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أستاذ اإلدارة الرتبوية املساعد, املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب, جامعة امللك سعود, 

  الرياض, اململكة العربية السعودية
 

 هـ)11/1/1436وقبل يف  هـ,12/11/1434(قدم للنرش يف 
 

, إجتـار إجراميـةلصورة الذهنية, سلوك الدرباوية, الدرباوي, أمن املجتمـع, جمموعـات االكلامت املفتاحية:
 املخدرات والسالح.

لد الشباب  "كشخص للدرباوي"العامة هدفت الدراسة إىل التعرف عىل الصورة الذهنية :البحث ملخص
تمع من وجهة نظرهم حسب املج عىل "الدرباوية سلوك"لتأثري ىل الصورة الذهنية العامة إضافة إالسعودي, 
) شـاب يف 279واملستو التعليمي. وطبقت الدراسة عـىل عينـة قوامهـا ( ,واحلالة االجتامعية ,متغري العمر

سنة, وأظهرت النتائج رفض الشـباب السـعودي للـدرباوي  29ـــ  15مدينة الرياض ترتاوح أعامرهم بني 
. إضافة انفسيً  اومريضً  وضحيةً  اوجمرمً  اوشاذً  اائشً له نظرة سلبية, فهم يرونه ط نهنم ينظروإ, حيث كشخصٍ 

ه هتديـد ألمـن باإلمجال, فهم ينظـرون هلـذا السـلوك عـىل أنَّـ الدرباويةسلوك لإىل رفض الشباب السعودي 
ه سوق لإلجتار باألسلحة, ي إىل خسائر باملمتلكات واألرواح, وخروج عن تعاليم الدين, وأنَّ املجتمع, ويؤدّ 

روج عن القيم األخالقية, ويعمـل عـىل تكـوين جمموعـات إجراميـة, اخلارة النعرات القبلية, وي إىل إثويؤدِّ 
بـني نظـرة الشـباب للـدرباوي  إحصـائيةوسوق لإلجتار باملخدرات. كام تبني عدم وجود فروق ذات داللـة 

 كشخص وللدرباوية كسلوك وبني مجيع املتغريات الديموغرافية.
____________________________  

بجامعـة امللـك سـعود, مـع الشـكر ملـن سـامهوا  ,تم دعم الدراسة من املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب *
الدراسة وهم: م.باسم توفيق حبوبايت, أ. مجال الدين زغلولة, ا.سـعود سـعد السـهيل, أ.نـارص عبـد  بإنجاز

 ت     العزيز العروان, ا.شاكر غازي احلريب.
181



  الصورة الذهنية للدرباوية لد الشباب السعودي: كاظم عادل الغول  182
 

 املقدمة
يف تكوين  وحموريٍّ  مهمٍ ذهنية بدورٍ تقوم الصورة ال

اآلراء واختاذ القرارات وتشكيل سلوك األفراد والتأثري 
يف ترصفاهتم جتاه اجلامعات والقطاعات املختلفة, فهي 
تعكس الواقع وحتمل املعلومات عنه إىل العقل 

وإنام يواجهه   ,اإلنساين الذي ال يواجه الواقع مبارشة
عىل الوصف للسلوك بشكل غري مبارش باالعتامد 

 م). وعىل الرغم من أنَّ 2007 ,(قطب وآخرون
احلالة العقلية  الصورة الذهنية خاصية فردية ختصُّ 

ا يمكن أن متثل ظاهرة اجتامعية إذا كانت للفرد إال أهنَّ 
هناك صورة واحدة حتملها مجاعة معينة, أو صورة عن 

مصادر الصورة مصادر اجتامعية  مجاعة معينة. كام أنَّ 
اخلربات التي يمر هبا الفرد  بواسطةبطبيعتها, وذلك 

و حتى اللغة التي تنتقل عرب أوالتفاعل مع اآلخرين, 
ن أصورة يمكن  أيَّ  عملية التنشئة االجتامعية. كام أنَّ 

تبدأ يف عقول بعض األفراد, ثم تصبح عامة عندما 
 م).2010تنتقل بني األفراد, ويشرتكون فيها (رشيد, 

اخلربة بلصورة الذهنية لد الفرد كام تتكون ا 
, األفراداملبارشة نتيجة الحتكاكه املبارش بغريه من 

ام باخلربة غري املبارشة, ب, أو واألنظمةواملؤسسات, 
املطبوعة واملرئية واملسموعة,  اإلعالمتنقله وسائل 

بنوعيه املبارش وغري  اإليصال نّ أىل إمر الذي يشري األ

 بناء الصورة الذهنية ساس يفاأل املبارش يشكلُّ 
 م). 2009وتكوينها(العبد القادر 

وتتأثر الصور الذهنية باجلامعة التي ينتمي إليها 
الفرد, فهي ليست نتاجاً إبداعياً لشخص منعزل, وإنام 

أهنا ليست جمرد  هي نتاج للجامعة ونشاط هلا, أيَّ 
د  نشاط إدراكي فردي, ولكنها نشاط اجتامعي, بل تُعّ

 من املوروث املجتمعي. فالتوجه مهامً  االصور جزءً 
الصور  االجتامعي يف دراسة الصورة الذهنية, ير أنَّ 

أشياء جاهزة حيصل عليها كثري من األفراد من الثقافة 
عن طريق عملية التنشئة االجتامعية, وهي تشكل 

األفراد  األعراف السلوكية جتاه اجلامعات, أو
حو القنوات اآلخرين.  فالتوجه االجتامعي يتجه ن

االجتامعية املسؤولة عن نقل الصور مثل األرسة, 
واملدرسة, ووسائل اإلعالم, ودور العبادة. كام حياول 
تفسري التغريات التي حتدث يف جمال الصورة بربطها 
باحلركات االجتامعية والثقافية مثل األزمات 
االقتصادية, والرصاعات الدولية, وحركات احلقوق 

هذا االجتاه يركز عىل املشاركة واإلمجاع املدنية وغريها. 
 كرشطني حمددين للصورة, ووفق هذا التوجه فإنَّ 

مختلف بالصور مغروسة يف الثقافة, ويتم اكتساهبا 
الوسائل الثقافية, واالجتامعية, ومن التنشئة يف 
األرسة, وعن طريق املدرسة, وعن طريق التعرض 
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  م)2004دا, املتكرر هلذه الصورة يف وسائل اإلعالم (ن

) أول من أطلق W. Lippmannويعترب والرت ليبامن (
الرأي " يف كتابة Image "الصورة الذهنية" مصطلح

, حيث ير أنه نظراً ملحدودية اإلمكانات التي "العام
ه يضطر إىل يمتلكها اإلنسان, ولضعف قدراته, فإنَّ 

متكنه من التي  تكوين صورة ذهنية عن األشياء 
ائق العامل كلها من حوله (العبدالقادر, التعرف عىل حق

م). وتشمل الصورة الذهنية عىل 2009,هـ1430
ساسية, وهي: املكون املعريف أبعاد أو أثالثة مكونات 

)Cognitive component ىل املعلومات التي إ) ويشري
, أو قضية, أو شخصاً  بواسطتهايدرك  الفرد موضوعاً

) ويقصد Affective componentما. واملكون الوجداين (
به امليل باإلجياب أو السلب جتاه موضوع, أو قضية, أو 

واملكون السلوكي  .شخص, أو شعب, أو دولة
)Behavioral component الذي يعكس سلوك الفرد (

لديه يف خمتلف شؤون  املتشكلةطبيعة الصورة الذهنية 
م). وتتأثر الصورة الذهنية 2005احلياة (الدسوقي, 

يعيش فيها الفرد وموقعه من العامل  بالبيئة التي
اخلارجي, كام تتأثر بالوقت  وبنوعية املعلومات 

, وطبيعة العالقات هنسانية لدياخلارجية للحضارات اإل
رسية وعالقات الصداقة والسلوكيات الشخصية واأل

حاسيس السائدة يف املجتمع ونوعية املشاعر واأل

 .م)2011واالنفعاالت (عبدالرزاق والساموك, 
مشكلة  وفه "الدرباوية" ىل سلوكإوباالنتقال 

سلوكية غري مرغوبة تؤرق املجتمع, وقد ذهب البعض 
ه انحراف سلوكي خطري, لذا ير الكثريون نَّ أيف القول ب

قد يصدر عنه الكثري من  "للدرباوية"من ينتسب   بأنَّ 
األمنية واالجتامعية عىل املجتمع  واألزمات املخاطر

وتعاطي املخدرات بأنواعها  اإلجتاروومنها الرسقات 
معظم املشجعني من  وتروجيها بني املشجعني ال سيام أنَّ 

فئات الشباب واملراهقني, وبطبيعة احلال املراهق رسيع 
التأثر بالبطل املزعوم (الدرباوي) الذي يقوم باالعتداء 
عىل املمتلكات العامة واخلاصة, واالعتداء عىل األنفس, 

 للخطر واإلزعاج وإشغال السلطات وتعريض املواطنني
. وعليه وجب إدارة هذه األزمة بشكل رسيع قبل األمنية

م) 2014تفاقمها ونرش سلبياهتا, حيث عرف الغول (
بأهنا منهج تطبيقي تفاعيل عضوي ينفذ  إدارة األزمات

ذات و ,حداث غري متوقعةأو سلسلة أملعاجلة حدث 
و أامعات و اجلأ لألفرادسلبي مبارش مهدد  تأثري

 ,مبني عىل التفكري والتحليل املنطقي ملا تمواملؤسسات 
مع استرشاف ما سيتم مستقبالً ومعاجلته بأرسع وقت 

عىل معايري احلرفية املهنية أتكلفة ضمن  ممكن وبأقلِّ 
   .سواء والعلمية عىل حدٍّ 

 املتغريات الداخلية يف الشخصية, حتدد إنتاج كلٍّ ف
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وي, ويمكن وجود هذا السّ وي أو غري من السلوك السّ 

