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 شكش ٔرمذٚش

 

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

عف مد يد المساعدة لي كفي  ذم ما تكانى يكمان الذم مدني مف منابع عممو بالكثير، كالسعدي الكرنز الدكتور 

متؤللئان في  هلل بأف يسره في دربي كيسر بو أمرم كعسى أف يطيؿ عمره ليبقى نبراسان  جميع المجاالت، كحمدان 

 نكر العمـ كالعمماء.

 كليد سالـ. الصباغ كالدكتكرعبد الكىاب  الدكتكرتقدـ بشكرم كتقديرم لعضكم لجنة المناقشة أكما 

 

المراكز المجتمعية التابعة لجامعة القدس كالمراكز األخرل جميع المكظفيف في ا اتقدـ بالشكر كالعرفاف الى كم

 . ةميـ في تعبئة االستبانكاف ليا دكر في لذيف كا

 

 

  



 ج
 

 انًهخص

ي لممراكز التابعة لجامعة القدس بالتمكيف المجتمعي ف المجتمعيةالمسؤكلية عبلقة ىدفت الدراسة التعرؼ الى 

كتمثمت عينة ، الكصفي، كمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيج محافظة القدس

مف المراكز التابعة  ة( مكظفان كمكظفة، تـ اختيارىـ بشكؿ عشكائي مف مجتمع الدراس239الدراسة في )

حث االستبانة كأداة ، كاستخدـ البالجامعة القدس، كغيرىا مف مراكز العمؿ المجتمعي في مدينة القدس

 لمدراسة.

تكصمت النتائج الى أف مراكز جامعة القدس تيتـ بدرجة عالية بأبعاد المسؤكلية المجتمعية، كجاء البعد 

مستكل التمكيف الثقافي أكال، ثـ البعد االجتماعي، ثـ البعد االقتصادم، فيما أظيرت النتائج أيضا أف 

 كفيحصؿ المقدسيء بدرجة عالية مف قبؿ مراكز جامعة القدس، إذ جاالمجتمعي لدل األفراد في مدينة القدس 

 االستشارات كالتعاكف كاالىتماـ مف قبؿ جامعة القدس. ك  عمى الدعـ

ىناؾ بعض المعيقات التي تسيـ في الحد مف قياـ جامعة القدس بمسؤكليتيا كما أظيرت النتائج أف 

 ضعؼ مستكل الدعـ المالي. لؿ، كأيضان لعقبات االحتبلذلؾ المجتمعية في مدينة القدس يعكد 

أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان في آراء المبحكثيف تبعان لمتغيرات الدراسة الديمغرافية كذلؾ 

 .فيما يخص مستكل المسؤكلية المجتمعية، كمستكل التمكيف االجتماعي

جانب االجتماعي فيما يخص مشكبلت رفع مستكل االىتماـ بالكعمى ضكء النتائج اكصى الباحث بضركرة 

التفكؾ االسرم، كمحاكلة تقديـ العبلج مف خبلؿ المراكز المجتمعية التابعة لمجامعة، كذلؾ فيما يخص رفع 

االىتماـ بفئة االعاقات المختمفة، كضركرة انشاء مركز ه المشكبلت الناجمة عف االدماف، ك مستكل الكعي تجا

مات ليـ الفئة تعد جزءا مف المجتمع كىـ بحاجة ماسة الى تقديـ الخديعنى بالتربية الخاصة، ككف ىذه 



 د
 

المساعدات المادية مف خبلؿ التكاصؿ مع الجيات  المزيد مف تقديـكرعايتيـ كمساعدة أسرىـ، كالعمؿ عمى 

المانحة كالمختصة في السمطة الكطنية بمشاركة جامعة القدس، كذلؾ لمساعدة المكاطنيف الذيف تيدـ بيكتيـ، 

 كالذيف تغمؽ محاليـ التجارية كيتعرضكف لممضايقات مف االحتبلؿ لتركيا. 
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Relationship of social responsibility to the centers affiliated with the 

University of Jerusalem with community empowerment in the Jerusalem 

governorate 

Prepared by: Osama Ibraheem Hassan Ayyad 

Supervisor: Dr. Sadi AL-Qrunz 

Abstract 

 

 

the study aimed to identify the relationship of social responsibility to the centers affiliated with 

the University of Jerusalem with community empowerment and enhance the resilience of 

individuals in the Jerusalem governorate. Centers affiliated with Al-Quds University, and other 

community work centers in Jerusalem, and the researcher used the questionnaire as a study tool. 

The results concluded that Al-Quds University centers are highly concerned with the dimensions 

of social responsibility, the cultural dimension came first, then the social dimension, then the 

economic dimension, while the results also showed that the level of community empowerment 

among individuals in the city of Jerusalem came highly by the centers of Al-Quds University, as 

Jerusalemites receive support, advice, cooperation and attention from Al-Quds University. 

The results also showed that there are some obstacles that contribute to limiting Al-Quds 

University's societal responsibility in the city of Al-Quds due to occupation obstacles, and also 

the weak level of financial support. 

 

The results also showed that there were no statistically significant differences in the opinions of 

the respondents according to the variables of the demographic study regarding the level of social 

responsibility and the level of social empowerment. 

 

In the light of the results, the researcher recommended the necessity of raising the level of 

interest in the social aspect with regard to the problems of family disintegration, and trying to 

provide treatment through the community centers affiliated with the university, as well as with 



 و
 

regard to raising the level of awareness about the problems resulting from addiction, attention to 

the category of different disabilities, and the need to establish a center concerned with special 

education The fact that this category is part of society and they are in urgent need to provide 

services to them, care for them and help their families, and work to provide more material 

assistance through communication with the specialized and donor authorities in the National 

Authority with the participation of Al-Quds University, to help Citizens who have destroyed 

their homes, and who shut their shops and are harassed by the occupation to leave. 
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 انفصم األٔل

__________________________________________________________________ 

  االطبس انؼبو نهذساعخ


 انًمذيخ 1.1

بعد أف كاف جؿ  التكعية كالتطكير كالتنمية كالتغيير في ميمان  دكران  في العصر الحديثتمعب الجامعات 

العبلقة مع المحيط  ت الجامعات تيتـ بترسيخكما أصبح، اىتماميا ينصب عمى التعميـ كالمعرفة فقط

