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 شكر وتقدير

 
مف العرفاف بالجميؿ، فإنو ليسرني كليثمج صدرم أف أتقدـ بالشكر كاالمتناف إلى أستاذم،  انطالقان 

عف  الذم مدني مف منابع عممو بالكثير، كالذم ما تكانى يكمان أبو سمرة  أحمد محمود الدكتوركمشرفي 

هلل بأف يسره في دربي كيسر بو أمرم كعسى أف  مد يد المساعدة لي كفي جميع المجاالت، كحمدان 

 متأللئان في نكر العمـ كالعمماء. يطيؿ عمره ليبقى نبراسان 

 لمناقشة كما اتقدـ بشكرم كتقديرم لعضكم لجنة ا

لتفضميما بمراجعة ىذه الرسالة كالتكـر  بك الخيرافأشرؼ أ الدكتكر كعبد الكىاب الصباغ  الدكتكر

 بالمشاركة في مناقشتيا. 
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 الممخص
أعضاء ىيئة مف كجية نظر المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس الدراسة التعرؼ إلى كاقع  ىذه ىدفت

جتمع المحمي، كقد تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ األكؿ مف العاـ التدريس في الجامعة، كمؤسسات الم

. كتككف مجتمع الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة، كالبالغ 2017-2016الجامعي 

المجتمع المحمي، إضافة الى كثائؽ الجامعة التي تبيف  مؤسسات ( عضكان، كأفراد يمثمكف430عددىـ )

لمجتمع المحمي ضمف مسؤكليتيا المجتمعية. أما عينة الدراسة، فكانت عينة مدل تفاعؿ الجامعة مع ا

( فردان، ككانت عينة قصدية مف 130عشكائية طبقية مف مجتمع أعضاء ىيئة التدريس كعدد أفرادىا )

( أفراد، إضافة الى عينة متيسرة مف الكثائؽ المحفكظة لدل 6المجتمع المحمي، كعدد أفرادىا)مؤسسات 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الكصفي، باستخداـ أدكات  الجامعة.

ثبات بالطرؽ كالصدؽ ال(: االستبانة، كالمقابمة، كالكثائؽ. كتـ التأكد مف Triangulationثالث)

 التربكية كاالحصائية المناسبة.

ة المئكية لتقديرات أفراد عينة أشارت نتائج الدراسة المتعمقة بأداة الدراسة األكلى)االستبانة( الى أّف النسب

الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس لمدل تبني جامعة القدس لممسؤكلية المجتمعية جاءت أقؿ مف 

أما بخصكص كاقع المسؤكلية المجتمعية  ، كىذا يدلؿ عمى اف تقديراتيـ جاءت أقؿ مف المتكسط،50%

( 3.32كسطة، كبمتكسط حسابي مقداره )لجامعة القدس كفؽ مجاالتيا، فقد جاءت التقديرات بدرجة مت

بأعمى متكسط  كالبيئي كفؽ مقياس ليكرت الخماسي لمدرجة الكمية، في حيف جاء المجاؿ الصحي

بأداة  المتعمقةنتائج ال(. أما 3.11(، كجاء المجاؿ االقتصادم بأقؿ متكسط حسابي)3.51حسابي)

د مؤسسات المجتمع المحمي عف كاقع المسؤكلية الدراسة الثانية) المقابمة( فقد أشارت الى عدـ رضا أفرا

المجتمعية لجامعة القدس، بشكؿ عاـ، كلـ يشعركا بكاقع ىذه المسؤكلية تجاه مؤسساتيـ. أما أداة 



 ث

 

)الكثائؽ( فقد أشارت الى عشرات االتفاقيات المكقعة بيف الجامعة  كالعديد مف  الدراسة الثالثة

ي كمؤسساتو ككذلؾ أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة المؤسسات، كلكف لـ يمحظ المجتمع المحم

كما أشارت نتائج الدراسة الى عدـ كجكد  ، بالمستكل المطمكب ليذه االتفاقات.كدائمان  مردكدان مممكسان 

فركؽ ذات داللة احصائية  بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة  مف اعضاء ىيئة التدريس لكاقع المسؤكلية 

 رات الدراسة جميعيا.المجتمعية تعزل لمتغي

تبني الجامعة لمفيكـ المسؤكلية المجتمعية لتككف ثقافة سائدة بيف طمبتيا  ضركرةكأكصت الباحثة ب

 تفعيؿ العالقة بيف الجامعة كمؤسسات المجتمع المحمي، كأف تخرج الجامعة خارج أسكارىا،ك  كمكظفييا،

ة قضايا المجتمع كمشكالتو، كمف ثـ تككف ىناؾ جية معينة، لمتابعكما أكصت الدراسة بضركرة اف 

. كما أكصت قضاياال ىذه و اعضاء ىيئة التدريس لتكظيؼ دراساتيـ كمشاريعيـ البحثية تجاهيتكج

 الدراسة بضركرة االستفادة مف طاقات كامكانات المجتمع المحمي لتعزيز العالقة بيف الطرفيف.
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Abstract 
 

This study aimed to identify the reality of the social responsibility of Al-Quds 

University as viewed by the faculty members of the university and the local 

community institutions, also as founded into the documents of the university. The 

study was implemented in the first semester of the academic year of 2016-2017. 

The study population consisted of all (430) faculty members, members representing 

the local community, and university documents showing the university's interaction 

with the community within its social responsibility. The sample of the study was a 

random sample of (130) of the faculty members. There is also a purposive sample 

consisted of (6) members from the local community and a sample of available 

documents that were saved by different bodies in the university. The descriptive 

approach was used in this study by using triangulation tools: questionnaire, 

interview, and documentation. The validity and the relieability of the tools were 

verified by appropriate educational and statistical methods. 

The results of the study, that is related to the  questionnaire,  revealed  that the 

percentage of the estimates of sample of the members of faculty of the extent of the 

adoption of Al-Quds University for social responsibility came less than 50%. As for 

the reality of the social responsibility of Al Quds University according to its fields, 

the estimations were moderate, with an average mean of (3.32) according to the 

five-level Likert scale, while the environmental and health aspect had the highest 

mean (3.51). The results of the study of the interview indicated that the members of 

the local community institutions were not satisfied with the reality of the social 

responsibility of Al Quds University in general, and did not feel the responsibility 



 ح

 

towards their institutions. The results of the third tool (documents) referred to many 

agreements signed between the university and many institutions. However, the local 

community, as well as members of the faculty of the university, did not notice a real 

importance to the level required for these agreements. The results of the study 

revealed that there are no statistically significant differences between the estimates 

of the members of the study sample of the faculty members for the reality of social 

responsibility due to the different study variables. 

  

The researcher introduced some recommendations based on its results.  
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 الفصل الول
________________________________________________ 

  مشكمة الدراسة وأىميتيا
 

 المقدمة 1.1
إّف االىتماـ بالمجتمع كقضاياه، كمساعدة أفراده عمى تخطي الكثير مف مشكالتيـ، تعتبر مف 

سات العامة العاممة في ىذا المجتمع بمختمؼ مجاالتيا، كالتي تستفيد بشكؿ مباشر مسؤكليات المؤس

ساسية في العمؿ عمى ترسيخ مبادئ التربكية كالتعميمية الركيزة األ مف االفراد، كتمثؿ المؤسسات

 سياـ في التنمية الشاممة)المجالي،دكار كاإلكمفاىيميا القائمة عمى تبادؿ األ المسؤكلية المجتمعية

2011.) 

لتطكع، تنمية المجتمعية مف خالؿ االفراد كمساىمتيـ في يكد األكاستمر التركيز لسنكات طكيمة عمى ج

فراد المجتمع أ، مف أجؿ العمؿ عمى تطكير قدرات فراد المجتمع المحتاجيفكتقديـ الخدمات الفردية أل

المسؤكلية االجتماعية  لى أْف اصبح ىناؾ تكريس لمفيكـإستفادة منيا في مجاالت مختمفة، كاال

لممؤسسات كالشركات، كالجمعيات، ككؿ مف يستفيد مف المجتمع ليككف ىناؾ تبادلية في العمؿ، بحيث 

يستفيد كال الطرفيف، المؤسسات كالمجتمع مف بعضيما البعض، كىذا يكرس لتنمية مجتمعية شاممة، 

 يشترؾ فييا الجميع.

دية ساسية في التنمية االقتصاأف يصبح ركيزة أى لإطكر مفيكـ المسؤكلية المجتمعية، دل تأك 

لى إنتاجية، كبات ينظر كثر مف النشاطات اإلأامة، كاتسعت دائرتو لتشمؿ ما ىك جتماعية المستدكاإل

لتزاـ تمع كالمجتمع نفسو، يككف فييا اإلنيا عقد بيف المؤسسات العاممة في المجأىذه المسؤكلية عمى 
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تركة تؤدم في النياية الى محاربة الفقر، كالبطالة، كمكافحة التمكث، بيف الطرفيف لتحقيؽ مصالح مش

كخمؽ فرص عمؿ، كالمساىمة في حؿ الكثير مف المشكالت االساسية كالمكاصالت كالتعميـ كالصحة 

 (. 2014كغيرىا مف المجاالت )الشمرم، 

ـ اطالب عمى اإلسيكتعمؿ الجامعات الفمسطينية عمى خمؽ أكضاع اجتماعية كثيرة كمتنكعة تشجع ال

كتؤدم بالتالي إلى خمؽ عالقات شخصية كأكضاع اجتماعية مرغكب فييا اذ اف  ،فييا كاإلفادة منيا

قدرة االفراد إنما تنمك بنتيجة التربية كالممارسة، كىذا ىك السبب في أف اإلنساف حيف يالحظ أثر 

نماط مف السمكؾ االجتماعية التي سمككو كتصرفاتو في استجابات اآلخريف لو فإنو يجنح إلى انتخاب أ

 .(2013)عكض كحجازم،  تفيده كتحقؽ غاياتو

 ستراتيجية بيف المؤسسات التعميمية كالمجتمع المحمي، إذ أفّ االعالقة ال عمى( 2011الزعبي ) يؤكدك 

دائما تتبنى تحقيؽ االىداؼ العامة كالخاصة لممجتمع في اطار السياسية العامة  المؤسسات التعميمية

( أّف المؤسسات التعميمية تعمؿ عمى تنمية االفراد ليككنكا قادريف عمى 2011كيرل شاىيف ) دكلة.لم

ساسية لمتطكع يب كالتأىيؿ، كترسيخ المفاىيـ األتنمية المجتمع  المحمي فيما بعد، كذلؾ مف خالؿ التدر 

مبة كالمجتمع المحمي فكار بما يضمف تقكية العالقة بيف الطخريف، كتغذية األؿ المشترؾ مع اآلكالعم

( أْف الجامعة تعمؿ عمى تعزيز العمؿ الجماعي، كترسخ لدل 2013فيما بعد، كيبيف عكض كحجازم )

 ، كالمشاركة، كالتطكع، كاالنتماء.  نميةلتاالطمبة المفاىيـ القائمة عمى 

تربكية كتعتبر جامعة القدس مف الجامعات المؤسسات الرئيسية في مدينة القدس، كمف المؤسسات ال

كالتعميمية التي تحاكؿ دائما أْف تككف عمى الطرؼ الثاني مع المجتمع في تمبية االحتياجات االساسية، 

كالمساعدة قدر االمكاف في التنمية المجتمعية الشاممة، مف خالؿ تقديـ المساعدات كالخدمات، كالفرؽ 

راء حكؿ مدل مشاركة جامعة آلعمى ذلؾ كاف البد مف استقصاء ا المستطاع، كلمكقكؼ رالتطكعية، قد

عضاء ىيئة أالنخبة االساسية في الجامعة كىـ القدس مجتمعيا، ككاف البد مف معرفة ذلؾ مف خالؿ 
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التدريس،  كلمعرفة ىذا الدكر بشكؿ اكبر، سيككف لممجتمع المحمي دكر في تكضيح ما تقدمو جامعة 

 في القدس. القدس لممجتمع المحمي، كمساىمتيا في التنمية المجتمعية 

 

 مشكمة الدراسة  2.1
تعتبر المسؤكلية المجتمعية مف المكضكعات التي تحتاج بشكؿ مستمر لمبحث كالتقصي باعتبارىا مف 

كالقائمة عمى االستفادة   كالجامعة، المفاىيـ الحديثة في تأسيس عالقة قكية بيف مؤسسات المجتمع

 سة تعميمية تربكية قائمة عمى التنمية لمفرد في مجاؿىمية دكر الجامعة كمؤسأل، ك المتبادلة بيف الطرفيف

كىذا  ،ىاسكار أعماؿ كالنشاطات الالمنيجية، فإف دكرىا يمتد الى خارج التعميـ كالمشاركة كالتطكع، كاأل

ما أدركتو الجامعات العريقة منذ زمف، كحرصت عميو. كنحف في فمسطيف بأمس الحاجة لممسؤكلية 

حتالؿ، كغياب مؤسسات كطنية داعمة لمجتمع الفمسطيني عانى مف اإلكف االمجتمعية لمجامعات، ك

لو، ساعية إليجاد الحمكؿ المناسبة لمشكالتو القديمة كالمتجددة. ليذا تبرز مشكمة الدراسة مف ضركرة 

 بشكؿ خاص. كفي ىذا السياؽ ُيعقد المسؤكلية المجتمعية لمجامعات بشكؿ عاـ، كلمجامعات الفمسطينية

المؤتمر العربي: المسؤكلية المجتمعية  ف جامعة القدس المفتكحة كجامعة الزرقاء) األردف(بالتعاكف بي

في جامعة الزرقاء. كىذا يدلؿ عمى أىمية ىذه  20/4/2017 – 19لمجامعات العربية، في الفترة 

المسؤكلية كضركرتيا لممجتمعات. كفي ظؿ غياب مؤشرات دالة عمى كاقع ىذه المسؤكلية في جامعة 

 الرئيس التالي:  السؤاؿ عفمشكمة الدراسة في االجابة قدس جاءت ىذه الدراسة،  كتحددت ال

 جامعة القدس؟ل كاقع المسؤكلية المجتمعيةما 
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 أىداف الدراسة  3.1
 : األىداؼ التالية الدراسة تحقيؽ تىدف

ة التدريس في عضاء ىيئأمف كجية نظر المجتمعية في الجامعة لى مدل تطبيؽ المسؤلية ا. التعرؼ 1

ككذلؾ مؤسسات المجتمع المحمي، إضافة الى ما جاء في كثائؽ كممفات الجامعة بيذا  الجامعة

 .الخصكص

. التعرؼ الى مدل اختالؼ تقديرات أفراد مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس لكاقع المسؤكلية 2
كالمسمى الكظيفي كسنكات الخبرة المجتمعية لجامعة القدس باختالؼ متغيرات: الجنس كالمؤىؿ العممي 

 في جامعة القدس كالكمية .
 

  أسئمة الدراسة : 4.1
 : منبثقة عف سؤاؿ الدراسة الرئيس، كىي كالتالي سئمة الدراسةأ جاءت

أعضاء ىيئة مف كجية نظر ممسؤكلية المجتمعية ما مدل تبني جامعة القدس ل :السؤال األول

 ؟التدريس

 أعضاء ىيئة التدريس؟مف كجية نظر مسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس ما كاقع ال السؤال الثاني:

كاقع المسؤكلية ل تقديرات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس ختمؼتىؿ : السؤال الثالث

الجنس كالمؤىؿ العممي كالمسمى الكظيفي  الدراسة: متغيرات باختالؼالمجتمعية لجامعة القدس 

 معة القدس كالكمية؟كسنكات الخبرة في جا

مؤسسات المجتمع المحمي؟ مف كجية نظر : ما كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس السؤال الرابع

 : ما كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس كما جاءت في كثائقيا؟السؤال الخامس
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       فرضيات الدراسة  1.5
 التالية:  صفريةال الفرضيات الدراسة الثالث سؤاؿ انبثؽ عف

بيف تقديرات ( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة  )ال  الفرضية األولى:

لمتغير  تعزلكاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس ل أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس

 الجنس.

بيف تقديرات ( α≤0.05مستكل الداللة  )تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند  ال  الفرضية الثانية: 

غير مت تعزلكاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس ل أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس

 المؤىؿ العممي.

بيف تقديرات ( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة  )ال   :ثالثةالفرضية ال

لمتغير  تعزلكاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس ل اء ىيئة التدريسأفراد عينة الدراسة مف أعض

 .المسمى الكظيفي في جامعة القدس

بيف تقديرات ( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة  )ال   :رابعةالفرضية ال 

 لمتغير تعزلجامعة القدس كاقع المسؤكلية المجتمعية لل أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس

 .سنكات الخبرة

بيف تقديرات ( α≤0.05تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة  )ال   :خامسةالفرضية ال

لمتغير  تعزلكاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس ل أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس

 .الكمية
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 الدراسة ومبررات ىميةأ 6.1
 الدراسة فيما يأتي: كمبررات تمثؿ اىميةت

قمة الدراسات السابقة التي تطرقت لممسؤكلية المجتمعية في الجامعات الفمسطينية بشكؿ عاـ،  .1

 كجامعة القدس بشكؿ خاص، كىذا ما دفع الباحثة لمقياـ بيذه الدراسة.

أعضاء ىيئة نظر  مف كجيةالحاجة الماسة لمعرفة تطبيؽ المسؤكلية المجتمعية في جامعة القدس  .2

 ىمية ذلؾ في بياف العالقة بيف المجتمع المحمي كجامعة القدس.ألفراد المجتمع المحمي، أالتدريس ك 

تجاه المجتمع تسميط الضكء عمى مفيكـ المسؤكلية المجتمعية لمجامعات، كالدكر المطمكب منيا  .3

 ميمة لممجتمع.عمى مؤسسة تعميمية، كتقدـ الكثير مف الخدمات الأالمحمي، باعتبارىا 

ضافة جديدة في مجاؿ المسؤكلية المجتمعية لمجامعات مف خالؿ دراسة حالة إمثؿ ىذه الدراسة ت .4

 جامعة القدس، كبياف درجة تطبيؽ الجامعة لممسؤكلية المجتمعية.

لى درجة تطبيؽ الجامعة إككف الباحثة مف مكظفي جامعة القدس، فقد كاف لدييا الرغبة في التعرؼ  .5

 المجتمعية تجاه المجتمع المحمي. لممسؤكلية 

 حدود الدراسة  7.1
 تمثمت حدكد الدراسة فيما يأتي:

 ، مؤسسات المجتمع المحمي )ضكاحي القدس( . جامعة القدسالحدود المكانية:  .1

 2016-2015الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ االكاديمي الحدود الزمانية:  .2

المجتمع  مف مؤسسات اعضاءك ي جامعة القدس، عضاء الييئة التدريسية فأالحدود البشرية:  .3

 .المنطقة الجغرافية المحيطة بالجامعة المحمي في

البعد االجتماعي،  :بأبعادىا التي كردت في أداة االستبانة المسؤكلية المجتمعيةالحدود المفاىيمية:  .4

 .الصحي كالبيئي ، كالبعدالثقافي كالتكعكمالبعد االقتصادم، البعد 
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 الدراسة مصطمحات  8.1
 تدريس، كطاقـ مف)طمبة، مجتمع الجامعة ألداء أخالقي إطار ذات سياسةالمسؤولية المجتمعية: 

دارييف،  حكار في الجامعة، تنتجيا التي كالبيئية التعميمية كالمعرفية اآلثار تجاه مسؤكلياتيـ كمكظفيف( كا 

 .(2013عكض كحجازم، دامة )إنسانية مست تنمية لتعزيز المجتمع مع تفاعمي

 

، أنشئت كمياتيا األكلى في سبعينيات القرف الماضي، كتكحدت جامعة فمسطينية عامةجامعة القدس: 

الحقان باسـ جامعة القدس، يقع حرميا الرئيس في بمدة أبكديس، شرقي مدينة القدس، كليا مف المكاقع 

  اخؿ أسكار مدينة القدس كراـ اهلل .التدريسية كالتدريبية كاالرشادية د
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 الفصل الثاني
______________________________________________ 

 طار النظري والدراسات السابقة اإل

 

 المقدمة 1.2

، كمف كاألبعاد ؽ بالمسؤكلية المجتمعية مف حيث المفيكـعمالنظرم المت طاراإلىذا الفصؿ  يعرض

لدراسات ذات العالقة بمكضكع تطرؽ الى اييؽ المسؤكلية المجتمعية، كما بحيث دكر الجامعات في تط

 جنبية.أعربية ك  ،الدراسة، كىي دراسات سابقة

 الطار النظري  2.2

 . الجامعة وأىميتيا 1.2.2

تعرؼ الجامعة بأّنيا" مؤسسة عممية مستقمة ذات ىيكؿ تنظيمي معيف كأنظمة كأعراؼ كتقاليد اكاديمية 

ممي كخدمة المجتمع، كتتألؼ مف مجمكعة مف معينة، تتمثؿ كظائفيا الرئيسية في التدريس كالبحث الع

الكميات كاألقساـ ذات الطبيعة العممية التخصصية، إضافة لككنيا تقدـ برامج دراسية متنكعو في 

 (.142، ص2000تخصصات مختمفة" )الثبيتي، 

لى بناء الجيؿ القادر عمى ىـ المؤسسات التنمكية التي تسعى إىمية الجامعة في ككنيا أكتتمثؿ أ

دكار الممقاة عمى عاتؽ الجامعات في كجات طمب المعرفة، كقد تعاظمت األغيير كالتقدـ في ظؿ مالت

متالؾ القدرة عمى التنافس كالمحافظة عمى ت الحضارية كالمجتمعية كضركرات إظؿ التحكال

الخصكصية كاليكية كتحدم احتياجات كمتطمبات التنمية المستدامة، كؿ ذلؾ فرض عمى الجامعات 
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بالمسيرة التعميمية كتعزيز التكاصؿ مع المجتمعات لإلفادة مف العمـ الذم تقدمو، كلتتمكف مف  النيكض

تنفيذ البرامج المختمفة التي يجب اف تنفذ بالتعاكف مع المجتمع المحمي، تحديدا فيما يتعمؽ بالدراسات 

 (.2014التطبيقية كاالبحاث التنمكية )آدـ، 

حتى تؤدم دكرىا بشكؿ فاعؿ، كتخدـ اليدؼ الذم مف  ،ةالجامع في عمؿ اثنيف مريفأتطمب تكافر كي

فالجامعة ىي رائدة  (.2008صالة كاالبتكار )برقعاف كرضكاف، كىما األ اجمو أنشئت الجامعات،

كمبتكرة كمبدعة كقائدة، كىي التي تصنع الجديد مف االختراعات كاالبتكارات في شتى المجاالت، كىي 

 تميز كاالبداع.التي تقكد مجتمعيا نحك ال

عمـ كتبحث، كتعد الجامعة إحدل اىـ مؤسسات المجتمع عمى تنكعيا، فيي الحاضر كالمستقبؿ، تُ 

تنشىء جيالن كتبني مدنية كحضارة، تعطي المجتمع كتأخذ منو، مركز اشعاع لكؿ جديد، تسارع دكمان 

اسبة ليذه المشكالت، ال لتحسس مشكالت المجتمع كىمكمو، فتسعى بكؿ امكانياتيا إليجاد الحمكؿ المن

مر قبؿ كقكعو لتجنب  المجتمع آثار العديد مف المشكالت، كعميو يمكف القكؿ إف بؿ تفكر في األ

الجامعة تتحمؿ أعباء جسيمة مف خالؿ دكرىا الطميعي كالمميز  في تزكيد المجتمع بالككادر البشرية 

 (.2003،كزميميو تمع كمشكالتو)أبكسمرةالمؤىمة، كمسؤكليتيا عف البحث العممي المرتبط بقضايا المج

مف ىنا جاءت أىمية الجامعة كما تقكـ بو مف دكر حيكم في حياة المجتمعات، ليذا أدركت الشعكب 

الكاعية عمى مصيرىا ىذه األىمية، ينقؿ شاتكؾ عف ممؾ بريطانيا ىنرم الثامف قكلو" أجـز بأنو ليس 

لتي أعطيت لمجامعات، فمف خالؿ رعايتيا ستحكـ ثمة بقعة مف أرض بريطانيا قد أكرمت مف تمؾ ا

 (. 1996أرضنا جيدان حتى بعد مماتنا")شاتكؾ،

 . وظائف الجامعة2.2.2

 ( كما يأتي:2016إف كظائؼ الجامعة تتمثؿ في ثالث كظائؼ رئيسية كىي كما بينيا )األحمدم، 
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التدريس يتـ نشر ، يعد التدريس مف أىـ كظائؼ الجامعة، حيث عف طريؽ التدريس والتعميم -

المعرفة، كانتقاؿ التراث الثقافي كالفكرم لألجياؿ، كيؤدم أيضا الى اعداد كتنمية الدارسيف كتييئتيـ 

 ألعماؿ كنشاطات متعددة تساعد في كلكج مجاالت العمؿ المختمفة.

رجة : يعد ايضا مف حيث األىمية بذات الدرجة التي يحتميا التدريس، كيمكف القكؿ بدالبحث العممي-

اكبر مف التدريس، فالحاجة الى البحث العممي مستمرة؛ لككف المشكالت كالقضايا التي تعاني منيا 

المجتمعات البشرية كثيرة كتحتاج الى تقديـ الحمكؿ بشكؿ مستمر، كال يككف ذلؾ إال مف خالؿ البحث 

فة العممية كالتطبيقية بانكاعو المختمفة حسب مقتضيات الحاجة، لتكضيح كاكتشاؼ الحقائؽ كزيادة المعر 

 لخدمة االنساف كرفاىيتو، إضافة الى الكشؼ عف العمؿ كالمشكالت التي تعترض تقدمو كرفاىيتو.

 أبعاد ذات التدريس ىيئة لعضك المجتمعية المسؤكلية فإفّ  كتفاعالتيا الجامعة كظائؼ مف انطالقان ك 

 أكمؿ عمى بكاجباتو القياـ منيـ احدك  كؿ مف كتقتضي كانسانية، ككطنية كاجتماعية أخالقية كمضاميف

 أفْ  مف بد فال باحثان  األكلى بكظيفتو تدريس ىيئة عضك قياـ فعند العممي، كالبحث التدريس في كجو

 إذا أما كتطمعاتيـ، دهاأفر  احتياجات كتمبية المجتمع مشكالت حؿ في أساسيان   رادك  العممي البحث يؤدم

 عضك فإف الترقية، مثؿ بحتة شخصية لغايات كيستخدـ معةالجا إطار في امحصكر  العممي البحث بقي

 مجرد إلى لممجتمع فائدة ذات العممية لممعرفة منتج باحث مف يتحكؿ األحكاؿ ىذه في التدريس ىيئة

 أم إحداث عف كعاجز تكاجيو التي لمتحديات االستجابة عف قاصر المجتمع عف غريب مكظؼ

  .(2011)رحاؿ،  الكاقع في تغيير أك إصالح

 تحديد في المدني المجتمع مؤسسات أعضاء مثؿ منيـ فيالفاعم سيما كال المكاطنيف مشاركة أفّ  كما

 حد عمى كالمجتمع لمباحثيف كاإليجابيات المكاسب مف عدد عمى تنطكم كاألبحاثالدراسات  أكلكيات

 ىنا كمف باالنتماء ركالشعك  بالمسؤكلية، كاإلحساس كالحكار، كالتفاعؿ، المشاركة، قيـ تعزيز :مثؿ سكاء

 كيجسد المجتمع، إلى باالنتماء شعكرىـ يعمؽ سكؼ العممي البحث عممية في المكاطنيف ؾاإشر  فإف
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 الذم األمر كاألبحاثراسات  لدا نتائج عمى المكاطنيف اطالع مف بد ال ككذلؾ، الدكلة في المكاطنة قيـ

 األبحاث ىذه بمثؿ كمشاركتيـ المكاطنيف ـاىتما زيادة ككذلؾ ات،راسالد بنتائج الكعي زيادة في يسيـ

 (.2011) رحاؿ، بحماس عمييا كاإلقباؿ سات،اكالدر 

، كىذه الكظيفة ميمة إذ اف البحث العممي ال يككف إال اعتمادا عمى المجتمع، خدمة المجتمع -

ع كحؿ فالعالقة بيف الجامعة كالمجتمع عالقة تشاركية، لضماف استمرار البحث، كأيضا لتنمية المجتم

 مشكالتو كاستخداـ مكارده حسب الحاجة.

( أف أساتذة الجامعات بدأكا في نياية القرف التاسع عشر بالترحاؿ عمى ظيكر 1991كيشير آيس )

الخيؿ كبكاسطة القطارات مف أجؿ القاء محاضرات تثقيفية لممزارعيف في جميع أنحاء الكاليات المتحدة، 

تجنييا الجامعة  مف خالؿ خركجيا مف حرميا الجامعي لخدمة كشعر رؤساء الجامعات بالفكائد التي 

 المجتمع المحمي، كانتشرت حينيا الفكرة القائمة بأف حدكد الجامعة ىي حدكد الكالية.

