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 امللخص 
عن   الكشف  إلى  الراهنة  الدراسة  القومي مدى  هدفت  األمن  لمهددات  الشباب  إدراك 

المصري وعالقته باتجاهاتهم نحو الحرب والسالم في ضوء شعورهم بالمسئولية االجتماعية، 
( عام، وانحراف  25.13( من الجنسين، بمتوسط عمري قدره)369) وذلك على عينة قوامها  

(، استخدم الباحث قائمة مهددات  209، إناث ن=  160ور ن= )ذك( عام،  5.030معياري قدره)
األمن القومي المصري ومقياس المسئولية االجتماعية من إعداده، ومقياس االتجاه نحو الحرب 

إعداد   في  Bizumic et al.,(2013)والسالم  إحصائًيا  دالة  فروق  عن  النتائج  وكشفت   ،
االتجاه نحو السالم، بينما لم تسفر النتائج اتجاهات عينة الدراسة نحو الحرب والسالم لصالح 

الداخلية   عن   فروق دالة إحصائًيا بين الجنسين في كل من إدراكهم لمهددات األمن القومي 
نحو السالم، بينما وجدت فروق دالة إحصائًيا لصالح    االتجاهوكذلك    رجة الكليةدالو والخارجية  

كشفت  كما    ،االتجاه نحو الحربلجانب  و   ،الذكور في كل من الشعور بالمسئولية االجتماعية
األمن النتائج   لمهددات  الدراسة  عينة  إدراك  بين  إحصائًيا  دالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  عن 

، بينما  والشعور بالمسئولية االجتماعية  السالمنحو    واالتجاه  وأبعاده الفرعيةالقومي المصري  
إحصائًيا دالة  وغير  سالبة  الحرب  نحو  باالتجاه  العالقة  إدراك ،  كانت  في  الفروق  وجاءت 

الحرب لصالح األشخاص   الكلية وكذلك االتجاه نحو  الداخلية والخارجية والدرجة  المهددات 
النتائج عن فروق دالة إحصائًيا في االتجاه األكثر شعوًرا بالمسئولية االجتماعية، بينما لم تسفر  

 نحو السالم ترجع لمستوى الشعور بالمسئولية االجتماعية. 

: مهددات األمن القومي ، الشباب، االتجاه نحو الحرب والسالم، المسئولية  الكلمات المفتاحية
 االجتماعية. 
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عالقتها  و   مهددات األمن القومي املصري كما يدركها الشباب  
يف ضوء شعورهم باملسئولية    اجتاهاتهم حنو احلرب والسالم ب 

 االجتماعية 
 علي حممد سال 

 جامعة حلوان   –كلية اآلداب    –مدرس علم النفس  
 

: مقدمة الدراسة:   أوالا
يعد الشعور بالمسئولية االجتماعية وااللتزام بها من أبرز أولويات المجتمعات المتقدمة، 

وتصبو لألمن والرفاه االجتماعي وتحقيق التنمية، لتكون حائط صد أمام التي تنشد االستقرار  
على الساحتين    -مهددات ألمن الوطن وسالمة أراضيه، حيث كشفت الصراعات المتالحقة    ةأي

تغيرات جذرية في مفهوم األمن القومي للدول، فلم يعد ينظر للقوة العسكرية   -  اإلقليمية والدولية 
ى أمن الدولة وسيادتها كما كان األمر عليه سابًقا، بل تشعبت قضية كمصدر وحيد للحفاظ عل

المجتمع  فيها جوانب  تتداخل  األبعاد،  متعددة  قضية مجتمعية  لتصبح  للدولة  القومي  األمن 
في   للدولة  البشرية  الموارد  والتنموية، وال شك  والعسكرية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية 

حفاظ على األمن القومي بهذا المنظور المتشعب يتطلب بناء القوة  القلب منها، ومن ثم فإن ال
، وتأتي منظومة حماية األمن القومي في  (Elechi,2014)في كافة المجاالت المذكورة آنًفا  

القومية ألي دولة، مهما كبر حجمها أو صغر، ألن تهديد األمن   مقدمة أولويات األهداف 
انتقاص لح أراضيها ومواطنيها )أرنؤط  القومي ألي دولة هو بمثابة  قوقها وسيادتها وسالمة 

 (. 2011وآخرون، 

وبناًء عليه تعد دراسة المسئولية االجتماعية لدى أفراد المجتمع بشكل عام ولدى الشباب  
بشكل خاص، أمر بالغ األهمية، وذلك نظير الدور الذي تؤديه في استقرار المجتمع، وفي هذا  

سئولية االجتماعية لها دور مهم في تنمية الوعي بقضايا ( أن الم2022الصدد ترى الشحري)
المجتمع، ألنها نتاج اجتماعي يؤهل الفرد ليصبح عضًوا نشًطا ومسئواًل في مجتمعه، تكتسب  
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ويرى   سليمة،  اجتماعية  وعالقات  تربوي  مناخ  في  االجتماعية،  التنشئة  خالل  من  وتنمو 
( االجتم2020أبوالعينين  المسئولية  اختالل  أن  السلبية (  ويشيع  المجتمعات،  يهدد  اعية 

، ارتباط المسئولية األخالقية بالمسئولية Colby et al.,(2003)والالمباالة، في حين يرى  
المدنية، وأنهما يشكالن في النهائية المسئولية االجتماعية، والتي تعني كيف يتصرف الفرد 

المؤسسات واألنشطة ذات الطابع االجتماعي  فيما يتعلق باألشخاص اآلخرين، والمشاركة في 
 المسئول.

والشك أن تنامي الشعور بالمسئولية االجتماعية لدى الشباب أحد أهم المقومات الالزمة 
  وتأسيًسا على ما تقدم    لزيادة الوعي بمهددات األمن القومي، وما يتربص بالوطن من مخاطر،

المشيخي) الشع2016يشير  مستوى  انخفاض  أن  إلى  يسبب  (،  االجتماعية  بالمسئولية  ور 
الشعور بعدم االكتراث بهموم الوطن، وُيضعف المشاركة في الحياة االجتماعية، وٌيفكك وحدة 
المجتمع تدريجًيا، وذلك نتيجة لضعف ارتباط أهداف الفرد الخاصة مع أهداف المجتمع، وغلبة  

الذاتية على المصلحة العامة، في حين أشار ك  .Suffari et alل من  الفردية والمصلحة 
بالمسؤلية   ،  (2019) الشعور  تنمية  على  دولة  أي  في  القرار  صناع  تركيز  ضرورة  إلى 

االجتماعية لدى المواطنين ألنه أحد الركائز األساسية في تدعيم مؤسسات الدولة واستقرارها، 
والتي أشارت إلى أن زيادة وعي الفرد    ،  (2020) األمر ذاته أكدته دراسة الطراونة وآخرون  

بالمسئولية االجتماعية ودورها في مساعدة المجتمع على تخطي الصعاب، ويسهم في دعم  
 استقرار المجتمع اقتصادًيا واجتماعًيا.

ظروًفا إستثنائية يصعب  من  رغم ما تعيشه مصر والمنطقة العربية والعالم بشكل عام  
لية شرًقا وغرًبا، وأجواء غير مستقرة جنوًبا، وحرًبا روسية تخيل األسوأ منها، بين حروب أه

أوكرانية ضروس أقصى الشرق تؤثر على االقتصاد العالمي ومصادر الغذاء، وقضية مياه 
مصيرية أقصى الجنوب تؤثر على حياة ماليين المصريين، وتهدد أرضهم بالجفاف، ناهيك 

والرك االستقرار  عدم  وحالة  الداخلية  األوضاع  التغيرات  عن  نتيجة  والتضخم  االقتصادي  ود 
العالمية، وصراع القوى، وشبح اإلرهاب الذي ما يلبث أن ينتهز الفرصة ليطل برأسه بين الحين  
السكانية،  والزيادة  العام،  الرأي  وانتشار جرائم  األخالقي  اإلنفالت  حالة  ببعيد  ليس  واآلخر، 
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قية، كفيلة بأن تشكل تهديًدا متنامًيا  والمحصلة مشكالت سياسية واقتصادية واجتماعية وأخال
  .الستقرار الوطن وسالمة أمنه القومي

بيد أن االستقرار والسالم البد له من قوة تحميه، قوة بشرية فاعلة ومسئولة ولديها وعي  
كاف بما يهدد أمن مجتمعها، وقوة عسكرية تحمي حدود الوطن، وتؤمن مصالحه االستراتيجية 

أي تهديد، والشك أن الحروب ليست غاية في حد ذاتها، لكنها وسيلة   داخلًيا وخارجًيا ضد
فعالة لردع أي عدوان، والشك أن شعور اإلنسان بأن أمنه مهدد، وأن هناك مخاطر ربما تزعزع  
استقرار المجتمع، فالشك أن اللجوء للحرب في هذه الحالة وسيلة مشروعة للدفاع عن أمنه،  

الب اتجاهات  التغيرات في  فقد كشفت نتائج دراسة  وهذه  ليست أمر جديد،  الحروب  شر نحو 
من   كل  اتجاًها  Carnagey & Anderson (2007)أجراها  أكثر  كانوا  األمريكيين  أن   ،

وتأييًدا للحرب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، والتي على إثرها احتلت الواليات المتحدة 
الز  من  عقدين  استمرت  في حرب  أفغانستان  المملكة األمريكية  بمعاونة  العراق  مان، وغزت 

ومن ثم    .Rogers(2019)( من البريطانيين وفًقا لدراسة أجراها  %19المتحدة، وأيدها نحو )
فإن للشباب دور فعال في تحمل مسئولياتهم تجاه كل ما يهدد الوطن، ويأتي هذا الدور انطالًقا  

الداخلية والخارجية، وتشك المهددات  بكافة  التام  الحرب  من وعيهم  المناسب نحو  االتجاه  يل 
 والسالم بما يحفظ أمن الوطن. 

إن االهتمام بدراسات الحرب والسالم ليس وليد اللحظة، ولكنه ممتد منذ ثالثينات القرن 
الماضي، حيث تركزت اهتمامات البحوث في هذه المرحلة المبكرة حول مفهوم االتجاه نحو  

المؤيدين والمعارضين للحروب كوسيلة لتسوية الحرب لدى فئات بعينها كطالب الجامعة أو  
النزاعات الدولية، كما ركزت بعض الدراسات على رصد شكل العالقة بين االتجاه نحو الحرب 
بدراسات   االهتمام  تنامى  والحروب،  الصراعات  تزايد  ومع  الديموغرافية،  المتغيرات  وبعض 

 & Torabian)نبية كدراسات  الحرب والسالم، لكن أغلب هذه الدراسات كانت في بيئات أج
Abalakina,2012; Carnagey & Anderson,2007; Blumberg et al., 2017; 

McAlister etal., 2001; Alison,2011;  Rogers,2019; Simonovic,2004; 

Okumuşoğlu,2017; Cohrs & Moschner,2002; Cohrs et al.,2003; 
Neumann & Fahmy, 2016; Jagodic,2000; Chors et al., 2005; Hussain 
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& Ahmed, 2021; Tamashiro et al.,1989; Van Der Linden et al.,2017; 
Dupuis & Cohn,2011; Anderson et al.,2006; Bizumic et al.,2013; 

Morinaga et al.,2017; Lizotte,2017,  Nincic & Nincic, 2002; Carlson, 
2005; Carroll, 2004; Jones, 2003; Firestone & Harris,2006; Dutton et 
al.,2014; Machida,2017; Celements, 2013; Feinstein,2017; Bendyna 
et al., 1996; Conover & Sapiro, 1993; Fite et al., 1990; Shapiro & 
Mahajan, 1986; Smith, 1984; Wilcox et al., 1993; Moore, 2002 ; Burris, 

2008; Rohall et al., 2006; Zur et al.,1985; Zur & Marrison,1989;   

Silverman et al.,1987; Johnson & Newcomb,1992; Jensen,1987; 
Muller,1991.ون مسرًحا ألغلب هذه الحروب بكل أسف، ولم  ، واكتفت البيئة العربية بأن تك

يتطرق أي من الباحثين لدراسة اتجاهات الشباب نحو الحرب والسالم سوى دراسة واحدة توصل  
(، حول األنساق القيمية 2011أجراها عبدالوهاب والدسوقي)  -في حدود علمه  -لها الباحث 

 المنبئة باالتجاه نحو الحرب لدى طلبة الجامعة. 

الة الصراع التي تجتاح العالم اآلن، وهذه الحروب المشتعلة شرًقا وغرًبا،  وفي ظل ح 
وأخرى على حافة االشتعال، يبقى الوعي بالمسئولية االجتماعية لدى أفراد المجتمع، وبشكل 
خاص الشباب، أحد دعائم األمن القومي للوطن، فهم الجنود المدافعون عنه ضد أي تهديد، 

في المجتمع المدني، أو كمحاربين في قواته المسلحة، فإلى أي    سواء كانوا أعضاء فاعلين
، وهل مستوى الشعور بالمسئولية  مدى يدرك الشباب هذه المهددات التي تحيق باألمن القومي؟

االجتماعية عامل مؤثر؟، وهل تتشكل اتجاهاتهم نحو الحرب والسالم في ضوء كال المتغيرين  
المتوق إليهما؟. من  أنه  السابق اإلشارة  بالمسئولية االجتماعية زاد كلما تنامى  ع  الفرد  شعور 

اتجاهه نحو الحفاظ على مقدرات الوطن بالحرب تارة وبالسلم و   إدراكه لمهددات األمن القومي،
تارة أخرى، ومن هنا تأتي الدراسة الراهنة لسد الفجوة الكبيرة في دراسة اتجاهات الشباب نحو 

رهم بالمسئولية االجتماعية، والكشف عن مدى إدراكهم  الحرب والسالم، وذلك في ضوء شعو 
 لمهددات األمن القومي المصري.
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ا: مشكلة الدراسة:  
ا
 ثاني

 تنبثق مشكلة الدراسة الراهنة من خالل عدد من المصادر نجملها فيما يلي:

السالم رغم    –الفراغ البحثي الشديد في تناول بيئتنا العربية لمفهوم االتجاه نحو الحرب   -1
 ما تعانيه من حروب وصراعات تمثل تحدًيا وتهديًدا مباشًرا لألمن القومي لدولنا.

لجانب  والسالم  بعض الدراسات في توجيه الفروق في االتجاه نحو الحرب    نتائج  تعارض -2
الذكور تارة ولجانب اإلناث تارة أخرى، أو نفي وجودها، على الرغم من اتجاه أغلبها 

 ;Morinaga et al.,2017; Lizotte,2017 و الحربفي االتجاه نح  لجانب الذكور
Nincic & Nincic,2002; Feinstein,2017, 2011،  والدسوقي  ، عبدالوهاب .) 

مًعا   -3 الراهنة مجتمعة  الدراسة  متغيرات  تناولت  الباحث  اطالع  في حدود  دراسة  اليوجد 
 والكشف عن العالقات المتبادلة فيما بينها. 

التي   -4 الدراسات  كالتغيرات    تناولتأغلب  معينة  قضايا  في ضوء  تناولته  القومي  األمن 
معينة،   سياسية  أزمات  أو  كورونا،  جائحة  أو  اليمينية،  الجماعات  أو  المناخية 

 ;Valasik & Reid,2021; Shirvastav,2021; Stolarikova,2021)كدراسات
Alemad,2020; Hodge et al.,2016; Akinyetun,2021; Abdullah et al., 
2022; Joshus & lbietan,2014; Orikpe,2013; Gebska & Krukowska 
,2022; Skaggs,2018; Nabipour et al.,2021; Kuczabski,2021; 

Levashova,2021; Estevens,2021; Nabipour et al.,2021;   ،    ولم تتناول
 المفهوم كما يدركه الشباب. 

السالم معظمها أجريت في بيئات أجنبية،   – تناولت االتجاه نحو الحرب  الدراسات التي   -5
وحول حروب بعينها كحرب الخليج أو أفغانستان أو غزو العراق، في ضوء متغيرات 
الفروق   أو  واإلثنية،  العرقية  الفوارق  أو  الحزبي،  االنتماء  أو  الشخصية  كأبعاد  معينة 

 & Torabian & Abalakina,2012; Carnageyكدراسات    الجندرية.
Anderson,2007; Blumberg et al., 2017; McAlister etal., 2001; 

Alison,2011;  Rogers,2019; Simonovic,2004; Okumuşoğlu,2017; 
Cohrs & Moschner,2002; Cohrs et al.,2003; Neumann & Fahmy, 



 م 

 

 

) 231 ) 

 2022  ديسمرب،  1ج  72جملة اإلرشاد النفسي، العدد  

 

 مهددات األمن القومي واالجتاه حنو احلرب والسالم واملسئولية االجتماعية 

2016; Jagodic,2000; Chors et al., 2005; Hussain & Ahmed, 2021; 
Tamashiro et al.,1989; Van Der Linden et al.,2017; Dupuis & 
Cohn,2011; Anderson et al.,2006; Bizumic et al.,2013; Morinaga 

et al.,2017; Lizotte,2017,  Nincic & Nincic, 2002; Carlson, 2005; 
Carroll, 2004; Jones, 2003; Firestone & Harris,2006; Dutton et 

al.,2014; Machida,2017; Celements, 2013; Feinstein,2017) 
بمتغيرات   -6 عالقتها  في  تناولتها  االجتماعية  المسئولية  تناولت  التي  للدراسات  بالنسبة 

الوطني   واالنتماء  المهني  والوعي  المواطنة  وقيم  الديني  والسلوك  السياسية  كالمشاركة 
والت الفكري  الوطن،  واألمن  أجل  من  ،    Kennemer (2002)كدراسات   ضحية 

وفهمي)2008قاسم) والسيد)2011(  أبوزيد)2022والشحري)(،  2016(،   ،)2021  ،)
الزبون)2004( وإبراهيم )2011الليحاني)(،  2021الصاعدي)  Wang( و  2012(، 

& Juslin (2012); Riano& Yakovleva (2020); Rivera-Lirio et 
al.,(2010); Bradbury et al., (2022); Asemah(2022); Aguilera et 

al.,(2007); Arman et al.,(2014)  Schmid (2012)  ، Maistry & 
Ramdhani (2010)  السالم أو بإدراك    –ولم تتناولها في عالقتها باالتجاه نحو الحرب

 الشباب لمهددات األمن القومي.
الدراسة الراهنة ما يحيق بالوطن من مهددات تأتي قضية المياه في لعل من أهم مبررات   -7

إلى    مقدمتها وما قد يترتب عليها، وكيف يدركها الشباب كتهديد لألمن القومي المصري 
 شعورهم بالمسؤولية االجتماعية. في ضوء، جانب قضايا أخرى 

 التساؤالت اآلتية:  عنلذا تسعى الدراسة الراهنة لإلجابة 

 ؟. الحرب والسالم نحو كل من لف اتجاهات عينة الدراسة هل تخت -1
الجنسين -2 بين  الفروق  المصري    ما داللة  القومي  األمن  لمهددات  إدراكهم  في كل من 

 واتجاهاتهم نحو الحرب والسالم والشعور بالمسئولية االجتماعية؟.
مدى -3 أي  ل  إلى  الدراسة  عينة  إدارك  من  كل  في  فروق  القومي توجد  األمن  مهددات 

الحرب   نحو  واتجاهاتهم  بالمسئولية    –المصري  شعورهم  مستوى  ضوء  في  السالم 
 االجتماعية؟.
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هل توجد عالقة بين إدراك عينة الدراسة لمهددات األمن القومي المصري واتجاهاتهم  -4
 نحو الحرب والسالم والشعور بالمسئولية االجتماعية؟.

