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 (ـه1/1/1438يف  للنرش وقبل   ,هـ5/7/1437)قدم  للنرش يف  
 

 .التوعية األمنية, الوقاية ِمَن اجلريمة, جريمة املراهقات, مؤسسات التنشئة:  املفتاحية الكلامت

َهُدَف البحث للكشف عن العوامل االجتامعية املؤثرة يف تكوين الوعي االجتامعي األمني البحث: ملخص

 ايتهن من اجلريمة.لدى املراهقات, ودور هذا الوعي يف وق

ن جمتمع البحث من طالبات املرحلة الثانوية السعوديات يف املدارس احلكومية بالنظام العام النهاري  وتكوَّ

طالبة(, وعينة حجمها 44209ه.( هـو البالغ عددهن )1436-1435بمدينة الرياض للعام الدرايس )

   جمموعة من العبارات املوقفية. وطالبة(, واستخدم البحث املنهج الوصفي املسحي بمقياسني382)

 أهم النتائج:

وجود وعي أمني بنسبة مرتفعة لدى املراهقة عن األخطار املتعلقة بالدين والنفس والعرض,  وبنسبة -1

 متوسطة عن اخلطر املتعلق باملال, والعقل, واخلطر املتعدد. 

ديقات, وبنسبة متوسطة بعامل املدرسة يتأثر الوعي األمني للمراهقة بنسبة كبرية بعاميل األرسة والص-2

 واإلعالم واإلنرتنت, واألنشطة واملهارات واهلوايات.

توجد عالقة عكسية تامة بني وعي املراهقة األمني وكلٌّ من: االنخراط يف عالقات عاطفية دون رابط -3

 وعي املراهقة األمني رشعي, التعرض لالبتزاز, اجلناية عىل النفس أو الغري جتنًبا للفضيحة. وشبه تامة بني

 وبني كلٍّ من: التهاون بالذهاب مع الغرباء, اخلروج مع شاب دون رابط رشعي, تعاطي املخدرات.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الوعي األمني للمراهقة مرتبطة بالعيش مع الوالدين, أو تعليم -4

جدت فروق يف الوعي باخلطر املرتبط بالدين وعمل الوالد, أو أسبقية السفر خلارج اململكة. يف حني وُ 

مرتبطة بتعليم الوالدة, وفروق يف الوعي املرتبط بالنفس والعرض واملال والوعي الشامل مرتبطة بعمل 

   .الوالدة, وفروق يف الوعي الشامل مرتبطة بدخل األرسة
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Abstract: The research aims to reveal the social factors affecting security in the formation of social 

awareness among the teenagers and the role of this awearness in protecting them from crime.The 

research targeted  female students from the public governmental  schools for the year1436 -1437 And 

their number is 44209, Sample size 382 student  

The research used the descriptive survey in two metrics and a set of attitudinal paragraphs 

The results  

There is a high security awareness about the danger related to religion, oneself, and honor, and 

average awareness about the danger related to money, mind, and amultiple dangr 

Teens' security awareness is largely influenced by family and girlfriends, and is, to some extent, 

influenced by school, media and the Internet, and activities, skills or hobbies 

AComplete  reverse a connection between security awareness and: Relations illegal, blackmailing, 

Suicide or crime on others.and Almost complete with all of the: Complacency out with strangers, 

going out with a guy without a legitimate relation, abuse drug  

There are no differences in awareness associated with: Living with parents, or parent education level, 

jobs, Travel out before. While, there are differences associated with religion, mother' education level, 

jobs, and family income.  
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  املقدمة

بعظيم حني امتنَّ اهلل عىل عباده يف كتابه العزيز ذّكرهم   

وهذا العطف  ,ما رزقهم به من نعمتي اإلطعام واألمن

األمر الذي يقرن األمن  ,دليٌل عىل التامثل يف األمهية

 ,بأهم احلاجات العضوية األولية والتي هي الطعام

وحني دعا سيدنا إبراهيم عليه السالم ربه سأله األمن 

 ,وضمنه ملن دخله بضامن خالقه عز وجل ,للبلد احلرام

لبس إيامنه ىل جزاًء ملن آمن ومل يُ ااهلل سبحانه وتع وعّده

 ,ذلك أنَّ احلياة بدون األمن ال يمكن أْن تستقر ,بظلم

واإلنسان بدون شعوره باألمن ال يستطيع العيش 

فاألمن غاية  ,تع احلياة األخرىفضاًل عن التمتع بمُ 

وبلوغه املحرك  ,يسعى لتحقيقها البرش منذ األزل

 احلافز لتقدمها.و ,جلهود البرشية

واملتأمل للوعي يف وطننا العريب يلمح فجوة "    

بعد يوم بني اآلمال والطموحات ا ا يومً تزداد اتساعً 

االجتامعية املعلقة عىل النظام التعليمي املرتبط بالوعي 

وبني القدرات احلقيقية التي ترتجم   ,االجتامعي األمني

 "تلك اآلمال  والطموحات

وتتمثل أوىل خطوات  ,(13م:ص1993,)طنش

املشاركة يف املنظومة األمنية يف تنمية الوعي األمني 

به وعن  ,فاملواطن هو رجل األمن األول ,املتعدد

طريقه ومن أجله توضع اخلطط وتنفذ السياسات. 

وعيه باملخاطر املحيطة به حجر األساس يف  ويعد  

يسأل  -ريض اهلل عنه-وهلذا كان حذيفة  ,اجتناهبا

عن الرش بخالف -صىل اهلل عليه وسلم -سول الر

يقع فيه. ويشكل اجلهل بعواقب  خمافة أنْ  ؛الصحابة

الفهم  كام يعد   ,ا يف التعرض لعقاهباا رئيًس األفعال سببً 

 ,ا يف سوء التفاعل معهاالقارص ملستجدات األمور ركنً 

نا بالتأكيد نعاين من خلل يف وحني ُيذكر اجلهل فإنَّ 

 عدةوهذا اخللل تنوء به  ,االجتامعية عمليات التنشئة

ا وهي مؤسسات تقاسمت املسؤولية مع رّبتها سابقً 

 بل وباتت تتفوق عليها يف مواضع شتى.  ,األرسة

عملية إجياد الوعي من العدم للفرد مهمة  وتعد     

 ,حتتاج ألساليب متعددة وحديثة يف تنفيذها ,شاقة

ا جيعلها أمرً  ما ,سرتاتيجيات شاملة لتحقيقهاإوتتطلب 

ا سعيً  ,ا يف سياسات الدول ومؤسساهتا املختلفةجوهريً 

ومحاية للبالد  ,حلامية اإلنسان من الوقوع يف املخاطر

وصيانة ملواردها  ,من تبعات انعدام الوعي ملواطنيها

ا األمر الذي يستدعي جهودً  ,ومقدراهتا من االستنزاف

 ملكجبارة ومبكرة ومستمرة لضامن القيام به عىل أ

ا ونظرً  إنَّهفوبالرغم من أمهية عملية إجياد الوعي  ,وجه

للتغريات االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي 

أصبحت عملية إعادة تشكيل  ,طالت العامل بأرسه

ويأيت ذلك عند وجود  ,عنها أمهية الوعي ال تقل  

انحراف أو تشويه يف وعي الفرد يستوجب معه 

اثه من براثن التغرير والتزييف واجتث ,تصحيح الفكر

أو بفعل برامج   ,لإلمهال االتي وقع هبا نظرً 

 االستهداف املوجهة ضده.
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  مشكلة البحث

 العقود األخرية يف شهد املجتمع السعودي    

شملت النواحي االجتامعية  ,تغريات كبرية

وهذه التغريات  ,واالقتصادية والثقافية والبيئية ...الخ

إىل تغريات أخرى يف سبل العيش بدورها  ْت أدَّ 

ويف التفاعل مع البيئة البرشية واملادية  ,ألفرادها

ومع األنظمة والقوانني من جهة  ,املحيطة من جهة

ومع العامل اخلارجي بام حيمله من متغريات من  ,أخرى

جهة ثالثة. وقد نتج عن هذه التغريات اجتاهني 

اهية أحدمها إجيايب نحو التنمية والرف :متناقضني

 واآلخر سلبي نحو اجلريمة واالنحراف. ,االقتصادية

ومع تنامي اجلريمة يف املجتمعات وتطور    

أصبح  ,أساليبها وازدياد عدد ضحاياها وتعاظم آثارها

من الرضوري تكاتف اجلهود للسيطرة عليها وإبقاءها 

األمر  ,ضمن احلدود الطبيعية يف ظهورها وتطورها

قبة ملكونات الفعل اإلجرامي الذي حيتم النظر بعني ثا

وحماولة خلق جبهات مضادة تعمل كقوى دافعة لكل 

من اإلرادة والفرصة واملقدرة اإلجرامية. وتشمل 

 ,سياسة التصدي للجريمة يف املجتمع قطبني رئيسيني

اجلانب الوقائي واجلانب العالجي واللذان  :مها

 ؛من تناميها يمثالن عجلة السيطرة عىل اجلريمة واحلدّ 

ه من العناية لذا فمن الرضوري إعطاء كالمها حقّ 

لالرتقاء  ,ا واسترشافً ا وحتكاًم ا ومتحيًص واالهتامم بحثً 

سرتاتيجيات املوضوعة واخلروج بنتائج متوافقة باإل

مع رسعة التغري يف املجتمعات وتنامي مظاهر 

 االنحراف هبا.

