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 مقدمة: 

املرأة يف اجملتمعات العربية من ظاهرة التحرش اجلنسي حيث  تكدثا الاساتثات تالتيثاسلر العربيثة تعاين 
مثثثثثن النسثثثثثاا يف الثثثثثيمن الثثثثثتسو مثثثثثن تعراثثثثث ن لوتحثثثثثرش تثثثثث اا يف ا مثثثثثادن العامثثثثثة أت تتثثثثثا    %38أن 

ن ألثثثسال التحثثثرش مثثثن النسثثثاا املدثثثرضت ابثثثا تعراثثثن خل عثثث  ب ثثثس  أت   ثثثر مثثث %09امل اصثثث تأ تأن 
اجلنسي. دما الثتس  ال تيثات اجلئا ثرضت اجلامعيثات مثن تعراث ن لوم ثاليات اجلنسثية مثن ابمث  أتثات    

عثثن تعراثث ن لوتحثثرش اجلنسثثي  %8843تعراثثن لوم ثثاليات الو  يثثةأ بينمثثا أ دثثح   %44..تمثثن ن 
بية السع دلة لتعرض من ال تيات أ دحن عن تعرا ن ل ات امل سوةأ تيف املموسة العر  %1848تيف ابطر 
من ا ط ال لوتحرش اجلنسثيأ تيف لمنثان ثوث  النسثاا تعراث ن  ث ادر التحثرش أت اأعتثااا أت  1142%

يف املغربأ دمثا لعثا اأعتاااات اجلنسية ا تىل  من اإلتااة الو  ية دما لعا التحرش تاغتداب الياصرات
الس لثثث  تتثثث بح تالمحثثثرلن ي،مثثث د  تحثثثيأ التحثثثرش اجلنسثثثي اجلسثثثاا مثثثن أتىل اجلثثثرا   يف تثثثوطنة عمثثثان ت 

 (.5: ص 1989

ظاهرة التحثرش الثا ابت ثرت يف ا تبثة ا  ثاة يف الثاتل العربيثة عامثةأ تيف مدثر  اصثة هثي بتثا  
مثثثن بسثثثاا مدثثثر لتعراثثثن  %.4تثثثاه س أ  ابثثثي  تمعثثثيأ حيثثث  أدثثثا املردثثثئ اليثثث مي  يثثث   اإلبسثثثان أن 

لو ثثو أت خل عثث أ تأن مدثثر سثث ت النسثثمة اتثث  املرتمثثة ال ابيثثة يف لوتحثثرش اجلنسثثي يف ال ثث اسي املدثثرلة تثث اا خ
 (.1988التحرش اجلنسي عامليا بعا أ غابستان يا م  املتحاةأ 

تالتحثرش اجلنسثثي لعثثا أحثثا ألثثسال العنث  اثثا املثثرأة تالثث ا لنت ثثر عوثم مسثثت   العثثا  ت لثث  مثثا 
حيث  أ ثاد التيرلثر أن هنثاث ثث ر مثن أصث   1981أداته من مة الدحة العامليثة يف تيرلثر  ثا أعاتثه عثا  

تنسثثثيا  أت منئليثثثا  يا مثثث  املتحثثثاةأ  ع ثثثر بسثثثاا يف العثثثا  لثثث ات ن العنثثث  اءتوثثث  ألثثثساله تثثث اا دثثثان عن ثثثا  
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(. تالتحرش اجلنسي ه  آلية اتتماعية تكدا تمعية املرأة لورت  يف العالا من اجملتمعات عوم أتاس 1981
ه تأب اعثثثثه املءتو ثثثثة تهثثثث  لعتثثثث، م ثثثثسوة اتتماعيثثثثةأ ب سثثثثيةأ تتياتثثثثيةأ إهنثثثثا السثثثثا ن ا اثثثثع أ تلثثثثه ألثثثثسال

تم ثثثسوة تعثثث، عثثثن  وثثث  يف النسثثثع الييمثثثي لوم تمثثث  تم ثثثسوة التحثثثرش اجلنسثثثي   ثثث  أل ثثثا   وثثث  يف بنثثثاا 
 .Pryor, (et al, 2007)اجملتم  

 مشكلة الدراسة: 
رش اجلنسثثثي لت سثثثا يف تثثثاتس م ثثثسوة الاساتثثثة ا اليثثثة حثثث ل التحثثثرش اجلنسثثثي بسا ثثثة أب اعثثثه التحثثث

تثثثيا  ا يثثثاة الي ميثثثة يف عثثثاد مثثثن ا لثثثسال   نثثثاث التحثثثرش اجلنسثثثي تالثثث ا ل  ثثثر يف امل اصثثث ت تالعمثثث  
عثا  مثن الرتث  تلت سثا يف صث س متعثادة تا مادن العامة أا أن هناث ارش تنسي تعاين منثه املثرأة ب تثه 

تالن ثثرة ال احدثثة إىل تسثثا ا ب ثثمأ تالتدثث ا  من ثثا املعادسثثات التوي  بيثثةأ الثثتو و سل ثثال تنسثثية تالتتمثث أ
تاملعادسثثات الس ميثثةأ فثثا د ثث  الماح ثثة لتدثثمي  مييثثاس التحثثرش اجلنسثثيأ تتينينثثه مثثن  ثث ل الت دثثا مثثن 

 صاابه تثماته عوم عينة من ال ماب.

 أهداف الدراسة: 
 يثا  أت غثا  اف الاساتة إىل تدمي  أداة من ل هنا أن تييح التحرشأ ت اا أدان تسثاض  أت ل 

 ل  ي.

 .Significance of the Studyأهمية الدراسة: 
 تت ح أمهية ه ت الاساتة عوم مست لو مها:

 املستوى األوىل: األمهية النظرية:
ابام  الماح ة بتس لن تبناا إطاس ب را يف متغا التحثرش تهث  مثن اثمن املتغثاات الثا   لتعثرض 

  ا الس ا خلمح  تالاساتة.

 الثاين: األمهية التطبيقية:املستوى 
 لست يا من بتا ج الاساتة ا  دا يو الن سيو ال لن ميسن   التعام  م  املتحرش س .
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 الدراسة:  مصطلحات
 : Sexual harassmentالتحرش اجلنسي 

هثث  تثثو ث  ت طثثاب  تنسثثي غثثا مرغثث ب  يثثهأ تطوثث   ثثامات تنسثثية غثثا مرغثث ب  ي ثثا تثث اا 
ل  يةأ تالتحرش اجلنسي لعاابث  عويثه اليثاب ن تميسثن أن أ ث  ألثساأ  متعثادة  تسالةأ أت ل  يةأ أت غا

 Hill, & Kearlم   ملح اجلسا أت اإلميااات أت ا ردات أت النس   ات الطاب  اجلنسي. هي  تدرل  ي

2011: 6.) 

