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دراسة ميدانية عىل عينة من طلبة اجلامعة   رصة: شعور الش باب ابخملاطر الأمنية يف اجملمتعات املعا 

 ية. اجلزائر 

 10بوفلجة غيات 

 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. 

 الاطمئنان.  ؛ التسامح ؛ التطرف ؛اجلرمية ؛: الشعور ابخملاطرفتاحية امل لكامت  ال

Youth sense of security risk in contemporary societies: a field study of a 

sample of Algerian university students 

Boufaldja Ghiat 

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 

 

 ، اجلزائر. 2لعلوم الاجامتعية، جامعة وهران ية اك قسم عمل النفس،  10
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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. 

Keywords: Sense of risk; Crime; Extremism; Tolerance, Reassurance. 
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 مقدمة 

تزايدت أأمهية الوعي الأمين يف الس نوات الأخرية، مع تزايد الاضطراابت واخملاطر الأمنية وتنوعها  

ومي امليالدي. وأأبرز مظاهر اخملاطر  قيف الوطن العريب، وتفامقت مع بداية الألفية الثالثة من الت 

طرف والالتسامح  وتوّسع ظاهرة الت ، الأمنية، ظهور ما اصطلح عىل تسميته ب"الربيع العريب"

والعنف. وما ساعد عىل ذكل توفر وسهوةل اس تعامل تكنولوجيا التصال وش باكت التواصل  

  يف كة الس ياس ية واملسامهة ر االاجامتعي وارتفاع مس توى التعلمي، وتزايد مطالب الش باب يف املش

 اختاذ القرارات.

للعيان، كام هو احلال ابلنس بة  وهكذا تنوعت اخملاطر الأمنية، فبعضها قد حتدث يوميا ويه واحضة 

حلوادث الطرقات واحلرائق، أأو التعرض للعنف اللفظي أأو البدين، وقد حيدث ذكل ابلبيت أأو  

ىل الآفات الاجامت العمل. كام نشاهد توّسع أأماكنابلشارع أأو يف  عية اكلإدمان عىل الكحول  اخملاطر اإ

ىل خماطر أأعىل مرتبطة بسالم ة ادلوةل واملقومات الثقافية واحلضارية  واخملدرات. وقد يصل الأمر اإ

وهو ما أأدى   للأمة، اكلهتديد املوّجه للغة العربية أأو العقيدة الإسالمية وما يشلك ذكل من خطورة. 

ىل احلاجة لتضافر اجلهو  ومؤسسات التعلمي، من رايض   والتعاون بني خمتلف الأهجزة الأمنية د اإ

ىل اجلامعة، وهجود الأهجزة الإعال مية، من أأجل رفع مس توى الوعي الأمين عند التالميذ  الأطفال اإ

 والطلبة، وابلتايل املساعدة عىل نرشه يف اجملمتع معوما. 

يف موضوع الوعي الأمين وأأدوات   للكتاابت العلمية –بل غياب حسب علمي  –هناك نقص كبري 

  هذا اجملال احلساس معلية صعبة. قياسه، مما جيعل البحث يف 

اسة الوعي الأمين عند الشاب اجلامعي، ملا ذلكل من أأثر كبري عىل الأمن القويم  وهنا تظهر أأمهية در 

ول  العريب يف عرص يتسم ابلرصاعات واحلروب الظاهرة واخلفية، يف وقت أأصبحت فيه حدود ادلّ 

ماكنية التحمك فهيا، أأو   شفافة، وأأصبحت الأفاكر الهدامة تقطع املناطق وادلول والثقافات دون اإ

ىل عقول الش باب. تبقى الوس يةل الوحيدة ملواهجة هذه الظاهرة، دمع الوعي  منعها من ال وصول اإ

لقاء الضوء علي   ومناقش ته. هالأمين يف اجملمتع وعند الش باب خاصة، وهو ما تسامه هذه ادلراسة يف اإ

 أأمهية الأمن يف الإسالم: 

ن الأمن مطلب أأسايس للراحة والسالمة ابلنس بة للأفراد، وأأساس الاس تقرا ر والتطور ابلنس بة  اإ

للمجمتعات وادلول، وأأساس التوّسع ابلنس بة خملتلف احلضارات. ولأمهية موضوع الأمن فقد جاء  

آن الكرمي. قال هللا تعاىل  : ذكره يف سور متعددة من القرأ

آَمهَنُْم ِمْن َخْوٍف  { - ي َأْطَعَمهُْم ِمْن ُجوعٍ َوأ ِ َذا الَْبيِْت، اذلَّ  (.  4-3)سورة قريش/  }فَلَْيْعُبُدوا َربَّ َه َٰ

آمنًا وارزق أأههل من المثرات ... { - براهمي رب اجعل هذا البدل أ ذ قال اإ  (. 126)البقرة/  } واإ

بَْراِهمُي َرِبّ اْجَعْل َهَذا { -
ِ
ْذ قَاَل ا

ِ
آِمنًا َواْجنُْبيِن َوبيَِنَّ َأْن نَعْ اَوا براهمي/  }ُبَد اْلَْصَناَم  لَْبدَلَ أ  . (35)اإ

آمنة مطمئنة يأأتهيا رزقها ر { - فكفرت بأأنعم هللا   دا من لك ماكنغ ورضب هللا مثال قرية اكنت أ

 (. 112سورة النحل/ ) }فأأذاقها هللا لباس اجلوع واخلوف مبا اكنوا يصنعون

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=984&idto=984&bk_no=49&ID=1002#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=984&idto=984&bk_no=49&ID=1002#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=984&idto=984&bk_no=49&ID=1002#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=984&idto=984&bk_no=49&ID=1002#docu
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هَْتُدونَ  - ميَاََنُم ِبُظمْلٍ ُأْولَـئَِك لَهُُم اَلْمُن َومُه مُّ
ِ
آَمنُوْا َولَْم يَلِْبُسوْا ا يَن أ ِ  (.   82)الأنعام:  }}اذلَّ

ي اْرتَََضٰ لَهُ}.َولَُيَمكََِّنَّ لَهُْم دِ  - ِ ُْم ِمْن بَْعِد َخْوِفهِْم َأْمنًا...يهَنُُم اذلَّ لهَنَّ  (. 55)سورة النور/ } ْم َولَُيَبّدِ

نة النبوية الرشيفة، فقد حّص عنه آمنًا يف رسبه، معاىًف يف بدنه،   ل:نه قاأأ   أأما يف الس ّ )من أأصبح أ

 لرتمذي وقال حديث حسن[. اعنده قوت يومه؛ فكأمنا حزيت هل ادلنيا حبذافريها( ]رواه 

من.  وهو ما يؤكد أأمهية الأمن بلك أأشاكهل يف الإسالم، من أأمن نفيس وأأمن غذايئ وأأمن من هج

 وهو ما يؤكد تشعب ومشولية مفهوم الأمن يف الإسالم. 