مرحلة املراهقة من أخطر مراحل حياة  ُتعد  و    

حيث يكون فيها أكثر عرضة لالنحراف  ,اإلنسان

ويرجع ذلك لتوسط هذه  ,ا أو أنثىسواء كان ذكرً 

وما حيدث هبا  ,املرحلة بني مرحلتي الطفولة والرشد

من انعدام التوازن بني النمو اجلسدي والنمو العقيل 

ما جيعله أكثر عرضة للخطر لوجوده بني  ,املعريف للفرد

ة العامل من حوله مطرقة االندفاع والرغبة يف رؤي

وبني سندان اجلهل وانعدام  ,وجتربته والتعرف عليه

إضافة ملا يتمتع به من القوة  ,اخلربة باملخاطر املحدقة به

البدنية واكتامل احليوية والنشاط مع ما يسيطر عليه يف 

 ,هذه املرحلة من العواطف املتأججة والغرائز القوية

 يدرك عواقبها.  والتي قد تدفعه إىل القيام بأعامل ال

وتشري جداول اإلحصاءات الرسمية التابعة     

لوزارة الداخلية إىل وجود عدد من اجلرائم املرتكبة يف 

اململكة العربية السعودية من قبل املواطنني من 

عدد املسجونني من السعوديني بلغ حيث  ,اجلنسني

وكانت النسبة  ,من اإلناث( 158) منهم ,(25428)

 59يف منطقة الرياض والبالغ عددهن  نَّ األكرب منهُ 

ه: 1434,الكتاب االحصائي لوزارة الداخليةسجينة )

نوعية اجلرائم املرتكبة عىل مستوى  وعن(. 148ص

اإلناث جاءت يف املقدمة اجلرائم األخالقية بواقع 

دون  تلتها جرائم القتل واالعتداء عىل ما ,( حالة67)
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 خدرات بواقعثم جرائم امل ,( حالة34النفس بواقع )

 ثم باقي أنواع اجلرائم بنسب متفاوتة ,حالة (22)

ه: 1434,الكتاب اإلحصائي لوزارة الداخلية)

 .(150ص

وبالرغم من تزايد االهتامم لدى الدول العربية      

هناك إمهال   أنَّ إالَّ  ,بمجاالت مكافحة اجلريمة

مساحة العمل  أنَّ  من املالحظف" ,للجانب الوقائي

جمال املكافحة يتقدم بشكل كبري عىل العمل  األمني يف

وذلك من خالل ما تنفقه هذه الدول من  ,الوقائي

أموال وما تقيمه من مؤسسات أمنية وما ترصده من 

 ,إمكانيات برشية حلرص اجلريمة ومكافحة املجرمني

 وهذا كله جاء عىل حساب العمل الوقائي الذي مل حيظَ 

 رغم أنَّ  ,سخاء نفسهحتى اآلن باالهتامم نفسه وال بال

الوقاية  معظم الدراسات االجتامعية واألمنية تؤكد أنَّ 

العمل  أنَّ  فضاًل  ,هي األصل واملكافحة هي الفرع

الوقائي أقل كلفة وأكثر فاعلية. ومن هنا تأيت الدعوة 

 إىل رضورة الرتكيز عىل العمل األمني الوقائي حاًل 

 "يبملشكلة اجلريمة واالنحراف يف الوطن العر

  .(235ص :م1996 ,حويتي)

وتتمثل أوىل خطوات الوقاية يف تنمية الوعي    

األمني لإلنسان وإكسابه مقومات املحافظة عىل حياته 

 فاعاًل  ,ومحاية نفسه من الوقوع فريسة سهلة للجريمة

ه وبتفيش وتنوع وتنظيم اجلريمة نَّ إحيث  ,كان أو ضحية

ت التعامل أصبح إكساب النشء مهارا ,يف هذا العرص

مع األخطار ومحاية أنفسهم من التعرض لالنحراف 

ال تثمر سالم العيش وتقدم  ,واالستغالل ركيزة أساسية

ام تتعدى ذلك حلامية املوارد املادية ـوإنَّ  ,املجتمع فحسب

 والبرشية وحفظ النوع واستمرارية الوجود. 

وختتلف أمهية املؤسسات الفاعلة يف تنمية الوعي   

ويف املجتمع السعودي ختتلف هذه  ,ملجتمعباختالف ا

 فبالنسبة لإلناث تعد   ,املؤسسات باختالف اجلنس

األرسة واملدرسة واألقران ووسائل اإلعالم والشبكة 

العنكبوتية واجلمعيات واهليئات احلكومية واألهلية 

وقد  ,املتخصصة أبرز املؤسسات املعنية بتنشئة اإلناث

ا إىل قصور ريت حمليً جأشارت بعض األبحاث التي أُ 

فعىل سبيل  ,يف قيام تلك املؤسسات بدورها يف التوعية

د املشاركون يف ندوة املجتمع واألمن يف أكَّ املثال 

دورهتا السادسة واملنعقدة يف كلية امللك فهد األمنية 

التوعية األمنية يف مناهج )حتت عنوان:  .هـ1432عام 

التوعية  عىل وجود ضعف يف تطبيق ,(التعليم العام

األمنية يف املدارس ورضورة التكامل بني وزاريت 

الرتبية والتعليم والداخلية يف وضع اخلطط 

وأوصت بإجراء املزيد  ,اإلسرتاتيجية لضامن التوعية

من الدراسات للكشف عن أسباب هذا الضعف 

ورضورة التعاون املشرتك واملستمر والتكاميل بني 

 املجتمع لتطبيق رسمية يفالاملؤسسات الرسمية وغري 

 ,)موقع كلية امللك فهد األمنيةالتوعية األمنية 

http://www.kfsc.edu.sa/ResearchCenter/ExhibitionsS
eminars/Seminars/SixthSymposium/Pages/default.asp

x).  

http://www.kfsc.edu.sa/ResearchCenter/ExhibitionsSeminars/Seminars/SixthSymposium/Pages/default.aspx
http://www.kfsc.edu.sa/ResearchCenter/ExhibitionsSeminars/Seminars/SixthSymposium/Pages/default.aspx
http://www.kfsc.edu.sa/ResearchCenter/ExhibitionsSeminars/Seminars/SixthSymposium/Pages/default.aspx
http://www.kfsc.edu.sa/ResearchCenter/ExhibitionsSeminars/Seminars/SixthSymposium/Pages/default.aspx
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يهلذا فمن املهم تتبع الدور الذي  هذه  تؤدِّ

وتلمس انعكاساته عىل  ,املؤسسات يف إكساب الوعي

وضوح ب ,إدراك  الشباب بسبل الوقاية من االنحراف

وقنوات  ,ووسائل حتقيقها املرشوعة ,األهداف

وآلية التعامل الصحيح مع املواقف  ,التفاعل اآلمنة

والفهم العميق لدور اجلهات  ,الت الشخصيةواملشك

األمنية واحلقوقية املخولة بحامية األعراض 

وطرق التواصل معها لضامن القدرة عىل  ,واملمتلكات

مواجهة التهديدات األمنية الشخصية وحماوالت 

  االستهواء أو االستغالل التي قد يتعرضون إليها.

 ا سبق يمكن حتديد مشكلة هذا البحث يفمم   

: ما العوامل املحددة للوعي يتالتساؤل الرئيس اآل

االجتامعي األمني وما دوره يف وقاية املراهقات من 

 اجلريمة ؟

 تساؤالت البحث :

يتفرع عن التساؤل الرئيس هلذا البحث جمموعة   

حتاول الباحثة اإلجابة عنها  ,من التساؤالت الفرعية

  وهي: 

 ما واقع الوعي االجتامعي األمني لدى -1

 املراهقة يف املرحلة الثانوية؟ 

ما العوامل االجتامعية املحددة للوعي  -2

 االجتامعي األمني  للمراهقة يف املرحلة الثانوية؟

ما عالقة الوعي االجتامعي األمني لدى  -3

 املراهقة بوقايتها من التعرض للجريمة؟ 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف الوعي  -4

 موغرافية للمراهقة؟ مرتبطة ببعض املتغريات الدي

 أهداف البحث :

اإلجابة عن تساؤالت البحث إىل بسعت الباحثة   

 :اآلتيةحتقيق األهداف 

التعرف عىل واقع الوعي االجتامعي األمني  -1

  .لدى املراهقة يف املرحلة الثانوية

ويتمثل هذا اهلدف يف الوعي باخلطر املرتبط بكل 

 ,العرض ,لعقلا ,النفس ,: الديناآلتيةمن األبعاد 

 واخلطر املتعدد هلذه األبعاد. ,املال

قياس العوامل االجتامعية املحددة للوعي  -2

  .االجتامعي األمني للمراهقة يف املرحلة الثانوية

 ,: األرسةاآلتيةويتمثل هذا اهلدف يف األبعاد 

 ,نرتنتإلوسائل اإلعالم وا ,الصديقات ,املدرسة

 األنشطة واهلوايات واملهارات.

رف عىل عالقة الوعي االجتامعي األمني التع -3

  .لدى املراهقة بوقايتها من التعرض للجريمة

: )االنخراط يف اآلتيةويتمثل هذا اهلدف يف األبعاد 

التهاون بالذهاب  ,عالقات عاطفية دون رابط رشعي

 ,اخلروج مع شاب بدون رابط رشعي ,مع الغرباء

اية عىل اجلن ,االبتزاز ,االنخراط يف تعاطي املخدرات

   .ا للفضيحة(النفس أو الغري جتنبً 

الكشف عن وجود فروق ذات داللة  -4

إحصائية يف الوعي مرتبطة ببعض املتغريات لدى 
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مستوى تعليم  ,املراهقة وهي: )العيش مع الوالدين

السفر خلارج  ,دخل األرسة ,عمل الوالدين ,الوالدين

 .اململكة(

 

  أمهية البحث 

 األمهية العلمية : 

البحث استجابة ملا ينادي به علامء اجلريمة أتى  -1

يف الوقت احلارض من رضورة دراسة العوامل التي 

 تساعد يف الوقاية من اجلريمة وحتييدها يف املجتمع.

ا قدم البحث وصفا للواقع احلايل واسترشافً  -2

للمستقبل من حيث ما يمكن للوعي املكتسب لدى 

 املراهقات القيام به حلاميتهن من اجلريمة.

تناول البحث رشحية مهمة وهي رشحية  -3

بلغت نسبتهن للعدد الكيل من  ,اإلناث واللوايت

 .م2010% وفقا للتعداد السكاين عام 49,1املواطنني 

ويعول  ,)مصلحة اإلحصاءات العامة واملعلومات(

الة للرجل يف بناء وقيام املجتمع عليهن بمشاركة فعَّ 

 وتربية جيل جديد من أبناء هذا الوطن.

يف سن  نَّ ن هُ كز البحث عىل اإلناث ممَّ ر -4

املراهقة تلك املرحلة التي متثل أخطر مراحل العمر من 

 حيث هي مرحلة تفجر الغرائز وغلبة العواطف وحّب 

 اكتشاف اجلديد بكل حماذيره. 