( التحرش عوم أبه "الموط ة أت إدثرات لثه EEOCتليا عر   جلنة تسا ك  رص العم  ا مرلسية ي
طاب  تنسيأ أت املعادسات اجلنسية غا املرغ ب  ي اأ أت طو   امات تنسيةأ أت أا تو ث ل  ي أت 
تسثثاا  ت طميعثثة تنسثثية إ ا دثثان مثثن لثث به أن لتعثثاسض مثث  أداا ال ثثرد لعموثثهأ أت  وثثع بي ثثة عمثث  موي ثثة 

 .Equal Employment (Opportunity, 2010: 8)" خلت الا أت اإلهابة

 اإلطار النظري: 
  :التعريف اللغوي للتحرش 

  :التحرش اجلنسي يف اللغة العربية 
حرش دومة م تية من: َحرَش ال ًّ ًّ ََيرُِلُة َحرلا  تَاْرالا : َصادُت ل در يف اليام س احمليط: أن الت

 (..8.: 8005يال اتز أخدأ ،ما بن لعي بأ 
س تبثثو السثث ب أل ثثا  ي،مثثا التحثثرش تمدثثاست هثث  ال عثث  حثثرش: تالتحثثرلب هثث  اإلغثثراا بثثو النثثا

 (.29: 8003الرازاأ 

 التعريفات املختلفة للتحرش اجلنسي:
تلعا التحرش لس   من ألسال العن  اجلنسيأ ته  ليح يف امليا  ا تل عن اجلنح  يثطأ تإاثا 
عثثن السثثوطة أل ثثا  تإتثثااة اتثثتءاام ا. يف حثثو أن املتحرلثثو لثثال   العالثثا مثثن التستيسثثات اليا مثثة عوثثم 
اليث ة الثثا لسثثتءام هنا مثثن أتثث  الثثا اي عثثن تدثر اهن أ تابثثا َيثثار التحثثرش اجلنسثثي مثثن الرتثثال أت النسثثاا 
عوم حا ت ااأ تم   ل   إن التحرش اجلنسي ه  سغومية تاحية لس  من ألسال التمييثئ الث ا َيثار 

 (.Boland, Mary L, 2005: 8من الرتال اا النساا ي

 (.Houle, et al., 2011: 86, Watts; & Darden 2012: 186: 188أت ع د  من ي



  التحرش اجلنسي ساخلصائص السيكومرتية ملقيا

 4104، أبريل 54العدد  جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي،                              455

Equal Opportunities Commission, 2010: 3; Gold, Liza 2004: (65)  عوثم
أن التحثثرش اجلنسثثي هثث : "دثث  تثثو ث تنسثثي غثثا املرغثث ب  يثثه مثثن امثثرأة أت ستثث  أت أا تثثو ث ل  ثثي أت 

   سا من الطرف اآل ر".تساا أت ألة إميااات أت إَيااات ام  الطاب  اجلنسي تتس ن غا مرح
( التحرش عوم أبه "الموط ة أت إدثرات لثه EEOCتليا عر   جلنة تسا ك  رص العم  ا مرلسية ي

طاب  تنسيأ أت املعادسات اجلنسية غا املرغ ب  ي اأ أت طو   امات تنسيةأ أت أا تو ث ل  ي أت 
لعموثثهأ أت  وثثع بي ثثة عمثث  موي ثثة تسثثاا  ت طميعثثة تنسثثية إ ا دثثان مثثن لثث به أن لتعثثاسض مثث  أداا ال ثثرد 

 .Equal Employment (Opportunity, 2010: 8خلت الا أت اإلهابة" 
تلعرف التحرش اجلنسي أل ا  عوم أبه: "السو ث اجلنسي غا املرغث ب  يثه تث اا يف بي ثة العمث  أت 

ب  اجلنسثيأ اإلميثاااتأ المي ة املاستيةأ تل تم   ل  عوم العماسات الو  ية أت املست بثةأ النسثات  ات الطثا
اإللثثثاسات اجلسثثثالةأ أت عثثثرض صثثث سأ ت لثثث  مثثثن  ثثث ل ال تثثثا   اإللس تبيثثثة م ثثث  الرتثثثا   الندثثثية عوثثثم 
ا  اتثثث  احملم لثثثةأ ال،لثثثا اإللسثثث تينأ تصثثث حات الت اصثثث  اأتتمثثثاعيأ أت مثثثئلج مثثثن هثثث ت ا  عثثثال ت لثثث  

 (.Hill, Catherine & Holly Kearl, 2011: 5أتتءاا  اإلدرات الماين" ي
تلعثثثثرف التحثثثثرش اجلنسثثثثي أل ثثثثا أبثثثثه: تثثثثو ث ه ثثثث مي غثثثثا مرغثثثث ب بثثثثه تثثثث اا دثثثثان هثثثث ا السثثثثو ث 
تسااأ أت ل  يأ أت غا ل  ي تلثكثر عوثم درامثة ا  ثرادأ تهنثاث العالثا مثن السثو ديات الثا   ث  ارلثا  

 م  :

  اجلساا بااا  من الومح حىت اأعتااا.اأتدال 

  ل النسثثاتأ التدثثرَيات العندثثرلةأ تالوغثثة ا   ميثثةأ تالييثث  التحثثرش الو  ثثي تالستثثال مثثن  ثث
تاليثثثثثال تالسثثثثث  تاليثثثثث فأ تا غثثثثثاين الطا  يثثثثثةأ تالتدثثثثثرَيات امل حيثثثثثة خجلثثثثثنحأ تالت الثثثثثاات 

 تالرتا   تال تا   املتدوة بن ي اجلنح.

  عثثثرض مثثث اد بدثثثرلة مسثثثي ةأ تاملثثث اد اإلخحيثثثةأ تدتابثثثة عمثثثاسات مسثثثي ة عوثثثم اجلثثثاسانأ تالثثثراضت
  عاسات اإلميااات الم ل ة.تال

  العئلة أت عا  التعاتن يف العم أ تاأتتمعاد من ا ب طة اأتتماعية تاإلدرات ال ا ل اتح بثو
 طومات لوحد ل عوم  امات تنسية تال غط لوم اسدة يف اجلماعات السياتية/ الالنية.

   تبية ال ءدية.امل الية من   ل اأابتحا  تالت سح عوم اإلب ب  تا ساخت اإللس 
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  السثثو ث ا  ثث مي تامل ثثو نثثات النثثاس ت اصثثة ا لثثءاص  تا اإلعاابثثة أت مثثن لالثثه ت ت ثثات
 تنسية معينة.

