد  درخةى د

تتا اار ريفتتاس اانفستتي   تةشددزد اددشلدداال رماعيتت  اترجتتر  اا نستت  -أمَّ
ر ل دددد د لددددمدرات  دددد ةدراددددلرت د  شهددددادرا  ددددةدرالرت ددددادالتددددر اد)را ددددةر (داخ ددددة د

ر  دددود  دددل رد  دددةد ة ددد  د  دددود دددةت  د ل،رتشدددلردراتردددة ،د  دددتجدتعة  دددود لدددمد
                                                           

(1)International Labour Organization  
(2) the International Confederation of Free Trade Unions 
(3) the European Union 
(4) United Nations Committee on the Elimination of Discrimination Against 

Women 
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راش  دد د دد دراع ددلد ددتجدتا   ددود ددندق ددلدراتددر اد لددمدر  ددود عددلد  دد  ،در د عددلد
د  ل هلد  لهلدرا  لبد ند   هلدر د ه  دش   در لتهلد  اثةد ل هل  

   ا لدالارد ع درا ل ردترةا دلدش  د  لدالرد قدندىدلردرا دل ردترد دارد ىد
اش  دددددد اد لدر درا دددددددل ردراش  ددددددد ،د(دراتعل ادددددددل در5ا ددددددا د)را هددددددل دراخ  دددددددادراتل

(درإل دددةر ر د  ر ددد ادرا دددل ردراش  ددد ،د4ت ه ددد ر دش  ددد اد  دددةد  ل ددد ا،د)(5)
(در درا اددل دراش  دد د ددلإلشةرادراددليد2(در درا دد حد ددلشةدرا دد ل دراش  دد ا،د)4)

 (Quick, McFadyen, 2017) تت ندته    رد لاعال در در، ت ر دراش    د
آخددةد  شددندت دد  اد ددل ش ل دراترددة در شثددةدر تاددلة ردااددمدد  دد د دد لم

د  هت ن،دى ل
 د  عدةادر تدلد لا ال تدادر دا  دل داد  د   دةداد  د(5)اإلكرار اا نست  -0

،د  عدد دىددلردرا  دد ردت ثدد بد، ددتغبلدرا ددل اد ددندرشددلد ددةلدى   دداد(5)آخددة
ش   اد لمداخندرتعادر درقلدق  ردشل، ت دبجدا دل ردش  د د ال دلد

 د د    دا،درار د لد لدمدراعدب ر در دراتةق دل ،در داعد جدرا  دلدراتع  ند
 ددددندرا    ددددا،د  ع دددد دلاددددردرندررت ددددل درا ددددةر د     تهددددلدقدددد د ت قدددداد لددددمد

د  ر اتهلد لمدرا ل ردراش   د  ةدرا ة   د  ود ندشل  هل 
،د تادد ةدااددمد(4) د  عددةادر تددلد   هددادراع ددلدراع ره دداد(4)اإلزعتتاا اا نستت  -5

تادددةد  هدددلد دددل ش ل دراتردددة دراش  ددد در تادددلةرداددد   رد  هدددادراع دددلدراتددد دت 
  خ  ل،د ق د ش ندرا ترة د  دىلادرا  هدادز د بدر دةه  دلد  دته ادرا دةر د
راعل لددداد ددد دىدددلادرا  هدددا،د اددد سد لاتدددة ة درند شددد ندىدددلردراتردددة دراش  ددد د
 رتدددرلد  عل ددددل،د ددددلدقدددد د تتدددد ندتعل اددددل د تل  رددددل د  ددددةد ة دددد  د  هددددلد

 ددد ا،د راعدددة لدراش  ددد ا،د راترددد  م،د رات ددد  ةدشل  دددهلادراش  ددد اد رااخ
(EEOC, n.d, Quick, McFadyen, 20175652ردرااهةي،دراه  ي،د )د

                                                           
(1) Sexual Coercion 
(2) Quid Pro Quo; Harassment 
(3) Sexual Annoyance 
(4)Hostile Work Environment 
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اار ريفتاس ر  لد لا   ادالت شودر خ دةداتعة  دل دراتردة دراش  د ،د ىد د
رد هددلردرا دد بد ددندراتعة  ددل د عشددسدآةر دراش هدد ةدراعددلجدااءتتمني  )ااشتت ني ( اتته
لتودرا ختل دا،د تش ددندرى  دادىددلردرات شدود دد د د ىدتددنث ةاد ر  ةرشدودالتردة د  ددل ش 

 لمد  ل ادرإل رة رد لا    ةدرا نا اد را ل ةردالترة دراش  د د  ة ادادا ةررد
را    ددد ندال دددل ش ل دراتددد دتادددشلدراتردددة دراش  ددد ،دتددداثةد  ةشدددادش  دددة د لدددمد

د شهل د  ةدرإل رة د را     ندر لدراترة دراش   د  د شلندراع ل 
ةبَيد   د دندرا رد ثداترل دلدت د ةر دراش هد ةدراعدلجدالتردة د اا درلدد شح

راش  دد د   ددلىةا،د قدد دشادد  د تلهشهددلدرندرا  ددل د  لددندااددمدتتدد  ند ش   دداد
ر  ند ندرا دل ش ل دراتد دتادندتد ندراتردة دراش  د د الة داد لاةشدلل د ر ىدجد

ةت  دداد ددندلاددر،درندى ددلرد ة ق ددلد دد ندراةشددللد را  ددل د دد دا ةرشهددجدال تغ ددةر درا 
  دددل ش ل دراترددددة دراش  ددد ،د ثددددل د شددد  د  هدددداد  دددلد  ره دددداد  ادددشعاد لددددمد
راتردددة ،د را  رقدددادرا ه  دددادتشدددلادرا  دددل ،د تدددغ درا قددد ،د ر،ت دددللدراش  ددد د

د(Quick, McFadyen, 2017)راش  ي د
دراتعة  ددددل درا ختل دددددادراتدددد دقددددد   دا  هدددد جدراتردددددة د   بدددد درا هل دددداد دددددلن 

تاددش لد  هدد جدراترددة دراش  دد د ت دد  ةا،دراش  دد در دده  د اددشلدر د دد خةد دد د
دشددلدتعة ددادت لدد ةداتر  دد دىددلردرا  هدد ج،د ا،در  ددلد شدد درند نخددلد دد در، ت ددلةدرن 
 ع د اة   لد  ا   رد  ة اد   لمدرا رثدراليدت ل ةد  د  لقودىلردراتعة دا،د
 علددمد دد  لدرا ثدددلل،د ددةىدرا دددلرث ندر شددل     ندرندراتعة دددادرااددل    دالتردددة د

 تغ ةد ند ة ةدرا ق ،د  بندَثج د لندراا ة د لمد الة داد تدلهجدرا ةر دل دراش   د
رات در ت   د لمدىلادراتعة اد  ةدراز ند ع در ة رد ع  ل،دىدلرد لإلتدل اداادمد

دددندثَدددج د،د  شدددند5816رندراتعة دددادراادددل    دالتردددة د هدددةدر لد دددة د دددلجد ،د  ب
 د عدلدراد  ل،دش دلد دد5816 ةر اد ل ردراترة دراش  د د تر  د ادق دلد دلجد

،دتتتددد ندراتعة  دددل دراال    دددادشدددلدرا دددل ش ل د ر ادددشللدراددد رة  د ددد دراتعة ددداد
درا    در،شت ل  دالترة  

ر  لد لا   ادالتعة  ل دراعل  ادالترة دتتغ ةد ادشلد  دت ة،دت لاد  لد دند
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راتغ ددةر دراتدد دت ددةرد لددمدا ةرردراش هدد ةدا  هدد جدراترددة دراش  دد ،د ددللردشل دد د
ل ش ل د  دددددةد به ددددداد ددددد درا لتددددد ،دت ددددد عدرلند  دددددةة ،د  ا  ادددددا،دتلدددددردرا ددددد

  تر لا،د   شندراتغلت د  هل،د ارلدىلادرا عتدلاد ةرد دتعة  دل درل اد د
رات   مد  ندراتعة  دل درارلا دادراتال   دادالتردة دراش  د ،د راتغ دةر دراتد د  شدند

يد عدةاد(د رال5661)دBerdahlرندت ةرد لمدىلردرا  ه ج،د ثلدتعة اد ة  رلد
راترددة دراش  دد د   دد ود را ددل ردراددليد  ددتاندر د ردد در د هدد ندشةر ددادرا ددة د

در ت ل  رداامدش سدلاردرا ة   د
 ق در ت  د ة  رلدتعة  دود دند  شدة درندراتردة دراش  د دقد د شد ند    ادلد

،د اشدددددنداددددد سد لاتدددددة ة درند   دددددمد لدددددمد  هددددد جدSex لدددددمد  هددددد جد راش  ددددد ة د
د دددندر دددتخ رجد  هددد جد راترددددة د  لدددمدىدددلر،د اتدددد(5) راش  ددد ا  ةحدرا دددلرث ند ددد ، 
)را   دد ةدراتال دد ي(درند ددتجدر ددتخ رجد  دد لع دراترددة درااددلهجد لددمدد(5)راش  دد  
د ددندلاددر د را دد  د ةر دلاددردىدد درند  دد لعدراترددة دراش  دد دد(4)راشدد س   دد ، 

 ددةت  د  شدد  دراة  ددادراش  ددد ا،د ادد سدشددلدرارددل، دراتددد دتردد ثد دد د ددلدىدددلاد
 د ددندراة  ددادراش  دد ا،د ه ددلردراع  دد د ددندرارددل، د ادداد ةر ىددلدرا ددلىة د  ددت  

در تخ رجدراا  در درا اشب درا لش اد ندرات   زدراش    د
 دددد درل  ددددادر خ ددددة ،د شدددد  د ،هددددلدتادددد ةدااددددمدرندر  ددددةر د تعةتدددد ند
الترة دراش   ،د  ندريد ر ندش   در داشةراد  ةد ة   د  و د ع لة درخةى،د

 ر ىدددجد دددندد(2)،د اددد سد لاش  ددد ا(4) دددلا  بدر،شت دددل  د دددةت  دراتردددة دراش  ددد 
لاددر،درندراتعة  ددل درار  ثددادتتشددل زد شددة دراتةش ددزد لددمد شهددادرا  ددةدراتال   دداد
ال دددددةر ،داتاددددد  جدر تدددددةرادر  دددددند  ختلدددددادرادددددشللدراتردددددة دراادددددلهجد لدددددمدرا ددددد بد

د.(Quick, McFadyen, 2017)د(0)ر،شت ل  

                                                           
(1)Sexual 
(2)Sexual harassment 
(3)sex-based harassment 
(4)gender 
(5)sexuality 
(6)gender based harassment 
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ا: النماذج والنظريات املفسرة 
ا
    لخلتحرش اجلنسي:ثاني

ةردددد دراع  دددد د ددددندرا  ة ددددل د را  ددددللأدراتدددد درل ادددد دت  دددد ةد ددددل رد َد
راترة دراش   ،د رات درختل  د  دةا تهلد   ل دراترة رد     لدرشد در،تشدلاد
ددددلدا عددددل  ةدراشلل  ددددا،د راة  ددددادراش  دددد ا،د را   ادددد ش د لددددمدرندراترددددة د عدددد د تلش 

شددلادرات    د داادمدراتردة د ل ت ددلةاد ر،ختب دل دراهة    داد راش د  ارد  دةدر،ت
ددلدابختب ددل در درات ل  ددل د دد درا ددل ا،د رخددلدرا    ددل دراتدد دتع ددلد لددمد  تلش 
تعز ددددزد شددددة د دددد جدرا  ددددل ر د دددد ندراش  دددد ن،د ددددل  ةر دراددددل ند ت تعدددد ند لا ددددل اد
رات     دددادراة ددد  ا،د ثدددلدرا ددد  ة ند دددندرا  شدددندرند  دددتغل رد تدددعهجد  شدددل تهجد

را دد بدر دراشدد سدرا  دد لادر  اددمدد ند ددندرا  ددل ،د  ددلارد ددلن دا ترةادد رد لا ةا  دد
ال ،ادداد لددمد بقددل درا ددل ادر دراادد  ،در تددلدر،تشددلادر،شت ددل  دراثاددل  دراددليد
دددلداع ل دددادرات ادددهادر،شت ل  دددادالش  ددد ن،د رند    دددةداادددمدراتردددة د ل ت دددلةاد تلش 

 لدمدرا ددةر د دد ر ددراتردةَ درلا ددالدراتدد د اشد دراةشددللد ددندخباهدلدقدد تهجد ى   ددتهج
د( 5652  دراع لدر د  درا شت ند) ة ةي،د

  ددة رداتاددل رد ددلىة دراترددة دراش  دد د تعادد ىلرد ددلند هددجدىددلادرا ددلىة د
 ت لدد دت شه ددلدشل اددلد تددند دد در ت ددلةاد  ددت  ل د تعدد   د ددندر  دد ل دراتدد دتادداد

ا  لى جد ةر دىلادرا لىة ،د شلارد تلهشهلد  تةت لتهل،د ،د ه لدشلاردراع ل ل د ر
را ختل ادرات دتة  د  ند ل ردراترة د  تةت لتو د   دىلردرإل لةدق جد ت ش لد

Stockdale (Stockdale, 2017)ا دلة ردت      دلدا ش   دا   لشدلدتشل ل ادلد عد دد 
را عددلةاد را  ة ددل دراتدد دتت ددل لدر دد ل د ددلىة دراترددة دراش  دد ،د  لددمدراددة جد

 دت   ادرااتل لد راع ر لدرات دتجدراخل د ندرت لبدىلردرا   لأد ل  ود  ل  د 
د   هلد  دراتةرثد    هلد    ل داهلادرا لىة  د

ش ددددلد عدددد دىددددلردرا  دددد لأد  شهددددلدال ردددد ثدرا  ددددتا ل اد دددد دىددددلردرا شددددلل،د
دددلداةادددل  الدال دددةمدرا ت عدددادالرددد د دددندرددد  ثد دددلىة دراتردددة ،د دددند ة دددمد  ر ل  

ل،د لد ا يد  درا هل اداامد علاشادر د  ند ل ادر   ل درات دتااد ةر در  ثه
 رار د ندر تالةدراترة دراش    
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 ختلدددددداد اتر  دددددد در دددددد ل دراترددددددة دراش  دددددد د دددددد ادىددددددلردرا  دددددد لأدد
را تغ ددةر د را  ة ددل دراتدد دت  ددةدر دتت  ددند ردد  ثدراترددة دراش  دد ،دااددمدثددبثد

د ى  د،ر عل دش ةى
دراع ر لدرا ةت  اد ر  ثدراترة دراش    د -
دددد   دات   ةدرا لىة  رات   ةر درا  ة ادرات دق -
 (( 5ر  ل دتشلة دراترة دراش   د ر  ر هلد)ش لدى د  تعد  درااشلد) -

د
د
د
د
د
د
د

 

 ( نموكا سروكدل األسناب اامؤدي  اا ور اارجر  اا نس 1شكل )
  تدددجدشدددلد عددد د دددندىدددلادر  عدددل د ددد  د دددندرا هدددل درا ة  دددارد  لا  ددد اد