 وأنهذا البحث إضافة علمية ملا سبق  يعد   -5

تب حول الوعي األمني بمختلف صوره وأمهيته يف كُ  ْ

 مع يقاوم اجلريمة بشتى صورها.نشوء جمت

من خالل تناول جمموعة من األخطار التي  -6

مل يعلن  تقع فيها كثري من املراهقات يف املجتمع وإنْ 

سعت الباحثة لفهم الواقع للتمكن من  ,ذلك

التشخيص السليم ملواطن اخللل الوظيفي املوجودة يف 

 معاجلتها. ومن ثمَّ  ,املجتمع

 األمهية التطبيقية: 

ويد املهتمني يف علم اجتامع اجلريمة والوقاية تز  

بمعلومات  ,واملختصني يف جمال الرتبية والتعليم ,منها

يه الدور الذي جيب أنْ  عنوتوصيات  مؤسسات  تؤدِّ

التنشئة املجتمعية عىل اختالفها يف تنمية الوعي 

االجتامعي األمني بالكيفية التي حتيله إىل حاجز ملقاومة 

د . كام أكَّ ا ومستقباًل ملختلفة حارًض اجلريمة بصورها ا

البحث عىل تفرد الرشيعة اإلسالمية يف اإلحاطة 

 يفيتعرض هلا الفرد من  بمكامن اخلطر التي يمكن أنْ 

 بلورهتا فيام عربت عنه بالرضورات اخلمس لإلنسان.

 

  حدود البحث 

 احلدود املوضوعية:

اهتم البحث بالتعرف عىل العوامل االجتامعية     

ودور هذا الوعي  ,حددة للوعي االجتامعي األمنيامل

 عناستقصاء ردود الفعل بيف الوقاية من اجلريمة 

جمموعة من املواقف التي تعرب عن أخطار موجودة يف 

 املجتمع قد تتعرض هلا املراهقة.
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 احلدود املكانية :

البحث يف مدينة الرياض التابعة ملنطقة  مكان    

 السعودية. الرياض باململكة العربية

 احلدود الزمانية :

 -1435العام الدرايس: يفجري البحث أُ     

   .ه1436

 احلدود البرشية : 

متثل املجال البرشي يف طالبات املرحلة الثانوية     

السعوديات يف مدارس التعليم العام احلكومي 

 -1435النهاري بمدينة الرياض للعام الدرايس 

 طالبة. ( 44209 )والبالغ عددهن: .هـ1436

 

  مفاهيم ومصطلحات البحث 

العامل يف اللغة: هو املؤثر يف اللغوي:  املفهوم

 ال هو اليشء الذي له فعالية.والعامل الفعَّ  ,اليشء

  ,لكرتوينإل)قاموس املعاين ا

 http://www.almaany.com). 

ه ف العامل بأنَّ عرَّ يُ االصطالحي:  املفهوم

نظم يف املجموعة التي يرتبط بعضها ببعض والتي تُ "

ي يف جمموعها إىل إحداث حيث تؤدِّ  ,نسق معني

موثق يف  60م: ص1984 ,)الدوري "نتيجة

تعددة من وجد أنوع متُ و .(.هـ1424 ,املنشاوي

العوامل منها االقتصادية واالجتامعية والثقافية 

ويقصد بالعوامل  ,..إلخ.والسياسية والبيئية 

جمموعة من العوامل ذات الطابع "ا: االجتامعية حتديدً 

 ,مثل: البيئة واألصدقاء واملدرسة واحلي ,االجتامعي

وكلها عوامل تسهم يف تكوين الدافع والسلوك 

 ,محيد )أبو "راد املجتمعاإلجرامي لدى أحد أف

جمموعة الظروف "ها: ـف بأنَّ عرَّ ( كام تُ 6هـ: ص1423

والتي تساهم يف  ,التي تتعلق بتكوين اجلامعة وأنظمته

ويكون هلا األثر الواضح يف  ,تكوين الفرد وتربيته

وتشمل كل من: العامل  ,سلوك الفرد وجمتمعه

 ,والعامل االقتصادي ,والعامل املدريس ,األرسي

ف عرَّ ويُ  ,(221م: ص1994,)الطخيس ."لرفاقوا

ما يسود املجتمع "ها: ـالعوامل االجتامعية بأنَّ  الشبيب

 ,من قوى ومؤثرات معينة متعلقة بتنظيم املجتمع

وتكون هذه القوى واملؤثرات متفاعلة مع بعضها 

البعض مؤدية إىل نتائج تظهر يف سلوك أفراد املجتمع 

 .(19ص هـ.1421 ,الشبيب) "الذي توجد فيه

اقترص البحث عىل العوامل اإلجرائي:  املفهوم

ا جمموعة القوى االجتامعية ويمكن تعريفها بأَنَّ 

والظروف الفاعلة التي تؤثر يف وعي املراهقة بصورة 

لتكسبها آليات التفاعل مع البيئتني املادية  ,تراكمية

 والبرشية. وهذه العوامل متثلت يف هذا البحث يف كلٍّ 

وسائل اإلعالم  ,الصديقات ,املدرسة ,ةمن: األرس

 األنشطة واهلوايات واملهارات. ,نرتنتإلوا

 

 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
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 الوعي االجتامعي األمني: 

عىل الرغم من استخدام كلمة الوعي عىل لسان    

 إالَّ  ,اسة واملعنيني والعامة بصورة دارجة واعتياديةالّس 

ويرجع ذلك لتأثر  ,مفهومها يكتنفه بعض الغموض أنَّ 

ولذا  ,ملصالح واأليدلوجيات املتنوعة ملن يتناوهلاذلك با

تعددت مفاهيم الوعي ما بني اللغة والفلسفة وعلم 

 النفس والعلوم االجتامعية والقانونية والسياسية.

يف اللغة يعني الوعي احلفظ اللغوي:  املفهوم

( 1766: صم2008 ,واإلدراك )الفريوزبادي

عه وحواه وقالت العرب وعى فالن اليشء بمعنى: مج

        (.4876ص  د.ت: ,وتدبره وحفظه )ابن منظور

ف الوعي األمني عرَّ يُ  االصطالحي: املفهوم   

وإدراكه للظروف  ,إدراك الفرد لذاته"ه: ا بأنَّ اصطالًح 

وتكوين اجتاه عقيل إجيايب نحو  ,األمنية املحيطة به

 )العتيبي"املوضوعات األمنية العامة للمجتمع 

إدراك األفراد "ه: ف بأنَّ عرَّ كام يُ ( 1230م: ص2011

حلقوقهم وواجباهتم ودورهم يف التعاون مع األجهزة 

األمنية للوقاية من اجلريمة قبل وقوعها ومكافحتها 

الوعي و ,(9م : ص2003 ,)بدوي"بعد وقوعها 

إدراك وفهم كافة سبل الوقاية من اجلريمة  األمني يعني

 ,وقاية الذاتيةيف جمال ال ,عىل مستوى الفرد واجلامعة

أو املحيط السكني مع اجلريان  ,وإطار احلي واملنزل

للوقاية من مجيع ما يكدر صفو  ,واملنظامت األهلية

 املجتمع.

ه وتشري تعريفات الوعي االجتامعي إىل أنَّ    

مفهوم مركب ذو مستويات ذاتية وموضوعية ونفسية "

 ,(13م: ص1983,)عبداملعطي"وعلمية وأيدلوجية 

 "ة غري ثابتة ختضع للتحوالت اخلارجيةقدر"وهو

  .(93م: ص1985 ,)اخلطيب

قصد بالوعي االجتامعي األمني يُ  اإلجرائي: املفهوم

يف هذا البحث: إدراك املراهقة لألخطار التي حتيط هبا 

والتي يمكن أن هتدد  ,عىل املستوى الشخيص

سواء كان ذلك من حيث:  ,الرضورات اخلمس حلياهتا

 أو العقل أو العرض أو املال. الدين أو النفس

 الدور: 

النوبة أو "الدور يف اللغة هو:  اللغوي: املفهوم 

د.ت:  ,)ابن منظور"املناوبة التي يقوم هبا الفرد 

  .(1450ص

ه: ف يف االصطالح بأنَّ عرَّ : يُ االصطالحي املفهوم

جمموعة العالقات والتفاعالت بني وظيفة العضو "

 ,هذه الوظيفة واملركز وبني ,وبني مركزه من ناحية

وبني وظائف ومراكز غريه من األعضاء معه يف ذات 

أو الرابطة سواء كانت تلك الوحدة أرسة أو    الوحدة

أو دولة أو منطقة جغرافية  اً سياسي اً هيئة إدارية أو حزب

 إىل اإلطار الذي تعترب الدول واملنظامت وصواًل 

 ,)جاد"األساسيني  عضاءهأواملناطق اإلقليمية 

 املامرسة"ه: عرف بأنَّ كام يُ  ,(124م: ص1995

وملعايري  االجتامعي املوقع وحقوق لواجبات السلوكية
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يمكن تعريف الوقاية من اإلجرائي:  املفهوم

سرتاتيجيات التي إلها: جممل التدابري واـَّاجلريمة بأن

كان  سواء ,هتدف إىل جتنب الوقوع فريسة للجريمة

بعد الفرد عن  نتيجة ,ذلك بفعلها أو كضحية هلا

إجراءات احليطة واحلذر عند واختاذ  ,مواطن اخلطر

 التفاعل مع البيئتني املادية والبرشية املحيطة به.