في حؿ المشكبلت التي تكاجو أفراد تسعى إلى المساعدة الخارجي المتمثؿ في المجتمع المحمي المحيط بيا، ف

المجتمع مف خبلؿ تبني ىذه المشكبلت كتقديـ الدعـ المناسب لتجاكزىا، فالمجتمع يحتاج إلى مساعدة ىذه 

لتنمية أفراده ككنيا تمتمؾ الكثير مف الخبرات المختمفة التي  جاؿ المعرفي كالعمميالرائدة في الم اتالمؤسس

 .(Vallaeyes et al., 2009؛ 2017)خكج،  تجاكز بعض المشكبلت المجتمعية عمىتساعد األفراد 

خبلؿ المراكز البحثية كالمجتمعية التي تمتد داخؿ المجتمع كتحاكؿ لمس حاجاتو كتسيـ الجامعات مف 

 ختمفة كالعمؿ عمى تكفيرىا، كىذا يككف مف خبلؿ المشاركة الفاعمة لمجامعات في البرامج الثقافيةالم

ا المؤىميف كالقادريف عمى تقديـ الحمكؿ في يكاالقتصادية كاالجتماعية المختمفة كتقديـ خبراتيا مف خبلؿ طكاقم

 .(2019بكديؿ كبكيعمى، )كافة المجاالت

كالتي اسيمت في تكسع  ،ف  االنشطة المختمفة التي تقدميا الجامعات لممجتمعكفي نفس السياؽ يمكف القكؿ إ

كتطكير المكارد البشرية في المجتمع كالمجتمع المحمي،  داستراتيجية الجامعات مف التدريس إلى بناء الفر 
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د عمى ، فاحتضاف المشركعات المجتمعية المختمفة يساعلتككف عماد االقتصاد كاالبداع كالتطكير كالتحفيز

 (.2018البيطار كحسف، )بناء مجتمع حضارم قكم

كتكصمت الكثير مف الدراسات السابقة إلى أىمية تفعيؿ دكر المسؤكلية المجتمعية لمجامعات ككنيا مف 

)بكديؿ  مؤسسات المجتمع التي تعنى بالمعرفة كالعمـ كاالبتكار كاالبداع كالتطكير كالتقدـ، كمنيا دراسة

لى أف المسؤكلية المجتمعية لمجامعات التي تكصمت  إ (2016؛ احاندك، 2017،خكج ؛2019كبكيعمى، 

تسيـ في بناء كتطكر المجتمع، كتساعد في حؿ الكثير مف المشكبلت كالقضايا المجتمعية، ككف الجامعات 

ات لكافة حمكؿ كمقترح كلدل البعض منيا مراكز استشارية كمجتمعية تقدـ مراكز لمبحث العممي، لدييا

 اىر المختمفة، التي تمبي حاجات المجتمع كتطمعاتو.الظك 

كتضع المسؤكلية المجتمعية تجاه القدس كضكاحييا ، في ىذا المجاؿكتعد جامعة القدس مف الجامعات الرائدة 

تقديـ الخدمات حيث تيتـ المراكز التابعة لجامعة القدس بالمجتمع المحمي، كتعمؿ عمى في سمـ أكلكياتيا، 

إضافة إلى القياـ بالمشركعات المختمفة التي  كالتدريب كالتمكيف كتنمية الكعي،كرش العمؿ،عقد الندكات ك ك 

مدينة تخضع لبلحتبلؿ تحديدان في مدينة القدس ككنيا  كتمكينو تعمؿ عمى تنمية المجتمع كتعزيز صمكده

راثية كالحضارية كالدينية االسرائيمي، الذم يسعى لمسيطرة عمييا كتيجير سكانيا كتغيير معالميا التاريخية كالت

 كتركيبتيا السكانية.

في المدينة ثقافيان كاجتماعيان كاقتصاديان مف خبلؿ ما يتـ تقديمو مف  االفرادتمكيف  النشاطات المجتمعية كتشمؿ

المسؤكلية المجتمعية لممراكز مختمفة، كقد جاءت ىذه الدراسة مف أجؿ القاء الضكء عمى كبرامج مشركعات 

كتمكينيـ كتعزيز صمكدىـ في   افراد المجتمعكالتي يمكف أف تساعد في تنمية قدرات معة القدس، التابعة لجا

 ظؿ ما يحاؾ ضدىـ مف مخططات تستيدؼ كجكدىـ في المدينة.
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 ٔأعئهزٓبيشكهخ انذساعخ  1.1

ر كاألكثر كككنيا المؤسسة األكب المعرفية الكطنيةكالبحثية ك  باعتبار جامعة القدس مف المؤسسات التعميمية 

مدينتيا المقدسة في  لؤلفرادفي محافظة القدس، فإف  يتكجب عمييا تقديـ الدعـ كالمساندة كالمساعدة  تأثيران 

 محافظة، كيعتمد ذلؾ عمى البرامج المختمفة التي تقدميا المراكز المجتمعية التابعة لمجامعة في محيطياك 

المسؤكلية المجتمعية حسب مجاؿ في  عربيان  االكلى 2018حيث كانت جامعة القدس في العاـ  القدس،

كككف الباحث مف العامميف في ىذه الجامعة تكلدت لديو الرغبة في البحث  تصنيؼ اتحاد الجامعات العربية،

، كذلؾ مف خبلؿ االجابة افراد المجتمعتجاه  في طبيعة المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس

  كىك:ئيس عمى تساؤؿ الدراسة الر 

في  التمكين المجتمعيبالتابعة لجامعة القدس لممراكز  المجتمعيةالمسؤولية ما عالقة 

 محافظة القدس

 ويتفرع منو السئمة اآلتية:

 مستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس؟ما  .1

 مستكل التمكيف المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدس؟ما  .2

 ؟ات التي تكاجو جامعة القدس فيما يخص التنمية المجتمعيةالمعكقىي ما  .3

 ؟ المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس كالتمكيف المجتمعي المسؤكلية ىؿ تكجد عبلقة بيف  .4
 المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس عمى التمكيف المجتمعي؟المسؤكلية ىؿ يكجد تأثير لمستكل  .5

ية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس تبعان لممتغيرات الديمكغرافية ىؿ يختمؼ مستكل المسؤكل .6

