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 ملخص 

تعيش اجملمتعات املعارصة مجموعة من اخملاطر عىل مس توايت متعّددة، من حوادث يومية يتعرض لها  

اطر هتّدد الهوية الثقافية واحلضارية. ويه خماطر  الأفراد، أأو خماطر مرتبطة ابلآفات الاجامتعية أأو خم

ماكنياهتا الأمنية والربوية والإعالمية ملواهجهتا. ليس ابلغريب اهامتم الش باب   تسّخر لها ادّلول لّك اإ

ل أأن الأساس يف هذه اجلهود، هو وعي املواطنني هبا، ذكل   اجلامعي املثقف هبذه الانشغالت، اإ

ىل دراسة مدى شعور عينة  يه مسؤولية امجليع.أأن الأمن ومواهجة خماطره  يتطرق هذا البحث اإ

ىل طرق مواهجهتا. حيث قام الباحث بتصممي أأداة   من طلبة اجلامعة مبختلف اخملاطر، ونظرهتم اإ

مهنجية لقياس الوعي الأمين، "مؤرش الوعي الأمين عند الش باب". ويه عبارة عن اس تبيان مّت  

ىل الانشغالت الأمنية، وما يمتتعون به  اس تعامهل مجلع املعطيات، مما  مسح ابلتعرف عىل نظرة الطلبة اإ

طالبة(، من خمتلف   40طالبا و  40طالبا ) 80لقد أأجري البحث عىل عينة من  من وعي أأمين. 

اجلامعات اجلزائرية. حيث أأثبتت النتاجئ شعور أأفراد العينة ابخملاطر املرتبطة ابلآفات الاجامتعية 

تتبعها اخملاطر املرتبطة بسالمة واس تقرار الوطن. تأأيت يف املرتبة الثالثة البعد  ابدلرجة الأوىل، 

املتعلق مبخاطر احلضارة الصناعية مثل التلوث البييئ، مث البنود املرتبطة ابلتطرف والتسامح يف  

ماكنية  اجملالت املذهبية والعقدية. أأما يف املرتبة الأخرية فنجد البنود املرتبطة ابلأمن الفردي واإ 

 التعرض خملتلف احلوادث. 
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Abstract 

Contemporary societies coexist with a range of risks, from daily 

accidents to risks associated with social delinquencies or threats to 

cultural and civilization identity. These are risks to which states provide 

all the necessary educational informational and security means in order 
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to confront them. It is not surprising that students are interested in 

these concerns. However, the basis in these efforts is the awareness of 

citizens about it, as security is the responsibility of all. This research 

examines the extent to which a sample of university students feels 

different risks and how they look the ways to address them. The 

researcher has designed a systematic tool for measuring security 

awareness, "the Youth Security Awareness Index". It is a questionnaire 

used to collect data related to security awareness of a sample of Algerian 

university students. This made possible the identification of students' 

perceptions of security concerns and their security awareness. A sample 

of 80 students (40 males and 40 females) from various Algerian 

universities participated in this study. The results demonstrated the 

perception by members of the sample of the risks associated with social 

delinquency, followed by risks associated with the safety and stability of 

the country. The third dimension concerned the dangers of industrial 

civilization, such as pollution, finally we found the items associated with 

extremism and tolerance in doctrinal and belief areas. In the last place, 

we find items related to individual security and the possibility of 

exposure to various incidents. 
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