 املراهقة: 

 ,راهق الغالم"املراهقة لغة من اللغوي: املفهوم

بلغ احللم وهي الفرتة من بلوغ احللم إىل سن  :أْي 

 ,)قاموس املعاين االلكرتوين "الرشد

http://www.almaany.com )",فهو الغالم وراهق 

 حتى افالنً  قال: طلبتاالحتالم ويُ  قارب مراهق: إذا

 مل وربام فربام أخذه ,منه دنوت : حتىرهقته رهًقا أْي 

 "وأزف وأفِد دنا: فالن: أْي  شخوص ورهق ,يأخذه

 .(52هـ: ص1404 ,)اجلوهري

ا عرف املراهقة اصطالًح تُ  االصطالحي: املفهوم

مرحلة من مراحل العمر التي ينتقل فيها الفرد "ها:ـَّبأن

من مرحلة الطفولة إىل مرحلة اكتامل الرجولة أو 

 ,وجسمي ,وعضيل ,فهي مرحلة نمو هرموين ,األنوثة

رات لفظية وغري ونمو مها ,ومعريف ,وعقيل ,وحركي

وهذه قوة تدفع  ,واجتامعي ,ونمو انفعايل ,لفظية

وإنشاء  ,املراهق إىل تكوين هوية مستقلة عن الوالدين

وقد حددها العلامء  ,عالقات أقوى مع األصدقاء

 "سنة21سنة: 12باملراحل العمرية من عمر

 وتبدأ املراهقة بظهور" ,(6م:ص2001,)إبراهيم

جوانب النمو اجلسمي يف  ,عالمات النضج اجلنيس

وتنتهي عندما يقوم الفرد بتويل أدوار  ,واالجتامعي

ه وعندما يتقبله الكبار يف أغلب األحوال عىل أنَّ  ,الكبار

هـ: 1410 ,)منصور؛ وعبد السالم "شخص بالغ

  .(453ص

ها ـيمكن تعريف املراهقة بأنَّ اإلجرائي:  املفهوم

لة والتي تلك املرحلة العمرية التي تيل مرحلة الطفو

ا يف مرحلة وتقع غالبً  ,تتوسط بني الطفولة والنضج

الدراسة اجلامعية وأول الدراسة املتوسطة والثانوية 

وحتمل العديد من اخلصائص اجلسدية والفكرية 

التي تؤثر يف تفاعل الفرد مع املحيط  ,والنفسية

ا لكم وكيف تبعً  ,اخلارجي وتوجهه نحو وجهة معينة

اخلارجية التي يتعرض هلا يف هذه املؤثرات الداخلية و

 املرحلة. 

 

 الدراسات السابقة ذات العالقة بمشكلة الدراسة 

 : الدراسات العربية:أواًل 

( بعنوان .هـ1435دراسة الشهري ) -1

العوامل االجتامعية املحددة ملفهوم احلرية لدى طالب )

 (.املرحلة الثانوية

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل كيفية إدراك   

التعرف عىل و ,ب املرحلة الثانوية ملفهوم احلريةطال

دور املدرسة يف حتديد مفهوم احلرية لدى طالب 

http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A&word=%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
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التعرف عىل دور األرسة يف حتديد و ,املرحلة الثانوية

التعرف  ,مفهوم احلرية لدى طالب املرحلة الثانوية

عىل ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية 

ب املرحلة الثانوية لتحديد مفهوم احلرية لدى طال

املستوى  ,عزى إىل )املستوى التعليمي للوالدينتُ 

ترتيب الطالب داخل أفراد  ,االقتصادي لألرسة

 ,الثالث ثانوي يف مدينه الرياض ,األرسة(

 بواسطةواستخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي 

 من طالب املرحلة الثانوية. ةعين

دور )( بعنوان .هـ1434دراسة الربيعان ) -2

مديرات املدارس يف تعزيز الوعي األمني لدى 

 .(الطالبات باملرحلة الثانوية بمدينة الرياض

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل دور مديرة  

 ,املدرسة الثانوية يف تعزيز الوعي األمني الفكري

واالقتصادي لطالبات املرحلة الثانوية  ,واالجتامعي

 بمدينة الرياض.

عىل  نهج الوصفي التحلييلواستخدمت الباحثة امل

 ( مدرسة ثانوية يف مدينة الرياض.81)

إسهام )( بعنوان .هـ1433دراسة الثقفي ) -3

اإلدارة املدرسية يف تنمية القيم األمنية لدى طالب 

 (.املدارس باملرحلة الثانوية بمدينة الطائف

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل درجة إسهام   

لقيم األمنية لدى طالب اإلدارة املدرسية يف تنمية ا

والكشف  ,املدارس باملرحلة الثانوية بمدينة الطائف

ثر متغريات نوع التخصص واملؤهل العلمي أعن 

ومستوى اخلربة يف تقديرات املعلمني لدرجة إسهام 

اإلدارة املدرسية يف تنمية القيم األمنية لدى طالب 

استخدم الباحث املنهج و ,املدارس باملرحلة الثانوي

مجيع  من جمتمع الدراسةوتكون وصفي التحلييل ال

 مديري ومعلمي املدارس الثانوية بمدينة الطائف.

 الوعي)( بعنوان .هـ1433دراسة الفهيد ) -4

 (.السعودية اجلامعات طالب األمنية لدي باملسؤولية

 طالب وعي مدى هدفت الدراسة إىل معرفة

 رفوالتع األمنية املسؤولية بركائز السعودية اجلامعات

 بمجاالت السعودية اجلامعات طالب وعي مدى عىل

 طالب وعي مدى ومعرفة .األمنية املسؤولية

األمنية  املسؤولية تنمية بسبل السعودية اجلامعات

 السعودية اجلامعات طالب وعي مدى وحتديد

 للمسؤولية ممارستهم دون حتول التي باملعوقات

ييل واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحل ,األمنية

 عن طريقالوثائقي ومدخل املسح االجتامعي بالعينة 

جامعة جامعات بمدينة الرياض هي: ) طالب أربع

 سعود بن حممد اإلمامجامعة و ,ودسع مللكا

 الياممة(.جامعةو ,سلطان األمري جامعة ,اإلسالمية

جرائم "( بعنوان .م2012دراسة اخلزاعي ) -5

 "املراهقات يف األردن

رفة اجلرائم املرتكبة من قبل هدفت الدراسة إىل مع

الفتيات املراهقات املحكومات يف دار رعاية وتربية 
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 ,وحتديد أسباب جنوحهن ,وتأهيل الفتيات يف األردن

 ,وألرسهن ,واالجتامعية هلن ,واخلصائص االقتصادية

املسح ب استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييلو

يف دار  االجتامعي املتعدد عىل الفتيات املحكومات

عاية وتربية وتأهيل الفتيات التابعة لوزارة التنمية ر

 ( فتاة.51وبلغ عددهن ) ,االجتامعية

دور الوعي  )(بعنوان.م2012دراسة البقمي ) -6

  (.األمني يف الوقاية من اجلرائم اإلرهابية

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل مستوى الوعي 

 ,هابيةاألمني لدى الشباب اجلامعي نحو اجلرائم اإلر

وكذلك التعرف عىل متطلبات ترسيخ الوعي األمني 

الالزم لوقاية الشباب اجلامعي من ارتكاب اجلرائم 

واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي  اإلرهابية.

من الطالب الذكور بمرحلة  ةعينعن طريق املسحي 

البكالوريوس بجامعة امللك سعود بالرياض لعام 

 .م2012

دور اإلعالم )( .هـ1432دراسة الرساين ) -7

 (األمني يف الوقاية من اجلريمة

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل خصائص اإلعالم 

 ,أمهية اإلعالم األمني يف الوقاية من اجلريمةو ,األمني

و إسرتاتيجية اإلعالم األمني للوقاية من اجلريمة 

 املنهج الوثائقي. بواسطة

العوامل  )( بعنوان .م2011دراسة عبداهلل ) -8

 (امعية املؤثرة يف ارتكاب اجلريمة االجت

هدفت الدراسة إىل معرفة السلوك اإلجرامي 

وأبعاده االجتامعية واالقتصادية والقانونية والرشعية 

ية إىل اجلريمة والتعرف عىل العوامل االجتامعية املؤدِّ 

ودور هذه العوامل يف دفع الفرد إىل ارتكاب اجلريمة 

مت الدراسة املنهج استخد وقد ,والعود إىل ارتكاهبا

املوقوفني  عن طريقاملنهج الوصفي املسحي و املقارن

 يف مديرية رشطة األنبار والذين ارتكبوا جرائم.

دور )( بعنوان .م2010دراسة حممود ) -9

 (اإلذاعة يف نرش التوعية األمنية

 هدفت الدراسة إىل :  

دراسة وحتليل املادة األمنية املقدمة بغية  -1

 تطويرها وتقويمها.

الوقوف عىل أنسب األساليب التي جيب  -2

 إتباعها يف تقديم الربامج األمنية.

تضطلع به اإلذاعة  بيان الدور الذي جيب أنْ  -3

 املسموعة يف تقديم التوعية األمنية .

اخلروج بتوصيات تساعد يف معاجلة أوجه  -4

القصور يف ختطيط الربامج التي تتناول قضايا األمن 

 والتوعية .

املنهج الوصفي املسحي عىل  واستخدمت الدراسة

 سكان والية اخلرطوم.

دور اإلعالم يف )( .م2009دراسة أمني ) -10

 (الوقاية من جرائم االحتيال

يههدفت الدراسة إىل بيان الدور الذي   يؤدِّ
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التعريف اإلعالمي بجريمة االحتيال وكيفية الوقاية 

 عنتبني برنامج مقرتح للتوعية اإلعالمية وذلك ب منها

استخدمت الدراسة املنهج حيث  ,حتيالجرائم اال

وتوصلت لبناء إسرتاتيجية مقرتحة متكاملة  ,التحلييل

جرائم االحتيال وكيفية الوقاية  عنللتوعية األمنية 

 اإلعالم.  بواسطةمنها 

العوامل ) ,(.هـ1429دراسة الروييل ) -11

 (املؤثرة بوعي الشابة السعودية بحقوقها

أثري البعد الثقايف الدراسة إىل التعرف عىل ت هدفت

واالجتامعي واالقتصادي يف درجة وعي الشابة 

بقت عىل طالبات جامعة وقد طُ  ,السعودية بحقوقها

 واستخدمت املنهج الوصفي التحلييل. ,امللك سعود

الرتبية األمنية ) ,(.م2008دراسة السلطان ) -12

 (ودورها يف حتقيق األمن الوطني

داف التي هدفت الدراسة إىل التعرف عىل األه   

وكذلك املعوقات التي  .تسعى الرتبية األمنية لتحقيقها

املنهج  عن طريقمنية تطبيق الرتبية األ قد تواجه

 الوصفي التحلييل الذي يعتمد عىل حتليل الوثائق.