 التء لثثثثث  تالموط ثثثثثة يNORTHERN IRELAND AMBULANCE 

SERVICE, 2001: 4) 

  :املتحثثثثرش ميسثثثثن أن لسثثثث ن أا لثثثثء، يستثثثث  أت امثثثثرأة(أ م ثثثث  عميثثثث أ زميثثثث  يف تعريففففف املتحففففرش
ال الثثثالن أت ال صثثثي اليثثثاب ينأ تهثثث  معوثثث  أت أتثثثتا أ تهثثث  طالثثث أ صثثثالعأ أت لثثثء، العمثثث أ أحثثثا 

 .(,Howard, Linda, Gordon 2007: p 40: 43غرل  ي

  تصنيفات التحرشCATEGORIES OF SEXUAL HARASSMENT  : 
  درت ت دوو هاباا أن التحرش أ   لسوو س يسيو مها: 

  :التحثرش اجلنسثي ال ثاهر أت الدثرلحApparent harassment  تمثن   لثه لطوث  ستثال
 اتداأت تنسية من بساا بعين ن.

  التحرش اجلنسي الي راCompulsive sexual harassment: 

النسثاا سثاف يث ل    ت يه لي   ستال بعين  أ فاستة بعض أ عال التحثرش اجلنسثي المسثيط اثا 
 تاب ره أ تليح ساف اجلنح يف حا  اته.

مثث  احملاتلثثة الثثا ابثثام ا  م عثثة مثثن المثثاح و مثثن  ثث ل دساتثثت   حثث ل تلت ثثع التدثثني  السثثابع 
 التحرش اجلنسي يف الن ا  الياب ين ب ألة  و سلااأ حي  صن  ا التحرش اجلنسي إىل لسوو مها:

أ تهثث ا ال ثثس  ل ثثا إىل Sexual stereotypesأطويثث ا عويثثه الدثث س اجلنسثثية النمطيثثة األول: 
تهثثث  لت ثثثمن لتوثثث  التعوييثثثات الثثثا تيثثث   تتعتمثثثا عوثثثم النثثث يأ تل ت  ثثثا  أبسثثثط ألثثثسال التحثثثرش تأابو ثثثاأ

الرتثثثال اثثثرسا  سثثث  النسثثثااأ تتثثثرتمط هثثث ت التعوييثثثات خل ثثثس  تا ي ثثثة الثثثا ت  ثثثر سثثثا املثثثرأة. م ثثث  أن لمثثثا  
 تعوييات عوم لس  تسم اأ تتزهنا ت اا بالنة أت سي ة.

ا ال ثثثثس  التعوييثثثثاتأ تالعثثثثرتضأ أ تلت ثثثثمن هثثثث Sexual controlتثثثثيطرة اجلنسثثثثية الثففففاين: 
 عوم اب ة الرت  تتيطرته.  تالطومات اجلنسيةأ ل  ية داب  أت تسالة تالا تي  

(. تبثثرزت ،اتلثثة أ ثثر  لتدثثني  التحثثرش اجلنسثثي أعثثا ا جلنثثة Handy, Jocelyn, 2006ي
ي (أ تاأاثاد ا مرلسثEqual Employment Opportunity: 2010تسثا ك  ثرص العمث  ا مرلسيثة ي
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أ حيث  ميثئت هث ت American Federation for university Professors تثات ة اجلامعثات 
 احملاتلة بو لسوو تاتعو من ألسال التحرش اجلنسي تمها: 

 :QUID PRO QUO Harassmentالتحرش اجلنسي التعويضي  (0
QUID PRO QUO  دومثثثة أتينيثثثة تعثثثط تاثثث  لثثثرت  م نيثثثة أت لثثثرت  يف عمثثث   تهثثثي

ياب  منحه ت  ي . ته ا ال س  من ألسال التحرش لي    يه  رد ما ختثتءاا  اب تثه التن يميثة ال ء، م
عوم مراتس لاله ساف م اسدته الن ا  تنسيأ تلت من ه ا ال س  من ألسال التحرشأ تت د ع ابة 

اث تعثثاسف مثثا بثثو أطثثراف التحثثرشال م ثثال ع ابثثة الثثر يح اراتتثثيهأ أت ع ابثثة املسابثثة املتسثثاتلةأ دمثثا أن هنثث
تثثثابع مثثثا بثثثو طثثثريف التحثثثرشأ إاثثثا ة إىل أن م ابثثث  ا ب ثثثم مثثثن التحثثثرش هنثثثاأ ابثثثا ل تثثث  عويثثثه يف حالثثثة 

 اأتت ابة منح ا ب م تع ل ا  أت مسا  ةأ تابا ل ت  عويه العياب يف حالة س   ا.

 :Environmental sexual harassmentالتحرش اجلنسي البيئي  (4
نسثثثية الاا مثثثة تاملسثثثتمرة الثثثا تتعثثثرض  ثثثا ا ب ثثثم دا ثثث  المي ثثثة تل ثثثا هثثث ا ال ثثثس  إىل العثثثرتض اجل

اأتتماعيثثة الثثا تعثثيب  ي ثثاأ تتت ثثمن التعوييثثات اجلنسثثيةأ أت اأهتمثثا  اجلنسثثي غثثا املرغثث ب  يثثهأ تاثثمن 
ه ا ال س  جنا أبه ابا أ جيمث  طثريف عمويثة التحثرش ألثة ع ابثةأ تا ب ثم هنثا أ ت ثطر إىل أن ي ث   ث ا 

 ا هي أ ترلا اأتت ابة ل ل .ال ع  طامل

 ويح د   ع  تنسي لطوع عويه ارلثا  تنسثيا  تلسثن هنثاث م مثح فيثئة لثمعض السثو ديات لسثي 
 .CROUCH, MARGARET, 2001: (8)لطوع عوم  ل  ارلا  تنسيا  

 اأغتداب أت ال رتي يف اأغتداب أت اأعتااا اجلنسي. .8
 ة غا املرغ ب  ي ا.التعويياتأ تاإلمياااتأ تالنسات اجلنسي .1

 ملح اجلسا بطرلية تنسية غا مرغ ب  ي ا. .8

 تت د لء، لعرض ب سه عوم لء، آ ر.  ..

 (.Hill, Catherine & Holly Kearl, 2011: P10تت ي  هي  داترلن ته يل دال ي

 عرض ص س م اة أت تنسية من   ل ال تا   اإللس تبية املءتو ة. .5

مثن  ث ل ال،لثا اإللسث تين أت الستثاب اإللسث تين أن جي، ال ثء، عوثم  عث  لثيا تنسثي  .4
 أت ال تا   اإللس تبية املءتو ة.
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اإللثثثاسة إىل لثثثء، خلثثثث د تثثثاة مثثث    عوثثثم إهنثثثا دميثثثةأ أت  اتنثثثةأ عسثثث أ أت ابطعثثثة دمثثثاة مثثثن  .2
 ال يس أتةأ أت ُمئَّة دما لاي يف الوغة املدرلة الااستة   ل العي د ا  اة.

