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 لدى التسامح وثقافة االجتماعية املسؤولية بني العالقة
 األمنية للعلوم العربية نايف جامعة طالب

ٌدفت الدراسة لمتعرف عمى العالقة بين الهسؤولية  _الممخص 
االجتهاعية وثقافة التساهح لدى طمبة جاهعة ىايف العربية لمعموم 
األهىية. ولتحقيق أٌداف البحث استخدهت األدوات اآلتية هقياس 

ٌـ(, وهقياس ثقافة التساهح هن 1416) الهسؤولية االجتهاعية لمحارثي
ٌذي العالقة, وتكوىت العيىة هن  وذلك لمكشف عن إعداد الباحث.

( طالبا. وأشارت ىتائج البحث إلى أن ٌىاك عالقة ايجابية 481)
طردية بين الهسؤولية االجتهاعية وثقافة التساهح. ووجود فروق دالة 
إحصائيًا في الهسؤولية الشخصية, تبعًا لهتغير الفئة العهرية والحالة 

يًا في درجة ثقافة التساهح االجتهاعية. وأيضا وجود فروق دالة إحصائ
 .وتبعاً لهتغير هستوى الدخل الشٍري تبعاً لهتغير الفئة العهرية.

 .: العالقة, الهسؤولية االجتهاعية, ثقافة التساهححيةاتالمفالكممات 
 المقدمة. 1

يظل واقع العىف في كل الهجتهعات وجذوري التاريخية       
ا في هحاولتىا فٍم  وتحميل اإللية التي حقيقة ال يهكن تجاوٌز

بىيت عميٍا الهجتهعات البشرية حيث أن ههارستً ارتبطت 
بالسموك البشري األولي والذي يعتبر اىعكاس لواقعً االجتهاعي 
التاريخي الهعاش في ذلك الوقت وليس هتأصال في الطبيعة 
البشرية كها أشارت إليً كثيرا هن الدراسات ذات الطابع الفكري 

 ].1] الهاركسي
والهجتهع السعودي ليس بغريب عن ٌذي الهجتهعات فٍا      

ىحن ىعيش اليوم واقعا اجتهاعيا ىتج عن تفاعل اجتهاعي بين 
كل وحدات الهجتهع وها يهيزي عن غيري إن ٌذا الواقع سريع 
التشكل والتطور والتغيير. ذلك التغير الذي عرفً )جيرت( 

ى األدوار هيمز( في الىكالوي بأىً التحول الذي يطرأ عم)و
االجتهاعية التي يقوم بٍا اإلفراد, وكل ها يطرأ عمى الىظم 
االجتهاعية, وقواعد الضبط االجتهاعي التي يتضهىٍا البىاء 

 ].2] االجتهاعي في هدي هعيىً هن الزهن
 وتعتبر الهسؤولية االجتهاعية ٌي إحدى القىوات التي       

ذا سر قوتٍا كعىصر أ ساسي هطموب تدعم الهصمحة العاهة. ٌو
لتهتين روابط العالقات اإلىساىية. فالتوحد هع الجهاعة يدفع 
الفرد إلى بذل جٍدي هن أجل إعالء هكاىتٍا. وعمي الرغم هن إن 
 -الهسؤولية االجتهاعية تكوين ذاتي يقوم عمى ىهو الضهير 

إاّل أىٍا في ىهّوٌا ىتاج اجتهاعي يتم تعّمهً  -كرقيب داخمي 
ي ال ت قوم كطبيعة في الشخص, وال تتحقق لهجرد واكتسابً, ٌو

الحث عمى وجودٌا لديً إذ ثهة عىاصر هشكمة لٍا, وهعيىة 
ا, فٍي بحاجة إلى اٌتهام الفرد بالهجتهع وفٍهً لً.  عمى توافٌر

 ].3] وأيضا الهشاركة بدافع هن ذلك الفٍم وذاك االٌتهام
أن الهتأهل لمواقع الهعاصر يجد أن تىهية الهسؤولية       

االجتهاعية في الدول العربية والخميجية خاصة تعاىي هن أزهة. 
والشك أن لكل أزهة هسببات وعواهل, لذا فان لالزهة التي 
تعيشٍا الهسؤولية االجتهاعية اليوم عواهل وهتغيرات, وهن 

كالخمل في العهميات الىفسية ) العواهل ها ٌو هتعمق بالفرد ىفسً
الهجتهع. وأيضا عدم حل الفردية(, وهىٍا ها ٌو هتعمق في 

يجاد فرص عهل هىاسبة, أو التٍهيش, واىتشار  هشكمة البطالة وا 
ا  ].4] ظاٌرة الفساد وغيٌر

وتزداد أٌهية تفعيل هبادئ الهسؤولية االجتهاعية سيها لدى      
شريحة الشباب السعودي التي تزيد ىسبتٍم حسب اإلحصاء 

% 60( عن م2008السىوي لهصمحة اإلحصاءات العاهة لعام )
هن تعداد السكان في الههمكة العربية السعودية, وعميً فان تربية 
الشباب عمى الهسؤولية االجتهاعية وااللتزام بٍا قوال وعهال, 
يعتبر هن ابرز أولويات الهجتهعات الهتقدهة التي تىشد 
االستقرار وتصبو لألهن والرفاي االجتهاعي, ألجل ٌذا تؤسس 

وتقام الهراكز وكل ها هن شاىً إعداد  الهدارس وتشيد الجاهعات
الشباب الهسئول القادر عمى هواجٍة كافة التحديات والحاذق في 
التعاهل هع هستجدات العصر هٍها كان ىوعٍا أو ٌدفٍا, والن 
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الىٍضة الحقيقية لألهم تقاس بهدى وعيٍم بأٌهية التزام ثقافة 
 التساهح والتعايش هع األخر وقبولً, سيها لدى الشباب
حساسٍم العهيق بهسؤولياتٍم تجاي هجتهعٍم الذي يعيشون فيً,  وا 
وخالف ذلك يعىي الجٍل والدهار والتخمف والتأخر عن الركب 
الحضاري. ويعتبر التساهح ضرورة اجتهاعية تقتضيٍا طبيعة 
ا  الحياة البشرية, تتطمب تضافر الجٍود الهجتهعية لتعزيٌز

افة التساهح لدى طالب وتىهيتٍا. لذا فاىً عىدها ىتحرى عن ثق
م بهسؤولياتٍم االجتهاعية  الجاهعات السعودية هن خالل شعوٌر
فإىىا ىعهل عمى تحميل الحاضر والهستقبل في الهجتهع 

 .السعودي
 مشكمة الدراسة. 2

تتىوع وتتعدد هسببات الهشكالت االجتهاعية بيىها ٌو      
الهشكمة اجتهاعي واقتصادي وسياسي فال يهكىىا إن ىُرد أسباب 

صحيح أن الدولة  االجتهاعية وىفسر وجودٌا لسبب واحد.
الحديثة في ىشأتٍا ىجحت في تحييد ثقافة الالتساهح وىقمتٍا إلى 

وهع بقاء هعززات ثقافة الالتساهح  ثقافة التساهح بالقوة وشرعتً.
في الهجتهع بصوري فاعمً وخاصة عمى هستوى اىساق 

والهدرسة واإلعالم تشحن  الجهاعات الهرجعية األولى كاألسرة
وتغذي طاقً العىف العهياء الهتعاظهة في ظل هحدودية طرق 
تفريغٍا الهقبولة اجتهاعيا فقد بدأىا ىمحظ وجود سموكيات 
اجتهاعيً ال يهكن وصفٍا إال أىٍا غير عقالىية وعىيفة ولم يكن 
اغمبٍا هوجودًا في الهجتهع هثل اىتشار ظاٌرت الهضاربات بين 

ارس وتعاطي االهفتاهيىات وقمة اإلىتاجية في العهل طالب الهد
وشغب الجهاٌير والحشود والعىف الههارس تجاي األهالك العاهة 

  .وعىف األزواج
إن تفعيل الشعور بالهسؤولية االجتهاعية هن خالل تىهيتٍا      

لدي الهواطن, سواء كقىاعة أخالقية أو كههارسة عمى أسس 
 ت شرعية أو اجتهاعية أو أخالقية.وهبادي هشتركة سواء إن كاى

لً أٌهية قصوى في تحقيق وىشر ثقافة التساهح بين إفراد 
الهجتهع, وعميً فان الوعي بهخاطر اىتشار ثقافة الالتساهح 
والعىف في الهجتهع ضرورة اجتهاعية تقتضيٍا طبيعة الحياة 

البشرية, تتطمب تضافر الجٍود الهجتهعية ضدٌا. فاىً عىدها 
ن ثقافة التساهح لدى طالب الجاهعات السعودية هن ىستقصي ع

م بهسؤولياتٍم االجتهاعية فإىىا ىعهل عمى تحميل  خالل شعوٌر
 .الحاضر والهستقبل في الهجتهع السعودي

وبىاء عمى هها سبق فقد تولد لمباحث اإلحساس بأٌهية ٌذي      
الدراسة وتىاول هدى التزام الهسؤولية االجتهاعية عمى ارض 

هجال الهسؤولية الشخصية, وهجال ) قع هن خالل هجاالتٍاالوا
الهسؤولية األخالقية, وهجال الهسؤولية الوطىية, وهجال 
هسؤولية الفرد تجاي أفراد هجتهعً وقضاياٌم, وهجال الهسؤولية 
ىحو البيئة والىظام( لدى فئة ٌاهة هن فئات الهجتهع السعودي 