ردة دراش  د د اد  در  ثدودتتدجدثدبثد هدل ،دىد دالع ر لدرا ةت  اد تشدةرةدرات
خ ددددددللدراتددددددر اد)را ددددددةر (،د راع ر ددددددلدرات     دددددداد را ه  ددددددا،د شددددددلاردخ ددددددللد
را ترة ،د  لا   ادال  ة ل درات دت  ةدش   ادا هلجدىلادرا تغ ةر د  درد  ثد

   ة دداد ر ددندد(5) ددلىة دراترددة دراش  دد د تتددجد  ة ددادرادد  ةدرا ددةت  د ددلاش س
دددلدرا عددد دراثلادددثد(4) شدددلارد  ة ددداد  ةدراة  دددادراش  ددد ا،د(5)را ددد  ة د راه   دددا  در  

  تددجدر  ددلَ دراترددة د راددشلاودرا ختل ددا،درا تدد دت دد ادااددمدثبثددادراددشللد ىدد  د
                                                           

(1) Sex role spillover 
(2) The role(s) of power and dominance 
(3) The role of sexual arousal 

أنماط التحرش 

  الجنسي

التحرش القائم على 

 النوع

االهتمام الجنسي غير 

 المرغوب فيه

 اإلكراه الجنسي

نظريةةةةةةر الةةةةةة ور -
 المرتبط بالجنس

لطر  ور السةةةةةةةةةةة -
 والهيمنر

 ور اإلثةةةةةةةةةةةةةار   -

 والرغبر

خصائص المرأ  
 )الضحير(

العوامل التنظيمير 

 والمهنير

 خصائص المتحرش

التفسيرات النظرير 

 للتحرش
العوامل المرتبطر 

 بح وث التحرش
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،د ر،ىت دددلجدراش  دد د  دددةد(5)راترددة دراش  دد د)ر دراتردددة درااددلهجد لدددمدرا دد ب(د
 رخ ة ردرإلشةرادراش   د،(5)را ة   د  و

 عدل د لات  د لد   دلد  عةلداهدلادر د،(4)
د ل  

  تدددجدشدددلد عددد د دددندىدددلادر  عدددل د ددد  د دددندرا هدددل درا ة  دددارد  لا  ددد اد
الع ر لدرا ةت  اد تشدةرةدراتردة دراش  د د اد  در  ثدودتتدجدثدبثد هدل ،دىد د
خ ددددددللدراتددددددر اد)را ددددددةر (،د راع ر ددددددلدرات     دددددداد را ه  ددددددا،د شددددددلاردخ ددددددللد

 هلجدىلادرا تغ ةر د  درد  ثدرا ترة ،د  لا   ادال  ة ل درات دت  ةدش   ادا
   ة ددداد ر دددندد دددلىة دراتردددة دراش  ددد د تتدددجد  ة دددادراددد  ةدرا دددةت  د دددلاش س

ددلدرا عدد دراثلاددثد  تددجد را دد  ة د راه   دداد،د شددلارد  ة دداد  ةدراة  ددادراش  دد ا در  
ر  لَ دراترة د راشلاودرا ختل ا،درا ت دت د اداادمدثبثدادرادشللد ىد  دراتردة د

،د،د ر،ىت دلجدراش  د د  دةدرا ة د  د  دوراالهجد لمدرا د ب(  د)ر دراترة دراش 
د  عةلداهلادر  عل د لات   لد   لد ل  د، رخ ة ردرإلشةرادراش   

 أشكال اارجر  اا نس  وأنماطه:
د  شندت   ادر  ل دراترة دراش   د ر  ر وداامدثبثادراشلل،دى  

مدراتعل اددل د  ادد ةدااددد:اارجتتر  اا نستت  )أو اارجتتر  ااقتتال  عتتتى اانتتو ( -5
 را دددل ش ل دراش  دددد ادراعل ددددادراتددد دتر ددددلد دددد د  لتهدددل،در دتتتدددد نداىل ددددا د

د ترا ةر،د تعشسدرتشلىل دش   اد ر درا ترة د هل د
   تدد د دلد دد ند لدد دش  دد د  ددةد ددواالهرمتتا  اا نستت   يتتر اامر تتوب فيتته -2

 ة   د  ودر د ه ن،در د  ةد،هم،د  ر دتجد اشلدا   در دش  ي،داامد
  ت ر دراش   د ر، ت ل   رل ، در،

 د  اد ةداادمدرإلشدةراداا د لدرا دل ردراش  د ،دريدرار د لداإلكرار اا نست  -3
 لددمد  ددل ند ةت  دداد لاع ددل،د ال دددلدق دد لدراتددر ادال ددل ردراش  دد د  دددةد

                                                           
(1) Gender harassment 
(2) Unwanted sexual attention 
(3)Sexual coercion 
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را ة دد  د  ددو،د  ددتجد ددندخددبلدر ددتخ رجدراةادد  د را  دد د  شل ددن در دراته  دد د
  لاعال  

 اا نس :  اا وامل اامررنط  نجدوث اارجر 
 ثلدرا  بد راع ةددخصال اامرأل )اامسر دف  اتر رض اترجر ( ش درند

 رارلاددادراز رش دداد ةت  دداد  دد ىدتعةتددهلدالترددة دراش  دد ،د ادد در هددة د ع ددجد
را ةر ددل درندرا ددةر در  ددغةد دد  لد   ددةد تز شددادرشثددةد ةتددودالترددة دراش  دد د

 در خدددةىد دددند(،د ىدددلرد،د ع ددد درندرا هدددلFain& Anderton, 1987)ر  دددة د
درا  ل د  د ن ند ندراتعةلدالترة دراش    د

دنن ض اا وامل اارنايميت  واام نيت ش لدرةت  در  ثدراترة دراش  د د
 ددندق  ددلدراتدد رزند دد ند دد  درا  ددل د  دد  دراةشددللد دد د شددلندراع ددل،د ادد د شدد درند
را  ددل درشثددةد ةتددادالترددة دراش  دد د دد درا هددندراتدد د ت دد مد  هددلد دد  دراةشددللد

را  دددل ،د لادددرد الة ددداد دددلا هندراتددد د ت دددل ىد  هدددلد ددد  دراعدددل ل ند دددندد دددند ددد  
راش  ددد ن،د  لدددمدرادددة جد دددندرندراتردددة دراش  ددد د رددد ثد ددد د ع دددجدراا ل دددل د
دى دددلرد ددد  رد دددندراع ر دددلدتعددد د رددد   دا ددد ىدر تادددلةد رات     ددداد را ه  دددا،د دددلن 

ل ددادراترددة د دد درا    ددل درا ختل ددا،د ددندق  ددلد دد ىدرات ر ددلد دد ندراش  دد ند ثا
درا    ا،د رتشلىل دراال  د را اة  ند ر دراترة دراش    د

   دد هلد  ر ددلدخصتتال اا نتتال )ااُمرجرشتتين(  رخ ددةر،د،د  شددندتشلىددلد
  شددندرات  دداد ددندخباهددلد ردد  ثدراترددة دراش  دد  داندرا رددندر شثددةد  هش دداد
اخ للد ةتش  دراترة دراش   در ت  داامدر  رلثدرات درشة  د لمد ةتش د د

دراةشدللدل يدر،تشلىدل ددPryorجدر، ت ر دراش   د ا ،د ل تةلد ة د ةدشةره رن 
را ددل  اد ردد درا ددةر د راددل ند ت  دد ندرا عتادد ر دردد لدرادد  ةدراش  دد درا   عدد دقدد د
 ل هة ندر تع ر  ردرشثةد ند  ةىجدالترة دراش   د لا ةر  د   دىلردرإل لةدتدجد

راش   ،د  لمد ل ود ا لسدت   جدر تخ لةداا لسدرا  لد ر درةتشل دراترة د
(،د تتةشدددزد  ددد  ادرددد لد ددد ىدت  ددد دLSH ررت دددللدراتعدددةلدالتردددة دراش  ددد  د)

راةشللدال عتا ر درا ةت  اد لاع ادراش   ،د ثل درا عتا ر دراش  د ادراع ره دا،د
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 ق ددددد لدخةر دددددادر، ت دددددل ،د  ددددد ىدرا  دددددلد رددددد درةتشدددددل دشة  دددددادر، ت دددددل د
 ا  ل ر د  ندراةشلد را ةر   لإلتل اداامدر،تشلىل درا ل  اد ر در

 التفسريات النظرية لخلتحرش اجلنسي:
اقتتتد جتتتاول اانتتتاجثون رفستتتير اارجتتتر  اا نستتت  متتتن و  تتتاس ناتتتر 

  ة دادراد  ةدرا دةت  د دلاش س،د   ة داد ر دندمخرتف ، ومن أه  هتكر ااناريتاس 
  شلارد  ة اد  ةدراة  ادراش   اددرا   ة د راه   ا

  نس [ ناري  اادور اامررنط ناا1]
در   رةدرا ةت  دداد ددلاش سدقدد دت تدد ددGutekراددلةدش ت ددرد ز باىددلد  ددنن 

  ةشزداامد  هادراع ل،د  بندَثج د تجدتر   د  ةدرا ة د  دراع لد  ل د لمدش  و،د
 علد   ةيدىلردر،تشلاد لمدت ع ادرا ةر دالةشل،د دندخدبلد دلد  د مد دن  رةد

ر،شت ددل  دال  ددل در  دد ا اد لددمد،در ددثدتنخددلدر  رةدرا دد بد(5)را دد بدر،شت ددل  
ر  رةدراع دددل،د  رددد ثدلادددرد  ا دددلدا ددد بدراع دددل،د علدددمد ددد  لدرا ثدددللد ددد د  رقددداد
راع ددددلدراتدددد د  دددد  ةد ل هددددلدرا  ددددل ،د شدددد درندر  رةىددددند   دددد هند  ددددل دت دددد عد
 ت ددل  اد ددند  ةىددندرادد     ،د ثددلدرا  ةتددل د ت دد ند) لاة ل ددا(،در درا ددل ، د

د درابت د ت  ند) ن هند ث ةر (
ر لد  در لشندراع لدرات د هد  ند ل هدلدراةشدللد شد درندرا  دل د ت ل  دند
 ددندراةشددللد لددمدرادد  ةدرا ه دد ،د ى ددلد رددل لدراةشددللدتنش دد درادد  ةدر  ثدد يد)ريد
رادد  ةدرا ددةت  د ددلا  ب(،د  ددلارد ددلندرا  ددل د دد درا  ددلهادرالش ة ددادرشثددةد ةتدداد

  خلددندد. ددلهادرا  دله االتردة دراش  د د الة دداد لا  دل درابهدد د ع لدند د درا د
ر تترض اامتترأل اترجتتر  يزيتتد عنتتد اا متتل فتت  اام تتن اارتت  يستتيطر  دندلاددردرند

عتي ا  ندر م ين مقارن  ناام ن اامروازن  متن جيتث اا تنس،  ن كاتر ي ات  
 من ااخصالص ا نثوي .

 
                                                           

(1) Gender – role 
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دد[ دور ااستط  واا يمن 2]
ددلد دد دت  دد ةدراترددة درا ش  دد ،د لا ددلدر ت ددةد  ةدرا ددل اد راه   دداد ه ا

راترة دراش   د ن ود  ةلد  ةد ة   د  وددMacKinnon ا د ةاد لش   ند
ال ت ل دددل دراش  ددد اد ددد د ددد لمد بقدددادرااددد  د  دددةدرا ت دددل  ا  د  تعلدددمدراتردددة د

د-دEEOCررددد درا ش  دددل دراةه  ددد اداتعة دددادراتردددة دراتددد دق  تدددودد- لا ال تدددا
    ا د ل تخ رجدراا  در درا ل ادرات     ادالر  لد لمد  ل ندش

ددلد   ددةىد   ددة دىددلردر،تشددلادرندرار ددل دراش  دد ادالددلش ةدتددا يد  ة رد ه ا
 دد داخ ددل درااددة  ادال ددل ادرات     ددا،د   دد مدلاددرد  لاه   ددادرالش ة ددا ،د راتدد د
ت  ةدر لدى   ادرالش ةد لمدرا  ل ،د راه   ادرالش ة ادتتش  د  د  ة درااله د

   ،د ،دارد د درندراه   دادرالش ة دادراز  جدر شثةدق  د ند لر ادر،ت للدراش
 راة  ادراش   ادتتش  د رخلدرا    اد  داخ  ادرا   ةدراليد اد  درا    دا،د
  لا  ند لندرا  ل د،د تش  ند ندتلردراه   ادرالش ة ا،د ع   لد ش ندراةشلد د د
  قددند ددل ادر لددمد ددندرا ددةر رد ددلندراادد  دراتلاله دداد راة  ددادراش  دد ادت دد عدرشثددةد

 ا،در ثد   ةدراةشلد دل ردرا دةر د لدمدر دودرىت دلجدش  د ،دش دلدر دود عدززد ل ل
ت دد ةرتودرددد لدشلل  تهدددل،د لاةشددلدقددد د دددةىدرا  رقدددادراش  دد اد لدددمدر هدددلد  رقددداد
درا دددةر دقددد دتشددد ند اددد دتةر ددد دراددد  د ر،رتدددةرجد ددد د  ت ل ادددا،د لدددمدرادددة جد دددندرن 

 ندرااددد  در درا دددل ادراتعل دددلداةشدددلدا  دددودرااددد  ،د لاةشدددللداددد  هجدة ر ددد دتلاله ددداد ددد
د( 5652 راش سد) ة ةي،د

 قدد د ت ددمدىددلردرات  دد ةد ددند ددند   ددة ندااددمدراترددة دراش  دد د ل ت ددلةاد
لداع ل ادرات اهادر،شت ل  ادالش   ن،د رندراترةَ درلا الدرات د اش دراةشدللد  تلش 
 ددندخباهددلد لددمدراادد  د راه   دداد لددمدرا ددةر ،د دد ر د دد دراع ددلدر د دد درا شت ددن د

ددلدد  ددلار  اشدد دشث ددةد ددندراددل ندشت دد رد ددندراترددة دراش  دد د لددمدر  ددودادد سد تلش 
د( 5652إلا لبدراة  ادراش   اد ا ،د اشند ندرشلدرا ل اد) ة ةي،د

 [ دور اإلثارل واار ن  اا نسي 3]
دد  نَد   ةدقددد  دراددد ر ندر دراة  دددادراش  دد اد ددد درا  ددد لأدرادددةرىندات  ددد ةددتل
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د ددندراع ر ددلدر خددةىدراترددة دراش  دد ،د  ددةرد ندىددلردراعل دد لدقدد د شدد ند ت ددل ب 
رات د  مدلشةىل،دخل اد   لد تعلمد خ لهندراشل  د)را لترة ( د لمد   لد
را ثدددلل،دقددد دتددداثةدراع ر دددلدرا ةت  ددداد دددلاا  د   ر دددندراه   ددداد را ددد  ة د لدددمداثدددلة د

ر اددادد5885 ددلجددLipsراة  ددادراش  دد ادادد ىدراةشددل د ادد دقدد   د ةر ددل دا دد سد
ددند لددمدرندرا ددل  اد راه   دداد  ر ددلد ه دداد دد دتر  دد د ةشددادراة  ددادراش  دد ا،د  ب