 )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، سنكات العمؿ، مجاؿ االىتماـ(؟
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ىؿ يختمؼ مستكل التمكيف المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدس تبعان لممتغيرات الديمكغرافية  .7

 لعمؿ، مجاؿ االىتماـ(؟)الجنس، العمر المؤىؿ العممي، سنكات ا

 أًْٛخ انذساعخ 1.1

 -التطبيقية:  الناحية مف كالثانية نظرية، األكلى الدراسة، ليذه أىميتاف ىناؾ

 : النظرية األىمية: أولً 

ككنيا تسعى إلى تقديـ دراسة حديثة حكؿ المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة  في األىمية ىذه تتمثؿ

 ، ككنيا مراكز مجتمعيةالتمكيف المجتمعي كتعزيز صمكد المكاطنيف في محافظة القدسكعبلقتيا ب القدس

 كبحثية، كىي مف الدراسات القميمة في ىذا المجاؿ. كخدمية

ككذلؾ العامميف في المراكز حكؿ النشاطات المقدمة  افراد المجتمع المحيطراء أيا تسعى لمحصكؿ عمى ن  أكما 

تكفير معمكمات كاحصائيات حديثة حكؿ النشاطات ك  عمى محيطيا تأثيرالمف ىذه المراكز كدكرىا في 

 ىذه المراكز كدرجة االستفادة منيا.المختمفة التي تقدميا 

 : التطبيقية األىمية: ثانياً 

رفع مستكل عمؿ المراكز التابعة مف خبلؿ  افراد المجتمعتفيد اصحاب القرار في الجامعات المختمفة لتدعيـ 

 البرامج المختمفة سكاء في مجاؿ تقديـ الرأم كالمشكرة لمستفيديف مفامجاؿ المجتمعي لتنمية لمجامعات في ال

 كغير ذلؾ مف الخدمات، أك في مجاؿ البحث العممي كالدراسات.

يمكف أف تفيد الجامعات في مجاؿ بناء عمى النتائج   تكصيات كمقترحاتكضع ن يا تسعى إلى إكما 

 .لتمؾ الجامعاتفيما يخص عمؿ المراكز البحثية كالمجتمعية التابعة المسؤكلية المجتمعية تحديدا 
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 انذساعخ أْذاف 1.1

 -:اآلتية األىداؼ تحقيؽ إلى الدراسة ىذه تسعى

 .لجامعة القدسمستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة التعرؼ عمى  .1

 .عي لممراكز التابعة لجامعة القدسمستكل التمكيف المجتمالتعرؼ عمى  .2

 .المعكقات التي تكاجو جامعة القدس فيما يخص التنمية المجتمعيةالتعرؼ عمى  .3

  .المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس كالتمكيف المجتمعيالمسؤكلية عبلقة بيف التعرؼ عمى ال .4
المجتمعيػة لممراكػز التابعػة لجامعػة القػدس عمػى التمكػيف المجتمعػي المسػؤكلية مستكل  تأثيرالتعرؼ عمى  .5

 في الجامعة.

مستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس تبعان لممتغيرات التعرؼ عمى االختبلؼ في  .6

 .الديمكغرافية )الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، سنكات العمؿ، مجاؿ االىتماـ(

الديمكغرافية  مستكل التمكيف المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدس تبعان لممتغيراتالتعرؼ عمى  .7

 .)الجنس، العمر المؤىؿ العممي، سنكات العمؿ، مجاؿ االىتماـ(
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 انذساعخ فشضٛبد 1.1

 تسعى الدراسة لئلجابة عمى الفرضيات اآلتية:

 الفرضية الرئيسية األكلى: 

مستكل المسؤكلية المجتمعية ( في α≤.0.5ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ) .1

مي، سنكات راكز التابعة لجامعة القدس تبعان لممتغيرات الديمكغرافية )الجنس، العمر، المؤىؿ العملمم

 العمؿ، مجاؿ االىتماـ(.

 الفرضية الرئيسية الثانية:

مستكل التمكيف المجتمعي  ( فيα≤.0.5ال يكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل الداللة ) .2

مي، سنكات ان لممتغيرات الديمكغرافية )الجنس، العمر المؤىؿ العملممراكز التابعة لجامعة القدس تبع

 العمؿ، مجاؿ االىتماـ(.


 

 حذٔد انذساعخ 1.1

 .مدينة القدس الحدكد المكانية:

 .2019/2020العاـ األكاديمي الحدكد الزمانية: 

المجتمعي في مدينة  العامميف في المراكز التابعة لجامعة القدس، كغيرىا مف مراكز العمؿالحدكد البشرية: 

 .القدس
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 يصطهحبد انذساعخ 7.1

 

 ىيئة كأعضاء طبلب مف الجامعة مجتمع أداء لجكدة األخبلقية السياسة: لمجامعات المجتمعية المسؤولية

دارييف تدريس  حكار في كذلؾ العمؿ، كسكؽ كالتعميمية كالمعرفية البيئية التأثيرات إدارة مسؤكلية مع كذلؾ كا 

 (. 411، ص2016)فخرم،  ةمتداسالم البشرية التنمية لتحسيف تفاعمي

الخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع اجرائيا: بأنيا  لجامعة القدس كيمكف تعريؼ المسؤكلية المجتمعية

 المحمي بشكؿ عاـ، كذلؾ مف خبلؿ المراكز المختمفة لمجامعة.