كترل الباحثة مف العرض السابؽ أّف كظائؼ الجامعة مترابطة كعالقتيا مع المجتمع ضركرة ممحة، 

تكاجو افراد المجتمع كتككف بحاجة الى حؿ، في مختمؼ فالبحث عادة ما يككف مف أجؿ حؿ مشكمة 

المجاالت، الطبية، أك االنسانية، كالنفسية كالسمككية كاالجتماعية، أك حؿ المشكالت االقتصادية، 

 كذلؾ يككف مف خالؿ البحث، كالتدريس.

 المسؤولية المجتمعيةمفيوم  3.2.2

جتمعية الميمة، فيي كسيمة لمتقدـ الفردم تعد المسؤكلية المجتمعية كاحدة مف دعائـ الحياة الم

كالجماعي، بؿ أف التنمية كالتقدـ البشرم يقكماف عمى المسؤكلية المجتمعية. حيث تقاس قيمة الفرد في 

مجتمعو بمدل تحممو المسؤكلية تجاه نفسو كتجاه اآلخريف؛ بحيث يككف عمى قدر مف السالمة 

 .(2011كالصحة النفسية )الزغبي، 



12 

 

ؤكلية المجتمعية بأنيا " طريقة عمؿ المؤسسة كالتي مف خالليا تدمج االىتمامات كالقضايا كتعرؼ المس

االجتماعية كالبيئة االقتصادية في صنع القرار كاستراتيجيات كسياسات كقيـ كثقافة المؤسسة ليتـ 

ت التي (. كُعّرفت أيّضا بأّنيا" النشاطا27، ص2005التطبيؽ بأحسف الممارسات)الغالبي كالعامرم، 

تقكـ بيا المؤسسة لتحمؿ المسؤكلية الناجمة عف أثر النشاطات التي تقكـ بيا عمى المجتمع كالمحيط 

كالقيمي  يلتصبح نشاطاتيا منسجمة مع منافع المجتمع كالتنمية المستدامة، مف خالؿ االلتزاـ االخالق

 (.Michel,2007,p23) ”بالعمؿ عمى خدمة المجتمع

ـ الجامعة تجاه المجتمع الذم عرؼ المسؤكلية المجتمعية لمجامعة بأّنيا" التزاكعمى صعيد الجامعة، تُ 

فيو مف خالؿ البرامج كاالنشطة كاالبحاث التي تساىـ في تنميتو كحؿ مشكالتو كقدرتو عمى  تعيش

 (. 642، ص2016مكاجية الثكرة المعمكماتية" )االحمدم، 

 

لية االجتماعية، إذ إف المسؤكلية االجتماعية تيتـ كتختمؼ المسؤكلية المجتمعية لمجامعة عف المسؤك 

باالفراد، كعرفت بانيا: " المسؤلية الفردية عف الجماعة كمسؤكلية الفرد اماـ ذاتو عف الجماعة التي 

ينتمي الييا مسؤكلية ذاتية كمسؤكلية اخالقية، كبيذا يغمب عمييا الطالبع االجتماعي 

قكؿ أف المسؤكلية االجتماعية تككف في مشاركة األفراد (. كعميو يمكف ال2015الذاتي)الرشيدم،

لمجماعات التي ينتمكف الييا مسؤكليتيـ فيما يعرفكف الفادتيـ سكاء اقتصاديا اك اجتماعيا اك سياسيا، 

اك معرفيا، في حيف أف المسؤكلية المجتمعية لمجامعة ليا أبعاد أعمؽ مف حيث كظائفيا المختمفة، كما 

 فراد، كلممجتمع فيما يتعمؽ بيذه الكظائؼ، كتككف ىنا المسؤكلية أعـ كأشمؿ. يمكف أف تقدمو لال

كالمسؤكلية المجتمعية لمجامعة تسيـ بشكؿ كبير في التنمية المستدامة، إذ ال يمكف تحقيؽ تنمية بعيدا 

يبدأ القصكر في دكر الجامعات في خدمة المجتمع، حيث يتمثؿ  عف قطاع التعميـ الجامعي، مف ىنا
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دكر الفاعؿ ليا في خدمة المجتمع مف الداخؿ كمف الخارج، أم مف خالؿ التعميـ كمرحمة ما بعد ال

دراؾ حجـ المسؤكليات الكاقعة عمى الطالب قبؿ التخرج كبعد التخرج، مف  التعميـ بغرس قيـ التطكع كا 

الؿ تمع مف خمة المجىنا يجب عمى الجامعات أف تدرؾ أف كجكد دكر اجتماعي فاعؿ ليا في خد

المسؤكلية المجتمعية لمجامعة، ألف ىذا سيؤدم حتما الى استمرارية التنافس كالتميز لمقطاع الجامعي 

حيث تعد المسؤكلية المجتمعية مف أىـ معايير التقدـ في التصنيؼ العالمي لتطكر الجامعات 

 (.2016)االحمدم، 

ي تمؾ المسؤكلية التي تقدـ مف ص الباحثة مما سبؽ الى أّف المسؤكلية المجتمعية لمجامعة ىكتمخ

خالليا الجامعة خدماتيا كخبراتيا الى المجتمع المحمي، كمساعدتو في المجاؿ التنمكم سكاء اقتصادينا 

ا. أما الجانب اآلخر مف المسؤكلية المجتمعية المتعمؽ باآلثار يأك اجتماعينا أك ثقافينا، اك صحينا كبيئن 

ضرران بالمجمتع المحمي فيذا الجانب ال يعد مشكمة في مجتمعنا  تخمفيا الجامعة، كتمحؽأف التي يمكف 

الفمسطيني، ككف جامعاتنا غير صناعية، كال تترؾ ما يؤثر عمى البيئة مف أضرار. فالمشاىد 

 المحسكس يؤكد ذلؾ.

كال يجكز لمجامعات أف تعزؿ نفسيا عف مجتمعاتيا كمشكالتيا، فمعظـ جامعات العالـ تتشعب فييا 

لتي تقدميا لممجتمع خارج نطاؽ الحـر الجامعي، فمف خالؿ انفتاح الجامعة عمى المجتمع الخدمات ا

المحمي تقدـ لو المشكرة، كتقكم الركابط معو، كتساىـ في حؿ مشكالتو، كتساعده عمى استغالؿ مكارده 

عة، (. كقد تأخذ برامج خدمة المجتمع، في سياؽ المسؤكلبة المجتمعية لمجام1997)التؿ، الطبيعية

ت الميدانية، كاالستشارات، كدراسات الجدكل، الأشكاالن متنكعة، تشمؿ المحاضرات كالندكات كالجك 

 كالخدمات اليندسية كالقانكنية كالزراعية، كالتثقيؼ األسرم كالتربكم كالديني كالصحي كغيره.
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 المسؤولية المجتمعية لمجامعات 4.2.2

 باعتباره مطركح عالمينا لكنو مضمكنو، في بجديد ليس أمر لمجامعات المجتمعية المسؤكلية مكضكع إف

 كيستدعي ،كمخرجاتيا كأدكارىا مناىج الجامعات في مممكس بشكؿ كتضمينو كمأسستو إبرازه يجب أمرنا

 استراتيجياتيا صمب في المجتمعية المسؤكلية أف تضع الجامعات كمنيا التعميـ مؤسسات كافة مف ىذا

 استراتيجي لفكر التأسيس في رئيس دكر لمجامعات حتى يككف األخرل، المجتمع مؤسسات بكافة أسكة

يجاد المجتمع تكاجو التي كالتحديات المشكالت تناكؿ مف خالؿ كقضاياه، المجتمع يخدـ تنافسي  كا 

جراء المنيج باتباع ليا الحمكؿ  (.2011المتخصصة)شاىيف،  كاألبحاث الدراسات العممي كا 

بالنظر إلى الحاجة إلبرازه كمأسستو  كاسعان  عية لمجامعات اىتمامان كلقي مكضكع المسؤكلية المجتم

كادراجو ضمف منظكمة العمؿ اإلدارم الجامعي، كتضمينو في مناىج الجامعات كأدكارىا كمخرجاتيا، 

بالشكؿ الذم يؤسس لفكر إستراتيجي تنافسي يخدـ المجتمع كقضاياه، كيتناكؿ مشكالتو، كيقدـ ليا 

 (2010السيد، الحمكؿ المناسبة) 

في صمب إستراتيجياتيا؛ إذ إف ىذه المسؤكلية  المجتمعيةكيتعيف عمى الجامعات أف تضع المسؤكلية 

ىي في المقاـ األكؿ رسالة صدؽ، كخدمة إنسانية، تيدؼ إلى تحسيف حياة المجتمع، كالجامعات 

ممة بناء عمى دراسات ، يفترض أف تضع إستراتيجيات شاالمجتمعيةبمثابة الييئة الكطنية لممسؤكلية 

في مثؿ ىذه  حادان  كأبحاث تتناكؿ كؿ شرائح المجتمع كقطاعاتو. لكف الكاقع الحالي يعكس قصكران 

لتتمكف جامعتنا كمؤسسات  مكثفان  أكبر، كاىتمامان  الخدمات، لذلؾ يجب أف يعطى ىذا المفيـك دكران 

 .(2014التعميـ األخرل مف خدمة المجتمع كمشاركتو في النمك)الشمرم، 

رسة المبادئ كالقيـ في امف المسؤكلية المجتمعية لمجامعة ىي مسؤكلية الجامعة في مأكيمكف القكؿ ب

كىذه الصفات كالخصائص ىي  دارة المؤسسةإشراؾ المجتمع، ككذلؾ ا  ساسية في التدريس ك مياميا األ

عتراؼ مة في التنمية، كاإلستداإلضافة إلى اإلتزاـ بالعدالة كالمساكاة، كالقيـ التي تشمؿ اإل دلءالمبا
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تعد نشاطا منفصال بؿ يجب اف تككف في  ال بالحرية، كتقدير التنكع، كتعزيز حقكؽ االنساف، كما انيا

 (.2011جكىر عمؿ الجامعة كطريقة تعمميا )رحاؿ، 

( أف المسؤكلية المجتمعية لمجامعات ىي التزاـ الجامعات بمعالجة آثارىا نحك 2010كيرل عكاد )

الذم تكجد فيو، بما يعزز التنمية المستدامة، كفي اطار مف الفيـ كاالدراؾ مف قبؿ القائميف  المجتمع

نشطة التي عمى الطمبة كالعامميف بممارسة األعمى استخداـ الدكر التعميمي كالتربكم لمجامعة لمتأثير 

 ي ذلؾ.نشطة المجتمع المحمي كريادتو فأذلؾ، عدا اسياـ الجامعة بقيادة  مف شأنيا تحقيؽ

كاكتسابيا قيمة اجتماعية  ( عمى اىمية المسؤكلية المجتمعية لمجامعات،  Loria, 2008كتؤكد لكريا )

كبيرة، اذ تؤدم إلى تغيير القيـ كالممارسات في المنظمات، كتسيـ في خمؽ ثقافة جديدة، كتنمية 

االطر العممية التي  فيعاف الذم ينمي قادة المستقبؿ، كيف الجامعة ىي المكأطالقان مف نمستدامة  ا

يتمقكف المبادئ التي يتحمكف بيا، كمع تغير القيـ كالمفاىيـ كالممارسات في الجامعات  يضان أيطبقكنيا، ك 

 تتغير ممارسات صناع القرار المستقبمييف، كىذا يؤدم إلى تككيف ثقافة جديدة في المجتمع بأكممو.

مف المبادئ الميمة  ان المجتمعية لمتعميـ العالي عددية لممسؤكل (Talloires, 2005) رك يمكأقر إعالف تا

كتكسيع نطاؽ برامج المشاركة المدنية  ،التي تكشؼ عف جكانب لممسؤكلية المجتمعية لمجامعات

بطريقة أخالقية، مف خالؿ التدريس كالبحث العممي كالخدمة العامة، كغرس  المجتمعيةكالمسؤكلية 

شخصية كسياسات كممارسات المؤسسات المعنية بالتعميـ العالي، المسؤكلية العامة مف خالؿ األمثمة ال

كخمؽ أطر مؤسسية لتشجيع كمكافأة كتقدير الممارسات الجيدة في مجاؿ الخدمة االجتماعية مف جانب 

 .الطالب، كىيئة التدريس، كالعامميف كشركائيـ في المجتمع

تطبؽ بصرامة عمى المشاركة  ، كافالءإضافة إلى ضماف معايير التفكؽ كالبحكث العممية كتقييـ الزم

كما تطبؽ عمى كؿ مجاالت كمساعي الجامعة األخرل، كتعزيز  ، تمامان المجتمعيةفي مجاؿ الخدمة 
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الشراكة بيف الجامعات كالمجتمعات المحمية لتحسيف الفرص االقتصادية، كتمكيف األفراد، كزيادة التفاىـ 

ة التعميـ الجامعي كالبحث العممي كاالستجابة لو، المتبادؿ، كتقكية الصالت، كضماف كصكؿ رسال

كزيادة الكعي داخؿ الحككمة كالمؤسسات التجارية، ككسائؿ اإلعالـ، كالمؤسسات الخيرية التي ال 

تستيدؼ الربح، كالمنظمات الدكلية، حكؿ إسيامات التعميـ العالي في تحقيؽ التقدـ االجتماعي 

ع الحككمات لتقكية السياسات التي تدعـ الجيكد المسؤكلة لمتعميـ كاالزدىار، كبالتحديد إقامة شراكات م

العالي في مجاالت الخدمات المدنية كاالجتماعية. ككذلؾ التعاكف مع القطاعات األخرل مف أجؿ 

 .قتصادية لمجتمعاتنا المحميةجتماعية كاإلر ذلؾ، كالمحافظة عمى المكاسب اإلإظيار تأثي

بتدائية عمى إقامة شراكات مع المدارس اإل أيضان  (Talloires, 2005) ركما ركز اعالف تايمك 

كذلؾ حتى يصبح التعميـ مف أجؿ المكاطنة النشطة غيرىا مف مؤسسات التعميـ العالي كالثانكية، ك 

ال يتجزأ مف العممية التعميمية عمى جميع مستكيات المجتمع، كخالؿ مراحؿ الحياة  رئيسان  كالفعالة جزءان 

يؽ كنشر أمثمة لمعمؿ الجامعي الناجح الذم تستفيد منو المجتمعات كترتقي بو حياة المختمفة، كتكث

أفرادىا، كدعـ كتشجيع النقابات األكاديمية المحمية كاإلقميمية كالدكلية في جيكدىا الرامية إلى تعزيز 

ة في ربط الجامعات في مجيكدات العمؿ المدني، كاالعتراؼ العممي بأىمية النشاط كالخدمة المدني

 .التدريس كالبحث العممي، ككضح ضركرة التحدث بعالنية عف القضايا المدنية الميمة في مجتمعاتنا

 أىمية المسؤولية المجتمعية لمجامعات 4.2.2
 أفراد بعض أك المنظمات أك الجماعات أك األفراد بيا يقـك التي الجيكد مف المجتمع خدمةتعد 

 لألفراد المجتمعية االحتياجات تحديد طريؽ عف االقتصادية، كأ االجتماعية األكضاع لتحسيف المجتمع

 الجامعة طريؽ عف االحتياجات ىذه تمبي التي كالبرامج األنشطة كتصميـ كالمؤسسات، كالجماعات

 الجامعة أف كما فييا، مرغكب كسمككية تنمكية تغيرات إحداث بغية المختمفةالبحثية  كمراكزىا ككمياتيا
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 إلى كتيدؼ المتعددة، المجاالت في الشاممة التنمية كتحقيؽ مشكالتو، حؿّ  يؽطر  عف المجتمع تخدـ

 التي المختمفة الخدمات مف ممكنة إفادة أقصى تحقيؽ مف كىيئاتو كمؤسساتو المجتمع أفراد تمكيف

)مصطفى،  الفعمية كحاجاتو المستفيد ظركؼ مع تتناسب متنكعة كأساليب بكسائؿ الجامعة تقدميا

2002). 

ىتماـ بيا جاء في عصر التطكر المعمكماتي، ية المجتمعية لمجامعات في ككف اإلأىمية المسؤكل كتكمف

ىتماـ بالمجتمعات مف قبؿ الشركات كالمؤسسات العامة كالجامعات عصر العكلمة، إذ أف اإل كأيضان 

كلـ يكف  في الفترات السابقة، قتصادية، كاف متدنيان كالمؤسسات الثقافية، كالشركات اإلكالمعاىد، 

ىذه المؤسسات كالشركات عف المجتمع، كبالتالي  ىتماـ بالمجتمع مف أكلكياتيـ، كىذا دفع إلى عزلةاإل

غالؽ البعض اآلخر، كبعد ظيكر مؤشرات الحكـ الرشيد، كاالىتماـ بالشفافية  خسارة بعضيا، كا 

ـ التركيز عمى أفراد كالمسائمة، كالمحاسبة في الشركات كالمؤسسات العامة كالخاصة، أصبح مف المي

كالشراكة مع المجتمع في المجتمع كايالئيـ بعض االىتماـ مف خالؿ المساعدة في البناء كالتنمية، 

فراد المجتمع عمى بناء المشركعات الخاصة الحد مف البطالة كالفقر، كتدريب أقتصاد ك تعزيز اإل

 (.2010بيـ)االسرج، 

دكر كبير في تركيز االىتماـ مف قبؿ الجامعات عمى  ككاف النتشار الجامعات في عصر التكنكلكجيا

المجتمع المحمي، لحاجة الجامعات إلى تحقيؽ التقدـ االقتصادم كالربح، كالقياـ بعمميات البحث 

العممي، كىذا لف يككف إال مف خالؿ الشراكو مع المجتمع، إضافة إلى ظيكر المنافسة بسبب كجكد 

ة، كالحاجة الثبات القدرة عمى االستمرار كالتقدـ في سمـ الجامعات الحككمية كالجامعات الخاص

 التصنيؼ عمى المستكل العالمي، فكاف البد ليذه الجامعات مف االىتماـ بالمسؤكلية المجتمعية

 (.2016)االحمدم، 
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 خارج المعرفة نشر طريؽ عف كيمكف الجامعة، طالب غير إلى مكجو تعميمي كنظاـ نشاطفممجامعة 

 ككحدتيا بالجامعة المحيطة البيئة في كتنمكية سمككية تغييرات إحداث بغرض كذلؾ الجامعة، جدراف

 تعميمي نشاط إلى كترجمتيا لممجتمع العامة االحتياجات معرفة فإف) المختمفة جتماعيةكاإل اإلنتاجية

 المرتبط العممي الفكر إشاعة نشر إلى ان أيض الجامعة تسعى كما الجامعة، تخدمو الذم المجتمع في

 مؤسسات تقّيـ كما ممارسة، أك فكرنا، التعميـ مجاؿ في يجرم بما العاـ، الرأم كبتغيير الكميات ببيئة

 تربكينا فكرنا كتشيع تثير كبدائؿ تصكرات كتقترح كمشكالتو، قضاياه لحؿ المقترحات كتقدـ المجتمع

 الجزء كعالقة مجتمعبال كعالقتيا المجتمع، عف تنفصؿ ال الجامعةك  .(2007)عامر،  المجتمع داخؿ

 .بالكؿ

كما كضحيا  نشأت ، في مجاؿ المسؤكلية المجتمعية،الجامعات الفمسطينية تعيشيا التي كاألزمة 

 :يمي لما نتيجة (2010عكاد)

 .لتطبيقيةا العممية لألبحاث الداعمة المالية المكارد ضعؼ -

 .توكمشكال حاجاتو عف كالبعد بالفعؿ، المجتمع يحتاجو الذم الدكر تجاىؿ -

 كثيؽ ارتباط دكف الجامعة جدراف داخؿ المعرفة نقؿ كحصر مجتمعاتيا، عف الجامعة عزؿ -

 .كقضاياه بالمجتمع

 مف المحمية كالمؤسسات الجامعة في التدريس ىيئة بيف العالقة كضعؼ التطكعي، العمؿ ضعؼ -

 .صناعية كمؤسسات كأندية كمتاحؼ مكتبات

سسات المجتمع المحمي حكؿ ضركرة الربط بيف قضايا إضافة الى ىذا غياب الكعي الكافي لدل مؤ  -

 جتماعية كغيرىا مف جية كالبحث العممي مف جية أخرل.المحمي: الصناعية كالتجارية كاإل المجتمع

 ،2014، كذلؾ كما كضحو )الشمرم،يأتيكيمكف تحديد خدمة الجامعة لممجتمع فيما  -

 (.2016االحمدم،
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العاممة القادرة  لالمنشكدة مف خالؿ إعداد القك إحداث التنمية إعداد العنصر البشرم القادر عمي  -

 .عمي مكاجية التغيرات العممية كالتكنكلكجية في العالـ المعاصر

إتاحة الفرصة أماـ أعضاء ىيئة التدريس مف ذكم الخبرة لتستفيد المؤسسات المختمفة في مجاالت  -

 مف خبراتيـ. اإلنتاج كالخدمات

لمؤتمرات التي تسيـ في تنمية المجتمع كحؿ مشكالتو كتقديـ االستشارات العممية القياـ بالبحكث كا -

 .لمؤسسات المجتمع

كسابيـ ءتدريب المستمر لممينييف لرفع كفاتعميـ الكبار مف جميع األعمار )التعميـ المستمر( كال - تيـ كا 

 .الخبرات الالزمة ألداء المينة

لمحمي مف خالؿ الندكات كالمحاضرات التي تساعدىـ عمي نشر العمـ كالمعرفة بيف أبناء المجتمع ا -

 .حؿ مشكالتيـ كالتكيؼ مع مجتمعيـ

عقد الحمقات كالندكات كالمؤتمرات العممية لخريجيا لكي يممكا بكؿ ما يستحدث في مجاالت  -

 .تخصصيـ كمعالجة المشكالت التي تكاجييـ في الحياة العممية

دماجيـ في عقد البرامج التثقيفية كالنشاطات التط - كعية لمطمبة بيدؼ رفع مستكاىـ الثقافي كا 

 .المجتمع

بما  ،مف أبرز كظائؼ الجامعة المسؤكلية المجتمعية لمجامعات تعدإف واستنادا إلى ذلك يمكن القول 

ل اعضاء تكفره مف مناخ يتيح ممارسة المشاركة الفعالة في بناء المجتمع كحؿ مشكالتو، كما تنمي لد

الرغبة الجادة في البحث عف المعرفة كتحدم الكاقع كاستمرار المستقبؿ  ارة الجامعةدىيئة التدريس كا  

االقتصادية كالسياسية لممجتمع. كتأخذ   في إطار منيج عممي دقيؽ يراعي الظركؼ االجتماعية
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العالقة بيف الجامعة كالمجتمع صيغة خاصة بسبب ما تتميز بو أىدافيا كفعاليتيا كمداخالتيا، كأىـ 

  .ب ىذا التمييز أف العنصر األساسي في ىذه العالقة ىك العنصر البشرمجكان

 :أبعاد المسؤولية المجتمعية. 5.2.2

، كمرد ىذا التبايف يعكد في األدب التربكم في تحديد أبعاد المسؤكلية المجتمعيةممحكظ  ىناؾ تبايف

سبب االختالؼ في تعريؼ إلى االختالؼ في المنطمقات كالغايات التي تناكلت ىذا المكضكع، أك ب

المسؤكلية المجتمعية كاختالؼ ما ىك مطمكب قياسو فييا. ففي الكقت الذم ينصب فيو الحديث عف 

المكازنة بيف جانب الفائدة كاألرباح كبيف الجانب الخدمي االجتماعي في القطاع الخاص، نجد أف 

د بعض األدبيات التي تتحدث عف ىناؾ مف يركز عمى الجانب القيمي كاألخالقي ليذا القطاع. كما نج

فقط مستبعدة الجانب اإلدارم، بينما ىناؾ مف يؤكد عمى أف  المسؤكلية المجتمعية بكصفيا جانبا قيميان 

  .(2009اإلدارة كسيمة ال غاية )النممة،  الفكر اإلدارم يدخؿ بقكة في تحقيؽ المفيكـ بالنظر إلى أفّ 

كالتي تتمثؿ في ستة أبعاد رئيسية ىي:  ،مسؤكلية المجتمعيةأىـ ابعاد ال ( الى2014فقد أشار الشمرم)

اإلدارم كاإلجرائي، كالمجتمعي، كاألخالقي كالقيمي، كالبيئي كالصحي، كالكطني كاالنتمائي، كالمعرفي 

( إلى اف االبعاد الميمة في المسؤكلية المجتمعية تتمثؿ 2008برقعاف كسعيد ) ، في حيف أشاركالتربكم

( أف ابعاد 2016صادم كالبعد االجتماعي كالبعد المعرفي التربكم، كتبيف االحمدم)في البعد االقت

 المسؤكلية المجتمعية تتمثؿ في االبعاد)االقتصادم، كالبيئي كالصحي كاالجتماعي كالتربكم(.

 كستكرد الباحثة بعض التفصيؿ عف ىذه االبعاد كما يأتي:

 يالقتصاد البعد : أولاً

 إنما التجارية، األعماؿ جكانب مف جانبان  حالرب إلى يشير ال المجتمعية ؤكليةلممس االقتصادم البعد

 كالفساد، الرشكة كمنع المؤسسية، الحككمة مثؿ المؤسسات داخؿ أخالقية بممارسات ـاااللتز  إلى يشير
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 بتّبي تقـك أف الجامعات فعمى السياؽ ىذا كضمف .األخالقي كاالستثمار المستيمؾ، حقكؽ كحماية

 ـاكاحتر  المعنية، راؼاألطح مصال ـاكاحتر  كتطبيقيا، األخالقي كالسمكؾ كالشفافية المساءلة ئمباد

)بخيت،  بيا خاص المؤسسية لمحككمة دليؿ كتطكير كتنفيذىا تار االقر  اتخاذ في القانكف سيادة

2009.) 

 :اآلتي (2009كما بينو الحمكرم ) الُبعد ىذا كيشمؿ

 العمميات ممارسة في النافذة القانكنية بالقكاعد ـااللتز اك  مؾالمستي حماية لجاف أنشطة دعـ -

 االقتصادية.

 األنشطة كدعـ الفرص، تكافؤ مبدأ كفؽ معيـ التعامؿ خالؿ مف حظان  األقؿ بالفئات االىتماـ -

 .احتياجاتيـ كتمبية حظان  األقؿ المجتمع بفئات الخاصة االقتصادية

 .جميعيا الجامعة أعماؿ في المستدامة التنمية مفيـك كتبّني اإلنتاجية المجتمعية المشركعات دعـ  -

 كمتابعة المجتمع، احتياجات لتمبية العممية المستجدات لمكاكبة جديدة تخصصات استحداث -

 .ليـ كظائؼ إليجاد الخريجيف

 :ثانيا: البعد الجتماعي

 الجامعة بمكجبو تمتـز ع،كالمجتم الجامعة بيف عقد أنيا عمى المجتمعية لممسؤكلية ُينظر كاف لقد 

لممسؤكلية  بعاد الميمةمف األ البعد االجتماعيك . حالصال مع يتفؽ ما كتحقيؽ المجتمع بإرضاء

ممساعدة في مجمكعة الممارسات كالتكجيات التي تعتمدىا الجامعة لعف  يعبر وإذ انّ  المجتمعية،

: أفراد المجتمع االجتماعية حياة. كىذا يشمؿ كؿ ما لو عالقة ببشكؿ عاـ االجتماعيتطكير الجانب 

كتستطيع الجامعة  كالعالقات االجتماعية بيف الناس.، كالطالؽ كالميراث الزكاج كحقكؽ الطفؿ كالمرأة

تقديـ خدمات جميمة في ىذا الجانب، مف خالؿ الندكات كالمحاضرات كالنشرات، إضافة الى مساقات 
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ة اف تككف حاضرة في المجتمع المحمي كبيف ذات عالقة تطرح كمتطمبات جامعة. كبإمكاف الجامع

 مؤسساتو كمما استدعى األمر ذلؾ.