َثج درا ال دراش   دا ىدراةشلل د ه دلرد  دلداد ىد عدلدراةشدللدادة  درا ر دزر د
دراش   اد   ر ندراا  د را   ة  د

  خلند ندلاردرندىلردرا   لأدرات     د  تعدرندر  ثدر اشللد
 لددمد دد  د  ر ددلد  غ ددةر د تةر  دداد ر  دد ربدرا ختل ددادالترددة دراش  دد دتت قدداد

  تال شا،د   شندت    هلداامد تغ ةر د ةت  اد خ لهندراتر اد)را ترة د
 هدددددل(،د رخدددددةىدتتعلدددددمد لاع ر دددددلدرات     ددددداد را ه  دددددا،د شدددددلارد تغ دددددةر دتدددددةت  د
 خ دلهندرا ترددة  در  دلد ددندرلا دادراتدد دتداثةد هددلدىدلادرا تغ ددةر د د دردد  ثد

ر د ر دندرا د  ة د راه   دا،د شدلاردراة  دادد، لا  بددراترة د تتجدرا  ةدرا ةت  
 د ىلرد لدترل لدرا ةر ادراةرى ادراترادمد  دود دندخدبلد رل ادادراشادادراش   ا

د ندر   ل درات دتااد ةر د لىة دراترة دراش   د  د شللدراع ل د
 الدراسات السابقة 

دهل ،دى  د  شندتا  جدرا ةر ل درا ل ااد  درا ةر ادراةرى اداامدثبثد 
 هددادرا ةر ددل دراتدد د   دد د لاشادداد ددند عدد لدر تاددلةدراترددة د   ددلىةاد -5

  ر  ر ود خل اد  د شللدراع لدر شل     
   هادرا ةر ل درات در   دتةش زىلد لمدر  ل دراترة   -5
  هدددددادرا ةر دددددل دراتددددد دتتعلدددددمد  دددددةمد  رشهدددددادراتردددددة ،د  عدددددةلداهدددددلاد -4

درا ةر ل د   لد ل  د
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: اادراساس اار   عنيس نااكشم عتن م تدل انرشتار اارجتر  وماتاهرر أوالا
 وأنواعه ف  م ال اا مل ا كاديم 

ت   دد درا ةر ددل دراتدد درىت دد د تادد  ةد عدد لدر تاددلةدراترددة دراش  دد د
  ددد ةادرا ختل ددداد ت ددد بدرا ددد لمد  تدددندرىت دددلجدرا ةر دددا،د  عتدددهلدرىدددتجد تاددد  ةد

را  دددزل،د  ددد در تادددلةدىدددلردرا دددل رد ددد درا شت دددند ادددشلد دددلجد) ددد دراادددلةب،د ددد د
ااددددا(،د  عتدددددهلدرلخددددةدرىدددددتجد  دددد لمدراع دددددلردالدرىت دددد دىدددددلاد…درا  ر ددددب 

را ةر ددل د لاشادداد ددند عدد لدر تاددلةدراترددة د دد د ختلددادر ددلشندراع ددلد دد ر د
را ا  دددل درارش   دددا،در درا  دددل ن،در درا  تاددد  ل ،در دراشددد  د راادددة ا،در د

ةدرىت دددلجدرا ةر دددادرا ا  دددل در شل    دددادرا ختل دددا،د  عددد درا ددد لمدر خ دددةد رددد د
عتتن را ةر ددل دراتدد درىت دد د لاشادداددا تددلهجراةرى ددا،د اددلارد دد عةلد لات  دد لد

 م دالس انرشار اارجر  وصورر اامخرتف  داخل اامؤسساس ا كاديمي .
الشاداد دندراتردة د( 2112)نرنتر ،    د ةر ادرشةتهلد رةد ة دةيد

  دداد شل عددادق ددل دراش  دد دراددليد تعددةلداددودر تددل دى هددادراتدد ة سد راه هددادرا عل
(درلادا،در هدة درا تدلهجدرند55را د  س،د  عد دت   دمد ا دلد ال لداد تع اداد دند)

رارددل، دتعةتددنداعدد  دراددشللد ددندراترددة دراش  دد د     ددودرال  دد د راش دد ي،د
د ش  ندرا ل ش ل دراش   ادرات دتعةتنداهلدشل  د  ةد ةر د هلد  هن د

 ب د د دشدل عت د(د دندرا    دل دراعدل566   د ةر ادرشة د د لدمد)
%(د دندراع  دادرادةنداادمدر هدندشث دةرد دلد24.14 غ ر د   لا د لاعةرمدت  ندرند)

%(د ددندراع  دداد20.85 تعةتددندااددمدرإل شددل د ن ددلقتهند ددندق ددلدز بههددن،د )
%(د دند26.10راةنداامدر  ودشث ةرد لد تجدا ةر دش دلاهند دندق دلدز بههدن،د )

%(د44.14لههندخلةأدر قل دراع ل،د )راع  اد  مدرندتجدت ش ودرا ل داهندالا
 ددندراع  ددادراددةندااددمدر هددندشث ددةرد ددلدشددند تعةتددندال  ددةد ددندق ددلدز بههددند دد د

%(د ددندراع  ددادراددةندااددمدر هددندرر ل ددلد4.05ر ددلشندر ل دداد ددندرش ددل ىن،د )
%(د50 تعةتددندال ددسدر دد  هند  ة ادداد تع دد  ،دش ددلدراددلة درا ةر ددادااددمدرند)

%(د ددندراع  دداد شددةند دد دتددةرد55راع ددل،د ) ددندراع  دداداددعةند لاتددغ د  دد  د
 (.2111مجمد، )دراع ل
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ش دددددلدر تدددددر درا ةر دددددادرا  دددددر ادراتددددد درشةرىدددددلد ل شدددددلد ش لددددد د   دددددثد
(Michelle, Kelley& Beth 2000)لمد   اد ندرا ب د رإل رة د ند ر تدل دد 

٪د ددددندر تددددل دى هددددادراتدددد ة س،د55 درندsoutheasternى هددددادراتدددد ة سد شل عدددداد
٪د دند58٪د دندرا دب دراشدل ع  ند)لشد ةد ر  دلث(د 56  ند ٪د ندرإل رةد44 

ددددد. ب درا ةر ل دراعل لد)لش ةد ر  لث(دلشة ردر هجدتعةت ردالترة د  دراشل عا
را ل ل ددددددددد ،دراعتدددددددددل لا،د  لدددددددددمد  دددددددددت ىد لا دددددددددل دراشل عدددددددددادرشدددددددددةىد

اد لددمد لا ددل دراشل عدداد دد د ةر ددد(5651را شلة)را ل ل دد ،دراعتددل لا،درا شددلة،د
درا لا دل د ادشلد دلجد د د521 لغ د   ادرا ةر اد)دردالرا لال  (د لا ا،دت  ندرن 

راشل عددداد تعةتدددند ادددشللد   ددد  د دددندراتردددة دراش  ددد دشدددلندرشثةىدددلداددد    ل،د
رات دددد  ةدرث ددددل درا دددد ةد دددد درااددددلةب،د را علش ددددل دراشب  ددددا،د را  ددددة د رإلاددددلة ،د

 دد ندشددلارد لإلتددل ادااددمدتعةتددهندال براددا،د  دد ل هندالتعل اددل دراش  دد ا،د ت
د ندر   ل درا اشعاد لمدراتردة دقتدل د قد د   دلد د دراردةجدراشدل ع د رن 
د ددددند دددد جدق ددددلجدرارددددةسد  رش ددددلتهجدش ددددلد شدددد ،د شهددددلد  ددددندر  دددد قل ،د تددددب 

  را لا ل د لاعا  ل دراشل ع ا 
 ,mamaru)  ددد درا ةر دددادراتددد درشة ددد د لدددمد لا دددل دشل عدددادش  دددلد

Getachew& Mohammed, 2015) تددلهجدرندرشثددةدر دد ربدراترددة د،در هددة درا
 %،د11راترة دراش   دراش  يد رال   د   ةدرال   د رخلدراشل عادر تالة رد
د%د لمدرات را  د16.6%د 86.4

 شددلاردر تدددر درا ةر دددادراتددد درشة دد د لدددمدرا لا دددل دراشل ع دددل د ددد د
 لا ددا،د   دد درا تددلهجدرندد106(دالد لغدد د   ددادرا ةر ددادMaris, 2011  ش ة دلد)

ندتعةتندالترة د   لبد ش د  ةد،هااد ر   ل ر د  ةد،هاا،دش لد%د  ه54
ر هة درا تدلهجدرندرا لا دل درالد رت د  ة دندرا  د ند تعةتدندال تدل ال د ادشلد

درشثةد الة اد ندراتخ  ل در خةى د
لدر هة د ةر اد  ر ادر لدقت ادراترة دراش   د رخلدراردةجد  ر ت 

-%56ل عداد)   ىل ادة(درند  د اد(د لا لد  لا اد د دش448راشل ع ،د لمد)
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%،د ددندرا ل ددادقدد دتعةتدد ردااددمد رددل ، دراترددة دراش  دد د ثددلدر ددتا لاهجد52
(E-mailدر دة دلاادااشتة   داد ر رىدلد دد  ةدرد لدا دلدته  د ر ،در داىل ددل ،در د)

رتدددمدترةادددل ،د رندرشثدددةد دددند  دددادرا ل دددادقددد در لغددد ردرا دددل ل در دراشهدددل د
 ( Finn, 2004را خت اد ندتلردرا تل ال د)

 ثانياا: اادراساس اار  انصب رركيزها عتى أسناب اارجر 
اادد د ش دد د تددلهجدرا ةر ددل د دد دىددلردرا شددللدت دد بدراع ر ددلدراتدد دت ددهجدد

 ددد دز دددل  دتعدددةلدرا  دددل دالتردددة ،د عتدددهلداخ ددد اد ةت  ددداد دددلا ش  د ل هدددلد
را ترة د رلخةد ةت  د لا د لمدرادليد رد ثد  دودراتردة ،د    دلد لد د عدةلد د
 ةزد تلهجدرا ةر ل درا ت لاد شلد ها د  

م موعتت  اا وامتتل اامررنطتت     ددلد ت ددلد ددلاتةرثدراخددلند لاشادداد ددند
در ارءا  دز ل  دررت للدتعةتهلدالترة ،د شد ددنااءجي  )اامرأل( واار  رس  

  د تلهجدرا ةر ل درات درىت  د لاع ر لدرا    شةر  ادال ترة د هدل،د ثدلدرا دند
ندشل د دد-شت ل  دارد  دند لر دادرادلة د عدلدرا ةر دل  را ب سد را  اادر،  ر 

راتددد درشة ددد د لدددمدرا دددةر دراعل لدددادرندراع ر دددلدرا    شةر  دددادرا ةت  دددادد-ر شثدددة
 لا ةر د،دتا يد  ة ردرل   لد  دتعةلدرا ةر دالترة د ند   و،د  ندرىدجدىدلاد

ثال  دددادراع ر دددلد  دددةدرا دددةر ،د  ة اددداد ب  دددهل،د شدددلارد شل تهدددلدر،شت ل  ددداد را
 ;stockdal, 1993رد5661  ةشزىدددلدراددد     د)را  ددد   ،در ددد دراا  دددلن،د

Ceiliang and; Othman, 2002; Atingaften, 2005: Palvdi, Nydegger, 
Desovsa, Nydegger, Of Dicicer, 2006 )د

  ددند لر ددادرخددةىد شدد درند  ددللأد ددندرا ةر ددل دراتدد درشة دد د دد دىددلرد
اا وامتتتتل ااديمو رافيتتتت  اامررنطتتتت   دددداد ددددندرا شددددللدتادددد ةدااددددمدرندى ددددلرد ش  د

،د راتد دقد دت دهجد د دز ددل  دررت دللدتعدةلدرا  دل دالتردة ،د  دندرىددجدنااءتجي 
ىلادراع ر دلدرت دلادراتدر اد ن  هدلد     د  شل لدا،د تت دل لدررل  دثداخ د اد
 ندز بههلدراةشللرد لدق د  ل د ه و،د   ةرد لمدر ود    دال خ لد د د بقداد

،د شلاردت  ندرندرا  ل در شثةد ةتودالتردة در  دغةد د  ل،دش   اد- ل   ا
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ددددل،د لر درا شل ددددادرات     ددددادرا  خ تددددا،د راخ ددددة د   ددددةدرا تز شددددا،د ر قددددلدتعل   
 ;Stockdal, 1993; Hesson& Fitzgerald. 1997را ر    د  د  لهدلد)ر  دة د

simelane, 2001د(د5664،دىة  ي،دا ق رد
 ا درش  د ع جدرا ةر دل درندداتءجي أما ناانسن  اتخصال ااشخصي  

ر، ددتشل اد ر خ ددللدتادد  ةدراددلر د ددندرىددجدراع ر ددلدراتدد دتاددشند لددمدراترددة د
 &Hesson  هل،د  ر دت ل ا درا ةر ل دىدلادرا د ل د ادشلد  لادةد) ثدلد ةر دا

Fitzgerald. 1997در در عش دد دىددلادرا دد ل د اددشلد  ددةد  لاددةد دد د ددل  اد)
 ،د  د جدرات ل دادراة د  د  د دتعةتدهلدالتردة درا ةر د د د  رشهداد دل ردراتردةد
 ;Coldfelter; Turner؛ 2112، هريتد ،شوق ر د  جدرا  رشهاد) ثلد ةر دا د

Hartman; Kuhnz; 2008; Roni, 2001; Thacker, 1992 ) 
م موع  اا وامل اامررنط     لد ت لد لاتةرثدراخلند لاشااد ند د
ل ردراتردة ،د ه دلرداد ودرت دلمد د ندرا ت دت دهجد د دز دل  دق ل دود  ددناامرجر ،

راع   د ندرا ةر ل درات درشة  د  دراغدة د  شدود دلجد را ، دل درا ترد  د ادشلد
درا تغ ةر درا ت دلاد دلا ترة د ترثدود لدمدراتردة د ز  لتدود د بندر ةزب خلندرن 
،د شل دلدزر  درةت دندررت دللدترةادود ز  بتدود دندىدند   دراع لد شل َادرا تردة ب

 ,Komaromy, Bindman, Haber,& Sande) ددت ىدرا ه دد د   ددود دد درا 
 ,Begany& Milburn, 2002; Pryor)د،دش لدر ود لةسدراترة د دندق دل(1993
د (1987

    ددلد ت ددلد  عتا رتددود ددلندا  ددود عتادد ر دش  دد ادتر ددلد تاددشند لددمد
ر، ت ر دش  د  لد لدمدرا  دل ،د را د  ة د لد هندرشت ل   دلد  د د شدللدراع دلد دند

(،در ددلد دد د دد لق لدراثاددل  دBurt,1980رد5664،دىة دد ي،دادد ق شدد سد)خددبلدرا
را  ةيد راعة  ،در هة د تدلهجدرا ةر دل د  ر دلدرخدةىدلر درى  داد  د  اد دند
ان هلدرندترثود لمدراترة د ز  لتدود د دراع دل،د  دندرى هدلدرندرا تردة دا  دود