االجتاه يف العديد من النظريات السيكولوجية 
بمدارسها املتنوعة كنظريات التحليل النفيس التي 

تفاعل املكونات املختلفة بتفرس سلوك اإلنسان 
عنى االجتاه السيكولوجي بالدراسة للشخصية. ويُ 

العلمية للسلوك والعقل والتفكري ودراسة املفاهيم 
الداخلية للشخصية اإلنسانية, والتي واملتغريات 

تشكل قوة  دافعة للسلوك اإلنساين مثل: مفهوم الذات 
  )واألنا األعىل ,واهلو ,واملكونات العقلية الثالثة (األنا

)Engler, 2003(. 
السلوك  االفتقار إىل املعايري التي تعترب بأنَّ  نَّ إ

والطالق  واالنتحاراملنحرف كاجلريمة واجلنوح 
اض النفسية وما إىل ذلك من الظواهر واألمر

, إنام تنشأ كلها عن تلك الظروف ذاهتا التي االنحرافية
األنومي " أهنا نتاج تالمس البناء االجتامعي أيّ 

Anomie" أي الصدام والرصاع بني الوسائل ,
والطرائق التي تقرها القواعد والنظم االجتامعية وبني 

ما تتسع اهلوة ا وبخاصة عنداألهداف املفضلة ثقافيً 
بني ما هو ممكن يف الواقع وما تضعه الثقافة  أيَّ  ,بينهام

من أهداف حياول البعض الوصول إليها; عىل الرغم 
ا الفرصة املتكافئة أمام األفراد أو ه ال توجد واقعيً من أنَّ 

اجلامعات وذلك نتيجة للتفاوت يف املراكز الساللية 

 ).  2003يد, ز أبووالعنرصية واالنتامءات الطبقية (
الدرباوية التفحيط, وحرق  يشمل سلوك

نواع, وله مسميات أاإلطارات, وتفجريها. وللتفحيط 
الرتبيع, " واصطالحات متداولة بني املفحطني مثل;

والتخميس, والتثمني, والتجديع, والتفجري, 
والسلسلة, وعالمة االستفهام,  والسفتي, والعقدة, 

و أشكل السيارة  إىل. هذه املصطلحات تشري "والبل
ثرها الذي تأخذه أثناء أو عقب ممارسة التفحيط, أ

للتفحيط مصطلحات إنجليزية من  ذكر أنَّ ويُ 
), التي تعني كلمة مشاهبة للتخميس; أي dauntمثل(

جعل السيارة تدور عىل شكل كعكة الدونات,  وهناك 
) الذي يعني الدوران الرسيع, ومنه ما spinمصطلح(

), الذي يعني االحتكاك broالكيل(يسمى باالحرتاق 
 .هـ)1425الشديد إلطارات السيارات (الدويرعات 

الذي يستخدم  hoonكام يتم تداول مصطلح اهلون 
يف أسرتاليا ونيوزلندا لإلشارة إىل من ينخرطون يف 

-loutish, antiالسلوكيات الفظة واملعادية للمجتمع (

social behavioursذي يقود ), فهو يشري إىل الفرد ال
املركبة عىل الطريق أو القارب يف البحر بشكل خمالف 
 , لقيم وضوابط املجتمع مثل القيادة برسعة عالية جداً
ا  وبطريقة مزعجة ومقلقة للعامة, مما يشكل خطرً
ا عىل السالمة العامة ألفراد املجتمع.  حمدقً
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)en.wikipedia.org/wiki/Hoon(  

 driftingأما يف اليابان فتتم القيادة بطريقة االنزالق 
إذ يقوم قائد املركبة بسحب عجالت السيارة اخللفية 
أو كل العجالت بشكل انزالقي, مع القدرة عىل 
السيطرة التامة عىل املركبة. وحيدث االنزالق حينام 
تصبح الزاوية اخللفية للسيارة معرتضة الطريق, ويتم 

كس العجالت األمامية بعكس انزالق السيارة لبقاء ع
السيارة يف نفس مسار الطريق. ثم يتم توجيه السيارة 
ثانية يف االجتاه املعاكس فتتحول احلركة عكسيًا, ويتم 
عكس العجالت األمامية بعكس سري املركبة 

)en.wikipedia.org/wiki/Drifting  تعارف ), وهو ما يُ
فه. به والسّ  عليه يف اململكة بالنطله والذَّ
ه سلوك عدواين إذا ما اعتربنا سلوك الدرباوية بأنَّ 

جتاه النفس واملجتمع, وجب استعراض عدد من 
النظريات املفرسة لذلك السلوك, ومن أبرز النظريات 
التي تعرضت لتفسري السلوك العدواين نظرية 

, ونظرية  Frustration – Aggression اإلحباط −وانالعد
 التحليل النفيس, ونظرية التعلم االجتامعي.

 – Frustrationاإلحباط  –تشري  نظرية العدوان 

Aggression  َّاإلحباط الذي يصيب الفرد يولد  إىل أن
 طاقات يف النفس وهذه الطاقات من الرضوري أنْ 

الفرد بالراحة  ف بأسلوب ما حتى يشعرختفف أو ترصّ 

منها, ومن أساليب التخفيف أو االستهالك هلذه 
ا نظرية التحليل الطاقات هو السلوك العدواين. أمَّ 

اإلنسان ومنذ والدته  أنَّ إىل النفيس فيشري فرويد 
 ا من الغرائز العدوانية التي ال تعود إىل أيِّ يمتلك عددً 

أساس بيولوجي لد اإلنسان, ومكان هذه الغرائز يف 
الفرد  أنَّ  إىليشري كام طبقات الالشعور الداخلية. 

 تني متناقضتني متعاكستني دائامً يمهب لغريزتني قو
وهي غريزة احلياة, وغريزة  Erosغريزة ايروس  

 وهي غريزة املوت, التي تعمل دائامً  Thanatosثاناتوس 
من أجل تدمري الذات, لذلك توضع حتت رقابة 

للحياة يف الذات صارمة من قبل القو املحبة 
اإلنسانية. وتظهر غريزة املوت هذه بشكل عدواين بني 

ا عن الناس حينام ترصف طاقتها يف اجتاه اخلارج بعيدً 
الذات. وعدم التحكم يف غريزة املوت أو عدم تنفيسها 

وهلذا قد  ,ي إىل تدمري الفرد لنفسهعىل اآلخرين قد يؤدِّ 
د عىل التخلص ه يساعألنَّ  ;اا نافعً يكون العدوان أمرً 

من الدوافع الضارة بالفرد أو تنفيسها جتاه اآلخرين. 
 Social Learning Theory ا نظرية التعلم االجتامعي أمَّ 

 نَّ أ Patterson and Banduraفيشري برتسون وباندورا 
يمكن أن يفرس  ,الكثري مما يسمى بالسلوك العدواين

ا ير ه نتيجة لتعلم اجتامعي وهذا عىل عكس منَّ أعىل 
ه وليد لدوافع داخلية تكمن يف كيان نَّ أآخرون من 
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السلوك العدواين  اإلنسان. كام تشري النظرية إىل أنَّ 

, Elicitation يعتمد عىل ثالثة عوامل هي اإلثارة
, وبعد أن Reinforcement, والتعزيز Modelingوالتقليد 

يظهر السلوك العدواين بسبب أحد هذه العوامل 
ا لنتائجه وللسيطرة التي خيضع ه يستمر وفقً نَّ إف ةالثالث

للسلوك العدواين خصائص جتعله  هلا, ولذلك فإنَّ 
إذا ما كانت النتائج إجيابية من شاهنا  ,يتكرر يف حدوثه

أن تدعمه أو إذا تسبب  السلوك العدواين يف إزالة 
باملدعامت السلبية.   ىسموهذه ما يمكن أن يُ  ,الضيق

 ).277− 275: 2000(حسن وشند,
 التعقيب عىل نظريات السلوك العدواين:

ا للطاقات ونتيجة لفشل الفرد وتفريغً  ,وعليه
السلبية الناجتة عن اإلحباط املصاحب للفشل, يقوم 
الدرباوي برتمجة هذه الطاقة السلبية بأفعال سلبية عىل 

طالق النار باهلواء إتفجري الكفرات وبرض الواقع أ
ة حسب نظرية العدوان سلبيالامرسات املوغريها من 

نظرية التحليل النفيس السلوك دُّ واإلحباط. وتع
العدواين للدرباوي جتاه نفسه واآلخرين ناتج عن 

 التنفيس لغريزة املوت هبذا السلوك.
 نَّ أيف حني تشري نظرية التعلم االجتامعي إىل 

الدرباوي قد اكتسب السلوك العدواين عن طريق 
وجتدر اإلشارة هنا  واقع.التقليد ملا عاشه عىل أرض ال

عً  ابحثً  الباحث إىل إجراء حول موضوع  اموسّ
ومل يتم العثور عىل دراسات تناولت هذ   ,الدرباوية

السلوك لد الشباب السعودي بشكل مبارش, لكن 
يوجد عدد من الدراسات التي تناولت بعض اجلوانب 

ذات الصلة بالدراسة, والتي تناولت موضوع التفحيط  
ات املرورية, وفيام ييل استعراض موجز واملخالف

 لبعض هذه الدراسات ذات الصلة.
 