لسيطرة عمى ظركفيـ كممارسة السمطة كتحقيؽ قدرة األفراد كالجماعات كالمجتمعات المحمية عمى االتمكين: 

يككنكف قادركف عمى مساعدة أنفسيـ كاآلخريف عمى تحقيؽ أقصى لخاصة، كالعممية التي مف خبلليا أىدافيـ ا

 0(Adams, 2008) قدر مف قيمة حياتيـ

دس، مف أجؿ المشركعات التي تقدميا جامعة القدس، لبلفراد كالمؤسسات في مدينة القيا كتعرؼ اجرائيا بأن  

 تعزيز صمكدىـ في المدينة المقدسة.
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 ًَٕرج انذساعخ 1.1

 المتغير التابع                  المتغير المستقل                                             
 التمكين المجتمعي                                            المسؤولية المجتمعية لممراكز    

       

 

 

 

 الضابطةالمتغيرات 

 الجنس                  

 العمر

 ميالمؤىؿ العم

 سنكات العمؿ

 مجاؿ االىتماـ

 
 

 

 البرامج الثقافية
 االقتصاديةالبرامج 

 البرامج االجتماعية

 التمكيف)معرفة، تنمية، ميارات، مسؤكلية(
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 انفصم انثبَٙ
__________________________________________________________________________ 

 االطبس انُظش٘ ٔانذساعبد انغبثمخ

 

 االطبس انُظش٘ نهذساعخ 1.1


 يفٕٓو انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ 1.1.1

 كالتفاعؿ مع القضايا التعاكف كالتآزر كالمشاركة،  بشكؿ عاـ مف مفيـكينطمؽ مفيكـ المسؤكلية المجتمعية 

ضركرة مجتمعية تفرضيا العبلقة بيف مككنات في ىذه القضايا المجتمعية  المجتمعية كافة، كاعتبار الشراكة

المؤسسات العامة كالمجتمع المحمي، لذلؾ أصبحت المسؤكلية المجتمعية محط المجتمع الكاحد، كاألفراد ك 

 (.2011اىتماـ العديد مف الجيات الرسمية صاحبة القرار)المجالي، 

يتـ تقديميا مف قبؿ مؤسسات النشاطات التي  باعتبارىا تمؾية المسؤكلية المجتمع (Michel,2007)كعرؼ

كالتي تسعى مف خبلليا الى تقديـ المساعدة كالمشاركة كالمنافع  كالجماعات، لؤلفراد المجتمع المختمفة

 المختمفة كالتنمية، بما يضمف رفع مستكل التمكيف ليـ في المجتمع. 

كلية المجتمعية ىي الطريقة التي تعمؿ مف خبلليا المؤسسة ( أف  المسؤ 2005فيما يرل العامرم كالغالبي)

عمى تقديـ الدعـ لكافة القضايا االجتماعية كالبيئية االقتصادية المختمفة كالتي تسعى مف خبلليا المؤسسة الى 

 تعزيز كجكد االفراد في المجتمع، كنقؿ استراتيجية المؤسسة في العمؿ ليـ. 
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لمسؤكلية المجتمعية لمجامعات تعني ما تقدمو الجامعة مف التزامات تجاه ( أف  ا2016فيما يكضح االحمدم)

المجتمع المحمي مف خبلؿ االنشطة كاالبحاث كالبرامج المختمفة كالتي تسيـ في رفع مستكل التمكيف كالتنمية 

 لؤلفراد كحؿ المشكبلت التي تكاجييـ، مف أجؿ رفع مستكل االنتاج المعرفي.

المسؤكلية المجتمعية لمجامعات تكمف في استجابة الجامعة لكافة المتطمبات  ( أف  2010ككضحت السيد)

نشطة المجتمعية فيما يتعمؽ بالقانكف كالقيـ كالبيئة كالثقافة عماليا، كتقديـ األأالمجتمعية المختمفة مف خبلؿ 

  .كاالقتصاد، كغيرىا مف المكضكعات

ؿ ما يمكف أف يساعد المجتمع بما يعزز مف التنمية ( بأن يا قياـ الجامعة بتقديـ ك2010فيما يرل عكاد)

المستدامة، مف خبلؿ الدكر التعميمي كالتربكم لمجامعة في إطار مف الفيـ كاإلدراؾ إضافة الى إسياـ الجامعة 

 . بالمشاركة في  أنشطة المجتمع المحمي كريادتو في ىذا المجاؿ

فيما تقدمو مؤسسات المجتمع المدني المختمفة  فمكيرل الباحث أف  المسؤكلية المجتمعية بشكؿ عاـ تك

تطكيرىـ كتنميتيـ كنمكىـ، كضماف استمراريتيـ بما يضمف ليـ حياة تمكينيـ ك  لممكاطنيف مف أجؿ ضماف

كريمة، أم ا عمى صعيد الجامعات، فالمسؤكلية األساسية لمجامعات ىي تقديـ المعرفة الكامنة لدييا، كاكسابيا 

مجاالت المختمفة كحسب اإلمكانيات المتاحة ليا، كذلؾ لضماف تقدـ المجتمع نحك ألفراد المجتمع في ال

رتفعة مف المعرفة األفضؿ، ككف الخبرات المختمفة عادة ما تككف ضمف ككادر الجامعات، كلدييـ مستكيات م

ساسية بتقديـ ، كمع ذلؾ فمـ يعد دكراىا مقتصران عمى ذلؾ فقد تطكر ليتجاكز تمؾ المسؤكلية األكالعمـ كالخبرة

القضايا االجتماعية كاالقتصادية كالتي فرضتيا األكضاع كالظركؼ المحيطة، كالبيئة التي مكثير مف الدعـ ل

 تتكاجد فييا كما تتطمبو مف التزامات.



11 
 

 التزاـ أنيا عمى االجتماعية المسؤكلية( 4ص ،2012) كآخركف عزاكم عرؼ: المسؤكلية االجتماعيةا أم  

 المحمي كالمجتمع كعائبلتيـ مكظفييـ مع العمؿ خبلؿ مف المستدامة التنمية في لتجاريةا النشاطات أصحاب

 .كاحد آف في التنمية كيخدـ التجارة يخدـ بأسمكب الناس معيشة مستكل لتحسيف ككؿ كالمجتمع

 يتضمف:  تعريؼ المسؤلية  ف  أ( 2005بيف )الغالبي كالعامرم، ك 

ة تمػػارس انشػػطة اقتصػػادية فػػي اطػػار الكفػػاءة كالفاعميػػة كبػػذلؾ فػػاف كىنػػا فػػاف المنظمػػ الجانببب القتصببادي.1

المنظمة التي تستخدـ المكارد بشػكؿ رشػيد لتنػتج سػمعا كخػدمات بنكعيػة راقيػة كتػكزع العكائػد بشػكؿ عػادؿ عمػى 

 عكامؿ االنتاج المختمفة قد تحممت مسؤكلية اقتصادية افضؿ مف غيرىا التي ال تراعي ىذا الجانب.