ي فئة طمبة العمم الذين يقع عمى عاتقٍ م هسؤولية البىاء ٌو
, وعالقتٍا بثقافة التساهح لديٍم, لموقوف عمى ها االجتهاعي

ٌذي العالقة وكشف الجواىب السمبية وااليجابية. وعميً فان  تٌي
هشكمة الدراسة تتهثل في دراسة طبيعة العالقة بين الهسؤولية 
االجتهاعية وثقافة التساهح لدى طمبة جاهعة ىايف العربية لمعموم 

 :األهىية, وذلك هن خالل اإلجابة عمى التساؤل التالي
 أ. أسئمة الدراسة

الهسؤولية االجتهاعية لدى طمبة جاهعة ىايف  ها العالقة بين 
 العربية لمعموم األهىية وثقافة التساهح لديٍم؟

 :تٍدف ٌذي الدراسة إلى اإلجابة عمى األسئمة التالية 
ها درجة التزام الهسؤولية االجتهاعية لدى طمبة جاهعة ىايف . 1

 العربية لمعموم األهىية؟
اهعة ىايف العربية لمعموم ها درجة ثقافة التساهح لدى طمبة ج. 2

 األهىية عمى هقياس ثقافة التساهح؟
ها العالقة بين الهسؤولية االجتهاعية لدى طمبة جاهعة ىايف . 3

 العربية لمعموم األهىية و ثقافة التساهح لديٍم؟
ٌل توجد فروق ذات داللً إحصائية في الهسؤولية . 4

األهىية تبعا االجتهاعية لدى طمبة جاهعة ىايف العربية لمعموم 
لمهتغيرات األولية )العهر, الحالة االجتهاعية, هستوى الدخل 

 الشٍري(؟
 ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة ثقافة التساهح . 5
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لدى طمبة جاهعة ىايف العربية لمعموم األهىية تبعا لمهتغيرات 
 هستوى الدخل الشٍري(؟ األولية )العهر, الحالة االجتهاعية,

  أهمية الدراسة . ب
تأتي أٌهية ٌذي الدراسة في التعرف عمى العالقة بين الهسؤولية 
االجتهاعية وثقافة التساهح, وهن ٌىا فأٌهية ٌذا البحث تبرز 

 :في جاىبين
 :األٌهية الىظرية. 1
 :عمى الهستوى الىظري تستهد الدراسة أٌهيتٍا هن هىطمق 
والتي تعتبر هن  أٌهية التزام ثقافة التساهح في الهجتهعات. 1

 .قضايا العصر الهمحة
اإليهان بأٌهية طالب التعميم العالي وقدرتٍم عمى اإلسٍام . 2

خاصة ثقافة التساهح( في ظل ) في بىاء الىظام الثقافي لمهجتهع
 .الظروف الهعاصرة والهستقبمية الهحتهمة

قمت الدراسات عمى حسب عمم الباحث التي تىاولت هوضوع . 3
 .بين الهسؤولية االجتهاعية وثقافة التساهح طبيعة العالقة

أٌهية الهسؤولية االجتهاعية كأحد األسس التىظيرية في . 4
 .تىهية وتعزيز ثقافة التساهح في الهجتهع

 : األٌهية العهمية -2
وتستهد الدراسة أٌهيتٍا عمى الهستوى التطبيقي هن الهىطمقات  

 :التالية
ى تبصير طالب التعميم تقديم بياىات حديثة باإلضافة إل -1

 .العالي بأٌهية التزام ثقافة التساهح
إن تفيد ٌذي الدراسة في الهجال اإلعالهي, إلعداد التوعية  -2

 .بأٌهية تعزيز وتىهية ثقافة التساهح في الهجتهع
ببياىات وتوصيات هستهدة هن دراسة  الهؤسمينإهداد  -3

 .اهحهيداىية تساعد في هجال تىهية وتعزيز ثقافة التس
 ج. محددات الدراسة

اقتصرت الدراسة عمى طمبة جاهعة ىايف العربية لمعموم  -
األهىية, وأجريت الدراسة خالل الفصل االول لمعام الجاهعي 

ٌـ. وعميً فأن ىتائج ٌذي الدراسة ستكون هقصورة 1435/1436
 .عمى هجتهع الدراسة والهجتهعات الههاثمة لً

  د. التعريفات اإلجرائية
هجهوع " ويعرفٍا الباحث إجرائيا بأىٍا الهسؤولية االجتهاعية: -

استجابات طمبة جاهعة ىايف العربية لمعموم األهىية عن هجاالت 
ي الهسؤولية الشخصية, الهسؤولية ) الهسؤولية االجتهاعية ٌو

االخالقية, الهسؤولية, الهسؤولية الوطىية, الهسؤولية ىحو إفراد 
لبيئة والىظام( وذلك عمى هقياس الهجتهع, الهسؤولية ىحو ا

 .الهسؤولية االجتهاعية الهستخدم في ٌذي البحث
ثقافة التساهح: وبعرفٍا الباحث إجرائيا "ٌي هجهوع الدرجات  -

التي ىحصل عميا هن استجابات طمبة جاهعة ىايف العربية 
لمعموم األهىية والتي يهكىىا وصفٍا بأىٍا تعبر عن قيم تربوية ال 

ىف الهفضي لإليذاء اتجاي األخر وال تىزع عىً تحض عمى الع
حقًا إىساىيا هعتبر وتتخذ هن األخوة اإلىساىية وضرورة التكاهل 
البشري بدياًل لمتىافس وحتهية الصراع كأساس لمحياة البشرية هع 

ويتٍا الثقافية  .االعتراف بخصوصية الهجتهعات ٌو
 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

  التساهحأوال: ثقافة 
تعرف عمى أىٍا "كل ها يىتج عن تفاعل البشر هع  :الثقافة -

هعطيات الواقع الهادي والهعىوي الهتغير والتي تشكل هجهوع 
عاداتٍم وقيهٍم وهعتقداتٍم وهثمٍم واتجاٌاتٍم واٌتهاهاتٍم 

م والتي اتفق عميٍا الهجتهع. وأيضا تشهل  وهعارفٍم وفكٌر
ي والهعىوي هن ىشاط الفرد الثقافة الجاىب الروحي والفكر 

والجهاعة في حين أن الجاىب الهادي العهمي يقع تحت عىوان  
والزراعات والصىاعات الهختمفة  الهدىية ويتهثل بالحرف والهٍن 

واألدوات والتجٍيزات التي يحتاج إليٍا فيٍا, وها يمزم لإلىسان 
ها في هعاشً وحمً وترحالً وسائر هىاشطة العهمية والترويحية. أ 

تعىي هجهوع هكوىات ثقافتٍا  حضارة أهة هن األهم فٍي 
وهدىيتٍا, إن الثقافة تشكل روح الحضارة وعقمٍا وقمبٍا 

يكمٍا. إذًا   ووجداىٍا, بيىها تشكل الهدىية هادتٍا وجسهٍا ٌو
جزء هىٍا, وليست الهدىية, بل  الثقافة ليست الحضارة, بل ٌي 

 ].5] ٌي باعثتٍا والهوجٍة لٍا
 :ثقافة الهجتهعات هنوتتكون 
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ذي العهوهيات هشتركة بين أفراد الهجتهع  -أ  عهوهيات الثقافة: ٌو
ككل في فترة هعيىة, كالهٍارات والقيم وطرق التفكير والمغة 

 .والعادات
خصوصيات الثقافة: وتشهل هجهوعة هن الخبرات  -ب 

والهٍارات والهعارف واألساليب التي يشترك فيٍا أفراد الهجتهع 
ي بذلك تضم هجهوعة هن كجهاع ات عمهية أو هٍىية, ٌو

العادات واالتجاٌات والتقاليد والقيم الهرتبطة بفئات اجتهاعية 
 .هعيىة

ي هجهوعة هن البدائل التي تجدٌا في  -ج  البدائل الثقافية: ٌو
 ].6] الهجتهع ويشترك فيٍا أعضاء هعيىون

الثقافات التساهح ويعتبر التساهح كهصطمح جديدا عل كثيرا هن 
 .ويتداخل هع هصطمحات أخرى قريبً الشبً هىً

 :فالتساهح كها يقول ىورس سهور في وطفة
و اهتىاع       –ٌو هصطمح غاهض تصعب اإلحاطة بً ٌو

اهتىاع عن اإلداىة والمجوء لمعىف هٍها كان الوجً الذي ىتساهح 
و  هن اجمً يجرحىا ويٍد كبريائىا وليحظى باالحترام هن قبمىا ٌو

د هن الالعىف ولكىً هستوى أعمى بكثير هن الالعىف الذي هولو 
يهتمك خيار تفعيل القوي وقت الحاجة لٍا هها يعىي اىً يهتمك 
باإلضافة إلى التساهح جاىب ال تساهحي ويتصادم فكريا هع 
األفكار التي تغذي الجواىب الكريٍة لمعقائد واأليديولوجيات 

ضبط الىفس الذي قد الكريٍة بيىها التساهح ٌو قدر عالي هن 
 ].7] يعبر عن هن يفعمً ويعطي تصورا بالضعف

  قيم التساهح- 
ي هستوى أو هعيار لالىتقاء هن بين البدائل أو ههكىات  ٌو
اجتهاعية هتاحة إهام الشخص االجتهاعي في الهوقف 

 ].8] االجتهاعي
ي االرتباط االجتهاعي  - أ قيم الهواطىة والعيش الهشترك ٌو

األفراد, الذي يمتزم بهوجبً الفرد اجتهاعيًا وقاىوىيًا  والقاىوىي بين
 ].9] بالجهع بين الفردية والديهقراطية