 تنسية م   د   املتحرش عن أع ا ه اجلنسية. التء ل  تساض بطرلية .3

 ( ا لسال التالية: Boland, Mary 2005: 26: 28تت ي  ماسا ب أبا ي

 تنسثي ل  ثي  اثرشverbal of sexual harassment تلتم ث  يف بعثض امل ثاليات نثات :
لء، أت أد ر تل تم   ل  عوثم: النسثات أت اليدث، تا ل ثال تال ساهثات اجلنسثية صثرَية 
أت م حيثثثثةأ اإلدأا بتعوييثثثثاتأ أت الدثثثث اأ أت توميحثثثثات تنسثثثثيةأ أت اإلدأا بتعوييثثثثات تنسثثثثية 
حثثثثث ل م بثثثثثح ال ثثثثثحيةأ أت اثثثثث ل املنااب ثثثثثات إىل امل اثثثثث عات اجلنسثثثثثيةأ لسثثثثث ل املتحثثثثثرش عثثثثثن 
التءثثي ت اجلنسثثيةأ تا،ثث،اتأ تا   ثثويات اجلنسثثية خلنسثثمة لو ثثحيةأ طثثرح أتثث وة لءدثثية عثثن 

ة أت اجلنسثثية لو ثثء،أ أت ب ثثر ا دا لث  تال ثثا عات اجلنسثثية حثث ل ال ثثحيةأ ا يثاة اأتتماعيثث
 أت إتراا مساملات هات ية م الية لو ء،.

( إىل تيرلثثر ي ثثي مثثن الرابطثثة Mickson, kayuni, 2009: 33يوأشففارت كففايك ميكسففو  
ويثثة هو ثث  مثثن طثث ب الس %41ا مرلسيثثة لو امعثثات عوثثم دساتثثة املكتسثثات التعويميثثةأ أن مثثا ليثثرب مثثن 

أهنثثث  تعراثثث ا لوتحثثثرش اجلنسثثثيأ بينمثثثا لثثث ات مع ثثث  الطالمثثثات ألثثثسال مثثثن  1995اأتثثثتط ي يف مثثثال  
تامل ح ثثات مثثن اإلميثثااات. تأتاثثح   -النسثثات اجلنسثثية -التحثثرش اجلنسثثي غثثا املتدثث  م ثث  امل ثثاليات

ر لثثثي عا  يف أدثثث، الاساتثثثة أن التحثثثرش اجلنسثثثي أمثثثر لثثثا   يف دثثث  مثثثن اليطثثثاعو ا،ثثثاص تالعثثثا  تلسنثثثه أد ثثث
ت ثثاس  ا ثثر   %80حيثث  ألثثاس التيرلثثر سبثثه بسثثمة حاتثثثه يف م ثثادن الطومثثة املثثااسس تالسويثثات ا،اصثثةأ 

 .%19تيف اباعات الاساتة تاحملاارات  %82اجلامعي 

  حتففرش جنسففي جسففديPhysical of Sexual harassment:  تلت ثثمن عثثادا  مثثن
أ تاملعابيثثةأ تالتيميثث أ تحسثثيحأ تاليثثرصأ تالالسثثو ديات تمثثاأ مثثن الربثث  عوثثم اجلسثثاأ تالومثثح
أت الن ثثثثر إىل تسثثثث  ال ثثثثء، ب ثثثثرة  احدثثثثة أت تثثثثالي  أت ملثثثثح م بثثثثح أت لثثثثعر ال ثثثثء،أ 

صثثثع د تهم طثثثاأ أت  ثثثرث ب سثثثه تنسثثثيا أ تثثثثح  ال ثثثء، إىل ا  ثثثن عنثثث ةأ تابثثثا لدثثثث  إىل 
 اأغتداب.

  التعليقفات اجلنسفية اللفكليةComments formal citizenship : لث : م ثال عوثم 
الغمثثثئ خلعثثثوأ تالمدمدثثثةأ تالتدثثث اأ تسمثثثي اليثثثم تأ تلعثثثع ال ثثث اةأ اأهتمثثثا  اجلنسثثثي غثثثا 

 املرغ ب  يهأ الن ر إىل تس  ال ء، ب رة  احدة صع دا  تهم طا .
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  سففلوج جنسففي ففف  لفظففيnon- Verbal تعمثثاات اجلنسثثية العاتابيثثةأ تعيثث  تلت ثثمن ال
أصثث ات ابثثم تأ أعطثثاا هثثااض م ثث  م بثثح ال ثثحيةأ ملثثح م بثثح أت لثثعر ال ثثحيةأ لعطثثي 

 (.Boland, Mary L, 2005: p26: 28دا وية ي

 عينة الدراسة: 
 طالما  من ط ب اجلامعات ت ل  ساف التعرف عوم: 828تس ب  عينة الاساتة من 

 ا،دا ، السيس م لة لوميياس. 

 إجراءات الدراسة: 
 ية اخلاصة ابلتحرش اجلنسي لعل من أبرزها: اطلعت الباحثة على جمموعة من املقاييس األجنب -0

مييثثاس اتثث دا أسمنثثات تآ ثثرتن  (Estrada, Armando X et. Al, 2011: 418ي
Evaluating a Brief Scale Measuring Psychological Climate for Sexual 

Harassment تميياس ماسلا يMARYATI BINTI OMAR, 2008: 115.) 
CLIENT SEXUAL HARASSMENT: THE MEASURE AND 

EFFECTS ON MALAYSIAN PROFESSIONAL WOMEN. 
 تميياس لي دا لوتحرش اجلنسي 

Is this Sexual Harassment? Understanding Check (Chiyoda. KU,  

2008). 

 (Ritter, Barbara A, 2013: 8) تميياس سل 

Deviant Behavior in Computer- Mediated Communication: 

Development and Validation of a Measure of Cybersexual Harassment.  

عمثاسة لييثثاس التحثثرش  1.بعثا  لثث  ابامث  الماح ثثة بتدثمي  املييثثاس يف صث سته املما يثثة مسث    مثثن 
أ ارش تنسثي تسثاا verbal sexual harassmentاجلنسي يف أبعادت ال  ثة: ارش تنسي ل  ي 

Physical Sexual harassment أ ارش تنسي غا ل  يnon- verbal. 
طرلية تدحيح ميياس التحرش اجلنسي ابام  الماح ة بتاتلن عماسات امليياس ييث  تسث ن العمثاسة 

( 8( تعث، عثن بعثا التحثرش اجلسثااأ العمثاسة سابث  ي1( تع، عن بعا التحرش الو  ثيأ العمثاسة سابث  ي8ساب  ي
 ثثثة ب اثث  دثث  ثثث ر عمثثاسات يف لثثسو ا املنثثت   السثثثابع تعثث، عثثن التحثثرش غثثا الو  ثثيأ تابثثا ابامثث  الماح

 (أ تملا دان املييثاس لعتمثا عوثم التثاسلج ال  ثثي يف التيثالر الث زين لوعمثاسات8: 8ت ايحه يف عماسات من ي
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( تإ ا أتثثاب أحيثثا   تسثث ن دستتثثه 8 (  ثثإ ا أتثثاب امل حثث ص يبعثث ( تسثث ن دستتثثه ي -أحيثثا    -تهثث  يبعثث 
( م  مراعاة مسثالرة العمثاسة  بعثاد املييثاس  ثإ ا دابث  العمثاسة عسثح 8س ن دستته ي( تإ ا أتاب ي ( ت1ي

 (.8 -1 -8( باأ من ي8 -1 -8انات عوم امليياس  يعسح التيالر ال زين  يدمح ي

 ياس التحرش اجلنسي:قاخلصائص السيكومرتية مل
ا  تمت حسثثثثاب (  ثثثثرد828تينثثثثو مييثثثثاس التحثثثثرش عوثثثثم عينثثثثة اب ام ثثثثا ي عمويثثثثات أتثثثثرت الماح ثثثثة

 معام ت الدا  تال مات مليياس التحرش خلطر  اآلتية:

 صدق املقياس:  -أ
 لوتحيع من صا  امليياس مت اتتءاا  صا  التحوي  العاموي تصا  اأتسا  الاا وي.