حيػػث ينػػدرج ضػػمف اطػػار ىػػذا البعػػد االلتػػزاـ الػػكاعي كالطػػكعي بػػالقكانيف كالتشػػريعات  ة القانونيببةالمسببؤولي .2

المنظمػػػة لمختمػػػؼ الجكانػػػب فػػػي المجتمػػػع سػػػكاء كػػػاف ىػػػذا فػػػي االسػػػتثمار اك االجػػػكر اك العمػػػؿ اك البيئػػػة اك 

 المنافسة اك غيرىا.

ذم يشػػتمؿ عمػػى مجمػػؿ التبرعػػات كالػػ Corporate Philanotrophyيسػػمى بالمسػػؤكلية الخيػػرة كىنػػاؾ مػػا 

كاليبػػات كاالحسػػاف لممنظمػػات التػػي تخػػدـ المجتمػػع كال تيػػدؼ لمػػربح ك فػػي اطػػار ىػػذا البعػػد قػػد تتبنػػى منظمػػة 

األعمػػػاؿ قضػػػية اساسػػػية مػػػف قضػػػايا المجتمػػػع كتعمػػػؿ عمػػػى دعميػػػا باسػػػتمرار. كاخيػػػرا فػػػاف البعػػػد الرابػػػع ىػػػك 

األعماؿ االخبلؽ كاحتراميا في مجمؿ قراراتيا كبػذلؾ فانيػا  المسؤكلية االخبلقية التي تراعي مف خبللو منظمة

  .(2010بمقاسـ، تعمؿ ما ىك صحيح كعادؿ ك حؽ كتتجنب االضرار بام مف فئات المجتمع المختمفة)
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 عناصر المسؤكلية باآلتي:(2011)الكردم،حدد ك 

 االرتبػاط ذلػؾ كبيػرة، أـ صػغيرة د،الفػر  إلييػا ينتمػي التػي بالجماعة العاطفي االرتباط بو كيقصد :الىتمام 1-

 ظػرؼ بػأم تصػاب أف مػف كالخػكؼ أىػدافيا، كبمكغيػا كتماسػكيا تقػدميا اسػتمرار عمػى الحػرص يخالطو الذم

 .تفككيا أك إضعافيا إلى يؤدم

 .ألفعالػو االجتمػاعي لممغػزل الفػرد فيػـ كالثػاني لمجماعػة، الفػرد فيػـ األكؿ شػقيف، إلػى كينقسػـ : الفيبم 2-

 لمؤسسػاتيا كفيػـ ناحيػة، مػف الحاضرة حالتيا في لمجماعة فيمو أم لمجماعة، الفرد فيـ األكؿ ؽبالش كيقصد

 لممغػزل الفػرد فيػـ كىػك الفيػـ، مػف الثػاني الشػؽ كأمػا .كتاريخيػا الثقػافي ككضػعيا كقيميػا كعاداتيػا كمنظماتيػا

 القيمة يفيـ أم الجماعة، عمى اتوكقرار  كتصرفاتو أفعالو آثار الفرد يدرؾ أف بو فالمقصكد ألفعالو، االجتماعي

 .عنو يصدر اجتماعي تصرؼ أك فعؿ ألم االجتماعية

 أعماؿ مف الفيـ يتطمبو كما االىتماـ يمميو ما عمؿ في اآلخريف مع الفرد اشتراؾ بيا كيقصد  :المشاركة 3-

 كالمحافظػة يػا،رفاىيت كتحقيػؽ أىػدافيا، إلػى كالكصػكؿ مشػكبلتيا، كحػؿ حاجاتيػا، إشػباع فػي الجماعػة تسػاعد

 .استمرارىا عمى

 االىتمػاـ،، الثبلثػة االجتماعيػة المسػئكلية عناصر بيف كالتكامؿ الترابط عمى( 2011)مصطفى كنذير،  كيؤكد

 زاد ككممػا الجماعػة، فيػـ إلػى الفػرد يحػرؾ فاالىتمػاـ كيدعمػو، اآلخػر ينمػي منيػا كػبلن  ألف كالمشػاركة، كالفيػـ،

 مف كتعمؽ االىتماـ مف تزيد نفسيا كالمشاركة لممشاركة، ضركرياف كالفيـ ماـاالىت أف كما اىتمامو، زاد فيمو

 .الثبلثة بتكفر عناصرىا إال الفرد عند االجتماعية المسئكلية تتحقؽ أف يمكف كال. الفيـ
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 :المسؤولية الجتماعيةأبعاد 

  اف ابعاد المسؤكلية االجتماعية تتمثؿ فيما يمي:  (2011، جبيف )االسر 

يعتبػر المجتمػع المحمػي بالنسػبة لمنظمػات األعمػاؿ شػريحة تجاه المجتمع المحمي:  ؤولية الجتماعيةالمس -

ميمة إذ تتطمع إلى تجسيد متانة العبلقات معو كتعزيزىا، األمر الذم يتطمب منيا مضاعفة نشاطاتيا تجاىو، 

بنيػػة التحتيػػة، إنشػػاء الجسػػكر مػػف خػػبلؿ بػػذؿ المزيػػد مػػف الرفاىيػػة العامػػة. كالتػػي تشػػمؿ: المسػػاىمة فػػي دعػػـ ال

كالحدائؽ، المساىمة في الحد مف مشكمة البطالة، دعـ بعػض األنشػطة مثػؿ األنديػة الترفيييػة، احتػراـ العػادات 

كالتقاليػػد، دعػػػـ مؤسسػػػات المجتمػػػع المػػدني  تقػػػديـ العػػػكف لػػػذكم االحتياجػػػات الخاصػػة مػػػف خػػػبلؿ تقػػػديـ الػػػدعـ 

متكاصػػؿ لممراكػػز العمميػػة كمراكػػز البحػػكث كالمستشػػفيات. كعػػادة مػػا المػػادم ليػػـ، ىػػذا باإلضػػافة إلػػى الػػدعـ ال

ينظػػر إلػػى مسػػؤكلية المنظمػػة تجػػاه المجتمػػع المحمػػي مػػف زكايػػا مختمفػػة، فقػػد تشػػمؿ رعايػػة األعمػػاؿ الخيريػػة، 

قامة المشاريع المحمية ذات الطابع التنمكم .  الرياضة كالفف، التعميـ كتدريب المؤسسات، كا 

إذا كانت المنظمات تكلي اىتماميا لرأس الماؿ البشرم فبل بد مػف تجاه الموظفين:  اعيةالمسؤولية الجتم -