 معىن الأمن لغة واصطالحًا: 

سكينة والهدوء  ل هناك عدة مفاهمي مرتبطة ابلأمن، أأي عدم اخلوف، ويروَنا مرتادفة معها ومهنا ا

: الآمن هو الواثق املطمنئ"  الوثوق، ويقال-السالم-والاطمئنان...فالأمن لغواي هو “الطمأأنينة

(، وأأبرز معاين الأمن ابملفهوم العام هو ما ورد يف القاموس العاملي اجلديد بأأنه:  2003غالب حنا ) )

أأو الشك أأو الثقة أأو الضامن   »التحّرر من اخلطر، ويعين التحّرر من اخلوف والقلق، وعدم اليقني

 (. 233، ص2002وامحلاية ضد التقلبات اخملتلفة وأأمهها الاقتصادية" )س يد فهمي، 

حساس يمتكل  كام  يرى نشأأت الهاليل أأن الأمن هو "احلاةل اليت يكون فهيا الإنسان محميا، أأو هو اإ

 (. 155، ص  1985الإنسان التحّرر من اخلوف" )الهاليل،  

 ومنظامت ومراكز حبوث دلراسة القضااي الأمنية وحاميهتا  يوشا وأأهجزة ومصاحلجوقد أأنشأأت ادلول 

س تقرار والتطور يف غياب الأمن. ل تقترص قضية الأمن عىل  وادلفاع عهنا. ذكل أأنه ل حيصل الا

هياكها الأمنية، بل أأن الأمن قضية امجليع، وأأنه خيص الأفراد  ترساانهتا العسكرية و ادلول جبيوشها و 

 متعات، بقدر ما خيص ادلول والأمم واحلضارات. واجمل 

 مفهوم اخملاطر الأمنية: 

منااي العسكرية، و نية مرتبطة ابلقضمل تعد اخملاطر الأم  ا أأصبح مفهوم الأمن عاما وشامال خملتلف  اإ

ليس موضوع اخملاطر الأمنية جديدا، بل قدمي قدم   جوانب حياة الأفراد واجملمتع وادلول واحلضارات.

الإنسان عىل الأرض وهو   د( أأنه "منذ أأن وج2009)ية عىل الكون. ترى بوطوقة ورّسار ن الإنسا

فابتكر   ، لأمر اكنت اخملاطر تأأتيه من الطبيعة حفاول الس يطرة علهيايواجه اخملاطر ففي بداية ا

ىل أأن   الأدوات والوسائل فمتكن من اس تغالل خرياهتا، ومع مرور الزمن تطورت تكل الوسائل اإ

أأمن  نسان، لكن رمغ هذا فاإحساسه ابلال ما يه عليه الآن، فتضخمت ثروات الإ ىلأأصبحت ع 

 ". يزداد يوما بعد يوم 

هذا  ( أأن 2009)الباحثني هذا العرص بأأنه عرص اخملاطر. حيث ترى بوطوقة ورّسار  يرى كثري من

وادث  حيعاين من مشالك مروعة من  ، مفجمتع اليوم هو جممتع اخملاطرة"العرص يمتزي ابخملاطر. 

ىل اجلرمية ب  ىل مشلكة الإدمان عىل اخملدرات  الطرقات اإ لك أأنواعها من قتل ورسقة اجلرامئ اجلنس ية اإ

السموم، وفساد الأغذية، وانتشار الأمراض والأوبئة، وتلوث البيئة ومشالكت البطاةل  ومجيع

صنفة يف مقة السمل مل والفقر وغريه من ظواهر ابثولوجية خطرية هتدد أأمن اجملمتع بلك فئاته حىت تكل ا
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حيث انترش اخلوف والقلق دلى امجليع عىل حارضمه ومس تقبلهم" )بوطوقة ورّسار،   ،الاجامتعي

2009 .) 

وابلتايل مل تعد أأي أأمة أأو دوةل أأو جممتع أأو فرد يف منأأى عن اخملاطر بلك أأشاكلها، ذلى جيب الوعي  

 هبا الاس تعداد ملواهجهتا. 

 : ة عنارص الشعور ابخملاطر الأمني

يرتبط موضوع الأمن مبجموعة من اجملالت، ومهنا الأمن النفيس والأمن الاجامتعي والأمن الغذايئ  

س بعة خماطر   2009ويم والأمن املهين... وقد حّدد تقرير التمنية الإنسانية العربية للعام والأمن الق

ساكين، تدهور النظام  ل هتدد الإنسان العريب وتمتثل يف التلوث البييئ، الإرهاب ادلويل، الزنوح ا

 .املايل العاملي، تفيش الأوبئة، جتارة اخملدرات، والاجتار ابلبرش 

ر الأمنية منحرصة يف اجلانب العسكري الاعتداء الأجنيب، وأأمنا توّسعت  وهكذا مل تعد اخملاط

 لتشمل لك جوانب احلياة املؤدية للقلق واخلوف، وقد صنف أأبو جودة مكوانهتا الأساس ية يف: 

 ، الشخيص أأو الفردي من لأ ا -1

 الأمن الغذايئ، -2

 الأمن الصحي،  -3

 الأمن الاقتصادي، -4

 الأمن البييئ، -5

الس يايس واجملمتع احمليل: ويشمل الأمن الثقايف من خالل احلفاظ عىل الهويّة القومية عىل  الأمن  -6

 (. 2010مس توى حميل )أأبو جودة،  

 ظل  ( أأنه "يف2010منية وتشابكها. يرى أأبو جودة )وهو ما يؤكد النظرة عىل مشولية اخملاطر الأ 

جامتعية والاقتصادية والتمنوية والبيئيّة هذه املعطيات، يتبنّي أأن الأمن البرشي مبضامينه الشامةل الا

والثقافيّة، مل يعد يقاس حفسب مبدى مواهجة الهتديدات العسكريّة وتقليصها، بل مبدى تأأمني  

 لوجود الإنسان".  احلاجيات الأساس ية والرضورية

لهيا نظرة شامةل للك جوانب انشغالت الأفراد    وهو ما جيعل أأي دراسة للمخاطر الأمنية النظر اإ

 واجملمتعات. 