 الدراسات العربية
هـ)  يف دراسته املوسومة: 1422املقري ( أشار

احلوادث املرورية للتالميذ يف مدينة الرياض: أبعادها 
, التي هدفت "وأنواعها وأسباهبا وآثارها يف التالميذ

دث املرورية ىل التعرف عىل حجم مشكلة احلواإ
للتالميذ, والوقوف عىل أنواعها وأسباهبا وآثارها يف 
املسار التعليمي للتالميذ, وشملت عينة من املدارس 

% من مدارس املرحلة 5بمدينة الرياض بواقع 
% من مدارس املرحلة املتوسطة, و 10االبتدائية, و

) 109( إمجايل% من املرحلة الثانوية, بواقع 20
ا البنني أكثر تعرضً  أنَّ  إىلنتائج ال وأشارتمدرسة, 

) من هؤالء %38نسبة ( للحوادث املرورية, وأنَّ 
التالميذ املتعرضني للحوادث  هم من تالميذ املرحلة 

من أبرز أسباب حوادث التالميذ  نَّ أالثانوية, وتبني 
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الرسعة الزائدة واخلروج املفاجئ, والقيادة املتهورة, 

وأوىص الغول  رورية.وكذلك عدم التقيد باألنظمة امل
م) بأمهية اختيار أماكن املدارس ضمن األحياء 2013(

 السكنية عالية التنظيم.
هـ)  حتت 1425وآخرون ( التوجيريا دراسة مَّ أ

قيادة صغار السن وتأثريها عىل املخالفات " عنوان:
لوا ا مثَّ )  طالبً 2962التي شملت عينتها ( "املرورية

طة, يف منطقة الرياض وأهبا املرحلتني الثانوية واملتوس
املخالفات املرورية  ىل أنَّ إوحائل, وتوصلت النتائج 

هي من أكثر أسباب احلوادث من وجهة نظر رجال 
نشغال أثناء القيادة, ثم التفحيط. وذكر املرور, ثم اال

أهم املخالفات املسببة للحوادث هي  الطالب أنَّ 
ينام ذكر أولياء الرسعة الزائدة واالنشغال أثناء القيادة, ب

التعب واإلرهاق والرسعة الزائدة هي أهم  األمور أنَّ 
طالب  أسباب احلوادث, كام كشفت الدراسة أنَّ 

ا للحوادث وأغلب املرحلة الثانوية هم أكثر ارتكابً 
مرتكبي احلوادث ممن يعيشون مع أحد الوالدين أو 

ا, كام كشفت ا عنهام ويغيب آباؤهم عن املنزل كثريً بعيدً 
ول عن أكثر من ؤالعنرص البرش مس دراسة أنَّ ال
%) من التباين اخلاص بأسباب احلوادث املرورية, 80(

ا بسلوكيات مشكلة احلوادث ترتبط عمومً  وأنَّ 
وترصفات خاطئة تصدر عن السائق صغري السن عىل 

% 35نحو  وجه اخلصوص. كام أوضحت الدراسة أنَّ 
صة القيادة مدة امتالكهم رخ من عينة السائقني تقلُّ 

% من  24نحو  إىل أنَّ  فضالً عن ثالث سنوات. هذا 
نحو  , أي أنَّ أفراد العينة ال حيملون رخصة قيادة أصالً 

% من أفراد العينة يفتقرون إىل املعلومات املرورية 60
الالزمة حلسن الترصف يف املواقف الصعبة التي 

 يتعرض هلا قائد السيارة عىل الطريق. 
هـ)  يف دراسته  1425(الدويرعات  وأشار

واقرتاح  "التفحيط" الدوافع إىل ظاهرة" املعنونة:
ا من )مراهقً 27, التي شملت عينتها ("احللول

) 6إىل ( فضالً  ") من غري املفحطني45و( "املفحطني
) من أولياء أمور املراهقني يف 5من رجال املرور و(

ا من قبل مدينة الرياض, وقد أوضحت النتائج إمجاعً 
فئات عينة الدراسة باستثناء عينة املفحطني عىل مجيع 

سلبية هذه الظاهرة وعدم سوية املامرسني هلا, ورضورة 
التصدي ملامرساهتم اخلاطئة, ومن أبرز احللول املقرتحة 
ملعاجلة الظاهرة احلزم من قبل املرور, وختصيص أماكن 

التفحيط كرياضة يف أماكن منظمة وحتت  ةملامرس
 .ولةؤإرشاف جهة مس

 هـ)  املوسومة: 1425ا دراسة اليوسف (مَّ أ
العوامل االجتامعية املؤثرة يف ارتكاب املخالفات "

ىل معرفة العوامل االجتامعية إ, التي هدفت "املرورية
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املؤثرة يف ارتكاب املخالفات املرورية يف مدينة الرياض 

استطالع آراء عينة بمن وجهة نظر املبحوثني وذلك 
, وقد ) مبحوثٍ 400ياض قوامها(من سكان مدينة الر

أبرز  توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها: أنَّ 
املخالفات املرورية التي يرتكبها أفراد الفئة العمرية من 

)  هي تظليل زجاج السيارات بنسبة سنة 24 – 18(
%) , ثم  63.6بنسبة( "التفحيط" %) , يليها 80(

وجود رخصة %) , وعدم  37.5عكس االجتاه بنسبة(
خمالفات  %). كام أوضحت النتائج أنَّ  35.9بنسبة(

%)  يليها عدم  45.5الطالب ترتكز يف التفحيط بنسبة (
%) , ثم عكس االجتاه  27.5وجود رخصة بنسبة (

),  يليها تظليل زجاج السيارات وحتميل %25بنسبة (
منهام. كام أشارت نتائج  %) لكلَّ  20الركاب بنسبة(

اب ترتكز يف التفحيط, غالبية خمالفات العزَّ  الدراسة أنَّ 
أفراد  وتظليل زجاج السيارات, وكشفت الدراسة أنَّ 

العينة يرجعون أسباب  التفحيط  إىل تشجيع 
 األصدقاء, واملشكالت العائلية, وضغوط احلياة.

م)  2002وتوصلت دراسة الرجب وعبد الرحيم (
عالقة املعنونة بالبطالة والسلوك املنحرف إىل وجود 

بني فرتة البطالة للفرد املتعطل, وبني االنحراف, حيث 
ا يف ) من الذكور كانت البطالة سببً %87( تبني أنَّ 

ا مَّ أ). %73انحرافهم, وبلغت لد اإلناث (

مكان ارتكاب  بخصوص البيئة االجتامعية فتبني أنَّ 
) يف املدينة, يف %61السلوك املنحرف للذكور بلغ (

 عند اإلناث حيث سجلت ليالً ه انخفض قحني أنَّ 
ا يف ا منحرفً ) ممن ارتكبن سلوكً %55النتائج نسبة (

 املدينة. 
 التعليق عىل الدراسات العربية:

كزت معظم الدراسات العربية عىل دراسة ر
الرتكيز عىل احلوادث املرورية وقيادة بمشاكل الطرق 

وما ينتج عن ذلك  ,صغار السن واملراهقني للسيارات
إىل التعرض لبعض  فضالً ت وسلبيات, من خمالفا

املامرسات اخلاطئة الستخدام املركبة يف التفحيط 
ي إىل ارتكاب هذه املامرسات, والعوامل التي تؤدِّ 

سباب احلوادث أ أبرزدت معظم النتائج عىل حيث أكَّ 
عدم االلتزام بقوانني السري, ومنها: لد صغار السن 

ه, والرسعة قّ وتظليل الزجاج, وعدم إعطاء الطريق ح
الزائدة, واخلروج املفاجئ عىل الطريق, وعكس 
االجتاه, والقيادة املتهورة, وعدم التقيد باألنظمة 

القيادة, وعدم وجود رخصة  أثناءاملرورية, واالنشغال 
قيادة, والتعب واإلرهاق والتفحيط, واجلهل 

شارت الدراسات إىل نبذ أباملعلومات املرورية. كام 
من مجيع أفراد املجتمع باستثناء ظاهرة التفحيط 

املفحطني أنفسهم. وأرجعت الدراسات أسباب القيام 
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بسلوكيات سلبية عىل الطريق إىل املشكالت العائلية, 
وضغوط احلياة, وتشجيع األصدقاء, مع التأكيد عىل 
أمهية معاجلة هذه الظواهر باحلزم القانوين من قبل 

رسة التفحيط املرور, وختصيص أماكن آمنة ملام إدارة
 حتت إرشاف اجلهات املسؤولة.

 :األجنبيةالدراسات 
 Brownfieldمن بروان فيلد وثومبسون ( أجر كلٍّ 

& Thompson,2005 دراسة حاولت اختبار العالقة بني (
مفهوم الذات أو اهلوية وجنوح األحداث. مع الرتكيز 
عىل آثار التقديرات األبوية وتقديرات الرفاق املنعكسة 

) 543فهوم الذات, وتكونت عينة الدراسة من (عىل م
 ا يف املدارس الثانوية, وتوصلت النتائج إىل أنَّ طالبً 

تقديرات  نَّ أتقييم الذات السلبي مرتبط بـاجلنوح, و
األهل والرفاق املنعكسة مرتابطة بشكل كبري مع 

 مفهوم الذات اجلانح.
 ,Evita & Ronaldما دراسة كل من إيفيتا ورونالد (أ

ىل اختبار فرضيات نظرية االحتواء إ) فقد هدفت 2002
فحص العالقة بني جنوح األحداث ومفهوم الذات ب

) حيث مل تتوصل نتائج الدراسة 155لد , ) مراهقاً
ىل دعم نظرية االحتواء يف أن مفهوم الذات يشكل إ

 لالنحراف واجلرمية. عازالً 
)  Cheung & Cheung, 2008ويف دراسة شنق وشنق (

ار نظريتي التوتر العامة أو نظرية األنومي ملريتون الختب
ونظرية الضبط الذايت هلرييش, حيث تكونت عينة 

من املدارس الثانوية يف  ا) طالبً 1015الدراسة من (
هونغ كونغ, وأبرز ما توصلت إليه نتائج الدراسة هو 

ي الضبط الذايت خيفف من تأثري التوتر الذي يؤدِّ  نَّ أ
 وليس لد الذكور, يف حني أنَّ  للجنوح لد اإلناث

تدين  إىلي الرعاية الوالدية واالهتامم واإلرشاف تؤدِّ 
اجلنوح لد الذكور والتخفيف من تأثري ضبط النفس 

 املنخفض عىل السلوك اجلانح لد الذكور.
) فقد Ezinga et al, 2008ا دراسة إزنقا وآخرون (أمَّ 

 هدفت إىل اختبار العالقة بني الضبط الذايت
فراد يف فرتة املراهقة املبكرة واالنحراف لد األ

) من طالب 800عينة الدراسة عىل ( تضمنتو
املدارس الثانوية, وأظهرت نتائج الدراسة وجود 

دت عالقة بني الضبط الذايت املنخفض واجلنوح, وأكَّ 
ا عىل أمهية مرحلتي الطفولة واملراهقة يف الدراسة أيضً 

 طرب واجلنوح.تفسري السلوك السيئ أو املض
 ,Carroll et alوهدفت دراسة كارول وآخرين (

) إىل فحص العالقة بني مفهوم الذات متعدد 2007
األبعاد ومستو االنغامس يف النشاطات اجلانحة لعينة 

) من الذكور واإلناث يف فرتة 1327تكونت من (
عينة اإلناث عىل  تضمنتاملراهقة املبكرة, حيث 
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, وأظهرت نتائج الدراسة ) من الذكور612) و(715(

عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مفهوم 
 الذات متعدد األبعاد واجلنوح لد كال اجلنسني.