قيم والهواطىة وحقوق اإلىسان: وتعرف عمى أىٍا تهثل  -ب 
وضعية أو هكاىة الفرد في الهجتهع باعتباري هواطىًا, وبها يستتبع 

ت التي ذلك هن تهتعً بهجهوعة هن الحقوق, والواجبات, والٍويا
 ].10] تربط الهواطىين بالدولة القوهية التابعين لٍا

ي قيم أخالقية تهثل الحد األدىى الذي يىبغي  - ج قيم الحرية: ٌو
ذي القيم يىبغي أن  أن تمتزم بً الحكوهات والشعوب وتحترهً, ٌو
تتضهن قيهة رئيسية ٌي ضرورة هعاهمة كل كائن إىساىي 

 .بطريقة إىساىية
 .لبيئة: تبىى أىهاط إيجابية هن السموك تجاي البيئةقيم احترام ا - د
قيم العدالة واحترام القاىون: أن احترام القاىون وقيم العدالة  -ٌـ

ٍم ٌي الضهاىة الوحيدة التي تهىع  خاصة حيال الذين ىكٌر
الضحية هن إن يصبح جالدًا في يوها ها هتى ها أصبح األهر 

 .بيدي
 ].11قيم الحوار ] -و

 ؤولية االجتهاعيةثاىيا: الهس
هىذ بدء الحياة عمى سطح األرض بدأ اإلىسان يتطمع إلى      

الهستقبل, فمم يجد سوى التعايش والتعاون هع اآلخرين كأساس 
يضهن لً االستهرارية والبقاء. وهن ٌىا كاىت البدايات األولى 
لظٍور هفٍوم الهسؤولية االجتهاعية والذي تشكل هع ىشأة 

ا ثم  هع هرور الزهن وتطور الحضارات. الهجتهعات وتطوٌر
ترسخت الهفاٌيم االجتهاعية بشكل أكبر بعد ظٍور األديان 
السهاوية, التي إشارة جهيعٍا إلى أٌهية رعاية وهساعدة 

 .اآلخرين
أها عمى هستوى الدراسات العمهية االجتهاعية والىفسية      

ة في فيعتبر هفٍوم الهسؤولية االجتهاعية هن الهفاٌيم الحديث
البيئات العربية واألجىبية, ففي البيئة العربية ظٍر عمى الساحة 

م(, حيىها قدم سيد عثهان تصوري عىٍا, حيث 1971عام )
ي: االٌتهام, والفٍم, والهشاركة, ثم في  ا, ٌو أوضح عىاصٌر

م(, بحث في عىاصر الهسؤولية في اإلسالم, بحيث 1973عام )
ي : هسئولية الرعاية, حدد لٍا ثالثة أركان تقوم عميٍا ٌو

م( أجرى 1979) وهسئولية الٍداية, وهسئولية اإلتقان, وفي عام
 دراسة حول " الهسؤولية االجتهاعية في الشخصية الهسمهة"

[12.[ 
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وفي البيئات األجىبية فقد ظٍر هفٍوم الهسؤولية      
االجتهاعية في الدراسات االجتهاعية والىفسية بهىتصف القرن 

ير لً جاكوبي في التيً وذلك ىتيجة اشتداد العشرين, كها يش
هوجة االىتقادات الهوجٍة إلى الهشروعات الصىاعية, وتزايدٌا 
خالل تمك الفترة, هها جعل لمهسؤولية االجتهاعية اٌتهاها عمهيا 
وعهميا همحوظا هن جاىب الباحثين في هجاالت عمم الىفس 

مك واالجتهاع واإلدارة, وهن االىتقادات الهوجٍة إلى ت
الهشروعات أىٍا تكبت تعبير الفرد عن ذاتً بها تقوم عميً هن 
تىظيم ٌرهي, وتسمبً فرديتً خالل عهمياتٍا اإلدارية, وال تٍتم إال 
بالجواىب الهادية عمى حساب الجواىب الىفسية, والقيم اإلىساىية 

 ].13] كالحرية الفردية والصحة الىفسية
االجتهاعية هن باحث آلخر ويختمف هفٍوم الهسؤولية      

حسب تركيز كل باحث عمى زاوية هن زويا الهسؤولية, ففي 
قياس تعريف طاحون " بأىٍا هجهوع استجابات الفرد عمى ه

الستجابات الىابعة هن ذاتً والدالة الهسئولية االجتهاعية تمك ا
ا و تحقيق  عمى حرصً عمى جهاعتً وعمى تهسكٍا واستهراٌر

ٍا في شتى الىواحي وتفٍهً الهشكالت التي أٌدافٍا وتدعيم تقده
ا وهستقبمٍا, والهغزى االجتهاعي  تعترض جهاعتً في حاضٌر
ألفعالً وقراراتً بحيث يدفعً ذلك إلى بذل قصارى جٍدي في كل 
ن كاىت ٌيىة في هواجٍة أي هشكمة  ها يوكل إليً هن أعهال وا 

أفراد  تفوق هسيرة الجهاعة وتقدهٍا في الدعوة ة الجادة اللتزام
جهاعتً بالطريق السميم وبعدٌم عن الطرق الهىحرفة التي تعود 

 ].14] عمى جهاعتٍم بالضرر
  أركان الهسؤولية االجتهاعية - 

عىدها ىىظر إلى الهسئولية االجتهاعية في اإلسالم ىظرة أكثر  
: لٍا أركاىًا ثالثة تقوم عميٍا ٌيتخصصًا يهكىىا أن ىحدد 

 .انالرعاية, الٍداية, اإلتق
ي العىاصر الهكوىة  فإذا كان "االٌتهام, والفٍم, والهشاركة "ٌو

لمهسئولية االجتهاعية, بهثابة الدم الذي يهدٌا بالطاقة والقوة 
والتجدد, فإن "الرعاية, والٍداية, واإلتقان" تهثل البىية الهتحركة 

 .الفاعمة الهؤثرة

 هراحل ىهو الهسؤولية االجتهاعية- 
ا هن العهميات االجتهاعية األخرى الهسؤولية االجتهاعي ة كغيٌر

ا وتكويىٍا لدى الفرد  .تهر في عدة هراحل خالل ىهٌو
ويحدد ٌىدرسون ثالث هراحل لتطور الهسؤولية االجتهاعية عمى 

 :الىحو التالي
 :الهرحمة األولى

ىهو الحساسية األخالقية, فهرحمة الطفولة الهبكرة ٌي      
ي  هرحمة ٌاهة لتطور قدرات الطفل ليهيز ىفسً عن اآلخرين ٌو

هرحمة التهركز حول الذات واإلحساس باآلخرين تدريجيا والقدرة 
عمى توقع ىتائج سموكً وأفعالً واثأر ذلك عمى شعور اآلخرين, 

 .ويرى إن ٌذي البداية الحقيقية لمحساسية األخالقية
 :الهرحمة الثاىية

لتدرج القدرة ىهو اإلرادة األخالقية, حيث يتعمم الطفل في ا     
عمى تقدير األفعال وفٍم الىتائج التي يهكن أن تىتج هن جراء 
سموك هعين ويىهي كذلك بالتدرج الضبط ويتدرب عمى توجيً 
اىفعاالتً وأحاسيسً إلى ها يفيد هن الىاحية االجتهاعية, فيتعمم 
ي هن أٌم الجواىب لىهو الضبط  هقاوهة اإلغراء والغاوية ٌو

 .الذاتي
 :الثةالهرحمة الث

هرحمة ىهو الىشاط األخالقي, فكمها اقترب الفرد إلى هرحمة      
الىضج أتيحت لً فرصة لتحقيق أٌدافً, هعتهدا بذلك عمى 
سهات شخصيتً واإلرادة والتصهيم ىتيجة لمتجارب العقمية 
ي هن أٌم العواهل في ىهو الهسؤولية  والعاطفية ٌو

 . [15]عاالجتها
وهتطمبات تحقيقٍا وهؤشرات  عىاصر الهسؤولية االجتهاعية

  اعتاللٍا
يصور عثهان الهسؤولية االجتهاعية في عىاصر ثالثة ٌي      

الفٍم واالٌتهام والهشاركة بالترتيب, يىهي كل هىٍا اآلخر 
و الواجبات  ويقويً. ويرى باحثون آخرون إضافة عىصر رابع ٌو
االجتهاعية وعدل في ترتيب العىاصر حيث تبدأ بعىصر الفٍم 

 ].16] م االٌتهام فالهشاركة ثم الواجبات االجتهاعيةث
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 : كاآلتيوبالىسبة لهتطمبات تحقيق الهسؤولية االجتهاعية في  
و  • الهسؤولية تتطمب الحرية: أي ضرورة شعور الفرد بالحرية ٌو

يختار الفعل لكي تترتب عميً الهسؤولية إذ ال هجال لمهسؤولية 
 .في عالم تسودي الجبرية والقٍر

الهسؤولية تتطمب سالهة القوى العقمية: أي ضرورة هالئهة  •
القوى العقمية الختيار الفعل الهسئول, فالهجاىين ال يتحهمون 

 .هسؤولية أفعالٍم الىعدام اإلرادة عىد االختيار
تتطمب هراقبة وتعىي السمطة اإلدارية في االعتبار القاىوىي  •

 ].17] والسمطة اإللٍية والضهير االعتبار األخالقي
تتطمب ثبات الٍوية والهعرفة ويعىي إن يكون لإلىسان ٌوية      