شاكلية البحث:   اإ

تعاين اجملمتعات العربية من مجموعة من اخملاطر ذات الأبعاد الفردية والاجامتعية والثقافية والقومية 

 لأفراد واجملمتعات واس تقرار ادلول واحلضارات.اواحلضارية، واليت هتّدد سالمة 

دراك خطورة بعض الق ضااي املرتبطة ابلسالمة والأمن  من تداعيات التخلف املتعّدد الأوجه، عدم اإ

ابلأفراد واجملمتعات   يف خمتلف مظاهره. وهو ما يتطلب رضورة تعزيز الوعي ابخملاطر احلاذقة

هجات متعددة، ومهنا قطاعات الرتبية والإعالم   د والشعوب والأمم. وهو ما يتطلب تاكتف هجو 
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 هتّدد أأمهنم واس تقرارمه، وتدعمي  ن أأجل حتسيس الأفراد واجملمتعات ابخملاطر اليتومصاحل الأمن، م

 وعهيم ابلقضااي الأمنية وس بل الاحرتاز مهنا ومواهجهتا. 

دراكهم خملاطرها؟  دمفا مدى وعي الش باب عامة وطلبة اجلامعة خاصة ابلقضااي الأمنية؟  وما م ى اإ

ىل دراسا  ت ميدانية.وكيف يترصفون حيالها؟ ويه جوانب يف حاجة اإ

 أأس ئةل البحث: 

ىل الإجابة عن مجموعة من الأس ئةل: هتدف هذه ا  دلراسة اإ

 ما يه اخملاطر الأمنية كام يراها طلبة اجلامعة؟ -1

 كيف يرون مس توايت خطورهتا؟  -2

دراك اخملاطر الأمنية عند الش باب  هل توجد فروق داةل بني اجلنسني يف  -3  اجلامعي؟ اإ

دراك اخلطر مع التقّدم يف املسار ادلرايس -4  . هل تتغري مس توايت اإ

ويه أأس ئةل حناول الإجابة عهنا من خالل هذا البحث امليداين عىل عينة من طلبة ابجلامعات  

 اجلزائرية. 

 ادلراسة الاس تطالعية: 

يف لّك اجملالت  ناقش هتم حول اخملاطر اليت هتدد أأمهنم قام الباحث بعدة مقابالت مع الطلبة مل 

وهو ما ساعد عىل تصممي نسخة أأوىل من أأداة  الفردية والاجامتعية والثقافية والوطنية واحلضارية. 

 طالبا من جامعة وهران.  25مجع املعطيات. مّت تطبيقها عىل عينة من 

ن حتليل الاس تبيان ومناقشة حمتواه مع أأساتذة يف عمل النفس، أأوحض وجود بعض النقائص اليت   اإ

 ها، ومهنا: قام الباحث بتدارك

عادة تنظمي الاس تبيان حبيث أأصبح أأكرث و  -  ضوحا. اإ

ذ أأصبحت دلينا  - جياد توازن بني عدد الأس ئةل يف لك بُعد، اإ بنود. بعدما   05أأبعاد، وبلك بُعد  05اإ

 بُندا.  20أأبعاد مبجموع  07اكنت 

عادة تص  اس تعملت يف ادلراسة الأساس ية. مي أأداة مجع املعطيات اليتموهو ما مسح لنا ابإ

 أأداة مجع املعطيات: 

عداد اس تبيان "م ؤرش الشعور ابخملاطر الأمنية عند الش باب"، ويعاجل مخسة أأبعاد  قام الباحث ابإ

من اخملاطر، تمتثل يف خماطر احلوادث والسالمية اليومية، والآفات الاجامتعية، وخماطر التطرف،  

طر الثقافية واحلضارية. حيث يشلك لك بُعد مخسة بنود تتطلب خيار أأحد الإجاابت، من  اواخمل

ىل  1لياكرت، من  بني مخسة خيارات عىل مدرج  : ل أأرى أأَنا متثل أأي  1. حيث ميثل اخليار 5اإ

:  4: خماوف ل تتطلب القلق، واخليار 3: أأرى أأَنا متثل خطرا ضئيال، واخليار 2خطر، واخليار 

 فهو: خطرية جّدا أأمعل بقوة عىل جتنهبا.  5ى رضورة جتنهبا، بيامن اخليار ر خطرية أأ 

ىل الشعور املرتفع   1وهبذا يتدرج الشعور ابخلطورة من  ىل مخسة، ومن الشعور املنخفض اإ اإ

 مبخاطر فقرة السؤال. 
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 تمتثل أأبعاد الاس تبيان يف اجملالت التالية:

ىل العنفالاالوعي ابلأمن الفردي: احلوادث واجلرمية و -1  . حنراف واللجوء اإ

 الوعي ابلأمن الاجامتعي: ويمتثل يف الآفات الاجامتعية )اخملدرات، التدخني(. -2

 . كري والتطرف ادليين والال تسامحالوعي مبخاطر التطرف: التطرف الف -3

د  دالوعي مبخاطر الأمن القويم/ الوطين: ويشمل مجموعة من اخملاطر احلاذقة ابلوطن، واليت هت -4

 وحدة الوطن واس تقالهل واس تقراره. 

سالمية وما هتّددها من  الوعي ابلأمن احلضاري: ويمتثل يف اخملاطر احلاذقة ابلأمة العربية/الإ  -5

 خماطر. 