 & Alex, Chrisا دراسة اليكس وكرس وستيفن (أمَّ 

Stephen, 2006 ُجريت عىل عينة تكونت من ) التي أ
دتا, حيث ا أمريكيً ) مراهقً 241( نتائجها عن  أكَّ

 الضبط الذايت املنخفض.بتنبؤ باالنحراف ال إمكانية
ا  & Staffordدراسة ستافورد ورودريغز ( أمَّ

Rodrigues, 2006 التي حاولت التعرف عىل تأثري (
الدين عىل جنوح األحداث, حيث طبقت عىل عينة 
عشوائية من طالب املدارس اخلاصة والدينية, 

ة للدين تأثريات وقائي نَّ أ ىلإشارت نتائج الدراسة أو
 ضد اجلنوح وتعاطي املخدرات.

من برنت وساندرا وكييل  وتوصلت دراسة كلٍّ 
)Brent & Sandra & Kelly, 2006 التي هدفت إىل (

التعرف عىل العالقة بني تعاطي الكحول واملخدرات 
ا, مراهقً  3551والدين لد أفراد عينة تكونت من 

وذلك بعد ضبط املتغريات الوسيطة مثل العائلة 
ىل وجود عالقة ضعيفة مل تصل إلرفاق, ومجاعة ا

 ملستو الداللة بني الدين واجلنوح. 
 

 ,Janson & Stattinوأجر جانسون وستاتني (

ا من ) سويديً 122) دراسة طوالنية أجريت عىل (2003
الذكور املراهقني, حيث استخدم فيها مقياس 

تقديرات  نَّ أشاخ, وتوصلت نتائج الدراسة إىل ررو
لقوة األنا كانت ناجحة للتنبؤ  شاخرمقياس رو

 باالنحراف يف سن املراهقة والرشد.

 التعليق عىل الدراسات األجنبية
ركزت معظم الدراسات األجنبية عىل االنحراف 

 اعتربنا حال يف –واجلنوح وإمكانية التنبؤ به وضبطه 
 –واجلنوح االنحرافكنوع من أنواع  الدرباوية

, والرفاق والعائلة, الً واألمور التي تؤثر به كالدين مث
وتقدير الذات, والضبط الذايت, والرعاية الوالدية, 

للدين تأثري  دت بعض الدراسات عىل أنَّ حيث أكَّ 
وقائي ضد السلوكيات السلبية مثل اجلنوح وتعاطي 

 التنبؤ باالنحراف يف سنِّ  إمكانيةاملخدرات, مع 
تقدير الذات  أنَّ  فضالً إىلاملراهقة والرشد, هذا 

لسلبي للفرد وتقدير األهل والرفاق مرتبط بمفهوم ا
الرعاية الوالدية  الذات اجلانح, هذا عالوة عىل أنَّ 

 ي إىل تدين نسبة اجلنوح.واإلرشاف تؤدِّ 

أغلب الدراسات  ما تقدم إىل أنَّ  نخلص من كلِّ 
ركزت االهتامم حول  واألجنبيةالسابقة العربية 

ية وظاهرة قيادة احلوادث املرورية واملخالفات املرور
الصغار للسيارات واالنحراف واجلنوح, والقليل من 
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 هذه الدراسات التي ألقت الضوء عىل ظاهرة

كأحد الظواهر االجتامعية واألمنية السلبية  "التفحيط"
اخلطرية التي أصبحت هتدد أمن الكثري من الشباب بل 

األبحاث العلمية مل تعط االهتامم  واملجتمع, وأنَّ 
سلوك الدرباوية مع خطورهتا وانتشارها يف الكايف ل

ا من عدم وجود دراسات مرتبطة املجتمع, وانطالقً 
, تم إجراء هذه الدراسة للتعرف "الدرباوية" بسلوك

عىل الصورة الذهنية العامة  لد الشباب السعودي 
كشخص, كذلك للتعرف عىل  "الدرباوي" عن

أثري الصورة الذهنية العامة لد الشباب السعودي لت
 سلوك الدرباوية عىل املجتمع.

 مشكلة الدراسة:
إن املتبع لشبكات التواصل االجتامعي وبعض 

, يلحظ ةاملواقع اإللكرتونية اخلاصة بالشباب واهلوا
 وجود سلوكيات مجاعية شبابية جديدة تسمى

مشاهدة عدد كبري من مقاطع الفيديو وب, "الدرباوية"
هذا  ستخلص بأنَّ املنشورة عرب الشبكة العنكبوتية, ي

خاص  ا عىل الشباب بشكلٍّ السلوك قد يشكل خطرً 
واملجتمع بشكل عام, الحتواء هذا السلوك عىل 

ثناء قيادة أ واملتهورة العديد من املامرسات اخلطرة
 األسلحةإىل اطالق النار من  فضالً املركبات 

االتوماتيكية أثناء عمل االستعراضات باملركبات 

كام  ملركبات بطرق معينة.وتفجري إطارات تلك ا
ا وجود عدد كبري من املتابعني واملشجعني  يالحظ أيضً
هلذه السلوكيات, وجلهم من الشباب واليافعني 
يرافقون هذا السلوك, وقد يصل أعداد هؤالء املتابعني 
واملشجعني لآلالف يف بعض االستعراضات املصورة 

الذي  واملوثقة واملنشورة عرب الشبكة العنكبوتية, األمر
يشري إىل انجذاب أعداد من الشباب واليافعني ليست 

وملا يمثله هذا , بالبسيطة هلذا السلوك غري السوي
السلوك من خطر واضح عىل سالمة وصحة وحياة 

مثله من خطر حمدق باملجتمع بأكمله, يالشباب, وملا 
تم استشعار عدد من مكامن اخلطورة هلذا السلوك, 

هذه الدراسة التي تعكس  إجراءاألمر الذي استدعى 
ماهية الصورة الذهنية لسلوك الدرباوية لد الشباب 

 السعودي بشكل عام.

حتاول الدراسة الكشف عن الصورة  ,وعليه
دخيل عىل سلوك الذهنية لسلوكيات الدرباوية ك

 اململكة العربية السعودية.شباب 
 أمهية الدراسة:

تنبثق أمهية الدراسة من تركيزها عىل مشكلة 
ستحدثة بدأت تظهر بني الشباب يف عدد من مناطق م

ا يف املنطقة الوسطى اململكة العربية السعودية وحتديدً 
خماطر هذا السلوك حسب  إىل فضالً واملنطقة الرشقية. 
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من مقاطع الفيديو املنترشة عنها, من هتديد األ

 واألمنالشخيص للشباب خاصة, وهتديد السلم 
مر الذي سيعكس االجتامعي للمجتمع عامة. األ

الصورة الذهنية احلقيقة هلذا السلوك لد الشباب 
السعودي, ويظهر اجتاه استاملتهم هلذا السلوك 

و أ اإلجيابيةو التأييد هلا حسب نظرهتم أباملشاركة 
 السلبية هلذا السلوك.
 أهداف الدراسة:

ىل التعرف عىل الصورة الذهنية إهتدف الدراسة 
سلوكه عىل "ىل تأثري وع "كشخص للدرباوي"العامة 
 إىلالدراسة  وتسعىلد الشباب السعودي,  "املجتمع

 ةــإحصائيالكشف عن وجود فروق ذات داللة 
)0.01 =αللصورة الذهنية للدرباوي كشخص ,( ,

لد الشباب  وعىل تأثري سلوكه عىل املجتمع
 عز لبعض املتغريات الديموغرافيةالسعودي, تُ 

 ألفراد عينة الدراسة.

 الدراسة: أسئلة

 :آلتيةا األسئلةتسعى الدراسة لإلجابة عن 
  للدرباوي"العامة ما الصورة الذهنية 

لد الشباب السعودي حسب متغري العمر  "كشخص
 واحلالة االجتامعية واملستو التعليمي?

 سلوك " ما الصورة الذهنية العامة لتأثري

عىل املجتمع السعودي لد الشباب  "الدرباوية
متغري العمر واحلالة االجتامعية السعودي حسب 
 واملستو التعليمي?

 إحصائيةروق ذات داللة ــهل توجد ف 
)0.01 =α(, كشخص للدرباوي الذهنية للصورة 

ملتغري العمرال الشباب لد واحلالة  ,سعودي, تعز
 واملستو التعليمي? ,االجتامعية

  0.01( إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة 
=αة لتأثري سلوك الدرباوية عىل ), للصورة الذهني

 ,املجتمع لد الشباب السعودي, تعز ملتغري العمر
 واملستو التعليمي? ,واحلالة االجتامعية

 حدود الدراسة:

املجال املكاين: اقترص تطبيق الدراسة عىل منطقة 
يف مهرجان اجلنادرية للعام  االرياض وحتديدً 

 هـ.1434

قوامها  ة عيناملجال البرشي: اقترصت الدراسة عىل
, روعي فيها متثيل الشباب السعودي من ا) فردً 279(

 إىل 15الذكور ضمن الفئات العمرية التي ترتاوح بني (
) سنة, واملستويات التعليمية (ثانوي فام دون, 29

عزب, أوحاالهتم االجتامعية ( ,وفوق ثانوي) هلم
 ومتزوج).