 :Factorial Validityالصدق العاملي  -0
 Principal Componentاتتءام  الماح ة هث ا ا تثو ب ت يثا  لطرليثة املسث  ت ا تاتثية 

ت يثثا   Varimaxتلر احملثثاتس تثثاتلرا  متعامثثاا  بطرليثثة ال اسميثثادح تمت تثثا Hotellingالثثا تاثثع ا هثث توينج 
أ تطميا ملا تاا يف بتا ج التحويث  العثاموي مت اتثتء ص  م عثة Kaiser Normalizationحمل  دالئس 

 تهي داآليت:  -من ا بعاد الا لتس ن من ا ميياس التحرش
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 (0دول )ج
 مصفوفة العوامل الدالة إحصائيا وتبعاهتا بعد تدوير احملاور 

 العوامل العبارات

8 1 8 
18 94548   
88 945.9   
80 94584   
. 94.45   
82 94.5.   
8. 94.8.   
84 94.84   
1 94808   
80 94850   
8 94851   
12 9489.   
14    

5    

88    

.1    

88    

19    

1.  94542  
84  94585  
83  94589  
83  94513  
.9  94.20  
8.  94.48  
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 العوامل العبارات

8 1 8 
81  94.82  
4  94.98  
81  94842 948.4 
11  948.4  
89    
8    
85   94551 
0   94583 
88 94820  94.2. 
15 948.9  94.28 
.8   94.21 
3  94808 94.58- 
18   94.83 
13  94898 94.94 
85   94823 
10 94888  94829 
82   948.3 
2 94811  94888 
89  94891 94881- 

 84883 84830 84581 اجل س السامن
 %24.2 %34943 %34.90 بسمة التمالن

 %1840.3 %844.22 %34.90 بسمة التمالن ال ادمية

 (.10511ة مت استبعاد العبارات اليت تلبعها أقل من )ملحوظ
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مثن التمثالن السوثيأ ت يمثا لوثي  %1840.3اتل السثابع تتث د ث ثثة ع امث  ت سثر لت ح من اجلث
ت سثثا هثث ت الع امثثث  تثثيس ل تيا بعثثا تثثثاتلر احملثثاتس تثثاتلر متعامثثثاأ تلت ثثح مثثن اجلثثثاتل السثثابع أبثثه تثثثيت  

 .94899( د ن ت مع ما أاب  من 19أ 1.أ 5أ 88أ 8أ 89أ 88أ 14اتتمعاد العماسات ساب  ي

 العامل األول:
بنثثاا   ات ت ثثمعات دالثثة عوثثم هثث ا العامثث  حيثث   88رت عمويثثة التحويثث  العثثاموي عثثن تتثث د أتثث 

( تبوثثث تثث ست السثثامن 94548(أ ي.9489تثث اتح معثثام ت ت ثثم  هثث ت المنثث د عوثثم هثث ا العامثث  مثثا بثثو ي
مثثثثن ح ثثثث  التمثثثثالن السوثثثثي ت يمثثثثا لوثثثثي تثثثثاتل ل اثثثثح هثثثث ت  %34.90أ تل سثثثثر هثثثث ا العامثثثث  84581
 العماسات. 

 (4)جدول 
 يوضح عدد البنود ذات التلبعات الدالة على العامل األول ومعامالت تلبعات كل منها

 درجة التلبع العبارة رقم العبارة م
 94548 أمئح م  زمي يت تأملح لعرهن أت م بس ن. 18 .8
 945.9 أد   إىل اإلب ب  مل اهاة امل ااب  اإلخحية. 88 .1
 94584 مل ااي  اجلنسية.أح  ا ال  د اا  يف ا 80 .8

.. . 
أهت  خلا  ل إىل غرف ال ات تا حادل  الرتمابسية م  

 94.45 اآل رلن من   ل م ااب  الت اص  اأتتماعي.

 .94.5 عناما أس  أب م مجيوة أ ىن أ  ها يف ح ط. 82 .5
 .94.8 املرأة لو   اعي  ل ل  أح  م اليت ا تنسيا . .8 .4

2. 84 
ث م  زم  ي يف دتابة عماسات ياش ا ياا عوم دن  ال  

 94.84 اجلاسان يف املااي.

3. 1 
عناما أغ   من زميوي أاب   بعم  حردات خليا تاجلس  

 94808  استة عن إطاس ا دب العا .

 94542 أغمئ بعط لألب م الا ت اين. .1 .0
 94513 لاا وية.أح  إعطاا هااض لءدية لو نح اآل ر دامل بح ا 83 .89
 94842 تع، سمي اليم ت يف ا  اا عن اأهتما  خل ء، اآل ر. 81 .88
 .9489 أاب   خلتود، خلن ر عوم بعض زم  ي يف ا ما . 12 .81
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 درجة التلبع العبارة رقم العبارة م
 94551 ألعع ل ا عوي ا عنا سؤلة لء، ل اين. 85 .88
 94583 عنا إع ال ب ء، من اجلنح اآل ر أغمئ له بعيط. 0 
 .94.2 أاب   إبستال ص س تنسية خلتوي  ن أت عوم اإلميي . 88 

لت ثثح مثثن اجلثثاتل السثثابع أن معثثانذ تم ثثامو هثث ت المنثث د لت ثثح أهنثثا تثثاتس حثث ل.. ملثثح ال ثثعر 
تامل بثثح عنثث تأ تالثثا  ل إىل اإلب بثث  مل ثثاهاة امل اابثث  اإلخحيثثةأ تاأتثثتمتاي خل ثثات اجلنسثثي تا حادلثث  

طثثاب  تنسثثي عثث، اإلب بثث أ تعثثن التحثثرش خملثثرأة تب ثثرة الرتثث   ثثا عوثثم أهنثثا لوثث   الرتمابسثثية الثثا امثث  
اثثعي أ تعثثن تثثو ديات تنسثثية مسثثي ة م ثث  عمثث  حردثثات خليثثا تاجلسثث   استثثة عثثن إطثثاس ا دبأ تعثثن 
لع س ال ء، خلئه  تال ءر مغازلة النساا. تمن مث  إن ه ت املعاين تامل امو تاع  إمسابية تسثمية هث ت 

 التحرش اجلنسي ف  اللفظي. م  بعام  العا
 العامل الثاين: 

بنثث د  ات ت ثثمعات دالثثة عوثثم هثث ا العامثث  حيثث   89العثثاموي عثثن تتثث د أتثث رت عمويثثة التحويثث  
( تبوثثث تثث ست السثثامن 948.4(أ ي94542تثث اتح معثثام ت ت ثثم  هثث ت المنثث د عوثثم هثث ا العامثث  مثثا بثثو ي

التمثثثثالن السوثثثثي ت يمثثثثا لوثثثثي تثثثثاتل ل اثثثثح هثثثث ت مثثثثن ح ثثثث   %34943أ تل سثثثثر هثثثث ا العامثثثث  84830
 العماسات.