وقد مّت اس تخالص هذه الأبعاد من خالل مقابالت ومناقشات مع مجموعة من الطلبة حول القضااي  

عىل واقعهم ومس تقبلهم، سواء فرداي أأو اجامتعيا أأم   ذات الارتباط الأمين واليت يرون خطورهتا

 وطنيا وحضاراي، كام يه موحضة يف الشلك التايل: 

 

 

 الأمنية اخملاطر

 

 

 اخملاطر الفردية

 اخملاطر الاجامتعية

 خماطر التطرف 

 خماطر الأمن القويم 

 خماطر الأمن احلضاري 

 .: خمطط جمالت اخملاطر الأمنية1شلك  

  أأبعاد، وللك بُعد مجموعة البنود كام هو موحض يف اجلدول التايل: مكن وضعها يفأأ ويه عنارص 

 . تبطة ابلأمن عند الش باب: الأبعاد والبنود املر 1جدول 

 البنود  الأبعاد 

 .خطورة التعرض للحوادث اليومية -1 . الوعي مبخاطر الأمن الفردي 1

 . حوادث املرور -2

 . التعرض للعنف اللفظي  -3

 . لعنف البدينل التعرض  -4

 . خماطر التلّوث البييئ -5

 . الاحنراف الأخالق  -6 . الوعي مبخاطر الآفات الاجامتعية: 2

 .دخنيالت  -7

 . تناول امخلور -8

 . تناول اخملدرات -9

 .انتشار اجلرمية -10

 . التطرف الفكري -11 . الوعي مبخاطر التطّرف: 3
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 . الال تسامح الفكري -12

 . التطرف ادليين  -13

 . سامح املذهيبلال ت ا -14

 .التعصب للأفاكر الشخصية -15

 . اس تقالل الوطنهتديد   -16 . الوعي مبصادر هتديد الأمن القويم/ الوطين: 4

 . هتديد وحدة الوطن  -17

 . هتديد اس تقرار الوطن   -18

 . خماطر الغزو الثقايف -19

 . ظاهرة التقليد وتفضيل لّك ما هو أأجنيب  -20

 . وجود خماطر حاذقة ابلإسالم -21 ضاري: حل الوعي مبخاطر الأمن ا .  5

 .وجود خماطر حاذقة ابلأمة العربية -22

 .ربيةتراجع اس تعامل اللغة الع -23

طغيان اس تعامل اللغات الأجنبية يف احلياة   -24

 .اليومية

 . توّسع الأفاكر العلامنية -25

 صدق أأداة ادلراسة:  

اط بني درجة لّك عبارة   حبساب معامل الارتب كل لتساق ادلاخيل، وذاب مت التحقق من متتع الأداة 

(. كام مّت  0.01مس توى )وادلرجة اللكية للمجال، واكنت معظم معامالت الارتباط داةل عند 

، كام هو موحض يف  حساب معامل الارتباط بني ادلرجة اللكية للمجال وادلرجة اللكية للأداة

 . 3و  2اجلدولني 

 .لك عبارة وادلرجة اللكية للبعد ت : معامالت الارتباط بني درجا2جدول 

رمق   البعد

 العبارة

معامل  

 الارتباط

رمق   البعد

 العبارة

معامل  

 الارتباط

الوعي مبخاطر   ** 0.65 1 عي ابلأمن الفردي الو 

 الأمن القويم

16 0.86 ** 

2 0.61 ** 17 0.82 ** 

3 0.55 ** 18 0.85 ** 

4 0.79 ** 19 0.64 ** 

5 0.60 ** 20 0.39 ** 

 ** 0.62 6 ابلأمن الاجامتعي عي و ال
الوعي ابلأمن  

 احلضاري

21 0.43 ** 

7 0.77 ** 22 0.52 ** 

8 0.90 ** 23 0.80* * 
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9 0.89 ** 24 0.81 ** 

10 0.64 ** 25 0.65 ** 

  ** 0.76 11 الوعي مبخاطر التطرف 

12 0.75 ** 

13 0.74 ** 

14 0.80 ** 

15 0.59 ** 

 0.01** دال عند مس توى 

ىل صدق الاتساق ادلاخيل لالس تبيان.  حصائيا مما يشري اإ  يالحظ أأن مجيع املعامالت داةل اإ

 . باط بني ادلرجة اللكية للبعد وادلرجة اللكية للأداة: معامالت الارت 3جدول 

 معامل الارتباط  جمال الاتساق 

 **0.73 الوعي ابلأمن الفردي 

 **0.63 الوعي ابلأمن الاجامتعي 

 **0.69 تطرف ل الوعي مبخاطر ا

 **0.83 الوعي مبخاطر الأمن القويم 

 **0.60 الوعي ابلأمن احلضاري

 0.01** دال عند مس توى 

حصائيا3الل اجلدول من خ ىل صدق   ، ، يتضح لنا أأن مجيع هذه املعامالت داةل اإ مما يشري اإ

 الاتساق ادلاخيل لالس تبيان. 

 ثبات أأداة ادلراسة: 

ه ابس تخدام معادةل  حساب معامل أألفا كرونباخ، وتصحيح قمت التحقق من ثبات الأداة عن طري 

ويه قمية تؤكد ثبات الأداة،  ، (0.77براون، وقد بلغت قمي الثبات بعد التصحيح )  -س بريمان

 يل  الوثوق يف صالحية اس تخداهما. وابلتا

 التحليل الإحصايئ للنتاجئ: 

مت مجع املعّدلت اخلاصة   حيث  (، SPSSاعمتد الباحث الرزمة الإحصائية يف العلوم الاجامتعية )

 البحث. بلك بُند وبلك بُعد، ودراسة الفروق فامي خيص العنارص الشخصية عند أأفراد عينة  

 ادلراسة الأساس ية: 

عادة تصممي أأداة مجع   اس تفاد الباحث من دراس ته الاس تطالعية يف التحمك يف مهنجية البحث من اإ

ىل ادلراسة الأساس ية. هل املعطيات وطريقة حتليل النتاجئ، وهو ما مسح    ابلنتقال اإ