تقػػديـ ليػػـ مػػا ىػػك أفضػػؿ، الف العػػامميف الميػػرة عمػػى المسػػتكل الػػكطني كالعػػالمي أصػػبحكا يركػػزكف عمػػى عامػػؿ 

يحبػذكف العمػؿ المسؤكلية االجتماعية مػف بػيف العكامػؿ األخػرل، كقػد اثبػت ذلػؾ تجريبيػا حيػث أف أكثػر النػاس 

فػػي المنظمػػة التػػي لػػدييا سياسػػات بيئيػػة كمجتمعيػػة جيػػدة، كمػػا اثبػػت بػػنفس السػػياؽ أف النػػاس يحبػػذكف التعامػػؿ 

 .تجاريا مع نفس المنظمات

كعميو يمكف القكؿ إف المسؤكلية االجتماعية تركز بشكؿ كبير عمى الجانب االقتصادم، كالتعامبلت التجارية، 

 تككف المسؤكلية المجتمعية ذات بعد معرفي كثقافي كاجتماعي بدرجة اكبر.كاالىتماـ بالزبائف، فيما 
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 دٔس اندبيؼبد فٙ انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ 1.1.1


كثر انتاجان لممعارؼ كتطكيرىا بصفة ىادفة بمثابة المجاؿ المركزم األ تعد الجامعات ( أف  2014يرل عكاد )

العربي ال ييتـ بدرجة كبيرة بخمؽ مؤسسات إنتاجية كمنتظمة في المجتمع العربي بشكؿ عاـ، ككف المجتمع 

نما أغمب المؤسسات تخضع لرقابة عامة مف الدكلة، كاعتبار إنتاج المعرفة مف اختصاص  مستقمة، كا 

 .الجامعات، لذلؾ يقع عمييا الدكر بشكؿ كبير في مساعدة المجتمع مف خبلؿ مراكزىا المختمفة

( أن و يمكف لمجامعات إثبات التزاميـ Chen, Nasongkhla & Donaldson, 2015كما كضح)

لممارسات المسؤكلية المجتمعية مف خبلؿ تعزيز ممارسات التنمية المستدامة في اإلدارة في مؤسسات التعميـ 

العالي، إذ يجب أف تككف جزءان ال يتجزأ مف فمسفة الجامعة باعتبارىا كسيمة مف كسائؿ العمؿ، كالممارسة 

 ، كيجب أف تككف المسؤكلية المجتمعية جزءان ال يتجزأ مف القيـ األساسية.التطبيقية لممسؤكلية

تـ بالمسؤكلية المجتمعية الخاصة بالتعميـ، كالذم ركز عمى الذم اى (Talloires, 2005) رإعبلف تايمك  كجاء

يز مثؿ العمؿ عمى تعز ، الخاصة بالجامعاتجكانب لممسؤكلية المجتمعية مبادئ ميمة تسيـ في الكشؼ عف 

 ،كالبحث العممي كالخدمة العامة التدريسمستكيات كذلؾ بتعزيز المدنية بطريقة أخبلقية، مستكل المشاركة 

 المشاركة في االنشطة المجتمعية المختمفة. مف خبلؿلمطبلب المسؤكلية العامة كذلؾ تنمية 

ال يمكف المستدامة، حيث  لمجامعات تعمؿ بشكؿ كبير عمى رفع مستكل التنمية المسؤكلية المجتمعيةكما إف  

دكر الجامعات في خدمة كىنا يمكف   رفع مستكيات التنمية في المجتمعات بعيدا عمى القطاع التعميمي،

بأمريف داخمي مف خبلؿ تعميـ الطمبة بما يمك نيـ مف تنمية خدمة المجتمع دكرىا في يتمثؿ إذ المجتمع، 

ي االنشطة المجتمعية الخاصة بالمجتمعات المحمية، المجتمع بعد التخرج، كخارجي مف خبلؿ المشاركة ف
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لذلؾ عمى الجامعة ، في تنمية المجتمع كدعميا بكؿ الطرؽ فغرس قيـ التطكع لدل الطمبة يسيـ بشكؿ كبير

ككف ذلؾ يساعد في رفع جتماعي في خدمة المجتمع مف خبلؿ المسؤكلية المجتمعية، الدكر ااف تدرؾ حجـ 

 (.2016)االحمدم، بيف الجامعات كبالتالي التميز لدل القطاع مستكل التنافس االيجابي 

ظير بشكؿ كبير في القرف الحادم كالعشريف كتكمف أىمية المسؤكلية المجتمعية لمجامعات ككف االىتماـ بيا 

حيث ظير االىتماـ بالمجتمع مف قبؿ الشركات كالمؤسسات المختمفة سكاء ، مع التطكر في مجاؿ التكنكلكجيا

ت الجامعات دكران كبيران لى المجتمع التعميمي كالمدارس كالجامعات، كأكلإك الخاصة، إضافة أية الحككم

 (.2010)االسرج، لممسؤكلية المجتمعية 

في  التي تمعب دكرا محكريان كمكمبلن  كعميو فإف  المسؤكلية المجتمعية لمجامعات تعد أساس المسؤكليات

 مفة لتنمية المجتمع، فككف المؤسسات كالشركات الربحية يمكف أف  التي تقدميا المؤسسات المخت المسؤكليات

الجامعات يمكنيا تقديـ الخبرات العممية المختمفة في المجاالت البحثية، كالمجاالت  تقدـ الدعـ المالي، فإف  

تعمؿ عمى تقديـ الحمكؿ لممشكبلت كذلؾ مف خبلؿ دراستيا كمعرفة الحاجة األساسية  العممية، كيمكف أف  

التي يحتاجيا المجتمع، كعمى الجانب اآلخر يمكف لمجامعات تقديـ الخطط االستراتيجية، كالدعـ المعنكم 

يمكف لطمبة اآلثار كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر  كالمكجستي، كتفعيؿ خيارات العمؿ التطكعي لمطمبة،

ختمفة كالتي يحتاجيا الكثير مف المشاركة في عمميات الترميـ، كطمبة الطب المشاركة في النشاطات الطبية الم

 أفراد المجتمع. 
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 أثؼبد انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ نهدبيؼخ 1.1.1