شخصية هحددة عىد استخدام فعل ها وتحهل هسؤولية ذلك 
الفعل, وأيضا تتطمب هعرفة القواعد التي يىبغي عميٍا السير في 
السموك بوجً عام حيث تزداد الهسؤولية االجتهاعية بزيادة 

 ].18] الهعرفة
 :قةالدراسات الساب

تىاول بعض الباحثين في هجال العموم االجتهاعية هفٍوم      
الهسؤولية االجتهاعية وسبل تىهيتٍا لدى إفراد الهجتهع. بيىها 
تىاول البعض هفٍوم الثقافة بشكل عام وهفٍوم ثقافة التساهح 

بشكل خاص لدى الشباب الجاهعي وعالقة ذلك  والالعىف
بهجهوعة هن الهتغيرات. وعمى الرغم هن وجود أوجً تشابً 
واختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة. إال أن 
الدراسات التي تىاول هوضوع الهسؤولية االجتهاعية وعالقتٍا 

م تىاول بثقافة التساهح لدى الشباب الجاهعي, قميمة وىادرة. وقد ت
 : الدراسات وفق الترتيب الزهىي عمى الىحو االتي

ٌدفت إلى التعرف عمى هفٍوم  [19] دراسة ياسين     
الالعىف كهفٍوم اجتهاعي وسياسي. وبحث ودراسة العواهل 
االجتهاعية التي تدعم البىاء الثقافي العراقي في تبىيً هفٍوم 

كن هن خاللٍا الالعىف الهجتهع. التعرف عمى اآلليات ا لتي يه
توطين ثقافة الالعىف في الهجتهع العراقي وجعمً سهً هن 

 .سهاتً الثقافية
 ٌدفت إلى هعرفة ىوع وطبيعة دراسة [20] كها أجرى عقمة     

ودرجة العالقة بين هستوى التزام الهسؤولية االجتهاعية, وبين 
هستوى ههارسة القيم لدى طالب جاهعة البمقاء في الهجاالت 

ل توجد فروق ذات داللة التي اش تهمت عميٍا أداة الدراسة, ٌو
إحصائية بين هتوسطات درجات التزام طالب جاهعة البمقاء 
التطبيقية بالهسؤولية االجتهاعية وههارسة القيم تعزى لهتغيرات 
الجىس, والكمية, والتخصص, والهستوى الدراسي. وبمغت عيىة 

ة إلى عدد هن ( طالبا وطالبً. وتوصمت الدراس367الدراسة )
الىتائج هن أٌهٍا: أن ٌىاك عالقة ارتباط هوجبة ذات داللة 
إحصائية بين هستوى الهسؤولية االجتهاعية, وبين هستوى 
ههارسة القيم عىد طالب جاهعة البمقاء التطبيقية, وعدم وجود 
فروق بين هتوسطات التزام طالب جاهعة البمقاء بالهسؤولية 

ىس, وأيضا وجود فرق ذات داللة االجتهاعية تعزى لهتغير الج
إحصائية بين هتوسطات التزام الطالب بالهسؤولية االجتهاعية 

 .بين بعض طمبة الكميات
دراسة ٌدفت إلى التعرف عمى  [21] كها أجرى وويت     

العالقة بين الهسؤولية االجتهاعية وهتغيرات الشخصية والهوقف. 
هعتين أهريكيتين, أها هجتهع الدراسة فيتكون هن جهيع طالب جا

 .( طالبا194) وبمغت عيىة الدراسة
وتوصمت الدراسة إلى عدد هن الىتائج هن أٌهٍا: أن هالحظة 
أن الرضاء عن الجاهعة والقدرة عمى تأجيل الهتعة ٌي أكثر 

 .قدرة عمى التىبؤ بالهسؤولية االجتهاعية بالىسبة لمذكور
دراسة ٌدفت إلى التعرف عمى  [22] كها اجرى الحارثي     

واقع الهسؤولية االجتهاعية لدى الشباب السعودي, والتعرف عمى 
سبل تىهية الهسؤولية االجتهاعية لديٍم. بمغت عيىة الدراسة 

( شاب هن الذكور. وتوصمت الدراسة إلى عدد هن الىتائج 600)
هن أٌهٍا: أن ٌىاك إحساس عاليا لمهسؤولية الشخصية 

دى أفراد العيىة, وان ٌىاك عالقة ايجابية ودالة بين االجتهاعية ل
كل هن درجة اإلحساس الهسؤولية الشخصية االجتهاعية 
بهجاالتٍا وهكوىاتٍا الخهسة وبين أعهار أفراد العيىة. أي اىً 
كمها زاد عهر الفرد زاد إحساسً بالهسؤولية االجتهاعية, وأيضا 

ن جاىب الهسؤولية ٌىاك ارتباطا داال وهوجبا )ضعيف ىسبيا( بي
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االجتهاعية وبين الهستوى التعميهي حيث أن ارتفاع الهستوى 
التعميهي يقابمً ارتفاع في درجة اإلحساس في الهسؤولية 
ىاك فروق دالة إحصائيا بين الهجهوعات أي بين  الشخصية, ٌو
أفراد العيىة في الهٍن الهختمفة وبين درجاتٍم في الهسؤولية 

ها تبين اىً ال توجد فروق ذات داللة الشخصية االجتهاعية, ك
إحصائية بين درجة إحساس أفراد العيىة بالهسؤولية األخالقية 

 .والهٍن التي يىتهي لٍا أفراد العيىة
ٌدفت إلى هعرفة اثر  دراسة [23] كها اجرى ٌوبكىز     

رحالت وزارة الخدهة قصيرة الهدى عمى تىهية وتطوير الهسؤولية 
م  14طالبة,  50ىة الدراسة )لدى العيىة. بمغت عي طالبا( ٌو

الذين اشتركوا في خهس رحالت هختمفة لوزارة الخدهة قصيرة 
الهدى كهجهوعة وزارة الخدهة. توصمت الدراسة إلى عدد هن 
الىتائج هن أٌهٍا: أن الطالب الذين اشتركوا في رحالت وزارة 

هن  الخدهة أكثر إحساسا بالهسؤولية االجتهاعية في ىٍاية الرحمة
 .طالب الهجهوعة الضابطة

هعظم  همخص الدراسات السابقة, وهوقع الدراسة الحالية هىٍا
الدراسات السابقة تىاولت هفٍوم الهسؤولية االجتهاعية وهدى 

, واثر بعض الهتغيرات عمى ام الطمبة الجاهعيين بهسؤولياتٍمالتز 
هدى التزاهٍم. بيىها تىاولت بعض الدراسات هفٍوم ثقافة التساهح 
ا,  أو الالعىف ودور التىشئة االجتهاعية في تىهيتٍا وتعزيٌز
وتأثير بعض الهتغيرات عمى هدى التزام ثقافة التساهح. بيىها 
ية اىفردت الدراسة الحالية بالتعرف عمى وجً العالقة بين الهسؤول

االجتهاعية وثقافة التساهح هع توضيح اثر بعض الهتغيرات 

ذا ها يهيز ٌذي الدراسة عن سابقاتٍا. وقد  عمى ٌذي العالقة. ٌو
 .استفاد الباحث هىٍا في صياغة هشكمة البحث وبمورتٍا

وكذلك هقارىة الىتائج التي  وأيضا في إعداد أدوات الدراسة.
 .سة الحاليةوردت بالدراسات السابقة بىتائج الدرا

 الطريقة واإلجراءات. 4
يتضهن ٌذا الفصل وصفا لهجتهع الدراسة, وعيىتٍا, واألدوات 
جراءات  الهستخدهة فيٍا, وكيفية تقييم صدقٍا وثباتٍا, وا 

 .التطبيق, وتفسير الىتائج, كها يتضهن وصفا لهىٍج الدراسة
 مجتمع الدراسة وعينتها. أ

الهقيدين في جاهعة تكون هجتهع الدراسة هن جهيع الطالب 
ٌـ 1435/1436ىايف العربية لمعموم األهىية في العام الدراسي 

 .( طالبا902م. والبالغ عددٌم )2014/2015
وىظرا الن هجتهع الدراسة كبيرًا قام الباحث باستخراج عيىة      

طبقية الن ٌىاك تباين وعدم تجاىس في هجتهع الدراسة ألىً 
وطالب هرحمة هاجستير وطالب يحوي طالب هرحمة دكتوراي 

وفي ٌذي الحالة البد هن اخذ عيىة طبقية لكي  هرحمة دبموم.
, وقد قام الباحث باستخدام الهعادالت اإلحصائية تهثل كل طبقة

التي تحدد الحد األدىى الهىاسب لحجم العيىة والذي يساوي في 
% وخطاء في تقدير 95طالبًا وذلك بدرجة ثقة  252ٌذي الحالة 

ولكن الباحث قام بتوزيع عدد هن االستباىات  0.05بة الىس
ضعف ٌذا العدد لتكون العيىة أكثر تهثيال  –تقريبا  –يساوي 

وبمغ  ( استباىة عمى الطالب.500لمهجتهع, حيث قام بتوزيع )
 .( طالبا481عدد الطالب الذين أجابوا عمى أداة الدراسة )

 1جدول 
 وضح الخصائص الديموغرافية إلفراد العينةي

 النسبة العدد العمر م
 1,7 8 سىة 23أقل هن  1
 24,9 120 سىة 25سىة إلى اقل هن  23هن  2
 73,3 353 سىة فأكثر 25هن  3

 الىسبة العدد الحالة االجتهاعية
 16,4 81 أعزب 1
 83,6 399 هتزوج 2

 الىسبة العدد هتوسط الدخل الشٍري لألسرة



 
 