 عينة ادلراسة: 
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مهنم من اذلكور و   40ب اجلزائري، طالب وطالبة من جامعات من الغر  80تمتثل عينة ادلراسة يف 

 . 4من الإانث، كام هو موحض يف اجلدول رمق  40

 : عينة ادلراسة حسب النوع.4جدول 

 عينة ادلراسة النوع

 40 ذكور 

انث  40 اإ

 80 اجملموع

 .الليسانس )باكلوريوس( واملاجس تريوقد اكن جل الطلبة اذلين مشلهتم ادلراسة من مرحليت 

 النتاجئ: 

ىل مخسة. فاكنت الإجاابت كام هو  مّت تفري غ الاس تبياانت بعد منح أأوزان للك جواب من واحد اإ

 ، ويه مصنفة حسب اجلنس، وقد مت حساب لك بُند عىل حدة. 5موحّض يف اجلدول رمق 

 طر الأمنية كام يراها أأفراد العينة: خملا ا ا.  

 والإانث. : املتوسطات احلسابية والاحنرافات املعيارية للك من اذلكور 5جدول 
 

 اذلكور   

 ( 40)ن = 

 الإانث

 ( 40)ن = 

 اجملموع

 ( 80)ن = 

 الاحنراف   املتوسط  رمق 

 املعياري

الاحنراف   املتوسط

 املعياري

الاحنرا املتوسط

ف  

 املعياري
 

 من والسالمة يف احلياة اليومية:  عي ابلأ و . ال 1

 1.11 3.45 1.01 3.50 1.22 3.40 خطورة التعرض للحوادث اليومية - 1

 0.92 4.30 1.01 4.18 0.81 4.43 حوادث املرور  - 2

 1.15 3.59 1.02 3.68 1.28 3.50 التعرض للعنف اللفظي  - 3

 1.18 3.95 1.08 4.10 1.26 3.80 التعرض للعنف البدين - 4

 0.90 4.08 0.96 4.00 0.83 4.15 خماطر التلّوث البييئ  - 5
 

 . الوعي مبخاطر الآفات الاجامتعية:  2

 0.76 4.45 0.77 4.35 0.75 4.55 الاحنراف الأخالق  - 6

 0.97 4.20 1.11 4.00 0.78 4.40 التدخني - 7

 0.81 4.44 0.88 4.20 0.66 4.68 تناول امخلور  - 8

 0.80 4.51 0.86 4.35 0.69 4.68 درات خملتناول ا - 9

 0.67 4.59 0.64 4.50 0.69 4.68 انتشار اجلرمية - 10
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 اطر التطّرف: . الوعي مبخ 3

 0.93 3.88 0.96 3.73 0.89 4.03 التطرف الفكري  - 11

 1.06 3.68 0.91 3.47 1.18 3.87 الال تسامح الفكري  - 12

 1.02 4.09 0.87 4.18 1.15 4.00 التطرف ادليين  - 13

 1.19 3.65 1.06 3.73 1.32 3.57 الال تسامح املذهيب  - 14

 1.08 3.58 0.99 3.70 1.15 3.45 التعصب للأفاكر الشخصية - 15
 

 :  . الوعي بهتديدات الأمن القويم/ الوطين 4

 1.16 4.04 1.07 3.97 1.26 4.10 هتديد اس تقالل الوطن  - 16

 1.09 4.19 0.97 4.20 1.22 4.18 هتديد وحدة الوطن  - 17

 1.08 4.26 1.14 4.23 1.02 4.30 هتديد اس تقرار الوطن  - 18

 0.92 4.26 0.89 4.15 0.95 4.38 يفخماطر الغزو الثقا - 19

 1.12 4.01 1.01 3.95 1.23 4.08 ظاهرة التقليد وتفضيل لّك ما هو أأجنيب - 20
 

 . الوعي ابخملاطر احلاذقة ابلأمة: 5

 1.04 4.30 1.06 4.27 1.02 4.32 قة ابلإسالم اطر حاذ خم وجود  - 21

 0.89 4.39 0.94 4.30 0.85 4.47 وجود خماطر حاذقة ابلأمة العربية - 22

 1.19 3.90 1.10 3.78 1.27 4.03 تراجع اس تعامل اللغة العربية - 23

 1.53 3.15 1.55 2.83 1.45 3.48 طغيان اس تعامل اللغات الأجنبية  - 24

 1.24 3.67 1.30 3.43 1.14 3.93 ع الأفاكر العلامنية  وسّ ت - 25

الت، ذكل أأن أأدىن نتيجة اكنت لبند طغيان  وقد أأثبتت ادلراسة شعور الطلبة مبخاطر يف لك اجمل 

 (. 3.15مبس توى متوسط من اخملاطر )اس تعامل اللغات الأجنبية، وتدّل عىل الشعور 

 ب. أأولوايت اخملاطر عند أأفراد العينة: 

ترتيب النتاجئ حسب املعدلت العامة احملصل علهيا، للتعرف عىل مس توى خطورة خمتلف   مت دلق

ىل أأبعاد  اجملالت وقد مت ترتيهب عادة تصنيف البنود اإ ىل الأسفل. وهو ما ساعد عىل اإ ا من الأعىل اإ

 جديدة كام هو موحض يف اجلدول التايل: 

دراكها وتدرهجا من الأ 6جدول  ىل الأسفل ع: خماطر الطلبة حسب اإ  . ىل اإ

املتوسط  مصادر خماطر الش باب  رمق 

 احلسايب

الاحنراف  

 املعياري

 اجلرمية الآفات الاجامتعية وانتشار    -1

 0.67 4.59 انتشار اجلرمية - 1

 0.80 4.51 تناول اخملدرات  - 2
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 0.76 4.45 الاحنراف الأخالق  - 3