ا: أهداف الدراسة:  
ا
 ثالث

تهدف الدراسة الراهنة إلى الكشف عن اتجاهات عينة الدراسة هل تميل إلى جانب الحرب   -1
 أم في صالح السالم. 

الكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث في اتجاهاتهم نحو الحرب والسالم ومدى إدراكهم  -2
 االجتماعية. لمهددات األمن القومي المصري وشعورهم بالمسئولية 

الكشف عن مدى الفروق في إدراك الشباب لمهددات األمن القومي واتجاههم نحو الحرب   -3
 والسالم في ضوء اختالف مستوى الشعور بالمسئولية االجتماعية.

وإدراكهم   -4 والسالم  الحرب  نحو  الشباب  اتجاهات  بين  المتبادلة  العالقات  وتفسير  فهم 
 ر بالمسئولية االجتماعية.لمهددات األمن القومي المصري والشعو 

 تعريب وتقنين مقياس االتجاه نحو الحرب والسالم في البيئة المصرية. -5
كفاءته   -6 من  والتحقق  الشباب  لدى  االجتماعية  بالمسئولية  الشعور  مقياس  تصميم 

 السيكومترية.

ا: أهمية الدراسة: 
ا
 رابع

 تنطوي أهمية الدراسة الراهنة على جانبين: 
 األهمية النظرية:  -1

تناولها  يسبق  لم  متغيرات  تناول  في  النظرية  الناحية  من  الراهنة  الدراسة  أهمية  تتمثل 
في حدود علم الباحث في بيئتنا العربية أو األجنبية، كما تأتي الدراسة الراهنة مواكبة    مجتمعة 

للظروف السياسية واالقتصادية التي تعيشها مصر ومنطقتنا العربية والعالم بشكل عام من  
تهدد األمن المحلي واإلقليمي والعالمي، كما تستمد الدراسة الراهنة أهميتها من أهمية   صراعات

الفئة المستهدفة، حيث يعد الشباب ركيزة أساسية من ركائز األمن القومي المصري، والشك 
أن الكشف عن مدى وعيهم بالمسئولية االجتماعية الملقاة على عاتهم ومدى إدراكهم لمهددات  

مي يعد من األهمية الكافية التي تستدعي من الباحثين تناولهم بالبحث والدراسة،  األمن القو 
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كما أن الدراسة تحاول من خالل تناولها لمفهوم االتجاه نحو الحرب والسالم توفير إطاًرا بحثًيا 
 ونظرًيا يثري المكتبة العربية التي تعاني عجًزا شديًدا في تناول المفهوم.

 األهمية التطبيقية: -2
منح الدراسة الراهنة متخذي القرار وصانعي السياسات مؤشرات إمبريقية لمدى إدراك  ت

الشباب لقضايا ومهددات األمن القومي المصري بما يسهم في دعم برامج توعوية وتثقيفية 
لتحصين الشباب وتوعيتهم بالمخاطر التي تحيق بالوطن، كما يمكن أن تسهم نتائج الدراسة  

ي تصميم البرامج اإلرشادية لتحفيز ورفع مستوى الشعور بالمسئولية الراهنة المتخصصين ف
عملية حول موقف  الراهنة مؤشرات  الدراسة  نتائج  توفر  قد  كما  الشباب،  لدى  االجتماعية 

السالم، بما يعد   -الشباب تجاه بعض القضايا واتجاهاتهم نحوها في ضوء ثنائية الحرب  
ارات الدولة في هذا الشأن. كما توفر الدراسة الراهنة مؤشًرا على دعم أو عدم دعم الشباب لقر 

للباحثين أداة علمية محكمة ومقننة لقياس الشعور بالمسئولية االجتماعية لدى الشباب، إضافة  
يمكن اإلفادة منهما في   إلى تقنين أداة على البيئة المصرية حول االتجاه نحو الحرب والسالم

 بحوث الحقة. 

ا: مصطلحات الدرا 
ا
 سة خامس

 National Security Threatsمهددات األمن القومي:   -1

مصطلح التهديد كما جاء في قاموس ويبستر بيان أو تعبير عن نية إيذاء أو تدمير أو 
معاقبة، أو تخويف، أو إشارة إلى خطر وشيك، وجاء في قاموس كومباكت أوكسفورد االنجليزي  

 و الضرر أو أي عمل عدائي آخر ضد شخص ما أو شيء ماأبأنه نية معلنة إللحاق األذى  
(Shrivastav,2021) . 

لمفهوم األمن القومي باعتباره قدرة الدولة على مجابهة التحديات    Audu(2014)ينظر  و 
المواطنين  احتياجات  إشباع  على  والقدرة  والخارجي،  الداخلي  المستوى  على  تواجهها  التي 
األساسية من وظائف، وخدمات صحية وتعليمية ومعيشية تحقق إنسانية المواطن وتفي بآمال 

 المواطنين.  



 
 

 

 

) 234 ) 

 حممد سال علي  

 2022  ديسمرب،  1ج،  72جملة اإلرشاد النفسي، العدد  

تنظر عبدالسالم) الدفاع عن  2018بينما  الدولة على  قدرة  باعتباره  القومي  (، لألمن 
أمنها وحقوقها والحفاظ على استقاللها وسيادتها على أراضيها، وتنمية قدراتها وإمكاناتها في 
في   األخذ  مع  والعسكرية،  والثقافية  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  المجاالت  مختلف 

  يمية والدولية التي تؤثر على أمنها.االعتبار المتغيرات الداخلية واإلقل 

المشكالت وي كافة  باعتبارها  الراهنة  الدراسة  في  القومي  األمن  تعريف مهددات  مكن 
في   عليها خلل  التعامل معها ويترتب  التي يصعب  االجتماعية  أو  االقتصادية  أو  السياسية 

دراسة الراهنة بأنها درجة في ال  إجرائًيا  استقرار المجتمع وسالمة مواطنيه، ويمكن التعامل معها
إدراك الشباب لكل ما من شأنه أن يؤثر على استقرار الوطن وسالمة أراضيه سواء كان مصدره 

أو    داخلًيا االجتماعية،  القيم  وتدهور  السياسية،  والقالقل  االقتصادية   خارجية كاألزمات 
الخطورة على األمن  كالحروب والصراعات اإلقليمية أو الدولية، أو األزمات السياسية شديدة  

القومي المصري كأزمة سد النهضة، ويعبر عنها بالدرجة التي يبديها أفراد العينة على المقياس  
 المستخدم لهذا الغرض في الدراسة الراهنة. 

 Attitude toward War & Peaceاالجتاه حنو احلرب والسالم:   -2

الحرب باعتباره متصل تقع   ،  Cohrs & Moschner (2002)ينظر   لالتجاه نحو 
اآلخر القطب  في  السالم  إلى  والنزعة  أقطابه  أحد  في  العسكرية  .  النزعة 

والدسوقي)  Robertson(2002)ويعرف عبدالوهاب  في  إليه  نحو 2011المشار  االتجاه   ،)
القية، السالم بأنه اعتقاد عام لدى الشخص مفاده أن جميع الحروب غير مقبولة من الناحية األخ

وأنه ال توجد مبررات كافية لدعم اللجوء للقوة العسكرية أو التهديد باستخدامها لتحقيق مكاسب  
 سياسية.

( االتجاه نحو الحرب بأنه تأييد الشخص 2011ويعرف كل من عبدالوهاب والدسوقي )
التهديد باستخدامها كوس إليها في حال قيامها بأي أعمال عسكرية أو  يلة للدولة التي ينتمي 

لتسوية النزاعات الدولية، بينما يعرفان االتجاه نحو السالم بأنه تفضيل الشخص للجوء الدولة  
 التي ينتمي إليها لتسوية النزاعات الدولية عبر الطرق السلمية غير العنيفة.
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المعارف  وع  مجمباعتباره   إجرائًيافي الدراسة الراهنة    الحربويعرف الباحث االتجاه نحو  
مدى تقبله لقيام الدولة التي ينتمي إليها باللجوء  يتبناها الفرد حول سلوكيات التي والمشاعر وال

، يتم التعبير عنها بشكل لفظي للقوة العسكرية أو التهديد باستخدامها لحل النزاعات السياسية
ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على األداة وافقة أو الرفض،  من خالل الم

 المستخدمة لهذا الغرض في الدراسة الراهنة. 

السالم   نحو  االتجاه  تعريف  يمكن  والمشاعر  وع  مجمباعتباره    إجرائًيابينما  المعارف 
التي  وال الفرد حولسلوكيات  الن  يتبناها  لتسوية  للحرب  اللجوء  رفضه  وتفضيله  مدى  زاعات، 

الطرق السلمية باعتبارها أقل تكلفة وأكثر انسانية، كما يقيسه المقياس المعد لهذا الغرض في  
 الدراسة الراهنة.

 Social Responsibilityاملسئولية االجتماعية:  -3

، للمسئولية االجتماعية باعتبارها الرغبة بالعمل Thornton & Jaeger(2007)ينظر  
المعرفة   واستخدام  الديموقراطية،  والقيم  باألنظمة  وااللتزام  ودعم  وأفراده،  المجتمع  لصالح 

، بأنها موقف اجتماعي، ونمط للسلوك Lee(2009)والمهارات للمصلحة العامة، بينما يعرفها  
 . المواطنة يقوم به الفرد تجاه مجتمعه بشكل يعبر عن قيم

( قيم 2019ويعرفها كل من سليمان وآخرون  في  تتمثل  الفرد،  لسلوك  بأنها نمط   ،)
المواطنة وااللتزام بمعايير المجتمع التزاًما ذاتًيا واإلحجام عن كل ما يضره في أي مجال، مع  

ينتمي   التي  الجماعة  أفراد  االجتماعية واألخالقية، واالنسجام مع  التقاليد والقيم  إليها احترام 
 واحترام حقوقهم.

ينظر   عن  Sihem (2013)بينما  الفرد  مسئولية  باعتبارها  االجتماعية  للمسئولية   ،
أفعاله وهي تتمثل في المسئولية الذاتية، والمسئولية تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه عبر االلتزام 

بة والتي تنعكس  بأداء الواجبات، وإدراك ما يصدر عنه من سلوكيات، مع تحمل النتائج المترت
 على عالقة الفرد باآلخرين كالمشاركة في مواجهة المشكالت واحترام آرءهم.

في الدراسة الراهنة باعتبارها الدرجة التي تعبر عن مدى التزام    إجرائًياويعرفها الباحث  
الشخص بالقيام بكل ما من شأنه الحفاظ على وطنه ومجتمعه، مع إدراكه لعواقب تصرفاته،  
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ب عليها من نتائج تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. كما يعبر عنها بالدرجة التي وما يترت
 يحصل عليها المفحوص على المقياس المعد لهذا الغرض في الدراسة الحالية. 

 Youth  الشباب: -4
لغايات الدراسة الراهنة يعرف الباحث الشباب إجرائًيا بأنهم الفئة العمرية من الجنسين  

 .( عاًما40 – 20الذين تتراوح أعمارهم ما بين )

ا: اإلطار النظري و 
ا
 الدراسات السابقة والبحوث سادس

 مهددات األمن القومي املصري:  -1
الداخلية التي اجتاحت عدًدا من البلدان  تماشًيا مع حالة الصراع السياسي واالنهيارات  

فيما عرف "بثورات الربيع العربي" أيقنت الدول أن أخطر ما يهدد أمنها القومي هو العنصر  
عن قصد أو غير    -البشري غير الواعي وغير المسئول، الذي يسهل السيطرة عليه وتوجيهه  

ول في تغيير سياستها في  بشكل يهدد ويضر باألمن القومي للدولة، لذا بدأت الد   -قصد  
التعامل مع قضايا األمن القومي لها، وبدأ العالم يتجه إلى بناء األمن الجماعي سواء على  
من   والحد  الثقة،  وتأكيد  المصالح  تبادل  على  يعتمد  والذي  العالمي،  أو  اإلقليمي  المستوى 

ة، وظهرت أجيال التهديدات، كما تغيرت أساليب الحروب، ولم تعد تعتمد على القوة العسكري
جديدة من الحروب تعتمد على التدمير الذاتي للدول، وإضعافها عبر التآمر والحروب النفسية، 
وتمويل المعارضة غير المسئولة، إلى غير ذلك من األساليب التي تؤدي النهيار الدول وفشلها  

 (. 2014،في الحفاظ على أمنها القومي، حتى يسهل التحكم فيها من القوى الخارجية)كاطو

وفي ظل الواقع الحالي بكل معطياته، أصبحت قضية األمن القومي القضية األكثر 
أيًضا،   الشعوب  فقط، بل على مستوى  الحكومات  ليس على مستوى  بين  أهمية  العالقة  إن 

بتحديد   تبدأ  أن  األمن البد  لتفسير  تأثير متبادل، وأي محاولة  األمن والتهديد عالقة  مفهوم 
التهديد،   أهم مصادر  أحد  باعتباره  العسكري  الغزو  على خطر  األمنية  الدراسات  لذا ركزت 

مصادر تهديد األمن القومي للدول، لكن دراسات أخرى ذهبت إلى تحديد مصادر أخرى للتهديد  
تتمثل في مهددات سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية، وباستطالع الدراسات التي تناولت 

ت في أهدافها ونتائجها في ضوء تباين المفهوم الخاص بكل دولة،  األمن القومي نجد أنها تباين 
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واختالف التهديدات التي تحيق بأمنها القومي، بينما نحت بعض الدراسات منحى آخر حيث  
ارتكزت في تناولها لألمن القومي على دراسة دور التعليم والمؤسسات التثقيفية والمناهج في  

 .تعزيز مفهوم األمن القومي

بين دراسة عاشور)  ومن  الدراسات  تواجه  2017هذه  التي  التحديات  تناولت  التي   ،)
دحماني) دراسة  وتناولت  مواجهتها،  وسبل  عام  بشكل  العربي  القومي  أثر  2018األمن   )

وكشفت دراسة   .التهديدات السيبرانية على األمن القومي في الواليات المتحدة أمريكية نموذًجا
(2021)Shirvastav عن إدراك التغيرات المناخية والتهديدات الخارجية والداخلية باعتبارها ،

من   كل  دراسة  تناولت  بينما  القومي،  لألمن  تهديد  ،  Reid&  Valasik(2021)مصادر 
الحركات اليمينة في الواليات المتحدة باعتبارها تهديد لألمن القومي األمريكي، وحاولت دراسة 

)(2021Stolarikovaعلى تناول األمن القومي من وجهة نظر أنثروبولوجية، بينما    ، التركيز
القومي، أما  Alemad(2020)تناولت دراسة   ، الكشف عن دور اإلعالم في تحقيق األمن 

، فقد ركزت على دراسة الحاالت الصحية الطارئة كالجوائح  et al Hodge.(2016),دراسة  
، التهديدات    Collier (2015)دراسة  واألمراض الخطيرة كمهددات لألمن القومي، وتناولت  

دراسة   وحاولت  مواجهتها،  على  والقدرة  اإلفريقية  للقارة  القومي  باألمن  تحيق  التي 
(2021)čPrebili دراسة وكشفت  القومي،  واألمن  الوطنية  بين  العالقة  رصد   ،
(2021)Akinyetun ،عن دور الفقر والجرائم السيبرانية كمهددات لألمن القومي في نيجيريا ،

، السينما واألفالم السينمائية كمهددات لألمن et al., Abdullah (2022)بينما تناولت دراسة  
 .القومي

( فقد سلطت الضوء على دور التعليم الجامعي في الحفاظ 2018أما دراسة عبدالسالم) 
، إلى  Orikpe(2013)قومي المصري، وفي السياق ذاته هدفت دراسة على مقومات األمن ال

التعرف على كيفية تعزيز دور النظام التعليمي في تحقيق األمن القومي والتصدي للمهددات،  
، التي هدفت للكشف عن دور النظام التعليمي في  lbietan & Joshus(2014)كذلك دراسة  

، الكشف عن العالقة  Skaggs(2018)الحفاظ على األمن القومي في نيجيريا، وهدفت دراسة  
، الكشف عن  Yonggen(2011)بين التعليم الجامعي واألمن القومي األمريكي، أما دراسة  

 Gebska & Krukowskaسة  مهددات األمن القومي لجمهورية الصين الشعبية، وتناولت درا

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir-Prebilic?_sg%5B0%5D=fohZQmdJb4wk6Fd9LjgUALZvaXRqwebqsRjlBZBfkk8RqxN-R-cPlqFrkll1prwfS3KHVgQ.Nzf9z4uRSEX9togAsOaond62Zx4edD1N_iOKkqvEAEc4Q3MoHfAILjw1uvdJYv2s3_Ix6zimxJjV60JWTREa4w&_sg%5B1%5D=o6XbLfQLEPyRJ2h5xMhXyeE9w7OrTBzfs5jwMB0uSmh3RpcNCL4IqSB-8X0Ai14vLTtBXUc.I34IpFz7R_uW0-YpOpivLkLyAsSvHX92XPsH4_RgHDDwMfBrA4JPXjOlDFxtrtEcvK9Oz_SomLH4TIXQtCzQ0Q
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et  Lightوركزت دراسة   على األمن القومي الصيني، 19-تداعيات أزمة كوفيد ،)2022(

al.,(2022)،    على التمييز بين األمن الوطني والقومي في إستونيا، بينما تناولت دراسةGlen 
( الكشف عن  2020)النحال  مهددات األمن القومي في بولندا، وحاولت دراسة    ،  (2012)

 .حدود العالقة بين السياسة الخارجية واألمن القومي المصري 

، الضوء على األزمة األفغانية كمهدد Nabipour et al.,(2021)سلطت دراسة  في حين  
، على قضية الالجئين كمهد لألمن  Estevens(2021)لألمن القومي اإليراني، وركزت دراسة  

دور األمن البيئي في    .Morgacheva & Levashova (2021)وتناولت دراسة  القومي،  
، إلى المهددات غير  Nihas(2020)الحفاظ على األمن القومي في روسيا، وتطرقت دراسة  

،  Kuczabski(2021)التقليدية لألمن القومي والتي من بينها جائحة كورونا، وسلطت دراسة  
القومي، األمن  على  الرقمية  التقنيات  استخدام  أثر  على  دراسة    الضوء  وهدفت 

(، إلى الكشف عن تعرض طالب الجامعة لحروب الجيل الرابع عبر المواقع  2020عبدالحليم)
 اإلخبارية وعالقته بمستوى الوعي بمخاطرها على األمن القومي المصري. الفضائية

التواصل االجتماعي 2018وألقت دراسة سليمان) (، الضوء على الشائعات عبر مواقع 
عبدالجواد دراسة  أما  المصري،  القومي  لألمن  اإلعالم  02018كمهددات  على  ركزت  فقد   )

في حماية األمن القومي المصري في ضوء  األمني على شبكات التواصل االجتماعي ودوره  
( قضية األمن المائي باعتبارها  2019"، وتناولت دراسة الهاللي)2018العملية الشاملة "سيناء

( الضوء على أثر الصراع 2016مهدًدا لألمن القومي المصري، بينما سلطت دراسة شراب)
( خطاب الكراهية 2021)العربي اإلسرائيلي على األمن القومي المصري، وتناولت أبوسكين

 باعتباره أحد المهددات غير التقليدية لألمن  القومي العربي. 