دور املدارس )( .هـ1427دراسة الشهري ) -13

  (الثانوية يف نرش الوعي األمني

هدفت الدراسة إىل الكشف عن دور إدارات 

واملعلم واملرشد يف نرش الوعي  ,املدارس الثانوية

املنهج الوصفي التحليل  بواسطة األمني لدى طالهبا

 املسحي عىل طالب املرحلة الثانوية يف مدينه أهبا.

( أثر العوامل .م2006دراسة سمية ) -14

 االجتامعية يف جنوح األحداث 

هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن ظاهرة جنوح 

والتعرف  ,ينة قسنطينة ومدى انتشارهااألحداث يف مد

عمره  :عىل أهم العوامل املتصلة بذات احلدث )مثل

إىل ظهور هذا السلوك  ْت ومستواه الدرايس( والتي أدَّ 

والتعرف عىل أثر العوامل البيئية املحيطة  ,اجلانح لديه

وعامل املكان  ,العامل االقتصادي :باحلدث )مثل

استخدمت قد و ,والعامل األرسي( ,الذي نشأ به

لدراسة األحداث يف  الدراسة املنهج الوصفي التحلييل

 .وعني مليلة ةمركزي األحداث يف مدينتي قسنطين

( بعنوان: .هـ1420دراسة القحاص ) -15

من جنوح األحداث  إسهام اإلدارة املدرسية يف احلد  )

من وجهة نظر مديري ومعلمي ومرشدي طالب 

 .(املرحلة املتوسطة بمدينة الطائف

هذه الدراسة إىل التعرف عىل مدى إسهام  هدفْت   

 اإلدارة املدرسية يف:

 تقوية العالقة بني اإلدارة واملنزل. -

 تفعيل مشاركة املعلمني يف إدارة املدرسة. -

 ربط الطالب بالبيئة املدرسية. -

 تفعيل األنشطة املدرسية. -

واستخدم الباحث االستبانات جلمع املعلومات   

ملكونة من مديري ومعلمي من عينة الدراسة ا

بلغ حيث  ,ومرشدي الطالب يف املرحلة املتوسطة
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 24مرشد طاليب +  26+  مدرسة مدير51)عددها: 

 صف(. معلم

دور )( بعنوان: .م1997دراسة السيد ) -16

 (.الرتبية يف وقاية طالب املرحلة الثانوية من املخدرات

هتدف هذه الدراسة للتعرف عىل العوامل املهمة يف 

م الطالب للمواد املخدرة والتعرف عىل ما يقدّ  تعاطي

 ,للطالب من تدابري وقائية جتاه مشكالت املخدرات

ثالث استخدم الباحث جلمع املعلومات  وقد

استبانات للطالب واملعلمني وأخصائي النشاط 

حرص الباحث عدًدا من أساليب وقاية كام  ,املدريس

يب الطالب من الوقوع يف املخدرات وحظيت األسال

 بأعىل ترتيب وهي: تيةاآل

إقامة ندوات وحمارضات لتوعية الطالب  -1

 بأخطار املخدرات.

االهتامم بمناهج الرتبية الدينية بمراحل  -2

 التعليم املختلفة.

تعاون األرسة مع املدرسة يف متابعة الطالب  -3

 علمًيا وخلقًيا.

تشجيع الطالب عىل ممارسة األنشطة  -4

 املدرسية.

هم يف جمال وقاية تدريب املعلمني وإعداد -5

 الطالب من املخدرات.

دور )هـ( بعنوان: 1417دراسة آل ربحان ) -17

  (اإلدارة املدرسية يف األمن الوقائي

هتدف هذه الدراسة للتعرف عىل الدور الذي    

يقوم به مديرو املدارس الثانوية يف حتقيق األمن 

وكذلك الكشف عن الوسائل واإلجراءات  ,الوقائي

 ,دارة املدرسية لتحقيق األمن الوقائيالتي تتخذها اإل

الباحث مقياس خاص باملديرين وآخر  وقد أعدَّ 

باملعلمني وثالث باإلداريني يف املدارس الثانوية للبنني 

من جمموع (% 37 )وكانت العينة تشكل ,بالرياض

بلغ  كام ,(مدرسة 46 )عدد املدارس البالغ عددها

 .ا(وموظفً  ومعلاًم  امديرً  317 ) جمموع العينة

دور )( بعنوان: .هـ1411دراسة سليم ) -18

  (اإلدارة املدرسية يف الوقاية من جنوح األحداث

وهي دراسة ميدانية هدفت للوصول إىل احللول    

تزيد من الدور الوقائي للمدرسة يف  التي من شأَنا أنْ 

 ,جمال االنحراف وعالجه عند طالب املرحلة املتوسطة

مع املعلومات طبقها عىل واستخدم الباحث مقياس جل

عينة الدراسة املكونة من عدد مديري املدارس املتوسطة 

 . ( وكياًل 23( مدير و)100بالرياض وعددهم )

 

 : الدراسات األجنبية:اثانيً 

 (  Sawir, 2009دراسة ) -1

األمن االجتامعي واالقتصادي للطلبة )بعنوان 

 (األجانب

 كان ذاإ ما معرفة هدفت الدراسة إىل استقصاء    

 القادمني للطلبة واالقتصادي االجتامعي األمن نظام
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 رسمية ترشيعات يتضمن اخلارج من نيوزيلندا إىل

 ومدى ,األجانب للطلبة املتعددة باحلقوق تزودهم

 القانوين شبه االتفاق بتطبيق اخلاصة املامرسات فاعلية

واستخدمت  ,الطلبة هلؤالء احلامية توفري به قصد الذي

الطلبة الوافدين للدراسة يف  معنهج املقارن الدراسة امل

 .نيوزيلندا يف جامعتني حكوميتني

 (  ,Barberet & Fisher 2009دراسة ) -2

   (الوعي والوقاية من اجلريمة )بعنوان 

هدفت الدراسة إىل قياس الوعي األمني لطلبة    

اجلامعة يف بريطانيا باملقارنة مع طلبة يف الواليات 

املنهج املقارن عىل طالب  بواسطةة املتحدة األمريكي

 اجلامعة يف إنجلرتا وويلز.

  (,Uri Yanay 2006دراسة ) -3

 (األمن الشخيص واحلق يف احلامية)بعنوان 

هدفت الدراسة إىل الكشف عن دور منظامت   

الرفاه واخلدمات االجتامعية يف توفري األمن الشخيص 

 واستخدمت ,واحلامية لألفراد يف اململكة املتحدة

من  ةالدراسة املنهج الوصفي التحليل عىل جمموع

 األفراد يف بريطانيا.

 ( Francis, 2002دراسة ) -4

عوامل اخلطر والوقاية جلنوح األحداث )بعنوان 

وتأثري العصابة )املجموعات( بني طالب مدارس 

 (ثانوية خمتارة

لتحديد  ةأساسي بدرجةهتدف هذه  الدراسة   

جلنوح  ؛علة أو املانعةاخلطورة وعوامل الوقاية الفا

األحداث وتأثري املجموعات بني طالب مدارس 

والغرض الثانوي من هذه الدراسة كان  ,خمتارة

لتحديد أثر االختالفات عند الفرد واألصدقاء 

والعائلة واملدرسة واملجتمع املبنية عىل أساس اجلنس 

 واملرحلة الدراسية.

 هناك د بأنَّ مسح عيني وصفي ليؤكِّ  جرىوقد  

عالقة بني الفرد واألصدقاء واألرسة واملدرسة 

وعوامل الوقاية واملخاطرة وبني االنخراط يف عصابة 

 وجنوح األحداث.

السلوك  كام أظهرت حتاليل العالقة املتبادلة أنَّ   

االجتامعي لألصدقاء كان العامل األكثر أمهية يف 

 جلنوح األحداث. اخلطورة

 (Madeline, 2002دراسة ) -5

نتائجه  ,املراهقون الضعفاء كضحايا)بعنوان 

  (واالجتاهات للوقاية والتدخل

هدفت هذه الدراسة لتناول سبل الوقاية    

والتدخل يف حاالت إيذاء املراهقني الذين هم عرضة 

 :اآلتيةمعاجلة األبعاد بلإليذاء يف حياهتم 

 ووضع  ,أمهية خلق بيئة آمنة يف املنزل للمراهق

 األوضاع داخل سرتاتيجيات هتدف لتحسنيإ

 املدارس حلاميتهم.

  أمهية التثقيف اجلنيس ومحاية الفتيات من

 االعتداءات اجلنسية.
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  الكشف عن مستويات متعددة من اإليذاء يف

 الشارع.

 واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل.

 ( ,marius 1997)دراسة  -6

قيمة االستفادة من وقت الفراغ يف محاية )بعنوان 

 .(نحني واملنحرفنيسلوك اجلا

هدفت الدراسة إىل معرفة أثر بعض العوامل    

االجتامعية يف زيادة نسبة اجلنوح املتزايد يف جنوب 

أفريقيا ومن ذلك أثر الفراغ واألرسة واملدرسة 

واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحلييل  ,والرفقاء

 للتوصل إىل نتائج الدراسة.

 

 ث النظريات املفرسة ملوضوع البح

شأنه شأن أنواع  -ينمو الوعي االجتامعي األمني

نتاج عملية التنشئة فهو  -الوعي األمني األخرى

تكوينه بفعل ذات اآلليات  حيث يكون ,االجتامعية

التي يكتسب هبا األفراد إدراكهم جلميع األمور من 

ا يتطور هذا الوعي كام تتطور املعرفة وأيًض  ,حوهلم

وتؤثر فيه احلوادث  ,مورالعامة يف احلياة بشتى األ

الوعي  لذلك فإنَّ  ؛والتجارب كسائر اخلربات املكتسبة

أحد املجاالت التي تضطلع مؤسسات  د  عَ األمني يُ 

وهذه املؤسسات يعول عليها  ,التنشئة املختلفة ببنائها

والتأكد  ,القيام بدور فاعل يف بلورته يف أذهان النشء

 ,ة وتغري جمرياهتامن نموه بالقدر املناسب لتسارع احليا

وذلك من شأنه بناء حائط واقي حيول دون متكن 

 املهددات من الوصول للفرد والتأثري فيه. 