 0.81 4.44 تناول امخلور  - 4

 ة واس تقرار الوطن م اخملاطر احلاذقة ابلأ   -3

 0.89 4.39 وجود خماطر حاذقة ابلأمة العربية - 5

 1.04 4.30 وجود خماطر حاذقة ابلإسالم  - 6

 1.08 4.26 هتديد اس تقرار الوطن  - 7

 0.92 4.26 خماطر الغزو الثقايف - 8

 1.09 4.19 هتديد وحدة الوطن  - 9

 1.16 4.04 هتديد اس تقالل الوطن  - 10

 ة ضارة الصناعي خماطر احل   -3

 0.92 4.30 حوادث املرور  - 11

 0.97 4.20 التدخني - 12

 0.90 4.08 خماطر التلّوث البييئ  - 13

 1.12 4.01 ظاهرة التقليد وتفضيل لّك ما هو أأجنيب - 14

 1.15 3.95 التعرض للعنف البدين - 15

 اخلوف من مظاهر التطرف    -4

 1.02 4.09 التطرف ادليين  - 16

 0.93 3.88 التطرف الفكري  - 17

 1.06 3.68 الال تسامح الفكري  - 18

 1.24 3.67 توّسع الأفاكر العلامنية   - 19

 1.19 3.65 الال تسامح املذهيب  - 20

 1.08 3.58 التعصب للأفاكر الشخصية - 21

 اخملاطر اليومية واس تعامل اللغات    -5

 1.19 3.90 تراجع اس تعامل اللغة العربية - 22

 1.15 3.59 التعرض للعنف اللفظي  - 23

 1.11 3.45 خطورة التعرض للحوادث اليومية - 24

 1.53 3.15 غات الأجنبية يف احلياة اليوميةطغيان اس تعامل الل - 25

ىل  6تدّل النتاجئ كام يه موحضة يف جدول رمق  ، بروز مدرج يف الشعور ابخملاطر من الأعىل اإ

رتبطة ابلآفات الاجامتعية، تالها الشعور ابخملاطر احلاذقة ابلأمة  م الأسفل، فاكنت أأعىل ادلرجات 
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ىل   والوطن، مث خماطر احلضارة الصناعية. يأأيت بعد ذكل التطّرف وأأخريا خماطر احلوادث الفردية، اإ

 جانب اللغات املس تعمةل يف اجملمتع. 

 ج. الفروق بني اجلنسني: 

 . لإانثا: اختبار "ت" دللةل الفروق بني اذلكور و 7جدول 

درجة  الإانث اذلكور  العينة 

 احلرية

قمية  

 "ت" 

مس توى 

 ع م  ع م  ادللةل 

 0.82 226- 78 3.10 19.45 3.79 19.27 80 الوعي ابلأمن الفردي 

 0.02 2.33 78 3.09 21.40 2.95 22.98 80 الوعي ابلأمن الاجامتعي 

 0.88 0.14 78 3.39 18.80 4.33 18.93 80 الوعي مبخاطر التطرف 

 0.54 0.60 78 3.62 20.50 4.12 21.03 80 الوعي مبخاطر الأمن القويم 

 0.06 1.88 78 3.76 18.60 3.95 20.23 80 الوعي ابلأمن احلضاري

 0.20 1.29 78 12.05 98.75 13.39 102.43 80 الأداة كلك 

دراك اخملاطر الأمنية 7يتضح من اجلدول  ذكل عىل  و ، عدم وجود فروق داةل بني اجلنسني يف اإ

عي حيث اكنت الفروق داةل  ادلرجة اللكية للمقياس وابق الأبعاد ما عدا بعد الوعي ابلأمن الاجامت

درااك للمخاطر الاجامتعية من الإانث. لصا  حل اذلكور مبعىن أأن اذلكور أأكرث اإ

 د. الفروق يف الشعور ابخملاطر الأمنية بني طلبة مرحليت التعلمي اجلامعي: 

 فروق بني فئات املس توى ادلرايس ار "ت" دللةل الب : اخت 7جدول رمق 

درجة  ماجس تري  ليسانس  العينة 

 احلرية

قمية  

 "ت" 

مس توى 

 ع م  ع م  ادللةل 

         

- 78 3.25 19.53 3.60 19.24 80 الوعي ابلأمن الفردي 

0.37 

0.712 

 0.921 0.10 78 3.03 22.15 3.19 22.22 80 الوعي ابلأمن الاجامتعي 

- 78 3.49 20.18 3.88 17.89 80 مبخاطر التطرف عي و ال

2.71 

0.008 

الوعي مبخاطر الأمن  

 القويم

80 20.67 4.42 20.88 3.01 78 -

0.23 

0.813 

- 78 3.58 19.71 4.18 19.20 80 الوعي ابلأمن احلضاري

0.57 

0.568 

 0.268- 78 11.01 102.44 13.92 99.22 80 الأداة كلك 
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1.11 

ىل املس توى ادلرايس  عدم وجود فر  7 ل يتضح من اجلدو  دراك اخملاطر الأمنية تعزى اإ وق داةل يف اإ

وابق الأبعاد ما عدا بعد الوعي مبخاطر التطرف حيث اكنت   وذكل عىل ادلرجة اللكية للمقياس

درااك ووعيا مبخاطر   الفروق داةل لصاحل طلبة املاجس تري مبعىن أأن طلبة املاجس تري مه أأكرث اإ

 التطرف.  

جاابت أأفراد عينة ادلراسة تبعا ملتغري  : حت 8 جدول ليل التباين الأحادي دللةل الفروق بني اإ

 نس، ماجس تري( املس توى ادلرايس )ليسا 

 مجموع املربعات  مصدر التباين املتغري
درجة 

 احلرية

متوسط  

 املربعات 
 ف 

مس توى 

 ادللةل 

 الوعي ابلأمن الفردي 

 0.855 2 1.709 بني اجملموعات 

 12.114 77 932.778 خل اجملموعات اد 0.93 0.07

  79 9.34 اجملموع

 الوعي ابلأمن الاجامتعي 

 1.245 2 2.490 بني اجملموعات 

 9.840 77 757.697 داخل اجملموعات  0.88 0.12

  79 760.188 اجملموع

 الوعي مبخاطر التطرف 

 51.085 2 102.171 بني اجملموعات 

 14.017 77 1079.317 داخل اجملموعات  0.03 3.64

  79 1181.488 اجملموع

 الوعي مبخاطر الأمن القويم 

 3.888 2 7.777 بني اجملموعات 

 15.204 77 1170.711 داخل اجملموعات  0.77 0.25

  79 1178.487 اجملموع

 الوعي ابلأمن احلضاري

 4.321 2 8.643 بني اجملموعات 

 15.646 77 1204.745 داخل اجملموعات  0.75 0.27

  79 1213.388 اجملموع

 الأداة كلك 

 105.587 2 211.174 بني اجملموعات 

 165.068 77 12710.213 اجملموعات داخل  0.53 0.64

  79 12921.388 اجملموع

دراك اخملاطر الأمنية، 8يتضح من اجلدول ) ( عدم وجود فروق داةل بني املس توايت ادلراس ية يف اإ