،داددددد ق  اددددشب د ددددد در لتدددددودراز ش دددددا،د خل ددددداد ادددددشب د تعلاددددداد دددددلاش سد)
د دددند5664 ي،دىة ددد (،د شدددلاردراتدددعادرا  ددد  داباتدددزرجد دددلاا جدرا    دددا،د تدددب 
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ز ل  د ع لدر، تثلة دراش   اد ت شادا لدتل عود  لهلدرإل بجدرا ةه داد رإل تة د د
د( 5664،دىة  ي،دا ق رد5656 ند الى دش   اد ث ة د) ر  ،د

جد،د اد در هدة د تدلهناانسن  اتمرغيراس ااخاصت  نااستياا اارنايمت ر دلد
د دى لرد تغ ةر د تع   دخل اد لا  لمدرات     دت دلةسد  ة رد عدل،  را ةر ل درن 

د  د   ةد ل ردراترة د ندرى هل 
الدرادددلة د ع دددجدرا ةر دددل داادددمدرندنستتتن  اا نستتتين فتتت  مكتتتان اا متتتل:  -

ر،ت دددللد دددندراةشدددللدشدددلند اادددة ردةه  ددد الد لدددمدرددد  ثدراتردددة د ن  ر دددود
 ل  ددادراع   دداد رخددلد شددلندراع ددل،د  ع ددمدرا ختل ددا،دىددلرد لإلتددل ادااددمدر 

ر ودشل لدتزر  د   دراةشللد الة اد لا  ل د رخلد شلندراع دلردشل د درا  دل د
را ال دلد دلندىدلادرا دل ش ل دراترةاد ادد   رشثةد ةتادالترة دراش   ،د

،دىة دد ي،دادد ق ) قدد دتدد خ لدردد ند ز دد د دد  دراعددل ب د دد د شددلندراع ددل
 ( Gruber, 1998،د5664

اادد در تددر د تددلهجد ع ددجدرا ةر ددل د دد دىددلردلتت  وااثقافتت  اارنايميتت : ااني -
را شدددددللدرندتهدددددل ندرا    ددددداد دددددندرا تردددددة ،د ر  ةرردراعدددددل ل ند  هدددددلداهدددددلرد
راتهدددل ن،د دددندادددن ودرند دددا يداادددمدز دددل  د عددد ، درددد  ثدراتردددة د رخدددلد

(،د  تخلدىدلردراتهدل ندراع  د د دندرا د ةد5664،دىة  ي،دا ق را    اد)
ددددندرى هددددلد ارختتتتاك اإلدارل فتتتت  اا متتتتل أ  ت تتتتراه ءتتتتد اامرجتتتتر    عتتتتد ب

(Adeleke, 2012د5655ر دددد دراا  ددددلن،د ددددبح،ددر،)يتتتتاب  شددددلارد 
رد لد اشندرا اة  ند ر درل دراع دلدااجماي  ااقانوني  واانقاني  ات امالس

(،دش ددلدر هددة د5668 لددمدراترددة د لاعددل ب د) ا  ددادرا ددةر دراش  دد  ،د
ترة د هدند رد درا تردة د  خدل  هند دند    د ندرا ةر ل درند ل  ادرا 

راتاددددد جد ادددددش ىدتددددد اد دددددلتجد ادددددشلدر ل ددددد د دددددند ددددد جدثادددددتهند لا    ددددداد
د (Vijayasiri, 2008) رإلشةر ر درات د تتخلدتشلادرا ترة د

 اادراساس اار  رر تا نطرا موا    اارجر  ثااثاا: 
 لدمدرادة  جد ددندرندرات د يدا ددلىة دراتردة د   رشهتددود،دتات دةد ادد د
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را ترددددة د هددددل،د  ددددلدت ددددتخ  ود ددددندر ددددلا  د ر ددددتةرت ش ل دا  رشهددددادىددددلرد لددددمد
ددلدااددمدرا ا  ددل دراتدد د شدد درندت ددلةسدىدد در خددةىد  ة رد را عددل،د ددلد  تدد در ت 
د ع دددجدرا ةر دددل د ددد دىدددلردرا شدددللدرىت ددد د ة ددد د الرددد د دددندىدددلادرا دددلىة رد دددلن 

 دددل در  دددلا  دراتددد دتلشدددنداا هدددلدتدددر ادراتردددة د  ندراتةش دددزد لدددمد  ةدرا ا 
 را ختل ادالت  يداهلردرا عل 

  لا  د ادال ةر دل دراتد درىت د د لاشاداد دندر  دلا  دراتد دتلشدنداا هدلد
لدتت جد لا دل  ارد  عد دالدراتر ا،د ا در هة د تلهشهلدرندرشثةدىلادرا ةمدا    

 ندرشثةد  لهلدرا  رشهدادراتد دتلشدنداا هدلددااصمس واالنسجاب وعد  ف ل ش ه
 ددادراخ ددلةيدتشاددادرند  دد ادةدلدر تددرتود تدلهجد ةر دداداا لاددرد ددرا تردة د هددن،د

%(،د ال ددددلد52.8را  ددددل درالدددد رت د  تددددرندرا ترددددة دقل لددددادشدددد  ردت ددددلدااددددمد)
(،د شددددلاردر تددددر د تددددلهجد ةر دددداد5661ر ددددن،د(%(د لددددز ندرا دددد  د14.5)

 ل  دد د ددندراترددة دراش  دد د دد د  ددةدرندة   درا عددلدراادد  يدتشددلادرا ترددة د
%(د دند  د ادرا ادلةشل ،د    دلد54.5ر دلد لدمد)د را ت ثلد  درا  ةد راا ل

 لغددد د  ددد اد دددندرثدددةندرا دددب اد ادددجد تخدددلندريدة د عدددلدتشدددلاد تدددل اتهند رددد د
%(د5 ندرا  ددددددددددددددددل   د ددددددددددددددددندرا ددددددددددددددددل ل د)%(د   دددددددددددددددد اد ددددددددددددددددند لدددددددددددددددد58.5)

د( 5656) ر  ، ا 
 ،د اددادر  ددةد  دد درا دد  د دد د  رشهددادراترددة د ددلدقدد د لشددندرادد علد

مجاواتتت  تعتتتادل رفستتتيرر نصتتتورل ال رثيتتتر اارقتيتتتل متتتن شتتت ن متتتا جتتتدث أو اادددمد
،د لاردش لدر تر د تلهجد ةر ادى اد   دراعز زد دندراتردة دراش  د دااءيا

    جدلادرد دلدت  دل داا دود تدلهجدد(د5655ر  دراا  لن،د بح،د  د  ةد)
(د5664،دىة دد ي،دادد ق را ةر ددادراتدد دقددلجد هددلد ة ددادادد ق ،د  ددل لدىة دد يد)

 دددندراتردددة دراش  ددد د دددلا ةر دراعل لددداد ددد د  دددةد راتددد در تدددر د تلهشهدددلدرند
 علدرا  ل دق د  ةردرند ل ش ل د رتدراد ثدلدا دسدشدز د دندش د هلد،د عد د

%دقددةةندلاددر(،در درتددمد رل ادداد55%دقددةةندلاددر(،د ا ددسد دد ىلد)54ترةا ددلد)
بد دددااد دددلد عت دددةد%دلشدددةندلادددر(،د ىددد د دددلد  دددةادرا لرثدددلند لةت دددل51تا  لهدددلد)
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ترةا لد  درلىل هندا ات ةد لمدرا  لة ادراش   ادراشل لا،د ى د لدق د شعلهند
دا ددلد دد ردلاددرد ددند ددل ش ل دقدد دتعت ددةدترةادد اد ددند شهدداد لد تر ددب  رشثددةدت ددل ر 

د  ةدرخة ل  
  ددددد درا ال دددددلد شددددد درندر دددددلا  درا  رشهدددددادرإل شل  ددددداد دددددندق  دددددلدرا ددددد د

ادةادر درادةه س،د تاد  جد دبثدة د  دالادة اد را  رشهاد راتا جد اش ىداادمدرا 
تع در لا  د ل ة دتلشدنداا هدلدرا  دل دا  رشهدادراتردة ،د اد در تدر د ةر دادى داد

ر ةر دتتعدةلدد566   دراعز زد ندراترة دراش   د  د  ةدرند ند  ندشلد
الترددة د،دتلشددند دد ىد رردد  د دد هند ادد دااددمدرااددة اداترة ددةد رتددةد لا رقعددا د

د166را  ددل د ددلر ل درا هددندراال    ددا د تدد  سدرند ددند دد نددش ددلدشادد  د ةر  ددا
)ر ددددد د ر دددددةر دتعةتددددد دالتردددددة دادددددجدتتاددددد جد لاادددددش ىد ددددد هند ددددد ىدردددددلات ند اددددد 

د د(5655راا  لن،د بح،د
 التعقيب عخلى الدراسات السابقة: 

 تتددددعد ددددندرا ةر ددددل د را ردددد ثدرا ددددل ااد دددد  د ددددندرااتددددل لدرا ةت  دددداد
د لد ل    لىة دراترة دراش   ،د  ندرى هلد

ر ت دددد  در لدددد درا ةر ددددل د را ردددد ثد دددد د شددددللدراترددددة دراش  دددد د لددددمد -5
ر تشادددددلاد   دددددادرا دددددلىة د دددددند ة دددددمدر دددددتخ رجدترل دددددلدرا تددددد  ن،د
 ر ددتخ رجد ةر ددل درارلادداد ددندر، ددتعل اد ن ددلا  درإلر ددل درا  دد  د ثددلد

 راتشةرةر د را   درا ه  ا 
را ةر دل دد لمدراة جد ندرات دل ند د د  د دراتعدةلدالتردة دراش  د د دلن د -5

ش  عهددلدتاشدد دتعددةلدرا ددةر داشددلدراددشللدراترددة د دد ر د ددندراترددة درال  دد د
 اامدر، ت ر درا عل  

د -4  لمدراة  جد ندر خ للدر تالةدراترة د رخلدرا ا  ل در شل    ا،د لن 
 شة در  ثدراترة د رخلدىدلادرا ا  دل ،د لعد د دلىة دترتدلأداادمد ز دٍ د

راترددددددة د  دددددد ندة ددددددلاادرا ا  ددددددل دد دددددندرا ةر ددددددا،د  ددددددة ردالتعددددددلةلد ددددد ن
 ر شل    اد شلدر  ر هل 
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تعشدددددسدرا ةر دددددل دراتددددد درىت ددددد د لاشاددددداد دددددندر تادددددلةدراتردددددة د رخدددددلد -4
را ا  دددل در شل    ددداداادددمد) ددد ة دىدددلادرا ةر دددل د ددد درا شت دددندرا  دددةي(د
 لإلتددل ادااددمد دد ة درا ةر ددل دراتدد درىت دد د  هددادرا دد    ند راعددل ب د دد د

  اد لا لا ل د  ت ر دى هادرات ة س ىلادرا ا  ل ،د لارد الةد
تعشسدرا ةر دل دراتد درىت د د  دةمد  رشهدادراتردة د د ة درا ةر دل دراتد د -2

رىت  د لا د لد ر، دتةرت ش ل دراتد دتت  لىدلدرا ا  دل دا  رشهدادراتردة ،د
 لاددددرد الة دددداد لا ةر ددددل دراتدددد درىت دددد د ل  ددددلا  دراتدددد دتت  ددددلادراتددددر اد

 ا  رشهادراترة دراليدتتعةلداو 
دراتعلةلد  د تلهجدرا ةر ل ،د  ر دراخل اد    در تالةدراتردة در دا -0 ن 

ر ددد ل ودر د دددةمد  رشهتدددو،د اددد ةداادددمدت دددة د خ   ددد اد دددلىة دراتردددة د
ددلد  ددلا ةر دراعل لدداد اددشلدخددلن،د ددلد دد  ع لدااددمداشددةر د ز دد د راش  دد د     

  ندرا ةر ل دالشااد ندش ر  دىلادرا لىة د  دثال ت لدرا  ة ا 
 ددلد دد مد ةتددود ددند ةر ددل د ددل ااد  ،،تهددلدرا ختل ددا،د ددترل لد   ا ددلدا

را ةر ادراةرى ادرإلشل اد ندتلدردرا ش   داد دندر  دهلادر، تشادل  ادراتد درادة لد
اا هلد ل  لد  دراشز دراخلند  اشب درا ةر ا،داإلشل اد  هلد ندخبلدرا د هجد

 دددلد لددد د اددد جدرا  ددد  در، تشادددل  ،درادددليد ددد عت  د ل دددود ددد دىدددلادرا ةر دددا،د   
دالخ  ر درا  هش ادرات دتت عهلدرا ةر  ا د لد   ب  د ةت 

 املنهج:
 اا ين :

(د دددندرا    دددل د ل ق دددلجدرإل رة ددداد542رادددت ل د   دددادرا ةر ددداد لدددم)
د06 دد ادااددمدد55راتل عدداداشل عددادرااددلىة ،د قدد دتةر ردد در  ددلةدرا    ددل د دد ند

 د  ر دراع دلداع  داد(،د تدةر حد د  د56،1±دد45،24  ا،د  ت   د  ةدق ةاد)
ددل،د  ت  دد دقدد ةاد)24را رددثد دد دشل عددادرااددلىة د دد ند ددلجد رردد د ) ±دد51(د ل  

%د دند   دادراعددل ب د د دشل دل دلر د   عداد  ة دداد21،2  ع دلد(د ل دل،د55
) ثددددلدشل ددددل درل ر ،د رارادددد م،د راتشددددلة ،د رإل ددددبج،د شل ددددادر،قت ددددل د راعلدددد جد
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 دلر د   عدداد  ل دداد ثددلدشل ددل د%د دد هند ع لددند دد دشل ددل45،4را  ل دد ا(،د 
را  ،د راه   ا،د راعل ج،در  لد   لد تعلمد خ دلهندراد ةشل درا     دادالع  دارد
   ا ددلدالدد ةشل درا     ددادرا ع دد لد هددلد دد درا  ددلهادرارش   دداد ش ه ة دداد  ددةد
راعة  ا،د ش درندراغلا  ادراع  مد دندراع  دادتةشدز د د در درل درا ةشدادراثلاثداد

  دداد لددمدراتةت دد ،د الة دداد لادد ةشل درا     ددادر خددةىد) دد  ةد ددلج،د ر  اددمد راثل
ش  ة،د ةشاد اقتدا،د ل لدا(،دش دلدشدل  دراغلا  دادراع  دمد دندراع  داد    دل ،د

د لارد الة اد    ةر درإل رة د راعل ب درات دشل  دتشةرةرتهلدقل لا د
  دأدواس اانجث

خ لةدرا لعد داهدلردر ت   لد  دش ند  ل ل دىلردرا رثد لدمدت   دمدر، دت
د راليدتت ندر ت  ل  ندى ل دراغةل

 داة دد د ختلددادرا تغ ددةر درا    شةر  دداد رددلداستترمارل اانيانتتاس ا ساستتي  -5
رىت ددلجدرا ةر دداد)را ددن،دراشل ددادراتدد دتع ددلد هددل،درا ةشددزدرادد     ،درا  ددت ىد