 (:2012كمف أىـ ما يشممو ىذه البعد حسب شقكارة )

 .األخالقية القيـ كتعزيز المجتمع في السائدة المختمفة الثقافات ـاحتر اك  النافذة القانكنية القكاعد ـااحتر  .1

 .االجتماعي التكافؿ تبّنيك  أشكاليا بمختمؼ المجتمعية األنشطة دعـ .2

 الخيرية اليبات كتقديـ االحتياجات كبحسب المحمي المجتمع لخدمة تطّكعية عمؿ مجابر  تنفيذ .3

 .المحمي المجتمع في المختمفة لمقطاعات

 التنمية مشركعات في العاـ الكعي درجة كرفع المجتمعي، المردكد ذات المختمفة تاالمبادر  تبّني .4

 .كتدريبيـ المحمي المجتمع أعضاء كتأىيؿ ختمفةالم بمستكياتيا الشاممة

 المجتمعية المسؤكلية عمى القائميف المتطكعيف كتدريب الطمبة عند المجتمعية المسؤكلية ثقافة نشر .5

 .الجامعة في

 .الترفييية األندية كدعـ البحثية العممية زراكالم دعـ .6

 .المسنيفك  الطفكلة رعاية مجراب كدعـ األسرة حماية مجابر  في المشاركة .7
  ثالثا: البعد البيئي

فك   طريؽ عف كذلؾ ،فيو تعمؿ الذم المجتمع تجاه الجامعة عمى مان االتز  ُتعدّ  المجتمعية المسؤكلية ا 

ىـ ما يجب اف كمف أ، ذات العالقة بالجانب البيئي المجتمعية األنشطة مف كبيرة مجمكعة في اإلسياـ

 (: 2012يشممو البعد البيئي حسب شاىيف )

 كحمالت التدخيف، مكافحة حمالت كرعاية المجتمع فئات بيف الصحي الكعي كنشر  البيئي ثالتمك  .1

 .المختمفة بأشكالو البيئي التمكث مكافحة
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 كاألنظمة بالقكانيف تزاـلألاك  التمكث مف البيئة عمى ممحافظةعقد الندكات التثقيفية الداعية ل  .2

 .بالبيئة الخاصة المحمية كالتعميمات

 .عمييا المحافظة كطرؽ بالبيئة العالقة ذات كالدكلية العالمية كالقكانيف األنظمة نشر في الشفافية .3

 

 الثقافي رابعًا: البعد 

األسرة راؼ عديدة: طإف تكعية أفراد المجتمع المحمي كتثقيفيـ ىي مسؤكلية مشتركة، يشارؾ فييا أ

لجامعة ىي رائدة النيضة كالمدرسة كالمسجد كالجامعة، كمؤسسات المجتمع المدني. كلما كانت ا

الفكرية كالعممية، كاف عمييا أف ال تتخمى عف ىذه الدكر، فتبادر دكمان الى تثقيؼ طالبيا كأفراد 

، ثقافة كقائية كدائمة، لحمايتيـ مف االنزالؽ في ثقافة مغمكطة أك غريبة  المجتمع المحمي بكؿ ما يمـز

سعة كشاممة كمتجددة. فقد تشمؿ جكانب دينية، عف بيئتيا. إف المجاالت التي يشمميا ىذا البعد كا

 فكرية، كغير ذلؾ. كأخرل سياسية، كثالثة

بعد اطالع الباحثة عمى األدب التربكم بخصكص أبعاد المسؤكلية المجتمعية كالدراسات السابقة ذات ك 

تيا، تبنت الباحثة األبعاد التالية في دراس ككاقع التخصصات المطركحة في جامعة القدس، العالقة،

،كالبعد  ، كالبعد الصحي كالبيئي االجتماعيالبعد بعاد أداة دراستيا: البعد االقتصادم، ك أككانت ىي 

 .الثقافي كالتكعكم

المجتمعية لمجامعات  المسؤوليةالمعوقات التي تواجو   

ذه بالرغـ مف التكسعات الكبرل كالتي شيدىا التعميـ الجامعي في العقكد الثالثة الماضية، إال أف ى

التكسعات بقيت مقتصرة عمى استيعاب األعداد المتزايدة مف الطمبة الذيف يرغبكف االلتحاؽ بالتعميـ 

الجامعي، كلـ يكاكبو تحسف ممحكظ في نكعية ىذا التعميـ كجكدتو، كبقي التعميـ الجامعي كألسباب 

داؼ أـ الييكمية أـ مف عمى األساليب التقميدية سكاء مف حيث الفمسفة أـ األى كعكامؿ متعددة محافظان 
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حيث برامجو كأساليبو كنظـ التقكيـ المعتمدة فيو أـ مف حيث أساليب تنمية الفكر المعرفي لدل طمبة 

نتاج الخبرات العممية كالتكنكلكجيا الحديثة كتكظيفيا لصالح تطكير المجتمع  الجامعة. كتعد المعرفة كا 

 (2014)المعمارم،  كتنميتو في كافة مجاالت الحياة

المالمح اإلستراتيجية لمتعميـ الجامعي في عالـ المستقبؿ، كأحد العالمات المميزة لتطكر  أىـ أحدإّف 

تحقيؽ النمك االجتماعي ىك االىتماـ بالتنمية المجتمعية النيا المؤسسات الجامعية في الدكؿ الحديثة، 

لتحديات التي تقتضي إعادة مف ا السميـ ألبنائو، بالرغـ مف ذلؾ فإف التعميـ الجامعي يكاجو عددان 

النظر في كظائفو كفمسفاتو كأدكاره المنكطة بو، إلحداث نكع مف التجديد بما يسيـ في تعجيؿ أك تعزيز 

مبدأ المسؤكلية االجتماعية كالمشاركة لدل طالبو، كربط ذلؾ بالتقدـ المعرفي كالتكنكلكجي كالمحافظة 

كعبد العزيز، حاـز ) قتصاديةجتماعية كاإلط التنمية اإلاحتياجات خطعمى ىكية المجتمع كثقافتو كتمبية 

2006.) 

يمكف أف تتمثؿ في كمف أبرز التحديات كاإلشكاليات التي تكاجو المؤسسات الجامعية بشكؿ  

لممكارد الجامعية، فضال عف عدـ التكظيؼ الفعاؿ ليذه المكارد لصالح المشاريع  ؤستعماؿ غير الكفاإل

تفاع نسبة إعداد الطمبة لكؿ عضك مف أعضاء الييئة التدريسية مما أدل إلى ار ، اضافة إلى التنمكية

لمعالقة مع االعتماد عمى البرامج التعميمية المستكردة مف دكف إدراؾ فعمي ، ك قمة الفعالية المعرفية

اختالؿ التكازف بيف النمك الكمي المطرد لعدد الطالب المقبكليف بالدراسة الجامعية المجتمع، كذلؾ 

القكلبة النمطية في التخطيط كالبرامج الدراسية، التي تتضمف ، ك بيف نكعية التعميـ الجامعي كجكدتوك 

أنظمة قبكؿ الطمبة، كتعييف أعضاء البيئة التدريسية، كنظـ ترقياتيـ فضال عف أنظمة التمكيؿ كالتقكيـ 

 (.2014) المعمارم، المعتمدة في الجامعات
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مجاؿ التدريس كحسب، دكف  عمىاختصار كظيفة الجامعة  أيضان  ربيفي عالمنا الع ىـ المعكقاتمف أك 

كىذا أدل الى تغييب الجامعة عف مشكالت  كظيفة البحث العممي ككظيفة خدمة المجتمع.النظر إلى 

مع المحمي تدكر المجتغييب  بالتاليك  كبالتالي حصؿ )انفصاؿ( بيف الجامعة كالمجتمع، ،المجتمع

 .(2006) حاـز كعبد العزيز، جامعيكخبراتو كدعيـ لمتعميـ ال

كالتي تؤثر عمى عطائيـ العممي  ،ييفالجامع المدرسيفثقؿ األعباء التي تكاجو  كمف المعكقات ايضان 

عمى  ال تقكـ معايير التكظيؼ كالترقيةكذلؾ ، كالمعرفي كال تشجع الكثير منيـ لإلبداع العممي كالمعرفي

أك ىيئات التدريس كتعيينيـ في المؤسسات الجامعية  في اختيار أعضاء ، سكاءأسس عممية دقيقة

كؿ ىذا يؤدم الى انفصاؿ عضك ىيئة التدريس عف ، تعيينيـ في كظائؼ أدارية أك ترقيتيـ العممية

 .(2011)الخزاعي، جامعتو أكالن ثـ عف قضايا مجتمعو

تاحة الفرص انخفاض المستكل التطبيقي لمبدأ العدالة االجتماكذلؾ تظير معكقات ذات عالقة ب عية كا 

عدـ ربط العمـ بالعمؿ في بعض األحياف كاتخاذ العمـ كسيمة لكسب ، ك المتكافئة لفئات المجتمع جميعيا

عدـ العمؿ عمى مكاصمة البحث ، ك عدـ ارتباط المناىج التعميمية بكاقع الحياة المعاصرة، ك العيش

معاناة مؤسسات التعميـ العالي ك  ،العممي مع المؤسسات كالقطاعات الحككمية كاألىمية في المجتمع

في جميع مجاالت عمميا، نتيجة انقطاع العالقات الرسمية بيف  ككيفيان  كمراكز البحث العممي كميان 

ضعؼ اإلنفاؽ الحككمي عمى ، ك مراكز البحكث كمتخذم القرارات، كبيف مراكز البحكث فيما بينيا

نشاط كفاعمية األبحاث األكاديمية البحث العممي كالجامعات، األمر الذم يؤثر سمبيا عمى 

 (.2014)الصائغ، كالتطبيقية
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 جامعة القدس

جامعة العربية الىي مؤسسة تربكية كطنية انطمقت جذكرىا قي القدس الشريؼ، كىي  جامعة القدس:

األكلى كالكحيدة في بيت المقدس، كتعمؿ لتكاصؿ إثراء اإلرشاد الفكرم العربي اإلسالمي كالمسيحي 

حافظ عمى ىكية مجتمع استيدفو االحتالؿ مف دكف المدف األخرل المحتمة بالضـ كفرض فييا، كت

 (.2115-2114القكانيف اإلسرائيمية )دليؿ جامعة القدس، 

 

الكميات منفصمة تقدـ كؿ منيا تخصصيا أك  مفامعة القدس، كانت ىناؾ مجمكعة قبؿ أف تؤسس ج

يف أك التمريض أك الطب المخبرم باإلضافة إلى كمية أكثر في اآلداب أك العمكـ أك الدعكة كأصكؿ الد

دارتيا، كتعمؿ بشكؿ مستقؿ عف األخرل.  الحقكؽ، ككؿ كميو ليا مجمس أمنائيا كا 

دارة كاحدة كأضيفت   ثـ اتحدت ىذه الكميات جميعيا، لتككف جامعة القدس بمجمس أمناء كاحد، كا 

حتى أصبحت الجامعة، جامعة ذات تخصصات جديدة إلى التخصصات التي كانت قائمة سابقان، 

كمية  -برامج ككميات متعددة، عمى مستكل البكالكريكس كالماجستير، كىي اآلف تضـ الكميات التالية:

، كمية الحقكؽ، كمية اليندسة، كمية العمكـ اإلدارية كاالقتصادية، إضافة إلى كمية  اآلداب، كمية العمـك

حية، ككمية العمكـ التربكية. كىناؾ فرع لكمية اآلداب في الطب، ككمية طب األسناف، ككمية الميف الص

(  11184)  2116/2117كبمغ عدد طمبة الجامعة في العاـ الجامعي  .كمية ىند الحسيني في القدس

( 1131( مف طمبة الدراسات العميا. كبمغ عدد العامميف في الجامعة ) 2272طالبان كطالبة، منيـ  )

 كفرة في كؿ مف عمادة القبكؿ كالتسجيؿ كدائرة شؤكف المكظفيف.، كفؽ االحصائيات المتفردان 
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 الدراسات السابقة 2.2
، المتعمقة بالمسؤكلية المجتمعية السابقة الدراسات مجمكعة مف ت الباحثة في دراستيا ىذهتناكل

الباحثة  تقكـطبقت في البيئة العربية، كاخرل في بيئات مختمفة اجنبية، ك  كخاصة لمجامعات،
ما تمكنت مف الكصكؿ اليو، كتعرض الدراسات العربية أكالن ثـ الدراسات األجنبية كفؽ ستعراض اب

 تسمسؿ زمني

 

 أول: الدراسات العربية

االجتماعية لدل طمبة كمية اآلداب كالعمكـ في محافظة  ؤكليةبعنكاف المس (2015دراسة الرشيدي )

يد مستكل المسؤكلية االجتماعية لدل طمبة الرس في ضكء بعض المتغيرات، ىدفت ىذه الدراسة تحد

في ضكء بعض المتغيرات، تككنت عينة ىذه الدراسة مف  رسمية اآلداب كالعمكـ في محافظة الك

( لمتخصصات اإلنسانية، كألغراض 300( لمتخصصات العممية ك)300( طالبان كطالبة منيـ )600)

ف إعداد الباحثة. كقد أشارت نتائج ىذه الدراسة ىذه الدراسة تـ استخداـ مقياس لممسؤكلية االجتماعية م

 لعز كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تُ إلى أف المسؤكلية االجتماعية لدل الطمبة كانت مرتفعة، ك 

لمتغير التخصص الدراسي  لعز كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تُ لمتغير الجنس لصالح الذككر، 

 .اللة إحصائية لصالح طالبة السنة الرابعةلصالح التخصصات اإلنسانية، كجكد فركؽ ذات د

العامة في جامعة كادم لية االجتماعية لدل العامميف بالعالقات ؤك المس بعنكاف: (2015دراسة االميف )

ىدفت ىذه الدراسة إلى ك سة ميدانية عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة كادم النيؿ، النيؿ: درا

 ،لية االجتماعية. اعتمد الباحث المنيج الكصفي التحميميؤك المس تطبيؽ مبدأ في ناتحديد مدل نجاح

تـ اختيار مجتمع الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة كتـ اختيار أفراد العينة بالطريقة ك 
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العشكائية، كلجمع المعمكمات استخدـ الباحث االستبياف لمتعرؼ عمى الحقائؽ كآراء المبحكثيف تجاه 

العالقات العامة لإلخالص في العمؿ كالمشاركات االجتماعية،  يئج الدراسة سعالمكضكع. كمف نتا

مما يعني غياب المنيجية العممية.  ،كفي المقابؿ عجزىا عف الدعكة لمتسامح كالتعاكف في العمؿ

كضعؼ أداء العالقات العامة في تكحيد جيكد العامميف بالجامعة مف أجؿ المصمحة العامة كىذا ناتج 

الىتماـ بدراسة اتجاىات العامميف لمعرفة الظركؼ المحيطة بيـ، كتكصى الدراسة بزيادة عف عدـ ا

لية االجتماعية لمعامميف ؤك لعالقات العامة، كرفع نسبة المسكعي اإلدارة العميا بالجامعة بأىمية ا

 بالعالقات العامة. 

جتماعية كالصكرة الذىنية العالقة بيف المسؤكلية اال :بعنكاف (2015) دراسة النشمي وعبد الوىاب

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف ك  ،"دراسة حالة عمى جامعة العمكـ كالتكنكلكجيا باليمف"لممنظمة 

العالقة بيف المسؤكلية االجتماعية كالصكرة الذىنية لجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا باليمف مف كجية نظر 

زاـ الجامعة بالمسؤكلية االجتماعية تجاه )المجتمع، عينة مف الطمبة ، كما ىدفت الدراسة إلى تحميؿ الت

( طالبا كطالبة، كقد استخدـ الباحث المنيج 285البيئة، الطمبة، العامميف(، كبمغت عينة الدراسة )

لإلجابة عف تساؤالت الدراسة كاختبار فرضياتيا تـ تطبيؽ أداة البحث )االستبانة( ك الكصفي التحميمي، 

أبعاد المسؤكلية  شممتمف طمبة جامعة العمـك كالتكنكلكجيا باليمف،  عمى عينة عشكائية طبقية

نتائج أف الكقد أظيرت  .الصكرة الذىنية لمجامعةك االجتماعية )المجتمع، البيئة، الطمبة، العاممكف(، 

ىناؾ ارتباطا قكيا بيف أبعاد المسؤكلية االجتماعية تجاه )المجتمع، البيئة، الطمبة، العامميف( كالصكرة 

الذىنية لجامعة العمكـ كالتكنكلكجيا باليمف، أم أّف التزاـ الجامعة بأبعاد المسؤكلية االجتماعية ككؿ 

 .يعمؿ عمى تعزيز الصكرة الذىنية لمجامعة لدل المجتمع كالبيئة كالطمبة كالعامميف

ة الرياض، تقدير القيادات الجامعية لدكر الجامعات الحككمية في مدين :( بعنكاف2014دراسة الشمرم )

كىدفت التعرؼ الى دكر الجامعة تجاه المسؤكلية المجتمعية في الجامعات الحككمية في مدينة الرياض 
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مف خالؿ تقدير القيادات الجامعية ليذا الدكر، مع تقديـ مقترحات تطكر أداء الجامعات في ىذا 

ت عمى ستة أبعاد ىي: ( فقرة تكزع63الجانب. كاعتمدت االستبانة أداة لجمع بياناتيا؛ حيث ضمت )

اإلدارم كاإلجرائي، كالمجتمعي، كاألخالقي كالقيمي، كالبيئي كالصحي، كالكطني كاالنتمائي، كالمعرفي 

( أفراد مف القيادات الجامعية في 107كالتربكم. كقد كزعت االستبانة عمى عينة عشكائية طبقية بمغت )

أف كشفت عف دكر "جيد"  الدراسة تائجالجامعات الحككمية في مدينة الرياض. ككاف مف أبرز ن

لمجامعات تجاه المسؤكلية المجتمعية بشكؿ عاـ، إال أنيا ال زالت غير محددة بالشكؿ الذم يجعؿ منيا 

ميمة كاضحة ليا قكاعد منظمة، كمنيجية كاضحة، كميزانية محددة، كأف ما يقدـ حتى اآلف يقع ضمف 

تمع. كما أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كفقا كظيفة الجامعة الثالثة المرتبطة بخدمة المج

كفقا لمتغير المركز الكظيفي لصالح المراكز القيادية   لمتغير الجامعة لصالح جامعة اإلماـ، كفركقا

العميا. بينما لـ تظير أم فركؽ تعزل لمتغير الدرجة العممية أك نكع الكمية. كقد أكصت الدراسة 

: ضركرة تكسيع دائرة العمؿ بالمسؤكلية المجتمعية التي قصرتيا بمجمكعة مف التكصيات، أىميا

الجامعات عمى عمادات كمراكز خدمة المجتمع، كاالنتقاؿ بيذه المسؤكلية إلى الدائرة األكسع التي 

 . تجعؿ منيا ثقافة عامة لمجامعة، يتبناىا الجميع، كعمى كؿ المستكيات

دارة التربكية بالجامعات السعكدية في تحقيؽ المسؤكلية دكر اقساـ اال :بعنكاف( 2014تي )يدراسة الثب

االجتماعية، كقد ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ الى دكر اقساـ االدارة التربكية في الجامعات السعكدية في 

 االجتماعية، لممسؤكلية تحقيقيا نحك تكاجييا التي الصعكبات تحقيؽ المسؤكلية االجتماعية، كعمى

 الكصفي المنيج استخدـ .االجتماعية لممسؤكلية اإلدارة التربكية أقساـ تحقيؽ في ـتسي التي كالمقترحات

 في التدريس ىيئة أعضاء مف ( عضكان 72) عددىا بمغ عينة عمى االستبانة تطبيؽ كتـ )المسحي(،

 مان تما أفراد الدراسة مكافقكف أف النتائج كأظيرت .الدراسة مجتمع مف % 82 تمثؿ التربكية اإلدارة أقساـ

البرامج  :خالؿ مف االجتماعية المسؤكلية تحقؽ السعكدية بالجامعات التربكية اإلدارة أقساـ أف عمى
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 كاألنشطة كالعمميات ،(4.28) حسابي بمتكسط العممي كالبحث ،(4.31)حسابي بمتكسط األكاديمية

 اإلدارة أقساـ تكاجو التي كالمشكالت الصعكبات حؿ عمى التأكيد مع ،(4.43) بمتكسط حسابي

 في تسيـ كالتي المقترحات مف عدد تقديـ مع االجتماعية، تحقيقيا لممسؤكلية سبيؿ في التربكية

 العمؿ أىميا التكصيات مف عددان  الباحث الدراسة، كضع نتائج عنو أسفرت ما ضكء كفي تحقيقيا،

 العممية كالبحكث ديميةاألكا خالؿ البرامج مف االجتماعية لممسؤكلية التربكية اإلدارة أقساـ تحقيؽ عمى

 المسؤكلية تحقيؽ في سبيؿ تكاجييا التي كالمشكالت الصعكبات حؿ عمى كالعمؿ كاألنشطة، كالعمميات

 .االجتماعية

كاقع المسؤكلية المجتمعية لدل طمبة جامعة القدس  بعنكاف: (2013دراسة عوض وحجازي )

، ىدفت الدراسة إلى معرفة كاقع "تنميتياكتصكر مقترح لبرنامج يرتكز إلى خدمة الجماعة ل ،المفتكحة

المسؤكلية المجتمعية لدل طمبة جامعة القدس المفتكحة، كتحديد كؿ مف متغيرات البرنامج األكاديمي، 

مكاف السكف، الجنس، السنة الدراسية عمى درجة المسؤكلية المجتمعية لدل طمبة جامعة القدس 

تكز إلى خدمة الجماعة لتنميتيا، كقد اختار الباحثاف المفتكحة، كمف ثـ طرح تصكر مقترح لبرنامج ير 

( طالبا كطالبة في الفركع التعميمية في شماؿ الضفة الغربية، 500عينة طبقية عشكائية بمغ قكاميا )

كلتحقيؽ أغراض الدراسة أعد الباحثاف أداة تمثمت في استبانة تقيس المسؤكلية المجتمعية لدل طمبة 

كنت مف جزأيف: األكؿ تضمف بيانات أكلية عف المبحكثيف، كالثاني تضمف جامعة القدس المفتكحة تك

حيث بمغ عدد ىذه  ،الفقرات التي تقيس مستكل المسؤكلية المجتمعية لدل طمبة جامعة المفتكحة

( فقرة كزعت عمى أربعة مجاالت رئيسة ىي: المسؤكلية الذاتية )الشخصية(، المسؤكلية 58الفقرات )

بمغ   :ة، المسؤكلية الجماعية، المسؤكلية الكطنية، كتكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتيةالدينية كاألخالقي

متكسط الدرجة الكمية لممسؤكلية المجتمعية لدل طمبة جامعة المفتكحة في جميع مجاالت الدراسة 

%(، أم بدرجة كبيرة، كقد كانت أعمى درجة لممسؤكلية المجتمعية عمى مجاؿ المسؤكلية 72.8)
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اعية تالىا المسؤكلية الكطنية ثـ المسؤكلية الدينية كاألخالقية ثـ المسؤكلية الذاتية )الشخصية(، الجم

كذلؾ تبيف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة المسؤكلية المجتمعية لدل طمبة جامعة 

اف السكف بيف القدس المفتكحة تبعان لمتغير الجنس، كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تبعان لمتغير مك

قرية كمخيـ لصالح الفئة األكلى كبيف مدينة كمخيـ لصالح الفئة األكلى، كعدـ كجكد فركؽ ذات داللة 

إحصائية في درجة المسؤكلية المجتمعية لدل طمبة جامعة القدس المفتكحة تبعان لمتغير السنة الدراسية، 

ة المجتمعية لدل طمبة جامعة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة مستكل المسؤكلي كذلؾ 

تصادية( لصالح القدس المفتكحة تبعان لمتغير البرنامج بيف )التنمية االجتماعية( ك)العمكـ اإلدارية كاالق

العمكـ اإلدارية كاالقتصادية كالتربية لصالح الفئة الثانية كبيف التربية ك)التنمية  الفئة األكلى كبيف

 .الثانية االجتماعية كاألسرية( لصالح الفئة

بعنكاف  دكر المسؤكلية االجتماعية في تحسيف اداء المنظمة، دراسة حالة ( 2014دراسة بوبكر )

لمؤسسة نفطاؿ كحدة باتنو، ىدفت الدراسة إلى تكضيح اىمية المسؤكلية االجتماعية كاداة تقييمية مف 

داء داخؿ المنظمة بيف مجمكعة اساليب تعتمدىا المنظمة لمتقيـ، كذلؾ ابراز اىمية تقييـ اال

مف المنظمة العاممة في باتنة  ان ( مكظف50االقتصادية، كقد تـ تكزيع استبانو الدراسة عمى عينة قدرىا )

في الجزائر، كقد تكصمت الدراسة إلى اف المسؤكلية االجتماعية تعمؿ عمى تحسيف اداء المنظمة، كما 

ى اف ىناؾ ضركرة ـ المجتمع، اضافة إلاف تبني فكرة المسؤكلية االجتماعية يحسف مف صكرتيا اما

 بعاد المسؤكلية االجتماعية في منظمات االعماؿ. ألالىتماـ بكافة 

بعنكاف دكر الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع في ضكء مسؤكليتيا  (2013دراسة ىممو )

الدراسة  ىدفتك االجتماعية مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية، دراسة حالة جامعة االقصى، 

التعرؼ عمى دكر الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع المحمي في ضكء مسؤكليتيا االجتماعية 

مف كجية نظر اعضاء الييئة التدريسية، كتـ دراسة حالة عف جامعة االقصى، تككنت عينة الدراسة 
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مة المجتمع ( عضكا، كتكصمت الدراسة إلى دكر الجامعة في خد158مف عينة عشكائية منككنو مف )

في ضكء مسؤكليتيا االجتماعية مف كجية نظر اعضاء الييئة التدريسية ال يرتقي لمعدؿ اكثر مف 

 %(. كما تبيف عدـ كجكد فركؽ في اراء المبحكثيف تبعا لمتغيرات الدراسة.60)

ـــدين وشـــقواره ) ـــة وناصـــر ال بعنػػػكاف درجػػػة تحمػػػؿ الجامعػػػات االردنيػػػة الخاصػػػة  (2012دراســـة الحيم

لية المجتمعية مف كجية نظر قادة المجتمع المحمي، كىدفت الدراسػة إلػى استقصػاء درجػة تحمػؿ لممسؤك 

الجامعػات االردنيػة الخاصػة لممسػػؤكلية المجتمعيػة مػف كجيػػة نظػر قػادة المجتمػع المحمػػي، كقػد تػـ جمػػع 

ف المػػنيج ( قائػػدا، كاسػػتخدـ البػػاحثك 40البيانػػات الالزمػػة لتحقيػػؽ اىػػداؼ الدراسػػة، بمغػػت عينػػة الدراسػػة )

ردنيػػػة لممسػػػؤكلية نتػػػائج اف درجػػػة تطبيػػػؽ الجامعػػػات األظيػػػرت الألكصػػػفي التحميمػػػي فػػػي الدراسػػػة، كقػػػد ا

طة، فػػػػي حػػػػيف كانػػػػت مرتفعػػػػة لمبعػػػػد المجتمعيػػػػة مػػػػف كجيػػػػة نظػػػػر قػػػػادة المجتمػػػػع المحمػػػػي كانػػػػت متكسػػػػ

 جتماعي.اإل

د تجاه المجتمع جتماعية لجامعة الممؾ سعك بعنكاف المسؤكلية اإل (2010دراسة عبد المطيف )

السعكدم. دراسة لتجربة الجامعة في مجاؿ قطاع البيئة كخدمة المجتمع. ىدفت التعّرؼ إلى رؤية 

مب المسؤكلية االجتماعية لمجامعة تجاه المجتمع طالخطة االستراتيجية لجامعة الممؾ سعكد فيما يت

عزيز دكرىا في المجتمعية كت السعكدم، كعمى أىـ البرامج كالمشركعات التي تيدؼ إلى تنمية الشراكة

االبعاد التي تعكس المسؤكلية االجتماعية لمجامعة  جتماعية، كالتعرؼ عمى أىـمجاؿ المسؤكلية اإل

كتعزز دكرىا في ىذا المجاؿ، كتحديد أىـ العكامؿ التي أدت إلى نجاح الجامعة، كالقاء الضكء عمى 

حككمية. كخمصت الدراسة إلى كجكد عدة عكامؿ الدكر المنكط بيا تجاه المجتمع السعكدم كمؤسساتو ال

أكصت فردية ساعدت في إنجاح دكر الجامعة في أداء دكرىا المجتمعي كمسؤكلياتيا االجتماعية، ك 

الشراكة بيف الجامعة كالحككمات كالقطاع الخاص كرجاؿ األعماؿ كالمجتمع المدني، كأف  الدراسة الى

عات المجتمع اقتصاديان كمجتمعيان كماليان بيدؼ تمبية تتعدد مستكيات الشراكة بيف الجامعة كقطا
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احتياجات المجتمع الذم تعمؿ فيو الجامعة، كأف تككف لمجامعة برامج كأنشطة فعمية تعكس مسؤكلياتيا 

 .االجتماعية تجاه المجتمع

 ثانيا: الدراسات الجنبية
ار التنمية المستدامة، لمجامعات في اط المجتمعيةبعنكاف المسؤكلية  (Mohamed, 2015دراسة )

ستدامة كالمسؤكلية طار لإلإكضع دراسة حالة جامعة جنكب الكادم، مصر، ىدفت الدراسة الى 

جتماعية مع التركيز عمى جامعة جنكب الكادم كحالة دراسية مف الجامعات المصرية. كاستخدمت اإل

خدمات المجتمع عمى مسائؿ نائب عميد لشؤكف البيئة ك  12الدراسة طريقة المقابالت حيث تـ مقابمة 

سؤكلية االجتماعية مع اإلدارة الم ليدمج اإلطار المقترح كجاءالمسؤكلية المجتمعية كالبيئية. 