وتأسيًسا على كل ما سبق، يمكن القول بأن مهددات األمن القومي هي مسألة نسبية، 
تختلف من مجتمع آلخر، ومن فترة زمنية ألخرى، ولدى نفس المجتمع من وقت آلخر، لذا ما 

ما قد ال يكون كذلك بالنسبة لمجتمع آخر، وما قد يمثل تهديًدا في فترة   قد يمثل تهديًدا لمجتمع
زمنية ما، قد ال يكون كذلك في فترة زمنية أخرى، لكن استعراض الدراسات السابقة في هذا  
الشأن يوضح لنا حجم التباين في المهددات التي تخص كل مجتمع في ضوء المكان الذي  

ات تركز على األمراض كجائحة كورونا باعتبارها تهديد،  أجريت فيه الدراسة، فبعض الدراس
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بينما تركز دراسة أخرى على األمن الرقمي، وثالثة على األمن البيئي، ورابعة على الالجئين،  
الراهنة تتعامل مع مهددات األمن  الدراسة  المائي وهكذا، ومن ثم فإن  وخامسة على األمن 

حياة المصريين، لذا يتم تناولها من وجهة نظر  القومي المصري بشكل حصري باعتبارها تمس  
 الشباب المصريين أنفسهم.

 االجتاه حنو احلرب والسالم:  -2
هل السالم يعني عدم وجود الحرب؟ يبقى هذا التساؤل مهًما في ظل تضارب التعريفات،  

باعتباره حالة فالبعض يميز بين السالم اإليجابي والسالم السلبي، حيث ينظر للسالم السلبي  
عدم وجود حرب نشطة، أما السالم اإليجابي هو حل المواقف الشائكة بوسائل غير عنيفة أي 

 يرى  ، وفًقا لنظرية الحرب العادلة(Opotow et al.,2005)عدم اللجوء للقوة لحل المشكالت
Haspel(2002)    المشار إليه فيCohrs et al., (2003)    أنه يجب أن تستوفي التدخالت

حددها  الع التي  الشروط  هذه  بين  ومن  مشروعة،  تكون  حتى  معايير  عدة  سكرية 
Bandora(1999)  أن يكون لها ما يبررها من الناحية األخالقية، وأال تكون الجهة المدعومة ،

ويرى  اإلمكان،  قدر  للحرب  السلبية  العواقب  تقليل  مع  فيها،  المتسبب  الطرف  هي 
McAlister(2001); Grussendorf et al., (2002)  باتجاه تدفع  العوامل  هذه  بأن   ،

تشكيل اتجاهات ايجابية نحو الحرب باعتبارها مالًذا أخيًرا،  أو من خالل إلقاء اللوم على  
وهو   أخالقي،  وغير  ومذنب  أنه عدو خطير  على  وتصويره  إنسانيته  من  وتجريده  الضحية 

حروبها التي خاضتها ضد دول  األسلوب الذي اتبعته الواليات المتحدة األمريكية لتبرير معظم  
في المنطقة وخارجها، حيث صنفتها باعتبارها محوًرا للشر ليسهل عليها استهدافها، وإضفاء 

 نوع من الشرعية على حروبها غير المشروعة. 

فيما يتعلق بالفروق في االتجاهات نحو الحرب والسالم، تباينت الدراسات بشكل كبير في 
وكذ والعينات  منها  الهدف  من  ضوء  كل  دراسة  حاولت  فقد  ونوعيتها،  الحرب  طبيعة  لك 

(2012)Abalakina&  Torabian  لدى الحرب  نحو  االتجاه  في  الفروق  عن  الكشف   ،
طالب الجامعة في كل من الواليات المتحدة األمريكية وإيران، وأظهرت النتائج أن الطالب 

أكثر من الحرب  إيجابية تجاه  لديهم مواقف  اإليرانيين، كما    األمريكيين بشكل عام  الطالب 
كشفت النتائج أن الطالب اإليرانيين الذين عانوا من الحرب العراقية اإليرانية كانوا لديهم مواقف  
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سلبية تجاه الحرب بشكل أكبر من اإليرانيين الذين لم يخبروا هذه التجربة، كما أظهرت النتائج 
لدى كل من الطالب في الواليات    ارتباط السلطوية والتدين بشكل كبير باالتجاه نحو الحرب

من   كل  أجراها  دراسة  وفي  سواء،  حد  على  وإيران  Anderson&  Carnagey المتحدة 

، حول التغيرات في اتجاه األمريكيين نحو الحرب، أظهرت تنامي اتجاهات األمريكين (2007)
عدالت بشكل ايجابي نحو الحرب، وذلك بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر مع ارتفاع في م

 العنف.

الكشف عن العالقة    ،   et alBlumberg.,(2017)حاولت دراسة   وعلى صعيد آخر
بين أبعاد الشخصية واالتجاه نحو الحرب والسالم، وكانت السلطوية األكثر ارتباًطا باالتجاه  

الكشف عن اتجاهات    ،  et al., McAlister (2001)نحو الحرب، في حين حاولت دراسة  
المتحدة الشباب نحو الحرب في كل من إستونيا وفنلندا ورومانيا وروسيا اإلتحادية والواليات  

األمريكية، وأظهرت أهم النتائج أن الشباب األمريكيين كانوا أكثر اتجاها نحو الحرب بنسبة 
( لباقي العينة، وكانت اإلناث أقل اتجاًها نحو الحرب من الذكور، ورصدت  %9( مقابل )20%)

الواليات Alison(2011)دراسة   في  الحرب  نحو  االتجاه  في  والسود  البيض  بين  الفروق   ،
تحدة األمريكية، وكشفت النتائج عن اتجاهات أكبر لدى السود نحو تأييد الحرب، بينما كان الم

االنتماء الحزبي عامل مؤثر في تشكيل االتجاهات المؤيدة للحرب وبشكل خاص الجمهوريين، 
 وبشكل خاص لدى كبار السن. 

، رصد اتجاهات البريطانيين نحو الحرب، من حيث رضاهم  Rogers(2019)وحاول  
عنها واتجاهاتهم اإليجابية نحوها، وجاءت االتجاهات أكثر تأييًدا للحرب العالمية الثانية بنسبة 

(،  %31(، وجاء بعد ذلك حرب الخليج بنسبة )%73(، يليها الحرب العالمية األولى بنسبة)83%)
إلى حروب أخرى كحرب كوسوفو وأفغانستان، وحاولت  (، إضافة  %19وغزو العراق بنسبة ) 

، الكشف عن االتجاهات نحو الحرب و ردود الفعل تجاه جرائم  Simonovic(2004)دراسة 
عبدالوهاب   من  كل  أجرى  العربية  البيئة  وفي  اإلنسان،  حقوق  ضد  المرتكبة  الحروب 

نحو2011والدسوقي) باالتجاه  المنبئة  القيمية  األنساق  حول  دراسة  طلبة    (،  لدى  الحرب 
الجامعة، وكانت الغيرية والتسامح واالستقالل الفكري وسعة األفق لها قدرة تنبؤية باالتجاه نحو  

 الحرب، كما أسفرت النتائج عن أن الذكور أكثر اتجاًها نحو الحرب من اإلناث. 
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، عن عالقة ارتباطية سالبة بين Okumuşoğlu(2017)في حين كشفت نتائج دراسة  
الهيمنة االتجاه   نحو  االتجاه  وأن  الحرب،  نحو  واالتجاه  االجتماعية  والهيمنة  السالم  نحو 

االجتماعية منبًئا باالتجاه نحو الحرب، كما أسفرت النتائج عن عدم داللة الفروق بين الجنسين 
 Cohrsفي كل من االتجاه نحو الحرب والسالم والهيمنة االجتماعية، ورصدت دراسة كل من  

& Moschner (2002)  ،االتجاهات نحو الحرب على كوسوفو في ضوء المواقف السياسية ،
، بدراسة اتجاهات األمريكيين ومدى رضاهم عن الحرب  Cohrs et al., (2003)كما قام  

، رصد  Neumann & Fahmy(2016)األمريكية على أفغانستان، وحاولت دراسة كل من  
دراسة   أما  المختلفة،  النزاع  مواقف  في  والسالم  الحرب  نحو  الصحفيين  واتجاهات  إدراك 

Jagodic(2000) فقد حاولت الكشف عن اتجاهات عينة من األطفال في كل من كرواتيا ،
( طفل تراوحت أعمارهم ما 230و"إسرائيل" وفلسطين نحو الحرب، وذلك على عينة قوامها )

أظهرت النتائج أن القومية لها تأثير كبير في تشكيل اتجاهات األطفال ( عام، و 14- 11بين )
الفلسطينين واإلسرائيليين والكروات نحو الحرب، وكان االتجاه نحو الحرب سلبًيا لدى األطفال 

 الكرواتيين. 

دراسة حول القيم الشخصية واالتجاه نحو الحرب، ،  Chors et al., (2005)كما أجرى  
ود مؤشرات قوية على ارتباط القيم الخاصة بالقوة والسيطرة واإلنجاز وقيم وأظهرت النتائج وج

حفظ األمن واالمتثال باالتجاه نحو الحرب، وعدم االهتمام بالتكلفة البشرية للحرب، وأجرى كل  
، دراسة حول اتجاهات الصحفيين نحو الحرب الحرب Hussain & Ahmed(2021)من  

العراق    ( صحفًيا،317والسالم، وذلك على )  النزاعات في كل من  ممن شاركوا في تغطية 
وأفغانستان وباكستان، وأظهرت النتائج أن الصحفيين يفضلون ممارسة صحافة الحرب النشطة  
وممارسات صحافة السالم السلبية، وهو أمر يمكن فهمه في سياق السبق الصحفي الذي تسعى  

ار األوضاع مشتعلة، لمكاسب خاصة،  إليه القنوات والمجالت اإلخبارية، ورغبتها في إستمر 
، حاولت الكشف عن اتجاهات مجموعة من الضباط  Tamashiro et al.,(1989)أما دراسة  

العسكريين األمريكيين المتقاعدين نحو الحرب، وذلك في ضوء القيم األخالقية، وهدفت الدراسة  
لالتجاه نحو الحرب ، إلى تصميم مقياس  Dupuis & Cohn(2011)التي أجراها كل من  

واستخدامه في الكشف عن االتجاهات نحو الحرب على العراق والحرب ضد اإلرهاب، وكشفت  
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النتائج ارتباط االتجاه نحو الحرب بكل من الوطنية والقومية، واالستبداد والنقد االجتماعي، 
 ث.ودعم الرئيس، كما أظهرت النتائج اتجاًها أكبر لدى الذكور نحو الحرب من اإلنا

، تطوير مقياس لالتجاه  Anderson et al.,(2006)وفي ذات السياق حاول كل من  
نحو العنف، ومن بين أشكال العنف المتضمنة في المقياس االتجاه نحو الحرب، وذلك على  

، التحقق Van Der Linden et al.,(2017)عينة من طالب الجامعة، كما حاول كل من 
، على عينة من  Bizumic et al.,(2013)الذي أعده    من صدق مقياس االتجاه نحو الحرب

الفرنسيين، وأسفرت النتائج عن ارتباط سالب بين بعدي المقياس، كما جاءت النتائج في االتجاه  
العام ألغلب الدراسات في هذا الصدد من حيث تفوق الذكور على اإلناث في اتجاهاتهم نحو  

نحو السالم بالمعتقدات األيديولوجية التي تدعم    الحرب، كما أسفرت النتائج عن ارتباط االتجاه
ارتبط   بينما  للسالم،  مؤيدة  سلوكيات  في  لالنخراط  والميل  اآلخرين،  مع  والتعاطف  المساواة 
االتجاه نحو الحرب بالمعتقدات األيدلوجية اإلستبدادية، والميل لالنخراط في سلوكيات مؤيدة  

 للحرب.

دراسة   نتائج  كشفت  والعرقية،  الجندرية  بالفوارق  يتعلق   Morinaga etوفيما 
al.,(2017) حول الفروق بين الجنسين في االتجاه نحو الحرب في اليابان، على عينة مكونة ،

( من الجنسين، أن الذكور أكثر مياًل لقبول الحرب من النساء، األمر ذاته في دراسة  366من )
Lizotte(2017) نحو اتجاهاتهم  في  الجنسين  بين  الفروق  في  الفجوة  حاولت رصد  التي   ،

كل دراسة  وحاولت  في  Nincic & Nincic, (2002)من    الحرب،  الفروق  عن  الكشف   ،
االتجاه نحو الحرب الكورية في ضوء العرق والنوع، حيث كشفت النتائج عن أن السود أقل  

 ,Carlson)تأييًدا للحرب من البيض، األمر ذاته فيما أسفرت عنه نتائج دراسات كل من  
2005; Carroll, 2004; Jones, 2003)ال اتجاهات  الحرب  ، حول  نحو  سود والبيض 

فقط من البيض، وفي دراسة كل من    %20من السود مقابل    %68على العراق، حيث عارضها  
Firestone & Harris(2006)  26والبيض  % 65بلغت نسبة السود المعارضين للحرب%. 

،  Dutton et al.,(2014) األمريكية بواسطة  CBS Newsوفي مسح أجرته شبكة  
من األمريكين اليرون أي جدوى من الحرب على العراق وأن األمر   %75النتائج أن  أظهرت  

،  Machida(2017)في اليابان أجرى    يرون أنها كانت ضرورية،  %18لم يكن يستحق، مقابل  
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القيام بعمل عسكري ضد الصين الستعادة جزر سينكاكو  اليابانيين  تأييد  دراسة حول مدى 
تائج ارتباط النزعة القومية بشكل كبير باتجاه عينة الدراسة نحو المتنازع عليها، وأظهرت الن

، وجود تأثيرات قوية Celements(2013)تأييد عمل عسكري ضد الصين، وكشفت دراسة  
للتدين واالنتماء الديني واالغتراب السياسي على اتجاهات عينة الدراسة نحو الحرب، وحاولت 

في  Feinstein(2017)دراسة   الفجوة  رصد  في  ،  العسكري  العمل  دعم  في  الجنسين  بين 
 ، وجاءت النتائج كالعادة في اتجاه الذكور. 2011- 1986الواليات المتحدة خالل الفترة 

حاولت   نسبًيا  قديمة  دراسات   & Bendyna et al., 1996; Conover)وفي 
Sapiro, 1993; Fite et al., 1990; Shapiro & Mahajan, 1986; Smith, 
1984; Wilcox et al., 1993; Moore, 2002 ; Burris, 2008; Rohall et al., 

، الكشف عن الفروق بين الجنسين في اتجاهاتهم نحو الحرب، حيث أظهرت النتائج  (;2006
أن النساء كن أقل دعًما للعمل العسكري قبل بدايته، وأكثر دعًما أثناء الحرب، وكانوا أكثر 

، وأكثر تعبيًرا عن المشاعر السلبية المتعلقة بالحرب من الرجال، قلًقا بشأن الخسائر المحتملة
، فحص الفروق Zur et al.,(1985); Zur & Marrison(1989)وفي السياق ذاته حاول  

النتائج عن عدم   المتوقع كشفت  الحرب، لكن على عكس  اتجاهاتهم نحو  الجنسين في  بين 
أشارت النتائج إلى أن الذكور أكثر تبريًرا    فروق بين الجنسين فيما يتعلق بدعمهم الحرب، لكن

للحروب، وأن النساء لديهن صعوبة في قبول أعمال العنف الناشئة عن الحرب، وأقل تبريًرا 
 ;Silverman et al.,(1987); Johnson & Newcomb(1992)لها، ورصدت دراسة  

Jensen(1987)،حيث جاءت    ، الفروق بين الجنسين في اتجاهاتهم نحو الحروب النووية
دراسة   وحاولت  الذكور،  جانب  في  نحو Muller(1991)النتائج  االتجاهات  تغير  رصد   ،

 الحرب، وبشكل خاص الحرب العالمية األولى.