الوعي ابلأمن الفردي، الوعي ابلأمن الاجامتعي، الوعي مبخاطر  مس توايت ادللةل يف بعد  لأن قمي
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،  0.77، 0.88، 0.93تساوي عىل التوايل:  ابلأمن احلضاري وادلرجة اللكيةالوعي ، الأمن القويم

 (. 0.05، يه أأكرب من القمية احملددة يف الفرضية ويه )0.53،  0.75

 مناقشة: 

بندا، ُمعدة يف   25 بند من بنود الاس تبيان ويه ملعدلت ابلنس بة للكاقام الباحث حبساب 

ت شعور عينة من طلبة اجلامعة اجلزائرية مبختلف  مخسة أأبعاد. وقد أأمكن التعّرف عىل مس تواي

اخملاطر الأمنية، مما أأوحض وجود تباين يف مس توايت شعورمه مبختلف اخملاطر كام يدركوَنا، كام هو  

 . 5مق ر موحّض يف اجلدول 

ىل )4.59لقد اكنت نتاجئ حساب تقياميت الطلبة من ) ( عن  3.15( عن بند انتشار اجلرمية، اإ

عادة تصنيف أأبعاد  طغيان اس تعامل  اللغات الأجنبية يف احلياة اليومية. وساعد ترتيب النتاجئ عىل اإ

 . 6، كام هو موحض يف جدول رمق خماطر العنف عند طلبة اجلامعة اجلزائرية 

عية عىل أأعىل اخملاطر، ويه نتاجئ تعس الواقع املعيش، بكوَنا جوانب خطرية  ات الاجامت ف فاكنت الآ 

ة وتناول اخملدرات والاحنراف الأخالق والإدمان عىل تناول امخلور، يه من  ممتثةل يف انتشار اجلرمي 

 أأعىل اخملاطر اليت يشعر هبا الطلبة.  

ملمتثةل يف خماطر عىل الأمة العربية، مث اخملاطر اتلهيا اخملاطر احملدقة ابلأمة واس تقرار الوطن، و 

ه الرتابية، مث خماطر الغزو الثقايف. وقد  احلاذقة ابلإسالم، يلهيا خماطر اس تقرار الوطن وهتديد وحدت

آفة التدخني مضن هذا الُبعد، ويف نفس مس توى هذه اخملاطر.   اكنت أ

فرازات العوملة، وتشمل  ا أأما البعد الثالث من اخملاطر، فميكن ربطه ابحلضارة الصن  عية احلديثة واإ

جود خماطر هتديد  نهبار بلك ما هو أأجنيب وتقليده. وقد أأمكن مالحظة و التلوث البييئ والا

 اس تقالل الوطن يف هذا املس توى.  

أأما موضوع خماطر التطّرف يف املس توى الرابع، حيث جند التطرف الفكري واملذهيب والال تسامح،  

ىل جانب توّسع العل نية يف اجملمتع اجلزائري، بصفته جممتعا مسلام حمافظا. كام أأمكن مالحظة تراجع  اماإ

 ذا البعد. اس تعامل اللغة العربية مضن ه

ىل جانب طغيان اس تعامل اللغات   ويف الأخري جند الأمن الفردي، واخلوف من التعرض للحوادث، اإ

اثرة خملاوف الطل  ة اجلامعيني يف اجملمتع اجلزائري. وهو ما  ب الأجنبية يف اجملمتع، ابعتبارها جوانب أأقل اإ

 لتسامح معه. ميكن تفهمه لكرثة اس تعامل اللغة الفرنس ية يف اجملمتع، وابلتايل ا

ىل ترتيب وتصنيف خماوف خمتلف جمالت اخملاوف اليت يعاين مهنا   وهبذا توصلت هذه ادلراسة اإ

 طلبة اجلامعة اجلزائرية. 

ن اختالف اجملمتعات وظروفها الس يا ة للش باب اجلامعي.  ية يه اليت حتّدد الانشغالت الأمني س  اإ

رأأس الانشغالت الأمنية عند اجلزائريني،   لقد أأثبتت النتاجئ وجود موضوع الآفات الاجامتعية عىل 

ىل اجلزائر.   لنتشار تناول اخملدرات بشلك واسع، لكوَنا تزرع يف بدل جماور وهتّرب اإ
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والأمة يف ادلرجة الثانية، خيص اخملاطر الأمنية ابلنس بة لدلوةل  بيامن اكنت الانشغالت الأمنية فامي

س ادلراسة يف دول عربية مضطربة أأمنيا، كام هو احلال  فالأكيد أأن النتاجئ تكون خمتلفة لو طبقت نف

 يف العراق أأو سوراي أأو ليبيا أأو المين. 

شغالت ش بابه وعىل رأأسهم طلبة ن وهبذا أأىت ترتيب الأبعاد والبنود موافقا لواقع اجملمتع اجلزائري، وا

 اجلامعة. 