عت مهام ا للتطور توزَّ ويف العرص احلارض ونتاًج    

ا التنشئة بني العديد من املؤسسات بحيث أصبح لزامً 

عىل مجيع هذه املؤسسات التضافر يف توعية الفرد 

ت الالزمة ملواجهة الزخم اهلائل من وتزويده باخلربا

ا لذلك فقد جتاوز ونظرً  ,املهددات األمنية حوله

التعويل عىل األرسة يف ذلك ليطال كل من املدرسة 

واألصدقاء واإلعالم والشبكة العنكبوتية واملؤسسات 

 املتخصصة يف األنشطة األمنية.

هذه البحث عدة نظريات هي: البنائية د تبنى وق

ورة أساسية وجمموعة من النظريات الوظيفية بص

ونظرية  ,الفرعية وهي: نظرية الدفاع االجتامعي

ونظرية التخلف  ,ونظرية الدور ,املخالطة الفارقة

 املجتمع نسٌق  فعلامء البنائية الوظيفية يرون أنَّ " ,الثقايف

تغري  أيَّ  وأنَّ  ,مرتابط األجزاء Social Systemاجتامعي 

وكل  ,يف األجزاء األخرىيف جزء منه يصاحبه تغري 

لكن مجيعها تعمل عىل  ,جهاز له وظائف حمددة

تعطل أو تغري يف  فلو حصل أيَّ  ,املحافظة عىل الكل

أثر عىل بقية فإنَّ ذلك سيكون له  ,أحد األجهزة

د كام يؤكِّ  ,األجهزة األخرى يف جسم الكائن احلي

املجتمع له  عىل أنَّ  Talcott Parsonsتالكوت بارسونز 

بع وظائف رئيسة ال يستطيع املجتمع البقاء أر

 ,حتقيق األهداف ,واالستمرار بدوَنا وهي: التكيف
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م: 2006 ,)كتبخانه "التكامل ,الكمون والصيانة

 .(20ص

د النظرية الوظيفية عىل أمهية قيام وتؤكِّ     

 وما يمكن أنْ  ,املؤسسات املختلفة بوظيفتها يف التوعية

الوظيفة من نقص يف ي إليه اخللل يف هذه يؤدِّ 

 ,قصور يف مواجهة التحديات ومن ثمَّ  ,املكتسبات

اخللل يف قيام النسق االجتامعي بوظيفته  نَّ إحيث 

ي بالتأكيد خللل يف قيام األنساق األخرى يؤدِّ 

وهذا ينطبق عىل موضوع الوعي والوقاية  ,بوظيفتها

فمؤسسات التنشئة االجتامعية حني تعجز  ,من اجلريمة

دورها بالتزامن مع التغري اإلجتامعي الذي عن أداء 

 ,ختالالت يف الوعياليتعرض له املجتمع تظهر ا

حد يف خلق بيئة وتنشأ الثغرات التي ال تلبث أن تتّ 

ذلك ل نتيجة ,نشطة ومتجددة لظهور اجلريمة ةحاضن

القصور يف تأدية مؤسسات التنشئة  يمكننا القول بأنَّ 

ة املراهقة بالقدر الالزم املختلفة ألداء وظيفتها يف توعي

ي إىل تتعرض هلا يؤدِّ  األخطار التي يمكن أنْ  عن

تضعف قدرهتا  ومن ثمَّ  ,وجود ختلف يف وعي املراهقة

عىل مواكبة الواقع من حيث إدراك وجتنب األخطار 

 املتجددة عىل ساحته. 

العامل مريتون  عن طريقوقد قدمت هذه املدرسة    

Merton .K Robert حصة للظواهر من التفرقة رؤية متف

 ,التي أقامها بني الوظائف الظاهرة والوظائف الكامنة

ففي حني تشري األوىل إىل النتائج املوضوعية التي 

تعرب الوظائف الكامنة  ,يتوقعها األفراد ويتوارثوَنا

: م2012 ,عن نتائج غري مقصودة أو غري معلنة )شلبي

بعض  ا هلذه النظرية فإنَّ ووفقً  ,(123ص 

الستجابات والسلوكيات التي تقوم هبا املراهقة حتمل ا

أحدمها معلومة ومعتادة ومتوقعة من قبل  :وظيفتني

ا واألخرى غري ظاهرة حتقق أغراًض  ,أفراد املجتمع

 وجتعلها متميزة يف نظر من حوهلا.  ,خاصة لصاحبتها

أنصار مدرسة الدفاع  ومن جهة أخرى نجد أنَّ     

 ,سيطر عىل اجلريمةتُ ة التي االجتامعي حيددون الوجه

للمجتمع دور أساس يف بروز الشخصية  أنَّ  فهم يرون

حتقيق األمن يعتمد عىل جمموعة من  وأنَّ  ,اإلجرامية

التدابري املجتمعية الدفاعية التي تتخذها كل مؤسسات 

التي  واألوضاعهبدف التقليل من العوامل  ,املجتمع

من ي إىل وقوع اجلريمة واإلخالل باألدِّ ؤت

 .(47: صـه1422,)طالب

 اجلريمة كظاهرة اجتامعية تتطلب حاًل  فإنَّ  ومن ثمَّ  

 عن طريق ,ا يقتيض مشاركة املجتمع برمته فيهاجتامعيً 

اجتثاث العوامل املسببة للجريمة أو السيطرة عليها 

ويركز هذا االجتاه  ,وحتييدها يف أضعف االحتامالت

نرش الوعي بمة عىل جانب تقوية اإلرادة املضادة للجري

بطرق تفادي التعرض للجريمة والثغرات التي من 

وكذلك  ,املمكن اخرتاقها من قبل الطرف اآلخر

فرت الفرصة اإضعاف الوازع اإلجرامي مهام تو

عمليات التوعية األمنية  وتعد   ,واملقدرة عىل ذلك
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املخاطر املحتملة من كال  عنالشخصية للمراهقات 

وسبل  ,ئة املادية املحيطةأو من قبل البي ,اجلنسني

التعامل معها وختفيف وطأهتا عند وقوعها من أهم 

ه من ذلك أنَّ  ,طرق الوقاية االجتامعية من اجلريمة

الرضوري البدء بتكوين الشخصية القوية املضادة 

وعدم  ,للجريمة لدى املراهقات يف وقت مبكر

 االعتامد عىل الصدفة أو اجلهود املوقفية األمنية التي قد

األمر الذي حيول دون  ,افر الحقً افر وقد ال تتواتتو

وقوع املراهقة ضحية لالستغالل املادي أو اجلنيس أو 

 الفكري أو اجلسدي من قبل اآلخرين. 

 Satherا نظرية املخالطة الفارقة لسذرالند أمَّ     

Land  الشباب يدفعون إىل اجلريمة  أنَّ "فتنطلق من مبدأ

اجلنائية من األصدقاء من خالل تعلم املهارات 

الشباب املجرمني  وهناك أدلة قوية عىل أنَّ  ,املجرمني

ومن َثمَّ يرتكبون  ,يؤثرون يف أصدقائهم غري املجرمني

 ,(Brown, 1998: 289) "بعض اجلرائم وحيرتفوَنا

 ريجي ,تعلم مهارات الفعل اإلجرامي جيريوكام "

 كالمها سلوكيات نَّ إحيث  ,ا تعلم الضحيانيةأيًض 

امتثاهلا من منطلق  حيث يكون,تعتمد عىل االستحسان

وتأثري األقران عىل  ,حتبيذ السلوك أو نتائجه أو فاعله

د   ,حواجلن ويرتبط  ,حوعامل مهم يف حدوث اجلن ُيعَّ

 ألنَّ  ؛بقصور الوالدين يف مسؤولياهتم اوثيقً  اارتباطً 

ألبنائهم  اأهايل املراهقني اجلانحني ال يمنحون وقتً 

هم ـَّوأن ,بخاصة يف أوقات فراغهم ,س معهمللجلو

ألسلوب أبنائهم يف اختيار  اوضبطً  أقل متابعةً 

 .(Harris,1985: p630,638) "أصدقائهم

عدم قيام الوالدين واملربني  وهبذا فإنَّ     

أو  ,ا بفعل اإلمهالبمسؤولياهتم نحو توجيه األبناء إمَّ 

نحو  ايدً بفعل الضغوط املادية واملعنوية يدفع هبم بع

 وإذا كانت هذه اجلامعة جانحة فإنَّ  ,مجاعة األقران

من مجاعة تتقبله ومتنحه  حاجة الفرد ألن يكون مقبواًل 

ا فيام يتوحد معها مشاركً  سوف تدفعه إىل أنْ بل  ,الدعم

وهذا  ,تنتهجه لكي يصبح أحد أعضاء عصبة اجلانحني

الصديقات  جمموعةما حيدث للمراهقة حني تنضم إىل 

حيملنه من أفكار يف غالبها اندفاعية ومتمردة عىل  بام

ا لبقائها وخمالطتها فاملراهقة نظرً  ,الضوابط االجتامعية

زمنية طويلة وبصورة شبه يومية لصديقاهتا يمكن  ملدة

أو  ,حرافيةالنجيعلها تنتهج بعض السلوكيات ا أنْ 

صورة نمطية عن الذات وتنطلق منها يف التفاعل  ىتتبن

بفعل التحبيذ  حيصل وكالمها ,مع اآلخرين

 واالستحسان.