، نجد أن  اوباستعراض االتجاهات النظرية المفسرة لتشكيل االتجاهات النفسية وتكوينه
  شأنه شأن االتجاه نحو باقي الموضوعات واألشياء واألشخاص   الحرب والسالماالتجاه نحو  
نجد أن االتجاهات هي عبارة عن عادات مكتسبة   السلوكية، فمن وجهة النظر  والمؤسسات

االرتباط الشرطي وإشباع الحاجات، وبناء عليه سوف يتعلم الشخص   نمن البيئة وفق قواني
درجة من اإلشباع ويتجنب األمور التي تسفر بمرور الوقت اللجوء إلى األشياء التي تحقق له 
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تتشكل معظم  والعقاب  الثواب  التدعيم، وأنه من خالل  قوانين  عبر  وذلك  الرضا،  عن عدم 
تنظر لالتجاهات النفسية انطالًقا من فكرة التوازن بين   المعرفيةاتجاهاتنا، أما وجهة النظر  

قق التوازن التجانس المطلوب لتشكيل يجابية والسلبية في محتوى االتجاه، حيث يحالنواحي اإل
االتجاه، وفي حال عدم وجود هذا التوازن ينشأ شعوًرا بالضغط الذي يدفع الفرد نحو تغيير  

نظرية   أما  االجتماعياتجاهاته،  نحو    التعلم  لالتجاه  والسالمفتنظر  عملية   الحرب  باعتباره 
كتسب األبناء من اآلباء متعلمة من خالل نموذج اجتماعي يميل الشخص لمحاكاته، حيث ي
واألفكار واألحداث  الموضوعات  نحو  اتجاهاتهم  المثال  ويتبنى (.  2018)السقا،  على سبيل 

لالتجاه نحو   تفسيره  في  لتفسير   الحرب والسالم الباحث  األنسب  باعتبارها  السلوكية  النظرية 
الفرد و  التي يحصل عليها  المحفزات  فبناًء على حجم  الراهنة،  الدراسة  السلبيات نتائج  كذلك 

 .الحرب أو نقيضهاوالعواقب من عدمها، تتشكل اتجاهات األفراد نحو 

 املسئولية االجتماعية:  -3
يرتبط مفهوم المسئولية االجتماعية بفكرة العدل والمساواة والقدوة وكفاءة الذات، وجميعها  

، حيث تقاس Campbell(2002)عوامل كامنة وراء الشعور بالمسئولية االجتماعية كما يرى  
(. وقد تباينت  2015قيمة الفرد بقدر تحمله لمسئولياته تجاه مجتمعه الذي يعيش فيه)الشمري،

التصنيفات التي تناولت أبعاد المسئولية االجتماعية لكن أغلبها يدور حول المسئولية الشخصية  
ولية الجماعية  أو الذاتية المتعلقة بإدراك الفرد لمسئوليته عن تصرفاته وسلوكياته، إلى المسئ

التي تتضمن التزام الفرد تجاه الجماعات المختلفة التي ينتمي إليها، كذلك المسئولية الدينية 
الوطنية  بالمسئولية  أفعاله أمام هللا، وانتهاًءا  المرء ومسئوليته عن  المتعلقة بأفعال  األخالقية 

مته وسيادته، والعمل على  التي تعكس مدى الوالء المطلق للوطن واالعتزاز به، والدفاع عن كرا
رئيسة أشار إليها   أبعاد(. وللمسئولية االجتماعية ثالثة 2018؛ حمزة، 2018تقدمه )بيومي، 

(، تتمثل في االهتمام وهو يتضمن االتصال العاطفي بالجماعة التي ينتمي الفرد 2010)عثمان
الفه الثاني هو  م ويتضمن إدراك  إليها، وحرصه على سالمتها وتماسكها وتقدمها، والعنصر 

وأخيًرا   الجماعة،  لسلوك  بفهمه  مصحوًبا  وسلوكياته،  لتصرفاته  االجتماعية  لألهمية  الفرد 
المشاركة وتتضمن التزام الفرد بالقيام بكل ما يلزم لمساعدة الجماعة على تحقيق أهدافها متى 

 كان مؤهاًل لذلك من الناحية االجتماعية. 
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لشعور بالمسئولية االجتماعية في ضوء تباين أهدافها،  تباينت الدراسات التي تناولت اوقد  
، إلى الكشف عن العوامل  Kennemer (2002)فعلى سبيل المثال ال الحصر هدفت دراسة  

في حين حاول   الجامعة،  لدى طالب  االجتماعية  بالمسئولية  الشعور  تنمية  في  تسهم  التي 
االجتماعي 2003كردي) بالمسئولية  الشعور  الكشف عن عالقة  لالنجاز، وهدفت  (  بالدافع  ة 

قاسم)  من  كل  وفهمي)2008دراسة  والسيد)2011(  (،  2022والشحري)(،  2016(، 
الصاعدي)2021أبوزيد) تنمية (،  2021(،  في  إرشادي  برنامج  فاعلية  عن  الكشف  إلى 

(، بين المسئولية االجتماعية  2004( وإبراهيم )2011المسئولية االجتماعية، وربط الليحاني)
الخ أبوالعينين)والحكم  بدراسة  يتعلق  فيما  ذاته  األمر  المسئولية  2020لقي،  ربطت  التي   )

دراسة   نتائج  أسفرت  في حين  األخالقي،  بالذكاء  أن  Tosado (2011)االجتماعية  ، عن 
الدافع األخالقي يشكل عامل أساسي في تنمية الشعور بالمسئولية االجتماعية، كما أشارت  

الزبون) من  كل  دراسة  و  2012نتائج   )Wang & Juslin (2012)   المسئولية الرتباط 
 االجتماعية بمنظومة القيم الممارسة في جميع المجاالت.

، بين الشعور بالمسئولية االجتماعية Schmid (2012)وعلى الصعيد السياسي ربط  
والمشاركة السياسية لدى طالب الجامعة، وبشكل خاص األحداث السلبية كالعنف، وأسفرت 

عن   حبيب)النتائج  دراسة  وحاولت  سالبة،  ارتباطية  المسئولية  2015عالقة  بين  الربط   )
( وسليمان  طلب  دراسة  حاولت  بينما  الديني،  والسلوك  ؛  (2019االجتماعية 

الربط بين الشعور بالمسئولية االجتماعية وقيم المواطنة، وحاولت دراسة  (،  2015عبدالرحمن)
االجتماع2020الحسيني) المسؤولية  الكشف عن  البشري، (  المال  تنمية رأس  في  ية ودورها 

( بين المسئولية االجتماعية والوعي المهني، بينما حاولت دراسة 2021وربطت دراسة أبوالعال)
( الكشف عن العالقة بين المسئولية االجتماعية واالنتماء الوطني واألمن الفكري،  2018عرب)

المسئولية االجتماعية بالتضحية من   ( إلى ارتباط2015وأشارت نتائج دراسة خريبة والبقمي )
 أجل الوطن. 

( اتجاهات الشباب نحو المسئولية االجتماعية، وربطت 2016بينما تناولت دراسة حليمة)
(، بين المسئولية االجتماعية والشعور باالغتراب الوظيفي، وكشفت دراسة  2020دراسة العربي)

ية المسئولية االجتماعية، في حين ( عن دور مواقع التوصل االجتماعي في تنم2022باعامر)
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وخيرهللا) عبدالحليم  دراسة  نتائج  بالدافعية 2022كشفت  االجتماعية  المسئولية  ارتباط  عن   )
بالمسئولية   ،  Parker et al., (2009)للتطوع، وأكدت دراسة   الشعور  تنمية  أهمية  على 

دراسة   نتائج  أشارت  بينما  الجامعة،  طالب  لدى   Maistry & Ramdhaniاالجتماعية 
إلى أهمية دمج قضايا المواطنة والمسئولية االجتماعية والقيم في المناهج التعليمية   ،  (2010)

 .لتنمية البعد االجتماعي المسئول في شخصية النشء

( إلى تنمية الشعور بالمسئولية االجتماعية من خالل برنامج 2020)ري  وهدفت دراسة فك
من   كل  دراسة  وتناولت  اإليجابي،  التفكير  استراتيجية  على   Riano& Yakovlevaقائم 

(2020); Rivera-Lirio et al.,(2010); Bradbury et al., (2022); 
Asemah(2022); Aguilera et al.,(2007); Arman et al.,(2014)     المسئولية

 Pope(2022); Gull etاالجتماعية للشركات والمؤسسات االقتصادية، واستهدفت دراسة  
al.,(2022) ،(  2020وسلطت دراسة محمد)، المسئولية االجتماعية للمؤسسات غير الربحية

المعدية،   الوبائية  األزمات  في مواجهة  الجامعي  للشباب  االجتماعية  المسئولية  على  الضوء 
أبوالعال)ب لدى  2021ينما حاولت دراسة  المهني والمسئولية االجتماعية  الوعي  (، الربط بين 

 طالب الجامعة.

( الربط بين المسئولية االجتماعية واألمن النفسي لدى  2020وحاولت دراسة السهيلي)
( فقد  2020طلبة وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، أما دراسة زكي وحلمي)

ت الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي قائم على التعاطف في تحسين المسئولية االجتماعية حاول
(، عن دور  2021لدى الطالب المتنمرين في المرحلة الثانوية، وكشفت دراسة عليوة وآخرون)

التعليم األساسي، وفي السياق   بالدافع لإلنجاز لدى معلمي  التنبؤ  المسئولية االجتماعية في 
( بين المسئولية االجتماعية واإليثار، وحاولت دراسة 2020راسة رمضان وآخرون)ذاته ربطت د

( الكشف عن العالقة بين المهارات القيادية لدى الشباب والمسئولية االجتماعية، 2021فواز) 
حليمة)  دراسة  المسئولية 2016وحاولت  نحو  الجزائري  الشباب  اتجاهات  عن  الكشف   )

در  استهدفت  بينما  العبري)االجتماعية،  بين  2022اسة  المتبادلة  العالقات  عن  الكشف   ،)
والتحصيل   األسرة،  دخل  ومستوى  الميالدي  والترتيب  النوع  من  وكل  االجتماعية  المسئولية 

 الدراسي لدى طلبة جامعة السلطان قابوس.
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االتجاه   ينظر  االجتماعية  للمسئولية  المفسرة  النظرية  التوجهات   السلوكي وباستقراء 
ا خالل  للمسئولية  من  الفرد  يكتسبها  حيث  البيئية،  والمواقف  الخبرات  نتاج  بأنها  الجتماعية 

الدور   وأداء  البيئة  مع  والتوافق  اآلخرين  مع  التعامل  على  تساعده  التي  السلوكية  العادات 
" للفرد أدلراالجتماعي على الوجه المطلوب والذي يترتب عليه معززات مقبولة، بينما ينظر "

أنه للفرد تحقيق والمجتمع على  ما مترابطين ويعتمد كل منهما على اآلخر، حيث ال يمكن 
أهدافه بعيًدا عن المجتمع الذي يعيش فيه، األمر الذي يدفعه إلى محاولة تحقيق مسئوليته 

" فيرى أن جوهر المسئولية فروماالجتماعية تجاه الجماعة أو المجتمع الذي ينتمي إليه، أما "
لنزعة فطرية لدى اإلنسان نحو العدل والبحث عن الحقيقة، أي يرتكز االجتماعية هو نتاج  

واالتجاه اإلنساني بشكل عام   "ماسلو على البعد األخالقي للمسئولية االجتماعية، بينما يرى "
الجانب  اختصاصاته وقدراته، وهذا هو  لخدمة مجتمعه ضمن  أن يسعى  فرد يجب  أن كل 

ما كان الفرد محقًقا لذاته ومقدًرا لها كلما كان أكثر مياًل  الفردي من المسئولية االجتماعية، فكل
( ويتبنى الباحث االتجاه اإلنساني في تفسيره 2022لتحمل مسئولياته تجاه مجتمعه )العبري،

للمسئولية االجتماعية في الدراسة الراهنة، ألن الحاجة للشعور بالمسئولية تجاه اآلخرين تأتي 
 ته األساسية.الحقة على إشباع الفرد لحاجا

ا: تعقيب عام على اإلطار النظري والدراسات السابقة 
ا
 سابع

السابق اإلشارة   ةفي محاورها الثالثوبحوث دراسات إطار نظري و مما سبق عرضه من 
 – الفراغ البحثي الشديد في تناول بيئتنا العربية لمفهوم االتجاه نحو الحرب  نا حجم  إليها يتبين ل

والسالم  ض الدراسات في توجيه الفروق في االتجاه نحو الحرب  بع  نتائج  تعارض، و السالم
لجانب الذكور تارة ولجانب اإلناث تارة أخرى، أو نفي وجودها، على الرغم من اتجاه أغلبها 

الذكور الحرب  لجانب  نحو  االتجاه   ;Morinaga et al.,2017; Lizotte,2017 في 
Nincic & Nincic,2002; Feinstein,2017,  ،كما أن  2011، والدسوقي عبدالوهاب ،)

)Valasik كدراسات،  نسبيةأغلب الدراسات التي تناولت األمن القومي تناولته في ضوء قضايا  
& Reid,2021; Shirvastav,2021; Stolarikova,2021; Alemad,2020; 
Hodge et al.,2016; Akinyetun,2021; Abdullah et al., 2022; Joshus & 
lbietan,2014; Orikpe,2013; Gebska & Krukowska ,2022; Skaggs,2018; 
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Nabipour et al.,2021; Kuczabski,2021; Levashova,2021; 
Estevens,2021; Nabipour et al.,2021;   ،   ،ولم تتناول المفهوم كما يدركه الشباب
  ،ةالسالم معظمها أجريت في بيئات أجنبي  –وبالنظر للدراسات التي تناولت االتجاه نحو الحرب  

 & Torabian & Abalakina,2012; Carnageyة كدراسات  في ضوء متغيرات معين
Anderson,2007; Blumberg et al., 2017; McAlister etal., 2001; 

Alison,2011;  Rogers,2019; Simonovic,2004; Okumuşoğlu,2017; 
Cohrs & Moschner,2002; Cohrs et al.,2003; Neumann & Fahmy, 2016; 

Jagodic,2000; Chors et al., 2005; Hussain & Ahmed, 2021; Tamashiro 
et al.,1989; Van Der Linden et al.,2017; Dupuis & Cohn,2011; 
Anderson et al.,2006; Bizumic et al.,2013; Morinaga et al.,2017; 

Lizotte,2017,  Nincic & Nincic, 2002; Carlson, 2005; Carroll, 2004; 
Jones, 2003; Firestone & Harris,2006; Dutton et al.,2014; 

Machida,2017; Celements, 2013; Feinstein,2017)    ،  التي للدراسات  بالنسبة 
تناولت المسئولية االجتماعية تناولتها في عالقتها بمتغيرات كالمشاركة السياسية والسلوك الديني 
الوطن،   الفكري والتضحية من أجل  الوطني واألمن  المهني واالنتماء  المواطنة والوعي  وقيم 

وفهمي)2008قاسم)،    Kennemer (2002)كدراسات    والسيد)2011(   ،)2016  ،)
(،  2004( وإبراهيم )2011الليحاني) (،  2021(، الصاعدي)2021(، أبوزيد)2022والشحري)

الزبون)   ;Wang & Juslin (2012); Riano& Yakovleva (2020)( و  2012من 
Rivera-Lirio et al.,(2010); Bradbury et al., (2022); Asemah(2022); 

Aguilera et al.,(2007); Arman et al.,(2014)  Schmid (2012)  ، Maistry 
& Ramdhani (2010)  السالم أو بإدراك   –ولم تتناولها في عالقتها باالتجاه نحو الحرب

 الشباب لمهددات األمن القومي.

ا: فروض الدراسة: 
ا
 ثامن

 تأسيًسا على ما سبق يمكن صياغة فروض الدراسة على النحو التالي: 
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بين   -1 دالة إحصائًيا  االتجاه نحو  توجد فروق  الدراسة على مقياس  أداء عينة  متوسطي 
 الحرب واالتجاه نحو السالم لصالح االتجاه نحو السالم. 

القومي   -2 األمن  لمهددات  إدراكهم  من  كل  في  الجنسين  بين  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد 
 السالم والشعور بالمسئولية االجتماعية.  –المصري واتجاهاتهم نحو الحرب 

إحصائًيا في كل من إدارك الشباب لمهددات األمن القومي المصري  توجد فروق دالة   -3
السالم في ضوء مستوى شعورهم بالمسئولية االجتماعية)أكثر  –واتجاهاتهم نحو الحرب 

 أقل شعوًرا بالمسئولية(. –شعوًرا بالمسئولية 
ري  توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين إدراك الشباب لمهددات األمن القومي المص -4

 واتجاهاتهم نحو الحرب والسالم والشعور بالمسئولية االجتماعية. 

ا:  
ا
 . منهج الدراسة وإجراءاتها تاسع

المقارن( األنسب للدراسة الراهنة، وذلك   –يعد المنهج الوصفي )االرتباطي    : املنهج -1
 فروضها والكشف عن االرتباطات والفروق في المتغيرات قيد الدراسة.  للتحقق من

 إنقسمت عينة الدراسة إلى قسمين:  : الدراسةعينة   -2
   العينة االستطالعية: .أ

( فرد من الجنسين، بمتوسط عمري قدره 200تكونت عينة الدراسة االستطالعية من ) 
قدره )24.96) الذكور )6.92( عام، وانحراف معياري  بلغ عدد  بلغ عدد  96(،  بينما   ،)

التحقق من الخصائص السيكومترية لألدوات، (، وتم استخدام هذه العينة في  104اإلناث )
 للتأكد من مدى مالئمتها للهدف الذي استخدمت من أجله. 

   العينة األساسية:  .ب

في ضوء العينة المتاحة من ( من الجنسين،  369تكونت عينة الدراسة األساسية من )
التدريس   هيئة  وأعضاء  و طالب  حلوان،  والموظفين  بجامعة  عمري  العاملين  بمتوسط 

قدره)25.13قدره) معياري  وانحراف  عام،  الذكور) 5.030(  عدد  بلغ  عام،  بنسبة  160(   )
قدرها   اإلناث)%43.4)مئوية  عدد  وبلغ  الكلية،  العينة  من  مئوية 209(  بنسبة   )

 . ( من إجمالي العينة الكلية%56.6قدرها)
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 خطة املعاجلات اإلحصائية:   -3

وفًقا ألهداف الدراسة وفروضها المصاغة، تم تحديد خطة المعالجات اإلحصائية للبيانات  
المتوسطات واالنحرافات المستمدة من أداء عينة الدراسة على األدوات، والتي إشتملت على  

المعيارية وإختبار "ت" للكشف عن الفروق بين متوسطي مجموعتين غير متساويتين العدد،  
واختبار "ت" لمجموعتين مترابطتين، ومعامل ارتباط بيرسون للكشف عن العالقات االرتباطية 

 بين المتغيرات المدروسة. 