ككضع  ستراتيجية مف خالؿ إنشاء كصيانة الرؤية كالرسالة كالقيـ كاألىداؼ كأنظمة اإلدارة؛اإل

االجتماعي مع الجيات المعنية لتمبية ك تقييـ الخدمات كتطكير التعاكف  السياسات كتحضير اإلجراءات

 االحتياجات الحالية كالمستقبمية لممجتمع كالبيئة.كيربط االطار بيف مختمؼ الجيات المعنية داخميان 

الكادم الجديد تدمج ف جامعة أعداد التقارير. كتظير النتائج ا  تصاؿ ك باستخداـ ادكات اإل كخارجيان 

جراءات لكنيا مجزأة كتفتقد ستدامة في الجتماعية كاإلالمسؤكلية اإل خطط االستراتيجية.كلدييا سياسات كا 

كجكد ىيكؿ كاضح ككضع ميزانية مناسبة، كيجب أف يككف اإلطار المقترح ذا قيمة لمباحثيف كصناع 

 القرار في الجامعات المصرية

 :جامعةلمالمجتمعية المسؤكلية بعنكاف  (Chen, Nasongkhla & Donaldson, 2015دراسة )

در، كقد اعتمدت عمى المصا ،د أسس أخالقية داخؿ مؤسسات التعميـ العالي، كىي دراسة مكتبيةتحدي

كتكصمت الدراسة الى أف  .في الجامعة المجتمعيةىمية المسؤكلية أىدفت الدراسة الى تكضيح 

نشطتيا أتيا ك جؿ أْف تؤثر قراراأمف  ،مف مؤسسة ىي مسؤكلية كليست متطمبان  المجتمعيةالمسؤكلية 

خالقي يساىـ في استدامة التنمية كالصحة كرفاىية أمع كالبيئة، مف خالؿ سمكؾ شفاؼ ك عمى المجت
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متثاؿ لمقانكف المعمكؿ بو كبما بار تكقعات أصحاب المصمحة، في اإلكالذم يأخذ في االعت المجتمع

يمكف   .يتفؽ مع المعايير الدكلية لمسمكؾ، كانيا تتكامؿ في جميع أنحاء المؤسسة كفي عالقتيا

مف خالؿ تعزيز ممارسات التنمية المستدامة  المجتمعيةلمجامعات إثبات التزاميـ لممارسات المسؤكلية 

يجب أف تككف جزءا ال يتجزأ مف فمسفة الجامعة باعتبارىا إذ في اإلدارة في مؤسسات التعميـ العالي، 

ال  جزءان  المجتمعيةكف المسؤكلية كيجب أف تكالتطبيقية لممسؤكلية،  العمؿ، كالممارسةكسائؿ كسيمة مف 

كتستكشؼ ىذه الكرقة مفيكـ المسؤكلية  .ككظائؼ الجامعات في كؿ مستكل  ،يتجزأ مف القيـ األساسية

 .حديد القضايا األخالقية في عصرنا الحديثمف خالؿ تلمجامعة  المجتمعيةا

سسات التعميـ في مؤ المجتمعية بعنكاف المسؤكلية  (Alzyoud & Bani-Hani, 2015دراسة )

لمؤسسات  المجتمعيةالعالي، دراسة حالة الجامعة الياشمية، ىدفت الدراسة الى تكضيح المسؤكلية 

ف تحقؽ التنمية كاالستدامة كالتنافسية أكمناقشة كيؼ يمكف لمجامعات  الجامعات، التعميـ العالي تحديدان 

تقدـ الجامعة الياشمية كحالة مسؤكلة  الدراسةىذه  ايضان  .المجتمعيةمف خالؿ تطبيؽ مفيكـ المسؤكلية 

المنيج الكصفي، كتعد الدراسة مف الدراسات النكعية التي اعتمدت عمى  افكاستخدـ الباحث .اجتماعيان 

بيئة جديدة كتحديات تستمـز في الكقت الحالي تمثؿ  كتكصمت الدراسة الى أف الجامعات .تحميؿ الحالة

البيئة المتغيرة التي تعمؿ فييا الجامعات كالتحديات  فّ إ ،لةتككف مستقمة عف دعـ الحككمة كالدك  فْ أ

التي يكاجييا التعميـ العالي تـ تعريفيا كالتالي: التكسع الشامؿ لمتعميـ العالي، انخفاض االنفاؽ 

تنكيع المكارد المالية؛ التدكيؿ؛ التغيرات التي أحدثتيا تكنكلكجيا المعمكمات  الحككمي كالدعـ لمجامعات،

جؿ استيعاب كاالستفادة مف متطمبات سكؽ العمؿ، كىذه التغيرات أتبني المناىج مف  االت،كاالتص

 كىذه التحديات يككف ليا تأثير عمى نكعية التعميـ، كاستقالؿ الجامعة كالحرية األكاديمية كتغير التركيز

ي تدعكىـ كالمسؤكليات تجاه المجتمع.كىذا يسمط الضكء عمى اف الجامعات تتجو نحك الخصخصة الت

الى اف يككنكا مكاطنيف لدييـ الطابع التشاركي كالطريقة االفضؿ لمجامعات لتحقيؽ ذلؾ ىك تبني 
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عمى  افي الجامعات يساعدى المجتمعيةف تطبيؽ المسؤكلية إ. كفي النياية فالمسؤكليةمفيكـ المسؤكلية 

امعة يمكف أف يستخدـ عمى في الج المجتمعيةف المسؤكلية إتحديات البيئة كالتغير السريع.  مكاجية

ستدامة لمجامعة امعة األردنية لضماف التنمية كاإلنحك فعاؿ مف قبؿ الجامعات كما كردت في حالة الج

 كالمجتمع.

الممارسات األخالقية كالمسؤكلية المجتمعية في  بعنكاف تطكر  (Alcota et al, 2013) دراسة 

تصكرات أعضاء ىيئة التدريس كالطالب عف  ؼر تشيمي، مف خالؿ تع كميات طب األسناف في جامعة

أسمكب  األبعاد المرتبطة بالمسؤكلية المجتمعية. كقد بينت الدراسة التي استخدمت مجمكعة مف

مناىج كمية طب األسناف  المقابالت المعمقة مع ستة عشر فردنا )ثمانية أساتذة كثمانية طالب( أفّ 

بالشكؿ الذم  المجتمعيةمعالجة المشكالت  كرىا فيأعدت لمتعميـ التقني كالتدريب؛ مما قد يفشؿ د

المجتمعية كال يسيـ في حؿ مشكالت المجتمع، كما أظيرت نتائج  يجعؿ الطالب ال يتحمؿ المسؤكلية

كالشعكر  لتزاـ األخالقياتذة ال يمقكف التشجيع الكافي لإلالمقابالت أف الطالب كاألس تحميؿ ىذه

التعميمية المستخدمة " مما يظير  الدراسية الحالية كالممارساتبالمسؤكلية المجتمعية في المناىج 

 .المسؤكلية حاجتيا إلى المراجعة كتعزيز االلتزاـ بيذه

دارة إفي كمية  المجتمعيةدمج المسؤكلية بعنكاف  (Barber& Venkatachalam, 2013دراسة )

ىمية دمج أ الىالتعرؼ عماؿ في درجة البكالكريكس: كجية نظر الطمبة، كقد ىدفت الدراسة  األ

في كمية ادارة االعماؿ مف كجية نظر الطمبة، كقد تككنت عينة الدراسة مف  المجتمعيةالمسؤكلية 

عماؿ في جامعة حككمية تقع في الشماؿ الشرقي دارة األا  ا كطالبة مف طمبة كمية التجارة ك ( طالب639)

إدارة األعماؿ في مجاؿ المسؤكلية  ةكتكصمت الدراسة الى ضركرة تدريب الطمبة مف كميفي امريكا. 

مفتاح العناصر التي يجب اعتبارىا في برامج كمية إدارة األعماؿ  كلتحقيؽ ذلؾ، فإفّ  المجتمعية

ستككف النتيجة ، ك  فضؿ طرؽ التدريبأالدراسية، كطرؽ التدريس، كاتباع الجامعية ىي تطكير المناىج 
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النظر كالكفاءات التي تزيد بشكؿ كف مجمكعة مف كجيات يمتمك كفخريجاليككف  النيائية ليذا الجيد أفْ 

أفضؿ السبؿ لتطكير البرامج  فّ ا  ك ، جتماعيان افضؿ مف كعييـ لمقياـ بممارسات تجارية مسؤكلة أ

ا ال تزاؿ عماؿ مسؤكلة اجتماعين ريس التي ستقدـ  لمطالب ممارسات أصكؿ التدأكالمناىج الدراسية، ك 

كماذا يريدكف ؟ مف ىؤالء "الطالب" :در مف األىمية يجب أف يتـ فيـبنفس الق ،غير مقررة بشكؿ كامؿ

د تـ تقييـ الطالب المكجكديف مغزل، فق اتر نمكذج مناىج دراسية ذكلتطكي ؟مف برامج تعميـ االعماؿ

ضمف حـر  جامعي كبير في الشماؿ الشرقي عمى كجيات نظرىـ مف البرامج التجارية المسؤكلة 

دراسية، كطرؽ تدريس الممارسات التجارية، كتشير النتائج إلى فركؽ ذات داللة اجتماعيا، كالمناىج ال

كأىمية  إحصائية بيف الجماعات الطالبية في اىتماميـ في الممارسات التجارية المسؤكلة اجتماعيان 

 .القضايا كالمكضكعات البيئية في المناىج الدراسية

في الشركات  المجتمعيةف المسؤكلية ( بعنكاEzekiel,  Ruth&  Emmanuel, 2013 دراسة )

حاجة الجامعات لتنفيذ كتيدؼ الدراسة الى تكضيح  ،رض الكاقعأكالجامعات: االنفجار الداخمي عمى 

تـ استخداـ منيج البحث النكعي كأسمكب البحكث في حيف  كقد . لمشركات المجتمعيةبرامج المسؤكلية 

كتككف  .شخاص الذيف اجريت عمييـ الدراسةاأل انات مفتـ استخداـ المقابمة الشخصية لجمع البي

، كالية بالتك كأجريت مقابالت (NIPR)مجتمع الدراسة مف أعضاء المعيد النيجيرم لمعالقات العامة

 المجتمعية.مع عشرة مف العامميف في العالقات العامة عمى ضركرة تنفيذ الجامعات لبرامج المسؤكلية 

 تظير النتائج أيضا أفّ ك  الجامعات بالمسؤكلية المجتمعية، كبينت نتائج المقابمة ضركرة اىتماـ

مف أجؿ بما في ذلؾ الجامعات  تمزميا بتقديـ الدعـ لجميع المؤسساتلمشركات  المجتمعيةالمسؤكلية 

كىي: المسؤكلية  ائج أيضا أف ىناؾ مجاالت مختمفة لممسؤكلية المجتعيةتظير النتك ، تحسيف صكرتيا

المسؤكلية كتعييف محاضريف مؤىميف إضافة الى الخيرية كالمسؤكلية البيئية،  االقتصادية، كالمسؤكلية
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 كبالتالي تخمص الدراسة الى أف الجامعات في جميع أنحاء العالـ بحاجة إلى االنخراط دائمان  .القانكنية

 فراد المجتمع المحمي.أحتى يتمكنكا مف كسب  المجتمعيةفي المسؤكلية 

في مؤسسات التعميـ العالي،  المجتمعيةالمسؤكلية بعنكاف  (Dahan& Senol, 2012) دراسة

كقد ىدفت الدراسة الى تكضيح مسؤكلية الجامعة تجاه المجتمع،   ،اسطنبكؿ بمجي دراسة حالة

، كتكصمت (حصائيات كالدراسات السابقةالمبني عمى اإل الكثائقي )ت الدراسة المنيج الكصفيمكاستخد

أف تككف لشركات مف أجؿ مع ا إلى استراتيجيات قكية  اصة تحتاجالدراسة الى أف الجامعات  الخ

لمشركات  المجتمعيةفي ىذا الصدد فاف المسؤكلية ك  التنافسية العالية. ذمناجحة في صناعة التعميـ 

النيا حصمت عمى سمعة حسنة  ،صبحت كاحدة مف االستراتيجيات المفضمة لمؤسسات التعميـ العاليأ

ف تككف المؤسسة ناجحة في أجؿ أئيسية مف ىذه الدراسة ىي انو مف نتيجة الر ف الإكميزات تنافسية. 

يجب اف تككف  المجتمعيةفاف ممارسات استراتيجيات المسؤكلية  االجتماعيةاستراتيجيات المسؤكلية 

 كيجب اف تككف معتمدة مف قبؿ االدارة.       ،داخمية

 مف المجتمعية بالمسؤكلية الجامعات اـاىتم مدل :دراسة بعنكافMehran et al, 2011) دراسة)

 مدل استقصاء ىدفتك  ،العالـ في األكلى العشر اإللكتركنية لمجامعات كالمكاقع السنكية التقارير :خالؿ

 بمسؤكلياتيا ممتزمة ىذه الجامعات أف النتائج كأظيرت ،المجتمعيةبالمسؤكلية  الجامعات اىتماـ

 كحقكؽ بالتنظيـ، شممت التحّكـ ، كالتيالمجتمعية لمسؤكليةا حكؿ معمكمات كافية كتقّدـ ،المجتمعية

 .المجتمع المحمي كتطكر الطمبة، كمكاضيع التشغيمية، كالبيئة كالممارسات العمؿ، كممارسات اإلنساف،

لمجامعة، نمكذج لتحديات  المجتمعيةتطكير المسؤكلية  :بعنكاف (Vasilescu et al,2010دراسة )

لمشركات الى  المجتمعيةىذه  الدراسة الى شرح التحكؿ مف المسؤكلية  تىدفك  ،مجتمع مدني جديد

 ،مجامعةل المجتمعيةلمجامعة، مف خالؿ عرض اإلطار المفاىيمي لممسؤكلية ا المجتمعيةالمسؤكلية 

تماما مثؿ غيرىا مف  المجتمعيةكنكع خاص مف المؤسسات التي تحتاج الى تبني استراتيجية المسؤكلية 
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أجؿ تمبية تكقعات أصحاب المصمحة )طالب الزمف الحاضر، طالب المستقبؿ، المؤسسات، مف 

العاـ لجامعة  المجتمعية، مف ناحية أخرل، نمكذج المسؤكلية الدراسةكتقدـ ىذه ا الداعمكف...الخ(

مع االخذ بعيف االعتبار  ،مجامعةل المجتمعيةر نمكذج المسؤكلية يتطك أيضا ك  ،معينة في سياؽ العكلمة

 .  تكصمت الدراسة الى أّف عممية التعميـ العالي فيالبكلكنيتحديات نظاـ التعميـ العالي حقائؽ ك 

، كما تكصمت الى اف الجامعات البكلكنية تعمؿ عمى تفعيؿ دكر 21لبت متطمبات القرف اؿ بكلكنيا

ختمفة، الطمبة في المجتمع كزيادة كعييـ في المشاركة الكاممة فيما يتعمؽ بالنشاطات المجتمعية الم

 كحماية البيئة، كاالىتماـ بتغيير المناخ العاـ لالفضؿ.

تعزيز المسؤكلية الشخصية كالمجتمعية في  :بعنكاف (Hersh & Schneider, 2005دراسة )

عمى المستكل الكطني، مثؿ  الجامعاتأف عددا مف  . حيث أشارت ىذه الدراسة التحميميةالجامعات

جزء ال يتجزأ مف  المجتمعية ( كجامعة )ديككي( جعمت المسؤكليةجامعة )ىارفرد(، كجامعة )ستانفكرد

العممية، كأف لدل ىذه الجامعات التزامات تعكس اتجاىا أكسع في  متطمبات الحصكؿ عمى الدرجة

عمميات  كالقيـ كالمسؤكلية الشخصية كالمجتمعية؛ حيث شكمت أحد األىداؼ البارزة في مجاؿ األخالؽ

استباقية كاضحة تعمؿ عمى  يات. كقد أكصى الباحثاف بضركرة كجكد مبادراتالتعمـ التي تقدميا الكم

الشخصية كالمجتمعية، كربطيا بالتميز الدراسي  تحقيؽ ىذه األىداؼ المرتبطة باألخالؽ كالمسؤكلية

 .اؼ كتقييمياتتيح قياس مدل الكفاء بيذه األىدكتقديـ األدكات التي  لمطالب كالمجتمع الخارجي أيضا،

 عمى الدراسات السابقة عقيبت 3.2

مف خالؿ مالحظة الدراسات السابقة: مكضكعيا، كمجتمعيا كأدكاتيا كنتائجيا، يمكف اف تستنتج 

 الباحثة ما يمي:

كقد سبقت  يعتبر مكضكع الدراسة" المسؤكلية المجتمعية" مف المكاضيع الحديثة في مسماه، .1

الدراسات االجنبية أكسع كاعمؽ. ال بؿ أخذت جنبية ليذا المكضكع، فجاءت المؤسسات التعميمية األ
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، 2015تبحث في تطكير المفيـك كممارساتو في الجامعات. فجاءت الدراسات االجنبية حديثة العيد) 

2013......2005.) 

ركزت الدراسات السابقة االجنبية عمى المسؤكلية المجتمعية لمؤسسات التعميـ العالي، في حيف  .2

 ية حكؿ مفيـك المسؤكلية المجتمعية لدل الطمبة.جاءت معظـ الدراسات العرب

دت معظـ الدراسات العربية تمجنبية أداة المقابمة، في حيف اعألاستخدمت معظـ الدراسات السابقة ا .3

 أداة االستبانة.

 نادران ما جمعت الدراسات السابقة بيف أداة الدراسة كادة المقابمة أك أداة الكثائؽ. .4

 قة العربية الى أف مفيـك المسؤكلية المجتمعية لـ ينضج بعد.أشارت معظـ الدراسات الساب .5

استفادت ىذه الدراسة مف الدراسات السابقة: التعرؼ الى مفيـك المسؤكلية المجتمعية كأبعادىا، بناء  .6

 أدكات الدراسة كاختيار افضميا كأنسبيا، تفسير النتائج.

يج الكمي كالكيفي مف خالؿ أدكات تميزت ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة باستخداميا المن .7

 ثالث: االستبانة كالمقابمة كالكثائؽ.

كما تميزت ىذه الدراسة بمجتمعيا، ففي حيف كاف مجتمع الدراسة في الدراسات السابقة إما طمبة،  .8

أك اعضاء ىيئة تدريس أك مجتمع محمي، جاء في ىذه الدراسة: اعضاء ىيئة تدريس كمؤكسسات 

 (.)   ( Triangulation نيج التثميثمجتمع محمي ككثائؽ) م
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 الفصل الثالث
________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات
 

فػػي تنفيػػذ الدراسػػة، كمػػف ذلػػؾ تعريػػؼ  الباحثػػةيػػا تالتػػي اتبع لممنيجيػػة تنػػاكؿ ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان مفصػػالن 

عػػداد أداعينتيػػمػػنيج الدراسػػة، ككصػػؼ مجتمػػع الدراسػػة، كتحديػػد  (، ، المقابمػػةالدراسة)االسػػتبانة كات، كا 

، كبياف إجراءات الدراسة، كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجػة الصدؽ كالثباتكالتأكد مف 

 .البياناتا

 

 منيج الدراسة 1. 3
 .) الكمػػي كالنػػكعي(باسػػتخداـ المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي الباحثػػة قامػػتمػػف أجػػؿ تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة 

كىك أحد أشكاؿ التحميػؿ كالتفسػير العممػي المػنظـ لكصػؼ الظػاىرة  كذلؾ لمالءمتو لطبيعة ىذه الدراسة.

خضػاعيا لمدراسػات الدقيقػة بػالفحص كالتحميػؿ ، حيػث حاكلػت الباحثػة أك المشكمة، كتصنيفيا كتحميميا كا 

 تربكية المناسبة.مف خاللو كصؼ الظاىرة مكضكع الدراسة، كتحميؿ بياناتيا بالطرؽ االحصائية كال

 مجتمع الدراسة  2.  3 
لمعاـ الجامعي ،في جامعة القدس المتفرغيف أعضاء ىيئة التدريسمجتمع الدراسة مف جميع  تككف

كما تككف المجتمع أيضان مف مؤسسات المجتمع  .( عضكان 430كالبالغ عددىـ )، 2016/2017

، كالسكاحرة(، كالمتمثمة في البمديات المحمي في المناطؽ المحيطة بالجامعة) أبكديس، كالعيزرية

صحية، إضافة الى محافظة القدس، مف خالؿ مكتبيا في كالمراكز ال كالمدارس كالجمعيات األىمية،

منطقة أبكديس. اما الفئة الثالثة مف مجتمع الدراسة فتككنت مف الكثائؽ كالسجالت لدل إدارة جامعة 

 ت ضمف مسؤكليتيا المجتمعية.القدس حكؿ ما تقدمو لممجتمع المحمي مف خدما
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 عينة الدراسة  3.  3
كقػػد تػػـ اختيػػارىـ  عضػػكان مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي الجامعػػة، (130اشػػتممت عينػػة الدراسػػة عمػػى )

مػف مجتمػع الدراسػة الخػاص بأعضػاء ىيئػة  %30.23)عشكائيان، )عشكائية طبقية(، كتعادؿ ما نسبتو )

ىػػػذه كفػػػؽ متغيراتيػػا المسػػػتقمة. أمػػػا عينػػػة  راد عينػػػة الدراسػػة( يكضػػػح تكزيػػع أفػػػ1.3)كالجػػػدكؿ التػػدريس، 

الدراسػػػة مػػػف المجتمػػػع المحمػػػي فكانػػػت عينػػػة قصػػػدية، تمثمػػػت فػػػي بمػػػديات كػػػؿ مػػػف "أبػػػكديس كالعيزريػػػة 

 كالسكاحرة الشرقية"، إضافة الى مديرة مدرسة، كمحافظة القدس/ أبكديس، كالمركز الصحي العربي

( مؤسسػات، تمثمػت فػي: محافظػة القػدس) مكتػب أبػكديس(، 6ينػة ىػك )) العيزرية(. كعػدد أفػراد ىػذه الع

بمديػػة أبػػكديس، بمديػػة السػػكاحرة الشػػرقية، بمديػػة العيزريػػة، مدرسػػة أبػػكديس األساسػػية المختمطػػة، كالمركػػز 

الصػػحي العربػػي.  كقػػػد تػػـ اختيػػػار العينػػة مػػػف المنػػاطؽ األقػػرب لجامعػػػة القػػدس، عمػػػى اعتبػػار أف ىػػػذه 

أف تككف قد شػاركت فػي المسػؤكلية المجتمعيػة مػع جامعػة القػدس، كىػي األكثػر المناطؽ مف المفركض 

دراية بيذا الكاقع. كلـ تتمكف الباحثػة مػف الكصػكؿ الػى داخػؿ مدينػة القػدس) الشػرقية( لمقابمػة مؤسسػات 

المجتمػػع المحمػػي ىنػػاؾ، كػػكف جامعػػة القػػدس عمػػى تكاصػػؿ مسػػتمر مػػع سػػكاف البمػػدة القديمػػة مػػف مدينػػة 

الؿ مراكزىا المنتشرة داخؿ أسكار البمدة القديمة كخارجيا، كليا حضكر ممحكظ في مجاؿ القدس، مف خ

العمؿ المجتمعي، كاف مف المفيد التعرؼ الى آراء مؤسسات المجتمع المحمي ىناؾ في كاقع المسػؤكلية 

 المجتمعية لجامعة القدس. 

حصػكؿ عميػو مػف كثػائؽ كاتفاقيػات لػدل أما العينة الثالثة فكانت عينة متيسػرة، لمػا اسػتطاعت الباحثػة ال

 إدارة جامعة القدس ليا عالقة بالمسؤكلية المجتمعية.
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 .(: توزيع أفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس حسب متغيرات الدراسة1.3جدول )
 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير
 66.2 86 ذكر الجنس

 33.8 44 أنثى

 46.2 60 يرماجست المؤىل العممي

 53.8 70 دكتكراه

 78.5 102 أكاديمي المسمى الوظيفي

 21.5 28 أكاديمي بعمؿ إدارم

 16.9 22 سنكات 5أقؿ مف  سنوات الخبرة في جامعة القدس

 32.3 42 سنكات 10ألقؿ مف  5

 50.8 66 سنكات فأكثر 10

 50.8 66 عمـك طبيعية الكمية

 49.2 64 عمـك إنسانية

 أدوات الدراسة   4.3  
(، كىػػذا المػنيج يعتمػػد Triangulationاسػتخدمت الباحثػة فػػي دراسػتيا ىػػذه مػا يعػرؼ بمػػنيج التثميػث )

 االستبانة كالمقابمة كالكثائؽ.تمثمت ادكات الدراسة في: تعدد أدكات الدراسة، ك 

بػػػاألدب التربػػػكم قامػػػت الباحثػػػة ببنػػػاء أداة الدراسػػػة األكلػػػى، كىػػػي االسػػػتبانة باالسػػػتعانة  :ة.الســـتبان1

حيػػث تككنػػت مػػف قسػػميف رئيسػػييف، تمثػػؿ القسػػـ األكؿ فػػي المعمكمػػات كالدراسػػات السػػابقة ذات العالقػػة، 

(، كتمثػػؿ ، كالكميػػةالعامػػة حػػكؿ المبحػػكثيف )الجػػنس، المؤىػػؿ العممػػي، المسػػمى الػػكظيفي، سػػنكات الخبػػرة

كؿ ألت مػػف محػػكريف رئيسػػييف، احيػػث تككنػػ ة كمجاالتيػػا،بمحػػاكر االسػػتبان ةالقسػػـ الثػػاني مػػف االسػػتبان

( 10(، كعػػػدد فقراتػػػو )مػػػدل تبنػػػي جامعػػػة القػػػدس لممسػػػؤكلية المجتمعيػػػة) حسػػػب عمػػػـ المسػػػتجيب حػػػكؿ

، أبعادىػػػاكاقػػػع المسػػػؤكلية المجتمعيػػػة لجامعػػػة القػػػدس مػػػف خػػػالؿ كجػػػاء المحػػػكر الثػػػاني ليكضػػػح  ،اتفقػػػر 

 )االجتماعي، االقتصادم، الثقافي لتالية:ىذه االستبانة باألبعاد ا فيالمجتمعية تمثمت أبعاد المسؤكلية ك 

يبيف االسػتبانة فػي  (1( فقرة. كالممحؽ رقـ) 34كعدد فقرات ىذا المحكر ) ، الصحي كالبيئي(.كالتكعكم
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 صكرتيا األكلية.

ــة:2 قامػػت الباحثػػة بإعػػداد مجمكعػػة مػػف أسػػئمة المقابمػػة، مكجيػػة لمؤسسػػات المجتمػػع المحمػػي  . المقابم

دس. كجاءت ىذه األسئمة كفؽ معطيات كمفيػـك المسػؤكلية المجتمعيػة لمجامعػات، القريبة مف جامعة الق

 (.2ممحؽ رقـ )

قامػػت الباحثػػة بػػاالطالع عمػػى العديػػد مػػف الكثػػائؽ المتعمقػػة بنشػػاطات الجامعػػة فػػي مجػػاؿ  . الوثــائق:3

ا بيػػػػذ المسػػػػؤكلية المجتمعيػػػػة، ككػػػػذلؾ االتفاقػػػػات المكقعػػػػة بػػػػيف الجامعػػػػة كمؤسسػػػػات المجتمػػػػع المحمػػػػي

 .الخصكص

 أدوات الدراسةصدق  .5.3
ا عمى مجمكعة مف مبعرضي يماا األكلية، تـ التحقؽ مف صدقمبصكرتي كالمقابمة تصميـ االستبانةبعد 

، حيث تـ تكزيعيما عمى مجمكعة مف المحكميف مف حممة المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة

 (.3ممحؽ رقـ )، ( لممقابمة6لالستبانة، ك) (10)، كعددىـ كاإلدارةالتربكية  لعمكـشيادة الدكتكراه في ا

حيث تـ الرجاء منيـ إبداء الرأم في فقرات االستبانة مف حيث: مدل كضكح لغة الفقرات كسالمتيا 

ضافة أم تعديالت أك فقرات يركنيا مناسبة  .لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب مكضكع الدراسة، كا 

ككفؽ  ع عمى أسئمة المقابمة، كابداء المالحظات حكليا.كذلؾ تـ الرجاء مف المحكميف االطال

، إخراج االستبانة بصكرتيا النيائيةالتي تـ الحصكؿ عمييا مف المحكميف قامت الباحثة ب المالحظات

%( مف المحكميف فأكثر. كذلؾ تـ األخذ بمالحظات المحكميف بخصكص 75بناء عمى ما اتفؽ عميو )

 أسئمة المقابمة. 