ىناؾ ستة أبعاد،  ( أف  2014ىناؾ تباينان في تحديد عدد كنكعية أبعادىا، فقد بيف الشمرم ) ف  إيمكف القكؿ 

لكطني كاالنتمائي، كالمعرفي ىي: اإلدارم كاإلجرائي، كالمجتمعي، كاألخبلقي كالقيمي، كالبيئي كالصحي، كا

االبعاد الميمة في المسؤكلية المجتمعية تتمثؿ في البعد  ( أف  2008كالتربكم، فيما بيف برقعاف كسعيد)

بعاد المسؤكلية المجتمعية أ ( أف  2016االقتصادم كالبعد االجتماعي كالبعد المعرفي التربكم، كتبيف االحمدم)

 ئي كالصحي كاالجتماعي كالتربكم(.بعاد)االقتصادم، كالبيتتمثؿ في األ

 ثؼبد كًب ٚأرٙ: ًٔٚكٍ رفصٛم ْزِ األ

 القتصادي البعد :أولً 

 داخؿ أخبلقية بممارسات االلتزاـ إلى لدل الجامعات عادة ما يشير  المجتمعية لممسؤكلية االقتصادم البعد

ساعد بشكؿ كبير في الحفاظ في مؤسسات المعرفة، ي كالفساد الرشكة ، كمنعفالحككمة المؤسسية المؤسسات

أف الجامعات تعد المصدر األكؿ لممعرفة لمطمبة، كعميو يككف عمى نمكىا كاستقرارىا كجكدة التعميـ فييا، كما 

مف الطبيعي أف يككف ىناؾ نمك اقتصادم مف خبلؿ تقديـ االستشارات، كالدراسات البحثية التي تكضح 

 (.2009)بخيت، مستقبؿ الكضع االقتصادم في الدكلة

مف نشرات  المستيمؾ حماية لجاف أنشطة دعـالعمؿ عمى (2009كما بينو الحمكرم )كذلؾ الُبعد  ىذا كيشمؿ

العمميات االقتصادية،  ممارسة في النافذة القانكنية بالقكاعد كااللتزاـالتكعية المبنية عمى القكاعد السميمة، 

 األنشطة االقتصادية كدعـ الفرص، تكافؤ مبدأ فؽك  معيـ التعامؿ خبلؿ مف حظان  األقؿ بالفئات كاالىتماـ

 مفيـك كتبن ي اإلنتاجية المجتمعية المشركعات احتياجاتيـ، كدعـ كتمبية حظان  األقؿ المجتمع بفئات الخاصة
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 لتمبية العممية المستجدات لمكاكبة جديدة تخصصات جميعيا، كاستحداث الجامعة أعماؿ في المستدامة التنمية

 ليـ. كظائؼ إليجاد كمتابعة الخريجيف مع،المجت احتياجات

كككف الجامعات ال تقدـ الدعـ المالي كالذم يككف مف اختصاص المؤسسات كالشركات الربحية كالبنكؾ 

تقديـ الخطط الصحيحة المبنية عمى دراسات كاقعية يساعد  ف  إكشركات االتصاالت كغيرىا مف الشركات، إال 

 الكثير مف الخبراء في ىذا المجاؿ ىـ مف أساتذة الجامعات. ، حيث إف  في تدعيـ كتعزيز االقتصاد المحمي

تسيـ في  لذلؾ نشطت الجامعات بشكؿ عاـ في مجاؿ الدراسات االقتصادية االستشرافية، كالتي يمكف أف  

تعزيز  كتمكينيـ مف  تحديد متطمبات السكؽ، كتساعد في بناء المشركعات المختمفة التي تفيد أفراد المجتمع

    رص الحصكؿ عمى العمؿ.ف

 :مجتمعيثانيا: البعد ال

بدأ العبلقة بيف المجتمع كالجامعات ككف الجامعات المصد ر األكؿ لممعرفة بكافة أشكاليا، فيككف المجتمع 

ميتمان بالحصكؿ عمى المصالح الخاصة بو مف خبلؿ ما تقدمو الجامعة مف أعماؿ تطكعية مختمفة، كفي 

البعد االجتماعي أكسع، كأصبحت العبلقات بيف الجامعات كالمجتمع عبلقات تشاركية المراحؿ التالية أصبح 

كتستطيع الجامعة تقديـ خدمات جميمة في ىذا الجانب، مف خبلؿ مسؤكليات الخاصة بالمجتمع، في كافة ال

امعة الندكات كالمحاضرات كالنشرات، إضافة الى مساقات ذات عبلقة تطرح كمتطمبات جامعة. كبإمكاف الج

 (.2014اف تككف حاضرة في المجتمع المحمي كبيف مؤسساتو كمما استدعى األمر ذلؾ)الشمرم، 

 النافذة كاحتراـ القانكنية القكاعد ( احتراـ2017؛ السكيد، 2012كمف أىـ ما يشممو ىذه البعد حسب )شقكارة،

 أشكاليا بمختمؼ المجتمعية نشطةاأل القيـ األخبلقية، كدعـ كتعزيز المجتمع في السائدة المختمفة الثقافات
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 كتقديـ االحتياجات كبحسب المحمي المجتمع لخدمة تطك عية عمؿ برامج االجتماعي، كتنفيذ التكافؿ كتبن ي

 المجتمعي، المردكد ذات المختمفة المبادرات المحمي، كتبن ي المجتمع في المختمفة الخيرية لمقطاعات اليبات

 المحمي المجتمع أعضاء كتأىيؿ المختمفة بمستكياتيا التنمية الشاممة اتمشركع في العاـ الكعي درجة كرفع

 المسؤكلية المجتمعية عمى القائميف المتطكعيف كتدريب الطمبة عند المجتمعية المسؤكلية ثقافة كتدريبيـ، كنشر

 كدعـ األسرة يةحما برامج في الترفييية، كالمشاركة األندية كدعـ البحثية العممية المراكز الجامعة، كدعـ في

 كالمسنيف. الطفكلة رعاية برامج

كيمكف االعتماد عمى الجامعات في ىذا البعد بدرجة كبيرة، ككف تخصصات العمكـ االجتماعية كافة تستطيع 

تقديـ الدراسات كاالبحاث فيما يخص التكاصؿ االجتماعي كالحد مف التفكؾ االسرم، كالحد مف حاالت 