 التصميم البحثي:   -4

اعتمدت الدراسة التصميم االرتباطي المقارن الذي يتيح الكشف عن العالقات المتبادلة  
المتغيرات   ناحية،  بين  مقارنات  من  إجراء  إمكانية  الجنسين  مع  المتغيرات  بين  ضوء  في 

 . من ناحية أخرى  المدروسة

 أدوات الدراسة:   -5
 ثالث أدوات تمثلت في: استمارة بيانات أولية إضافة إلى اشتملت الدراسة على

 قائمة مهددات األمن القومي )إعداد الباحث(  -
 ترجمة الباحث.  Bizumic et al.,(2013)مقياس االتجاه نحو الحرب والسالم  -
 مقياس المسئولية االجتماعية )إعداد الباحث(. -

 وسوف نعرض لها بشيء من التفصيل على النحو التالي: 
 إستمارة البيانات األولية:   .أ

والنوع  كالسن  األساسية  البيانات  من  مجموعة  تتضمن  والمستوى    ومحل  وهي  اإلقامة 
 . مستوى الدخل التعليمي، والتخصص الدراسي

 إعداد الباحث(.قائمة مهددات األمن القومي )  . ب 
التصميم: الدراسة  خطوات  لعينة  لعينة مشابهة  توجيه سؤال مفتوح  له تم  استجاب  األساسية 
أو    150 الداخلية  والمشكالت  القضايا  هي  ما  نظرك  وجهة  )من  مفاده،  فرد 

تفريغ  وتم  المصري؟(،  القومي  لألمن  مباشًرا  تهديًدا  تشكل  التي  الخارجية 
 االستجابات، وأسفرت نتائج تحليل االستجابات عن الشكل الحالي لألداة.
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ألفراد على السؤال المفتوح استقر الشكل النهائي بعد تحليل وتفنيد استجابات اوصف األداة:
 تمثال في:  بعدين أساسيينلقائمة المهددات لألمن القومي المصري على 

واشتملت على قضايا ومشكالت تقع داخل النطاق الجغرافي للدولة ويشكل  :  المهددات الداخلية
هي)الز  المشكالت  وهذه  المواطن  وأمن  الوطن  الستقرار  تهديًدا  يادة  وجودها 

السكانية، ارتفاع معدالت الجريمة، الجماعات اإلرهابية المسلحة، التفكك األسري  
وارتفاع معدالت الطالق، الممارسات االحتكارية وارتفاع األسعار، العشوائيات، 
التضخم   األخالقي،  اإلنفالت  الطائفية،  الفتنة  الزراعية،  األراضي  على  البناء 

 فقر(.وتراجع قيمة الجنيه، البطالة، ال
وهي عبارة عن قضايا ومشكالت تحدث خارج النطارق الجغرافي للدولة  :  المهددات الخارجية

وينعكس تأثيرها بشكل مباشر أو غير مباشر على األمن القومي المصري وهذه 
المهددات تتمثل في) الحرب الروسية األوكرانية، الجماعات المعارضة بالخارج،  

غزة، الحرب األهلية في ليبيا، أزمة سد النهضة،    العدوان اإلسرائيلي المتكرر على 
الخالقات السياسية مع تركيا، الحرب األهلية في اليمن، عدم االستقرار السياسي  

، المنظمات الدولية في السودان، الضغوط السياسية األمريكية، العدو اإلسرائيلي
 (. ذات التوجه السياسي، الضغوط الدولية في ملف حقوق اإلنسان

تصحح قائمة مهددات األمن القومي المصري في ضوء الدرجة التي يفسر   :القائمة  تصحيح
المشكالت  من  مشكلة  كل  تمثله  الذي  التهديد  ودرجة  حجم  العينة  أفراد  بها 
الموجودة بالقائمة وذلك وفًقا لمتصل خماسي على النحو التالي )التمثل تهديًدا 

، إلى حدما تمثل تهديد 2، نادًرا ما تمثل تهديد لألمن القومي=1لألمن القومي =  
، تهديد شديد الخطورة 4، غالًبا تمثل تهديد لألمن القومي=3لألمن القومي =  

 (. 5على األمن القومي=
من  فيما يلي مجموعة من القضايا والمشكالت التي تمثل تحدًيا وتهديًدا لأل  تعليمات القائمة:

ا ثم تحديد درجة القومي المصري، داخلًيا وخارجًيا، المطلوب منك قراءتها جيدً 
 التهديد الذي تمثله هذه المشكالت لألمن القومي من وجهة نظرك.
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 التحقق من الخصائص السيكومترية لألداة:

 أواًل: التجانس الداخلي لألداة: 

تم حساب قيم معامالت ارتباط البنود الفرعية بالدرجة الكلية لألبعاد الفرعية    مؤشر أوليك
 التالي:بالدرجة الكلية لألداة، وجاءت النتائج كوكذلك ارتباط األبعاد الفرعية 

 ( 1جدول)
 ارتباط البنود باألبعاد الفرعية لقائمة مهددات األمن القومي 

 المهددات الخارجية  المهددات الداخلية 
 ر البند  ر البند  ر البند  ر البند 
1 0.341 ** 7 0.655 ** 13 0.646 ** 19 0.787 ** 
2 0.440 ** 8 0.669 ** 14 0.499 ** 20 0.635 ** 
3 0.662 ** 9 0.536 ** 15 0.674 ** 21 0.833 ** 
4 0.678 ** 10 0.652 ** 16 0.735 ** 22 0.871 ** 
5 0.696 ** 11 0.625 ** 17 0.796 ** 23 0.746 ** 
6 0.561 ** 12 0.658 ** 18 0.508 ** 24 0.876 ** 

البنود بكما يتضح من الجدول فقد جاءت جميع قيم   بعاد الفرعية دالة  األ معامالت ارتباط 
، وجميعها  مما يعبر عن تجانس بنود األداة   0.876إلى    0.341إحصائًيا وتراوحت ما بين  

 قيم مقبولة وذات داللة. 
 ( 2جدول)

 ارتباط األبعاد الفرعية بالدرجة الكلية لقائمة مهددات األمن القومي
 الدرجة الكلية األبعاد الفرعية 

 **0.789 المهددات الداخلية
 **0.903 المهددات الخارجية

بالدرجة الفرعية  األبعاد  ارتباط  معامالت  قيم  تشير  الجدول  من  يتضح  لقائمة   كما  الكلية 
 من التجانس. كبيرةإلى مدى تمتع األداة بدرجة  مهددات األمن القومي
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 ثانًيا: الصدق العاملي: 

العاملي   الصدق  من  قوامها)  لألداة للتأكد  عينة  قيمة  200على  تم حساب   ،)KMO ،
العينة إل   للتحقق العاملي، حيث بلغت قيم من كفاية حجم  التحليل  وهي    (،0.879ته)جراء 

كما    (،0.5)قيمة أكبر من الحد األدنى المطلوب للقيمة التي حددها كايزر لكفاية العينة وهي
، حيث تم  عن كفاية العينة إلجراء التحليل العاملي  ، وهو مؤشرحأنها أقرب للواحد الصحي

أموس    األداة التحقق من صدق   برنامج  باستخدام  النحو  24عاملًيا  على  النتائج  ، وجاءت 
 التالي: 

 
 24( النموذج المقترح لقائمة مهددات األمن القومي باستخدام برنامج أموس 1شكل )

 ( 3جدول)
 لقائمة مهددات األمن القوميمؤشرات جودة المطابقة للنموذج المقترح 

 المحك  القيمة  المؤشر 

 534.2 2كا

 248 د.ح  غير دالة 

P 0.000 

CMIN/df 2.154 5أقل من 

GFI 0.816 0.9-1 

AGFI 0.778 0.9-1 

IFI 0.874 0.9-1 

NFI 0.787 0.9-1 

TLI 0.857 0.9-1 

CFI 0.872 0.9-1 

REMSEA 0.076  0.08أقل من 
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النموذج    الشكلويتضح من   أن  القوميالسابق  األمن  لقائمة مهددات  ُيطابق   المقترح 
وهو ما   ،بعدين رئيسينبنود المقياس على  التمامًا بيانات العينة الحالية، ويؤكد على تشبع  

المؤشرات الدالة على جودة هذه المطابقة والتي يتم قبول النموذج المفترض للبيانات أو   تؤكده
ودرجات    2النسبة بين كا  وقعتوالتي ُتعرف بمؤشرات جودة المطابقة، حيث    ،رفضه في ضوئها

( تدل على قبول  5قيمة أقل من )  وهي(  2.154في المدى المثالي وهى )  CMIN/DFالحرية  
باإلضاف المطابقةالنموذج،  حسن  مؤشر  إلى  المطابقة GFI  ،(0.816  ،)  ة  حسن  مؤشر 

المعدل   أو  الحرية  المعياري   AGFI،  (0.778،)الُمصحح بدرجات  المطابقة    ، NFIومؤشر 
المقارن   (،0.787) المطابقة  التزايديCFI  ،(0.872  ،)ومؤشر  المطابقة   ،IFIمؤشر 
ُمرتفعة تصل إلى حد     مؤشراتوجميعها  TLI  (0.857  ،)مؤشر توكر لويس  و   (،0.874)

حيث أنه كلما اقتربت   ،)واحد صحيح(  وهو  اقتراب تساويها مع الحد األقصى لهذه المؤشرات
هذه المؤشرات من الواحد الصحيح كلما دل ذلك على تطابق أفضل للنموذج المفترض مع 

جذر متوسط مربع الخطأ    ، باإلضافة الى مؤشربيانات عينة الدراسة وبالتالي جودته ويتم قبوله
وهو من أهم مؤشرات جودة المطابقة في التحليل العاملي التوكيدي، وبلغت   RMSEAالتقريبي

 ،( مما يؤكد جودة النموذج وأن النموذج ُيطابق بيانات العينة0.076قيمته في البحث الحالي )
تمتع بدالالت الصدق العاملي  ت  افي الدراسة الحالية، وأنه  لألداة وهو ما يؤكد الصدق البنائي  

 التوكيدي على العينة.

الصدق   لنموذج  الحرجة  والنسبة  الالمعيارية  االنحدارية  األوزان  التالي  الجدول  ويوضح 
 :لقائمة مهددات األمن القوميالعاملي 
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 ( 4جدول)
لقائمة مهددات األمن  األوزان االنحدارية الالمعيارية لنموذج الصدق العاملي التوكيدى  

  القومي

 التقدير  البنود  األبعاد 
الخطأ  

 المعياري

النسبة  

 الحرجة 
 الداللة 

مهددات  

 داخلية 

 تم تثبيت وزنه االنحداري  1.000 1م

 0.002 3.028 0.342 1.034 2م

 0.000 3.321 1.047 3.467 3م

 0.000 3.341 0.932 3.115 4م

 0.000 3.342 0.886 2.960 5م

 0.002 3.093 0.903 2.793 6م

 0.001 3.287 1.062 3.491 7م

 0.000 3.297 0.927 3.056 8م

 0.002 3.139 0.648 2.035 9م

 0.000 3.316 0.843 2.796 10م

 0.002 3.135 0.921 2.887 11م

 0.001 3.259 0.837 2.729 12م

مهددات  

 خارجية 

 تم تثبيت وزنه االنحداري  1.000 1خ

 0.000 4.824 0.136 0.658 2خ

 0.000 6.786 0.167 1.136 3خ

 0.000 7.526 0.171 1.289 4خ

 0.000 8.229 0.203 1.672 5خ

 0.000 4.977 0.107 0.534 6خ

 0.000 7.920 0.175 1.383 7خ

 0.000 6.610 0.138 0.910 8خ

 0.000 8.434 0.179 1.512 9خ

 0.000 8.808 0.204 1798 10خ

 0.000 7.642 0.162 1.239 11خ

 0.000 8.821 0.214 1.884 12خ

كما هو موضح بالجدول، تظهر النتائج ارتفاع النسبة الحرجة لجميع بنود المقياس، حيث 
وصلت جميع النسب لمستويات الداللة المقبولة إحصائًيا، مما يعد مؤشًرا على الصدق البنائي 

والتي تعبر  األداة ، ويوضح الجدول التالي الوزن االنحداري المعياري للبنود على عوامل لألداة 
 عن التأثيرات المباشرة المعيارية: 
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 ( 5جدول)
األوزان االنحدارية المعيارية للنموذج المفترض لقائمة مهددات األمن القومي في  

 ضوء الصدق التوكيدي. 
 التقدير البند التقدير البند التقدير البند التقدير البند
1 0.258 7 0.608 13 0.557 19 0.749 
2 0.425 8 0.619 14 0.381 20 0.568 
3 0.647 9 0.486 15 0.590 21 0.838 
4 0.675 10 0.641 16 0.690 22 0.913 
5 0.676 11 0.485 17 0.801 23 0.706 
6 0.459 12 0.580 18 0.395 24 0.916 

البنود على الدرجة الكلية للمقياس   ، مما يعد دلياًل جيدةيتضح من الجدول أن تشبعات 
، مما يؤيد لألدةعلى أن البيانات المستمدة من العينة الراهنة مالئمة للنموذج البنائي المقترح  

 تجانس البنود واألبعاد وهو ما يعبر عن صدق المقياس بنائًيا.

    : الثبات  النتائج كما هو موضح ثالًثا:  لألداة وجاءت  ألفا  ثبات  قيمة معامل  تم حساب 
 بالجدول التالي: 

 ( 6جدول)
 ثبات ألفا لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية لقائمة مهددات األمن القومي

 قيمة معامل ألفا  عدد البنود  مهددات األمن القومي المصري 
 0.836 12 المهددات الداخلية 
 0.917 12 المهددات الخارجية 

 0.909 24 الدرجة الكلية 
كما يتضح من الجدول فقد جاءت قيم معامالت ثبات ألفا لألبعاد الفرعية والدرجة الكلية  

 وتجانسها.  األداة مرتفعة مما يدل على اتساق بنود لقائمة مهددات األمن القومي 

 )ترجمة وتعديل وتقنين الباحث( السالم:   – مقياس االجتاه حنو احلرب  . ج 
، وهو عبارة عن مقياس مكون من  Bizumic et al.,(2013)أعد المقياس كل من  

- 1( بنًدا، مقسمة على بعدين، البعد األول يقيس االتجاه نحو السالم، ويتضمن البنود )16)
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 مهددات األمن القومي واالجتاه حنو احلرب والسالم واملسئولية االجتماعية 

البنود م8 ويتضمن  الحرب  نحو  االتجاه  وبعد   ،)( وفًقا  16-9ن  المقياس  تصحيح  يتم   ،)
  = بشدة  )أعارض  بين  ما  يتراوح  ثماني  بشدة =  4-لمتصل  البنود 4، وأتفق  (، وتصحح 

( في البعد الثاني بشكل عكسي،  13،14،15،16( في البعد األول، والبنود أرقام) 5،6،7،8)
درجات البعد   ويتم حساب متوسط درجات البعد األول لتعبر عن االتجاه نحو السالم ومتوسط

 الثاني لتعبر عن االتجاه نحو الحرب.

 تصحيح المقياس: 

 وذلكإجراء بعض التعديالت على المقياس لتيسير عملية التصحيح وتفسير الدرجات،  تم  
ما  ، إلى حد  1على مفتاح التصحيح بحيث يقتصر على متصل ثالثي يتضمن )ال أتفق =  

(، كما تم ضم البنود العكسية في البعد األول إلى البعد الثاني 3، أتفق بشدة =2أتفق =  
بحيث تصحح جميعها في اتجاه واحد وتكون مؤشًرا على االتجاه نحو الحرب، وضم البنود 
العكسية في البعد الثاني إلى البعد األول وتصحيحها في اتجاه واحد لتكون مؤشًرا على االتجاه 

 لسالم، وبذلك يصحح بعدي المقياس في اتجاه واحد دون وجود عبارات عكسية.نحو ا
 التحقق من الخصائص السيكومترية لألداة:

 أواًل : الصدق العاملي:
، KMO(، تم حساب قيمة  200على عينة قوامها)  لألداة للتأكد من الصدق العاملي  

العاملي، حيث بلغت قيم   للتحقق التحليل  العينة الجراء  وهي    (،0.736ته)من كفاية حجم 
كما    (،0.5)قيمة أكبر من الحد األدنى المطلوب للقيمة التي حددها كايزر لكفاية العينة وهي

، حيث تم  عن كفاية العينة إلجراء التحليل العاملي  ، وهو مؤشرأنها أقرب للواحد الصحيح
أموس    اة األدالتحقق من صدق   برنامج  باستخدام  النحو  24عاملًيا  على  النتائج  ، وجاءت 

 التالي: 
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 24( النموذج المقترح لمقياس االتجاه نحو الحرب والسالم باستخدام برنامج أموس 2شكل )

 ( 7جدول)
 لمقياس االتجاه نحو الحرب والسالم مؤشرات جودة المطابقة للنموذج المقترح 

 المحك  القيمة  المؤشر 

 243.85 2كا

 103 د.ح  غير دالة 

P 0.000 

CMIN/df 2.280 5أقل من 

GFI 0.861 0.9-1 

AGFI 0.816 0.9-1 

IFI 0.775 0.9-1 

NFI 0.660 0.9-1 

TLI 0.730 0.9-1 

CFI 0.769 0.9-1 

REMSEA 0.072  0.08أقل من 

النموذج    الشكلويتضح من   أن  نحو  السابق  االتجاه  لمقياس  والسالم المقترح    الحرب 
وهو   ،بعدين رئيسينبنود المقياس على  الُيطابق تمامًا بيانات العينة الحالية، ويؤكد على تشبع  

المؤشرات الدالة على جودة هذه المطابقة والتي يتم قبول النموذج المفترض للبيانات   ما تؤكده
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 مهددات األمن القومي واالجتاه حنو احلرب والسالم واملسئولية االجتماعية 

  2بة بين كاالنس  وقعتوالتي ُتعرف بمؤشرات جودة المطابقة، حيث    ،أو رفضه في ضوئها
( تدل  5قيمة أقل من )  وهي(  2.280في المدى المثالي وهى ) CMIN/DFودرجات الحرية 

مؤشر حسن  GFI  ،(0.861  ،)   على قبول النموذج، باإلضافة إلى مؤشر حسن المطابقة  
المعدل   أو  الحرية  بدرجات  الُمصحح  المطابقة   AGFI،  (0.816،)المطابقة  ومؤشر 

المقارن   NFI،  (0.660،)المعياري  المطابقة  المطابقة  CFI  ،(0.769  ،)ومؤشر  مؤشر 
لويس  و   IFI،  (0.775،)التزايدي توكر  ُمرتفعة   مؤشراتوجميعها  TLI  (0.730  ،)مؤشر 

حيث    ،)واحد صحيح(  وهو  تصل إلى حد  اقتراب تساويها مع الحد األقصى لهذه المؤشرات
ذلك على تطابق أفضل للنموذج أنه كلما اقتربت هذه المؤشرات من الواحد الصحيح كلما دل  

قبوله ويتم  جودته  وبالتالي  الدراسة  عينة  بيانات  مع  جذر  المفترض  مؤشر  الى  باإلضافة   ،
التقريبي الخطأ  مربع  التحليل    RMSEAمتوسط  في  المطابقة  جودة  مؤشرات  أهم  من  وهو 

وأن    ( مما يؤكد جودة النموذج0.072العاملي التوكيدي، وبلغت قيمته في البحث الحالي )
  ا في الدراسة الحالية، وأنه  لألداة وهو ما يؤكد الصدق البنائي    ،النموذج ُيطابق بيانات العينة

 تمتع بدالالت الصدق العاملي التوكيدي على العينة. ت
 

الصدق   لنموذج  الحرجة  والنسبة  الالمعيارية  االنحدارية  األوزان  التالي  الجدول  ويوضح 
 لمقياس االتجاه نحو الحرب والسالم: العاملي 

 ( 8جدول)
لمقياس االتجاه نحو  األوزان االنحدارية الالمعيارية لنموذج الصدق العاملي التوكيدى  

  الحرب والسالم

 التقدير  البنود  األبعاد 
الخطأ  

 المعياري

النسبة  

 الحرجة 
 الداللة 

 

 

 

 

التجاه نحو  ا

 حرب ال

 

 

W1 1.000 تم تثبيت وزنه االنحداري 

W2 1.105 0.169 6.548 0.000 

W3 0.626 0.125 5.008 0.000 

W4 0.848 0.135 6.284 0.000 

W5 1.259 0.177 7.096 0.000 

W6 1.203 0.169 7.121 0.000 

W7 0.900 0.165 5.46 0.000 

W8 0.636 0.155 4.091 0.000 
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 التقدير  البنود  األبعاد 
الخطأ  

 المعياري

النسبة  

 الحرجة 
 الداللة 

االتجاه نحو  

 السالم 

P1 1.000 تم تثبيت وزنه االنحداري 

P2 2.181 0.704 3.098 0.002 

P3 1.055 0.392 2.692 0.007 

P4 0.288 0.136 2.113 0.035 

P5 2.117 0.636 3.329 0.000 

P6 1.132 0.383 2.953 0.003 

P7 2.566 0.776 3.309 0.000 

P8 2.185 0.656 3.329 0.000 

كما هو موضح بالجدول، تظهر النتائج ارتفاع النسبة الحرجة لجميع بنود المقياس، حيث 
وصلت جميع النسب لمستويات الداللة المقبولة إحصائًيا، مما يعد مؤشًرا على الصدق البنائي 

والتي تعبر  األداة ، ويوضح الجدول التالي الوزن االنحداري المعياري للبنود على عوامل لألداة 
 لتأثيرات المباشرة المعيارية: عن ا 

 ( 9جدول)
األوزان االنحدارية المعيارية للنموذج المفترض لمقياس االتجاه نحو الحرب والسالم 

 في ضوء الصدق التوكيدي. 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 البند 
 0.640 0.616 0.403 0.640 0.213 0.323 0.467 0.287 التقدير 
 W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 البند 

 0.337 0.462 0.636 0.633 0.544 0.419 0.571 0.669 التقدير 

البنود على الدرجة الكلية للمقياس   ، مما يعد دلياًل جيدةيتضح من الجدول أن تشبعات 
، مما يؤيد لألدةعلى أن البيانات المستمدة من العينة الراهنة مالئمة للنموذج البنائي المقترح  

 تجانس البنود واألبعاد وهو ما يعبر عن صدق المقياس بنائًيا.