لفقػػرات أيضػػان بحسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بيرسػػكف  االسػػتبانة ل تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ أداةمػػف ناحيػػة أخػػر 

االستبانة، كيدؿ عمػى أف  جميع فقراتلكاتضح كجكد داللة إحصائية االستبانة مع الدرجة الكمية لألداة، 

 ( . 3.3، 2.3كيبينيا الجدكالف )اؽ داخمي بيف الفقرات. ىناؾ اتس
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( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationرتباط بيرسون )(: نتائج معامل ا2.3جدول )
 اعضاء ىيئة التدريسمن وجية نظر مدى تبني جامعة القدس لممسؤولية المجتمعية 

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

الر

قم

الدالة Rقيمة

اإلحصائية

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

11.549
**

 10111 5 1.414
**

 10111 9 1.684
**

 10111 

21.622
**

 10111 6 1.662
**

 10111 11 1.710
**

 10111 

31.640
**

 10111 7 1.624
**

 10111    

41.571
**

 10111 8 1.685
**

 10111    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlation(: نتائج معامل ارتباط بيرسون )3.3جدول )
 اعضاء ىيئة التدريسمن وجية نظر واقع المسؤولية المجتمعية لجامعة القدس 

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

الر

قم

الدالة Rقيمة

اإلحصائية

الدالة Rقيمةالرقم

اإلحصائية

11.772
**

 10111 13 1.672
**

 10111 25 1.756
**

 10111 

21.693
**

 10111 14 1.730
**

 10111 26 1.803
**

 10111 

31.713
**

 10111 15 1.828
**

 10111 27 1.763
**

 10111 

41.613
**

 10111 16 1.823
**

 10111 28 1.778
**

 10111 

51.653
**

 10111 17 1.801
**

 10111 29 1.804
**

 10111 

61.784
**

 10111 18 1.824
**

 10111 31 1.732
**

 10111 

7 1.821
**

 10111 19 1.843
**

 10111 31 1.856
**

 10111 

8 1.743
**

 10111 21 1.800
**

 10111 32 1.771
**

 10111 

9 1.804
**

 10111 21 1.761
**

 10111 33 1.706
**

 10111 

11 1.809
**

 10111 22 1.843
**

 10111 34 1.600
**

 10111 

111.797
**

 10111 23 1.792
**

 10111    

121.834
**

 10111 24 1.762
**

 10111    

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

ىػا كأبعادىػا بالشػكؿ ( فقػرة، مكزعػة عمػى محاكر 44كبيذا أصبحت االستبانة في صكرتيا النيائية تضـ )
 التالي:

 ( فقرات .10مدل تبني جامعة القدس لممسؤكلية المجتمعية، كيضـ ) المحور األول :
 ( فقرة، مكزعة عمى أربعة أبعاد:34كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس، كيضـ ) المحور الثاني:

 ( فقرات .7، كيضـ )االجتماعي األول: بعدال
 ( فقرات .6، كيضـ )ادمقتصاال الثاني: بعدال
 ( فقرة .11الثقافي كالتكعكم ، كيضـ ) الثالث: بعدال
 ( فقرات .10البيئي كالصحي ، كيضـ ) الرابع: بعدال
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كقد أعطي لكؿ فقرة مف فقرات المحكر الثاني مف االستبانة كزف متدرج كفؽ سمـ ليكرت الخماسي 

، كقد أعطي البديؿ أعارض بشدة، أعارض، دمحاي، مكافؽ، مكافؽ بشدةككانت بدائؿ االجابة: درجة 

درجتيف،  أعارضثالث درجات، ك  غير متأكدأربع درجات، ك  مكافؽخمس درجات، ك  مكافؽ بشدة

درجة كاحدة. في حيف كانت بدائؿ االجابة لفقرات المحكر األكؿ مف االستبانة، نعـ،  كأعارض بشدة

 (4ممحؽ رقـ )كيبيف ؿ مف ىذه البدائؿ. كؿ بديالتكرارات كالنسب المئكية لغير متأكد، ال، كتـ حساب 

 كؿ مف االستبانة كالمقابمة في صكرتيما االنيائية.
 

 الدراسة  أداة ثبات .6.3
مف  حاكرىا،لملألداة ك حساب ثبات الدرجة الكمية ب، أداة االستبانةمف ثبات  بالتحقؽ قامت الباحثة

لكاقع المسؤكلية المجتمعية مدرجة الكمية ل الثبات جاءت قيمة معامؿمعادلة الثبات كركنباخ الفا، ك  خالؿ

( 0.821)في حيف كانت ،(0.979) ) المحكر الثاني(كما يراىا اعضاء ىيئة التدريس لجامعة القدس

كىذه النتيجة تشير الى تمتع االداة  .) المحكر األكؿ(مدل تبني جامعة القدس لممسؤكلية المجتمعيةل

( يبيف معامؿ الثبات لمحاكر أداة الدراسة كأبعادىا.جدكؿ 4.3دكؿ ). كالجبثبات يفي بأغراض الدراسة

 (: قيـ معامالت الثبات لمحاكر أداة الدراسة كأبعادىا 4.3)
 

 معامل الثبات عددالفقرات  المحور والبعد الرقم
 0.821 10 مدى تبني جامعة القدس لممسؤولية المجتمعية المحور األول
 0.979 34 ة المجتمعية:واقع المسؤولي المحور الثاني
 0.897 7 الجتماعي            البعد األول
 0.927 6 القتصادي          البعد الثاني
 0.956 11 الثقافي والتوعوي               البعد الثالث
 0.949 10 الصحي والبيئي            البعد الرابع
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 إجراءات الدراسة  7.  3
، كبعػػػد أف مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس عمػػػى أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة االسػػػتبانة بتطبيػػػؽ أداة الباحثػػػة قامػػػت

أف  ةمف أفراد العينة بعد إجابتيـ عمييا بطريقة صحيحة، تبيف لمباحثػ تاكتممت عممية تجميع االستبيانا

كمػا قامػت  .ة( اسػتبان131) ىػك المستردة الصالحة كالتي خضعت لمتحميؿ اإلحصائي تعدد االستبيانا

بمقابمة أفراد عينة الدراسة مف مؤسسات المجتمع المحمي، كتسجيؿ اجاباتيـ، ثـ قامت بمراجعػة الباحثة 

ىذه االجابات كتحميميا. كذلؾ قامت الباحثة باالطالع عمى العديد مف ممفػات ككثػائؽ الجامعػة المتعمقػة 

تخػػدـ أىػػداؼ  بأيػػة خػػدمات تتعمػػؽ بالمسػػؤكلية المجتمعيػػة، كقامػػت بتػػدكيف المالحظػػات المناسػػبة كالتػػي

 الدراسة.

 

 المعالجة اإلحصائية  8.  3
 معينػة(، كذلػؾ تمييػدان  ان قامػكالتأكد مف صػالحيتيا لمتحميػؿ تػـ ترميزىػا )إعطائيػا أر  تبعد جمع االستبيانا

إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبة، كتحميػػؿ البيانػػات 

، كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات الحسابية كفرضياتيا كفقا ألسئمة الدراسة

اختبػار كلكػؿ بعػد مػف أبعادىػا، حيػث تػـ اسػتخداـ كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقػرة مػف فقػرات االسػتبانة، 

كمعامػؿ ارتبػاط بيرسػكف،  ،(one way ANOVA)األحػادم تحميػؿ التبػايف كاختبػار (، t- test)ت( )

 اإلحصػػػائية ةالرزمػػػ برنػػػامج  (، كذلػػػؾ باسػػػتخداـCronbach Alphaعادلػػة الثبػػػات كركنبػػػاخ ألفػػػا )كم

 (.SPSS( )Statistical Package for Social Sciences) لمعمكـ اإلجتماعية 
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 الفصل الرابع

______________________________________________________________ 

 نتائج الدراسة

 

 تمييد  1.  4
 

واقع المسؤولية  " حكؿ الباحثةإلييا  تتضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصم

كؿ  دكركبياف  ،" والمجتمع المحمي اعضاء ىيئة التدريسمن وجية نظر المجتمعية لجامعة القدس 

ديد درجة ، كحتى يتـ تحفي كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس الدراسة المستقمة تغيراتممف 

)أكافؽ جدان ،أكافؽ ، غير متأكد  المقياس الكزنيمتكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد 

 أعارض، أعارض بشدة (.
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 نتائج الدراسة:  2.  4

 ..: النتائج المتعمقة بأداة الدراسة األولى، الستبانة1.2.4

من وجية نظر القدس لممسؤولية المجتمعية  مدى تبني جامعةما .  نتائج السؤال األول: 1.1.2.4
 ؟ اعضاء ىيئة التدريس

السػتجابات أفػراد عينػة الدراسػة  يػةاألعػداد كالنسػب المئك عف ىذا السؤاؿ قامػت الباحثػة بحسػاب  لإلجابة

مػػف كجيػػة نظػػر ممسػػؤكلية المجتمعيػػة مػػدل تبنػػي جامعػػة القػػدس ل عػػفاالسػػتبانة التػػي تعبػػر  فقػػرات عمػػى

  (.104، كما يبينيا الجدكؿ)فييا ىيئة التدريس

السػػػػتجابات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة لمػػػػدل تبنػػػػي جامعػػػػة القػػػػدس  (: األعػػػػداد كالنسػػػػب المؤيػػػػة1.4جػػػػدكؿ )
 .لممسؤكلية المجتمعية

 الرقم
 ل غير متأكد نعم الفقرات

 % العدد % العدد % العدد
تضع الجامعة المسؤكلية المجتمعية ضمف خططيا  1

 االستراتيجية
10 
 

7.7 48 36.9 72 55.4 

لدل الجامعة كحدة ادارية تعنى بالمسؤكلية  2
 المجتمعية

46 35.4 60 46.2 24 18.5 

تقـك الجامعة بنشر ثقافة المسؤكلية المجتمعية بيف  3
 مكظفييا

68 52.3 30 23.1 32 24.6 

تطرح الجامعة مساقات لطالبيا ذات عالقة  4
 بالمسؤكلية المجتمعية

60 46.2 44 33.8 26 20.0 

تضع الجامعة ميزانية خاصة بالمسؤكلية  5
 المجتمعية

24 18.5 68 52.3 38 29.2 

تحفز الجامعة أعضاء ىيئة التدريس إلجراء  6
 أبحاث تتعمؽ بالمسؤكلية المجتمعية

54 41.5 44 33.8 32 24.6 

تقـك الجامعة بتكعية طالبيا بأىمية المسؤكلية  7
 المجتمعية

72 55.4 38 29.2 20 15.4 

تكجو الجامعة كمياتيا لتككف بعض رسائؿ  8
 الماجستير فييا نحك المسؤكلية المجتمعية

56 43.1 50 38.5 24 18.5 

تعقد الجامعة لقاءت دائمة مع مؤسسات المجتمع  9
 المحمي

76 58.5 30 23.1 24 18.5 
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يممس أعضاء ىيئة التدريس العالقة الكطيدة بيف  10
 المحميالجامعة كمؤسسات المجتمع 

60 46.2 32 24.6 38 29.2 

 25.4 330 34.1 444 40.5 526 المجموع   
 

 الدالة الستجابات أفراد عينة الدراسة يةك يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف األعداد كالنسب المؤ 

 فييا ما يمي: اعضاء ىيئة التدريسمف كجية نظر ممسؤكلية المجتمعية مدل تبني جامعة القدس لعمى 

(، كىذه تعادؿ 526أف مجمكع إجابات أفراد عينة الدراسة بػ)نعـ( عمى جميع فقرات ىذا المحكر ىك)*

(. أما 1300= 130*10% مف مجمكع االجابات، عمى اعتبار أف المجمكع يعادؿ)40.5ما نسبتو 

 % فإجابتيا جاءت بػ)ال( أك )غير متأكد(.59.5النسبة المتبقية، كىي 

أفراد عينة الدراسة، كالتي جاءت بػ)نعـ( عمى فقرات ىذا المحكر، نرل أف  مف خالؿ مالحظة إجابة*

(، 4(، )2(، )1%(، الفقرة)50ىناؾ العديد مف الفقرات جاءت بمستكل متدني مف المكافقة،) أقؿ مف 

 %(. 50(، في حيف جاءت ثالث فقرات فقط بنسبة مئكية أعمى مف )10(، )7(، )6(، )5)

)غير متاكد( كانت مرتفعة، كىذا مؤشر عمى عدـ كضكح مدل تبني جامعة االجابات التي جاءت بػ*

 أعضاء ىيئة التدريس.مف كجية نظر القدس لممسؤكلية المجتمعية 

 بمستكل أقؿ مف المتكسط.ف تبني جامعة القدس لممسؤكلية المجتمعية جاء عمى أ * كىذا يدؿ

 : الثانينتائج السؤال   2.2.2.4

 ؟ اعضاء ىيئة التدريس فييامن وجية نظر تمعية لجامعة القدس واقع المسؤولية المجما 
المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات  بحساب الباحثة قامتعف ىذا السؤاؿ  لإلجابة

كاقػع المسػؤكلية المجتمعيػة لجامعػة  عػفاالسػتبانة التػي تعبػر  مجػاالتك  فقػرات  أفراد عينة الدراسة عمػى

لمجػػاالت أداة   ( ىػػذه المتكسػػطات204كيبػػيف الجػػدكؿ) .اعضػػاء ىيئػػة التػػدريسنظػػر مػػف كجيػػة القػػدس 

 الدراسة.
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(: المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة لمجػػاالت 2.4جػػدكؿ )
  .كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس

 الرقم
 الدرجة النحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال

 متكسطة 0.91 3.51 الصحي كالبيئي 1
 متكسطة 0.81 3.47 االجتماعي 2
 متكسطة 0.93 3.18 الثقافي كالتكعكم 3
 متكسطة 0.89 3.11 االقتصادم 4

 متكسطة 0.83 3.32 الدرجة الكمية         
ة الستجابات أفراد يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعياري

 أف اعضػاء ىيئػة التػدريسمػف كجيػة نظػر كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القػدس عينة الدراسة عمى 

كاقػع المسػؤكلية أف عمػى  ؿ( كىػذا يػدل1.83( كانحػراؼ معيػارم )3032)لمدرجة الكميػةالمتكسط الحسابي 

درجػػة متكسػػطة. كقػػد حصػػؿ جػػاء ب اعضػػاء ىيئػػة التػػدريسمػػف كجيػػة نظػػر المجتمعيػػة لجامعػػة القػػدس 

، يميػػو مجػػاؿ االجتمػػاعيال(، يميػػو 3051عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي كمقػػداره ) الصػػحي كالبيئػػيمجػػاؿ ال

 .االقتصادممجاؿ كأخيران ال، الثقافي كالتكعكم مجاؿال

 بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمػى الباحثة قامتك 

 . كفؽ مجاالتيا، كما تبينيا الجداكؿ الالحقةاالستبانة  تفقرا
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 (.304كيبينو الجدكؿ ): الجتماعيالبعد أوًل: 

(: المتكسػػػطات الحسػػػابية كاالنحرافػػػات المعياريػػػة السػػػتجابات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة لفقػػػرات 3.4جػػػدكؿ )

 المجاؿ االجتماعي

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
النحراف 

 اريالمعي
 الدرجة

 عالية 0.87 3.83 تشارؾ الجامعة  المجتمع المحمي مناسباتو االجتماعية 1
 متوسطة 0.93 3.46 تقدـ الجامعة لمؤسسات المجتمع المحمي استشارات عممية حكؿ حماية االسرة   3
تقدـ الجامعة رعاية خاصة لذكم االحتياجات الخاصة مف ابناء المجتمع  2

 يزة، استشارات، قبكؿ استثنائي بالجامعة.....(المحمي) فحص طبي، أج
 متوسطة 1.15 3.43

يحظى الطمبة المحتاجكف مف أبناء المجتمع المحمي المحيط المقبكليف في  5
 الجامعة برعاية خاصة 

 متوسطة 1.04 3.43

تسيـ الجامعة بخبراتيا في مجاؿ التربية الخاصة لمساعدة مؤسسات المجتمع  6
 المحمي

 متوسطة 1.00 3.43

 متوسطة 1.11 3.42 تقدـ الجامعة خدمات ارشادية في مجاالت يحتاجيا المجتمع المحمي 7
تتعاكف الجامعة مع مؤسسات رعاية الطفكلة في المجتمع المحمي حكؿ حقكؽ  4

 الطفؿ كرعايتو
 متوسطة 1.09 3.32

 متوسطة 0.81 3.47 الدرجة الكمية
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف 

كانحراؼ معيػارم  ،(3047)ىك لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  عينة الدراسة عمى مجاؿ االجتماعي أف

 متوسطة.بدرجة  تجاء مجاؿ االجتماعيلم تقديرات أفراد عينة الدراسة أفعمى  ؿ( كىذا يدل1081)

جػػػاءت ات فقػػػر ( 6ك) ،فقػػػرة كاحػػػدة جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة( أف 3.4جػػػدكؿ رقػػػـ )كمػػػا تشػػػير النتػػػائج فػػػي ال

عمػى أعمػى تشارؾ الجامعة  المجتمع المحمي مناسػباتو االجتماعيػة " . كحصمت الفقرة " متكسطةبدرجة 

تتعػاكف الجامعػة مػع مؤسسػات رعايػة الطفكلػة فػي (، كحصػمت الفقػرة " 3.83) ، كمقػدارهمتكسط حسابي

 (.3.32) كمقداره " عمى أقؿ متكسط حسابي ؿ حقكؽ الطفؿ كرعايتوالمجتمع المحمي حك 
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 (.4.4كيبينو الجدكؿ ) القتصادي،البعد ثانيًا: 

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة لممجال 4.4جدول )
 القتصادي

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

 درجةال

تضع الجامعة خبراتيا األكاديمية) االقتصادية( في خدمة المجتمع المحمي  1
 المحيط.

 متكسطة 1.08 3.31

تتكاصؿ الجامعة مع المؤسسات العالمية لتكفير الدعـ المالي لمؤسسات  6
 المجتمع المحمي.

 متكسطة 1.08 3.18

دات لمعائالت تتكاصؿ الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحمي لتقديـ المساع 4
 المحتاجة.

 متكسطة 1.04 3.09

 متكسطة 1.04 3.09 تدعـ الجامعة المشركعات الخيرية في المجتمع المحمي. 5
 متكسطة 0.94 2.98 تساىـ الجامعة بدراسات الجدكل االقتصادية لمؤسسات المجتمع المحمي 3
 متكسطة 1.09 2.97 محمي.تساعد الجامعة في بناء المشركعات الصغيرة ألفراد مف المجتمع ال 2

 متوسطة 0.89 3.11 الدرجة الكمية
يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( كانحراؼ معيارم 3011)ىك لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أف مجاؿ االقتصادمالعينة الدراسة عمى 

 متوسطة.جاءت بدرجة  مجاؿ االقتصادملم تقديرات أفراد عينة الدراسة أفعمى  ؿ( كىذا يدل1089)

كحصػػمت الفقػػرة "  جميػع الفقػػرات جػػاءت بدرجػة متكسػػطة.( أف 4.4كمػا تشػػير النتػػائج فػي الجػػدكؿ رقػػـ )

" عمػػػى أعمػػػى  تضػػػع الجامعػػػة خبراتيػػػا األكاديميػػػة) االقتصػػػادية( فػػػي خدمػػػة المجتمػػػع المحمػػػي المحػػػيط

تسػػػاعد الجامعػػػة فػػػي بنػػػاء المشػػػركعات حصػػػمت الفقػػػرة " فػػػي حػػػيف (، 3.31) مقػػػدارهك  متكسػػػط حسػػػابي

 (.2.97" عمى أقؿ متكسط حسابي ) الصغيرة ألفراد مف المجتمع المحمي

 
 



53 

 

 
 

 (.5.4كيبينو الجدكؿ ) الثقافي والتوعوي،البعد ثالثًا: 

 في  اد عينة الدراسة(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفر 5.4الجدول )
 .لمجال الثقافي والتوعويا

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.11 3.40 تحرص الجامعة لتككف مخرجاتيا منسجمة مع ثقافة المجتمع كقيمو 11
تقـك الجامعة بدكر فاعؿ في تثقيؼ كتكعية أفراد المجتمع المحمي حكؿ  1

 ياسيةقضاياه الس
 متوسطة 1.08 3.35

تقدـ الجامعة خدمات  تثقيفية كتكعية لمؤسسات المجتمع المحمي نحك  10
 حقكقيـ ككاجباتيـ القانكنية.

 متوسطة 1.07 3.31

يشارؾ أساتذة الجامعة بشكؿ فاعؿ بالندكات الثقافية التي يعقدىا المجتمع  8
 المحمي

 متوسطة 1.24 3.29

فاىيـ الثقافية التي قد تتعارض مع قيـ المجتمع تسيـ الجامعة بتعديؿ الم 9
 المحمي كتراثو

 متوسطة 1.05 3.20

تقـك الجامعة بدكر فاعؿ في تثقيؼ المجتمع المحمي نحك قضاياه الدينية  2
 مف خالؿ) دركس، نشرات، كتب، تفاعؿ مع المجتمع..

 متوسطة 1.13 3.14

 متوسطة 1.18 3.12 المكاطنة الصحيحةتشارؾ الجامعة بتثقيؼ طمبة المدارس حكؿ مفاىيـ  7
تشارؾ الجامعة في تكعية طمبة المدارس في مجتمعيا المحمي المحيط تجاه  4

 المخدرات.
 متوسطة 1.13 3.11

 متوسطة 1.18 3.11 تقـك الجامعة بدكرىا تجاه ثقافة العنؼ لدل طمبة المدارس 6
 متوسطة 1.03 3.05 ؿ كفؽ األسس العمميةتقدـ الجامعة ندكات تثقيفية لألميات حكؿ رعاية الطف 3
 متوسطة 1.05 2.91 تعمؿ الجامعة عمى نشر ثقافة مركرية سميمة لدل طمبة المدارس 5

 متوسطة 0.93 3.18 الدرجة الكمية
يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( كانحػراؼ 3.18)ىػك لمدرجػة الكميػةالمتكسػط الحسػابي  أف المجػاؿ الثقػافي كالتكعػكم عينة الدراسة عمػى

بدرجػة جػاءت  مجاؿ الثقافي كالتكعػكملم تقديرات أفراد عينة الدراسة أفعمى  ؿ( كىذا يدل1.93معيارم )

 متوسطة.
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 فقرة . كحصمت الجميع الفقرات جاءت بدرجة متكسطة( أف 5.4كما تشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي تحػػرص الجامعػػة لتكػػكف مخرجاتيػػا منسػػجمة مػػع ثقافػػة المجتمػػع كقيمػػو " " 

"  تعمؿ الجامعة عمى نشر ثقافة مركرية سػميمة لػدل طمبػة المػدارس حصمت الفقرة "في حيف (، 3.40)

 .(2.91عمى أقؿ متكسط حسابي )

  (.6.4، كيبينو الجدكؿ)الصحي والبيئي البعد رابعًا:

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابات أفراد عينة الدراسة لممجال 6.4دول )ج
 الصحي والبيئي

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 الدرجة

تقدـ الجامعة خدمات صحية لممجتمع المحمي مف خالؿ كمياتيا ذات  1
 مة.....(العالقة) الطب، طب االسناف، الصحة العا

 عالية 1.11 3.86

 عالية 1.00 3.75 تحرص الجامعة عمى اف تككف بيئتيا الجامعية نظيفة. 11

 عالية 1.12 3.71 تتعاكف الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحمي لنشر الكعي الصحي.  2

تكجو الجامعة مؤسسات المجتمع المحمي لالستفادة مف مرافؽ الجامعة  3
 الصحية 

 وسطةمت 1.08 3.62

تنظـ الجامعة" أيامان طبية" لنشر ثقافة صحية سميمة لدل أفراد المجتمع  6
 المحمي

 متوسطة 1.15 3.57

 متوسطة 1.07 3.54 تقدـ الجامعة لطمبة مدارس المجتمع المحمي االرشادات الصحية المناسبة 4

تشجع الجامعة طمبتيا عمى المشاركة في اعماؿ تسيـ في المحافظة عمى   8
 المجتمع المحمي المحيط بيئة

 متوسطة 1.10 3.45

 متوسطة 1.13 3.28 تساعد الجامعة عمى معالجة بعض المشكالت البيئية في المجتمع المحمي  9

تقدـ الجامعة ندكات لمؤسسات المجمع المحمي حكؿ كيفية الحفاظ عمى  7
 البيئة كحمايتيا

 متوسطة 1.06 3.18

حكؿ قضايا تيـ المجتمع  تكزع الجامعة نشرات صحية تكعكية 5
 المحمي)التغذية السميمة، الرمد الربيعي، التالسيما، سرطاف الثدم...... 

 متوسطة 1.12 3.12

 متوسطة 0.91 3.51 الدرجة الكمية

يالحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

( كانحػػػراؼ 3051)لمدرجػػػة الكميػػػةالمتكسػػػط الحسػػػابي  أف اؿ الصػػػحي كالبيئػػػيمجػػػالعينػػػة الدراسػػػة عمػػػى 
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جػاءت بدرجػة  مجاؿ الصحي كالبيئػيتقديرات أفراد عينة الدراسة لم أف عمى  ؿ( كىذا يدل1091معيارم )

 متوسطة.

( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة 7( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة، ك)3)( أف 6.4كمػػا تشػػير النتػػائج فػػي الجػػدكؿ )

تقػػػدـ الجامعػػػة خػػػدمات صػػػحية لممجتمػػػع المحمػػػي مػػػف خػػػالؿ كمياتيػػػا ذات كحصػػػمت الفقػػػرة "  متكسػػػطة.

فػي (، 3.86) كمقػداره " عمى أعمى متكسط حسػابيالعالقة) الطب، طب االسناف، الصحة العامة.....(

تػػكزع الجامعػػة نشػػرات صػػحية تكعكيػػة حػػكؿ قضػػايا تيػػـ المجتمػػع المحمي)التغذيػػة حصػػمت الفقػػرة " حػػيف 

  .(3.12" عمى أقؿ متكسط حسابي ) الرمد الربيعي، التالسيما، سرطاف الثدم( السميمة،

تقديرات أفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس ختمف ت:  ىل لثالثانتائج السؤال   2.2.4

والمؤىل العممي الجنس  الدراسة: متغيراتباختالف واقع المسؤولية المجتمعية لجامعة القدس ل

 ؟والكمية في وسنوات الخبرة في جامعة القدسوالمسمى الوظي

 تمت االجابة عف السؤاؿ الثالث مف خالؿ فحص الفرضيات الصفرية المنبثقة عنو، كىي:

بـين  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دللو إحصـائية عنـد مسـتوى الدللـةل  "نتائج الفرضية األولى: 
واقـع المسـؤولية المجتمعيـة لجامعـة القـدس ل تقديرات أفراد عينة الدراسة من أعضـاء ىيئـة التـدريس

 ."الجنسلمتغير  عزىت
كاقػع المسػؤكلية لعينػة الدراسػة  أفػراداختبار "ت" الستجابة  باستخداـ األكلى الصفرية حص الفرضيةتـ ف

 (. 704كما يبينيا الجدكؿ). الجنسمتغير  حسبالمجتمعية لجامعة القدس 
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لواقع المسؤولية المجتمعية  العينة أفرادلستجابة المستقمة لمعينات نتائج اختبار "ت"  (:7.4جدول )
 الجنس متغير لجامعة القدس حسب

 
المتوسط  العدد الجنس المجال

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الدللة

 0.170 1.381 0.86 3.54 86 ذكر االجتماعي
 0.71 3.34 44 انثى

 0.637 0.473 0.94 3.13 86 ذكر االقتصادم
 0.81 3.05 44 انثى

 0.572 0.567 0.97 3.21 86 ذكر الثقافي كالتكعكم
 0.85 3.12 44 انثى

 0.182 1.342 0.86 3.58 86 ذكر الصحي كالبيئي
 0.99 3.36 44 انثى

 0.316 1.006 0.84 3.38 86 ذكر الدرجة الكمية
 0.79 3.22 44 انثى

(، كمستكل الداللة 1.116الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) تشير النتائج الكاردة في

كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة ل بيف تقديرات ألفراد عينة الدراسةتكجد فركؽ ال (، أم أنو 1.316)

 الفرضية األكلى.  قبكؿ. كبذلؾ تـ الجنستعزل لمتغير القدس 

 
 : الثانيةنتائج الفرضية 

بــين تقــديرات أفــراد عينــة  (α ≥ 0.05) ت دللــو إحصــائية عنــد مســتوى الدللــةتوجــد فــروق ذال  "

المؤىـل لمتغيـر  عـزىتواقع المسؤولية المجتمعية لجامعة القدس ل الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس

 ."العممي

تمعية كاقع المسؤكلية المجلعينة الدراسة  أفراداختبار "ت" الستجابة  باستخداـ الثانيةحص الفرضية تـ ف

 (.804كيبينيا الجدكؿ). المؤىؿ العمميمتغير  حسبلجامعة القدس 
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لواقع المسؤولية المجتمعية  العينة أفرادلستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:8.4جدول )
 العممي المؤىلمتغير  لجامعة القدس حسب

المتوسط  العدد المؤىل العممي المجال
 الحسابي

النحراف 
 ريالمعيا

مستوى  "tقيمة"
 الدللة

 0.378 0.885 0.87 3.54 60 ماجستير االجتماعي
 0.76 3.42 70 دكتكراه

 0.437 0.780 0.89 3.04 60 ماجستير االقتصادم
 0.90 3.16 70 دكتكراه

 0.986 0.018 1.01 3.18 60 ماجستير الثقافي كالتكعكم
 0.86 3.18 70 دكتكراه

 0.284 1.076 1.01 3.60 60 جستيرما الصحي كالبيئي
 0.81 3.43 70 دكتكراه

 0.713 0.368 0.90 3.35 60 ماجستير الدرجة الكمية
 0.77 3.30 70 دكتوراه

(، أم 1.713(، كمستكل الداللة )1.368يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