ة) ملجال الزمني: تم تطبيق أداة الدراسة (االستبانا
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هـ ولغاية 22/05/1434يف الفرتة املمتدة من 

 هـ.09/06/1434
 :مفاهيم الدراسة

الصورة الذهنية: هي جمموعة االنطباعات 
لها الفرد, بناءً  عىل املكون  الشخصية التي شكّ

والسلوكي والوجداين, ضمن تفاعله مع  اإلدراكي
بيئته وأفراد املجتمع ووسائل املعرفة واالتصال 

 املتوفرة.
رباوي: هو الشخص الذي يقود مركبة من نوع الد

و داتسون يف الغالب), ويسكب أوانيت (هايلكس 
, ويقوم اإلسفلتو الزيت املحروق عىل أالديزل 

وال يتوقف  اإلسفلتبالدوران املتكرر والرسيع عىل 
طارات املركبة بفعل الدوران الرسيع إحتى تنفجر 

ناري , ويرافق هذا السلوك اطالق اإلسفلتوحرارة 
من داخل املركبة يف بعض األحيان, ويتصف 
الدرباوي بربطة شامغ خاصة, ولبس الثياب املتسخة 

, ويطيل شعره وال األصفرالتي يغلب عليها اللون 
ن عىل  يصففه, ويتناول مرشوب احلمضيات املسخّ

شعة الشمس, ومتتاز مركبة الدرباوي بأهنا بعني أ
نب, وعليها , ومهشمة من اجلوا(ملبة واحدة) واحدة

معينة قد ترمز  وأرقام شاراتإرموز وعالمات و
 ةو قبيلته, وتكون هذه الرموز متداولأللشخص 

قرانه. ويكون من ضمن مقتنياته أومعلومة املعنى بني 
ىل السالح الناري, السكاكني إ إفضالً باملركبة 

 (املطو) والعيصّ (العجره).
الدرباوية: مصطلح  آت من كلمة الدرب, وهو  

 الطريق الذي يسري عليه الناس, واآلليات بكلِّ 
 باسمنواعها, وتعني ركوب املخاطر بدون خوف أ

الرجولة, وهلم جتمعاهتم, وأماكنهم, ومنتدياهتم عىل 
اإلنرتنت, وهندامهم اخلاص هبم, وشعاراهتم, 
وتقاليدهم وأعرافهم وقيمهم, وأغانيهم اخلاصة هبم, 

وهبم اخلاص وسياراهتم, وأذواقهم القديمة, ومرش
 هبم.

 وإجراءاهتامنهجية الدراسة 
 منهج الدراسة:

اتبعت الدراسة منهج املسح االجتامعي بالعينة 
 (دراسة مسحية).

 جمتمع وعينة الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع الشباب السعودي 

 أعامرهماملتواجدون يف منطقة الرياض الذين ترتاوح 
ر,  حيث تم اختيار ) سنة من الذكو29 إىل 15ما بني(

عينة عشوائية منهم من زوار مهرجان اجلنادرية للعام 
 هـ.1434

 عينة الدراسة:
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تم اختيار عينة عشوائية من الشباب السعودي 

, وذلك ةسن 29إىل  15ترتاوح أعامرهم من  ينالذ
التوجه إىل مجيع أماكن جتمع الشباب يف مهرجان ب

 السرتاحاتااجلنادرية قبل انطالق أي فعالية, ويف 
, وخيام النشاطات, عىل مدار أيام مهرجان اجلنادرية

عىل أنَّ يتم استهداف أي شاب يقبل االستجابة عىل 
, عىل اعتبار استبانة 398تم مجع عليه , وأداة الدراسة

للحصول عىل  ا) فردً 384احلصول عىل عينة تبلغ (
), وعند %5), ونسبة خطأ (%95هامش ثقة يساوي (

) استبانة غري 119ت تم استبعاد (االستبانا فحص
مطابقة للمعايري العلمية لألخذ هبا ضمن العينة 
النهائية, حيث مل يبني عدد كبري من املستجيبني بياناته 

إىل عدم االستجابة عىل ما يزيد فضالً الديموغرافية, 
% من أسئلة وفقرات االستبانة, كام تبني وجود 30عن 

بانات, وعلية بلغ عشوائية واضحة يف عدد من االست
عدد العينة النهائية التي تم االعتامد عليها يف الدراسة 

 ) استبانة فقط.279(
 :أداة الدراسة

تم تصميم استبيان خاص لقياس الصورة الذهنية 
 الشباب السعودي, حيث احتو للدرباوية لد

لت مغلقة مثَّ  أسئلةاالستبيان يف قسمه األول عىل 
اخلصائص الديموغرافية للمبحوثني وهي: العمر, 

واملستو التعليمي, واحلالة االجتامعية, وشمل 
االستبيان يف قسمه الثاين حموران, متثل األول بالصورة 
الذهنية للدرباوي كشخص, واملحور الثاين للصورة 
الذهنية لتأثري سلوك الدرباوية عىل املجتمع, واحتوت 

فقرة, لتتم االستجابة عليها ضمن ) 28االستبانة عىل (
مقياس ثالثي متثل بالتدرج التايل: (نعم), و(ال), و(ال 

 ادري).
 األداةصدق وثبات 

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة:

بعد االنتهاء من تصميم أداة الدراسة والتي تتناول 
الصورة الذهنية للدرباوية لد الشباب السعودي, تم 

ني م كاديميني واملختصني ألن اعرضها عىل مخسة حمكمّ
يف جمال العلوم االجتامعية والنفسية والرتبوية, وذلك 
لالسرتشاد بآرائهم ومالحظاهتم. وقد طُلب منهم 
 وضوح العبارات, ومد إبداء الرأي حول مد
مالئمتها ملا وضعت ألجله, ومد مناسبة العبارات 
للمحور الذي تنتمي إليه, مع وضع التعديالت 

 تطوير االستبانة. بواسطتهات التي يمكن واالقرتاحا
وبناء عىل املالحظات والتعديالت واالقرتاحات 
التي أبداها املحكمون, تم االلتزام بالتعديالت التي 

 فأكثر, من تعديل بعض نيحمكم ةاتفق عليها ثالث
بعض الفقرات  وإضافةالعبارات وحذف بعضها, 
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ه املقرتحة منهم, حتى أصبح االستبيان يف صورت

 ) فقرة.28النهائية حيتوي عىل (
 .ثبات األداة (معامل ثبات كرونباخ الفا)

 
 
 

معامالت ثبات ألفا كرونباخ إلمجايل  .)1جدول رقم (

 .الفقرات

 ن كرونباخ الفا

0.826 28 
معامل الثبات العام  ) أنَّ 1يتضح من اجلدول رقم (

لكافة الفقرات عالٍ حسب معامل ألفا كرونباخ حيث 
 ).0.826بلغ (

 

 .معامالت الثبات كرونباخ الفا للفقرات منفردة .)2جدول رقم (
تدرج املتوسطات عند 

 حذف البنود

تدرج املتغريات عند 
 حذف البنود

-البنود املصححة

 اإلمجايلاالرتباط 

كرونباخ الفا عند 
 حذف البنود

 

 شجاع 0.82 0.50 38.44 30.20

 طائش 0.83 0.19 40.92 30.25

 مشهور 0.83 0.09 40.64 29.95

 مغامر 0.83 0.21 40.02 30.10

 شاذ 0.83 0.23 40.25 30.41

 مبدع 0.82 0.44 38.34 30.15

 جمرم 0.83 0.24 39.94 30.41

اب 0.81 0.51 37.44 30.27  جذَّ

 قدوة 0.81 0.60 37.73 30.31

 ضحية 0.82 0.34 39.81 30.32

 مبادر 0.80 0.67 35.07 30.29
 مريض نفيس 0.82 0.34 39.12 30.32
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 .)2جدول رقم (تابع 

تدرج املتوسطات عند 
 حذف البنود

تدرج املتغريات عند 
 حذف البنود

-البنود املصححة

 اإلمجايلاالرتباط 

كرونباخ الفا عند 
 حذف البنود

 

 هتديد أمن املجتمع. 0.83 0.18 41.12 30.25
 تفريغ طاقات الشباب. 0.83 0.13 40.54 29.64
30.29 41.14 0.23 0.83  خسائر باملمتلكات واألرواح.
 تنمية صفات النخوة والشهامة. 0.82 0.34 39.41 30.15
 خروج عن تعاليم الدين. 0.83 0.07 41.29 30.24
 تكوين قيادات قبلية شبابية. 0.83 0.09 40.56 29.88
 سوق لإلجتار باألسلحة. 0.82 0.29 39.72 30.37
 إثارة النعرات القبلية. 0.82 0.50 38.31 30.39
 نشاطات تنافسية. 0.81 0.52 36.96 29.80
 خروج عن القيم األخالقية. 0.82 0.40 39.86 30.27
 تكوين جمموعات إجرامية. 0.82 0.35 39.87 30.31
 تعلم مواجهة املخاطر. 0.81 0.54 36.58 29.85
 سوق لإلجتار باملخدرات. 0.82 0.46 39.21 30.39
 دعوة للتمسك بالرتاث الشعبي. 0.82 0.31 39.67 30.14
 دعوة للتواضع يف املظهر. 0.82 0.50 37.91 30.19
 تنمية االنتامء للمجموعة. 0.82 0.47 37.30 30.10

 
) تراوح معامل الثبات ما بني 2تيضح من جدول رقم (

) 1نتائج اجلدول رقم ( ). وعليه فإنَّ 0.80) و(0.83(
داة الدراسة تتمتع بدرجة أ  أنَّ ىلإ  ان) تشري2ورقم  (

 عالية من الثبات يمكن االعتامد عليها.
 