109 

 7,7 37 لاير 7000لاير إلى اقل هن  3000هن  1
 27,0 130 لاير 11000لاير إلى اقل هن  7000هن  2
 54,5 262 لاير 15000لاير إلى اقل هن  11000هن  3
 10,6 51 لاير فأكثر 15000هن  4

 %100 481 الهجهوع

  ب. أدوات الدراسة
 (1416الهسؤولية االجتهاعية لمحارثي )أوال: هقياس 

حيث قام ببىاء هقياس لمهسؤولية االجتهاعية لمفرد في الهجتهع  
السعودي, وقد اعتهد عمى هراجعة أدبيات البحث عهوها في 
هجال عمم الىفس االجتهاعي وعمم االجتهاع خصوصا وكذلك 
اعتهد عمى الهقاييس والدراسات السابقة, كذلك قام بهىاقشة 
الهقياس في صورتً الهعدلة هع هحكهين هن الهختصين في ٌذا 
الهجال وقد توصل إلى صورة أولية لمهقياس كاىت عبارة عن 

عبارة تم حذف اثىتين وعشرين عبارة هىٍا لتصل إلى سبعين  92
عبارة ويتكون الهقياس هن خهسة أبعاد لمهسؤولية االجتهاعية 

 :ٌي
 .عبارة (13الهسؤولية الشخصية تتكون هن ) •
 .( عبارة15الهسؤولية االخالقية تتكون هن ) •
 .( عبارة15الهسؤولية الوطىية تتكون هن ) •
 .( عبارة13هسؤولية الفرد إهام إفراد هجتهعً تتكون هن ) •
 .( عبارة14الهسؤولية ىحو البيئة والىظام تتكون هن ) •

 :تصحيح العبارات الهوجبة
 (.يحدث غالبا) ارة عمى( تعطى حيىها تكون اإلش3الدرجة ) •

 (.يحدث أحياىا) ( تعطى حيىها تكون اإلشارة عمى2الدرجة ) •
 (.ىادرا ها يحدث) ( تعطى حيىها تكون اإلشارة عمى1الدرجة ) •

ي الفقرات 44وعدد العبارات الهوجبة =   :ٌو
 :تصحيح العبارات السالبة

 (.ىادرا ها يحدث) ( تعطى حيىها تكون اإلشارة عمى3الدرجة ) •
 (.يحدث أحياىا) ( تعطى حيىها تكون اإلشارة عمى2الدرجة ) •
 (.يحدث غالبا) ( تعطى حيىها تكون اإلشارة عمى1الدرجة ) •

ي الفقرات 26وعدد العبارات السالبة =   : ٌو
 ثبات الهقياس

=  تم حساب درجة الثبات لمهقياس بعدة طرق, ثبات ألفا     
لثبات بطريقة بيرسون لمهقياس ككل )سبعين فقرة(, وا 0,88

وفي كمتا الحالتين فان هؤشر  0,75لمتجزئة الىصفية وكاىت 
 (.ٌـ1416 )الحارثي, الثبات يدل عمى ثبات عال لمهقياس

 صدق الهقياس
وقد تم استخراج عدة هؤشرات عمى صدق الهقياس هىٍا صدق 
الهحتوى كها في الجدول التالي والذي يوضح عالقة االرتباط 

 :هقياس الخهسة والدرجة الكمية لمهقياسبين هجاالت ال

 2جدول 
 يوضح عالقة االرتباط بين مجاالت المقياس الخمسة والدرجة الكمية لممقياس

 معامل االرتباط مع المقياس الكمي المجال
 0,70 الهسؤولية الشخصية
 0,80 الهسؤولية األخالقية
 0,81 الهسؤولية الوطىية

 0,79 هسئولية الفرد ىحو أفراد هجتهعً وقضاياٌم
 0,83 هسؤولية الفرد ىحو البيئة والىظام

ذي القيم التي في الجدول أعالي تبين عالقة ارتباط قوية        ٌو
 إلى حد كبير بين هجاالت الهقياس والدرجة الكمية لمهقياس

 (.ٌـ1416)الحارثي, 

 قام الباحث في الدراسة الحالية بتعديل هقياس زيد الحارثي     
عبارات وذلك بعد تطبيق الدراسة عمى عيىة  3حيث تم حذف  

طالب( وبعد حساب االرتباط وجد أن  60استطالعية )قواهٍا 
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( ارتباطٍا ضعيف لذا تم حذفٍها. 59, 30, 1الفقرات التالية )
 ( 67لية االجتهاعية )بحيث أصبح عدد عبارات هقياس الهسؤو 

 .( عبارة70عبارة بدال هن )
 (ثاىيًا: هقياس ثقافة التساهح )هن إعداد الباحث

ويقيس درجة ثقافة التساهح لدى طالب جاهعة ىايف العربية 
( فقرة, وذلك هن خالل 41لمعموم األهىية, ويتكون هن )

 .االستعاىة باألدب الىظري الهتعمق بالهوضوع
 صدق األداة

 :الصدق الظاٌري -1
لمتعرف عمى هدى الصدق الظاٌري لهقياس أدوات       

الدراسة في قياس ها وضع لقياسً قام الباحث بعرضً في 
صورتً الهبدئية عمى عدد هن الهحكهين األكاديهيين, وذلك 

رائٍم حول وضوح العبارات, وتصحيح ها يىبغي آالستطالع 
ة لمهحور الذي تصحيحً هىٍا, وهدى أٌهية وهالئهة كل عبار 

تىتهي إليً, وهدى هىاسبة كل عبارة لقياس ها وضعت ألجمً, 
هع إضافة أو حذف ها يرون هن عبارات في أي هحور هن 

الهحاور؛ وعمى ضوء توجيٍاتٍم وهقترحاتٍم قام الباحث بإجراء 
التعديالت التي اتفقوا عميٍا, وتعديل صياغة بعض العبارات 

غتٍا حتى يكون الهقياس أكثر التي اقترحوا ضرورة إعادة صيا
وضوحًا وهالئهة لقياس ها وضع ألجمً. وفي ضوء آراء 
الهحكهين قام الباحث بإعداد الهقياس في صيغتً الىٍائية والذي 

 .الهفحوصين( فقرة وهن ثم تطبيقً هيداىيًا عمى 41يتكون هن )
 : الصدق البىائي -2

ٌذا الىوع ٌىاك طرقًا عدة يهكن أن تستخدم لموصول إلى      
هن الصدق هىٍا حساب درجة ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية, 
ودرجة االرتباط ستكون الهحك لمحكم عمى هدى صدق كل فقرة 
في قياس السهة التي تسعى الدرجة الكمية إلى قياسٍا, وقد تم 
حساب هعاهل االرتباط بين الدرجة الكمية لمهقياس ودرجة كل 

( هبحوثًا, 481دراسة البالغ قواهٍا )عبارة عمى العيىة الكمية لم
وكاىت هعظم هعاهالت االرتباط إيجابية ودالة عىد هستوى 

ذا يدل عمى االتساق الداخمي والترابط بين فقرات 0.01) (, ٌو
 :أداة الدراسة, والجدول التالي يبين تفاصيل ذلك

 3جدول 
 المسؤولية االجتماعية يوضح معامل االرتباط لمقياس

معامل االرتباط  رقم العبارة
 بالمقياس

معامل االرتباط 
 المصحح

قيمة ألفا إذا 
 حذف العنصر

معامل االرتباط  رقم العبارة
 بالمقياس

معامل االرتباط 
 المصحح

قيمة ألفا إذا 
 حذف العنصر

1 0.228** 0.190 0.872 35 0.233** 0.192 0.872 
2 0.245** 0.203 0.872 36 0.268** 0.224 0.872 
3 0.247** 0.209 0.872 37 0.264** 0.215 0.872 
4 0.352** 0.312 0.871 38 0.240** 0.201 0.872 
5 0.433** 0.373 0.870 39 0.281** 0.237 0.872 
6 0.249** 0.221 0.872 40 0.394** 0.362 0.870 
7 0.568** 0.525 0.867 41 0.308** 0.265 0.871 
8 0.359** 0.335 0.871 42 0.230** 0.196 0.872 
9 0.254** 0.216 0.872 43 0.382** 0.348 0.870 
10 0.379** 0.326 0.871 44 0.319** 0.291 0.871 
11 0.332** 0.308 0.871 45 0.350** 0.308 0.871 
12 0.222** 0.175 0.873 46 0.166** 0.116 0.873 
13 0.272** 0.242 0.872 47 0.241** 0.204 0.872 
14 0.309** 0.269 0.871 48 0.244** 0.203 0.872 
15 0.485** 0.424 0.869 49 0.231** 0.187 0.873 
16 0.255** 0.226 0.872 50 0.259** 0.203 0.872 
17 0.273** 0.231 0.872 51 0.245** 0.211 0.872 
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18 0.353** 0.326 0.871 52 0.254** 0.219 0.872 
19 0.289** 0.254 0.872 53 0.402** 0.353 0.870 
20 0.280** 0.243 0.872 54 0.344** 0.317 0.871 
21 0.232** 0.195 0.872 55 0.344** 0.297 0.871 
22 0.329** 0.295 0.871 56 0.337** 0.305 0.871 
23 0.366** 0.334 0.871 57 0.500** 0.449 0.869 
24 0.426** 0.378 0.870 58 0.294** 0.252 0.872 
25 0.377** 0.319 0.871 59 0.340** 0.305 0.871 
26 0.542** 0.485 0.868 60 0.361** 0.333 0.871 
27 0.504** 0.455 0.869 61 0.230** 0.194 0.872 
28 0.461** 0.423 0.869 62 0.256** 0.222 0.872 
29 0.173** 0.141 0.873 63 0.304** 0.253 0.872 
30 0.337** 0.298 0.871 64 0.351** 0.308 0.871 
31 0.347** 0.288 0.871 65 0.157** 0.100 0.873 
32 0.305** 0.259 0.872 66 0.429** 0.389 0.870 
33 0.388** 0.344 0.870 67 0.444** 0.404 0.870 
34 0.466** 0.409 0.869  