مف كجية كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس ل ينة الدراسةبيف تقديرات أفراد عأنو ال تكجد فركؽ 

 . الثانيةالفرضية  قبكؿ، كبذلؾ تـ المؤىؿ العمميتعزل لمتغير  اعضاء ىيئة التدريسنظر 

 : الثالثةنتائج الفرضية 
بــين تقــديرات أفــراد عينــة  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات دللــو إحصــائية عنــد مســتوى الدللــةل  "

المسمى لمتغير  عزىتواقع المسؤولية المجتمعية لجامعة القدس ل ة من أعضاء ىيئة التدريسالدراس

 ." الوظيفي

لكاقع المسؤكلية المجتمعية عينة الدراسة  أفراداختبار "ت" الستجابة  باستخداـ الثالثةحص الفرضية تـ ف

  (.904كيبينيا الجدكؿ رقـ) .المسمى الكظيفيلمتغير  حسبلجامعة القدس 
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لواقع المسؤولية المجتمعية  العينة أفرادلستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:9.4جدول )
 الوظيفي المسمىمتغير  لجامعة القدس حسب

 
المتوسط  العدد المسمى الوظيفي المجال

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الدللة

 0.434 0.785 0.83 3.45 102 أكاديمي االجتماعي
أكاديمي بعمؿ 

 إدارم
28 3.58 0.76 

 0.349 0.940 0.94 3.14 102 أكاديمي االقتصادم
أكاديمي بعمؿ 

 إدارم
28 2.96 0.68 

 0.685 0.407 0.95 3.20 102 أكاديمي الثقافي كالتكعكم
أكاديمي بعمؿ 

 إدارم
28 3.12 0.86 

 0.960 0.051 0.92 3.51 102 أكاديمي الصحي كالبيئي
أكاديمي بعمؿ 

 إدارم
28 3.50 0.86 

 0.854 0.185 0.86 3.33 102 أكاديمي الدرجة الكمية
أكاديمي بعمل 

 إداري
28 3.30 0.72 

(، أم 10854(، كمستكل الداللة )10185يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

تعزل كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس ل عينة الدراسة بيف كاقع تقديرات أفرادأنو ال تكجد فركؽ 

 ، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثالثة. المسمى الكظيفيلمتغير 

 نتائج الفرضية الرابعة: 
بــين تقــديرات أفــراد عينــة  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات دللــو إحصــائية عنــد مســتوى الدللــةل  "

سـنوات عـزى لمتغيـر تع المسؤولية المجتمعية لجامعة القـدس واقالدراسة من أعضاء ىيئة التدريس ل

 ."الخبرة في الجامعة
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كاقػع لعينػة الدراسػة  أفػرادحسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة  مػف خػالؿ الرابعػةحػص الفرضػية تـ ف

 (.1104كيبينيا الجدكؿ) . سنكات الخبرة في الجامعةمتغير  حسبالمسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس 

واقع ل المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لستجابة أفراد عينة الدراسة (:10.4)ول جد
 سنوات الخبرة في الجامعةمتغير  حسبالمسؤولية المجتمعية لجامعة القدس 

سنوات الخبرة في  المجال
 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجامعة

 0.79 3.65 22 سنكات 5أقؿ مف  االجتماعي
 10ألقؿ مف  5مف 

 سنكات
42 3.33 1.04 

 0.63 3.51 66 سنكات فأكثر 10مف 
 0.99 2.94 22 سنكات 5أقؿ مف  االقتصادم

 10ألقؿ مف  5مف 
 سنكات

42 3.02 1.10 

 0.69 3.22 66 سنكات فأكثر 10مف 
 1.02 3.10 22 سنكات 5أقؿ مف  الثقافي كالتكعكم

 10ألقؿ مف  5مف 
 سنكات

42 2.97 1.11 

 0.73 3.34 66 سنكات فأكثر 10مف 
 1.08 3.57 22 سنكات 5أقؿ مف  الصحي كالبيئي

 10ألقؿ مف  5مف 
 سنكات

42 3.31 1.10 

 0.67 3.61 66 سنكات فأكثر 10مف 
 0.92 3.32 22 سنكات 5أقؿ مف  الدرجة الكمية

 10ألقؿ مف  5مف 
 سنكات

42 3.16 1.02 

 0.63 3.43 66 ثرسنكات فأك 10مف 
كاقػع المسػؤكلية ل بػيف تقػديرات أفػراد عينػة الدراسػة يػةكجػكد فػركؽ ظاىر  (1104)يالحظ مف الجػدكؿ رقػـ 

تػـ اسػتخداـ  ، كلمعرفػة داللػة الفػركؽسػنكات الخبػرة فػي الجامعػةمتغيػر  حسبالمجتمعية لجامعة القدس 

 (.11..قـ )ر كما يظير في الجدكؿ  (one way ANOVA)األحادم تحميؿ التبايف 
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واقع المسؤولية المجتمعية لالعينة  أفرادلستجابة  األحادينتائج تحميل التباين : (11.4)لجدو
 الجامعة سنوات الخبرة فيمتغير  حسبلجامعة القدس 
مجموع  مصدر التباين المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 1.199 0.789 2 1.577 المجمكعات بيف االجتماعي
 

0.305 
 0.657 127 83.493 داخؿ المجمكعات 

 129 85.070 المجمكع 
 1.106 0.884 2 1.767 بيف المجمكعات االقتصادم

 
0.334 

 0.799 127 101.518 داخؿ المجمكعات 
 129 103.285 المجمكع 

 2.116 1.795 2 3.591 بيف المجمكعات الثقافي كالتكعكم
 

0.125 
 0.849 127 107.764 داخؿ المجمكعات 

 129 111.355 المجمكع 
 1.437 1.171 2 2.343 بيف المجمكعات الصحي كالبيئي

 
0.242 

 0.815 127 103.550 داخؿ المجمكعات 
 129 105.892 المجمكع 

 1.436 0.977 2 1.954 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
 

0.242 
  127 86.373 داخؿ المجمكعات 

0.680 
 

 129 88.327 المجمكع

مف مستكل الداللة  أكبر( كىي 0.242( كمستكل الداللة )1.436يالحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

(α ≥ 0.05)،  كاقع المسؤكلية ل بيف تقديرات أفراد عينة الدراسةتكجد فركؽ دالة إحصائيان ال أم أنو

 . الرابعةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ ، سنكات الخبرة في الجامعةلمتغير  لجامعة القدس يعزل المجتمعية

 : الخامسةنتائج الفرضية 
بــين تقــديرات افــراد عينــة  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات دللــو إحصــائية عنــد مســتوى الدللــةل  "

 ." الكميةلمتغير  عزىتلقدس واقع المسؤولية المجتمعية لجامعة ال الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس

كاقػػػػع المسػػػػؤكلية لالدراسػػػػة عينػػػػة  أفػػػػراداختبػػػػار "ت" السػػػػتجابة  باسػػػػتخداـ الخامسػػػػةحػػػػص الفرضػػػػية تػػػػـ ف

 (.1204كما يبينيا الجدكؿ). الكميةمتغير  المجتمعية لجامعة القدس حسب
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لمسؤولية لواقع ا العينة أفرادلستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:12.4جدول )
 الكمية متغير المجتمعية لجامعة القدس حسب

المتوسط  العدد الكمية المجال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الدللة

 0.525 0.637 0.77 3.52 66 عمـك طبيعية االجتماعي
 0.85 3.43 64 عمـك انسانية

 0.754 0.314 0.86 3.08 66 عمـك طبيعية االقتصادم
 0.93 3.13 64 ـ انسانيةعمك 

 0.402 0.840 0.89 3.25 66 عمـك طبيعية الثقافي كالتكعكم
 0.97 3.11 64 عمـك انسانية

 0.430 0.791 0.92 3.57 66 عمـك طبيعية الصحي كالبيئي
 0.90 3.44 64 عمـك انسانية

 0.531 0.628 0.80 3.37 66 عمـك طبيعية الدرجة الكمية
 0.86 3.28 64 يةعمـك انسان

(، أم 1.531(، كمستكل الداللة )1.628يتبيف مف خالؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

تعزل كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس ل بيف تقديرات أفراد عينة الدراسةتكجد فركؽ ال أنو 

 . الخامسةالفرضية  قبكؿ، كبذلؾ تـ الكميةلمتغير 

 أداة الدراسة الثانية، المقابمة سؤالانيًا: نتائج ث  2.2.4
 جامعة القدس كما تراىا مؤسسات المجتمع المحمي؟ل ما واقع المسؤولية المجتمعية  السؤال الرابع:

( أسئمة 11قامت الباحثة باالطالع عمى إجابات المبحكثيف مف أفراد مؤسسات المجتمع المحمي، كىي )

ة اقتراحات تساعد عمى تقكية العالقة بيف جامعة القدس كمؤسسات إضافة الى سؤاؿ مفتكح حكؿ أي

 المجتمع المحمي. كقد تمت المقابمة مع أفراد مؤسسات المجتمع المحمي الكاردة في عينة الدراسة.

 كمف خالؿ  نظرة شمكلية إلجابات المبحكثيف، تبيف التالي:

 ضعيفة.مجتمعية لجامعة القدس كانت تقديرات أفراد مؤسسات المجتمع المحمي لكاقع المسؤكلية ال 

 كىذا كاف كاضحان مف خالؿ االجابة عف غالبية أسئمة المقابمة.
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أجاب ما طبيعتيا رجاًء؟   ؟ىل تربطكم عالقة أو اتفاقية معينة بجامعة القدسفمثالن السؤاؿ األكؿ:  

مع بمدية العيزرية لترميـ كاإلجابة بػ)نعـ( جاءت حكؿ اتفاقية بـ) ل(! أربعة أفراد مف أصؿ ستة أفراد 

دير الالتيف كعمؿ كرشة تدريبة ىناؾ بيذا الخصكص، كاالجابة الثانية حكؿ أياـ طبية لطمبة المدارس 

ىل شاركتم مع طمبة طب األسناف. كذلؾ يالحظ ىذا الضعؼ مف خالؿ االجابة عف السؤاؿ الرابع" 

سسات المجتمع ؤ إجابة جميع أفراد مككانت جامعة القدس في أي من مراحل تخطيطيا الستراتيجي؟ 

ىل تباشر جامعة القدس كلـ تكف إجابة السؤاؿ الثامف بأفضؿ حاالن" بـ )ل(.  المحمي، دكف استثناء،

فكاف بتوعية أفراد المجتمع المحمي من مخاطر مستقبمية متوقعة) زلزل، حصار، إغالق.......(؟ 

أية دراسات او استشارات لمقابمة لالستفسار عف في ا كجاء السؤاؿ الخامس )ل(. الجكاب باالجماع

قدمتيا جامعة القدس لمؤسسات المحمي في المجالت: القتصادية والتعميمية والبيئية واسكان 

 بــ)ل(،ت بمدية العيزرية كالسكاحرة الشرقية كالمركز الصحي العربي أجاب الطمبة واحتياجاتيم وغيرىا؟

كأشارتا الى التعميـ  بــ)نعم(،سية المختمطة كبمدية أبكديس في حيف أجابت مدرسة أبكديس االسا

، كأشارت الى المقترح المقدـ حكؿ مكب بــ)نعم(المساند، اما محافظة القدس فأجابت ىي األخرل 

 النفايات فقط.

تضم جامعة القدس كمية طب بشري وكمية طب أسنان، وتخصصات مثل " أما السؤاؿ العاشر

لطبيعي وغيرىا في المجال الصحي، الى أي مدى قدمت خدماتيا لممجتمع الطب المخبري والعالج ا

مؤسسات المجتمع المحمي سكل الخدمات  إجابات تذكرفمـ   المحمي المحيط في مجال تخصصيا"؟

التي تقدـ مف خالؿ كمية طب األسناف. في حيف أشار المركز الصحي العربي، الى أف عالقتو 

الجامعة بالمركز، في مجاالت األشعة كالطب المخبرم كغيرىا، كال بالجامعة ال تتعدل تدربب طمبة 

 يتعدل األمر ىذا الجانب.
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 ( سنة في منصبو اإل18ممف أجريت معيـ المقابمة أمضى ) لو داللة دارم في المؤسسة، كىذا

 .عمى نتائج الدراسة كاضحة

 سات المجتمع المحمي يمكف تحديد بعض القضايا) الفرعية( التي تمت االشارة الييا مف قبؿ مؤس

 في ىذه المقابمة، كتعد مف المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس، بالتالي:

 *أياـ طبية لطمبة المدارس مع طمية طب األسناف.   

 * برنامج التعميـ المساند لطمبة المرحمة األساسية العميا.  

 * مقترح مقدـ مف دائرة البيئة حكؿ مكب النفايات.       

 حكؿ التمكث البيئي. * دراسة  

 * اتفاقية لترميـ دير الالتيف بالعيزرية.  

 ( منح دراسية لطمبة المحافظة في الجامعة.15* تقديـ )  

 *  اتفاقية مع المحافظة حكؿ التشغيؿ الذاتي.  

ىذا كؿ ما أشارت اليو مؤسسات المجتمع المحمي حكؿ ما قدمتو جامعة القدس ليا ضمف 

 . مسؤكليتيا المجتمعية

 ،كتساعد عمى تقكية العالقة بيف  أما االقتراحات التي أشارت الييا مؤسسات المجتمع المحمي

جامعة القدس كىذه المؤسسات، فجاءت مف خالؿ إجابتيـ عمى السؤاؿ الحادم عشر، كىذه 

  االقتراحات تشمؿ:

 .    ا* أف تككف مؤسسات المجتمع المحمي حاضرة في كثير مف الجكانب التي تيمي    

                            اجات  يلجنة مف مؤسسات المجتمع المحمي كالجامعة لتحديد االحت تشكيؿ*    

                كمجاالت التعاكف بيف الطرفيف.
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 * تكثيؼ األياـ الطبية. 

                   *  زيادة عدد المنح الدراسية لطمبة المنطقة.

 ي بنتائج دراسات في مجاالت يستفيدكف منيا.* تزكيد مؤسسات المجتمع المحم

 * أف تقـك المختبرات الطبية بالجامعة بتقديـ خدماتيا ألفراد المجتمع المحمي.                            

 كغيرىا. عقد ندكات تعميمية في مجاؿ البيئة كالصحة * 

                           تفتح أف تحرص الجامعة عمى عقد اتفاقات شراكة مع المجتمع المحمي كاف * 

 الجامعة أبكابيا لممجتمع المحمي لالستفادة مف خدماتيا.    

 .أف تستفيد الجامعة مف الطاقات البشرية المكجكدة في محافظة القدس *

* أما االنطباع العاـ الذم يمكف أف تصفو الباحثة، مف خالؿ المقابالت التي أجرتيا مع مؤسسات 

، فيك عدـ رضا ىذه المؤسسات عف الدكر الذم تقكـ بو جامعة القدس تجاه ىذه المجتمع المحمي

مسؤكليتيا المجتمعية، كما أف مؤسسات المجتمع المحمي تأمؿ بأف تككف العالقة  المؤسسات ضمف

 كالشراكة بينيا كبيف الجامعة أكسع كأعمؽ. 

 اتثالثًا: نتائج أداة الدراسة الثالثة، الوثائق والتفاقي. 3.2.4
 السؤال الخامس: ما واقع المسؤولية المجتمعية لجامعة القدس كما جاء في وثائقيا؟

قامت الباحثة باالطالع عمى العديد مف االتفاقات كالكثائؽ المحفكظة لدل جيات عديدة في الجامعة، 

لرئيس انائب مثؿ: العالقات العامة، كمركز أبكجياد لمحركة األسيرة، كمركز العمؿ المجتمعي، كمكتب 

كمركز العمؿ المجتمعي كغيرىا، كتبيف لمباحثة أف ىناؾ العشرات إف لـ يكف  لشؤكف المجتمع)سابقان(،

 المئات مف االتفاقات المكقعة بيف الجامعة كجيات محمية كعربية كأجنبية، كما أف

تربكية، ىناؾ المئات مف كرشات العمؿ كاألياـ الدراسية كالتدريبية كاالرشادية في مجاالت عدة )  

شارؾ فييا مركز العمؿ المجتمعي، كالعيادة ة، تراث، تنمية مستدامة، كغيرىا( نفسية، قانكنية، اجتماعي
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الجامعة  ىيؿ النطؽ كالمغة كفحص السمع. كما أفأعيادة تالقانكنية، كمتحؼ العمكـ كالرياضيات، 

شاد النفسي كالمجتمعي قامت بدكر فاعؿ داخؿ أسكار البمدة القديمة في القدس، في مجاالت االر 

 كالقانكني مف خالؿ مراكزىا المكجكدة في تمؾ المناطؽ.

كلكف ما كاف الفت لمنظر، بخصكص ىذه الكثائؽ كالممفات كالنشرات المتعمقة بيذه األنشطة 

 كالفعاليات:

 : لـ يكف ىناؾ عنكاف محدد لمرجكع اليو لمحصكؿ عمى مثؿ ىذه الكثائؽ.األول

 كثائؽ بيف الممفات األخرل، كبدت كأنيا غير مكثقة بطرؽ عممية أك منيجية.: تبعثر ىذه الالثاني

: ما كجد منيا لدل الجيات ذات العالقة كاف مف الصعب تكثيقو عمميان في الدراسات، إما الثالث

 سنة، أك العنكاف،.........تنقصو ال

ات( التدريبية كيمكف القاء نظرة عمى عينة مف عناكيف بعض )الكرشات كالندكات كالمحاضر 

، ككما كاالرشادية كالتعميمية، ككذلؾ بعض االتفاقات المكقعة بيف الجامعة كمؤسسات المجتمع المحمي

 :جاء عمى صفحة الجامعة

 رشادم لطمبة الثانكية العامة.يـك إ .1

 محاضرة حكؿ كاقع العمالة الفمسطينية. .2

 ع المدني.برنامج تدريبي حكؿ انقاذ التراث الفمسطيني بالشراكة مع الدفا .3

 كرشة تدريبية لمعممي مبحث التكنكلكجيا في مدارس القدس. .4

 كرشة تدريبية في الصيانة كالترميـ. .5

 كرشة حكؿ االبتكار كاالستدامة في قطاع الزراعة في فمسطيف. .6

 مذكرة تفاىـ مع الشرطة الفمسطينية. .7
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نية في العديد مف محاضرات كندكات حكؿ الزكاج كالطالؽ كحقكؽ المرأة تعقدىا العيادة القانك   .8

 المحافظات.

 تفاقية بيف جامعة القدس كاألكقاؼ إلنشاء مركز بحثي.إ .9

 دكرة تدريبية لبناء قدرات نزاىة قطاع المياه. .11

 العديد مف االتفاقيات مع القطاع الخاص لتفعيؿ الدراسات الثنائية. .11

 .سمسمة لقاءات قانكنية تكعكية لنساء مقدسيات .12

 كراثية كمخاطرىا في فمسطيف.البرنامج تكعكم حكؿ األمراض  .13

يني لمقانكف الجنائي كحقكؽ طكرشة عمؿ في الجامعة حكؿ مالءمة القضاء العسكرم الفمس .14

 االنساف.

أما االتفاقات المكقعة بيف الجامعة كمؤسسات أكاديمية، كالجامعات المحمية أك غيرىا، فغالبان تأخذ 

كتبادؿ الخبرات بيف أعضاء ىيئات التدريس في  طابعان أكاديميان في مجاالت البحث العممي كالتدريس،

 الجامعات المكقعة عمى االتفاقات.

كتضـ جامعة القدس العديد مف المراكز كالمعاىد، كالتي ىي عمى تماس مباشر  مع المجتمع المحمي، 

كقامت بتقديـ خدمات جميمة لممجتمع المحمي، نذكر منيا: مركز أبك جياد لمحركة األسيرة، كالعيادة 

، كمتحؼ العمـك ىيؿ النطؽ كالمغة كفحص السمععيادة تألقانكنية، كمركز العمؿ المجتمعي، ا

 كالرياضيات، ككمية طب األسناف كغيرىا.

ما تقدمو بعض مراكز الجامعة كمعاىدىا مف خدمة لىنا بشيء مف التفصيؿ  الباحثة عرضتك 

 لممجتمع المحمي في سياؽ  المسؤكلية المجتمعية لمجامعة:
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 لحركة األسيرة: لشؤون از أبو جياد مركً. أ

 الحركة األسيرة كمقتنياتيا،متعمقات كتكلى احتضاف  ،أقيـ ىذا المركز في حـر الجامعة في أبك ديس

بمشاىداتيا، كاالحساس بما عاناه كيعانيو األسرل. كما  لممركز كشكاىد حية كناطقة، يقكـ الزائر

 يقوميمكن حصر ما و  ،العممية الممنيجةلدراسة البحث كا كثيؽ تجارب األسرل، مف خالؿتيتكلى 

 :(2117، 2115، )مركز أبكجياد لشؤكف الحركة األسيرة المركز باآلتي بو

جمع كؿ ما يخص األسرل الفمسطينييف سكاء كانت متعمقات شخصية كالرسائؿ الفردية  -

ككؿ ما لو  ،حاتاسات كالمخطكطات، كالصكر كالمك ة، كالكرّ كالخاصة أك الرسائؿ الجماعية كالعامّ 

 الثقافي كالفكرم لألسرل. نتاج عالقة بال

تكسيع نطاؽ البحث عف كؿ ما لو صمة بتاريخ كماضي الحركة الكطنية األسيرة كالحصكؿ  -

 كتكثيؽ تجارب األسرل الفردية كالجماعية لتككف شاىدنا عمى كؿ مرحمة مف مراحؿ التجربة، عميو

 كىذا يشمؿ: 

 يف كالعرب. األسرل كاألسيرات الفمسطيني 

  ّاالستعمار الذيف عممكا في سمؾ المعتقالت في فمسطيف خالؿ فترة  بريطانييفف الانيالسج

مككف متعمقاتيـ كميراثيـ مف كرثتيـ ممف يمت ـ، أك أمن 1948-ـ1917البريطاني عمى فمسطيف 

 الصكر.  خاصةن الشخصي 

  ّاآلف.  حتىنشأتيا ك ف الييكد الذيف عممكا داخؿ المعتقالت اإلسرائيمية منذ انيالسج 

 اسات كالكتب كالكبسكالت التي صادرتيا إدارات المعتقالت خالؿ عمميات الدىـ سترداد الكرّ ا

 خاص بالجامعة العبرية في القدس.  التي تحتفظ بيا في مبنىن ألسرل، كالتفتيش لغرؼ ا

 دكريات تطكير قسـ المكتبة كاألرشيؼ في المركز مف خالؿ تكسيع نطاؽ اشتراكات المركز بال

 كالمجالت، كتطكير قسـ الكثائؽ العامة كالشخصية. 
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  يتطمع المركز إلى تفعيؿ حركة النشر كالتكزيع كتنشيط حركة الترجمة مف المغات األجنبية إلى

 المغة العربية كبالعكس كفقان الحتياجات العمؿ. 

  التكزيع يتطمع المركز إلى االستفادة مف أحدث تقنيات العصر إلى تفعيؿ حركة النشر ك

صدار   . تقرير سنكم عف المركزكا 

 المعمكمة كعرضيا  حدث تقنيات العصر الخاصة بجمعيتطمع المركز إلى االستفادة مف أ

 أطكؿ مدل زمني ممكف. كالحفاظ عمييا 

الجزء األكؿ مف مكسكعة تجارب األسرل الفمسطينييف كالعرب كاألسيرات  قاـ المركز بإصدار -

يـ باع طكيؿ في النضاؿ بعة كستيف أسيران محرران، ممف كاف لتجارب س،حيث ضـ في ثناياه 

لى عمؿ ؿ مف اآلليات البسيطة المعركفة ،إالميداني، ككذلؾ تـ اقتراح تطكير آليات التكثيؽ باالنتقا

 كاديمي يراعي اشتراطات التكثيؽ كالبحث العممي .ي أنتكثيقي تاريخي مي

ه ليككف نقمو نكعية لمعمؿ عمى إبراز قضية األسرل أما الجزء الثاني مف المكسكعة فقد تـ اصدار  -

 البحث العممي . بطريقة منيجية عممية تحاكي الحاضر كتطكر أدكات كأساليب

 ىيل النطق والمغة وفحص السمع عيادة تأً. ب

أبكديس( لتعنى بذكم االحتياجات الخاصة في النطؽ كالمغة حـر عيادة تـ انشاؤىا في الجامعة )

) جامعة  تقـك ىذه العيادة بمعالجة المشاكؿ اآلتيةك  في الجامعة،لمعيد الطفؿ كىي تابعة  كالسمع،

 :القدس، د. ت(

 ، Hearing Tests ،.Audiometric Testالفحكصات السمعية:  العديد مف *إجراء

Tympanometric Test 

 لكشؼ عف كجكد مشكمة سمعية في مختمؼ األعمار.ا -

 تحديد درجة كمقدار نقص السمع . -
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 نكعية نقص السمع .تحديد  -

 إلعطاء النصائح كاالرشادات في تركيب السماعة . -

 لتقديـ المساعدة في تركيب السماعة . -

 Articulation* مشاكؿ النطؽ 

 مشاكؿ المغة : *

 خر المغكم الطبيعي .أحاالت الت -

 حاالت التخمؼ العقمي . -

 حاالت االنحراؼ المغكية . -

 دماغية.الحاالت التي أصيبت بالجمطات ال -

 * حاالت انشقاؽ الحمؽ كالخنؽ.

 .* المشاكؿ الناتجة عف اضطرابات عصبية

 عدـ القدرة عمى النطؽ بسبب ضعؼ العضالت . -

 عدـ القدرة عمى التصكيب . -

 عدـ القدرة عمى إنتاج أك فيـ الكالـ بسبب جمطات الدماغ . -

 .التأتأة  ت*مشكال

الحاالت التي استقبميا المركز  عدد ، كىذه تعادؿاضيالعاـ الم حالة ( 211كاستقبمت العيادة )

 مف أبناء المجتمع المحمي .خالؿ السنكات الماضية 

 مركز العمل المجتمعي:

يقدـ ىذا المركز خدماتو لممجتمع المحمي مف خالؿ: العيادة القانكنية، مركز تمكيف المرأة، برامج 

 )مركز العمؿ المجتمعي، د . ت(:األطفاؿ
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 :لقانونيةا العيادة* 

 تعمؿ العيادة عمى مساعدة المقدسييف الفمسطينييف عمى تحصيؿ حقكقيـ القانكنية ذات الطابع

 قتصادم خصكصان مكاضيع التأميف الكطني كاإلقامة لممقدسييف كىدـ المنازؿجتماعي كاإلاإل

كذلؾ ( ، مف خالؿ المساعدة كاإلرشاد في تمقي المنتفعيف خدماتيـ مف جية ، ك 2011)منذ عاـ  

 مف خالؿ المقاءات التكعكية كالتدريبات التي يقـك بيا المركز مف جية أخرل .

،بدأت العيادة القانكنية في تمثيؿ المنتفعيف في مجاؿ  2011كمنذ شير أكتكبر /تشريف مف عاـ 

  .مخالفات البناء بدكف ترخيص بمعاكنة محاميف مختصيف كتمثيؿ اماـ الدرجات القضائية المختمفة

جح المركز بالفعؿ في استرجاع العديد مف اليكيات كمساعدة العديد مف المكاطنيف في كقد ن

 مكاضيع تيـ المقدسييف كتمكنيـ مف المحافظة عمى جزء مف حقكقيـ الميددة بالسمب .

ائمة في ممفيـ ، شراؾ المنتفعيف في معرفة جؿ الخطكات القتيدؼ العيادة مف خالؿ عمميا عمى إك 

. إذ يؤمف مركز العمؿ  جراءات الالزمة كىك ما يميز العيادة عف القطاع الخاصككعييـ بكافة اإل

ف معرفة المنتفعيف كفيميـ لتفاصيؿ مشاكميـ كآليات حمكليـ يمكنيـ كيمكف غيرىـ في المجتمعي أ

 المجتمع كيزيد مف قدرتيـ عمى الحفاظ عمى حقكقيـ .

المعرفة حكؿ التعامؿ في المكاضيع أعاله لدل  كما كتسعى العيادة القانكنية الى اإلرتقاء في تنمية

الحقكقييف كغير الحقكقييف عمى حد سكاء ، كذلؾ مف خالؿ اصدار منشكرات حكؿ المكضكع ، 

 كمف خالؿ المكاقع االلكتركنية كالدكرات التكعكية كما ذكر أعاله .