 ر،شت ل  در،قت ل ي،درا  ل ا،دااا( 
ادش ر دد د ددل ردراترددة د داة دد د ختلدداستترنيان ستتتور اارجتتر  اا نستت  -5

   تندرا ةر ا،د ر ثد  ا جدر، ت  لنداامدرا ال  سدرا ة  ادراتلا ا 
 د ى د شاادراشللدراترة دراش  د دمقياس مااهر اارجر  اا نس  -رد

رات دق دتتعةلداهلدرا    ل ،در دثد  لد د دندرا  ر ثدادتر  د د د ىد
سدتعةتددهلداشددلداددشلد ددندراددشللدراترددة د رخددلدراشل عددا،د  ا ددلدا ا ددل

د-ردد ثدقلدد ب دد- تشدد ند ددندرة عددادرخت ددلةر ،دىد  داددجد ردد ثد  لا ددلاد  د
(د ادددة دتغ ددد د51  تشددد ندرا ا دددلسد دددند)درددد ثدشث دددة ر د-رددد ثدرر ل  دددل

  د  (،دد4راشللدراترة دراتلا ا دراترة دراش   د لا  ةد)  تشد ند دند
  د  (،دراتردة دراش  د د  دةدد4راترة دراش   درال  د د)  تشد ند دند

                                                           
 در درا اة ا د ندخبلدراش ل ا د ت  د  لقاتو در  ند ل ة(، درا لرثدراةه   )ر    در، تخ لة د ل  ر  ات دقلج

ت  د ة مدراع لد لا اة بد)  د    ند  ة ز،د  د  ل دا لج(،د لإلتل اداامد الةشادر   د ر  د ع در تللد
  لجدرا  سد لاشل عادرا ة  ل  ا،د تجدر، ت ل  د ند ا ل ود ندراترة د لاعل ب  
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  دد  (،دراترددة دراش  دد د  ددةدا لقددادد4 ددجد)  تشدد ند ددندر،رتشددلرد لاش
  د  (،دراترددة دراش  د د  دةدر دتخ رجدااددلةر دد4رارةشداد)  تشد ند دند
  دد  (،دراترددة دراش  دد د  ددةدرا برادداد راتت ددندد4ش  دد اد)  تشدد ند ددند

  ددددد  (،در، تددددد ر دراش  ددددد درا علددددد د) دددددة يد ش عددددد (دد4)  تشددددد ند دددددند
     ( دد4)  تش ند ند

 د ىدددد د شاددددادراخ ددددلهندرا    شةر  دددداد رااددددشل اد خصتتتتال ااءتتتتجيد - د
را   ددز دال    ددل درا لترددَة د هددن،دالدتددجدراشادداد ددندىددلادراخ ددلهند
 ددندخددبلد دداراهند ددند ةشددزىجدرادد     ،د رددلاتهندر،شت ل  ددا،د  دد بد

 را ب سدرات دتةت  هلدرث ل دت رش ىلد رخلدرارةجدراشل ع  د
ر  ددد ل دشاددداد دددند د  مقيتتتاس ا ستتتناب ااُمدركتتت  استتتتور اارجتتتر د -أد

 را ل ةشادرا تعلااد شلد ةاد ندر ةراد ل ردراترة دش لد ل  د
ادداد ددندىددلادر  دد ل د ددندشحد،دالد لدا ستتناب اامر تقتت  نتتاامرجر  ن تتا -

خبلد دارلدرا    دل درالد رت دتعةتدندالتردة د لا عدلد الردشدلندى دلرد
ادد ه لد دد داخ دد تهند اددشندرلخددة ند لددمد علش ددتهند راترددة د هددن ،د

شل دداد ددندىددلردرا ددارلد ع ددلة د  عددج در د ، ،د  دد درلاددادرإلشل دداد  ددتجدرإل
 ددد عجد  لددد د دددندرا  ر ثدددادتر  ددد دراع ر دددلدراتددد دتادددشندرلخدددة ند لدددمد

(د اةر دتعشسدىلادراع ر دلد  ا دلد0راترة د هلد ندخبلدرإلشل اد ند)
ر ر دمداادمدرد دد- تش ند ندرة عادرخت لةر ،دى  د،در ر دما ا لسدا  د

  ر مد ا   رد-ر ر مدد- ل
الد ددتجدراشادداد ددندراع ر ددلدرااخ دد ادا ستتناب اامر تقتت  نتتاامرجر :  -

 ر،شت ل  دددادرا تعلاددداد دددلا ترة ،دراتددد دقددد دت  عدددودالتردددة د هدددن،د دددند
،دا ستناب اامر تقت  نتزميت ن فت  اا متلخبلد ا ل  نردر اه لد ا دلسد

ا ستناب اامر تقت  ن ءتو هيلت  (د اة ،د راثل  د ا لسد50  تش ند ند)
(د اددة د ددتجدرإلشل دداد  هددلد ددندخددبلد ا ددلسد52،د  تشدد ند ددند)رتتدريساا

د-ر ر ددمدااددمدردد د ددلد- تشدد ند ددندرة عددادرخت ددلةر ،دىدد  د،در ر ددمادد  د
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 ر ر مد ا   د-ر ر مد
الد ددددتجدراشادددداد ددددندراع ر ددددلدا ستتتتناب اامر تقتتتت  نستتتتياا اارجتتتتر : د -

ر  ل دتادشند لدمد    هلدرا ةت  اد لاشل عا،درات دت ةشهلدرا    ل د
(د ادةر د2ر تالةدراترة د رخدلدراشدل ند دندخدبلد ا دلسد تشد ند دند)

 تشدد ند ددندرة عددادرخت ددلةر ،د ددتجدرإلشل دداد  هددلد ددندخددبلد ا ددلسدادد  د
در ر مد ا   دد-ر ر مدد-ر ر مداامدر د لد-ى  د،در ر م

  تشددد ندرا ا دددلسد دددندمقيتتتاس أستتتاايب موا  تتت  اارجتتتر  داختتتل ستتتياا اا ام تتت :   - د
 شزه ن 

 د  دددتجد  دددود دددارلداموا  تتت  اارجتتتر دا ستتتاايب اا امتتت اا تتتزه ا ول: 
را    ل د ندت  ةىندر لدرإلشةر ر در شثةد ل ل ادا  رشهداد دل رد

 راترة ،د ندخبلدرخت لةدرر درا  رهلدراثبثادراتلا ا 
 ز ل  درات رش در    دراشل ع  -
 تا   دراا ر  ن -
 رات   ادت دراترة د -

 ا ز د د ددندوا تته فت  كتتل م تتال: اا تزه ااثتتان : اإل تراهاس اانوعيتت  اتم
دتلا  ددلدالع  دداد ددندرإلشددةر درا دد   در شثددةد ل ل دداد رإل تددلحد شه ددلد ددار، 
 لا  د اداشددلد شدللد ددندىددلادرا شدل، درا ددل اا،د ر دثدتختددلةدرا  ر ثدداد
د ررددد  رد دددندررددد د ددد  ل ندتعشدددسدرإلشدددةر ر درا    دددادراتددد دتعشدددسد  ددد  ب 

در  لا  دراعل ادال  رشها د
 اااثناس وااصد

 ددندث ددل در، ددتخ لةد ددند ة ددمدا ددل  دت   اددود لددمد   دداد ددنددتلرا ددمَد د
(،دتدددجدرار ددد لد لددد هند دددندا رةر دشل دددل د48را    دددل د شل عدددادراادددلىة د)ن د

رل ر ،د رارا م،د راتشدلة ،د راعلد ج،د را د درتدمدتشد ند ش   دادراث دل د  ثلداد
 د ندرات   دمدداامدر ٍّدش  ةداع  ادرا رثد  دش لتهل،د  ع در دل د  د در،ت دلم
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ر  لد رات   ددمدراثددل  داشددلد  دد  در، ددت لة ،در هددة درا تددلهجدرندتادد  ةر دراث ددل د
را  خ تدددداد ردددد    دشدددد ر،د دددد دردددد ندرندراتادددد  ةر درا ةت عددددادىدددد دراغلا ددددا د ددددللرد

دراتدد د درا  خ تددَادراتادد  ةر ل %د ددلند  دد ادىددلاد16دتاددلد ددنر ت ة ددلدرندراتادد  ةر ب
%،د    ددلد56ل داب ددتخ لةدشلددود،دتز دد د ددندراتادد  ةر دااددمد ش دد بدتادد  ةدراث دد

% د ىد در دةد  تدعدا شل  دداد566%دااددمد16%د دندراتاد  ةر د د ند11تتدةر حد
ر خدلد  دلد ا  دودر، دتخ لةد دند عل  دل ،د ر  شدلندر، ت دل د ل دود  ةشداد لا داد

د ندراث ل  د
ر دددلدرا ددد مد اددد در ت ددد  لد لدددمد ددد مدرا رش ددد ن،د رادددل ندر ددد  ردرت لقدددلد

د  مدتش  ندرا ا لسد   مد ت   و د ةت عاد لمد
 اانرالج:

 د دتد  در ددهلادرا ةر دادراةرى داد  شددند دةلدرا تدلهجد دد دثبثداد رددل ةد
دددددددددةه   ا،دى  د

 [ نسب انرشار اارجر  اا نس  نااموافاس داخل اا ام  1]
 [ ا سناب اامدرك  اااهرل نااموافاس داخل اا ام  2]
 ياا اا ام  [ أساايب موا    اارجر  داخل س3]

 [ نسب انرشار اارجر  اا نس  نااموافاس داخل اا ام  1]
 عددةلد   ددلد لدد دا  ددلىةدراترددة دراش  دد د لا    ددل د رخددلدراشل عدداد
 ر  ربد   ةدىلردرا ل ر،داإلشل اد دند دارللدرا ةر دادر  لدراخدلند لاشاداد

  ند   دراتعةلدالترة  
رند دددلد ادددة د دددندد(5(د راادددشلدةقدددجد)5ت تدددعدرا  ل دددل د لاشددد  لدةقدددجد)

(د561  دداد   ددادرا    ددل د شل عددادرااددلىة دتعةتددندالترددة ،در ددثدرقددة د)
(د دددد هند تعةتددددهندا دددد ة در درشثددددةد ددددند دددد ةدراترددددة د542 ددددنداش ددددلا د)

%(د دددند20.4%(،د    دددلد  ددد دلادددردزلىدددل د)44.1راش  ددد ،د   ددد ادت دددلداادددمد)
 را    ل  
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 (1)( نسب اار رض اترجر  نشكل عا 1 دول )

 (222ن= ( ن  ااكتي اا ي اارجر 
 % ر

 44.1 561 ترة د ر ت ر 
 20.4 541   جدترة 

 

 

د
د( نسب اار رض اترجر  نشكل عا 1شكل )

لرد  ة لد اشلدرشثةد  ا دلد  د ربدىدلردراتردة د  د ةا،د شد درند  ر 
رشثدددةد  دددود  لادددةد  علددد  دد  دددل ةظددىل اددد  ددرا    دددل د ادددند لددد هندتردددة ظد
راتد د  تدرهلدراشد  ،ندد–ع  دادرإلش لا دادر ثدتا ةدرا  ل ل دراخل داد لا

واارجر  اامناشتر ،د( ند ة مدرا  ةاارجر  اا انر )ندر(داامد4(د )5)
 ندرشثةد  ةدراترة دراتد دتتعدةلداهدلدرا    دل ،دالدتتعدةلدرقدلد دند

%د(،د ل دددددود)  دددددلةمد  ددددد  (د40.1  دددددادراع  ددددداد ال دددددلدالتردددددة دراعدددددل ة)
 ت دددد ىد   دددد ادش  ددددة د دددد د%(،د راددددليد45.5تعةتددددهجدالترددددة درا  لاددددةد)

%(،د ل هدددددددلدراتردددددددة د  دددددددةدر،رتشدددددددلرد لاش دددددددجد28.1راتردددددددة درال  ددددددد د)
%(،د ر دتخ رجد40.4%(دثجدراترة درا ل ش د  ةدا لقادرةشتهدلد)41.0)

                                                           
د لن د55(داامد)5 لمد   لدرا بر ادرااشل ادالش ر لد ند)د(5) اإلشل ل د ع مد ش  بدرا   درا ه  ادد(

،د الارداا دخل دىلادراش ر لد ند   ل%د    دلاردرندرا  ر ثد  شندرند ختلةدرشثةد ند566رشثةد ند
دخل ادال ش  ب 

لم يتم التحرش 
 بهم
56% 

 تم التحرش بهم
44% 

  245 =ن نسب تعرض العامالت للتحرش
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)  دةداالعرداه ااف ت  %(،در  لدراترة د ند ة مد58.8االةر دش   اد)
ر د ددلاتغة ةدد- ة  ددلدر دش ل  ددل- رل اددادررتتددلندرا ترددة د هددل،د تا  لهددلد
 %( د0.2 هل(د شل  د   تود  خ تادر ثد لغ د)

 ( نسب ر رض ااموافاس امخرتم صور اارجر 2 دول )

 (111نسب اار رض)ن= فلاس اارجر  ااثالث 
 % ر

 40.1 26 راترة دراعل ةد) لا  ة(
 45.5 44 راترة درا  لاة

 0.2 1 ر ت ر د عل 
 
 ر اارجر ( نسب ر رض ااموافاس امخرتم صو 3 دول )

 (107)ن= نسب اار رض  ااصور اامخرتف  اترجر 
 % ر

د2 اارجر  اا نس  ناانار 15.5 
 28.1 0 اارجر  اا نس  ااتفا 

د2 اارجر  اا نس  عنر االجركار ناا س  41.0 
د4 اارجر  اا نس  عنر تعاق  ااجرك  40.4 

اارجتتتر  اا نستتت  عنتتتر استتترخدا  تشتتتاراس 
  نسي 

5 58.8 
 51.1 4   عنر اامالجق  وااررنعاارجر  اا نس

 0.2 1 اعرداه  نس  ف ت  )فرد  و م  (
د
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د( نسب ر رض ااموافاس اصور اارجر  2شكل )

ونتتاانار فتت  اا تتداول ااستتانق  ررءتت  عتتدل دالالس أساستتي  خاصتت   
دد، من أهم ا:    در تالةدتعةلدرا    ل دالترة 

ةتددندا دد ة در د تعدنصتتم  م تتور ااموافتتاس ناا ام تت رند دلد اددة د ددند -1
 رخةىد ند  ةدراترة  

راع  دددادتعةتددد دالتردددة دراعدددل ة،د رقدددلد دددند  ددد هلد ال دددلدتعدددةلدد  دددا -2
%(د دند1الترة درا  لادة،در دلدراتعدةلداب تد ر درا علد د لدجد  دلداادمد)

 راع  ا 
رشثددةد  ددلىةدراترددة درا  لاددةد ددة زرد ل ددودراترددة دداارجتتر  ااتفاتت   ثددلد -3

 ا لقادرارةشا دراترة د  ةثجددااتمس  )ناالجركار(
 أسناب ااهرل اارجر  كما ردرك ا ااموافاس[ 2] 