 أو أقل 0.01دال عىد هستوى  **
هعاهل االرتباط الهصحح: ٌو هعاهل ارتباط بيرسون بين *

الدرجة عمى العبارة وبين الدرجة الكمية لمهحور هحذوفًا هىً 
 .درجة العبارة

( أن كل هعاهالت االرتباط بين 3يتضح هن الجدول رقم )
الهسؤولية االجتهاعية وبين الهجهوع العبارات الهكوىة لهقياس 

( أو أقل, هها يوحي أن 0.01الكمي لمهقياس دالة عىد هستوى )
 .الهقياس يتسم بهعاهل الصدق وجاٌزيتً لمتطبيق الهيداىي

 4جدول 
 يوضح معامل االرتباط لمقياس ثقافة التسامح

معامل االرتباط  رقم العبارة
 بالبعد

معامل االرتباط 
 المصحح

قيمة ألفا إذا 
 حذف العنصر

معامل االرتباط  رقم العبارة
 بالمقياس

معامل االرتباط 
 المصحح

قيمة ألفا إذا 
 حذف العنصر

1 .367** .249 .677 34 .707** .548 .714 
2 .373** .235 .679 35 .627** .446 .738 
3 .454** .329 .667 36 .645** .489 .728 
4 .484** .369 .663 37 .608** .461 .734 
5 .413** .282 .673 38 .685** .570 .716 
6 .477** .378 .664 39 .616** .416 .746 
7 .437** .316 .669 40 .622** .454 .735 
    41 628** .447 .739 
8 .501** .284 .682     
9 .351** .203 .683     
10 .421** .278 .674     
11 .460** .334 .667     
12 .285** .167 .685     
13 .403** .292 .672     
14 .428** .312 .670     
15 .389** .257 .676     
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16 .500** .385 .661     
17 .351** .257 .699     
18 .432** .303 .694     
19 .415** .280 .697     
20 .440** .316 .693     
21 .511** .394 .684     
22 .448** .321 .692     
23 .373** .247 .700     
24 .516** .404 .683     
25 .453** .330 .691     
26 .421** .298 .695     
27 .447** .331 .692     
28 .484** .382 .687     
29 .315** .199 .704     
30 .414** .280 .697     
31 .463** .320 .692     
32 .203** .088 .713     
33 .425** .268 .699     

  أو أقل 0.01دال عىد هستوى  **
( أن جهيع هعاهالت ارتباط 4يتبين هن ىتائج الجدول رقم )     

العبارات بالبعد الذي تىتهي إليً في هقياس الوعي الوقائي كاىت 
ذا يعطي اىطباعًا لسالهة 0.01هستوى )دالة عىد  ( أو أقل, ٌو

 .استخدام الهقياس هيداىياً 
 :ثبات الهقياس 
يشير الثبات إلى إهكاىية الحصول عمى الىتائج ىفسٍا لو      

أعيد تطبيق الهقياس عمى ىفس األفراد, ويقصد بً: "إلى أي 

درجة ُيعطي الهقياس قراءات هتقاربة عىد كل هرة يستخدم فيٍا 
أو ها ٌي درجة اتساقً واىسجاهً واستهراريتً عىد تكرار 

 .استخداهً في أوقات هختمفة
وهن أشٍر الهعادالت الهستخدهة لقياس الثبات الداخمي لألداة 

ولموقوف  (Cronbach's Alpha (α)) هعاهل ألفا كروىباخ
 عمى ثبات الهقياس عن طريق استخدام هعاهل ألفا كروىباخ

 :ىىاقش ذلك هن خالل الجدول التالي

 5جدول 
 يوضح معامل الثبات ألداتي الدراسة باستخدام ألفا كرونباخ

 قيمة ألفا عدد العبارات أداتي الدراسة
 0.87 67 هقياس الهسؤولية االجتهاعية

 0,78 41 هقياس ثقافة التساهح
 لثبات كروىباخ ألفا قيهة أن( 5) رقم الجدول هن يتضح     
 االجتهاعي, الوعي لهقياس( 0.78) بمغت قد الدراسة أدوات
 القيم ٌذي وتعد االجتهاعية, الهسؤولية لهقياس( 0.87) هقابل
 كثير يرى حيث الدراسة, أداة ثبات لهدى جداً  وهطهئىة هرتفعة

  كروىباخ ألفا هعاهل كفاية عمى لمحكم الهحك أن الهختصين هن
  تسفر أن يهكن التي الىتائج ثبات إلى يشير هها ,(0.75) ٌو

 .التطبيق عىد الدراسة أداة عىٍا
 . النتائج ومناقشتها5

 طمبة لدى االجتهاعية الهسؤولية التزام درجة ها: األول السؤال
 األهىية؟ لمعموم العربية ىايف جاهعة
 :ذلك ىتائج يمي وفيها
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 6 جدول
 األمنية لمعموم العربية نايف جامعة طمبة لدى االجتماعية المسؤولية التزام درجة عن لمكشف الوصفية اإلحصاءات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد محاور المسؤولية االجتماعية
 0.33855 2,6053 481 الهسؤولية الشخصية
 0.24592 2,6161 481 الهسؤولية االخالقية
 0.20368 2,6578 481 الهسؤولية الوطىية
 0.20208 2,6561 481 هسؤولية الفرد

 0.20811 2,6785 481 الهسؤولية ىحو البيئة والىظام
 0.18626 2,6417  هجهوع الهسؤولية االجتهاعية

 0.19569 2,6044 481 الهجهوع
 الوصفية اإلحصاءات( 6) رقم الجدول ىتائج توضح     

 جاهعة طمبة لدى االجتهاعية الهسؤولية التزام درجة عن لمكشف
 الهتوسط أن خاللً هن وتبين األهىية, لمعموم العربية ىايف

و( 2.60) بمغ االجتهاعية لمهسؤولية العام الحسابي  في يقع ٌو
 يحدث" إلى تشير التي الثالثي الهقياس فئات هن األولى الفئة
 هتوفرة االجتهاعية الهسؤولية أن أي( 3-2.34) هن" غالباً 
 .األهىية لمعموم العربية ىايف جاهعة طمبة لدى عالية بدرجة

 طالب لدى االجتهاعية الهسؤولية ارتفاع أن الباحث ويعزو     
 الالهىٍجية األىشطة هن الكثير تصهيم إلى يعود قد الجاهعة

 ههارسة لمطمبة تتيح التي والهٍىية والفكرية العمهية والهىتديات

م  هن كجزء الهسؤوليات بعض تحهل في وتدريبٍم القيادية أدواٌر
 .لمهستقبل اإلعداد
( م2001) الحارثي دراسة ىتائج هع الحالية الدراسة ىتائج وتتفق
 الشخصية لمهسؤولية عاليا إحساس ٌىاك إن بيىت التي

 .العيىة إفراد لدى االجتهاعية
 ىايف جاهعة طمبة لدى التساهح ثقافة درجة ها: الثاىي السؤال
 :ذلك ىتائج يمي وفيها األهىية لمعموم العربية
 التساهح ثقافة عن لمكشف الوصفية اإلحصاءات( 7) رقم جدول
 األهىية لمعموم العربية ىايف جاهعة طمبة لدى

 7 جدول
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مقياس درجة التسامح
 0.36058 2.7454 481 درجة ثقافة التساهح

( اإلحصاءات الوصفية 7توضح ىتائج الجدول رقم )     
أن الهتوسط الحسابي العام لمكشف عن ثقافة التساهح, وتبين 

و يقع في الفئة األولى هن فئات 2.74ثقافة التساهح بمغ ) ( ٌو
إلى  2.34الهقياس الثالثي التي تشير إلى "يحدث غالبًا" هن )

عالية لدى طمبة جاهعة  بدرجة ة( أي أن ثقافة التساهح هتوفر 3
 .ىايف العربية لمعموم األهىية

السؤال الثالث: ها العالقة بين الهسؤولية االجتهاعية وثقافة 
وفيها  التساهح لدى طمبة جاهعة ىايف العربية لمعموم األهىية؟

 :يمي ىتائج ذلك
 العالقة بين التزام المسؤولية االجتماعية لدى طمبة جامعة نايف العربية لمعموم األمنيةمعامل ارتباط بيرسون لمعرفة .  8جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط  محاور الدراسة
 - 1 هجهوع الهسؤولية االجتهاعية

 000. **822. الهسؤولية الشخصية
 000. **863. الهسؤولية االخالقية
 000. **844. الهسؤولية الوطىية
 000. **740. هسؤولية الفرد

 000. **520. الهسؤولية ىحو البيئة والىظام
 000. **516. ثقافة التساهح

 ( أو أقل0.01دالة عىد هستوى ) **
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( العالقة بين التزام الهسؤولية 8توضح ىتائج الجدول رقم ) 
لمعموم األهىية وثقافة االجتهاعية لدى طمبة جاهعة ىايف العربية 

 :التساهح لديٍم, وتبين هن خاللً ها يمي
وجود عالقة ايجابية طردية بين الهسؤولية االجتهاعية وثقافة  -