 عرض النتائج ومناقشتها والتوصيات
 والً: خصائص عينة الدراسة:أ

تقوم هذه الدراسة عىل عدد من املتغريات املستقلة 
املتعلقة باخلصائص الشخصية ألفراد الدراسة متمثلة 

 ملستو التعليمي.يف احلالة االجتامعية, والعمر, وا
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عينة الدراسة حسب متغريات  أفراد), توزيع 3جدول رقم (

 الدراسة
 التعليم العمر احلالة االجتامعية

 278 279 278 املتوفر ن

 1 0 1 مل يستجيب

 

عينة الدراسة  أفراد) توزيع 3يظهر يف جدول رقم (
 اإلمجايلحسب متغريات الدراسة, حيث بلغ العدد 

, مع التنويه عىل وجود فاقد لفرد اردً ) ف279للعينة (
واحد يف كل من متغري احلالة االجتامعية, ومتغري 

 املستو التعليمي. 

 
 .توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغري احلالة االجتامعية .)4جدول رقم (

 احلالة االجتامعية

 النسبة التكرار 

النسبة 
 النسبة املجمعة املضبوطة

 77.7 77.7 77.4 216 أعزب املتوفر

 100 22.3 22.2 62 متزوج

  100 99.6 278اإلمجايل
   0.4 1  مل يستجيب

  100 279 279 اإلمجايل
 

العدد الكيل للعينة  )  أنَّ 4يظهر يف جدول رقم (
, حيث بلغت نسبة العزاب منهم ا) فردً 279بلغ (

ا نسبة املتزوجني مَّ أ, ا) فردً 216%) بواقع (77.4(

, مع التنويه ا) فردً 62) بواقع (%22.2(فقد بلغت 
 فراد العينة مل حيدد حالته االجتامعية. أحد أ بأنَّ 
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 .عينة الدراسة حسب متغري الفئة العمرية أفرادتوزيع  . )5جدول رقم (

 فئات العمر

 
 النسبة املجمعة النسبة املتوفرة النسبة التكرار

 29.4 29.4 29.4 82 19−15 املتوفر

20−24 110 39.4 39.4 68.8 

25−29 87 31.2 31.2 100 
 279 100 100 

 
نسبة الشباب الذين  نَّ أ)  5يظهر يف جدول رقم (

) %29.4) سنة بلغت (19−15ترتاوح أعامرهم بني (
, يف حني بلغت نسبة الفئة العمرية ا) فردً 82بواقع (

, ا) فردً 110) بواقع (%39.4) سنة (20−24(
) %31.2) سنة (29−25ة العمرية (وبلغت نسبة الفئ

 . ا) فردً 87بواقع (
 

 .عينة الدراسة حسب متغري املستو التعليمي أفرادتوزيع  .)6جدول رقم (
 املستو التعليمي

 
 النسبة املجمعة النسبة املتوفرة النسبة التكرار

 54.7 54.7 54.5 152 ثانوي فام دون املتوفر

 100.0 45.3 45.2 126 فوق الثانوي

 100.0 99.7 278 اإلمجايل
 

 0.3 1  مل يستجيب
  

 100.0 279 املجموع
  

 
) %54.5ما نسبته ( )  أنَّ 6يظهر يف جدول رقم (

من أفراد العينة حيملون الشهادة الثانوية وما دوهنا, 
, يف حني بلغت نسبة من حيملون ا) فردً 152وبواقع (

) 126) بواقع (%45.2تعليمي فوق الثانوي ( مؤهلٍ 
فراد العينة مل حيدد مستواه أحد أ , مع التنويه بأنَّ افردً 

 التعليمي. 
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 :  سئلة الدراسة:أجابات إثانياً

 ما الصورة الذهنية العامة" :األولالسؤال 
لد الشباب السعودي  "للدرباوي كشخص"

واملستو  ,واحلالة االجتامعية ,حسب متغري العمر
 ."التعليمي?

 
 

 .واملستو التعليمي ,واحلالة االجتامعية ,رة الذهنية العامة للدرباوي كشخص حسب متغري العمرالصو. )7جدول رقم (

 

 فئات العمراملستو التعليمي احلالة االجتامعية
 29-25 24-20 19-15فوق الثانويثانوي فام دونمتزوج أعزب

 املتوسط

االنحراف 
  املتوسط املعياري

االنحراف
 املتوسط  املعياري

نحرافاال
  املتوسط املعياري

االنحراف
  املعياري

االنحراف  املتوسط
 املعياري

االنحراف  املتوسط
 املعياري

االنحراف  املتوسط
 املعياري

النظرة
لشخصية 
 الدرباوي

13.17 3.4 12.59 3.38 13.29 3.56 12.74 3.17 12.95 3.29 13.05 3.57 13.11 3.3 

 
شباب العزاب ال ) بأنَّ 7نتائج اجلدول رقم ( تشري

واملتزوجني ينظرون للدرباوي كشخص نظرة سلبية, 
) من 13.17حيث بلغ املتوسط احلسايب للعزاب (

), بينام 3.40) نقطة, وبانحراف معياري (36أصل (
) 12.59بلغ املتوسط احلسايب لد املتزوجني (

 ).3.38وبانحراف معياري (
كام يظهر اجلدول النظرة السلبية للدرباوي 

 أفراد عينة الدراسة بالنسبة ملتغري كشخص لد
املستو التعليمي فقد بلغ املتوسط احلسايب ملن 

) من أصل 13.29مستواهم التعليمي ثانوي فام (
ا املتوسط مَّ أ). 3.56) نقطة, وبانحراف معياري (36(

احلسايب ملن مستواهم التعليمي فوق الثانوي فقد بلغ 

 ). 3.17) وبانحراف معياري (12.74(
اوأ ىل النظرة السلبية للدرباوي إيشري اجلدول  يضً

ضمن مجيع الفئات العمرية, حيث جاء  كشخصٍ 
 فراد العينة من الفئة العمرية أاملتوسط  احلسايب لد

) نقطة, 36) من أصل (12.95) (15−19(
), كام بلغ املتوسط احلسايب 3.29وبانحراف معياري (

 24−20فراد العينة من الفئة العمرية (ألد (
), وبلغ املتوسط 3.75) وبانحراف معياري (13.05(

 29−25العينة من الفئة العمرية ( أفراداحلسايب لد (
 ).3.30) وبانحراف معياري (13.11(
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املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري العام  .)8جدول رقم (

 .ألفراد العينة للدرباوي كشخص

 
االنحراف املتوسطاألعىلاألدنى ن

 رياملعيا

النظرة 
لشخصية 
 الدرباوي

2600 25 13.043.40 

 
عينة  أفراد ) بأنَّ 8تظهر نتائج اجلدول رقم (

الدراسة ينظرون للدرباوي كشخص نظرة سلبية 

بالعموم حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه النظرة 
), وبانحراف معياري 36) من أصل (13.0(
)3.395 .( 

 
 العامة لتأثري ما الصورة الذهنية" السؤال الثاين:

عىل املجتمع السعودي لد  "سلوك الدرباوية"
واحلالة  ,الشباب السعودي حسب متغري العمر

 "واملستو التعليمي? ,االجتامعية

 
 .عىل املجتمع حسب متغري العمر واحلالة االجتامعية واملستو التعليمي الدرباويةالصورة الذهنية العامة لتأثري سلوك .)9جدول رقم (

 

  فئات العمر املستو التعليمي الة االجتامعيةاحل
 29-25  24-20 19-15 فوق الثانوي ثانوي فام دون متزوج أعزب

 املتوسط

االنحراف 
  املتوسط املعياري

االنحراف
 املتوسط  املعياري

االنحراف
  املتوسط املعياري

االنحراف
  املعياري

االنحراف  املتوسط
 املعياري

االنحراف  املتوسط
 رياملعيا

االنحراف  املتوسط
 املعياري

تأثري
السلوك 

عىل 
 املجتمع

18.44 4.42 18.66 4.67 18.94 4.81 17.93  3.98 18.13 4.86 18.67 4.49 18.54 4.10 

 
الشباب  أنَّ إىل ) 9نتائج اجلدول رقم ( تشري

اب  ينظرون لتأثري سلوك الدرباوية عىل املجتمع العزّ 
) 48صل (أ) من 18.44نظرة سلبية وذلك بمتوسط (
), وكذلك احلال 4.42نقطة وانحراف معياري (

حيث بلغ املتوسط احلسايب  ,بالنسبة للمتزوجني

). 4.67) وبانحراف معياري (18.66للمتزوجني (
كام يظهر اجلدول النظرة السلبية لتأثري سلوك الدرباوية 

 فراد عينة الدراسة بالنسبة ملتغري أعىل املجتمع لد
مي,  فقد بلغ املتوسط احلسايب ملن املستو التعلي

صل أ) من 18.94مستواهم التعليمي ثانوي فام دون (
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ا من ), أمَّ 4.81) نقطة وبانحراف معياري (48(

ثانوي فقد بلغ املتوسط المستواهم التعليمي فوق 
) وبانحراف معياري 17.93احلسايب لدهيم (

ىل النظرة السلبية إا يشري اجلدول يضً أ). و3.98(
د عينة الدراسة حسب متغري العمر لتأثري سلوك ألفرا

الدرباوية عىل املجتمع, حيث بلغ املتوسط احلسايب 

− 15) نقطة للفئة العمرية (48صل (أ) من 18.13(
), وبلغ املتوسط 4.86) وبانحراف معياري (19

) 18.67) (24−20احلسايب للفئة العمرية (
), يف حني بلغ املتوسط  4.49وبانحراف معياري (

) 18.54) (29−25احلسايب للفئة العمرية (
 ).4.10وبانحراف معياري (

 
 .عىل املجتمع الدرباويةاملتوسط احلسايب واالنحراف املعياري العام لتأثري سلوك  .)10جدول رقم (

 
 االنحراف املعياري املتوسط األعىل األدنى ن

 4.47 18.48 30.00 2.00 265 تأثري السلوك عىل املجتمع

 
الشباب  ) بأنَّ 10ر نتائج اجلدول رقم (تظه

له تأثري سلبي عىل  ينظرون لسلوك الدرباوية عىل أنَّ 
حيث بلغ متوسط تأثري هذا السلوك عىل  ,املجتمع