النتاجئ، كام يه موحضة يف   وفامي خيص الاختالف بني اجلنسني من حيث انشغالهتام الأمنية، أأثبتت

حصائيا عند مقارنة نتاجئ اجلنسني، أأي مقارنة نتاجئ لك  7اجلدول رمق  ، عدم وجود اختالفات داةل اإ

ر املس توى العلمي وادلرايس عند الطلبة من  وّ بند عند اجلنسني. وقد يكون ذكل بسبب تط

التأأثر ابنشغالت اجملمتع كلّك. أأما  اجلنسني ومتابعهتام لنفس املناجه ادلراس ية والربامج الإعالمية و 

الاس تثناء الوحيد فهو وجود فروق فامي خيص بُعد الوعي ابلأمن الاجامتعي والآفات الاجامتعية، 

وقتا أأطول يف الشارع، وابلتايل مه يدركون خطورة الآفات   وقد يكون ذكل بكون اذلكور يقضون

ىل اجلامعة. الاجامتعية والاحنرافات، بيامن تقترص حتراكت الفتيا  ت معوما، من املزنل اإ

أأما النتيجة الأخرية من هذا البحث، فركزت عىل الفرق بني طلبة الليسانس وطلبة املاجس تري، من  

. وقد أأثبتت النتاجئ عدم وجود  8و  7موحض يف اجلدولني  وحيث شعورمه ابخملاطر املنية، كام ه

حصائيا يف خمتلف الأبعاد، عدا بُعد التطرّ  ف حيث اكن طلبة املاجس تري أأكرث شعورا  فروق داةل اإ

هبذا اخلطر من طلبة مرحةل الليسانس. وقد يرجع ذكل بسبب مس توامه العلمي وخربهتم،  

 الاجامتعية والس ياس ية.

ن تعّدد اخملاوف  ا وتعّددها وتشعهبا رمغ التطورات العلمية والاجامتعية اليت  لأمنية، يؤكد تنوعه ااإ

( من أأن اإحساس الإنسان  2009)ما يؤكد اس تنتاجات بوطوقة ورّسار يعرفها اجملمتع احلديث. وهو 

  ابلال أأمن يزداد يوما بعد يوم، رمغ حتسن ظروفه املعيش ية.

 : خالصة 

ن أأمن الفرد واجملمتع وادلوةل م  دراج ساإ مواضيع الأمن يف الربامج  ؤولية امجليع، ذلا جيب وضع اإ

عند الش باب. وهو ما  مفهوم الوعي الأمين ادلراس ية للتالميذ والطلبة، مما يسامه يف توضيح 

جياد  طار  يتطلب اإ مناجه دراس ية يف خمتلف مراحل التعلمي، وأأساليب التدريس املناس بة، يف اإ

 الوعي الأمين والتحسيس بأأمهيته. لميا، تساعد عىل تمنيةع سرتاتيجية تربوية سلمية، مدروسة ا

ىل دراسات ميدانية معمقة. ميكن  مفوضوع اخملاطر الأمنية من املواضيع احلساسة، وهو حي  تاج اإ

اعتبار هذا العمل كدراسة أأولية تتطلب تعميقا وتوس يعا ليشمل دول عربية عّدة مما يسامه دون  

لقاء الضوء عىل هذا املوض جياد احللول املناس بة هل. ع احلساس، وابلتايل املسامهو شك يف اإ  ة يف اإ

جياد  عالمية للتعامل مع ااكام جيب اإ لقضااي الأمنية يف اجملمتعات العربية، لهدف توضيح  سرتاتيجية اإ

 خطورة املوضوع الأمين وتعزيز مس توى الوعي بني الش باب. 
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جيابية عىل احليا  الفردية والاجامتعية ومس توى المنو   ة ذكل أأن لتوفر الأمن يف الوطن تداعيات اإ

 لعوملة. يف عرص ا الأمة عىل مواهجة التحدايت اليت تواهجها الاقتصادي، مما يساعد 
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 نية عند الش بابم مؤرش الشعور ابخملاطر الأ   1ملحق 

 اس تبيان رمق:...... 

طلب حبواث للتعرف مدى  خاصة بني الش باب. وهو ما يت تزتايد اخملاطر الأمنية يف اجملمتع احلديث و 

 ابخملاطر الأمنية عند طلبة اجلامعة.  الوعي

نقدم كل أأيخ الطالب، أأخيت الطالبة هذا الاس تبيان للتعرف عىل رأأيمك يف بعض القضااي اليت 

جاابت حصيحة وأأخرى خاط َنترون أأ  ئة، ا تشلك خطرا عىل الأفراد أأو اجملمتع أأو الأّمة. ل توجد اإ

منا يه عبارة اعتقادا ند الطلبة، ومدى شعورمه مبخاطر مرتبطة  ت وقناعات وممارسات يومية ع واإ

 ابلقضااي الأمنية.

ائية يف صورة  هنالرجاء منمك الإجابة عن لّك الأس ئةل املطروحة وبلك صدق. وس تكون النتاجئ ال

جاابت الفردية، وشكرا عىل املسا ظهار لالإ حصائية، دون اإ  . عدةحتليالت اإ

ىل  1يف اخلانة املناس بة لقناعتك، ويه من  Xمة تعلاميت الإجابة: ضع العال دراكمك 5اإ ، وفق اإ

 ملس توى خطورهتا. 

 معلومات خشصية:

 ، الّسن:...........   ، أأنىث          اجلنس: ذكر

     ، دكتوراه      ، ماس تري        انسراسة: ليسدلمس توى ا

..................................  .......................... التخصص:......................... 

 :...........................................اجلامعة:......................................... فصلال
 5 4 3 2 1  رمق 

 رى أأَنا أأ  ل

متثل أأي  

 خطر

أأرى أأَنا  

متثل خطرا 

 ضئيال

خماوف ل 

تتطلب 

 القلق

 خطرية

 ى رضورةر أأ 

 جتنهبا

 خطرية جّدا

أأمعل بقوة عىل  

 جتنهبا

1 2 3 4 5 

خطورة التعرض للحوادث  - 1

 اليومية

     

      حوادث املرور  - 2

      التعرض للعنف اللفظي - 3

      التعرض للعنف البدين - 4

      خماطر التلّوث البييئ - 5

      الاحنراف الأخالق  - 6

      التدخني  - 7

      تناول امخلور  - 8

      تناول اخملدرات - 9

      انتشار اجلرمية - 10

      التطرف الفكري - 11

      الال تسامح الفكري - 12

      التطرف ادليين - 13
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 يبالال تسامح املذه - 14
     

      التعصب للأفاكر الشخصية - 15
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