 (5جدول )
 ومعامالت تلبعات كل منهاالثاين يوضح عدد البنود ذات التلبعات الدالة على العامل 

 درجة التلبع العبارة رقم العبارة م
 94589 الرت  عوم دت  اجلنح اآل ر ليا عادا تمرغ ب. 83 .8
 94829 أتعما ملح تس  اآل رلن.  10 .1
 94.82 تأ  صغا تعما أحا أاباسل ملح تسمي ملسا  تنسيا .  81 .8
م حيثثثثة ا ب ثثثثم اجلميوثثثثة تامل ثثثثي تسا  ثثثثا بثثثث ي مثثثثن أبثثثث اي الغثثثثئل  4 ..

 احملم ب. 
94.98 

 94.21 أح  مااعمة اجلنح اآل ر تابرص ن يف مناطع معينة.  8. .5
يثثثا أتثثثا متعثثثة عنثثثا  ثثث ف اجلثثثنح اآل ثثثر مثثثط عنثثثا سؤلثثثة منط 3 4

 ا ساتة.
94.58- 



  التحرش اجلنسي ساخلصائص السيكومرتية ملقيا

 4104، أبريل 54العدد  جملة اإلرشاد النفسي، مركز اإلرشاد النفسي،                              445

لت ح من اجلاتل السابع أن معانذ تم امو ه ت المنث د لت ثح أهنثا تثاتس حث ل التحثرش اءتوث  
ألثثساله مثثن غمثثئ خلعثثو لألب ثثم امل ثثاةأ تإليثثاا النسثثات اجلنسثثية عوثثم اآل ثثرلنأ ت،اتلثثة التثثا   يف ا يثثاة 

لية اآل ثرلن مثن  ث ل إستثال الرتثا   اجلنسية من   ل إعطاا هااض لءدية تاا  لو ثنح اآل ثرأ م ثا
تاملساملات التوي  بية  ات الطاب  اجلنسيأ تم حية اإل ر تامل ي تسا   أ تم ثاليت   مثن  ث ل تعمثاات 
 تنسثثثية لثثثسوية م ثثث  إليثثثاا اليمثثث  يف ا ثثث اا تالغمثثثئ خلعثثثوأ تاتثثثتءاا  العمثثثاسات الثثثا أ يثثثاش ا يثثثاا مثثث 

التحففرش اجلنسففي تامل ثثامو تثثاع  إمسابيثثة تسثثمية هثث ت العامثث  بعامثث   اآل ثثرلن. تمثثن مث  ثثإن هثث ت املعثثاين
 اجلسدي.

 العامل الثالث:
بنثثا  ات ت ثثمعات دالثثة عوثثم هثث ا العامثث أ حيثث   88أتثث رت عمويثثة التحويثث  العثثاموي عثثن تتثث د 

( تبوثثث تثث ست السثثامن 94881(أ ي94551تثث اتح معثثام ت ت ثثم  هثث ت المنثث د عوثثم هثث ا العامثث  مثثا بثثو ي
مثثثثن ح ثثثث  التمثثثثالن السوثثثثي ت يمثثثثا لوثثثثي تثثثثاتل ل اثثثثح هثثثث ت  %24.29تل سثثثثر هثثثث ا العامثثثث   أ84883
 العماسات.

 (5جدول )
 ومعامالت تلبعات كل منها الثالثيوضح عدد البنود ذات التلبعات الدالة على العامل 

 درجة التلبع العبارة رقم العبارة م
الثثثثا ألثثثعر بسثثثعادة خلغثثثة عنثثثاما تع ثثث  النسثثثاا بسومثثثات الغثثثئل  8 -8

 أليي ا عوم مسامع ن. 

94851 

 94585 أح  إلياا النسات اجلنسية عوم اآل رلن.  84 -1
أستثثث  الرتثثثا   تاملساملثثثات التوي  بيثثثة  ات الطثثثاب  اجلنسثثثي  تثثثت ئ  .8 -8

 سا اآل رلن. 
94.48 

أترلثثثثثث  بعثثثثثثض املساملثثثثثثات ا ات يثثثثثثة  ات امل ثثثثثثم ن اجلنسثثثثثثي مثثثثثث   9. -.
 أ رضت. 

94.20 

 94.28 ما أابو  الس   يف أا م ا  لس   عن ا ياة اجلنسية.  دا ما   15 -5
 94.83 لتيم  اجلنح اآل ر ناتزايت اإلخحية.  18 -4
 948.4 اتتءا  م  زم  ي عماسات ياش ا ياا.  11 -2
 94.94أحثثث  أن أتثثث ل زمثثثي يت بطرليثثثة غثثثا ممالثثثرة عثثثن حيثثثا   اجلنسثثثية  13 -3
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 درجة التلبع العبارة رقم العبارة م
 يالاتسة ال  رلة(. 

 94823 مرست خب،ات تنسية تي ة. 85 -0
أد   إىل اإلب ب  ل تتماي خ ال  عن الع ابات ا ميمية مث   82 -89

 اآل رلن. 
948.3 

الدثثثث ا تعثثثثض ال ثثثث ال  عنثثثثا سؤلثثثثة أثثثثثىن بثثثث ي مثثثثن أبثثثث اي الغثثثثئل  2 -88
 الع ي . 