جلورج هربرت ميد ا نظرية الدور االجتامعي أمَّ     

G.H.Meed  ِّد عىل قضية االختالف بني أدوار فتؤك

 إذْ  ,الذكور واإلناث أو األدوار املرتبطة هبا باجلندر

االختالف يف عملية التنشئة االجتامعية له دور يف 

فتنشئة الفتاة  , من اجلريمةتفسري االختالف يف موقفهام

الضبط االجتامعي  بواسطةعىل اخلضوع والسلبية 

 ,مقابل منح الفتى احلرية الكاملة ,الصارم هلا
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والرجولة ينعكس عىل طبيعة  ,وتشجيعه عىل اجلرأة

 ,فالفتاة تنفر من العنف ,موقف كّل منهام من العنف

 احتى إذا ارتكبت السلوك املنحرف فغالبً  ,والعدوان

للرجل فهي ال تقوم  اأو مساندً  ,ايكون دورها ثانويً 

 , بمساعدة الرجل )هاللبارتكاب اجلريمة إالَّ 

  .(305: ص م2002

آثار الدور االجتامعي الذي  ونتيجة لذلك فإنَّ    

يه التنشئة االجتامعية يف التوعية للمراهقات ال تؤدِّ 

ولكنه يؤثر  ,يقترص عىل مسألة اخلضوع واالستكانة

ا يف تنمية القدرة عىل املقاومة وقبل ذلك يف النظرة أيضَّ 

وكذلك يف القدرة عىل معاجلة  ,للذات واعتبارها

واللجوء للوجهة  ,ااإلشكاليات التي قد تقع هبا الحقً 

وعدم السكوت أو معاجلة اخلطأ  ,الصحيحة ملساعدهتا

 ال جتد عنده من يستطيع محايتها. ,بخطأ أكرب

عي للخطر االنفتاحي تربز ويف غياب مواكبة الو   

التخلف الثقايف  عن W. Ogbuenنظرية وليام أوجربن 

 ,عنارص الثقافة تتغري بنسب متفاوتة": والتي تفيد بأنَّ 

فالعنارص املادية يف الرتاث الثقايف تتغري برسعة أكرب من 

تلك العنارص املادية  (أجربن)واعترب  ,العنارص املعنوية

 "() متغري تابع  لعنارص املعنويةبينام ا ,) متغري مستقل (

  .(315م: ص2001,)جلبي

فاملراهقة تشارك أفراد املجتمع  ؛ا هلذه النظريةووفقً   

يف تعرضها للفجوة العميقة بني التقدم املادي والتقدم 

التقدم التكنولوجي هيدف  فبالرغم من أنَّ  ,املعنوي

ه ومع  أنَّ إالَّ  ,بصورة أساسية لرفاه اإلنسان ورقيه ومحايته

بطء التوافق الفكري وااللتزام األخالقي أصبح العديد 

من األفراد يستخدمون هذه التكنولوجيا لإلرضار 

 ,ومن هؤالء فئة املراهقات ,باآلخرين واستغالهلم

يف غياب الفهم الوقائي واإلجراءات  خصوًصا

ووجود عوامل مشجعة عىل  ,االحرتازية من قبلهن

والتفريط يف أبسط قواعد  ,عاالندفاع يف التسليم واخلضو

وهذا يعرضها للوقوع فريسة لالستغالل  ,األمان

 واالبتزاز يف غياب وعيها بالتدابري الوقائية الالزمة.

 

 منهجية البحث

وتبنّي  ,استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل

مها: املدخل الوصفي ورئيسيني الدخلني امل ذلك من

ند إىل حتليل أدبيات التحلييل الوثائقي: والذي يست

اقتباسها من  جرىالفكر االجتامعي واألمني والتي 

هبدف الوصول إىل  وذلك ,مراجع أساسية وثانوية

والنظريات  ,تصور معريف عن موضوع البحث وأبعاده

واملدخل املسحي االجتامعي  ,االجتامعية املفرسة له

عينة ممثلة طبقت عليها أداة البحث  نتيجة وضع

والعوامل  ,الوعي االجتامعي األمني لتحديد واقع

يهوالدور الذي  ,املؤثرة يف هذا الوعي وعي  يؤدِّ

وذلك باستعراض  ,املراهقة يف وقايتها من اجلريمة

جمموعة من املواقف املفرتضة وقياس ردة فعل 

 املبحوثات جتاهها.
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ومتثل جمتمع البحث يف طالبات املرحلة الثانوية   

كومية بنظام التعليم العام السعوديات يف املدارس احل

 -1435النهاري بمدينة الرياض للعام الدرايس

 جرى. و(طالبة 44209)والبالغ عددهن .هـ1436

 (طالبة382ا) تطبيق األداة عىل عينة عنقودية قوامه

موزعة عىل مكاتب التعليم التابعة ملدينة الرياض 

بنسب متوافقة مع نسب أعداد الطالبات التابعات لكل 

 مكتب.

واستخدمت الباحثة أداة مكونة من مقياسني:   

( فقرة بالوعي االجتامعي 34اختص املقياس األول)

األمني من حيث هو الوعي باخلطر املتعلق 

ا به جمموعة من الفقرات بالرضورات اخلمس ملحقً 

والتي تعرب عن جمموعة من  ,(6) الواقعية وعددها

هقة يف تتعرض هلا املرا األخطار التي من املمكن أنْ 

 يف حني ,إىل البيانات األولية للعينة إضافةهذه املرحلة 

( فقرة بالعوامل االجتامعية 30اختص املقياس اآلخر)

إىل البيانات  إضافة ,املؤثرة يف الوعي االجتامعي األمني

 األولية للعينة.

 

  مراحل إعداد األداة

  : مقياس واق  الوعي االجتامعي األمنيأواًل 

 : املرحلة األوىل

قامت الباحثة باالطالع عىل الرتاث النظري      

املتعلق بمشكلة الدراسة والعديد من الدراسات 

 ,السابقة التي اهتمت بدراسة موضوع الوعي األمني

دراسة )الفهيد( ودراسة )البقمي( ودراسة  :مثل

كذلك االطالع عىل مؤرشات الوعي و ,)اخلزاعي(

هوم للوعي بلورة مف مَّ ومن ثَ  ,األمني وأنواعه

ه الوعي املرتبط ا بأنَّ االجتامعي األمني إجرائيً 

أصبحت األبعاد التي  ومن ثمَّ  ,بالرضورات اخلمس

من:  سيتناوهلا املقياس هي الوعي باخلطر املرتبط بكلٍّ 

الدين والنفس والعقل والعرض واملال واخلطر 

استقصاء أبرز مواطن اخلطر التي  جرىكام  ,املتعدد

هلا املراهقة يف املجتمع السعودي  تتعرض يمكن أنْ 

 .مراجعة الرتاث النظري وخصائص املرحلة العمريةب

 املرحلة الثانية: 

متت ترمجة الوعي باخلطر املرتبط بكل بعد من    

  :أيتهذه األبعاد إىل جمموعة من الفقرات كام ي

 .فقرات 5اخلطر املرتبط بالدين: 

 .فقرات 6اخلطر املرتبط بالنفس: 

 .فقرات 5ملرتبط بالعقل: اخلطر ا

 .فقرات 6اخلطر املرتبط بالعرض: 

  .فقرات 5اخلطر املرتبط باملال: 

 .فقرات 7اخلطر املتعدد: 

)بعد  ,(فقرة 34)وبذلك أصبحت فقرات املقياس 

للمقياس  عْت ِض ووُ  ,التعديالت ويف صورهتا النهائية(

 ,أوافق ,يف: أوافق بشدة إجابات مخاسية موحدة متثلْت 

 (5: 1)  أرفض بشدة. حتمل القيم من ,أرفض ,دةحماي
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بحيث تقوم املبحوثة باالختيار من بينها  ,عىل التوايل

بوضع إشارة / يف املربع املقابل للفقرة والذي يمثل 

 استجابتها.

 صياغة املخاطر التي يمكن أنْ  جرىكذلك 

 ,مواقف افرتاضية( 6) تتعرض هلا املراهقة يف صورة

ع إجابات لتختار املبحوثة واحدة منها أرب ضع لكل  وُ 

فقط منها تكون هي األقرب إىل نفسها من بني 

َبْت  ,اإلجابات ا لتفادي اإلحياء أبجديً حيث ُرتِّ

 باإلجابة.

 املرحلة الثالثة:

تقدير املتوسط احلسايب الكيل ألبعاد املقياس كام يف 

 :يتاجلدول اآل

 

ألبعاد طريقة تقدير املتوسط الكيل  يوضح .(1جدول رقم )

 .مقياس الوعي االجتامعي 

 الداللة القيمة املقابلة املتوسط

 إىل أقل من 1 من

1.80 
 أرفض بشدة 

وعي مرتفع 

 اجدً 

 إىل أقل من  1.80من 

2.60 
 وعي مرتفع أرفض

إىل أقل من  2.60من

3.40 
 وعي متوسط حمايدة

 إىل أقل من 3.40 من

4.20 
 وعي منخفض أوافق 

 وحتى 4.20 من

5.00 
 افق بشدةأو

وعي منخفض 

 اجدً 

قيم استجابات أفراد العينة للفقرات  يوضح .(2جدول رقم )

 ااملوقفية بعد ترتيبها أبجديً 

 املوقف
االختيار 

1 

االختيار 

2 

االختيار 

3 

االخ

 4تيار 

العالقات 

 العاطفية
1 4 3 2 

التهاون يف 

الذهاب مع 

 الغرباء

3 2 4 1 

اخلروج مع 

شاب دون 

 رابط 

1 3 2 4 

تعاطي 

 املخدرات
1 2 4 3 

 3 4 3 1 االبتزاز

ا اجلناية جتنبً 

 للفضيحة 
4 1 2 3 

 

  املرحلة الرابعة:

ا والتأكد من ا ونحويً تدقيق البنود لغويً وفيها جرى 

رض املقياس عىل عينة وبعد ذلك عُ  ,سالمة الرتاكيب

من املراهقات للتأكد من فهم فقراته وسهولة اإلجابة 

 التأكد من صدق وثبات املقياس. نكاا وأخريً  ,نهاع
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ا : مقياس العوامل االجتامعية املحددة للوعي ثانيً 

  االجتامعي األمني

 املرحلة األوىل:

بعد االطالع عىل الرتاث النظري ملشكلة     

وعىل العديد من الدراسات السابقة التي  ,الدراسة

 ,مثل :االجتامعية العوامل موضوع اهتمت بدراسة

قامت الباحثة  ,لشهري( ودراسة )الروييل(دراسة )ا

بتحديد أبرز العوامل االجتامعية املحددة للوعي 

 ,الصديقات ,املدرسة ,من: األرسة ومتثلت يف كلٍّ 

  األنشطة واملهارات واهلوايات. ,نرتنتإلاإلعالم وا

  املرحلة الثانية:

ترمجة دور كل عامل من هذه العوامل  وفيها جرى  

  :يتلفقرات عىل النحو اآلإىل جمموعة من ا

 .فقرات 7عامل األرسة: 

  .فقرات 5عامل املدرسة: 

  .فقرات 6عامل الصديقات: 

  .فقرات 5نرتنت: عامل اإلعالم واإل

  .فقرات 7عامل األنشطة واملهارات واهلوايات: 

فقرة )بعد (  30)وبذلك أصبحت فقرات املقياس 

إجابات  وضعتكام  ,التعديالت ويف صورهتا النهائية(

 ,انادرً  ,اأحيانً  ,اغالبً  ,دائاًم  )يف: مخاسية للفقرات متثلْت 

تقوم كام  ,عىل التوايل( 1:  5 )حتمل القيم من إذ ,ا(أبدً 

املبحوثة باالختيار من بينها بوضع إشارة / يف املربع 

 املقابل للفقرة والذي يمثل استجابتها.