 
 :*مركز تمكين المرأة 

ات المركز لتمكيف النساء بصفتيا كاحدة مف يتابع مركز تمكيف المرأة عممو كجزء مف تطكير فعالي

بأىمية  -جامعة القدس–أكثر المجمكعات تيميشان في المجتمع حيث يؤمف مركز العمؿ المجتمعي 

التكجو تـ تطكير البمديات تقكية دكر المرأة كتفعيؿ مشاركتيا في التغيير المجتمعي كمف ىذا 
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تابع  2009ركما كميالنك . منذ بداية العاـ الفمسطينية كمف المقاطعات االيطالية : نابكلي ، 

مركز تمكيف المرأة تقديمو لخدمات متنكعة لنساء كفتيات البمدة القديمة بما في ذلؾ عركض 

كالتكعية كالتثقيؼ بمجمكعات صغيرة ، كالتدريبات التي الـ ك المحاضرات العامة كالجكالت االف

 د مشتركات المركز .تستيدؼ تطكير ميارات حياتية كمينية كمجتمعية عن

نما يتكسع   يؤمف مركز تمكيف المرأة بأف تمكيف المرأة المقدسية ال يقتصر عمى تكفير الفرص كا 

ليضـ كيفية استغالؿ الفرص حسب احتياج ككاقع كؿ امرأة تشارؾ بالفعاليات . كبناء عمى ىذا 

ستكيات كبحقكؿ مختمفة التكجو ، يقـك المركز عمى العمؿ مع نساء كفتيات المجتمع المحمي عمى م

 –كالتمكيف الذاتي كالجماىيرم بالحقكؿ التعميمية كالترفييية ، كالتكعكية ، كاالقتصادية ، كالنفسية 

 االجتماعية .

 *برنامج األطفال :

( عامان ، مف خالؿ تنفيذ فعاليات دعـ نفسي 12-6ييتـ ىذا البرنامج بفئة األطفاؿ مف عمر )

قديمة بشكؿ خاص كالقدس بشكؿ عاـ ،بحيث يساعدىـ عمى تطكير كاجتماعي ألطفاؿ البمدة ال

عالقة ايجابية مع مجتمعيـ ، كتعزيز قيـ ايجابية بيف الطفؿ كمجتمعو مثؿ المشاركة كالتعاكف 

إطار آمف يقضكف فيو اكقات فراغيـ بتنفيذ كغيرىا مف القيـ ، كذلؾ مف خالؿ تكاجدىـ في 

ات جامعة القدس كجامعات فمسطينية أخرل بمشاركة طالب/تثقيفية كترفييية ، نشاطات تكعكية ك 

خدمة االجتماعية كعمـ النفس كغيرىا مف التخصصات المختمفة ، كأفراد متطكعيف مف تخصص ال

 مف المجتمع المحمي ، بحيث يتـ تدريبيـ كدعميـ لقيادة العمؿ مع المجمكعات المستفيدة.

 كمية طب األسنان:ً. ت

 ـ العديد مف الخدمات لممجتمع المحمي كمنيا :تقـك كمية طب االسناف بتقدي

 .تقديـ الخدمات الطبية العالجية مف خالؿ عيادات األبراج لكافة سكاف المنطقة  -
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 القياـ بعمؿ جكالت ميدانية كتثقيفية لممدارس . -

افتتاح مركز عيادات لطب االسناف في مدرسة االيتاـ الصناعية في بمدة العيزرية كتقديـ  -
 لطمبة المدرسة .خدمات عالجية 

 كجكد عيادات خاصة لعالج االطفاؿ في كمية طب االسناف . -

طفؿ مف المناطؽ  31 – 21كذلؾ بإحضار مف اليتيـ كؿ عاـ ،إقامة احتفاؿ بيكـ الطفؿ  -
 المجاكرة كتقديـ خدمات عالجية كترفييية ليـ .

 خالصة نتائج الدراسة من خالل الوثائق والممفات:

الرجكع الى أكثر مف جية في الجامعة بحثان عما يثرم ىذا الجانب مف الدراسة، ب بعد أف قامت الباحثة
حصائية كافية عما قامت بو كميات دقة كشمكالن، كما يمكف أف يقدـ بيانات إكما ىك أكثر عمقان ك 

الجامعة كمراكزىا كمعاىدىا في مجاؿ المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس، كليس ما ىك مكتكب في 
 التعريفية فقط، تستطيع أف تمخص نتائج ىذا الجزء مف الدراسة بالتالي:النشرات 

أكالن: لـ تكف البيانات كاالحصاءات كالممفات المتعمقة بدكر جامعة القدس بمسؤكليتيا المجتمعية متكفرة 
 لدل جيات ذات العالقة.

 ثانيان: لـ يكف ىناؾ جية محددة في الجامعة يمكف الرجكع الييا بيذا الخصكص.
ما  ثاثان: ما تـ العثكر عميو مف نشرات ككثائؽ لـ يفي بالغرض المطمكب، إما لنقص في بياناتو، كا 

ما لصعكبة تكثيقو.  لقدمو، كا 
، كلكف لـ .....ىذه المراكز ؿرابعان: أشارت معظـ النشرات كالكثائؽ الى ما تيدؼ الجامعة اليو مف خال

 حتى تاريخو. ف قبؿ مراكز الجامعة كمعاىدىا ككمياتيام لما تـ انجازه كافيان  تجد الباحثة  تكثيقان 
 مفردة المسؤكلية المجتمعية بشكؿ الفت لمنظر في كثائؽ كممفات الجامعة. خامسان: لـ تبرز

سادسان: الجيات التي برزت في الجامعة كتقكـ بدكر فاعؿ كمالحظ في مجاؿ المسؤكلية المجتمعية 
ىيؿ النطؽ كالمغة  كفحص السمع، كمركز العمؿ كعيادة تأ ىي: مركز أبكجياد، ككمية طب األسناف، 

 المجتمعي. 
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 الفصل الخامس

______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والستنتاجات والتوصيات 
 

 مناقشة نتائج الجابة عمى اسئمة الدراسة 1.5

 مناقشة نتائج السؤال األول:  1.1.5
 ؟ اعضاء ىيئة التدريسمن وجية نظر ممسؤولية المجتمعية تبني جامعة القدس ل ما مدى

تقديرات أفراد عينة الدراسة لمدل تبنى الجامعة  أشارت نتائج الدراسة بخصكص ىذا السؤاؿ الى أف

كىذه ىي تقديرات أعضاء  %، كىي أقؿ مف المتكسط.50لممسؤكلية المجتمعية جاءت بنسبة أقؿ مف 

س الذيف يقكمكف بكاجب التدريس كالبحث العممي، فيـ قدركا ما يقكمكف بو، أك ما يعرفكنو ىيئة التدري

عف زمالئيـ مف فعاليات ليا عالقة بالمسؤكلية المجتمعية. كىذه النسبة لـ تكف كفؽ المستكل المرغكب 

مسؤكلية لى عدـ قدرة الجامعة عمى الكفاء بالتزامات الامعة بيذا الخصكص. كقد يعزل ىذا إمف الج

المجتمعية، سكاء فيما يخص الجانب المالي، أك المحددات التي يفرضيا االحتالؿ عمى الجامعة 

انت الجامعة ككمراكزىا كمعاىدىا في القدس) داخؿ جدار الفصؿ العنصرم(. مما قمص مف خدمات 

يا عالقة ترغب القياـ بيا، أك سبب انخفاض الدافعية لدل أعضاء ىيئة التدريس لمقياـ بدراسات ل

بمكضكع المسؤكلية المجتمعية. كقد يعزل السبب أيضان الى حداثة ىذا المفيكـ، كندرة الدراسات العربية 

فيو. صحيح أف الجامعة تقكـ بالعديد مف النشاطات كالفعاليات المتعمقة) الجزئية( بالمسؤكلية 

فؽ امكانياتو، كما تسمح بو المجتمعية، كليا مف المراكز كالمعاىد كالكميات ما يقـك بيذا األمر ك 

لدل أعضاء ىيئة التدريس، كليس مخططان لو في  الظركؼ، الى اف ىذا األمر ليس كاضحان كما يجب
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سباب التي أدت الى ضعؼ ستراتيجية، كؿ ىذا قد يككف مف األالجامعة ضمف الخطط السنكية اك اال

  كر مف الدراسة.تقديرات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس ليذا المح

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:  2.1.5
 ؟ اعضاء ىيئة التدريسمن وجية نظر واقع المسؤولية المجتمعية لجامعة القدس ما 

عضاء ىيئة التدريس جاء أمجتمعية لجامعة القدس كما يراىا بينت نتائج الدراسة أف كاقع المسؤكلية ال

مجاؿ في حيف حصؿ الجاؿ الصحي كالبيئي عمى أعمى متكسط مالقد حصؿ ل. ك متوسطةبدرجة 

 .عمى أقؿ متكسط حسابي االقتصادم

كقد يعزل ىذا األمر) ككف الدرجة الكمية جاءت متكسطة كليست مرتفعة( لككف الجامعات الفمسطينية 

مجامعة لثالثة لحديثة عيد بيذه المفردة كأبعادىا كمتطمباتيا، صحيح أف خدمة المجتمع ىي الكظيفة ا

يث األىمية لمجامعات، كىي مرتبطة ارتباطا كثيقان حتي في المرتبة الثالثة مف أنيا تمنذ نشأتيا، إال أ

ىتماـ بالبحث العممي قمت رعاية المجتمع المحمي كاالىتماـ العممي في الجامعات، فكمما قؿ اإلبالبحث 

دس منذ ربع ي تمر بيا جامعة الق. كقد تعزل ىذه النتيجة أيضان الى الظركؼ التبمشكالتو كقضاياه

مسيرتيا التعميمية، كجعؿ مركز تفكيرىا كيفية المحافظة عمى المصركفات  قرف مف عجز مالي، كذلؾ

الجارية لمجامعة لمحفاظ عمى بقائيا، كلـ يكف لدييا الكقت الكافي لالنطالؽ نحك المجتمع كمشكالتو اال 

ي فمسطيف لـ يؤمف بعد بالعالقة العممية المنيجية بينو باألمر اليسير، كخاصة أف المجتمع كمؤسساتو ف

 كبيف المؤسسات.  

 

فقد يعزل ىذا الى بدرجة عالية مقارنو بالمجاالت االخرل،  قد جاءلمجاؿ الصحي كالبيئي ا أما ككف

عضاء ىيئة التدريس)عينة الدراسة ىنا( بأف كجكد المجمع الصحي في الجامعة بكمياتو تصكر أ

ي الدرجة فف يقدـ الكثير لممجتمع المحمي، كقد يككف ىذا االرتفاع ئره المتعددة استطاع أمختمفة كدكاال
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نتيجة لمدكر الذم تقكـ بو كمية طب االسناف مف خدمة مممكسة لطمبة المدارس في مجاؿ الفحكصات  

  .سعار رمزيوأبكالمعالجات السنية 

 حسابي مف بيف مجاالت الدراسة،، كككنو حصؿ عمى أقؿ متكسط المجاؿ االقتصادم أما بخصكص

الجامعة عمى المساعدة في بناء  ةعدـ قدر  لىإمر قد يعزل ىذا األفحيث جاء في المرتبة االخيرة، 

، أك تقديـ منح بمستكل أعمى مما تقدمو ألفراد مف المشركعات الصغيرة ألفراد مف المجتمع المحمي

كما أف ىذا الترتيب لممجاؿ  .يا الجامعةالمجتمع المحمي نظران لمظركؼ االقتصادية التي تمر ب

االقتصادم قد يعزل أيضا لعدـ رغبة المجتمع المحمي في االنخراط في برامج اقتصادية مع الجامعة، 

ك بآخر بربط مشاريعيا االقتصادية بشكؿ أ أك لعدـ قناعة المؤسسات االقتصادية في فمسطيف

 .ال القميؿ منياعف المؤسسات االقتصادية إالجامعة ، فابتعد أعضاء ىيئة التدريس ك بالجامعات

(، كالتي بينت أف 2012الحيمة كناصر الديف كشقكاره )( ك 2013كاتفقت ىذه النتائج مع دراسة ىممك )

 . في حيف اختمفت مع نتائج دراسةكاقع المسؤكلية المجتمعية في الجامعات متكسطة تقريبا

شارت الى كاقع مرتفع لممسؤكلية المجتمعية في ( كالتي أ2010(، كدراسة عبد المطيؼ)2014التبتي)

  بيئاتيا.

 

: ىل تختمف تقديرات أفراد عينة الدراسة من أعضاء ىيئة بالسؤال الثانيالنتائج المتعمقة  2.5
التدريس لواقع المسؤولية لجامعة القدس باختالف متغيرات الدراسة: الجنس، المؤىل العممي، 

 الخبرة، الكمية؟المسمى الوظيفي، 
   فسير نتائج ىذا السؤاؿ مف خالؿ الفرضيات الصفرية المنبثقة عنو:قامت الباحثة بت

 النتائج المتعمقة بالفرضية الولى  1.2.5
بــين تقــديرات أفــراد عينــة ( α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات دللــو إحصــائية عنــد مســتوى الدللــةل  "

 عزى لمتغير الجنس"تعية لجامعة القدس واقع المسؤولية المجتمل الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس
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تمعية لجامعة القدس كما يراىا أظيرت نتائج الدراسة انو ال تكجد فركؽ في كاقع المسؤكلية المج

 . عضاء ىيئة التدريس تعزل لمتغير الجنسأ

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى اف جميع اعضاء الييئة التدريسية يركف بضركرة التكاصؿ بيف الجامعة 

كالمجتمع، في جميع المجاالت، حيث يساعد ىذا التكاصؿ أفراد المجتمع في الحصكؿ عمى المعمكمات 

المطمكبة مف خالؿ كرش العمؿ كالندكات المختمفة التي تسيـ في بناء المجتمع المحمي، كاتفقت ىذه 

 .(2013كدراسة ىممك)( 2014)الشمرمدراسة  نتيجة النتيجة مع

 
 ثانية: نتائج الفرضية ال 2.2.5

ــةل  ــد مســتوى الدلل ــو إحصــائية عن ــة ( α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات دلل ــراد عين ــين تقــديرات أف ب

المؤىـل عزى لمتغير "تواقع المسؤولية المجتمعية لجامعة القدس ل الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس

 .العممي"

كما يراىا اعضاء ىيئة  بينت النتائج عدـ كجكد فركؽ في كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف كافة اعضاء الييئة التدريسية سكاء  ،التدريس تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

ىـ مف يتكاصؿ مع المجتمع المحمي، كيقكـ بالمسؤكلية المجتمعية بعد ، هحممة الماجستير اك الدكتكرا

ي لفنية مع الجية ذات العالقة. فالممارسات التدارية كادارة الجامعة قامت بالترتيبات اإلأف تككف ا

كفعاليات يقكـ بيا عضك ىيئة التدريس بغض النظر عف رتبتو أك  نشطةتتعمؽ بتنفيذ كؿ ما يمـز مف أ

مؤىمو، ليذا جاءت الفركؽ بيف تقديرات الفئتيف غير دالة احصائيان.  كاتفقت نتيجة ىذه الفرضية مع 

 (.2013جة دراسة ىممك)كنتي(، 2014)نتيجة دراسة الشمرم
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 نتائج الفرضية الثالثة:  3.2.5
ــةل  ــد مســتوى الدلل ــو إحصــائية عن ــة ( α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات دلل ــراد عين ــين تقــديرات أف ب

المسمى عزى لمتغير تواقع المسؤولية المجتمعية لجامعة القدس ل الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس

 .الوظيفي "

كاقع ل بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريستكجد فركؽ بينت النتائج أنو ال 

 .المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس تعزل لمتغير المسمى الكظيفي

مف يقكـ بعمؿ ادارم ال تختمؼ تقديراتو لكاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس  إلى اّف  كيعني ىذا 

كقد يعزل ىذا الى أف النشاطات كالفعاليات كاالتفاقات  .ادارم االكاديمي الذم ال يمارس عمؿعف 

خرل. صحيح أف مف يقـك بعمؿ ادارم عمى جية دكف أ المتعمقة بالمسؤكلية المجتمعية ىي ليست حكران 

عضاء اية المطاؼ سيقكـ أك االتفاقات، كلكف في نيطيط كاالشراؼ عمى ىذه الفعاليات أقد يتكلى التخ

طات، كيشارككف فييا بشكؿ أك بآخر إف نفيذ، أك يعممكف عف ىذه االتفاقات اك النشاىيئة التدريس بالت

ية المجتمعية ىك ليس مف أسرار اإلدارة، أك مف اف كؿ ما يتعمؽ بالمسؤكل ىي حدثت. بمعنى آخر

 دارم، بؿ ىك لمجامعة كميا، بمدرسييا كاداريييا.يقكـ بعمؿ إ

 نتائج الفرضية الرابعة:  4.2.5
ــة توجــدل  ــد مســتوى الدلل ــو إحصــائية عن ــة ( α ≥ 0.05) فــروق ذات دلل ــراد عين ــين تقــديرات أف ب

سـنوات عـزى لمتغيـر تواقع المسؤولية المجتمعية لجامعة القـدس ل الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس

 .الخبرة في الجامعة "

عضاء ىيئة التدريس سة مف أتقديرات أفراد عينة الدرا بيفبينت النتائج أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان 

 .عزل لمتغير سنكات الخبرة في الجامعةتكاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس ل

 بمعنى ما دامت ىذه المفردة .كقد يأتي تفسير نتيجة ىذه الفرضية في سياؽ الفرضيات السابقة 

كما  تككف العربية أيضان،) المسؤكلية المجتمعية( حديثة عيد عمى البيئة الجامعية الفمسطينية، كقد 
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بيذا الخصكص محدكدة، كما داـ جميع  نشطة كاالتفاقات التي قامت بيا الجامعةدامت الفعاليات كاأل

تقديرات أفراد  الفركؽ بيف ككفتمكظفي الجامعة يشارككف في ىذه الجكانب اف حصمت، فعميو لف 

(، كنتيجة دراسة 2013راسة ىالمك)العينة دالة احصائيان. كاتفقت نتيجة ىذه الفرضية مع نتيجة د

 (.2014الشمرم)

 
 نتائج الفرضية الخامسة: 

ــةل  ــد مســتوى الدلل ــو إحصــائية عن ــة ( α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات دلل ــراد عين ــين تقــديرات أف ب

 .الكمية " عزى لمتغيرتواقع المسؤولية المجتمعية لجامعة القدس ل الدراسة من أعضاء ىيئة التدريس

كاقع المسؤكلية المجتمعية ل بيف تقديرات أفراد عينة الدراسةالدراسة أنو ال تكجد فركؽ ظيرت نتائج أ

 .لجامعة القدس تعزل لمتغير الكمية

لكاقع المسؤكلية المجتمعية لـ الطبيعية  ـك ف تقديرات أعضاء ىيئة التدريس مف كميات العمكىذا يعني أ

كقد تعزل ىذه النتيجة الى أف الكميات كالمراكز  نسانية.ف تقديرات زمالئيـ مف الكميات اإلتختمؼ ع

فيي ليست كثيرة كليست كاسعة كليست  التي تشارؾ في المسؤكلية المجتمعية محدكدة  مف الفئتيف،

كبالتالي فخدماتيا لممجتمع المحمي ال بد كاف تككف  منتشرة في مناطؽ جغرافية يصعب حصرىا، 

تقديرات افراد العينة مف الفئتيف مختمفة اك متباعدة، فجاءت كعميو فمف تككف  ما دامت محدكدة، متقابة،

(  كاختمفت مع دراسة 2014كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الشمرم ) الفركؽ بينيا غير دالة احصائيان.

  .( 2015الرشيدم )
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 (المقابمةالدراسة الثانية ) بأداة  النتائج المتعمقة 3.5
مؤسسات المجتمع من وجية نظر المجتمعية لجامعة القدس السؤال الرابع: ما واقع المسؤولية 

 المحمي؟ 

لتبيف عدـ رضا ىؤالء عف العالقة  لقد جاءت نتائج أسئمة المقابمة ألفراد مف مؤسسات المجتمع المحمي

. بينيـ كبيف الجامعة، كأف الجامعة ال تقكـ بكاجبيا تجاه المجتمع المحمي كفؽ مسؤكليتيا المجتمعية

كدت أف مشاركة الجامعة كحضكر الجامعة مع المجتمع كاضحان مف اجاباتيـ كالتي أ ف ىذاكقد كا

كبعض المنح الدراسية لطمبة التكجييي كقضايا فرعية سناف مو كمية طب األالمحمي اقتصر عمى ما تقد

 امعة.. كأشاركا الى غياب االتفاقات الفاعمة كالمثمرة بينيـ كبيف الجلمرة كاحدة غير متكررة كال مستمرة

سباب التي جاءت في تفسير السؤاؿ األكؿ، مف نتائج أداة االستبانة، فسر باألف ىذا الكاقع قد يُ إ

ال ما فاعؿ مع مؤسسات المجتمع المحمي، إلـ ينخرطكا بشكؿ  فييا أعضاء ىيئة التدريسك فالجامعة 

تمع المحمي كتقديرات لى حد ما بيف تقديرات أفراد المج، كىذا يؤكد عمى التالقي إة اليوتمت االشار 

كتتفؽ نتائج الدراسة في ىذا الجانب مع نتائج دراسة كؿ مف  أعضاء ىيئة التدريس ليذا الكاقع.

 (.2012( ك الحيمة كناصر الديف كشقكارة)2013ىممك)

 (الوثائق واتفاقات. النتائج المتعمقة بأداة الدراسة الثالثة) 3.5
 ؟عية لجامعة القدس كما جاء في وثائقياالسؤال الرابع: ما واقع المسؤولية المجتم

تدلؿ عمى غياب المينية في الحفاظ عمى الكثائؽ كتبكبيا كحصر  ما اشارت اليو نتائج السؤاؿ الرابع

دل الى ندرة الكثائؽ التي حصمت عمييا الباحثة إلثراء ىذا ة ذات العالقة بيذه الميمة، مما أالجي

عمى البيانات كاالحصائيات التي تفي  مؿ عميو لـ يحتك الجانب مف دراستيا. كما تمكنت مف الحصك 

غياب المنيجية العممية كالتخطيط المسبؽ لمتعامؿ إف ىذا الكاقع )الكثائقي( ليؤكد مرة أخرل بالغرض. 

معية لمجامعات. مع المجتمع المحمي بشكؿ الفت لمنظر، ككفؽ ما يتطمبو مفيكـ المسؤكلية المجت
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لمحركة االسيرة ككمية طب االسناف كمركز العمؿ المجتمعي، كلكف  جياد ز أبكصحيح أف ىناؾ مرك

جامعة القدس أكبر مف ىذه، كتطمع مؤسسات المجتمع المحمي في جامعة القدس، كخاصة المؤسسات 

المقدسية، كمف ىـ داخؿ جدار الفصؿ العنصرم. كؿ ىذا يمقي بعبء كبير عمى جامعة القدس كىذا 

برصد كتكثيؽ جميع الفعاليات  الجامعة مفيرسة كممنيجة كتقكـ يستدعي أف تككف كثائؽ كممفات

، كخطط كاضحة لكيفية التعامؿ تفاقات ذات العالقة. كاألنشطة كاإل كايجاد ىيكمية كاضحة ليذا المفيـك

 .مع مؤسسات المجتمع المحمي

) المسؤكلية ذف يمكف تفسير نتائج ىذا السؤاؿ باختصار كالقكؿ بأف ذلؾ يعزل الى غياب ىذه المفردةإ

 كفسيفسائيان. ءان ، اال ما جاء مجز جتمع المحمي كأعضاء ىيئة التدريس كالجامعةمالمجتمعية( مف ثقافة ال

 

 ممخص النتائج  4.5
 ىـ النتائج التي تكصمت الييا الدراسة في: أيمكف تمخيص 

 متكسطة.أقؿ مف المستكل تبني الجامعة لممسؤكلية المجتمعية جاء بدرجة  .1

 عضاء ىيئة التدريس جاء بدرجة متكسطة،مجتمعية لجامعة القدس كما يراىا أكلية الكاقع المسؤ  .2

 .بالدرجة االخيرةالبعد االقتصادم  كلى، في حيف جاءئي في المرتبة األكجاء البعد الصحي كالبي

أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان بيف تقديرات افراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة  .3

 س لكاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس تعزل لجميع متغيرات الدراسة. التدري

الى عدـ رضاىـ عما تقدمو الجامعة لمؤسسات  المجتمع المحمي مؤسسات فرادأ جاباتأشارت إ .4

  المجتمع المحمي كفؽ مسؤكليتيا المجتمعية.

لمسؤكلية المجتمعية أف الكثائؽ كالممفات المحفكظة لدل الجامعة حكؿ ا البحث في ظيرت نتائجأ .5

 .، كغياب الجية الراعية لياكال ىيكمية لياىذه الكثائؽ جاءت مجزأة كفسيفسائية، 
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 التوصيات  5.5
 لباحثة بما يأتي:ا عمى ضكء النتائج التي تكصمت الييا الدراسة، تكصي

المفيـك ف تسعى لنشر ثقافة ىذا دس مفيكـ المسؤكلية المجتمعية، كأضركرة أف تتبنى جامعة الق .1

 بيف طمبتيا كمكظفييا.

 بيذا، ف تخرج الجامعة خارج أسكارىا بشكؿ الفت لمنظر، كأف تحس مؤسسات المجتمع المحميأ  .2

 كىذا يستدعي تفعيؿ العالقة مع مؤسسات المجتمع المحمي. كتممس كاقعو

سمية ستدامة، كأف ال تككف مك ة كمؤسسات المجتمع المحمي صفة اإلأف تأخذ الشراكة بيف الجامع .3

 فقط.

أف تكظؼ الجامعة امكاناتيا، المادية كالبشرية، اليجاد الحمكؿ المناسبة لممشكالت المجتمع  .4

 المحمي.

 ومتعرؼ الى مشكالتل تتكاصؿ مع المجتمع المحميأف تككف ىناؾ جية معينة في الجامعة  .5

ليتـ تدارسيا مع  ، كاعالـ عمادة البحث العممي في الجامعة بيذه المشكالت، كقضاياه، كتقكـ بحصرىا

 الكميات ذات العالقة. 

تقـك ىذه الجية أيضان بتكثيؽ جميع الفعاليات التي تقكـ بيا جامعة القدس ضمف مسؤكليتيا  .6

(، لما  ،...منحالمجتمعية) دراسات كأبحاث، ندكات، محاضرات، زيارات، كرشات عمؿ، أكراؽ عمؿ، 

  .لذلؾ مف أىمية بحثية كمجتمعية

ئة التدريسية عمى اختيار مكضكعات البحث العممي فيما يخص المجتمع عضاء الييأ تكجيو .7

 كالمشكالت المجتمعية. الجامعةالمحمي كقضاياه المختمفة، ألف ىذا يعزز التكاصؿ بيف 
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طفاؿ لمجتمع المختمفة ذات العالقة باألتفعيؿ مستكل الشراكة المجتمعية بيف الجامعة كمؤسسات ا .8

الؿ تمكيف الطمبة مف التطكع في ىذه المؤسسات كالمساعدة ضمف سرة، كأيّضا الصحية مف خكاأل

 احتياجات ىذه المؤسسات.

كاالستفادة منيا  ،ة المراكز المختمفة التابعة لمجامعةر زيال كمؤسساتو المجتمع المحمي أفراد دعكة .9

 عمى جميع المستكيات، الصحي كالبيئي كاالجتماعي كالثقافي.

ة مف قبؿ الجامعة في المناسبات المختمفة بما يضمف تحقيؽ زيادة مستكل المشاركة المجتمعي .10

 التكاصؿ االجتماعي مع المجتمع المحمي.

طمبة البكالكريكس، كمتطمب ل ط الدراسيةطرح مساقات ذات عالقة بالبرامج المجتمعية ضمف الخط .11

 احتياجاتو.ك  لمتعرؼ الى مشكالتو، ،المحمي جبارم يتضمف التكاصؿ مع المجتمعإجامعة 

ؿ المزيد مف األبحاث كالدراسات المختمفة حكؿ المسؤكلية المجتمعية في الجامعات الفمسطينية عم .12

 . ياعضاء الييئة التدريسية فيأنظر مف كجية 
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  في صورتيا األوليةستبانو ال ( 1ممحق)

 
 
 
 

 
 

 جامعة القدس 
 معيد التنمية المستدامة 

 الستبانو
 

 حضرة عضو ىيئة التدريس المحترم
 

 تحية طيبة وبعد،

اعضاء ىيئة من وجية نظر المسؤولية المجتمعية لجامعة القدس  حكؿ بدراسةتقكـ الباحثة 

كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ درجة الماجستير  ،)مقابمة( والمجتمع المحمي ) استبانة(،التدريس

، نرجك االستبانو التالية ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعةتصميـ ب كقامت الباحثة، في التنمية الريفية

، حيث أّف بيانات الدراسة ىي ألغراض البحث العممي فقط، كسنحافظ عمى كاالجابة عف فقراتيا التكـر

 سِّريتيا. 