94888 

 94881  أ لعت، التحرش تو دا  عاتابيا  تإاا غئل تاملرأة ا  الغئل. 89 -81

لت ح من اجلاتل السابع أن معانذ تم امو ه ت المن د لت ثح أهنثا تثاتس حث ل تثو ديات تنسثية 
ل  ية تع، عن إهابة تايا النساا تالسءرلة من ن م   الد ا تعض ال  ال  عنا سؤلة ا ب ثمأ ا ثال   

إىل اإلب بثث  لوتعثثرف عوثثم النسثثاا  ا ميميثثة د ثثاا أ الثثا  ل د ثثاا  يف ا مثث س اجلنسثثية تالتطثثر  إىل ا  ابثثات
تم ثثثثاهاة امل اابثثثث  اإلخحيثثثثةأ تاأتثثثثتمتاي خ حادلثثثث  الرتمابسثثثثية تالع ابثثثثات ا ميميثثثثةأ تسأ  املتحثثثثرش أن 

تو ث عاتاين تإاا غئل امه املرأةأ تعما ل ع  ه ت السو ديات ابا لس ن تعرض ،ث،ات التحرش ه ا ليح 
تثث  بسثثوطته عوثثم ا ب ثثم ت   ثثه مثثن  د سلتثثهأ تمثثن مث  ثثإن هثث ت تنسثثية تثثي ة يف الدثثغرأ تعثثن اتثثتمتاي الر 

 التحرش اللفظي.املعاين تامل امو تاع  إمسابية تسمية ه ت العام  بعام  
 : Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخلي  -4

عوثم   مت إجياد الت ثابح الثاا وي لومييثاس عثن طرلثع حسثاب معامث  اأستمثا  بثو دستثات ا  ثراد
 د  عماسة تالاستة السوية لومعا ال ا تنتمي إليه.
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 (4جدول )
 (055االتساق الداخلي لعبارات مقياس التحرش )  = 

 التحرش اللفظي التحرش اجلنسي اجلسدي التحرش اجلنسي ف  اللفظي
 معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط رقم العبارة  معامل االرتباط  رقم العبارة

8 94581** 8 94.24** 8 94..9** 
1 94510** 1 94.43** 1 94888** 
8 94.50** 8 94..5** 8 94.90** 
. 94589** . 94.43** . 9459.** 
5 94840** 5 94.54** 5 94844** 
4 94.82** 4 94.80** 4 94132** 
2 94.88** 2 94.43** 2 94.42** 
3 94858** 3 94.88** 3 94.42** 
0 94.81** 0 94.88** 0 94122** 
89 94.8.** 89 94.99** 89 94.81** 
88 94.52**   88 94843** 
    81 94..5** 
    88 948.5** 

 (9498** دال عنا مست   دألة ي( 9495* دال عنا مست   دألة ي

(أ 9498لت ح من اجلاتل السابع أن ابثي  معثام ت اأستمثا  دالثة إحدثا يا عنثا مسثت   دألثة ي
 مت إجياد الت ابح ا،استي لوميياس عن طرلع حساب معام  اأستمثا  بثو دستثات ا  ثراد عوثم الاستثة مث

السوية لومعا تالاستة السوية لومييثاس. تتث ف لثت  حث ف العمثاسات الثا معامث  استماط ثا خلمعثا ا،ثاص سثا 
 غا دال إحدا يا .

 السوية. معام ت صا  اأتسا  الاا وي  بعاد امليياس تالاستة
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 (055( )  = 5جدول )

 معامل االرتباط األبعاد

 **94282 التحرش اجلنسي غا الو  ي 

 **94483 التحرش اجلنسي اجلساا 
 **94208 التحرش الو  ي 

 (9498** دال عنا مست   دألة ي( 9495* دال عنا مست   دألة ي

ة إحدثثثا يا  عنثثثا مسثثثت   دألثثثة لت ثثثح مثثثن اجلثثثاتل السثثثابع أن مجيثثث  ابثثثي  معثثثام ت اأستمثثثا  دالثثث
 (. ته ا لكدا صا  امليياس.9498ي

 ثبات املقياس: -ب
 درتبماخأ تطرلية الت ئ ة الند ية.  - ساب ثمات امليياس مت اتتءاا  طرلية أل ا

 :Cronbach Alpha( طريقة ألفا كرونباخ 0)
ح بنثث د اأ تمثثاس  ثثة تعتمثثا معادلثثة أل ثثا درتبمثثاخ عوثثم تمالنثثات أتثث وة اأ تمثثاسأ تت ثث   أن تيثثي

 تاحاة  يطأ تل ل  ابا  الماح  يساب معام  ال مات لس  بعا عوم اب راد.

 ( 5جدول )
 (055كرونباخ )  =   -قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا

 قيمة ألفا األبعاد

 94504 التحرش اجلنسي غا الو  ي 

 94558 التحرش اجلنسي اجلساا 
 .94.8 التحرش الو  ي 

 94285 السوية لوميياس  الاستة

 لت ح من اجلاتل السابع أن مجي  ابي  معام ت أل ا مرت عةأ فا جيعونا ب ع يف ثمات امليياس.

 ( طريقة التجزئة النصفية:4)
تهنا ااتل الماح ة ابياس معام  اأستما  لس  بُعا بَعا تيسي   يراتثه ليسثمو يمتسثاتضن إ ا   (8ي

 متساتضن إ ا دان عاد ال يرات  ردا(.تغا  -دان عاد ال يرات زتتي
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 ( 5جدول )
 قيم معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ملقياس التحرش

 =  (055) 

 معامل التجزئة النصفية األبعاد

 94495 التحرش اجلنسي غا الو  ي 

 94538 التحرش اجلنسي اجلساا 
 94510 التحرش الو  ي 

 94292 الاستة السوية لوميياس 

 لت ح من اجلاتل السابع أن مجي  ابي  الت ئ ة الند ية مرت عة فا جيعونا ب ع يف ثمات امليياس.

  :نتائج الدراسة 
فا تمع ميسننا م ح ة است اي ابي  ت معات العماسات يف التحوي  العثامويأ تلعث  هث ا ساتث  إىل أن 

بينمثثثا تصثثثو  أعوثثثم  .9489 هثثث ا املييثثثاس  ثثث  معاجلتثثثه خلتحويثثث  العثثثاموي حيثثث  تصثثثو  أابثثث  ت ثثثمعات
فثثا لثثال عوثثم أن الت ثثمعات النانثثة عثثن التحويثث  العثثاموي عوثثم العينثثة مرت عثثة تهثث ا لكدثثا  94542ت ثثمعات 

 ص حية اتتءاا  امليياس يف ص سته الن ا ية يف ا يار تالاساتات ا،اصة التحرش اجلنسي. 

عوثم  تمثا  بثو دستثات ا  ثراد مت إجياد الت ثابح الثاا وي لومييثاس عثن طرلثع حسثاب معامث  اأس 
 د  عماسة تالاستة السوية لومعا ال ا تنتمي إليه. 