التساهح فكمها ارتفعت الهسؤولية االجتهاعية ارتفعت درجة ثقافة 
 .التساهح لدى طمبة جاهعة ىايف العربية لمعموم األهىية

طردية بين الهسؤولية الشخصية وجود عالقة ارتباطيً  -
والهسؤولية األخالقية والوطىية, فكمها ارتفعت الهسؤولية 
األخالقية ارتفعت الهسؤولية الوطىية والشخصية وهسؤولية الفرد 

 .والهسؤولية ىحو البيئة والىظام
ويرى الباحث أن ٌذي الىتيجة هىطقية, ألىً كمها توفرت       

ا ست سٍم إسٍاهًا فاعاًل في الهسؤولية ثقافة التساهح فٍي بدوٌر
االجتهاعية, ألن التساهح يعد الداعم األول لمعالقات االجتهاعية 
واىطالقًا هن ٌذا الهفٍوم, ىجد الهؤسسات التعميهية في الههمكة 
العربية السعودية تسعى إلى الهشاركة في براهج وأىشطة هتىوعة 

ة هتفاوتة, كها وقد تكون هوجٍة لفئة أو لفئات هحددة ولهدد زهىي
قد تسعى أحياىًا إلى الهىٍج التكاهمي الذي يسعى إلى تشكيل 
هجالس وطىية تتولى هٍهة تخطيط ووضع السياسة الثقافية 

 .الهعتهدة في الجاهعة لدى هىسوبيٍا
ولعل ىتائج الدراسة الحالية تتفق هع أىصار االتجاي البىائي  

دخل في إطار الوظيفي الذي يرى أن الهسؤولية االجتهاعية ت
الهىظوهة الثقافية لمهجتهع إذ تستهد أصولٍا هن ثقافة الهجتهع 
ذي  وعاداتً وتقاليدي وقيهً وطرائق تفكيري وأىهاطً السموكية, ٌو

ا الذات البشرية في إثىاء  جهيعا تستهد هن الرهوز التي تبتكٌر
 .التفاعل بيىٍا وبين ذوات اآلخرين

ة هع ىتائج دراسة الحارثي كها تتفق ىتائج الدراسة الحالي     
التي بيىت إن ٌىاك وعي كبير بالهسؤولية االجتهاعية لدى 
الطالب. كها تتفق ىتائج الدراسة الحالية هع ىتائج دراسة عقمة 

م( التي بيىت إن ٌىاك عالقة ارتباط هوجبة ذات داللة 2008)
إحصائية بين هستوى الهسؤولية االجتهاعية, وبين هستوى 

عىد طالب الجاهعة, كها تتفق هع ىتائج دراسة ههارسة القيم 
م( التي بيىت إن ٌىاك إحساس عاليا لمهسؤولية 2001) الحارثي

الشخصية االجتهاعية لدى إفراد العيىة, وان ٌىاك عالقة ايجابية 
ودالة بين كل هن درجة اإلحساس الهسؤولية الشخصية 

 .االجتهاعية بهجاالتٍا وهكوىاتٍا الخهسة
ع: ٌل توجد فروق ذات داللً إحصائية في التزام السؤال الراب

الهسؤولية االجتهاعية لدى طمبة جاهعة ىايف العربية لمعموم 
األهىية تبعا لمهتغيرات األولية )العهر, الحالة االجتهاعية, 

 هستوى الدخل الشٍري(؟
 : الفروق باختالف هتغير العهر - أ

إحصائية في لمتعرف عمى ها إذا كاىت ٌىالك فروق ذات داللة 
هتوسطات إجابات أفراد هجتهع الدراسة طبقًا الختالف هتغير 

 One Way) "  العهر استخدم الباحث " تحميل التباين األحادي

ANOVA)  لتوضيح داللة الفروق في هتوسطات إجابات أفراد
هجتهع الدراسة طبقًا إلى اختالف هتغير العهر, وجاءت الىتائج 

 :كها يوضحٍا الجدول التالي
 9جدول 

( لمعرفة الفروق في متوسطات إجابات أفراد مجتمع الدراسة نحو المسؤولية One Way ANOVAنتائج " تحميل التباين األحادي " )
 االجتماعية طبقًا إلى اختالف متغير العمر

مجموع  مصدر التباين المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 

 7.858 782. 2 1.564 بين الهجهوعات الهسؤولية الشخصية
 
 

**.000 
 
 

 099. 825 82.081 داخل الهجهوعات
  827 83.644 الهجهوع

 21.621 1.220 2 2.440 بين الهجهوعات الهسؤولية األخالقية
 
 

**.000 
 
 

 056. 825 46.558 داخل الهجهوعات
  827 48.998 الهجهوع
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 46.774 1.819 2 3.637 بين الهجهوعات الهسؤولية الوطىية
 
 

**.000 
 
 

 039. 825 32.076 داخل الهجهوعات
  827 35.713 الهجهوع

 79.879 3.854 2 7.708 بين الهجهوعات هسؤولية الفرد
 
 

**.000 
 
 

 048. 825 39.806 داخل الهجهوعات
  827 47.514 الهجهوع

 58.516 2.917 2 5.834 بين الهجهوعات الهسؤولية ىحو البيئة والىظام
 
 

**.000 
 
 

 050. 825 41.123 داخل الهجهوعات
  827 46.957 الهجهوع

  1.813 2 3.626 بين الهجهوعات هجهوع الهسؤولية االجتهاعية
  034. 825 27.976 داخل الهجهوعات

   827 31.602 الهجهوع
 One) ( تحميل التباين األحادي9توضح ىتائج الجدول رقم )

Way ANOVA)  لهعرفة الفروق في هتوسطات إجابات أفراد
هجتهع الدراسة ىحو الهسؤولية االجتهاعية وفقًا لهتغير العهر, 

( 0.01إحصائيًا عىد هستوى )وتبين هن خاللً وجود فروق دالة 
 :أو ٌأقل في الهسؤولية االجتهاعية تبعًا لهتغير العهر وفقًا لمتالي

( أو أقل في 0.01وجود فروق دالة إحصائيًا عىد هستوى ) -
 .الهسؤولية الشخصية, تبعًا لهتغير الفئة العهرية

 ( أو أقل في 0.01وجود فروق دالة إحصائيًا عىد هستوى ) -

 .ألخالقية, تبعًا لهتغير الفئة العهريةالهسؤولية ا
( أو أقل في 0.01وجود فروق دالة إحصائيًا عىد هستوى ) -

 .الهسؤولية الوطىية, تبعًا لهتغير الفئة العهرية
( أو أقل في 0.01وجود فروق دالة إحصائيًا عىد هستوى ) -

 .هسؤولية الفرد, تبعًا لهتغير الفئة العهرية
( أو أقل في 0.01يًا عىد هستوى )وجود فروق دالة إحصائ -

 .الهسؤولية ىحو البيئة والىظام, تبعًا لهتغير الفئة العهرية
 :الفروق باختالف هتغير الحالة االجتهاعية - ب

 11جدول 
الدراسة في محاور المسؤولية االجتماعية تبعًا لمتغير ( لمعرفة الفروق في متوسطات إجابات أفراد مجتمع T.testنتائج " تحميل )اختبار ت 

 الحالة االجتماعية
 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية محاور الدراسة

 4.024- 31573. 2.5741 81 أعزب الهسؤولية الشخصية
 

.000 
 30661. 2.7510 399 هتزوج 

 4.451- 24021. 2.5814 81 أعزب الهسؤولية األخالقية
 

.000 
 24744. 2.7309 399 هتزوج 

 4.395- 20463. 2.6194 81 أعزب الهسؤولية الوطىية
 

.000 
 21814. 2.7455 399 هتزوج 

 4.492- 23406. 2.5803 81 أعزب هسؤولية الفرد
 

.000 
 27509. 2.7288 399 هتزوج 

 2.590- 23669. 2.6187 81 أعزب ىحو البيئة والىظام الهسؤولية
 

.010 
 24836. 2.7045 399 هتزوج 

 5.136- 18990. 2.5950 81 أعزب هجهوع الهسؤولية االجتهاعية
 

.000 
 22709. 2.7330 399 هتزوج 

لهعرفة  T.test) ( )اختبار ت10تبين ىتائج الجدول رقم )
الفروق في هتوسطات إجابات أفراد هجتهع الدراسة في 

الهسؤولية االجتهاعية تبعًا لهتغير الحالة االجتهاعية, وتبين هن 
 :خاللً ها يمي
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( أو أقل في 0.01وجود فروق دالة إحصائيًا عىد هستوى ) -
الهسؤولية الشخصية تبعًا لهتغير الحالة االجتهاعية, وكاىت ٌذي 

الهتزوجين هقارىًة بالعزاب, أي أن الهسؤولية  الفروق لصالح
 .الشخصية أعمى لدى الهتزوجين هقارىة بالعزاب

( أو أقل في 0.01وجود فروق دالة إحصائيًا عىد هستوى ) -
الهسؤولية األخالقية تبعًا لهتغير الحالة االجتهاعية, وكاىت ٌذي 

 .الفروق لصالح الهتزوجين هقارىًة بالعزاب
( أو أقل في 0.01لة إحصائيًا عىد هستوى )وجود فروق دا -

الهسؤولية الوطىية تبعًا لهتغير الحالة االجتهاعية, وكاىت ٌذي 
 .الفروق لصالح الهتزوجين هقارىًة بالعزاب

( أو أقل في 0.01وجود فروق دالة إحصائيًا عىد هستوى ) -
هسؤولية الفرد تبعًا لهتغير الحالة االجتهاعية, وكاىت ٌذي 