 

 عاونكم معناشكرا لحسن ت

 
 الباحثة 
 مجد ابو ىالل
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: معمومات عامةالقسم األول  
 

 . أنثى2ذكر                 . 1          : الجنس
   هدكتكرا .2اجستير           م .1:    المؤىل العممي

         . أكاديمي بعمؿ إدارم2  . أكاديمي         1: المسمى الوظيفي
 ( سنكات 10أكثر مف .)3   ( سنكات10أقؿ مف  -5) .2سنكات    5. أقؿ مف1:    سنوات الخبرة

 . عمـك انسانية.2. عمـك طبيعية          1        التخصص:
____________________________________________________ 

 ( أماـ الخيار الذم يتناسب مع كجية نظرؾ فيما يأتي:√: الرجاء كضع اشارة )القسم الثاني
 

موافق  الفقرة الرقم
 بشدة

 معارض معارض محايد موافق
 بشدة

  : مدى تبني جامعة القدس لممسؤولية المجتمعية) حسب عمم المستجيب(األول المجالا
      تضع الجامعة المسؤكلية المجتمعية ضمف خططيا االستراتيجية  .1
      لدل الجامعة كحدة ادارية تعنى بالمسؤكلية المجتمعية  .2
      عة بنشر ثقافة المسؤكلية المجتمعية بيف مكظفيياتقـك الجام  .3
تطرح الجامعة مساقات لطالبيا ذات عالقة بالمسؤكلية   .4

 المجتمعية
     

      ميزانية خاصة بالمسؤكلية المجتمعيةتضع الجامعة   .5
تحفز الجامعة أعضاء ىيئة التدريس إلجراء أبحاث تتعمؽ   .6

 بالمسؤكلية المجتمعية
     

      الجامعة بتكعية طالبيا بأىمية المسؤكلية المجتمعيةتقـك   .7
تكجو الجامعة كمياتيا لتككف رسائؿ الماجستير فييا كفؽ رؤية   .8

 الجامعة نحك المسؤكلية المجتمعية
     

      تعقد كميات الجامعة لقاءت دائمة مع مؤسسات المجتمع المحمي  .9
ا مع مؤسسات حققت الجامعة نتائج مثمرة  مف خالؿ عالقاتي  .10

 المجتمع المحمي
     

 المجتمعية لجامعة القدس من خالل أبعادىاالمسؤولية واقع الثاني:  المجال
      الجتماعيالبعد األول :       

      تشارؾ الجامعة  افراد المجتمع المحمي مناسباتيـ االجتماعية  .11
ناء تقدـ الجامعة رعاية خاصة لذكم االحتياجات الخاصة مف اب  .12

المجتمع المحمي) فحص طبي، أجيزة، استشارات، قبكؿ 
 استثنائي بالجامعة.....(
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تقدـ الجامعة لمؤسسات المجتمع المحمي استشارات عممية حكؿ   .13
 حماية االسرة  

     

تتعاكف الجامعة مع مؤسسات رعاية الطفكلة في المجتمع المحمي   .14
 حكؿ حقكؽ الطفؿ كرعايتو

     

عة ندكات تثقيفية لألميات حكؿ رعاية الطفؿ كفؽ تقدـ الجام  .15
 األسس العممية

     

لمطمبة المحتاجيف كالمبدعيف مف أبناء المجتمع المحمي المحيط   .16
 المقبكليف في الجامعة رعاية خاصة 

     

تسيـ الجامعة بخبراتيا في مجاؿ التربية الخاصة لمساعدة   .17
 مؤسسات المجتمع المحمي

     

عة استشارات كخدمات ارشادية في مجاؿ عمـ النفس تقدـ الجام  .18
 كعمـ االجتماع لمؤسسات المجتمع المحمي

     

      القتصاديالبعد الثاني:   
تضع الجامعة خبراتيا االقتصادية في خدمة المجتمع المحمي   .19

 المحيط.
     

تساعد الجامعة في بناء المشركعات الصغيرة ألفراد مف المجتمع   .20
 المحمي.

     

      تساىـ الجامعة بدراسات الجدكل لمؤسسات المجتمع المحمي  .21
تتكاصؿ الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحمي لتقديـ   .22

 المساعدات لمعائالت المحتاجة.
     

      تدعـ الجامعة المشركعات الخيرية في المجتمع المحمي.  .23
لمالي تتكاصؿ الجامعة مع المؤسسات العالمية لتكفير الدعـ ا  .24

 لمؤسسات المجتمع المحمي.
     

      البعد الثالث:  الثقافي والتوعي
لمجامعة دكر فاعؿ في تثقيؼ كتكعية أفراد المجتمع المحمي   .25

 حكؿ قضاياه المختمفة
     

لمجامعة دكر فاعؿ في تثقيؼ المجتمع المحمي نحك قضاياه   .26
 مع..الدينية مف خالؿ) دركس، نشرات، كتب، تفاعؿ مع المجت

     

تشارؾ الجامعة في تكعية طمبة المدارس في مجتمعيا المحمي   .27
 المحيط تجاه المخدرات.

     

      تعمؿ الجامعة عمى نشر ثقافة مركرية سميمة لدل طمبة المدارس  .28
      تقـك الجامع بدكرىا تجاه ثقافة العنؼ لدل طمبة المدارس  .29
      افة المكاطنة الصحيحةتشارؾ الجامعة بتثقيؼ طمبة المدارس بثق  .30
     ألساتذة الجامعة حضكر فاعؿ بالندكات الثقافية التي يعقدىا   .31
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 المجتمع المحمي
تسارع الجامعة لتعديؿ المفاىيـ الثقافية التي قد تتعارض مع قيـ   .32

 المجتمع المحمي كتراثو
     

تقدـ الجامعة خدمات  تثقيفية كتكعية لمؤسسات المجتمع المحمي   .33
 ك حقكقيـ ككاجباتيـ القانكنية.نح

     

تحرص الجامعة لتككف مخرجاتيا منسجمة مع ثقافة المجتمع   .34
 كقيمو

     

      والبيئي الصحيالبعد الرابع:  
تقدـ الجامعة خدمات صحية لممجتمع المحمي مف خالؿ كمياتيا   .35

 ذات العالقة) الطب، طب االسناف، الصحة العامة.....(
     

الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحمي لنشر الكعي تتعاكف   .36
 .  الصحي كمما لـز

     

تكجو الجامعة مؤسسات المجتمع المحمي لالستفادة مف خدمات   .37
 الجامعة كمرافقيا الصحية 

     

تقدـ الجامعة لطمبة مدارس المجتمع المحمي االرشادات الصحية   .38
 المناسبة

     

حكؿ قضايا معينة)التغذية  تكزع الجامعة نشرات صحية تكعية  .39
 السميمة، الرمد الربيعي، التالسيما، سرطاف الثدم...... 

     

تنظـ الجامعة" أياـ طبية" لنشر ثقافة صحية سميمة لدل أفراد   .40
 المجتمع المحمي

     

تقدـ الجامعة ندكات لمؤسسات المجمع المحمي حكؿ كيفية   .41
 الحفاظ عمى البيئة كحمايتيا

     

الجامعة طمبتيا لممشاركة في المحافظة عمى بيئة تشجع    .42
 المجتمع المحمي المحيط

     

تساعد الجامعة عمى معالجة بعض المشكالت البيئية في   .43
 المجتمع المحمي 

     

      تحرص الجامعة عمى اف تككف بيئتيا الجامعية نظيفة.  .44
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 األولية ( المقابمة2ممحق )
 

 
 
 
 

 جامعة القدس 
 التنمية المستدامة معيد 

 
 

 ........المحترم..........الدكتور......

 تحية طيبة وبعد،

اعضاء ىيئة من وجية نظر المسؤولية المجتمعية لجامعة القدس  بعنكاف " دراسةتقكـ الباحثة ب

 ، كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ درجة الماجستير في التنمية الريفية ، التدريس والمجتمع المحمي

أسئمة  ، تـ تصميـالحصكؿ عمى بيانات ميدانية، تفيد الدراسة كالمجتمع المحمي كالجامعةجؿ أ كمف

كنظران لما تتمتعكف بو  عينة مف أفراد المجتمع المحمي كمؤسساتو، كمسؤكليف مف جامعة القدس. لمقابمة

  تركنو مناسبان.نرجك التكـر كاالطالع عمى ىذه األسئمة، كتحكيميا كفؽ ما  ،مف خبرة بحثية كعممية

 شكرا لحسن تعاونكم معنا

 
 الباحثة 
 مجد ابو ىالل
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 معمومات عامة أول: 
 

 ____________________الييئة أك المؤسسة:  .1
 
 : _____________________المسمى الكظيفي .2

 
 _____________سنكات العمؿ في المؤسسة/ الييئة:  .3

 
 ___الييئة: _______________ /طبيعة عمؿ المؤسسة  .4

 
 

 المقابمةثانيا: اسئمة 
 ؟ ىؿ مف عالقة تربطكـ بجامعة القدس .1

__________________________________________________ 
 إذا كاف الجكاب نعـ، ما طبيعة ىذه العالقة؟ .2

______________________________________________________________
_______________________________________ ____________ 

 :عممكم) مقدمة لالسئمة الالحقة(حسب 
 ىؿ عقدت جامعة القدس أية اتفاقيات )تعاكف( مع أم مف مؤسسات المجتمع المحمي؟ .3

______________________________________________________________
___________________________________________________ 

مؤسسات المجتمع المحمي لممشاركة في اتخاذ القرارات ذات العالقة ىؿ تدعك جامعة القدس  .4
 بالمجتمع المحمي؟

____________________________________________________________
______________________________________________ 
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 راتيجي ىؿ تدعك جامعة القدس مؤسسات المجتمع المحمي لممشاركة في التخطيط االست .5

 
ىؿ قدمت جامعة القدس دراسات أك استشارات لمؤسسات المجتمع المحمي في المجاؿ:  .6

 االقتصادم، التعميمي، البيئي، اسكاف الطمبة كاحتياجاتيـ....؟
______________________________________________________________

______________________________________________________________
_____________________________________________ 

ىؿ تكاصمت جامعة القدس مع الميداف التربكم) رياض أطفاؿ، مدارس، معاىد( في المجتمع  .7
 المحمي المحيط، بيدؼ المساعدة كتقديـ المشكرة؟ أرجك التكضيح.

______________________________________________________________
______________________________________________________________

________________________________________________ 
 

 ىؿ تنسؽ جامعة القدس مع مؤسسات المجتمع المحمي فيما يتعمؽ بأنشطتيا االجتماعية .8
 ) احتفاالت، مناسبات،.....(؟  

____________________________________________________________
______________________________________________ 

 
ىؿ تقكـ جامعة القدس بتكعية أفراد المجتمع المحمي مف مخاطر تحيط بيـ) مخدرات، غازات  .9

 سامة، تمكث بيئي، اعتقاؿ، تعذيب، آثار نفسية لالحتالؿ...(؟ أرجك التفصيؿ.
______________________________________________________________

______________________________________________________________
_____________________________________________ 

ىؿ تباشر جامعة القدس بتكعية أفراد المجتمع المحمي مف مخاطر مستقبمية متكقعة )  .10
 ضيح.زالزؿ، فياضانات، حصار، إغالؽ.....(؟ أرجك التك 

_________________________________________________________
_________________________________________________ 
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ىؿ قدمت جامعة القدس منح دراسية ألفراد المجتمع المحمي عمى مدل عمرىا؟ أرجك  .11
 التفصيؿ.

_________________________________________________________
_________________________________________________________

___________________________________________ 
 كيؼ تُقيـ مشاركة جامعة القدس بمناسبات المجتمع المحمي االجتماعية؟ .12

______________________________________________________________
______________________________________________________________

________________________________________________ 
تضـ جامعة القدس كمية طب بشرم، كمية طب أسناف، كتخصصات مثؿ الطب  .13

المخبرم، كالعالج الطبيعي، كغيرىا في المجاؿ الصحي، ألى أم مدل استفاد المجتمع 
 دىا ؟المحمي المحيط مف ىذه التخصصات كأحس بكجك 

______________________________________________________________
______________________________________________________________

__________________________________________ 
عامان أك يزيد مف عمر جامعة القدس، كيؼ تُقيـ مساىمتيا في خدمة  30عمى مدل  .14

 حمي المحيط؟المجتمع الم
______________________________________________________________
______________________________________________________________

_____________________________________________ 
 تراىا؟. ما جكانب القكة كالضعؼ في العالقة بيف جامعة القدس كالمجتمع المحمي، كما 15

______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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 المحكمين بأسماء (   قائمة3ممحق رقم)
 
                                    إلستبانة                 ا محكمي 

 صالتخص األسم
 ادارة كاقتصاد أ.د. محمكد الجعفرم

 مناىج اساليب تدريس  د.محسف عدس
 مالية كمصرفية  د.عزمي األطرش

 عمـ اجتماع د.عبد الكىاب الصباغ
 ج كطرؽ تدريس /تربية ابتدائية ىمنا د.بعاد الخالص
 اقتصاد د.ابراىيـ عكض

 مناىج كطرؽ تدريس  د.زياد قباجة
 ربكيةادارة ت د. محمد شعيبات
  طرؽ تدريسمناىج ك  د.ايناس ناصر
 عمـ نفس د. فدكل حمبيو 

 محكمي المقابمة 

 التخصص  األسم 

 مالية كمصرفية د. عزمي االطرش

 اقتصاد ابراىيـ عكضد. 

 ادارة استراتيجية لممكارد البشرية ادارة اعماؿ د. عمر صميبي

 عمـ االجتماع السياسي د.شاىر العالكؿ

 ناىج كطرؽ تدريسم د.محسف عدس

 ادارة تربكية د.محمد شعيبات

 مناىج كطرؽ تدريس زياد قباجة
 

 



111 

 

 النيائية  بصورتياستبانة ال( : 4ممحق )

 
 
 
 

 
 جامعة القدس 

 معيد التنمية المستدامة 
 الستبانو

 
 حضرة عضو ىيئة التدريس المحترم

 

 تحية طيبة وبعد،

اعضاء ىيئة من وجية نظر عية لجامعة القدس المسؤولية المجتم تقكـ الباحثة بدراسة حكؿ

، كذلؾ استكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في التنمية والمجتمع المحمي  التدريس

المستدامة، كقامت الباحثة بتصميـ االستبانو التالية ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة، نرجك التكـر 

الدراسة ىي ألغراض البحث العممي فقط، كسنحافظ عمى كاالجابة عف فقراتيا، حيث أّف بيانات 

 سِّريتيا. 

 

 شكرا لحسن تعاونكم معنا

 
 الباحثة 
 مجد ابو ىالل
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 القسم األول: معمومات عامة
  :أنثى2. ذكر                 1          الجنس . 
     :دكتكراه  2. ماجستير            1المؤىل العممي . 
  :أكاديمي بعمؿ إدارم2ديمي            . أكا1المسمى الوظيفي .         
    :أكثػر 3سػنكات(    10أقػؿ مػف  -5. )2سنكات    5. أقؿ مف1سنوات الخبرة في جامعة القدس(.

 سنكات(  10مف 
 :عمـك انسانية.2. عمـك طبيعية          1        الكمية . 

____________________________________________________ 
 ( أماـ الخيار الذم يتفؽ مع كجية نظرؾ فيما يأتي:√: الرجاء كضع اشارة )سم الثانيالق

 االمحور األول: مدى تبني جامعة القدس لممسؤولية المجتمعية) حسب عمم المستجيب( 
 ل غير متأكد نعم الفقرة       الرقم
تضع الجامعة المسؤكلية المجتمعية ضمف خططيا  1

 االستراتيجية
   

    لدل الجامعة كحدة ادارية تعنى بالمسؤكلية المجتمعية   2
    تقـك الجامعة بنشر ثقافة المسؤكلية المجتمعية بيف مكظفييا 3
تطرح الجامعة مساقات لطالبيا ذات عالقة بالمسؤكلية  4

 المجتمعية
   

    تضع الجامعة ميزانية خاصة بالمسؤكلية المجتمعية 5
يئة التدريس إلجراء أبحاث تتعمؽ تحفز الجامعة أعضاء ى 6

 بالمسؤكلية المجتمعية
   

    تقـك الجامعة بتكعية طالبيا بأىمية المسؤكلية المجتمعية 7
تكجو الجامعة كمياتيا لتككف بعض رسائؿ الماجستير فييا  8

 نحك المسؤكلية المجتمعية
   

    تعقد الجامعة لقاءات دائمة مع مؤسسات المجتمع المحمي 9
يممس أعضاء ىيئة التدريس العالقة الكطيدة بيف الجامعة  10

 كمؤسسات المجتمع المحمي
   

 المحور الثاني: واقع المسؤولية المجتمعية لجامعة القدس من خالل أبعادىا
أوافق  المجال األول :      الجتماعي 

 جداً 
غير  أوافق

 متأكد
أعارض   أعارض

 الفقرة               الرقم جداً 
      تشارؾ الجامعة  المجتمع المحمي مناسباتو االجتماعية 11
تقدـ الجامعة رعاية خاصة لذكم االحتياجات الخاصة مف  12

ابناء المجتمع المحمي) فحص طبي، أجيزة، استشارات، 
 قبكؿ استثنائي بالجامعة.....(
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تقدـ الجامعة لمؤسسات المجتمع المحمي استشارات عممية  13
 ؿ حماية االسرة  حك 

     

تتعاكف الجامعة مع مؤسسات رعاية الطفكلة في المجتمع  14
 المحمي حكؿ حقكؽ الطفؿ كرعايتو

     

يحظى الطمبة المحتاجكف مف أبناء المجتمع المحمي المحيط  15
 المقبكليف في الجامعة برعاية خاصة 

     

لمساعدة تسيـ الجامعة بخبراتيا في مجاؿ التربية الخاصة  16
 مؤسسات المجتمع المحمي

     

تقدـ الجامعة خدمات ارشادية في مجاالت يحتاجيا المجتمع  17
 المحمي

     

      المجال الثاني:   القتصادي
تضع الجامعة خبراتيا األكاديمية) االقتصادية( في خدمة  18

 المجتمع المحمي المحيط.
     

الصغيرة ألفراد مف  تساعد الجامعة في بناء المشركعات 19
 المجتمع المحمي.

     

تساىـ الجامعة بدراسات الجدكل االقتصادية لمؤسسات  20
 المجتمع المحمي

     

تتكاصؿ الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحمي لتقديـ  21
 المساعدات لمعائالت المحتاجة.

     

      تدعـ الجامعة المشركعات الخيرية في المجتمع المحمي. 22
تتكاصؿ الجامعة مع المؤسسات العالمية لتكفير الدعـ المالي  23

 لمؤسسات المجتمع المحمي.
     

      المجال الثالث:  الثقافي والتوعوي
تقـك الجامعة بدكر فاعؿ في تثقيؼ كتكعية أفراد المجتمع  24

 المحمي حكؿ قضاياه السياسية
     

جتمع المحمي نحك تقـك الجامعة بدكر فاعؿ في تثقيؼ الم 25
قضاياه الدينية مف خالؿ) دركس، نشرات، كتب، تفاعؿ مع 

 المجتمع..

     

تقدـ الجامعة ندكات تثقيفية لألميات حكؿ رعاية الطفؿ كفؽ  26
 األسس العممية

     

تشارؾ الجامعة في تكعية طمبة المدارس في مجتمعيا  27
 المحمي المحيط تجاه المخدرات.

     

جامعة عمى نشر ثقافة مركرية سميمة لدل طمبة تعمؿ ال 28
 المدارس
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      تقـك الجامعة بدكرىا تجاه ثقافة العنؼ لدل طمبة المدارس 29
تشارؾ الجامعة بتثقيؼ طمبة المدارس حكؿ مفاىيـ المكاطنة  30

 الصحيحة
     

يشارؾ أساتذة الجامعة بشكؿ فاعؿ بالندكات الثقافية التي  31
 مجتمع المحمييعقدىا ال

     

تسيـ الجامعة بتعديؿ المفاىيـ الثقافية التي قد تتعارض مع  32
 قيـ المجتمع المحمي كتراثو

     

تقدـ الجامعة خدمات  تثقيفية كتكعية لمؤسسات المجتمع  33
 المحمي نحك حقكقيـ ككاجباتيـ القانكنية.

     

المجتمع تحرص الجامعة لتككف مخرجاتيا منسجمة مع ثقافة  34
 كقيمو

     

      المجال الرابع:  الصحي والبيئي
تقدـ الجامعة خدمات صحية لممجتمع المحمي مف خالؿ  35

كمياتيا ذات العالقة) الطب، طب االسناف، الصحة 
 العامة.....(

     

تتعاكف الجامعة مع مؤسسات المجتمع المحمي لنشر الكعي  36
 الصحي. 

     

سسات المجتمع المحمي لالستفادة مف تكجو الجامعة مؤ  37
 مرافؽ الجامعة الصحية 

     

تقدـ الجامعة لطمبة مدارس المجتمع المحمي االرشادات  38
 الصحية المناسبة

     

تكزع الجامعة نشرات صحية تكعكية حكؿ قضايا تيـ  39
المجتمع المحمي)التغذية السميمة، الرمد الربيعي، التالسيما، 

 ... سرطاف الثدم...

     

تنظـ الجامعة" أيامان طبية" لنشر ثقافة صحية سميمة لدل  40
 أفراد المجتمع المحمي

     

تقدـ الجامعة ندكات لمؤسسات المجمع المحمي حكؿ كيفية  41
 الحفاظ عمى البيئة كحمايتيا

     

تشجع الجامعة طمبتيا عمى المشاركة في اعماؿ تسيـ في   42
 جتمع المحمي المحيطالمحافظة عمى بيئة الم

     

تساعد الجامعة عمى معالجة بعض المشكالت البيئية في  43
 المجتمع المحمي 

     

      تحرص الجامعة عمى اف تككف بيئتيا الجامعية نظيفة. 44
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 النيائية  بصورتيا المقابمة( 5)ممحق
 

 
 
 
 

 
 جامعة القدس 

 معيد التنمية المستدامة 
 

 أول: معمومات عامة 
 

 الييئة أك المؤسسة: ____________________
 

 المسمى الكظيفي: _____________________
 
 سنكات العمؿ في المؤسسة/ الييئة: _____________ 
 

 طبيعة عمؿ المؤسسة / الييئة: __________________
 

 ثانيا: اسئمة المقابمة

 تيا رجاءن؟ىؿ تربطكـ عالقة أك اتفاقيات معينة بجامعة القدس؟  ما طبيع .1

 حسب عممكم) مقدمة لالسئمة الالحقة(:

ىؿ عقدت جامعة القدس أية اتفاقيات )تعاكف( مع أم مف مؤسسات المجتمع المحمي األخرل؟ ما  .2

 طبيعة ىذه االتفاقيات؟

ىؿ تـ دعكة مؤسستكـ مف قبؿ جامعة القدس لممشاركة في اتخاذ القرارات ذات العالقة بالمجتمع  .3
 ح.المحمي؟ أرجك التكضي
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 ىؿ شاركتـ جامعة القدس في أم مف مراحؿ تخطيطيا االستراتيجي؟  .4
ىؿ قدمت جامعة القدس دراسات أك استشارات لمؤسسات المجتمع المحمي في المجاؿ:  .5

 االقتصادم، التعميمي، البيئي، اسكاف الطمبة كاحتياجاتيـ....؟ أرجك التكضيح.

تمع المحمي المحيط) رياض أطفاؿ، ىؿ تكاصمت جامعة القدس مع الميداف التربكم في المج .6

 مدارس، معاىد(، بيدؼ المساعدة كتقديـ المشكرة؟ ما طبيعة ىذا التكاصؿ؟

ىؿ تقكـ جامعة القدس بتكعية أفراد المجتمع المحمي مف مخاطر تحيط بيـ) عنؼ، مخدرات،  .7

 غازات سامة، تمكث بيئي، اعتقاؿ، تعذيب، آثار نفسية لالحتالؿ...(؟ أرجك التكضيح.

ؿ تباشر جامعة القدس بتكعية أفراد المجتمع المحمي مف مخاطر مستقبمية متكقعة ) زالزؿ، ى .8

 فياضانات، حصار، إغالؽ.....(؟ أرجك التكضيح.

 ماذا عف المنح الدراسية التي تقدميا جامعة القدس ألبناء المجتمع المحمي؟  .9

ب المخبرم، تضـ جامعة القدس كمية طب بشرم، كمية طب أسناف، كتخصصات مثؿ الط .10

كالعالج الطبيعي، كغيرىا في المجاؿ الصحي، إلى أم مدل قدمت خدماتيا لممجتمع المحمي المحيط 

 في مجاؿ تخصصيا؟

 . ماذا تقترح لتقكية العالقة بيف جامعة القدس كالمجتمع المحمي كمؤسساتو؟11
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 فيرس الجداول
 42 ........................ د عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس حسب متغيرات الدراسة.(: تكزيع أفرا1.3جدكؿ )

( لمصفكفة ارتباط فقرات مدل تبني جامعة Pearson Correlation(: نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )2.3جدكؿ )

 44 ..................................................... اعضاء ىيئة التدريسالقدس لممسؤكلية المجتمعية كما يراىا 

( لمصفكفة ارتباط فقرات كاقع المسؤكلية Pearson Correlation(: نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف )3.3جدكؿ )

 44 ........................................................ المجتمعية لجامعة القدس كما يراىا اعضاء ىيئة التدريس

 45 ................................................. (: قيـ معامالت الثبات لمحاكر أداة الدراسة كأبعادىا4.3جدكؿ )

 48 مسؤكلية المجتمعية(: األعداد كالنسب المؤية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمدل تبني جامعة القدس لم1.4جدكؿ )

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاالت كاقع المسؤكلية 2.4جدكؿ )

 50 ....................................................................................... المجتمعية لجامعة القدس

 51 (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات المجاؿ االجتماعي3.4جدكؿ )

 52 ....... أفراد عينة الدراسة لممجاؿ االقتصادم (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات4.4جدكؿ )

 53 .(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمجاؿ الثقافي كالتكعكم5.4الجدكؿ )

 54 ... (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لممجاؿ الصحي كالبيئي6.4جدكؿ )

ة لكاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العين7.4جدكؿ )

 56 ........................................................................................... حسب متغير الجنس

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة لكاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس 8.4جدكؿ )

 57 .................................................................................... حسب متغير المؤىؿ العممي

(: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة لكاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس 9.4جدكؿ )

 58 ................................................................................. حسب متغير المسمى الكظيفي

لكاقع المسؤكلية المجتمعية  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:10.4)جدكؿ 

 59 .......................................................... لجامعة القدس حسب متغير سنكات الخبرة في الجامعة



118 

 

يف األحادم الستجابة أفراد العينة لكاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس حسب : نتائج تحميؿ التبا(11.4)جدكؿ

 60 ............................................................................... متغير سنكات الخبرة في الجامعة

المجتمعية لجامعة القدس  (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد العينة لكاقع المسؤكلية12.4جدكؿ )

 61 ............................................................................................ حسب متغير الكمية
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 فيرس المحتويات

 

  أ ............................................................................................ إقرار:
  ب .................................................................................... شكر كتقدير

  ت ............................................................................... الممخص بالعربية
  ج ............................................................................. الممخص باالنجميزية

 
 الفصل الول

 مشكمة الدراسة وأىميتيا
 1 .................................................................................... المقدمة 1.1
 3 ............................................................................. مشكمة الدراسة 2.1
 4 ............................................................................ أىداؼ الدراسة  3.1
 4 .............................................................................أسئمة الدراسة : 4.1

 5 ........................................................................... فرضيات الدراسة 1.5
 6 ..................................................................... أىمية كمبررات الدراسة 6.1
 6 ...............................................................................حدكد الدراسة 7.1
 7 ........................................................................ مصطمحات الدراسة 8.1

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 8 .................................................................................... المقدمة 1.2
 8 ............................................................................. االطار النظرم 2.2

 8 ....................................................................... . الجامعة كأىميتيا1.2.2
 9 ........................................................................ . كظائؼ الجامعة2.2.2
 11 ............................................................ مفيـك المسؤكلية المجتمعية 3.2.2
 14 ......................................................... المسؤكلية المجتمعية لمجامعات 4.2.2
 16 ................................................... أىمية المسؤكلية المجتمعية لمجامعات 4.2.2
 20 ............................................................:ة. أبعاد المسؤكلية المجتمعي5.2.2
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 23 ............................................ المعكقات التي تكاجو المسؤكلية المجتمعية لمجامعات
 27 ......................................................................... الدراسات السابقة 2.2

 33 ........................................................................ ثانيا: الدراسات االجنبية
 38 ............................................................. تعقيب عمى الدراسات السابقة 3.2

 الفصل الثالث
 لطريقة واإلجراءاتا

 40 ............................................................................ منيج الدراسة 1. 3
 40 ........................................................................ مجتمع الدراسة  2.  3
 41 .......................................................................... عينة الدراسة  3.  3

 42 ........................................................................... أدكات الدراسة  4.3
 43 .................................................................... . صدؽ أدكات الدراسة5.3
 45 ........................................................................ . ثبات أداة الدراسة6.3
 46 .......................................................................إجراءات الدراسة  7.  3
 46 ................................................................... المعالجة اإلحصائية  8.  3

 
 الرابعالفصل 

 نتائج الدراسة
 47 ................................................................................. تمييد  1.  4
 48 ......................................................................... نتائج الدراسة:  2.  4

 48 ........................................ النتائج المتعمقة بأداة الدراسة األكلى، االستبانة. .1.2.4
.  نتائج السؤاؿ األكؿ: ما مدل تبني جامعة القدس لممسؤكلية المجتمعية كما يراىا اعضاء 1.1.2.4

 48 ................................................................................. ىيئة التدريس؟
 61 ........................................... ثانيان: نتائج سؤاؿ أداة الدراسة الثانية، المقابمة 2.2.4
 64 ...................................... ثالثان: نتائج أداة الدراسة الثالثة، الكثائؽ كاالتفاقيات 3.2.4
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