تتسثث ن دالثثة عنثثا مسثثت   دألثثة  94888أ **94510تتراتحثث  ابثثي  معثثام ت اأستمثثا  بثثو **
 (.9498ي

مث مت إجياد الت ابح ا،استي لوميياس عن طرلع حساب معام  اأستما  بو دستات ا  راد عوم 
وية لومعا تالاستثة السويثة لومييثاس. أن مجيث  ابثي  معثام ت اأستمثا  دالثة إحدثا يا  عنثا مسثت   الاستة الس

درتبمثثاخأ تطرليثثة   -(. فثثا لكدثثا عوثثم صثثا  املييثثاس. تحينمثثا بنتيثث  إىل ال مثثات بطرليثثة أل ثثا9498دألثثة ي
يثث  أبنثثا بيمثث  تهثثي ابثثي  مرت عثثة لو مثثات ح .94.8ت 94504الت ئ ثثة الندثث ية جنثثا أن اليثثي  تراتحثث  بثثو 
أت أد ثثثر فثثثا لثثثال عوثثثم ثمثثثات  94809لسثثث ن معامثثث  ال مثثثات  ابثثثي  ال مثثثات مثثثن طرليثثثة أل ثثثا درتبمثثثاخ عنثثثاما

املييثثثاس تبنسثثث  مرت عثثثة تلثثثئضدة الت دثثثا عوثثثم ثمثثثات املييثثثاس جنثثثا أبثثثه مثثثن  ثثث ل طرليثثثة الت ئ ثثثة الندثثث ية 
 تبييمة مرت عة. فا لكدا عوم ثمات امليياس 94510ت 94495تراتح  معام ت ال مات بو 
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 تفسري النتائج: 
" دثثاتوو تكدثثا عوثثم أن التحثثرش هثث   م عثثة مثثن Kathleenتخلرتثث ي لوثث ار الن ثثرا جنثثا أن "

ا  عثثثالأ ليثثث   سثثثا الرتثثث  اثثثا املثثثرأةأ تالثثثا تعسثثثح يف  مو ثثثا املسابثثثة اأتتماعيثثثة املتابيثثثة لومثثثرأة مياسبثثثة 
لن عي لومرأة عوثم أدتاسهثا ا  ثر أ تت ثع هث ت الرؤلثة خلرت أ دما تعسح أل ا عموية ب ر الاتس اجلنسي ا

 إن التحرش اجلنسي لن   من ت اتاتت ت رت  الي ة تحياز ا تاتتغ  ا بو الرتثال تالنسثاا عوثم املسثت لو 
اأتتمثثثاعي تال يثثثايفأ تلعمثثث  التحثثثرش اجلنسثثثي عوثثثم ا  ثثثال عوثثثم هثثث ت ال ثثثرت  تالتمالنثثثات عوثثثم املسثثثت   

 (.Kathleen, Rospenda, 1998: p. 41التن يمي ي
أما خلنسمة  بعاد امليياس ال  ثة تهي التحرش اجلنسي اجلسااأ تالو  يأ تغا الو  ي ت صو  

( إىل است ثاي بسث  تعثرض املدثرضت تا تنميثات لوتحثرش اجلنسثي بسا ثة أب اعثه 1993سلا ،ما حسثن ي
عوثثثثم  %03أ %38لنسثثث  بثثثاأ مثثثن التدثثث ا إىل د ثثثث  املتحثثثرش بعثثثض مثثثن أع ثثثثاا تسثثثات  سابثثث  ا

( أن التحرش اجلنسثي تألثساله املءتو ثةأ ظثاهرة م تث دة بثو 1992الت ايل. دما تكدا ماَية أمحا عمادة ي
يف اآلتبثثثة ا  ثثثاة ت ثثث ا تئالثثثا أ عثثثال  %2344عينثثثة الاساتثثثةأ حيثثث  سأت مع ثثث  عينثثثة الاساتثثثة تبنسثثثمة 

إلي ثا الاساتثة تثرتمط يف تابث  دمثا من ثا اثا امل ته اا ا ب م. تهث ت النتي ثة الثا ابت ث  التحرش اجلنسي 
ل  ات اجملتم  املدرا من تغياات اتتماعية تاابتدادلةأ تلع  أه  ه ت التغياات ه  التح ل سث  النمث    
الرأ ايلأ تما تمعه من ا أت ابيميةأ من ا تثيادة ابثي  املثادة تالثربح تال ردلثةأ تهثي اليثي  الثا نعث  إمسابيثة 

أن  Gila, Bronner, et al( .198ن تالتعاا عوي   أد،. تتثر  تثي  بث سبر تآ ثرتن يابت اث اآل رل
مثثثن املتحرلثثثو دثثثاب ا ستثثثال ارلثثث ا خلنسثثثاا تأد ثثثر  %25خلنسثثثمة ملثثثن هثثث  املتحرلثثث ن  مينثثث  الاساتثثثة أن 

املتحرلثثو لثثي عا دثثاب ا مراثثم ستثثالأ خلنسثثمة لتسثثراسات تابثث ي حثثاتر التحثثرش اجلنسثثي: تب تثثه عثثا  دثثان 
تسراس التحرش اجلنسي لي  دوما أصمح السو ث أد ر محيمية باالة من التعوييثات اجلنسثية تامل ثالية املسثممة 
لوغثثثيوأ تالتحثثثرش اجلنسثثثي ميسثثثن أن لت ثثثمن تثثثو ديات متن عثثثة تمثثثاأ مثثثن التعوييثثثات اجلنسثثثية إىل اأتدثثثال 

 اجلساا أت اجلنسي. 
يأ فثثا جيعونثثا ب صثثي ختثثتءاامه يف تلثثال مثثا تثثمع عوثثم أن املييثثاس صثثار لييثثاس التحثثرش اجلنسثث

ص سته الن ا ية يف ا يار تالاساتات ا،اصة خلتحرش اجلنسثي خعتماسهثا مثن أحثار املتغثاات الن سثية يف 
 الاساتات ال ص ية.

 املراجع: 
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. بثثثاتت: داس الستثثث  العوميثثثة 1(. اليثثثام س احملثثثيط.  8005أخدأ ،مثثثا بثثثن لعيثثث ب يال ثثثاتز  .8
 لوطماعة.

(. غيث   يف  ثاا مدثر التحثرش اجلنسثي مثن املعادسثات الس ميثة حثىت 1993حسثن ي سلا ،ما .1
 اأغتداب. دساتة مياابية: املردئ املدرا  ي   املرأة.

أ صثثيات 8(. لتثثاس الدثثحاحأ تدثثحيح ل تثث  ال ثثي  ،مثثاأ  8003،مثثا ابثثن أمحثثا الثثرازا ي .8
 باتت لمنان: املستمة العدرلة لوطماعة تالن ر.

(. الع امثثثثثث  املكدلثثثثثثثة إىل ظثثثثثثاهرة التحثثثثثثرش اجلنسثثثثثثي تدتس ا،امثثثثثثثة 1989مثثثثثثا ي،  تحثثثثثثي ،مثثثثثث د ..
اأتتماعية يف التعام  مع ا. دساتة مطميثة عوثم طالمثات ال رابثة الرابعثة  امعثة ال يث  . مدثر. دويثة 

 ا،امة اأتتماعية. تامعة ال ي  .

 (.  ينا.1981مردئ أبماا ا م  املتحاة ي .5

 (.  ينا.1988مردئ أبماا ا م  املتحاة ي .4

(. التحثثثرش اجلنسثثثي يف ا يثثثاة الي ميثثثة دساتثثثة مياابيثثثةأ دويثثثة ال بيثثثة: 1992ماَيثثثة أمحثثثا عمثثثادة ي .2
 تامعة أتي  . 
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