تم حساب قيمة معامل ثبات ألفا لألداة وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول  : الثبات :  ثانًيا
 لي: التا
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 مهددات األمن القومي واالجتاه حنو احلرب والسالم واملسئولية االجتماعية 

 ( 10جدول)
 ثبات ألفا لألبعاد الفرعية لمقياس االتجاه نحو الحرب والسالم 

 قيمة معامل ألفا عدد البنود  األبعاد
 0.774 8 االتجاه نحو الحرب 
 0.758 8 االتجاه نحو السالم 

لمقياس االتجاه  كما يتضح من الجدول فقد جاءت قيم معامالت ثبات ألفا لألبعاد الفرعية  
 وتجانسها. األداة مما يدل على اتساق بنود  نحو الحرب والسالم جيدة

 مقياس املسؤولية االجتماعية )إعداد الباحث(  . د 
لية بعد اإلطالع على عدد من الدراسات التي تتضمن بعض المقاييس الخاصة بالمسئو 

رأى الباحث أنه من األفضل تصميم مقياس يتماشى مع طبيعة الدراسة الراهنة  االجتماعية،  
 .ويحقق الهدف من إجراءها

 وصف المقياس:
( بنًدا، ثم عرضها على  26تم تصميم بنود المقياس في صورتها األولية، والتي بلغت )

دقة الصياغة ومالئمتها،  (، بهدف التأكد من  5مجموعة من المتخصصين في علم النفس )ن=
، ولم تسفر هذه الخطوة، عن حذف  وتم إجراء الوزن النسبي لالتفاق واالختالف بين المحكمين

 بنود. ةأو تعديل أي
 تصحيح المقياس: 

،  3، أحياًنا =  4، غالًبا =  5)دائًما =يتم تصحيح بنود المقياس وفًقا لمتصل خماسي  
 (. 1، أبًدا = 2نادًرا = 

 التحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس:
 اإلتساق الداخلي: -1

حساب معامل ارتباط كل بند من بنود المقياس بالدرجة الكلية وجاءت النتائج كما هو  تم  
 موضح بالجدول التالي: 
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 ( 11جدول)
 بالدرجة الكلية لمقياس المسئولية االجتماعية ارتباط البنود 

 ر البند  ر البند  ر البند  ر البند  ر البند 
1 0.55 6 0.65 11 0.66 16 0.71 21 0.54 
2 0.45 7 0.63 12 0.40 17 0.60 22 0.63 
3 0.39 8 0.62 13 0.25 18 0.63 23 0.30 
4 0.55 9 0.60 14 0.56 19 0.56 24 0.71 

5 0.56 10 0.58 15 0.68 20 0.35 
25 0.55 
26 0.40 

بالدرجة الكلية جيدة البنود  من الجدول فقد جاءت معظم قيم معامالت ارتباط    حكما يتض
ومقبولة ودالة إحصائًيا، ولكن قيمة معامل االرتباط مؤشر مهم بغض النظر عن الداللة، لذا  

( نظًرا 13، وبناًء على هذا اإلجراء تم حذف البند رقم ) 0.3تم استبعاد االرتباطات األقل من  
 ا. ( بندً 25)النخفاض قيمة معامل االرتباط الخاص به، واستقر المقياس على  

 الصدق العاملي:   -2
، KMO(، تم حساب قيمة  200للتأكد من الصدق العاملي للمقياس على عينة قوامها)

لحجم    KMOجراء التحليل العاملي، حيث بلغت قيمة اختبار  للتحقق من كفاية حجم العينة إل
كايزر  (، وهي قيمة أكبر من الحد األدنى المطلوب للقيمة التي حددها  0.910وكفاية العينة)

كما أنها أقرب للواحد الصحيح، وهي مؤشرات تعبر عن كفاية العينة   0.5لكفاية العينة وهي  
( التحليل  1)خالل    إلجراء التحليل العاملي، حيث تم التحقق من صدق المقياس عاملًيا من

، وذلك للكشف عن العوامل الكامنة المكونة للمقياس وتسميتها، مستخدًما  العاملي االستكشافي
عن  ط الخطوة  هذه  أسفرت  وقد  األساسية،  المكونات  عامريقة  الكامن    بلغ  عامل  جذره 
(،  52.152، وبلغت نسبة التباين الكلي له ) عليه جميع بنود المقياس، وتشبعت  (8.083)

العامل لقبول  الالزمة  المحكات  التحقق من  ،  وهى  النتائج تم  التحليل  2)وفي ضوء هذه   )
حيث تم وضع نموذج مقترح، والتحقق من جودة مطابقته لعينة  للمقياس،  العاملي التوكيدي  

 ، كما يلي:AMOS-24الدراسة بإستخدام برنامج 
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 مهددات األمن القومي واالجتاه حنو احلرب والسالم واملسئولية االجتماعية 

 
وتشعبات مكوناته باستخدام االجتماعية  المسئوليةلمقياس النموذج المفترض ( 3شكل)

 AMOS-24برنامج 
 (12جدول)

 المسايرة االجتماعيةمؤشرات جودة المطابقة للنموذج المقترح لمقياس 
 المحك  القيمة  المؤشر 

 613.023 2كا

 273 د.ح  غير دالة 

P 0.000 

CMIN/df 2.246 5أقل من 

GFI 0.785 0.9 -1 

AGFI 0.744 0.9 -1 

IFI 0.789 0.9 -1 

NFI 0.675 0.9 -1 

TLI 0.789 0.9 -1 

CFI 0.786 0.9 -1 

REMSEA 0.079   0.08أقل من 

ُيطابق  االجتماعية    المسئوليةلمقياس  السابق أن النموذج الُمفترض    الشكلويتضح من  
 وهو ما تؤكده  ،عامل عامتمامًا بيانات العينة الحالية، ويؤكد على تشبع بنود المقياس على  

المؤشرات الدالة على جودة هذه المطابقة والتي يتم قبول النموذج المفترض للبيانات أو رفضه  
المطابقة، حيث    ،في ضوئها بمؤشرات جودة  ُتعرف  كا  وقعت والتي  بين  ودرجات    2النسبة 

( تدل على قبول  5قيمة أقل من )  وهي(  2.246في المدى المثالي وهى )  CMIN/DFالحرية  
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المطابقة  النموذج، باإلضاف إلى مؤشر حسن  المطابقة GFI  ،(0.785  ،)   ة  مؤشر حسن 
المعدل   أو  الحرية  المعياري   AGFI،  (0.744،)الُمصحح بدرجات  المطابقة    ، NFIومؤشر 

المقارن   (،0.675) المطابقة  التزايديCFI  ،(0.786  ،)ومؤشر  المطابقة   ،IFIمؤشر 
ُمرتفعة تصل إلى حد     مؤشراتوجميعها  TLI  (0.789  ،)مؤشر توكر لويس  و   (،0.789)

حيث أنه كلما اقتربت   ،)واحد صحيح(  وهو  اقتراب تساويها مع الحد األقصى لهذه المؤشرات
هذه المؤشرات من الواحد الصحيح كلما دل ذلك على تطابق أفضل للنموذج المفترض مع 

جذر متوسط مربع الخطأ    ، باإلضافة الى مؤشربيانات عينة الدراسة وبالتالي جودته ويتم قبوله
وهو من أهم مؤشرات جودة المطابقة في التحليل العاملي التوكيدي، وبلغت   RMSEAالتقريبي

 ،( مما يؤكد جودة النموذج وأن النموذج ُيطابق بيانات العينة0.079قيمته في البحث الحالي )
الالت الصدق العاملي  وهو ما يؤكد الصدق البنائي للمقياس في الدراسة الحالية، وأنه يتمتع بد

 التوكيدي على العينة.

ويوضح الجدول التالي األوزان االنحدارية الالمعيارية والنسبة الحرجة لنموذج الصدق  
 العاملي للمقياس:
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 (13جدول)
  المسئوليةاألوزان االنحدارية الالمعيارية لنموذج الصدق العاملي التوكيدى لمقياس 

 االجتماعية  
 الداللة  النسبة الحرجة  الخطأ المعياري  التقدير  البنود 

1 0.436 0.067 6.497 0.000 

2 0.306 0.061 5.038 0.000 

3 0.415 0.070 5.938 0.000 

4 0.744 0.119 6.270 0.000 

5 0.721 0.095 7.606 0.000 

6 0.738 0.081 9.062 0.000 

7 0.789 0.100 7.916 0.000 

8 0.883 0.127 6.943 0.000 

9 0.752 0.107 7.020 0.000 

10 0.327 0.056 5.859 0.000 

11 0.727 0.094 7.707 0.000 

12 0.489 0.117 4.166 0.000 

14 0.826 0.127 6.500 0.000 

15 0.869 0.098 8.873 0.000 

16 0.752 0.079 9.560 0.000 

17 0.928 0.137 6.787 0.000 

18 0.560 0.073 7.617 0.000 

19 0.347 0.048 7.235 0.000 

20 0.251 0.059 4.260 0.000 

21 0.748 0.108 9.657 0.000 

22 0.624 0.083 7.486 0.000 

23 0.182 0.048 3.778 0.000 

 تم تثبيت وزنه االنحداري  1.000 24

25 0.585 0.100 5.871 0.000 

26 0.333 0.061 5.423 0.000 

كما هو موضح بالجدول، تظهر النتائج ارتفاع النسبة الحرجة لجميع بنود المقياس، حيث 
البنائي وصلت جميع النسب لمستويات الداللة المقبولة إحصائًيا، مما يعد مؤشًرا على الصدق  

للمقياس، ويوضح الجدول التالي الوزن االنحداري المعياري للبنود على عوامل المقياس والتي  
 تعبر عن التأثيرات المباشرة المعيارية:
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 (14جدول)
االجتماعية في ضوء   المسئوليةاألوزان االنحدارية المعيارية للنموذج المفترض لمقياس 

 الصدق التوكيدي.

، مما يعد دلياًل  جيدةيتضح من الجدول أن تشبعات البنود على الدرجة الكلية للمقياس  
للمقياس، مما   المقترح  البنائي  للنموذج  العينة الراهنة مالئمة  البيانات المستمدة من  على أن 

 يؤيد تجانس البنود وهو ما يعبر عن صدق المقياس بنائًيا. 

   الثبات:  -3
مما يعد مؤشًرا    0.892تم حساب حساب قيمة معامل ثبات ألفا للمقياس وبلغت قيمته  

على تمتمع المقياس بدرجة مرتفعة من التجانس والثبات. كما تم حساب قيمة معامل الثبات  
وبلغت قيمته    0.872بطريقة التجزئة النصفية وبلغت قيمة معامل الثبات قبل تصحيح الطول  

 . 0.876بعد تصحيح الطول 

ا 
ا
 : ومناقشتها   : نتائج الدراسة عاشر

الفروق في اتجاهات عينة الدراسة نحو الحرب   نتائج الفرض األول مناقشتها: 
، وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار "ت" لمجموعتين مترابطتين،  والسالم

الحرب بمتوسط   الدراسة على مقياس االتجاه نحو  أداء عينة  المقارنة بين متوسط  حيث تم 
األداء لنفس العينة على مقياس االتجاه نحو السالم، وجاءت النتائج كما هو موضح بالجدول  

 التالي:  

 

 14 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 البند 

 0.501 0.340 0.661 0.568 0.563 0.561 0.599 0.647 0.527 0.493 0.353 0.435 0.539 التقدير 

  26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 البند 

  0.381 0.514 0.701 0.389 0.621 0.504 0.341 0.563 0.626 0.533 0.708 0.660 التقدير 
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 ( 15جدول)

لة الفروق بين متوسطي أداء عينة الدراسة على مقياس االتجاه نحو الحرب دال 
 السالم و 

 الداللة  ت ع م المتغيرات 
 2.745 12.886 االتجاه نحو الحرب 

36.460 0.000 
 2.531 20.677 االتجاه نحو السالم 

كما هو موضح بالجدول فقد جاءت الفروق في اتجاهات عينة الدراسة نحو الحرب والسالم  
دالة إحصائًيا في صالح االتجاه نحو السالم. أي أن أفراد العينة يميلون إلى تفضيل الطرق 
السلمية غير العنيفة في التعامل مع كل ما يهدد األمن والسلم المجتمعيين، وتأتي هذه النتائج 

بالواقع السياسي واالجتماعي والتاريخي للمصريين الذين لم يكونوا دعاة حرب في يوم مدعمة  
التي فرضت   الظروف الصعبة  السالم، حتى في  لتحقيق  أكثر سعًيا  من األيام، وإنما كانوا 
عليهم الحرب كانوا مدافعين عن أرضهم، أو عن مواطنيهم وهو أمر يمكن تفهمه، فليس جميع 

أو غير مشروعة، فبعض الحروب قد يكون لها ما يبررها، ويتفق ذلك مع  الحروب ال إنسانية
، والتي من شروطها أن تكون  Bandora (1999)نظرية الحرب العادلة  التي أشار إليها  

 عادلة ومبررة أخالقًيا، وهذا ال ينفي عن المصريين رغبتهم الدائمة في العيش بسالم واستقرار. 

إن إدراك المصريين لويالت الحرب والثمن الباهظ والمكلف لها على المستوى االقتصادي 
والبشري واالجتماعي، ربما يجعلهم أكثر مياًل لثقافة السالم ال اإلستسالم، وهو األمر الذي  

، من أن اآلثار  Cohrs et al, (2005); Jagodic, (2000)يؤكده أيًضا ما جاء به كل من  
وب لها تأثيرات صادمة على المواطنين، وأنه أصبح من المسلم به أنها أمر غير  الخطيرة للحر 

مرغوب فيه، ألنها شر مطلق ال طائل منه، ولكي نتجنبها على الجميع أن يميل إلى دعم ثقافة  
السالم وفض النزاعات بالطرق السلمية والمفاوضات دون اللجوء الستخدام القومة العسكرية أو  

باستخدا من  التهديد  كل  دراسة  نتائج  أيًضا  تؤيده  الذي  األمر  وهو   & Torabianمها. 
Abalakina(2012)،   على طالب الجامعة اإليرانيين الذين عانوا من ويالت حرب الثمان

سنوات مع العراق كانت لديهم اتجاهات سلبية نحو الحرب بشكل أكبر من اإليرانيين الذين لم  
 يعاصروا هذه الحرب. 
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(، بأن  2011راسة الراهنة مع ما أشار إليه كل من عبدالوهاب والدسوقي)وتتفق نتائج الد
األشخاص الذين يهتمون بقيمة األمن كانوا أكثر تأييًدا للطرق السلمية في حل النزاعات، وكانوا  
أكثر معارضة لفكرة التسليح النووي، لكنهم كانوا يؤيدون فكرة السالم من أجل القوة، بمعنى 

م من موقف القوة وليس من موقف الضعف. كما تتفق نتائج الدراسة الراهنة أنهم يفضلون السال
والتي أشارت إلى أن عينة الدراسة من    ،Jagodic(2000)مع ما أسفرت عنه نتائج دراسة  

 الكرواتيين كانوا أكثر تفضياًل للطرق السلمية لحل النزاعات وأكثر مياًل للسالم.

مع الحالي  الفرض  نتائج  تتعارض  دراسة    بينما  نتائج  به  جاءت   & Torabianما 
Abalakina(2012)،    والتي أشارت إلى أن طالب الجامعة من األمريكيين كانوا أكثر اتجاًها

نحو الحرب منه إلى السالم، ولكن يجب األخذ في االعتبار االختالفات الثقافية واأليدولوجية 
تحت حجج واهية، ولديهم آلة إعالمية  والسياسية، فقد اعتاد األمريكيين على غزو وتدمير الدول  

ضخمة تخلق رأي عام مؤيد ربما لهذه الحروب، على عكس ثقافتنا العربية التي تركن عادة  
  McAlister et al., (2001)للسالم، األمر ذاته فيما يتعلق بما أسفرت عنه نتائج دراسة  

والواليات   ، االتحادية  وروسيا  ورومانيا  وفنلندا  إستونيا  من  كل  في  الشباب  اتجاهات  حول 
( لعينة األمريكيين مؤيدين للحرب %20المتحدة األمريكية نحو الحرب وجاءت النتائج بنسبة )

 ( لباقي العينة مما يؤيد النزعة لتأييد الحرب لدى األمريكيين بشكل أكبر.  %9مقابل )

  Rogers(2019)نتائج الدراسة الراهنة أيًضا مع ما أسفرت عنه نتائج دراسة  كما تتعارض  
الثانية بنسبة   العالمية  تأييًدا للحرب  والتي أشارت إلى أن اتجاهات البريطانيين جاءت أكثر 

بنسبة  83%) األولى  العالمية  الحرب  يليها   )073%( بنسبة  الخليج  (، وغزو  %31(، وحرب 
( بنسبة  كما  %19العراق  دراسة  (،  نتائج  به  جاءت  ما  مع  أيًضا  النتائج  تتعارض 

Machida(2017)،   والتي أسفرت عن أن عينة الدراسة من اليابانيين كانوا أكثر تأييًدا للقيام
بعمل عسكري ضد الصين الستعادة جزر متنازع عليها بين البلدين، وهو األمر الذي يتعارض 

الدراسة من المصريين أكثر تأييًدا للطرق السلمية    مع نتائج دراستنا الراهنة التي تظهر أن عينة 
 في فض النزاعات وأن الحروب ال طائل منها، وليس لها ما يبررها. 