اإلشل دداد ددند ددارلدرا ةر ددادراثددل  دراخددلند لاشادداد ددندر  دد ل دراتدد د
تاددداد ةر دا ددد رةد دددل ردراتردددة ،دش دددلدتددد ةشهلدرا    دددل د لاشل عدددا،درىت ددد د
را ةر دددداد ة دددد در  دددد ل درا تعلادددداد شددددلد ددددةاد ددددندر ددددةراد ددددل ردراترددددة رد

0
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 بالنظر

التحرش 
الجنسى 
 اللفظى

التحرش 
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األحتكاك 
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التحرش 
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أعاقة 
 الحركة

التحرش 
الجنسى عبر 

أستخدام 
أشارات 
 جنسية

التحرش 
الجنسى عبر 
المالحقة و 

 التتبع

اعتداء 
جنسي فعلي 

عليك 
فردى و )

 (جمعى

82.2% 

59.8% 47.6% 

36.4% 
29.9% 

17.7% 
6.5% 

لموظفات لمختلف  ا نسب تعرض 
 107=ن صورالتحرش
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 را تردددة ،د  ددد لمدراتردددة ،د    دددلد لددد د عدددةلداهدددلادرا تدددلهجدرا تردددة د هدددل،د
د لات   ل 

 /أ[ ا سناب اامر تق  ناامرجر  ن ا:2]
ت هدددةدرا تدددلهجدرند ع دددجدرا    دددل د ادددة ند  شددد  د ددد  د تعلدددمد هدددندد

  اخ  تهندق د اشندرلخة ند لدمدراتردة د هدن،د لدمدرادة جد دندرندرا تدلهجد
التددددر ادقدددد دتشدددد ندرا دددد  د ةر ددرات  دددد ل ادت تددددعد دددد جد شدددد  دخ ددددللد   ددددز 

راترة د هل،د  ر دشلندر  ةد تعلالد  ةشزىلدرا     در د   عاد ب  هل د ع د د
 ددددارلدرا    ددددل درالدددد رت دتعةتددددندالترددددة د لا عددددلدالردشددددلندى ددددلردادددد ه لد دددد د
اخ  تهند اشندرلخة ند لمد علش تهند راتردة د هدن،د  دمدلادردزلىدل دة دند

(،د    لدرقةدرشثةد ند  دادراع  داد5لااشلد)%(،دش لدى د  تعد 55راع  اد)
%(د دددنندى دددلرداددد ه لد ددد داخ ددد تهند ادددشندرا ترةاددد ند لدددمد تدددل اتهند14)

د  علش تهن 

د
 ( أسناب اارجر  اامر تق  ناامرجر  ن ن2شكل )

 التعدددةاد ادددشلدت  ددد ل د ددددندراخ دددلهندرا    شةر  ددداد رااددددشل اد
د(درلت  2(د )4ت  ندراش ر لد)درا   ز دال    ل درا لترَة د هن،

ا ددند ددةرند ددن هندتعةتددندا دد ة در ددنتتاامركز ااتتوايف    ددلد ت ددلد -5
رشثددةد ددند دد ةدراترددة ،د شدد درند  دد ادراتعددةلدالترددة د دد ندرا    ددل د

73% 

21% 
6% 

أسباب التحرش المتعلقر بالمتحرش بهن 
 (107=ن)

خصائصهن الشخصية تشجع 
 اآلخرين على التحرش بهن

خصائصهن الشخصية ال تتعلق 
 بتعرضهن للتحرش

 غير مبين 
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رإل رة دد ند ةت عددادشدد ار،د ،دت ددل زدى ددلد دد ندرشددجد ددندتعددةلدالترددة د دد ند
 راعل ب ،د   ندرا   ة ن 

 )منسوناا  عداد كل فل (( اامركز ااوايف  اتمرجر  ن ن: 2 دول )
   اددراع  ادراشل ادرا ةشزدرا     د

درا ترة د هن
درا   ا

 % ر ن
 46.5 1 54  ل لا

 41.4 84 588د    ادا رة ا
 55.4 2 55    ة دا رة ا

د
 شدد درندد،ننتتو  اامالنتتس اارتت  يررتتدي ا متتن ر رءتتن اترجتتر     ددلد ت ددلد -5

 ةتدد  ندرشل ددلد ددند   لدد ندرالدد رت دد  دد ادراتعددةلدالترددة د دد ندرا    ددل 
%(،د ،دت ددددل زدش  ددددةدى ددددلد دددد ندرشددددجد ددددندتعددددةلد24.1 ةت عدددداد  دددد   لد)

الترة د  ند ند ةت  ندرشل لد رتا ل،د   ندرال رت د ةتد  ند ال دلد   ل دا،د
    ندرال رت د   ندرشل  

 
( نو  اامالنس اار  ررردي ا ااموافاس ف  اا ام   )منسوب  عداد كل 2 دول )

 فل (
 اانسن  عين  اامرجر  ن ن اا ين  ااكتي  ز ااوايف اامرك

 % ر ن
 46.5 1 54  ل لا

 41.4 82 588د    ادا رة ا
 55.4 2 55    ة دا رة ا
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 ا سناب اامر تق  ناامرجر : /ب[2]
  ددددارلد   ددددادرا    ددددل درإلش لا دددداد دددد ر درالدددد رت دتعةتددددندالترددددة در د

اد ر،شت ل  دادرا تعلاداد دلا ترة ،درال رت داجدتتعةتنداود ندراع ر لدرااخ د 
 رات دقد دت  عدودالتردة د هدن،د  ادشلدخدلندتلدردراع ر دلدراتد دتتعلدمد دز  لهند
  دراع لد  عت دى هادرات ة س،د ل ت لةى لد ندرشثةدرا هل درات دتت ل لد عهلد

درا    ل د رخلدراشل عا،دشل  درا تلهجدشلاتلا  د
 راتدد دتادداد ةر درةتشل ددودا ددل رداامر تقتت  نزميتتل اا متتل   لا  دد اداأل دد ل 

تاددد ةدرا  ل دددل داادددمدرةت دددلبدر  زرندرا  ددد  اداأل ددد ل دش  عهدددل،در دددثد راتردددة ر
(،د دددلدقددد د اددد ةد1%(دش دددلد تتدددعد ددد دراشددد  لدةقدددجد)06تعددد  دش  عهدددلد  ددد اد)

 اشلد  ةد  لاةداادمدتعد  در  د ل دراتد دتشعدلدرا   داد تردة د ز  لتدود د د
   ددهلد   دد هلد  ر ددلدت  عددود،ةتشددل دىددلرددراع ددل د رند ع  هددلد رتددلدر ى  ددا

درا ل ر 
    دتةت  دىلادر  د ل د تتدعدرندتدعادراد رزبدراد    داد ىدرا   داد

%(،د رددددتبندرا ةت ددددادر  اددددمد85%(،د رادددددتنثةد  ددددلد ددددةراد  ددددةدرإل تة دددد د)84)
   دد هلدر دد ل لدتادداد ةر داقدد رجدرا   دداد لددمدراترددة د ز  لتددود دد دراع ددل در ددلد

 ع  هددددلدشددددل  د تالة دددداد دددد در زر هددددلدرا  دددد  ا،د  ددددندرىددددجدىددددلاد ا ددددادر  دددد ل د 
ر  دد ل د لاتةت دد  دراتددنثةد  ددلد ددةراد دد درإل ددبج،د  عل لتددود ددند اددشب در ددة ا،د
  اددددندراثال ددددادا  ددددو،د اددددع ةاد ل ددددتهتلةدرا ت ددددل د دددد درا لدددد س،د  عل لتددددود ددددند

د اشب د    ا،د  شلةرتود تال  اد   قلهو د
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 اامر تق  نااموام )زميل اا مل(( أسناب اارجر  6 دول )
ا سناب ااشخصي  أو اال رماعي  اار  ر  ل 
 زميل اا مل يرجر  نااموافاس ف  اا ام  

 (222اا ين  ااكتي )ن=
 %در

 73.1 2.2 م اناره نفسيا
 13.7 171 ر اطيه اتمخدراس

 62.1 16 افرقادر ات دم ف  ااجيال وااي س
 76.2 212 م اناره أسريا

 72.3 231 وزا  اادين ء م اا
 62.7 122 م اناره اقرصاديا

 62 122 االسر رار نري   ااغنى ااشديد
 76.7 213 نقص ااثقاف  اديه

 21.7 121 سكا ره
 71.2 177 م ارال ورقتيد اازماله

 77.2 217 اار ثر نما يرار ف  اإلعال 
 71 223 اار ثر نما يرار ف  اإلنررنس

 72.7 217 سش ورر ناسر رار اافريا
 21.1 173 اجرقارر اتمرأل

 61.3 171 افرقادر اتش ور ناا ين 
د

  ت  ةدىدلادرااله دادداألسناب اامر تق  ن ءو هيل  ااردريسر  لد لا   اد
خ  ددادر دد ل دةه  دد اد تالة دداد ددندر ددثد ز هددلدرا  دد  ،د ىدد د لاتةت دد دتددعاد

جد   دددةدرإل تة ددد د%(،د راتدددنثةد  دددلد دددةراد ددد درإل دددب18.4راددد رزبدراددد    دا  دددود)
%(،د  عل لتددود ددند10.5%(،د اددع ةاد ددلاغة ةد  دد  د ةشددزاد     تددود)10.2)

%( د  دلد15%(،د  عل لتود ند اشب در دة اداد    د)10.5 اشب د    اد)
 ل دد درا  ددةد دد دىددلادرا تددلهجدرند عل لتددودرا لتشدداد ددند  ر ددلدخلةش دداد ةت  ددداد

 دددودة   ادددلدر د عل لتدددود دددندرا ادددةد لا  هدددادراتددد د ادددند  هدددلد ثدددلد دددلرشتو،د  دددة رداش د
 را اشب در،قت ل  ا،دتنت د  درا ةت ادر خ ة د ندر دثدش  هدلدررد در  د ل د
رات دت  عودالترة ،د لارد الة اد ل   ل درا تعلااد خ لهنداخ  تود لارد

د(د1  ا لدإل ةرردرا    ل ،دش لدى د  تعد  دراش  لدراتلا د)
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 ق  ن ءو هيل  ااردريس( أسناب اارجر  اامر ت1 دول )
ا سناب ااشخصي  واال رماعي  اار  
ر  ل عءو هيل  ااردريس يرجر  

 نااموافاس ف  اا ام  

 (222اا ين  ااكتي  )ن=

 % ر
 67.1 211 ش ورر نااغرور نسنب مركزر ووايفره

 71.7 177 افرقادر ااش ور ن ين  اا ام   ورقانر ا عتيه
 17.7 173 وني  ام اقنرهعد  اارد  وارخاك ت راهاس قان
 76.1 211 م اناره من مشكالس نفسي 

 72 211 م اناره من مشكالس أسري  شديدل
 77.2 217 ء م ااواز  اادين  اديه

 27.2 117 سكا ره  نه ريف 
 67 167 اجرقارر اتمرآل

 17.7 173 رش يع اافرياس اه عتى كار
 22.6 127 م اناره من اافقر واامشكالس االقرصادي 
 76.2 212 اار ثر نما يرار ف  اإلعال  وعنر اإلنررانس

 
/ا[ ا ستتتتناب اامر تقتتتت  نااستتتتياا ااتتتتك  يجتتتتدث فيتتتته ستتتتتور اارجتتتتر  2] 

 )ا سناب اامر تق  ناا ام  :
ناا وامتتتل اامررنطتتت  ناا ام تتت  واارتتت  رتتتدرك ا تاددد ةدرا  ل دددل دراخل ددداد

 راتدد د  تددرهلدد،ااموافتتاس نوصتتف ا أستتناب النرشتتار اارجتتر  داختتل اا ام تت 
(داامدرةت لبدر  زرندرا    اداش  ندىلادراع ر ل،د لد ا ةداامدرى  اد1راش  لد)

ش  ندىلادر  د ل  د  د د دلدلادردتاد ةدرا  ل دل داادمدرندر تادل دراادع ةد ه  داد
راشل عدددداد ررتةر هددددلد ددددندرىددددجدر  دددد ل دراتدددد دتشعددددلدرا ترددددة د ادددد جد لددددمدىددددلرد

 دنداش دلا د   دادرا    دل ،در دلد ا داد%(د16را ل ر،در ثد د ةردلادردزلىدل د)
ر   ل رد  ع  هلدشل  د تالة اد  در زر هلدرا    ا؟د  لد ل  درا  ةد د دىدلاد
را تددلهجدرند شدد  د ددند تا ددلد   ددةةد عددلدراترددة د رخددلدراشل عدداد رتددلدرا ةت دداد
ر خ ددة ،د ددندر ددثدش  ددودرردد در  دد ل دراتدد دتددا يدااددمدر تاددلةدراترددة د رخددلد

دراشل عا د
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 ( أسناب اارجر  اامر تق  نااسياا7 دول )
 ااك  يجدث فيه ستور اارجر  )ا سناب اامر تق  ناا ام  (

 (222اا ين  ااكتي )ن= ا سناب اامر تق  ناا ام  
 % ر

 16.0 514  ياب اارد  اامروقع من تدارل اا ام  
 12.5 514  ياب اارد  اامروقع من اارؤساه ف  اا مل

 16.4 581 اا ام   واجررامه ا ا عموما افرقادر اتش ور ن ين 
 11.0 586 افرقادر اتش ور ن ين  ا من اا ام  

 04.1 520 و ود من يرقنل وينرر ف ل اارجر  داخل اا ام  
 
 [ أساايب موا    اارجر  داخل سياا اا ام  : 3] 

اخددددلند لاشادددداد ددددندر ددددلا  دستتتتؤال اادراستتتت  ااثااتتتتث ااإلشل دددداد ددددند
درا    دل د دندت د ةىندد  رشهاد ل ردراتردة  ش دلدتد ةشهلدرا    دل ،د لدهبَل ح

ر لدرإلشدةر ر در شثدةد ل ل دادا  رشهداد دل ردراتردة ،دت د ندرا تدلهجد)ش دلدىد د
(درندرشثةد ند  ادراع  ا،د  ةشندرندتا   دراا ر  ندى د8  تعد  دش  لد)

%(د05رإلشددةر در  ثددلدا  رشهددادىددلردرا ددل رد رخددلدراشل عددا،د  ددةىدلاددرد ردد د)
راع  ددادرإلش لا ددا،د لدد دلاددردرات   ددادتدد د ددل ردراترددة ردالدرقددةدلاددرد ردد دد ددن

ددلد لا  دد اداز ددل  درات رشدد در   دد د   دد ادتدده لادشدد ارد ددند52ة ددندراع  دداد) %(،در  
%(د دد ةشندر  ددوداشدةر د عددللدا  رشهددادراترددة د رخددلد54اددجدتتشددل زد)د-راعدل ب 
دراشل عا د

 ر اارجر ( ا ساايب اا ام  اموا    ستو 7 دول )

 (222اا ين  ااكتي )ن= ا ساايب اا ام  اموا    ستور اارجر 
 % ر

 13.2 33 زيادل ااروا د ا من  اا ام  
 61.6 121 رشديد ااقوانين

 22.7 61 ااروعي  ءد اارجر 
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د
د