 املرحلة الثالثة: 

يب الكيل ألبعاد املقياس تقدير املتوسط احلسا وفيها  

 :اآليتكام يف اجلدول 

 

طريقة تقدير املتوسط الكيل ألبعاد  يوضح .(3جدول رقم )

 .مقياس الوعي االجتامعي 

 املتوسط
القيمة 

 املقابلة
 الداللة

 إىل أقل من 1 من

1.80 
 اأبدً 

تأثري العامل 

 امنخفض جدً 

إىل أقل   1.80من 

 2.60 من
 انادرً 

تأثري العامل 

 ضمنخف

إىل أقل من  2.60من

3.40 
 اأحيانً 

تأثري العامل 

 متوسط

 إىل أقل من 3.40 من

4.20 
 تأثري العامل مرتفع اغالبً 

 وحتى 4.20 من

5.00 
 دائاًم 

تأثري العامل مرتفع 

 اجدً 

 

  املرحلة الرابعة:

ا والتأكد من ا ونحويً غويً تدقيق البنود لُ  جرى   

قياس عىل عرض امل جرىوبعد ذلك  ,سالمة الرتاكيب

عينة من املراهقات للتأكد من فهم فقراته وسهولة 

التأكد من صدق وثبات  كانا وأخريً  ,اإلجابة عليها

  املقياس.
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وقد استخدمت الباحثة اإلجراءات العلمية للتأكد   

العرض عىل جمموعة  بواسطةمن الصدق والثبات لألداة 

 ,جيهاهتمتعديلها بام يتوافق مع تو مَّ ومن ثَ  ,من املحكمني

وفحص فقرات األداة للكشف عن االتساق الداخيل بينها 

 تطبيق اختبار جرىكام  ,بعد تطبيقها عىل عينة استطالعية

 حساب جرىكام  ,للتحقق من ثبات األداة (ألفا كرونباخ)

 والدرجة فقرة كل درجة بني (بريسون ارتباط) معامل

 اقاالتس لتقدير وذلك ,إليه تنتمي الذي الكلية للبعد

 ألفا (حساب معاملجرى كذلك  ,الدراسة ألداة الداخيل

 ثبات لفقرات كل بعد لقياسCronpach alph  (كرونباخ

 الدراسة. أداة

 اإلحصائية املقاييس استخدام بعض ا جرىأيًض 

 ا ملا تقتضيه أهداف البحث وهذه املقاييس هي:تبعً 

 لتحديد  ستخدمْت وقد اُ  ,التكرارات والنسب املئوية

ت جمتمع البحث اجتاه فقرات األداة استجابا

 ووصف خصائص جمتمع الدراسة.

 واملتوسط احلسايب  ,املتوسطات احلسابية املوزونة

ا عىل وزَنا مقسومً ×املوزون=جمموع تكرار كل فئة

 العدد الكيل.

 استخدمت يف هذا البحث وُ  ,االنحرافات املعيارية

حلساب القيمة التي يعطيها جمتمع البحث لكل فقرة 

كام استخدمت لرتتيب فقرات املقياس  , حدةعىل

حسب أمهية كل فقرة أو جمال يف حال تساوي األمهية 

 النسبية هلا أو تساوي الوسط احلسايب املوزون.

  النسب املئوية واملتوسطات احلسابية حلساب مستوى

 الداللة لكل بعد من أبعاد مقاييس األداة.

 أبعاده معامل االرتباط بريسون بني مقياس الوعي ب

 املتعددة والفقرات املوقفية.

  حتليل التباين األحادي (ONE WAY 

ANOVA) واختبار)ف( ملعرفة داللة الفروق بني

متوسطات استجابات أفراد العينة وفق املتغريات 

 الديموغرافية لعينة الدراسة.

 (اختبارLSD ملعرفة داللة الفروق بني متوسطات )

 استجابات أفراد العينة.

 

   بحثنتائج ال

يوجد وعي أمني بنسبة مرتفعة لدى املراهقة  -1

األخطار املتعلقة بالرضورات اخلمس يف جمال  عن

وبنسبة متوسطة يف جمال  ,الدين والنفس والعرض

 العقل واملال واملجال املتعدد.

لعامل األرسة وعامل الصديقات تأثري كبري  -2

تأثري عامل  د  يع يف حني ,عىل وعي املراهقة األمني

وعامل اإلعالم واإلنرتنت وعامل األنشطة  ,سةاملدر

 ا.واملهارات واهلوايات متوسطً 

توجد عالقة عكسية تامة بني وعي املراهقة  -3

األمني واالنخراط يف عالقات عاطفية دون رابط 

 رشعي.
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توجد عالقة عكسية شبه تامة بني وعي  -4

 املراهقة األمني والتهاون بالذهاب مع الغرباء.

شبه تامة بني وعي  توجد عالقة عكسية -5

 املراهقة األمني واخلروج مع شاب دون رابط رشعي.

توجد عالقة عكسية شبه تامة بني وعي  -6

 املراهقة األمني  وتعاطي املخدرات.

توجد عالقة عكسية تامة بني وعي املراهقة  -7

 األمني والتعرض لالبتزاز.

توجد عالقة عكسية تامة بني وعي املراهقة  -8

 ا للفضيحة.لنفس أو الغري جتنبً األمني واجلناية عىل ا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -9

 الوعي األمني للمراهقة مرتبطة بالعيش مع الوالدين.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -10

وال  ,الوعي األمني للمراهقة مرتبطة بتعليم الوالد

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف الوعي األمني 

تعليم الوالدة باستثناء الوعي باخلطر للمراهقة مرتبطة ب

حيث تبني تناسب هذا الوعي لدى  ,املرتبط بالدين

 ا مع مستوى تعليم الوالدة. املراهقة عكسيً 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -11

 يف حني ,الوعي األمني للمراهقة مرتبطة بعمل الوالد

فروق ذات داللة إحصائية يف الوعي األمني  جدْت وُ 

وعىل وجه التحديد الوعي باخلطر املرتبط  ,هقةللمرا

مرتبطة  ,والوعي بعامة ,واملال ,والعرض ,بالنفس

 ,بعمل الوالدة لصالح املشتغالت بأعامل حرة

 ,وربات البيوت ,وموظفات القطاع األهيل

 واملتقاعدات عىل التوايل.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -12

باستثناء  ,ل األرسةالوعي األمني للمراهقة ترتبط بدخ

لصالح األرس ذات الدخل  ,الوعي باخلطر املتعدد

 املحدود.

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -13

الوعي األمني للمراهقة مرتبطة بأسبقية السفر إىل 

 خارج اململكة.

 

  توصيات الدراسة

 هيتم بتناول  ,استحداث مقرر درايس إلزامي

يف مرحلة اجلوانب األمنية التي هتم اجلنسني 

 املراهقة وتساعد يف وقايتهم من اجلريمة.

  إقامة دورات متخصصة يف سبل التعاون مع

اجلهات األمنية يف القبض عىل مروجي املخدرات 

 من اإلناث.

  وسائل  بواسطةالرتكيز عىل التوعية األمنية

خطر العالقات غري  عنالتواصل االجتامعي 

 رشعية وعواقبها.ال

 بصورة جيدة يف جمال التوعية  استثامر الفن املرسحي

بام يتناسب مع خصائص  ,األمنية ألفراد املجتمع

سواء كان ذلك مبارشة أو عن  ,املجتمع وحاجته

 طريق اإلعالم.
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  ـــاملراج

  : املراج  العربية أواًل 

العالقة بني شبكة االتصال م.(  2001سهري) ,إبراهيم

رفاق داخل األرسة وبني اختيار املراهقني جلامعة ال

 .مرص: جامعة عني شمس ,غري السوية

 ,لسان العرب)د. ت(.  حممد بن مكرم ,ابن منظور

 .بريوت لبنان: دار املعارف ,نسخة إلكرتونية

( العوامل االجتامعية .هـ1423) سعد نارص ,محيد أبو

رسالة ماجستري غري  ,وعالقاهتا بالسلوك اإلجرامي

 .أكاديمية نايف للعلوم األمنية ,منشورة

اجتاهات السياسة ( .هـ1423) حممد مدين ,بو ساقأ

الرياض:  ,اجلنائية املعارصة والرشيعة اإلسالمية

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

الكتاب  ه.( 1434) إدارة التخطيط واإلحصاء

 .اإلحصائي لوزارة الداخلية

دليل ( .م2011) إدارة اجلودة واالعتامد األكاديمي 

الرسائل العلمية وفق معايري اسرتشادي لكتابة 

الرياض: جامعة  ,اجلودة واالعتامد األكاديمي

 .نايف العربية للعلوم األمنية
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إسهام اإلدارة  ه.( 1433) فهد عايض ,الثقفي

املدرسية يف تنمية القيم األمنية لدى طالب 

رسالة  ,املدارس باملرحلة الثانوية بمدينة الطائف

 .مكة املكرمة: جامعة أم القرى ,ماجستري

معوقات الدور اإلقليمي ( .م1995) عامد ,جاد

القاهرة: مركز األهرام  ,ومفاهيمه املتعددة

 .للدراسات اإلسرتاتيجية

نظرية ( .م2001) عيل عبدالرازق؛ وآخرون ,جلبي

 ,علم االجتامع االجتاهات احلديثة واملعارصة

 .اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية

الصحاح تاج ( .هـ1404)إسامعيل بن محاد ,وهرياجل

حتميل من  ,4املجلد ,3ط ,اللغة وصحاح العربية

 . نرتنتإلا

 

 



 211                         (هـ1438م/2017الرياض ) ,جامعة امللك سعود , 3ع ,29م ,جملة اآلداب

دور اإلذاعة والتلفزيون يف ( .م1996) أمحد ,حويتي
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مشاركة يف  ,تعميق الوعي األمني لدى الطالب
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