وبذلك تحقق الفرض األول بوجود فروق في االتجاه نحو الحرب والسالم لدى عينة الدراسة  
السالم،   السالم تفوق لصالح االتجاه نحو  الدراسة ترى أن مزايا  القول بأن عينة  إذن يمكن 
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بكثير ويالت الحروب فال تقدم واستقرار ورخاء وتنمية دون سالم، ألنها ال تجتمع أبًدا في ظل  
وجود الحرب، حيث تتحول اقتصادات الدول القتصادات حروب، ويعم الفقر والجهل والبطالة  

 تيار األفضل بالنسبة لعينة الدراسة. والجريمة، لذا يظل السالم هو االخ

الدراسة  مناقشتها:و   الثاني نتائج الفرض   الجنسين في متغيرات  ،  الفروق بين 
وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحث اختبار "ت" وجاءت النتائج كما هو موضح 

 بالجدول التالي: 

 ( 16جدول )
إدراك مهددات األمن القومي واالتجاه نحو  داللة الفروق بين الذكور واإلناث في كل من 

 (.369)ن= الحرب والسالم والشعور بالمسئولية االجتماعية

 

فروق دالة إحصائًيا بين الجنسين وجد  ت  أنه ال  الثانيالنتائج الخاصة بالفرض    يتضح من
والخارجية   الداخلية  القومي  األمن  لمهددات  إدراكهم  من  كل  في  دالو في  وكذلك  الكلية  رجة 

اتجاهاتهم نحو السالم، بينما وجدت فروق دالة إحصائًيا لصالح الذكور في كل من الشعور  
 االتجاه نحو الحرب. لجانب بالمسئولية االجتماعية و 

 بأنه ال توجد فروق ذات: فيما يتعلق  ه النتائج على النحو التاليويمكن مناقشة هذ
في   الجنسين  بين  الفروق  المصري داللة  القومي  األمن  مهددات  عالم  إدراك  ظل  في  أنه   ،

 الداللة  ت  االحنراف  املتوسط  ( 369العينة )ن=  املتغريات 

 مهددات داخلية 
 6.40 51.32 ( 160ذكور)ن=

0.825 0.410 
 6.88 50.74 ( 209إناث )ن=

 مهددات خارجية 
 10.32 45.86 ( 160ذكور)ن=

0.646 0.519 
 9.73 46.54 ( 209إناث )ن=

 مهددات كلية 
 14.18 97.18 ( 160ذكور)ن=

0.066 0.947 
 14.45 97.28 ( 209إناث )ن=

االتجاه نحو  
 السالم 

 2.76 20.68 ( 160ذكور)ن=
0.025 0.980 

 2.34 20.67 ( 209إناث )ن=

االتجاه نحو  
 الحرب 

 3.14 13.38 ( 160ذكور)ن=
3.105 0.002 

 2.32 11.50 ( 209إناث )ن=

المسئولية  
 االجتماعية 

 12.9 111.13 ( 160ذكور)ن=
3.829 0.000 

 13.01 105.91 ( 209إناث )ن=
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الفضاءات المفتوحة، يمكن اعتبار أن مستوى الوعي الذي يتمتع به إلى حد كبير شباب الجيل  
وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي، وكذلك جهود الدولة في  الحالي من الجنسين نتيجة تعدد  

التوعية بقضايا الوطن ومهدداته عبر وسائل التواصل االجتماعي التي يرتادها غالبية الشباب  
الداخل   في  الوطن  يهدد  الكافية حول كل ما  المعلومات  قدر كبير  إلى  يتيح  الجنسين،  من 

يمية والعالمية والتي يعد الشباب محرك أساسي في القلب  والخارج، كذلك التغيرات السياسية اإلقل
 منها، يمنح الجنسين درجة كافية من الوعي بمصادر التهديد.

فيمكن النظر إليه    االتجاه نحو السالم،داللة في    بأنه التوجد فروق ذاتأما فيما يتعلق  
لتوجه العام لدى  في ضوء النتائج السابق اإلشارة إليها في الفرض األول والتي أظهرت أن ا 

النزاعات،   لحل  السلمية  الطرق  وتفضيلهم  السالم،  نحو  االتجاه  لصالح  كان  الدراسة  عينة 
والتعامل مع المهددات، وتتفق نتائج الدراسة في هذا الشأن مع ما أسفرت عنه نتائج دراسة  

Okumuşoğlu(2017)  فروق بين الجنسين في االتجاه  للداللة    إلى أنه ال توجد، والتي أشارت
على الرغم من تعارض هذه النتائج مع ما أورده التراث البحثي من فروق لصالح  نحو السالم،  

 ;Bendyna et al., 1996)اإلناث في االتجاه نحو السالم، كما جاء في دراسة كل من
Conover & Sapiro, 1993; Fite et al., 1990; Shapiro & Mahajan, 1986; 
Smith, 1984; Wilcox et al., 1993; Moore, 2002 ; Burris, 2008; Rohall 

et al., 2006)  Zur et al.,1985; Zur & Marrison,1989; ،    والتي أشارت إلى أن
النساء أكثر مياًل للسالم وأقل مياًل للحروب وأقل تبريًرا لها من الذكور، وأنهن لديهن صعوبة 

 في قبول أعمال العنف الناشئة عن الحروب.

، فقد جاءت النتائج متماشية مع أغلب ما ورد في  باالتجاه نحو الحربأما فيما يتعلق  
التراث البحثي حول داللة الفروق في جانب الذكور، كما هو الحال فيما أسفرت عنه نتائج 

من   كل   ;Silverman et al.,1987; Johnson & Newcomb,1992دراسة 
Jensen,1987; Zur et al.,1985; Zur & Marrison,1989; Feinstein,2017; 
Morinaga et al.,2017; Bizumic et al.,2013; Van Der Linden et al.,2017; 

Anderson et al.,2006; Dupuis & Cohn,2011; (2011عبدالوهاب والدسوقي  ،)
ويمكن تفسير هذه النتائج أيًضا في ضوء طبيعة الدور االجتماعي للذكور حيث تختلف عملية  
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للتصرف   أكبر  نزعة  لديهم  فالذكور  لإلناث،  الموجهة  تلك  عن  للذكور  االجتماعية  التنشئة 
بعدوانية، وغالبيتهم يؤدون الخدمة العسكرية ولديهم معلومات وخبرات عسكرية ربما أكبر من  

ما أيًضا طبيعة األلعاب اإللكترونية ذات الطابع العسكري التي يمارسها شباب الجيل اإلناث، رب
العسكرية   اللعبة  المثال  سبيل  على  أحياًنا  اإلدمان  لحد  تصل  لدرجة  الذكور  من  الحالي 

، تجعهلم أكثر مياًل لكل ما ينطوي على إثارة، كما يجعلهم أكثر خبرة في (Bubji)اإللكترونية  
 بيعة ونوعية األسلحة، وهو األمر الذي ربما ال يلقى رواًجا لدى اإلناث.التعرف على ط

لصالح الذكور، حيث    المسئولية االجتماعيةاألمر ذاته فيما يتعلق بداللة الفروق في  
يمتد تأثير التنشئة االجتماعية بحيث يكون الذكور هم األكثر تحماًل للمسئولية على مستوى  

الدولة، فهم المنوط بهم الدفاع عن الوطن والمكلفون بحمايته، األسرة الصغيرة وعلى مستوى  
ذلك،   على  تشجع  االجتماعية  واألعراف  والقيم  لديهم،  افتخار  محل  يكون  ربما  األمر  وهذا 

النتائج مع ما أسفرت عنه نتائج دراسة كل من   ؛     (Kennemer, 2002وتتعارض هذه 
أشارت  2012الزبون،   والتي  توجد(  ال  أنه  المسئولية لللة  دال  إلى  في  الجنسين  بين  فروق 

 ,Wang & Juslin)االجتماعية، بينما تتفق النتائج مع ما أسفرت عنه نتائج دراسة كل من 
2012)( أبوالعينين  تجاه 2020،  االجتماعية  المسئولية  في  الذكور  لتفوق  أشارت  والتي   ،)

 الوطن والجماعة. 

الفروق في ضوء مستوى الشعور بالمسئولية   نتائج الفرض الثالث ومناقشتها: 
األقل أداًء على    %27األعلى أداًء و    %27، حيث قام الباحث بحساب نسبة  االجتماعية

في  المجموعتين  متوسطي  بين  الفروق  داللة  ثم حساب  االجتماعية،  المسئولية  مقياس 
اختبار "ت" وجاءت إدراكهم لمهددات األمن القومي واالتجاه نحو الحرب والسالم، باستخدام  

 النتائج كما هو موضح بالجدول التالي: 
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 ( 18جدول )
في  إدراك مهددات األمن القومي واالتجاه نحو الحرب والسالمداللة الفروق في كل من 

 . ضوء مستوى الشعور بالمسئولية االجتماعية

في إدراك عينة الدراسة  دالة إحصائًيا  أسفرت النتائج كما هو موضح بالجدول عن فروق  
لمهددات األمن القومي المصري واالتجاه نحو الحرب في ضوء مستوى الشعور بالمسئولية  
الفروق   لم تصل  بينما  بالمسئولية االجتماعية،  االجتماعية لصالح األشخاص األكثر شعوًرا 

 االتجاه نحو السالم لمستوى الداللة. بينهما في 

فكلما تنامى لدى الشاب الشعور بالمسئولية االجتماعية كان أكثر إدراًكا لمهددات األمن  
نحو   اتجاًها  أكثر  كان  وكلما  أيًضا،  عام  وبشكل  والخارجي  الداخلي  المستوى  على  القومي 

عليه المفروضة  التهديدات  هذه  مع  للتعامل  السالم  إلى  منه  المسئولية الحرب  تعد  حيث   ،

الشعور   املتغريات 
 الداللة  ت  االحنراف  املتوسط  باملسئولية 

مهددات  
 داخلية 

أقل شعوًرا  
 بالمسئولية 

49.62 7.23 

2.273 0.024 
أكثر شعوًرا  
 بالمسئولية 

51.98 7.28 

مهددات  
 خارجية 

أقل شعوًرا  
 بالمسئولية 

44.93 9.98 

2.717 0.007 
أكثر شعوًرا  
 بالمسئولية 

48.73 9.56 

 املهددات الكلية 
أقل شعوًرا  
 بالمسئولية 

94.55 14.56 

2.941 0.004 
أكثر شعوًرا  
 بالمسئولية 

100.71 14.71 

االجتاه حنو  
 السالم 

أقل شعوًرا  
 بالمسئولية 

20.34 2.70 

1.838 0.068 
أكثر شعوًرا  
 بالمسئولية 

21.02 2.49 

االجتاه حنو  
 احلرب 

أقل شعوًرا  
 بالمسئولية 

12.63 2.26 

2.023 0.045 
أكثر شعوًرا  
 بالمسئولية 

13.48 3.54 
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االجتماعية من الصفات التي يجب أن يتصف بها كل فرد في المجتمع، ألنها تعد أحد مصادر  
المجتمع خطًرا شديًدا   أفراد  الجهل بها وضعف نموها لدى  المجتمعات، ويعتبر  تطور ونمو 

اعية السيما ونوًعا من عدم التوافق النفسي واالجتماعي، ألن تنامي الشعور بالمسئولية االجتم
لدى الشباب ضروري لصالح المجتمع ككل، كما أن الشعور بالمسئولية االجتماعية ينطوي 
على شعور بالواجب تجاه الوطن، والتزام بالمعايير اإلنسانية التي تؤكد وحدته واستقراره، وتحافظ 

المة على أفراده، سواء كان ذلك من خالل العمل على تجنب أي سلوكيات من شأنها تهديد س
 الوطن أو الدفاع عنه ضد أي اعتداء عسكري. 

( والبقمي  خريبة  بها  قامت  التي  الدراسة  نتائج  تؤكده  الذي  األمر  والتي  2015وهو   ،)
أشارت إلى أنه كلما كان الشخص أكثر شعوًرا بالمسئولية االجتماعية كلما كان أكثر مياًل 

(، إلى أن انخفاض مستوى  2016يشير المشيخي)  للتضحية والشعور باالنتماء للوطن، كما
الشعور بالمسئولية االجتماعية يسبب الشعور بعدم االكتراث بهموم الوطن، وُيضعف المشاركة 
في الحياة االجتماعية، وٌيفكك وحدة المجتمع تدريجًيا، وذلك نتيجة لضعف ارتباط أهداف الفرد  

، وتتفق المصلحة العامة  الخاصة مع أهداف المجتمع، وغلبة الفردية والمصلحة الذاتية على
بشأن    ،Dupuis & Cohn(2011)هذه النتائج أيًضا مع ما أشارت إليه نتائج دراسة كل من  

دراسة  نتائج  كذلك  الوطنية،  بالمسئولية  الشعور  بمستوى  الحرب  نحو  االتجاه  ارتباط 
Machida(2017)    والتي أظهرت تأييد اليابانيين لعمل عسكري ضد الصين السترداد جزر

القومية،  بالمسئولية  الشعور  نابع من  نحوها  عادلة وشعورهم  واعتبارها حرب  عليها،  متنازع 
من   كل  دراسة  نتائج  عنه  أسفرت  ما  مع  أيًضا  الراهنة  النتائج   & Carnageyوتتفق 

Anderson (2007)،  ي اتجاهات األمريكيين نحو الحرب على خلفية  والتي أشارت إلى تنام
 اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر باعتبارها تمثل تهديًدا لألمن القومي األمريكي. 

فطبيعة  واالقتصادية،  والسياسية  واالجتماعية  الثقافية  الفوارق  االعتبار  في  األخذ  مع 
ها يحق لها ما ال يحق  السياسات األمريكية تتعامل مع بقية الشعوب من منظور فوقي، وأن

لغيرها، وعلى إثر ذلك نجد أنها دمرت دواًل كالعراق وأفغانستان والصومال بدعم الرأي العام  
نتائج   تؤكده  الذي  األمر  وهو  القومي  األمن  عن  دفاًعا  باعتبارها  الحروب  لهذه  األمريكي 

 ,.Dupuis & Cohn(2011)،  Chors et al., (2005)،  Cohrs et alالدراسات  
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)(2003  ،(2019)Rogers  ،(2011Alison  ،(2001 et al., McAlister  على عكس ،
كافة الحروب التي خاضتها مصر والتي كانت مشروعة ودفاًعا عن األرض، ومن ثم يمكن 
اعتبار اتجاه عينة الدراسة نحو الحرب في ضوء شعورهم بالمسئولية االجتماعية هو استثناء 

لدراسة كما سبق وأشرنا في نتائج الفرض األول تميل بشكل عام  وان القاعدة هي أن عينة ا
إلى السالم بغض النظر عن مستوى الشعور بالمسئولية وهو األمر الذي تكشفه نتائج الفرض  
شعوًرا   واألقل  األكثر  العينة  أفراد  بين  السالم  نحو  االتجاه  في  الفروق  داللة   بعدم  الحالي 

 بالمسئولية االجتماعية.
الفرض   األمن    ومناقشتها:   الرابع نتائج  لمهددات  الشباب  إدراك  بين  العالقة 

وللتحقق    .والشعور بالمسئولية االجتماعية  القومي المصري واتجاهاتهم نحو الحرب والسالم
من صحة هذا الفرض استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون وجاءت النتائج كما هو موضح  

 بالجدول التالي:

 ( 17جدول)

العالقة بين إدراك عينة الدراسة لمهددات األمن القومي واتجاهتهم نحو الحرب والسالم 
 والمسئولية االجتماعية

االتجاه نحو   المتغيرات 
 السالم 

االتجاه نحو  
 الحرب 

المسئولية  
 االجتماعية 

 إدراك المهددات 
 * 0.129 0.016- ** 0.229 الداخلية 
 ** 0.182 0.004- ** 0.201 الخارجية 

 ** 0.187 0.010- ** 0.274 الدرجة الكلية 
أسفرت النتائج كما هو موضح بالجدول عن عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين 
إدراك عينة الدراسة لمهددات األمن القومي المصري الداخلية والخارجية والدرجة الكلية واتجاههم  

غير دالة  و نحو السالم، بينما كانت العالقة بين إدراك المهددات واالتجاه نحو الحرب سالبة  
أسفرت النتائج عن عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا بين إدراك عينة الدراسة  و ًيا،  إحصائ

 لمهددات األمن القومي وأبعاده الفرعية والشعور بالمسئولية االجتماعية.
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لذا يمكن القول بأنه كلما كان الشباب مدرًكا لكل ما يهدد أمن الوطن واستقراره سواء 
رجي كانوا أكثر اتجاًها نحو اللجوء للطرق السلمية للتعامل مع على المستوى الداخلي أو الخا

هذه المهددات وال يميلون إلى تفضيل استخدام القوة أو التهديد باستخدامها للتخلص من كل ما  
يهدد الوطن أو استقراره، كما تعبر هذه النتائج أيًضا عن أنه كلما زاد وعي وإدراك عينة الدراسة  

شعوًرا وتحماًل للمسئولية الملقاة على عاتقهم تجاه هذا الوطن، وهو ما  للمهددات كانوا أكثر  
يظهر في العالقة االرتباطية الموجبة بين إدراك المهددات والشعور بالمسئولية االجتماعية،  

على عينة من اإليرانيين الذين    et al., McAlister (2001)يدلل على ذلك نتائج دراسة  
عانوا ويالت الحرب مع العراق والذين كانوا أكثر اتجاًها نحو السالم منه إلى الحرب، وهذا  
يعد نوًعا من الشعور بالمسئولية االجتماعية، فالحرب باعتبارها تهديد مباشر لألمن القومي 

بتجنب كل ما من شأنه  للدول، يجب التعامل معها بحرص ومسئولية، عبر التزام الشخص  
النتائج  المصريين كما تظهر  الدراسة من  أن عينة  المجتمعيين، والشك  األمن والسلم  تهديد 
يرتبط مدى الوعي لديهم بزيادة الشعور بالمسئولية االجتماعية، وذلك إلدراكهم التام لكل ما 

م للسلم نوًعا  ينطوي على الحروب من تشريد ودمار وتراجع اقتصادي، وضحايا، لذا يعد ميله
من إدراك المخاطر وشعوًرا بالمسئولية االجتماعية، وهو األمر الذي أكدته أيًضا نتائج دراسة 

(، والتي أشارت تفضيل عينة الدراسة االتجاه نحو السالم،  2011كل من الدسوقي وعبدالوهاب)
 ورفض فكرة االتجاه نحو الحرب والتسلح النووي. 