), وبانحراف 48) من أصل (18.48املجتمع (
 ).4.47معياري (

هل توجد فروق ذات داللة " السؤال الثالث:
للدرباوي  , للصورة الذهنية)α= 0.01( إحصائية

 ,كشخص لد الشباب السعودي, تعز ملتغري العمر
 "واملستو التعليمي? ,واحلالة االجتامعية

 
 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للصورة الذهنية للدرباوي كشخص لد أفراد العينة حسب متغري  .)11جدول رقم (
 .املستو التعليمي

 فرق املتوسطات املعياري راف املعيارياالنح املتوسط ن فئات التعليم
 0.30 3.56 13.29 143 ثانوي فام دون النظرة لشخصية الدرباوي

 0.29 3.17 12.74 117 فوق الثانوي
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فراد العينة حسب متغري أفراد العينة حول الصورة الذهنية للدرباوي كشخص لد أالفروق بني استجابات  .)12جدول رقم (

 .املستو التعليمي
 االختبار التائي للعينات املستقلة

 

اختبار لفينس عند 
 اختبار ت لتساوي املتوسطات تساوي املتغريات

قيمة 
 ف

الداللة 
 اإلحصائية

قيمة 
 ت

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية
لالختبار 
 الثنائي

فرق 
املتوسطات

فرق 
اخلطأ 
 املعياري

95%  مستو
 الثقة

األعىل األدنى
النظرة 

لشخصية 
 الدرباوي

فرضية 
التساوي 
 للمتغريات

2.420.12 1.31258.000.19 0.55 0.42 −0.281.38

فرضية 
عدم 

التساوي 
 للمتغريات

  1.32256.040.19 0.55 0.42 −0.271.37

 
) عدم وجود 12) و (11يظهر اجلدول رقم (

), بني النظرة α= 0.01( إحصائيةفروق ذات دالله 
عز اوي لد الشباب السعودي تُ الشخصية للدرب

مجيع املستويات التعليمية  حيث تبني أنَّ  ,ملتغري التعليم
 تنظر إىل الدرباوي نظرة سلبية.
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فراد العينة حسب متغري أاملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للصورة الذهنية للدرباوي كشخص لد  .)13جدول رقم (

 .احلالة االجتامعية

املجموعاتإحصاء

 املتوسط ن احلالة االجتامعية 
االنحراف 
 املعياري

فرق املتوسطات 
 املعياري

النظرة
لشخصية 
 الدرباوي

 0.24 3.40 13.17 202 أعزب

 متزوج
58 12.59 3.38 0.44 

 
 .ة االجتامعيةفراد العينة حول الصورة الذهنية للدرباوي كشخص حسب متغري احلالأالفروق بني استجابات  .)14جدول رقم (

 االختبار التائي للعينات املستقلة

 

اختبار لفينس عند 
 اختبار ت لتساوي املتوسطات تساوي املتغريات

قيمة 
 ف

الداللة 
اإلحصائية

قيمة 
 ت

درجات 
 احلرية

الداللة 
 اإلحصائية
لالختبار 
 الثنائي

فرق 
املتوسطات

فرق 
اخلطأ 
 املعياري

95% مستو
 الثقة

عىلاأل األدنى
النظرة 

لشخصية 
 الدرباوي

فرضية 
التساوي 
 للمتغريات

0.120.73 1.15258.000.25 0.58 0.51 −0.411.58

فرضية عدم 
التساوي 
 للمتغريات

  1.1592.58 0.25 0.58 0.50 −0.421.58
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) عدم وجود 14) و (13يظهر اجلدول رقم (
بني النظرة   ),α= 0.01( إحصائية ةفروق ذات دالل

عز الشخصية للدرباوي لد الشباب السعودي تُ 

حيث تبني  ,ملتغري احلالة االجتامعية (متزوج وأعزب)
 أهنم مجيعا ينظرون للدرباوي نظرة سلبية.

 
 

 .اختبار انوفا للمجموعات املتعددة .)15جدول رقم (

 انوفا

 
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة 
 ف

 مستو
 الداللة

النظرة لشخصية 
 الدرباوي

 0.96 0.05 0.53 2 1.07 بني املجموعات

خالل 
 املجموعات

2984.55 257 11.61   

    259 2985.62 املجموع
 

 .فراد العينة حول الصورة الذهنية للدرباوي كشخص حسب متغري الفئات العمريةأالفروق بني استجابات  .)16جدول رقم (
 ددةاملقارنات املتع

 املتغريات املستقلة

(I)  فئات
 العمر

(J)  فئات
 العمر

 فرق املتوسطات

(I-J)

اخلطأ 
 املعياري

 مستو
 الداللة

 مستو الثقة% 95
القيمة 
 األدنى

القيمة 
 العظمى

النظرة لشخصية 
 الدرباوي

15−19 
20−24 −0.10 0.51 0.85 −1.11 0.91 

25−29 −0.16 0.54 0.76 −1.23 0.90 

20−24 
15−19 0.10 0.51 0.85 −0.91 1.11 

25−29 −0.06 0.51 0.90 −1.06 0.94 

25−29 
15−19 0.16 0.54 0.76 −0.90 1.23 

20−24 0.06 0.51 0.90 −0.94 1.06 
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) عدم وجود فروق 16) و(15يظهر اجلدول رقم (
),  بني النظرة α= 0.01( إحصائية ةذات دالل

عز لشباب السعودي تُ الشخصية للدرباوي لد ا
مجيع الفئات  ملتغري الفئة العمرية, حيث تبني أنَّ 

) سنة, 24−20) سنة, و (19−15العمرية وهي: (
 وي نظرة سلبية.) سنة, تنظر إىل الدربا29−25و(

هل توجد فروق ذات داللة " السؤال الرابع:
), للصورة الذهنية لتأثري سلوك α= 0.01( إحصائية

عز تمع لد الشباب السعودي, تُ الدرباوية عىل املج
واملستو  ,واحلالة االجتامعية ,ملتغري العمر

 "التعليمي?
 

 

املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للصورة الذهنية لتأثر سلوك الدرباوية عىل املجتمع حسب متغري  .)17جدول رقم (
 .املستو التعليمي

 فرق املتوسطات املعياري يارياالنحراف املع املتوسط ن فئات التعليم
 0.40 4.81 18.94 144 ثانوي فام دون تأثري السلوك عىل املجتمع

 0.36 3.98 17.93 121 فوق الثانوي
 

  . سلوك الدرباوية عىل املجتمع حسب متغري املستو التعليميريفراد العينة حول الصورة الذهنية لتأثأالفروق بني استجابات  .)18جدول رقم (
 ختبار التائي للعينات املستقلةاال

 

اختبار لفينس عند 
 اختبار ت لتساوي املتوسطاتتساوي املتغريات

قيمة 
 ف

 الداللة
اإلحصائية

قيمة 
 ت

درجات 
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية
لالختبار 
 الثنائي

فرق 
املتوسطات

فرق 
اخلطأ 
 املعياري

95% مستو
 الثقة

األعىل األدنى
تأثري 
ك السلو

عىل 
 املجتمع

فرضية 
التساوي 
 للمتغريات

6.190.013 1.84263 0.07 1.01 0.55 −0.072.09

فرضية عدم 
التساوي 
 للمتغريات

  
1.87262.9470.06 1.01 0.54 −0.052.08

 
 
 
 

), لتأثري α= 0.01( إحصائية    ةفروق ذات داللىل عدم وجود إ) 18) و(17يشري اجلدول رقم (
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وية عىل املجتمع تعز ملتغري املستو سلوك الدربا

التعليمي, األمر الذي يشري إىل النظرة السلبية لتأثري 
 السلوك عىل املجتمع لد مجيع املستويات التعليمية.

 
 

حلالة عىل املجتمع حسب متغري ا الدرباوية سلوك رياملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية للصورة الذهنية لتأث .)19جدول رقم (
 . االجتامعية

 املجموعات إحصاء

 
 فرق املتوسطات املعياري االنحراف املعياري املتوسط ن احلالة االجتامعية

 0.31 4.42 18.44 203 أعزب تأثري السلوك عىل املجتمع

 0.60 4.67 18.66 61 متزوج

 
عىل املجتمع حسب متغري املستو  الدرباوية سلوك ريثفراد العينة حول الصورة الذهنية لتأأالفروق بني استجابات  .)20جدول رقم (

 .التعليمي احلالة االجتامعية
 االختبار التائي للعينات املستقلة

 

اختبار لفينس عند 
 اختبار ت لتساوي املتوسطاتتساوي املتغريات

قيمة 
 ف

 الداللة
 قيمة تاإلحصائية

درجات 
 احلرية

 الداللة
 اإلحصائية
لالختبار 
 الثنائي

 فرق
املتوسطات

فرق 
اخلطأ 
 املعياري

95% مستو
 الثقة

األعىل األدنى
تأثري 

السلوك 
عىل 

 املجتمع

فرضية 
التساوي 
 للمتغريات

0.220.64 −0.325262 0.75 −0.21 0.65 −1.501.08

فرضية 
عدم 

التساوي 
 للمتغريات

  
−0.31694.7240.75 −0.21 0.67 −1.551.12

 
 
 

 

),  لتأثري سلوك α= 0.01( إحصائية ةفروق ذات دالل) عدم وجود 20) و(19دول رقم (كام يظهر اجل
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عز ملتغري احلالة االجتامعية, الدرباوية عىل املجتمع تُ 

األمر الذي يشري إىل النظرة السلبية لتأثري السلوك عىل 
 اب واملتزوجني.املجتمع لد العزّ 

 
 