دتلا  دددلدالع  ددداد دددندرإلشدددةر درا ددد   د  ا ز ددد د دددندرإل تدددلحد شه دددلد دددار، 
شددللد ددندىددلادرا شددل، درا ددل اارد علددمدرا  ددت ىدر شثددةد ل ل دداد لا  دد اداشددلد 

%(د ددد ةشندرندت ع دددلد  ةد16ر   ددد در هدددة درا تدددلهجدرند ع دددجدراع  ددداد)زلىدددل د
ر  ندراشل ع درا  ش  د لا علد ت ة  ود لمدرا ةمدرا ر رادا  رشهادراترة د
 رخددلدراشل عددا،د عدد درا ة اددادر شثددةد ل ل دداد دد د  رشهددادراترددة د رخددلدرا دد لمد

 لارد الة اد لاع لد لمدز ل  درات رش در   د د رخدلدراشل عداردالردادجددراشل ع ،
%(د دددندراع  دددا،دش دددلدىددد د  تدددعد ددد د55.5 ادددةد  ل ل دددادىدددلادرا ة اددداد ددد ىد)

د( 4(د رااشلدةقجد)56راش  لدةقجد)
د( ا ساايب ا مني  اموا    اارجر  داخل اا ام  11 دول )

 (222اا ين  ااكتي )ن= أساايب ااموا    ا مني 
 % ر

 55.5 25 زيادل ااروا د ا من  اا ام  
د11.1 584 رف يل دور ا من وزيادل اجررافي 

 
 

زيادة التواجد 
; األمنى الجامعى 

13.5 

;  تشديد القوانين
61.6 

التوعية ضد 
24.9; التحرش  

 األساليب العامر لمواجهر سلوك التحرش
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 ( أساايب موا    اارجر  عتى اامسروى ا من 3شكل )

ر دددلد لا  ددد ادال دددةمدراال    دددا،در هدددة درا تدددلهجدرند ع دددجدراع  ددداد)زلىدددل د
ا دي  متن قنتل تدارل اا ام ت  فت  ااقوانين ااراهن  وااجس  وا %(د  ةشندرندت ع ل01,4

 ع درا ة اادر شثةد ل ل اد  د  رشهدادراتردة د رخدلدرا د لمدراشدل ع ،ددرطنيق ا
ردالدادجد اددةد  ل ل ددادقتتوانين  ديتدل أكثتتر رشتتددا اموا  تت  اااتتاهرل نوءتتع لادرد الة دداد

%(د دددندراع  دددا،دش دددلدىددد د  تدددعد ددد دراشددد  لدةقدددجد45.5ىدددلادرا ة اددداد ددد ىد)
د( د4(د رااشلدةقجد)55)

د
د( ا ساايب ااقانوني  اموا    اارجر  داخل اا ام  11 دول )

 أساايب ااموا    ااقانوني 
 (222اا ين  ااكتي  )ن=

 % ر
 45.5 18 وءع قوانين أكثر رشددا اموا    ااااهرل
 01.4 500 رف يل ااقوانين ااراهن  وااجس  ف  رطنيق ا

 

زيا   التواج  
21.2; األمني  

تفعيل  ور االمن 
;  وزيا   احترافير

78.8 

 أساليب المواجهر على المستوى األمني
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 رجر  داخل اا ام  ( ا ساايب ااقانوني  اموا    اا2شكل )

د

دددلد دددند شدددل، درات   دددادراتددد دتعددد درشثدددةد ل ل ددداد ددد د  رشهددداد دددلىة د ر  
راترددة ،د ددنت دز ددل  درادد   درادد    د دد درا ةت ددادر  اددمدر ددثد دد ةردلاددرد)زلىددل د

%د ندراع  ا(دز ل  د40%(د ندراع  ا،د ل ود  درا ةت ادراثل  اد  لةمد    د)45
لادرا دل ش ل ،دثدجد دنت د د درا ةت دادراثلاثدادرا   دراثال  د را شت عد دا  رشهدادىد

 ر خ دددة دت   دددادرا ت ددددل د دددلا ةمدرا ختل ددددادا  رشهددداد ددددل ردراتردددة ردالد دددد ةرد
%(د ددندراع  ددادش ددلدىدد د  تددعد دد دراشدد  لدةقددجد55 ل ل ددادىددلادرا ة اددادزلىددل د)

 ( د2(د رااشلدةقجد)55)
د( أساايب ااروعي  اموا    اارجر  داخل اا ام  12 دول )

 (222اا ين  ااكتي  )ن= ب ااموا    عن طريا ااروعي أسااي
 % ر

 21.1 112 ااروعي  ااديني 
 22.2 22 روعي  اافرياس نكيفي  موا    ستور اارجر 

 32.7 77 ااروعي  ااثقافي  واام رم ي  اموا    هكر ااستوكياس 

وضع قوانين أكثر 
تش  ا لمواجهر 

32.2; الظاهر    

تفعيل القوانين 
الراهنر والحسم في 

67.6; تطبيقها  

 (245=ن)العينر الكلير  أساليب المواجهر القانونير
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 ااخالصاس واادالالس:
ر د دل ندر تشادل  ،دشا  درا ةر ادرارلا ادر ود لمدراة جد ندش  هدلدل

 رشة  د لمد   اد ر    دراع  ،د ند ش   اد ندرا تلهجدرا   د  درد لد عدلد
ش ر ددد د دددلىة دراتردددة دراش  ددد د دددلا ةر دراعل لددداد ددد دراشل عدددا،دراتددد دقددد دت دددهجد
 ،اتهددلد دد دت   ددادرا ددةر دراعل لدداد ن عددل دتلددردرا ددلىة ،د تادد  جد  ل ددل د  تدد   اد

رةجدراشل ع ،در  ةدراليدق د  هجد  د تدندر لدر تالةدىلادرا لىة د رخلدرا
ر دت ع ددلدرإلشددةر ر درا  ل دد ادا  رشهددادىددلادرا ددلىة د رخددلدراشل عددا د  دد عةلد

د   لد ل د  ةزدتلردراخب ل  
 : رشتتير م متتل اانرتتالج اارتت  ر كتتس ج تت  انرشتتار اتتاهرل اارجتتر  أوالا

نصتتتم  م تتتور ااموافتتتاس  دددلد ادددة د دددندداا نستتت  داختتتل  ام تتت  ااقتتتاهرل أن
 تعةتددندا دد ة در درخددةىد ددند دد ةدراترددة دراش  دد ،د تت ددمدىددلادداا ام تت ن

را ت شددداد دددندراتدددةرثدرإل   ة اددد درادددليد اددد ةداادددمدرةت دددلبد  ددد دتعدددةلدرا  دددل د
تتاالتردة د  دد ر د دد درا شت دندرا  ددةي،در درا شت عددل ددفتت  ستتياا اا متتل عموما

(د%54راغة  دداردالدتةر ردد د  دد در تاددلةدراترددة د دد دىددلادرا ةر ددل د ددلد دد ند)
رداددد ق ،دىة ددد ي،د5656ردادددعةر يد5654%(د)ر  دددة د)را ع ددد ةي،د18اادددمد)
د( د5664

كا قارنا نين نرالج اادراس  ااراهن  واارراث ااختاص نرصتد ج ت  هتكر  وا 
دلدا تدلهجدىدلادرا ةر دل دااااهرل داختل ااستياا اا تام  ،   دلندر،تشدلادراعدلجدر ت 

را ختل ددددداد)ر  دددددة د ادددد ةداادددددمدرةت دددددلبدر تاددددلةدىدددددلادرا دددددلىة د رخددددلدراشل عدددددل د
عتتتى ااتتر   متتن اانتتدرل (،د لاددردKayuni, 2009در5651را  لااددا،دراخ ل  ددا،د

اهددلادرا ةر ددل د دد درا شت ددندرا  ددةي،د  دد ة در،ىت ددلجد  هددادرا    ددل دااشتتديدل 
  درا ةر ل درات درشة  د لمد  ت ىدراعلاجد الة اد  هادر تل دى هادراتد ة سد

د را لا ل د رخلدراشل عا د
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تا ةدىلادرا ت شاد ت  جدرندراترة دراش   داجد ع درشة رد لمدد  بندَثج د
الدر لشند  لد ر   رد ا در تال د   راداامدراشل عل ،د لد ث ةد  بد ندراالم،د

در تادلةدىدلردرا دل ردر، رةر دد درتدمداد د   د د  خ تدداد تعدلةلد د د ردد راد ان 
اشل عدداد دد د ب هددلد ددندراة ددلاادراتة   ددادالشل عددا،د راادد جدرا  تددةلدرندتغة ددهلدر

  ختلدددادراعدددل ل ند  هدددل د لاشل عددداد ا  ددداد ل  ددداد تة   ددداد ثال  دددا،د هددد در ر د
ا دد ندق ل رتددودرا شة دداد را   دداد را ه  دداد را  ل دد اد را ت ثلدداد دد دا لةرتهددل،د راتدد د
ت دددعمدراشل عدددادشلىددد  داادددمدتشددد   هجد  دددلد ت ر دددمد رلشدددل درا شت دددند  ت ل دددل د

د تدلهجدىدلادرا ةر دادتعد د دلق سدخ دةد( د د5651رات   داد  دود) ل د ،د دندثَدج د دلن   ب
  دددلةد لارلشددداداادددمد ز ددد د دددندرا ةر دددل دراتددد دتة ددد درشدددجدىدددلادرا دددلىة د رخدددلد

دراشل عل د راتعةاداامدراشلاهلدرا ختل ا،د خل اد  د شت علت لدراعة  ا د
دددندرا اادددةر دراتددد دتث دددةد ز ددد رد دددندراالدددمدرددد لدت دددلقجدىدددلادرا دددلىة دد   ب

 ددددلدر هةتددددود تددددلهجدرا ةر ددددادراةرى ددددادرا تعلادددداد  دددد ةدراترددددة دد رخددددلدراشل عددددا،
راش   درات دتتعةلداودرا    ل د رخلدراشل عا،د علمدراة جد ندرندراتعةلد
اب تددد ر دراش  ددد درا علددد د دددنت د ددد درا ةت دددادر خ دددة د دددند ددد ةدراتردددة دراتددد د

(د دددندرا    دددل د1تتعدددةلداهدددلدرا    دددل ،د ل  دددلد،د  دددت  ندرند ه دددلداقدددةرةد)
عةتهندإلر ىد  ةدر، تد ر دراش  د درا علد د رخدلدراشل عدا،دالدرقدةدثبثداد ت

  هند تعةتهندا رل ، در،رتتلند راتا  لد ثبثدادرخة دل دتعةتدندا رل اداد
ر، ت ددل درا ددة يدر دراش ددل  ،د تعةتدد د ل لدداد رردد  دا رل اددادراتغة ددةد هددلد

د خ ر هلد،خت ل هلدر در ت ل هل د
 عدد د دلق سدخ ددةرد رخددلدراردةجدراشدل ع دد رد  ثد ثدلدىددلادرا دل ش ل 

  ددند لر دداد ادد ةدتعددةلدرا ددةر د دد د  ددةدا ثددلدىددلادر، تدد ر ر دااددمدت دد بد
راا جدر،شت ل  اد ر خبق ادرات د ندرا  تدةلدر  هدلدتتدندرا دةر د   د هلدز شداد
 ر الد رخت لد  د شل اد ةت عاد د   هلدرات شدودراد    درادليد علد د دندادنندرا دةر ،د
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لارداامدر شدودراا د ةد د د  ل دادرات ادهادر،شت ل  دا د  دلد ز د د دنددش لد ا ة
رشجدرا اشلادر  ثدىلادر، تهلشل د رخدلدراردةجدراشدل ع ،د دلد شعل دلد ت دل لد
رددد لد ددد ىدت ددد بد     دددادرااددد جد ددد درا شت دددن،د ت  دددلدتنث ةىدددلداادددمد    دددل د

ةر درااله اد  ا  ل درا شت ن،د لد شعل لد  ت د ت لا،ت لدر لد  ىدا هلجدرإل ر
 لدددمدراشل عدددل د خل دددادراشل عدددل درارش   ددداد ددد دتادددش لدىدددلادرااددد ج د ىدددلرد دددلد

  رتلأداامداشةر د ز  د ندرا ةر ل  د
  

ثانياا: رشير اانرالج ااخاص  نا سناب اامدرك  اترجر  اا نس  تاتى عتدد متن 
 اادالالس، من أهم ا:

ن قتتد أن م اتت  ااموافتتاس يقتترون نو تتود ستتنب مر تتتا ن تتن ونشخصتتير   -5
يش ع اآلخرين عتى اارجر  ن ن، تالَّ أن اانرالج اارفصتيتي  روءت  عتد  
و ود خصالص مميزل اتءجي  قد ركتون ااستنب وراه اارجتر  ن تا ستواه 

 د تشادددادىدددلادكتتتان ا متتتر مر تقاتتتا نمركزهتتتا ااتتتوايف  أو طني تتت  مالنستتت ا
را ت شدداد ددندااددشلا ادر ل دد ادتتعلددمد  ددلىة دراترددة دراش  دد ،د ىدد دا ةررد

ا ددةر دادد  ةىلد  دد ىدا ددهل هلد دد دتعةتددهلدالترددة دراش  دد ،دش ددلد شدد درندر
ىدددلادرإلادددشلا ادت هدددةد  تددد حد  ددد در دددتعةرلدراتدددةرثدرإل   ة اددد دراخدددلند
 لاشادداد ددند ش   ددادراع ر ددلدرا ةت  دداد لاتددر ا،د راتدد دت ددهجد دد دز ددل  د
ررت ددللدتعةتددهلدالترددة ردر ددثد شدد دتعددلةلد دد د تددلهجدرا ةر ددل د دد دىددلرد

ندشل دددد در شثددددةد-ند لر ددددادراددددلة د عددددلدرا ةر ددددل را شددددللد  دددد راتدددد دد- ر 
رشة  د لمدرا دةر دراعل لداداادمدرندراع ر دلدرا    شةر  دادرا ةت  داد دلا ةر د،د
لد ددد دتعدددةلدرا دددةر دالتردددة د دددند   دددو،د  دددندرىدددجدىدددلاد تدددا يد  ة ردرل ددد  
راع ر لد  ةدرا ةر ،د  ة اداد ب  دهل،د شدلارد شل تهدلدر،شت ل  داد راثال  داد

 ;stockdal, 1993رد5661 ةشزىددلدرادد     د)را  دد   ،در دد دراا  ددلن،د د
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Ceiliang and; Othman. 2002; Atingaften, 2005; Palvdi, 
Nydegger, Desovsa, Nydegger, Of Dicicer, 2006د ) 

  ددند لر ددادرخددةىد شدد درند  ددللأد ددندرا ةر ددل دراتدد درشة دد د دد دىددلرد
راع ر ددددلدرا    شةر  ددددادرا ةت  ددددادرا شددددلل،دتادددد ةدااددددمدرندى ددددلرد ش   دددداد ددددند

 لاتدر ا،د راتدد دقدد دت ددهجد دد دز ددل  دررت ددللدتعددةلدرا  ددل دالترددة ،د  ددندرىددجد
ىلادراع ر دلدرت دلادراتدر اد ن  هدلد     د  شل لدا،د تت دل لدررل  دثداخ د اد
 ندز بههلدراةشلل،د لدق د  ل د ه ود  د ةرد لدمدر  دود  د  دالد خ لد د د بقداد