ا: حبوث مقرتحة 
ا
 . عاشر

هذه المتغيرات مع بعضها   ذج البنائي الكامن وراء تفاعل عن النمو الكشف   -
 أو أية متغيرات أخرى وثيقة الصلة.  في ضوء النوع

لدى الشباب في ضوء  الفروق في االتجاه نحو الحرب والسالم    الكشف عن -
 اتجاهاتهم السياسية.

 القيمية المنبئة باالتجاه نحو الحرب والسالم. نساق عن األ الكشف -
حرب الروسية األوكرانية  حروب بعينها كالالكشف عن اتجاهات الشباب نحو   -

ال أو  أو  للعراق  األمريكي  الحر غزو  من  المتغيرات و غيرها  ضوء  في  ب 
 الديموجرافية.
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 املراجع:  

 املراجع العربية:    -1
(. عالقة المسئولية االجتماعية بالحكم الخلقي وبعض متغيرات  2004إبراهيم، الشافعي إبراهيم)

،  المجلة التربويةالشخصية لدى طالب كلية المعلمين في المملكة العربية السعودية،  
  .30-1(، 18)71جامعة الكويت، 

(. العالقة بين الوعي المهني والمسئولية االجتماعية لدى  2021أبو العال، آمال محمد الراوي. )
 . 193 -  150، ( 1)72، عالم التربيةطالبات جامعة أم القرى. 

(. فاعلية برنامج مقترح على القضايا االجتماعية لتنمية  2021أبو زيد، صالح محمد جمعة. )
ئولية االجتماعية وبقاء أثر التعلم لدى طالب شعبة الوعي بهذه القضايا وأبعاد المس

 .  99 -  1، ( 18) 104، مجلة كلية التربيةالدراسات االجتماعية بكلية التربية. 
(. العالقة بين الوعي المهني والمسئولية االجتماعية لدى طالبات  2021أبوالعال، آمال محمد)

 . 193- 150(، 1)72، مجلة عالم التربيةجامعة أم القرى، 
العدروس) مرفت  التنبؤ 2020أبوالعينين،  في  األخالقي  الذكاء  ألبعاد  النسبي  اإلسهام   .)

الجامعة،   طالب  لدى  االجتماعية  النفسيةبالمسئولية  للدراسات  المصرية  ،  المجلة 
30(106 ،)287 -326  . 

لة  المج(. المهددات غير التقليدية لألمن: خطاب الكراهية نموذًجا،  2021أبوسكين، حنان كمال)
 .   48-28(، 18) 3الجمعية العربية للعلوم السياسية،   العربية للعلوم السياسية،

(. تفعيل دور  2011أرنؤط، أحمد إبراهيم ؛ ضحاوي، بيومي محمد؛ أحمد، كمال عبدالوهاب )
القومي في مصر،   العالي في تحقيق األمن  التربيةالتعليم  قناة  مجلة كلية  ، جامعة 

 .  190- 167(، 19السويس، )
(. دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المسئولية االجتماعية: 2022باعامر، ديانة فوزي)

مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم دراسة تطبيقية على الجمهور السعودي،  
   . 320- 271،  8، وتكنولوجيا االتصال
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ة التربية الوطنية لتنمية  (. وحدة مقترحة عن التربية القيادية في ماد2018بيومي، هند محمد)
الثانوية.   المرحلة  طالب  لدى  القرار  اتخاذ  ومهارات  االجتماعية  مجلة  المسئولية 

 .  44-1، 401 الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية،
(. المسئولية االجتماعية وعالقتها بكل من الرجاء والسلوك الديني 2015حبيب، أمل عبدالمنعم)

 .  67-12(، 1) 166، جامعة األزهر، ة كلية التربيةمجل لدى طالب الجامعة، 
(. المسئولية االجتماعية للجامعة ودورها في تنمية رأس المال  2020الحسيني، صبري بديع)

حوليات  البشري: دراسة ميدانية على عينة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة دمياط، 
 .  191-161،  48، جامعة عين شمس، كلية اآلداب

(. اتجاهات الشباب نحو المسئولية االجتماعية: دراسة مقارنة على عينة  2016حليمة، قادري)
 .142-129، 16، دراسات نفسية وتربويةمن شباب مدينة وهران، 

(. اتجاهات الشباب نحو المسئولية االجتماعية: دراسة مقارنة على عينة  2016حليمة، قادري)
 . 142-129، 16، وتربويةدراسات نفسية من شباب مدينة وهران، 

محمد) ميساء  لتنمية  2018حمزة،  الفعل  بحوث  مدخل  على  قائم  مقترح  تدريبي  برنامج   .)
االستقصاء الفلسفي والمسئولية االجتماعية لدى معلمي الفلسفة واالجتماع بالمرحلة 

 .  66-1(، 15)103، مجلة الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية الثانوية.
ية كمتغير وسيط بين جتماع (. المسئولية اال2015صديق؛ و البقمي، نورة سعد)خريبة، صفاء 

الرياض،   بمدينة  الجامعي  الشباب  لدى  للوطن  الشخصية واالنتماء  مجلة  التضحية 
 .  300-243(،  44، )اإلرشاد النفسي

سليم) المتحدة  (.  2018دحماني،  الواليات  في  القومي  األمن  على  السيبرانية  التهديدات  أثر 
نموذًجاأم منشورة،،  2017  –  2001  ريكية  غير  والعلوم    ماجستير  الحقوق  كلية 

 السياسية، جامعة محمد بومضياف، الجزائر. 
رمضان، رمضان محمد، عبدالخالق، ميرفت عبدالمرضى محمد، منشار، كريمان عويضة، و 

(. المسئولية االجتماعية وعالقتها باإليثار  2020غنيم، محمد أحمد محمد إبراهيم. )
 .  232 - 210، ( 31) 121 مجلة كلية التربية،لدى طالب المرحلة الثانوية. 
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محمد) أحمد  اال2012الزبون،  المسئولية  لدى  (.  الممارسة  القيم  بمنظومة  وعالقتها  جتماعية 
- 342(،  5)3،  المجلة األردنية في العلوم االجتماعيةطلبة جامعة البلقاء التطبيقية،  

367  . 
(. فاعلية برنامج تدريبي قائم على 2020زكى، هناء محمد، و حلمي، أمنية حسن محمد. )

من عينة  لدى  االجتماعية  المسئولية  تحسين  في  في   التعاطف  المتنمرين  الطالب 
 .  448  -  377،  (109)30  المجلة المصرية للدراسات النفسية،المرحلة الثانوية. 

التحليل األخالقي للمسئولية االجتماعية2010سيد)  ،عثمان مكتبة األنجلو القاهرة:  ،  2ط.  (. 
 المصرية. 

نحو الهجرة لدى خريجي جامعات محافظة    باالتجاه  وعالقتهمني  ألالقلق ا(.  2018، داليه)السقا
 - األزهر، جامعة  ماجستير غير منشورة، كلية التربية   رسالة،  2014غزة بعد حرب  

 .غزة
(. تطوير مقرر 2019سليمان، محمد عبدالمنعم؛ حسن، والء صالح؛ مجاهد، فايز الحسيني)

ية االجتماعية الدراسات االجتماعية في ضوء مفهوم المواطنة لتنمية التحصيل والمسئول
(،  11)20،  مجلة البحث العلمي في التربيةلدى تالميذ الصف السادس االبتدائي،  

351-373  . 
(. العوامل المؤثرة في تكوين سلوك مكافحة الشائعات المرتبطة يقضايا 2018سليمان، نها أنور)

المجلة المصرية لبحوث األمن القومي المصري على وسائل التواصل االجتماعي،  
 . 667- 595(، 3) 17، مركز بحوث الرأي العام، جامعة القاهرة، الرأي العام

لمسؤولية االجتماعية وعالقتها باألمن النفسى لدى  (. ا 2020السهيلى، حصة عصام فريج. ) 
،  ( 3)28،  العلوم التربويةطالب وطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.  

429  -  460  . 
(. فاعلية برنامج إرشادي لتنمية المسئولية االجتماعية لدى طالبات  2016السيد، فاطمة خليفة)

 .  1385-1340(، 3)29، ، مجلة كلية اآلداب، جامعة طنطاالجامعة
علي)  إيمان  التعلم  2022الشحري،  على  قائم  المستجد  كورونا  فيروس  في  مقترح  برنامج   .)

الهجين وفاعليته في تنمية مهارات إدارة األزمة الصحية والمسئولية االجتماعية لدى 
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- 666،  96،  كلية التربية، جامعة سوهاج،  المجلة التربويةطالب المرحلة اإلعدادية،  
742  . 

المصري، 2016)شراب، فهمي خميس القومي  العربي اإلسرائيلي على األمن  (. أثر الصراع 
 .  242-210(،  20) 2، مجلة جامعة األقصى

(. العالقة بين المسئولية االجتماعية وثقافة التسامح لدى طالب جامعة  2015الشمري، هادي)
 .  120-101(،  4) 6، المتخصصة المجلة الدولية التربويةنايف للعلوم األمنية، 
(. فاعلية برنامج إرشادي من منظور التربية اإلسالمية  2021الصاعدي، فائزة حميدان حمود) 

في تعزيز مستوى المسئولية االجتماعية لدى طالب الدراسات العليا: دراسة تجريبية. 
 .  329 -  289،  (37)12، مجلة كلية التربية

أميرة محمد) أسعد،  فادي محمد؛  السحيمات،  أماني وحيد؛  إدراك  2020الطراونة،  (. مستوى 
(،  19-المواطن األردني لمعايير المسئولية االجتماعية في ظل وباء كورونا )كوفيد  

 . 79-64(،  64) 4،  مجلة العلوم التربوية والنفسية
شادي في تنمية المسئولية (. فاعلية برنامج إر 2019طلب، أحمد علي وسليمان، عمرو محمد)

لكلية التربية   المجلة التربويةاالجتماعية وتعزيز قيم المواطنة لدى طالب الجامعة،  
 .  67-9،  59، بسوهاج

  حولية كلية اآلداب،(. األمن القومي العربي: التحديات وسبل المواجهة.  2017عاشور، قياتي)
 . 256- 127، 6جامعة بني سويف، 

(. اإلعالم األمني على شبكات التواصل االجتماعي ودوره في 2018عبدالجواد، صفاء عادل ) 
المجلة المصرية لبحوث نموذًجا،    2018حماية األمن القومي المصري: عملية سيناء  

 .  369-351، مركز بحوث الرأي العام، جامعة القاهرة، عدد خاص، الرأي العام
(. تعرض طلبة الجامعات آلليات حروب الجيل الرابع بمواقع 2020عبدالحليم، محمود محمد)

القنوات الفضائية اإلخبارية وعالقته بمستويات الوعي بمخاطرها على األمن القومي  
 .  1098- 1034(، 2)53هر، ، جامعة األز مجلة البحوث اإلسالميةالمصري، 

عبداللطيف) منى  وخيرهللا،  أحمد  مها  وعالقته  2022عبدالحليم،  للتطوع  الدافعية  مستوى   .)
التربية  كلية  طالبات  من  عينة  لدى  المتغيرات  بعض  وفق  االجتماعية  بالمسئولية 

 .  110-91، 117، ، مجلة الفنون واآلداب وعلوم اإلنسانيات واالجتماعبالمجمعة
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(. المسئولية االجتماعية وعالقتها بالمواطنة: دراسة مقارنة 2015ن، علي عبدالراضي)عبدالرحم
قسم    رسالة ماجستير غير منشورة،لعينة من شباب ريف وحضر محافظة سوهاج،  

 العلوم اإلنسانية البيئية، كلية الدراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.
م الجامعي في الحفاظ على مقومات األمن القومي  (. دور التعلي2018عبدالسالم، أماني محمد)

 .  61- 1(،  10) 34، جامعة أسيوط، مجلة كلية التربيةالمصري: دراسة تحليلية، 
على مقومات األمن القومي المصري   الحفاظفي    التعليم(. دور  2018محمد)  أماني،  عبدالسالم

 .  61- 1(،  34)10، جامعة أسيوط، المجلة العلمية لكلية التربيةدراسة تحليلية،  –
المنبئة باالتجاه 2011عبدالوهاب، طارق محمد، الدسوقي، محمد إبراهيم) القيمية  (. األنساق 

، لم النفسالمؤتمر اإلقليمي السنوي الثامن لقسم عنحو الحرب لدى طلبة الجامعة،  
385-480 . 

لدى طلبة  2022العبري، محمد ناصر) المتغيرات  االجتماعية وعالقتها ببعض  المسؤولية   .)
(،  30) 6،  مجلة العلوم التربوية و النفسيةسلطنة عمان.    -جامعة السلطان قابوس  

83–110.  
(. المسئولية االجتماعية وعالقتها باالنتماء الوطني واألمن الفكري  2018عرب، أروى حسني)

، جامعة مجلة كلية التربيةلدى عينة من طالبات ومنسوبات جامعة الملك عبدالعزيز،  
 .  113-92(، 2)34أسيوط، 
الطاهر)  الوظ2020العربي،  باالغتراب  بالشعور  وعالقتها  االجتماعية  المسئولية  لدى  (.  يفي 

أعضاء هيئة التدريس الجامعي: دراسة ميدانية في قسمي علم االجتماع بكليتي التربية  
 . 263-235،  10، مجلة القرطاسواآلداب جامعة الزاوية، 

عليوة، سهام علي عبدالغفار، مصطفى، محمد مصطفى عبدالفتاح، و محمد، فاطمة الزهراء 
( ا2021الدمرداش.  والمسئولية  الذات  إدارة  لإلنجاز  (.  بالدافع  كمنبئات  الجتماعية 

 .  150  -  123،  103  مجلة كلية التربية،المهني لدى معلمي مرحلة التعليم األساسي.  
(. برنامج قائم على استراتيجية التفكير اإليجابي في تنمية مهارات 2020فكري، إيمان جمال)

المبكرة ببورسعيد في ضوء   التربية للطفولة  المسئولية االجتماعية لدى طالبات كلية 
،  مجلة دراسات في الطفولة المبكرة، كلية التربية للطفولة المبكرة. 2030رؤية مصر 

 . 324-264، 13جامعة أسيوط، 
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(. فعالية برنامج إرشادي قائم على نظرية جالسر في تنمية المسئولية 2011فهمي، إيمان محمد)
، كلية رسالة دكتوراه غير منشورةاالجتماعية لدى المراهقات وأثره على تقدير الذات،  

 التربية، جامعة الزقازيق.  
( محمد.  فتحي  أحمد  بال2021فواز،  وعالقتها  القيادة  مهارات  لدى (.  االجتماعية  مسئولية 

مجلة كلية  الشباب: دراسة ميدانية على عينة من طالب وطالبات جامعة عين شمس.  
   .112  - 77، (27) 2، التربية في العلوم اإلنسانية واألدبية

(. فعالية برنامج إرشادي لتنمية المسئولية االجتماعية لدى طالب 2008قاسم، جميل محمد)
 ، الجامعة اإلسالمية، غزة. ماجستير غير منشورةالمرحلة الثانوية، رسالة 

،  مجلة الدفاع(. مصر وقواها الناعمة في مواجهة تحديات صلبة.  2014كاطو، عبدالمنعم )
 (. 34مؤسسة األهرام، القاهرة، )

(. المسئولية االجتماعية وعالقتها بدافع اإلنجاز لدى طالبات كلية  2003كردي، سميرة عبدهللا)
- 110(؛  17)66، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  مجلة علم النفسالتربية بالطائف،  

141  . 
(. التفكير األخالقي وعالقته بالمسئولية االجتماعية في ضوء  2011الليحاني، أزهار صالح)

مكة بعض   بمدينة  القرى  أم  جامعة  طالبات  من  عينة  لدى  األكاديمية  المتغيرات 
كلية التربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية   رسالة ماجستير غير منشورة،  المكرمة،

 السعودية.  
 ( أحمد.  بدري  الجهود  2020محمد، عصام  لدعم  الجامعي  للشباب  االجتماعية  المسئولية   .)

ا مواجهة  في  المعدية.  الحكومية  الوبائية  الخدمة  ألمراض  في  دراسات  مجلة 
 .  303  -  263،  (1)51، االجتماعية

محمد) ميسون  وبعض  2009مشرف،  االجتماعية  بالمسئولية  وعالقته  األخالقي  التفكير   .)
بغزة،   اإلسالمية  الجامعة  طلبة  لدى  منشورةالمتغيرات  غير  ماجستير  كلية رسالة   ،

 غزة.  التربية، الجامعة اإلسالمية،
(. فاعلية برنامج إرشادي في تنمية المسئولية االجتماعية لدى 2016المشيخي، غالب محمد)

 .  21- 1(، 5)9، المجلة الدولية التربوية المتخصصةطالب جامعة الطائف، 



 
 

 

 

) 282 ) 

 حممد سال علي  

 2022  ديسمرب،  1ج،  72جملة اإلرشاد النفسي، العدد  

(. السياسة الخارجية واألمن القومي المصري: حدود العالقة في  2020النحال، مهاب حسني)
 ،  38-1، 7، جامعة بني سويف، مجلة كلية السياسة واالقتصادالممارسة والفكر، 

(. األمن المائي المصري: دراسة في التهديدات والمخاطر وآليات 2019الهاللي، هالة السيد) 
، جامعة القاهرة، مجلة كلية االقتصاد والعلوم السياسيةموذًجا،  المواجهة: سد النهضة ن
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Abstract 

Threats of Egyptian National Security as Perceived by 

Youth and its relation to Attitude toward War and 

Peace according to Social Responsibility 

Ali M. Salem PhD. 

Lecturer of Psychology – Helwan University 

The aim of the present study was to examine the relationship 

between the perception of youth to Egyptian national security threats 

and their attitude toward peace and war depending on their social 

responsibility, The sample included a total of (369), (Male=160, female 

=209), with an average age (m=25.13 sd ± 5.030), responded to a 

questionnaire included socio-demographic characteristics, threats of 

Egyptian national security scale, social responsibility scale by the 

researcher, and attitude toward war and peace scale by Buzimic et al., 

(2013), The result showed the sample tended to be higher in attitude 

towards peace (t = 36.46 p< 0.000). and there are no significant 

differences in perceived national security threats (t=0.066 P>0.947) and 

attitude toward peace (t=0.980 p>0.025) when controlling for gender, 

males tend to be higher in social responsibility (t= 3.829 p> 0.000), and 

attitude toward war (t=3.105 p<0.002), the people most in social 

responsibility more attitude to war than peace, and there are significant 

positive correlation between perceiving national security threats and 

social responsibility (0.187**)and attitude toward peace (r=0.274**). 

Keywords: Threats of national security – Youth - Attitude toward 

peace & War – Social Responsibility 