 .املتعددةاختبار انوفا للمجموعات  .)21جدول رقم (

 انوفا

 
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
قيمة ف املربعات

 مستو
 الداللة

تأثري السلوك عىل 
 املجتمع

 0.3320.717 6.68 2 13.36 بني املجموعات

خالل 
 املجموعات

5264.73 262 20.09   

    264 5278.09 املجموع
 

  .عىل املجتمع حسب متغري الفئات العمرية الدرباوية سلوك رينة حول الصورة الذهنية لتأثفراد العيأالفروق بني استجابات  .)22جدول رقم (
 املقارنات املتعددة

 املتغريات املستقلة
(I)  فئات

 العمر

(J)  فئات
 العمر

 فرق املتوسطات

(I-J) 

اخلطأ 
 املعياري

 مستو
 الداللة

 مستو الثقة% 95
القيمة 
 األدنى

القيمة 
 العظمى

 السلوك عىل تأثري
 املجتمع

15−19 
20−24 −0.538 0.674 0.425 −1.865 0.789 

25−29 −0.411 0.712 0.564 −1.812 0.991 

20−24 
15−19 0.538 0.674 0.425 −0.789 1.865 

25−29 0.128 0.657 0.846 −1.166 1.421 

25−29 
15−19 0.411 0.712 0.564 −0.991 1.812 

20−24 −0.128 0.657 0.846 −1.421 1.166 
  

 

),  لتأثري سلوك α= 0.01( إحصائية ةفروق ذات داللىل عدم وجود إ) 22) و(21يظهر اجلدول رقم (
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مجيع الفئات  الدرباوية عىل املجتمع, حيث تبني أنَّ 

) سنة, 24−20) سنة, و (19−15العمرية وهي: (
) سنة, تنظر إىل سلوك الدرباوية نظرة 29−25و(

 ها عىل املجتمع.سلبية لتأثري
 

: مناقشة النتائج  ثالثاً
يتضح من نتائج الدراسة رفض الشباب السعودي 

هنم ينظروا له نظرة سلبية, أللدرباوي كشخص, حيث 
 اوضحية ومريضً  اوجمرمً  اوشاذً  افهم يرونه طائشً 

, وهذه الصفات مجيعها تشري إىل السلبية والنفور انفسيً 
 يشري إىل أنَّ من شخصية الدرباوي, األمر الذي 

الشباب السعودي واعي خلطورة وسلبية هذه 
الشخصية, فجميع الفئات العمرية, ومجيع املستويات 
التعليمية, ومجيع مستويات احلالة االجتامعية للشباب 
السعودي, أمجعت عىل سلبية هذه الشخصية, األمر 

 غالبية الذي يشري إىل صعوبة وحمدودية انحراف
ة الدرباوي, واعتباره الشباب لإلعجاب بشخصي

هذه الشخصية  كقدوة هلم, مع عدم اقتناعهم بأنَّ 
ابة, أو مبادرة. مغامرة, أو مبدعة, أو شجاعة, أو جذَّ 

 األمر الذي يدل عىل نبذ شخصية الدرباوي لد
, حيث تتفق هذه النتيجة بالنسبة الشباب السعودي

), يف 11, ص1999للشباب مع ما جاء به (املتوكل, 

الشباب يف سمة امليل االجتامعي للفرد الذي اشرتاك 
بطبعه ونزعته الثابتة نسبيًا يف خمالطة الناس ورفقتهم 
والتعاون معهم ومشاركتهم يف مناسباهتم املختلفة, 
ا جتاههم, وخيتلف الدرباويون مع  ا وودودً ويكون لطيفً
ما جاء يف سمة الشعور باملسؤولية لد (املتوكل, 

 إىل طبع الفرد ونزعته ), التي تشري12, ص1999
الثابتة نسبيًا إىل تقبل وتنفيذ االلتزامات فيام يتصل 
باألمور واألعامل واملهامت الشخصية واألرسية 
واالجتامعية, بجانب التزامه وامتثاله للقوانني 
واألعراف السائدة يف اجلامعة, كام ختتلف نظرة الشباب 

كل, جتاه الدرباوي بسمة الثقة بالنفس لد (املتو
) التي تشري إىل طبع الفرد ونزعته 13, ص1999

الثابتة نسبيًا إىل الشعور بالقدرة والكفاءة واالستقاللية 
باملبادأة واجلرأة يف اختاذ القرارات, ويف مواجهة 
اجلامهري, ويف املشاركة يف النشاطات التنافسية, 
والتعبري عن اآلراء واألفكار بسهولة ويرس ووضوح, 

عور من إدراك الفرد بأنه يمتلك قدرات ويتبع هذا الش
ومهارات جيدة, وبأنَّه يفهم سلوكه وترصفاته فهامً 

ا.  جيدً
 

الشباب غالبية كام يتضح من نتائج الدراسة رفض 
هنم إباإلمجال, حيث  الدرباويةالسعودي لسلوك 
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هلذا  هلذا السلوك نظرة سلبية, فهم يرون أنَّ  نينظرو

وعاداته  هاملجتمع وقيمالسلوك تأثري سلبي كبري عىل 
ألمن املجتمع,  ه هتديدٌ وتقاليده, فهم ينظرون له أنَّ 

ي إىل خسائر باملمتلكات واألرواح, وخروج عن ويؤدِّ 
ي ه سوق لإلجتار باألسلحة, ويؤدِّ تعاليم الدين, وأنَّ 

إىل إثارة النعرات القبلية, وخروج عن القيم 
, , ويعمل عىل تكوين جمموعات إجراميةاألخالقية

وختتلف هذه النتيجة  وسوق لإلجتار باملخدرات,
بالنسبة ملا يعتقده الدرباويون عن أنفسهم مع ما أشار 

), يف سمة الثقة باآلخرين 13, ص1999إليه (مهيد, 
التي تشري إىل طبع الفرد ونزعته الثابتة نسبيًا إىل 
الشعور بأنَّ الناس اآلخرين من حوله حيبونه 

ه وأرساره. كام ختتلف هذه وحيرتمونه وحيفظون حقوق
النتيجة بام يعتقده الدرباويون يف أنفسهم مع ما جاء 

) يف عرض النمط الثاين 83, ص2012لد (العتيبي, 
يف النمط العضيل الذي   Sheldonمن نظرية شيلدون 

يميز الفرد بالعضالت البارزة واحليوية والنشاط, 
النشاط, والصالبة واخلشونة, وامليا إىل تأكيد الذات, و

واحليوية, واحلركة, والتنافس, والعدوان, والشجاعة, 
 واجلرأة, وجتاهل مشاعر اآلخرين.

األمر الذي يشري إىل الوعي الكبري بسلبية هذا  
 الشباب السعودي ضمن كافة غالبية السلوك لد

الفئات العمرية, واملستويات التعليمية, واحلاالت 
ر وحمدودية االجتامعية, األمر الذي يبنيّ انحصا

مكانية انزالق الشباب يف االنخراط هبذه إ
املجموعات, بل لدهيم كل مقومات الوعي ملحاربتها 
ونبذها عىل املستو الفردي واملجتمعي, وهذا يشري 

اإلمجاع عىل رفض الدرباوي كشخص, شبه إىل 
غالبية بالعموم, وعدم ميل  سلوك الدرباويةورفض 

من هذا  حي للحدِّ الشباب هلم, وهو أمر إجيايب وص
 السلوك وانتشاره.

 
: التوصيات  رابعاً

التحرك األمني بمواجهة سلوك الدرباوية  − 1
طر القوانني أالشديد ضدها للقضاء عليها ضمن 

 واألنظمة املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية.
برامج أو محالت توعوية بشكل  عدم نرش أيّ  − 2

التعريف هبا مبارش ضد سلوك الدرباوية, لكي ال يتم 
شهار هذا السلوك والرتويج إا من بشكل واسع, وخوفً 

, األمر الذي قد جيعل بعض ةله بطريقة غري مبارش
 الشباب يعجبوا وينخرطوا هبا.

 
عن  وإرشاديةالقيام بحمالت توعوية  − 3

السالمة املرورية العامة, وحسن استخدام الطريق 
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وحقوقه, يف املدارس واجلامعات بشكل خاص, 

 عالن املتاحة بشكل عام.اإلعالم واإل ووسائل

عدد من الترشيعات  العمل عىل سنِّ  − 4
السلبية املستحدثة  سلوكياتلل واألنظمةوالقوانني 
 عقوبات رادعة لكلِّ  بواسطةاملجتمع,  عىلوالدخيلة 

من الشخيص الترصفات غري املسؤولة, التي هتدد األ
ية من االجتامعي يف اململكة العربللفرد, والسلم واأل

 السعودية.

 
 املراجع

 :املراجع العربية
قيادة صغار " هـ).1425, حممد وآخرون (التوجيري

املؤمتر  "السن وتأثريها عىل املخالفات املرورية
الوطني الثاين للسالمة املرورية, املخالفات 

شعبان  7−4, واآلثار واحللول, األسباباملرورية: 
لعلوم هـ. الرياض مدينة امللك عبد العزيز ل1425

 والتقنية.
دراسات  حسن, حممد بيومي وشند, سمرية حممد.
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 : الرياض. اإلسالميةحممد بن سعود  اإلمام
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 هـ.23/07/1435قبول النرش 
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السامت النفسية م, 2014والسعيد, أمحد عبداهللا, 

, مركز الدراسات واالجتامعية ملتعاطي املخدرات
  والبحوث, جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

املعجم يف علم اإلجرام واالجتامع  حممود أبو زيد:
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. جملة "وأنواعها وأسباهبا وآثارها يف التالميذ
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 رجب.
مأخوذ من: الكردي, خالد إبراهيم ): 1999مهيد, (

السامت النفسية م, 2014عبداهللا,  والسعيد, أمحد
, مركز الدراسات واالجتامعية ملتعاطي املخدرات
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. الطبعة عوامل التشكيل واسرتاتيجيات التغيري
 . القاهرة.األوىل

عوامل االجتامعية ال"هـ). 1425اليوسف, عبد اهللا (
. املؤمتر  "املؤثرة يف ارتكاب املخالفات املرورية

الثاين الوطني للسالمة املرورية, املخالفات 
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