اردت  ندرندرا  ل در شثةد ةتودالتردة در  دغةد د  ل،دش   ا،د شلد- ل   ا
ددددل،د لر درا شل ددددادرات     ددددادرا  خ تددددا،د راخ ددددة د   ددددةدرا تز شددددا،د ر قددددلدتعل   

 ;Stockdal,1993; Hesson& Fitzgerald. 1997را رد    د د د  لهدلد)ر  دة د
simelane, 2001د( 5664،دىة  ي،دا ق رد

رردرادلرت دال دةر درد لد  ده ا تهلد تعشسدىدلادرا تدلهجدتعدلةلد د ندرإل ةد
 دددندتعةتدددهلدالتردددة د  ددد ندرإلر دددل ر درا  تددد   ادراتددد دتة ددد دخ دددلهند
را ةر در شثةد ةتودالترة ،در ثدتةىدرا دةر در  هدلد  ده ااد ادشلدر ل د د دند
تعةتدهلدالترددة ،د لددمدرادة جد ددندرندرا تددلهجدتاد ةدااددمد دد جد شد  د بقدداد دد ند

 ادتعةتددددهلدالترددددة ،د ت هددددةدىددددلادخ ددددلهندرا ددددةر ،د خل دددداد  هةىددددلد   دددد
درإلاشلا اد اشلدرشثةد ة ز رد  د شت علت لدراعة  ا 

درات اهادر،شت ل  ادراتة   اد شلد ةررلهلد  ر در  ة اد را  ة  اد الدان 
 را شت ع دددا،د  دددلدتة دددخودىدددلادراتة  ددداد دددندت   دددزدتددد درا دددةر د الة ددداد دددلاش سد

ر ل در دد  د  تددع ادرا ددةر دراددلش ةيدراددليد ر ددلد لددمدشددلدر، ت ددلزر د را ددب
راتددد د،دتتددد ةبدرتدددمدرااددد ر  ند ر    ددداد دددندتددد   ةدراغ دددل دراادددل    ،د، تهدددلرد
را قهلد راتغلت د لا  لد ند  رشهاد لىة دراترة دراش   دت درا ةر د لاش  اد
 را  دده ا ادرا  ل  دداد، ت ددلةر درا  ددل د راا ل دداد راشهددلد تددرلاادراثال ددادراعل  دداد
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 دشل داد)  د (،دىد دراشل دادرا درة اداتة  دادرا دةر ،د ر  ىدمد  د دبلد شت عدل
 ر  ةدخا ادرا ةر د ندراتر ثدر درإل بثدر دتا  جدرااش ىد ندرل ثادراترة د
راش  دد ،دخ   ددلد ددندرات عددل د راتددن  ب د رات  دد ةر دراتدد دت ددلر در تاددلةدخ ددةد

 درر ددندراتردة دراش  د د د د شت دند تلدللد لدد جدرا دةر د لدمدرخ دل دراةشدل،د  د
ر ر رلدت  ند ندتا  جدرااش ىد ت  عد لخ ل در  ةد راتغلت د ندرا  ت ب د

د(د5651)را  لااا،دراخ ل  ا،د
  دددلد ددد  جدلادددردرات  ددد ةد دددلدر هةتدددود تدددلهجدرا ةر دددادراةرى ددداد  ددد د دددارلد
را    ل د ندر تشل تهندرا عتل  ،د ة   د علهند   دتعةتهندالتردة ،د د ر د

هند دد دراع ددلدر د تدد دى هددادراتدد ة سد لاشل عددا،د دد ةدىددلردرا ددل رد ددندز دد ل
((درندتشلىلدرا ةر داهلرد0ر ثدشا  درا تلهجد)ش لدى د  تعد  درااشلدةقجد)

را ل رد ع دة درا علدرا عتل د   دتعةتهلدالترة ،دالد رتلدرا ةت ادر  امد ند
لدر، تشل ل ،د    لد رتدلدر دل  داشاىدلداإل دبثد دندرا رقعدادرا ةت دادر خ دة ،دا

داشدد  درا ددةر داتادد  جداددش ىدة دد  اد ت ددع  درا  قدداد ددندق  ددلدرااددش ىدإل رة د ان 
%(د ند   دادرا    دل د51راشل ادر در ت  ل در ندراشل ادر درااة ا،داجد تع د)

 رال رت دتعةتندالترة  
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د
 ( اسر ان  ااموافاس استور اارجر  ن ن6شكل رق  )

شت ع ددددلدرا  ددددةيد ددددلد اشدددد د دددد درا هل ددددادت ددددلقجد اددددشلادراترددددة د دددد د 
  شت علت لدراعة  اد     ل،د    دا ةرشهدلدترد دررد دراتل  ىدل دراتد د،د ترد ثد
  هلدريد ندر ةر هلد ى دتل  دراشد س،د هدلردراخد اد دندرات دةمد رارد  ثد دند
را  تدد بدر درات ددة عد ددود ز دد د ددندت ددلقجدرا اددشلا،د ندلاددرد ددا يد دد  ةاداادددمد

ادا شدل درلد لداهدلدر د تدنداشدةر ر د قله دادا شلةدرا اشلا،د  بندَثج د  جد رل اد
ت  ند ندر  ثهل،د ىلرد   ةاد   ةدقلدادرا ةر دل دراتد دت ل اد دراتردة دراش  د د
  د شت ع لد الة اد لا شت عل دراغة  دا،دادلرد شد د ل  دلدااادل د ز د د دندراتد  د
 لددمدرا ددلىة ،د  هددجدر عل ىددلد ر دد ل دردد  ثهل،د دد د رل ادداداة ددندرادد   د  شدد  د
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  استجابة الموظفات لسلوك التحرش بهن

 نسب رد فعل األستجابةعلى المضايقات و المعاكسات و التحرشات زميل

 نسب رد فعل األستجابةعلى المضايقات و المعاكسات و التحرشات عضو هيئة تدريس
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ادا  دددت  ند  دددل د لدددمدلادددردا شدددل درلددد لداهدددل د ىدددلرد عددد د  ةدرا ةر دددل درا ادددشل
ر، تشال  ادرات دتا ةداامدش ر  درا ادشلادراتد دترتدلأداادمد ز د د دندرا ردند

د را ةر ا د
 تا ةد ش لدىلادرا ،، داامدر  لد رتلأداامدا ل  درا  ةد د د  ل داد

راه   دددادرالش ة دددا،ددرات ادددهادر،شت ل  دددادالش  ددد ند خل ددداد   دددلد تعلدددمد   دددلى ج
 شددددلارد رل اددددادتعدددد  لدرا دددد ة درالى  ددددادرا ددددله  د دددد درا شت ددددندردددد لدرا ددددل اد

درالش ة ا،د ر  لدراةشلد لمدشلدر، ت لزر د را بر ل د الة اد لا ةر  د
افرقتاد ااشتت ور ن ينتت  اا ام تت  واجررام تتا ي تد متتن أهتت  ا ستتناب اارتت   -5

تد ةشهلدرا    دل ،د،د لادردش دلدر  ل اامرجر  يقد  عتى هكا ااستتور
 ىلرد شعل دلد ت دل لد دند  ةدرا د لمدرات    د د لاشل عدل د د در تادلةد
 ددلىة دراترددة دراش  دد د رخلهددل،د رى  ددادرند شدد نداهددلد  ل دداد رتددراد
 دددد دراتعل ددددلد ددددند ثددددلدىددددلادرا ددددل ش ل ،در ددددثدراددددلةدراتددددةرثدرا  ددددةيد

درندى ددلرد دد   رد ددندراع ر ددلدتعدد د ردد   دا دد ىدر تاددلة رإل   ة ادد دااددمد
راترددة د دد درا    ددل درا ختل دداد ددندرى هددلدثال ددادرا    ددا،د رتشلىددل د
راال  د را اة  ند ر دراترة دراش    د ىلرد لد رتدلأداشدةر د ز د د دند
را ةر ل دالشاداد دندىدلادراش ر د د رخدلدراشل عدل درا  دة ادال قد اد
 لدددددمدر دددددد ل در تاددددددلةدراترددددددة درا ةت  دددددداد لا دددددد لمدرات    دددددد د رخددددددلد

د ند د ىدق دلجدراشل عداد د  ةىلراشل عل ،دىلرد ت  ادشلدخدلند د ددب 
 اددةدرادد   دراثاددل  دراخددلند  ختلددادش ر دد دىددلادرا ددلىة د دد ر د رخددلد
راشل عادر دخلةشهل،د شلارد  ىدا دهل هلد د دتة د ادرااد جدر،شت ل  داد
 ر خبق ادرات دتعد دردله درا د دال قل داد دندر تادلةد ثدلدىدلادرا د رىةد

 ،د ى د لد ع درر درىجد  لهادراشل عا را ل  اد  درا شت ند اشلدشل 
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وفتت  اان ايتت  ركمتتن أهميتت  هتتكر اادراستت  االسركشتتافي  فتت  أن تتا رثيتتر 
م موع  من اارستاؤالس يمكتن نجث تا مسترقنال، متن أهم تا اإل انت  عتن مزيتد 
متن اارستاؤالس جتول أستناب اتتاهرل اارجتر ؛ هتل يقتم وراه انرشتار اارجتتر  

ختتاص متتا ررننتتار اامؤسستتاس متتن اا نستت  فتت  مصتتر وفتت  اا ام تت  نشتتكل 
رو  اس وقي  رشكل ثقافر ا اارنايميت  ااستالدل، أ  يتررنط نمتا ررننتار ااطنقتاس 
اال رماعيتتت  متتتن قتتتي  أخالقيتتت  وا رماعيتتت ، ودور اارنشتتتل  اال رماعيتتت  فتتت  
رشكيت ا، أ  و ود آاياس رد  جقيقيت  وقتوانين صتارم  هتو متا يتررنط نانرشتار 

داارجر  من عدمه؟
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 المراجع

اارجتتر  اا نستت  فتت  م تتال ( د5655ر دد دراا  ددلن،د هددل رد ددبح،د ددرة د)
د درا ةشزدرا  ةيدارا مدرا ةر ،د ر  درإل بجد را ر ث داا مل

أشتتتتتكال اارجتتتتتر  ااواقتتتتتع عتتتتتتى ااطاانتتتتتاس فتتتتت  ( د5668)د دددددب  ،دا شلا ر
ة دلااد لش دت ةد  دةد  اد ة ،دد اا ام اس ا ردني  ااجكومي  وااخاصت 

دعادر ة ن،د اتا دشل 
( دراعبقدداد دد ندراخ ددلهندرااخ دد اد5668) د  ددللردرااددا ة،د ددل را  ر  ددا،دل

 ر  دددددة اد رادددددشللدرإل دددددل  دراتددددد دتعدددددةلداهدددددلد ل دددددادراشل عدددددادرث دددددل د
د داام ت  اا رني  ات تو  ا مني  وااردريب   اتهج،د

( دراترددددددة دراش  دددددد د دددددد د شددددددللدراع ددددددلد5652را ة ددددددةي،د ددددددرةدر ددددددل   د)
 د ةر ددداد   ر  ددداد لدددمد   ددداد دددندتدددرل لدراتردددة  د  دددة،در شدددل    

د د546-511د(،3)21م ت  كتي  اآلداب،  ام   ااقاهرل، 
 يتتو  فت  ستتماه مصتر: اارجتتر  اا نست  متتن ( د5665ر دن،دةادلد ر د  د)

 درا ةشددزدسوستتيواو ي اام اكستتاس ااكالميتت  جرتتى اال رصتتاب دراستت  
د 4-د45را  ةيدارا مدرا ةر ،دندند

( درا ددةر د راترددة دراش  دد د5652 لدد ردراه دد ي،د ر دد درر دد  د)درااددهةي،د دد رل
  د  هادراع ل د ةر دادر دت ب  اد لدمدراا دلبدرا  دة  د د درا  لشداد

د،22مجاام تتت  اا رنيتت  ات تتتو  اإلداريتت ، راعة  ددادرا ددع   ا دراش  دد ،د
د د454د–د418،د4ع

( دراترددددة دراش  دددد د ددددلا ةر د5664ادددد ق ،د ة دددداردىة دددد ي،د ددددل لد ر دددد  د)
راعل لا د ةر اد    ادر تشادل  اد لدمد   داد دندراعدل ب درا  دة ل  د

د د18-58د(،1م ت  كتي  اآلداب، )شل عاد   د   ا،د
اارجر  اا نس  ءد اامرأل اا امتت : دراست  ميدانيت  ( د5651 ل  ،د ل  ا د)

 د دددلشة د ا  دددادا  دددلدادددهل  درا لش دددت ة،دراشزرهدددة،دفتتت   ام تتت  اانتتتويرل
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شل ددددددادراعلدددددد جدر،شت ل  ددددددادد-را دددددد  ة د–ارددددددلأدشل عددددددادرشلدددددد د ر دددددد در د
د رإل  ل  ا،دق جدراعل جدر،شت ل  ا 

 دراالىة ،د شت اداارجر  اا نس  اتمرأل وااككور( د5652 ل ج،د ر  در ن د)
در  شل درا  ة ا 

اا وامل اامؤدي  تاى ااهرل اارجر  اا نس  ( د2111. ) ر  ،د ر   د تر 
ة دددلااد شتددد ةراد  دددةدد امتتتل م  تتتاودور ااخدمتتت  اال رماعيتتت  فتتت  اار 

دراالىة ،دشل عادرا   ج،دشل ادراخ  ادر،شت ل  ا دد  ا ة ،
راترددة دراش  دد دتدد د( د5651را  لااددا،د   ددلدا ددةرى ج،دراخ ل  ددا،د   ددا د)

را ةر د  در ة ند  بقتود  علدرا تغ ةر در،شت ل  اد ند شهاد  دةد
ستتاني  واال رماعيتت ، دراستتاس اا تتتو  اإلن لا ددل دراشل عددل در ة   ددا د

د د12د-01(،د5)22
اارجر  ااسرطان اال رماع :  ( 5661را     ،داهبردر  دراا  لن،د هل  د)
 درااددلىة ،درا ةشددزدرا  ددةيدشتتكوى 2711دراستت  ميدانيتت  ا ينتت  متتن 

دارا مدرا ةر  د
را ل ل دددد ،دى ددددل ردرا شددددلة،د ل ددددجد ر دددد د  دددد درااددددل ةردراعتددددل لا،دا  ددددمد خلدددد د

راترة دراش  د د د دراشل عدل  در د ل ود ت ر  لتدو دد( 5651  لهلل د)
اا ام ت   -دراستاس  ةر اد لدمد لا دل دشل دادر   دة دةر دادراشل ع دا د

د د45-51(،د5بد)د،22اا تو  اإلنساني  واال رماعي ، مج –ا ردني  
دراستت  طتترا وأستتاايب ااقءتتاه عتتتى اارجتتر  ( د5668ى هددادر  ددجدرا تردد   د)

 دى هدادر  دجدرا ترد  دنرتالج وااروصتياساا نس  فت  مصتر: متختص اا
د لاتعل ند ند عه دراتخ   دراا    
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