 .صالح الهتزوجين هقارىًة بالعزابالفروق ل
( أو أقل في 0.01وجود فروق دالة إحصائيًا عىد هستوى ) -

الهسؤولية ىحو البيئة والىظام تبعًا لهتغير الحالة االجتهاعية, 
 .وكاىت ٌذي الفروق لصالح الهتزوجين هقارىًة بالعزاب

 : الفروق باختالف هتغير الدخل الشٍري -ج

 11جدول 
( لمعرفة الفروق في متوسطات إجابات أفراد مجتمع الدراسة في المسؤولية One Way ANOVAنتائج " تحميل التباين األحادي " )

 االجتماعية تبعًا لمتغير الدخل الشهري
مجموع  مصدر التباين المحور

 مربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة اإلحصائية قيمة ف

 9.340 917. 3 2.751 بين الهجهوعات الهسؤولية الشخصية
 
 

.000* 
 
 

 098. 824 80.893 داخل الهجهوعات
  827 83.644 الهجهوع

 6.798 394. 3 1.183 بين الهجهوعات الهسؤولية االخالقية
 
 

.000* 
 
 

 058. 824 47.815 داخل الهجهوعات
  827 48.998 الهجهوع

 5.337 227. 3 681. بين الهجهوعات الهسؤولية الوطىية
 
 

.001* 
 
 

 043. 824 35.032 داخل الهجهوعات
  827 35.713 الهجهوع

 18.701 1.010 3 3.029 بين الهجهوعات هسؤولية الفرد
 
 

.000* 
 
 

 054. 824 44.485 داخل الهجهوعات
  827 47.514 الهجهوع

 18.362 981. 3 2.942 بين الهجهوعات الهسؤولية ىحو البيئة والىظام
 
 

.000* 
 
 

 053. 824 44.014 داخل الهجهوعات
  827 46.957 الهجهوع

 10.663 394. 3 1.181 بين الهجهوعات هجهوع الهسؤولية االجتهاعية
 
 

.000* 
 
 

 
  037. 824 30.421 داخل الهجهوعات

   827 31.602 الهجهوع
 األحادي التباين تحميل( 11) رقم الجدول ىتائج توضح     

(One Way ANOVA) هتوسطات في الفروق لهعرفة 
 وفقاً  االجتهاعية الهسؤولية ىحو الدراسة هجتهع أفراد إجابات
 وجود خاللً هن وتبين لألسرة, الشٍري الدخل هستوى لهتغير

 الهسؤولية في ٌأقل أو( 0.01) هستوى عىد إحصائياً  دالة فروق
 :لمتالي وفقاً  الشٍري الدخل هستوى لهتغير تبعاً  االجتهاعية

 في أقل أو( 0.01) هستوى عىد إحصائياً  دالة فروق وجود -
 .الشٍري الدخل هستوى لهتغير تبعاً  الشخصية, الهسؤولية
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 في أقل أو( 0.01) هستوى عىد إحصائياً  دالة فروق وجود -
 .الشٍري الدخل هستوى لهتغير تبعاً  االخالقية, الهسؤولية

 في أقل أو( 0.01) هستوى عىد إحصائياً  دالة فروق وجود -
 .الشٍري الدخل هستوى لهتغير تبعاً  الوطىية, الهسؤولية

 في أقل أو( 0.01) هستوى عىد إحصائياً  دالة فروق وجود -
 .الشٍري الدخل هستوى لهتغير تبعاً  الفرد, هسؤولية

 في أقل أو( 0.01) هستوى عىد إحصائياً  دالة فروق وجود -
 الدخل هستوى لهتغير تبعاً  والىظام, البيئة ىحو الهسؤولية
 .الشٍري

 درجة في إحصائية داللة ذات فروق توجد ٌل: الخاهس السؤال 
 تبعا األهىية لمعموم العربية ىايف جاهعة طمبة لدى التساهح ثقافة

 ؟(الشٍري الدخل هتوسط, االجتهاعية الحالة, العهر) لمهتغيرات
 : العهر هتغير باختالف الفروق - أ

 12 جدول
 التسامح ثقافة درجة في الدراسة مجتمع أفراد إجابات متوسطات في الفروق لمعرفة( One Way ANOVA" ) األحادي التباين تحميل"  نتائج

 العمر متغير اختالف إلى طبقاً 
مجموع  مصدر التباين المحور

 مربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 155.286 4.295 2 8.590 بين الهجهوعات ثقافة التساهح
 
 

**.000 
 
 

 028. 825 22.818 داخل الهجهوعات
  827 31.407 الهجهوع

 األحادي التباين تحميل( 12) رقم الجدول ىتائج توضح     
(One Way ANOVA) هتوسطات في الفروق لهعرفة 

 وفقاً  التساهح ثقافة درجة ىحو الدراسة هجتهع أفراد إجابات

 عىد إحصائياً  دالة فروق وجود خاللً هن وتبين العهر, لهتغير
 .العهر لهتغير تبعاً  التساهح ثقافة في ٌأقل أو( 0.01) هستوى

 :االجتهاعية الحالة هتغير باختالف الفروق -ب
 13 جدول

 متغير اختالف إلى طبقاً  التسامح ثقافة درجة في الدراسة مجتمع أفراد إجابات متوسطات في الفروق لمعرفة( T.test ت اختبار) تحميل"  نتائج
 االجتماعية الحالة

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية محاور الدراسة
 3.408- 19626. 2.6396 81 أعزب درجة ثقافة التساهح

 
0.001* 

 15123. 2.7317 399 هتزوج 
 لهعرفة T.test) ت اختبار( )13) رقم الجدول ىتائج تبين

 درجة في الدراسة هجتهع أفراد إجابات هتوسطات في الفروق
 :يمي ها خاللً هن وتبين االجتهاعية, الحالة لهتغير تبعاً  ثقافة

 التزام في( 0.01) هستوى عىد إحصائياً  دالة فروق وجود -

 ٌذي وكاىت االجتهاعية, الحالة لهتغير تبعاً  التساهح ثقافة
 .بالعزاب هقارىة الهتزوجين لصالح الفروق

 : الشٍري الدخل هتغير باختالف الفروق -ج

 14 جدول
 الدخل متغير اختالف إلى طبقاً  الدراسة مجتمع أفراد إجابات متوسطات في لمفروق( One Way ANOVA" ) األحادي التباين تحميل"  نتائج

 الشهري
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين المقياس

 32.925 1.121 3 3.362 بين الهجهوعات درجة ثقافة التساهح
 
 

.000* 
 
 

 034. 824 28.045 داخل الهجهوعات
  827 31.407 الهجهوع

 أقل أو( 0.01) هستوى عىد دالة *
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 One) األحادي التباين تحميل( 14) رقم الجدول ىتائج توضح 

Way ANOVA) أفراد إجابات هتوسطات في الفروق لهعرفة 
 هستوى لهتغير وفقاً  التساهح ثقافة درجة ىحو الدراسة هجتهع
 عىد إحصائياً  دالة فروق وجود خاللً هن وتبين الشٍري, الدخل
 لهتغير تبعاً  التساهح ثقافة درجة في ٌأقل أو( 0.01) هستوى
 :لمتالي وفقاً  الشٍري الدخل هستوى

 في أقل أو( 0.01) هستوى عىد إحصائياً  دالة فروق وجود -
 .الشٍري الدخل هستوى لهتغير تبعاً  التساهح, ثقافة درجة

 . التوصيات6
 ببعض الدراسة خرجت إليٍا, التوصل تم التي الىتائج ضوء في 

 التساهح ثقافة حالة رفع في تسٍم أن يهكن التي التوصيات
 تمك وهن الجاهعي, الطالب لدى االجتهاعية والهسؤولية
 :التوصيات

 هع يتىاسب بها الجاهعية الهرافق كافة هواءهة عمى العهل -1
 .الطالب لدى الفعمية االحتياجات

 العربية الجاهعات هع والخبرات العالقات تبادل عمى العهل -2
 التساهح ثقافة ىشر هجال في هتطورة خدهات تقدم التي والعالهية
 .االجتهاعية الهسؤولية التزام عمى والحث

 ثقافة ىشر باعتبار كافة الهجتهع هؤسسات دور تفعيل -3
 .األسرة فيٍا بها الجهيع فيٍا يشارك اجتهاعية هسؤولية التساهح

 أشكال بهختمف التعميهية الهؤسسات وبراهج أىشطة دعم -4
 .والهعىوي والفىي الهالي الدعم
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THE RELATIONSHIP BETWEEN 

SOCIAL RESPONSIBILITY AND     

A CULTURE OF TOLERANCE 

AMONG STUDENTS NAIF ARAB 

UNIVERSITY FOR SECURITY 

SCIENCES 

HADI ASHQ ALSHAMMARI 

Ministry of Culture and Information 

Kingdom of Saudi Arabia 

ABSTRACT_ This study aimed to identify the relationship between social responsibility 

and a culture of tolerance among the Naif Arab University for Security Sciences 

students. To achieve the objectives of the research used the following measure of social 

responsibility tillers of tools (1416), and the measure of a culture of tolerance of 

preparation to detect this relationship, and the sample consisted of (481) students. The 

results indicated that there is a direct positive relationship between social responsibility 

and a culture of tolerance. And the presence of statistically significant differences in 

personal responsibility, depending on the variable age and marital status. And also the 

presence of statistically significant differences in the degree of culture of tolerance 

depending on the category Alamrah.o variable depending on the variable monthly 

income level. 

Keywords: relationship, social responsibility, a culture of tolerance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