 ذجية كالعصرية. الطبلؽ، كبناء االسرة النمك 

 ثالثا: البعد البيئي 

ف  اإلسياـ طريؽ كذلؾ عف فيو، تعمؿ الذم المجتمع تجاه الجامعة عمى التزامان  ُتعد   المجتمعية المسؤكلية كا 

كمف أىـ ما يجب اف يشممو البعد ، ذات العبلقة بالجانب البيئي المجتمعية األنشطة مف كبيرة مجمكعة في

 حمبلت كرعاية المجتمع فئات بيف الصحي الكعي كنشر  البيئي التمكث( 2012البيئي حسب شاىيف )

 المختمفة، كعقد الندكات التثقيفية الداعية لممحافظة بأشكالو البيئي التمكث مكافحة كحمبلت التدخيف، مكافحة

 نشر في يةبالبيئة، كالشفاف الخاصة المحمية كاألنظمة كالتعميمات بالقكانيف كااللتزاـ التمكث مف البيئة عمى

 (.2014عمييا)الشمرم،  المحافظة كطرؽ بالبيئة العبلقة ذات كالدكلية العالمية كالقكانيف األنظمة
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كتعد الجامعات في ىذا المجاؿ ذات اسبقية، ككف االبحاث كالدراسات البيئية عادة ما يككف مصدرىا 

ؿ الجامعات عمى تكعية أفراد الجامعات، لذلؾ يعد ىذا البعد مف اىـ مسؤكليات الجامعة، كيجب أف تعم

 المجتمع فيما يخص البيئة كالمحافظة عمييا.

 رابعًا: البعد الثقافي 

إف تكعية أفراد المجتمع المحمي كتثقيفيـ ىي مسؤكلية مشتركة، يشارؾ فييا أطراؼ عديدة: األسرة كالمدرسة 

ة النيضة الفكرية كالعممية، كاف كالمسجد كالجامعة، كمؤسسات المجتمع المدني. كلما كانت الجامعة ىي رائد

، ثقافة  عمييا أف ال تتخمى عف ىذه الدكر، فتبادر دكمان الى تثقيؼ طبلبيا كأفراد المجتمع المحمي بكؿ ما يمـز

كقائية كدائمة، لحمايتيـ مف االنزالؽ في ثقافة مغمكطة أك غريبة عف بيئتيا. إف المجاالت التي يشمميا ىذا 

جددة. فقد تشمؿ جكانب دينية، كأخرل سياسية، كثالثة فكرية، كغير ذلؾ)االحمدم، البعد كاسعة كشاممة كمت

2019.) 

إف المسؤكلية المجتمعية لمجامعات تعد مف أبرز كظائؼ الجامعة، بما تكفره مف  كاستنادان إلى ذلؾ يمكف القكؿ

ل اعضاء ىيئة التدريس مناخ يتيح ممارسة المشاركة الفعالة في بناء المجتمع كحؿ مشكبلتو، كما تنمي لد

دارة الجامعة الرغبة الجادة في البحث عف المعرفة كتحدم الكاقع كاستمرار المستقبؿ في إطار منيج عممي  كا 

االقتصادية كالسياسية لممجتمع. كتأخذ العبلقة بيف الجامعة كالمجتمع   دقيؽ يراعي الظركؼ االجتماعية

يا كمداخبلتيا، كأىـ جكانب ىذا التمييز أف العنصر صيغة خاصة بسبب ما تتميز بو أىدافيا كفعاليت

 األساسي في ىذه العبلقة ىك العنصر البشرم. 
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 انًدزًغرًكٍٛ  1.1.1


مدركيف ككاعيف ألكضاعيـ  التمكيف مفيكـ عاـ يعبر عف عممية يصبح فييا األشخاص غير المالكيف لمقكة

العامة كاالستفادة مف النمك  ماتكقادركف عمى تنظيـ أنفسيـ مف أجؿ تحقيؽ كصكؿ أفضؿ لمخد

  (.2005االقتصادم)العتيبي، 

كيرل الباحث بأف  التمكيف ىك إعداد االفراد في المجتمع ليككنكا قادريف عمى القياـ بكافة المياـ الحياتية 

 بالشكؿ الصحيح، كمكاجية المخاطر كحؿ المشكبلت، كالتعايش مع اآلخريف. 

المكقؼ الذم يستخدمكف فيو المكارد التي يممككنيا بالفعؿ حيث تكجد  فالتمكيف ييدؼ إلى كضع الناس في

ظركؼ معينة تمنعيـ مف ىذا االستخداـ، كيتضمف التمكيف االستراتيجيات التكسع كالتعزيز، التحفيز 

 (.2011كاالستثارة، التكافؽ، التحكؿ، التقريب، الدعـ)السركجي، 

 -األسرة -كالجماعات -الفقراء -كاالقتصادية -لمرأة كالشبابا -كالتمكيف يعني بالنسبة لمفئات االجتماعية

إتاحة فرص تطكير قدرات الجميع بقدر المستطاع لبلعتماد عمى الذات،  -المجتمع المدني -كالتنظيمات

كتنمية الثقة بالنفس كالتماسؾ الداخمي كالحؽ في االختيار كممارستو، ككذلؾ القدرة عمى تكجيو التغيير 

نمكم بما يخدـ المصالح العامة لؤلفراد، فالتمكيف مقاربة تقكـ عمى إثراء الكعي كتكسيع فرص االجتماعي الت

طبلؽ المبادرات لتعبئة قدرات كمعارؼ كقيـ كؿ الفاعميف لممشاركة في التنمية كاالستفادة مف  المشاركة كا 

 .(2011مغانميا)ناجي، 
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( ىذه االىمية  في تحقيؽ 2006قد لخص ممحـ )كتكمف أىمية التمكيف في القدرة عمى تعزيز الصبلحيات، ك 

االنتماء حيث يسيـ التمكيف في زيادة االنتماء لدل الشباب لممجتمع الذم يعيشكف فيو، كما يسيـ في زيادة 

 انتمائو لممياـ التي يقكـ بيا كزيادة انتمائو لممؤسسة كفريؽ العمؿ الذم ينتمي لو. 

عد عمى رفع مستكل المشاركة الفاعمة لؤلفراد في المجتمع، التمكيف يسا ( أف  2008كما كضح الجميمي)

كالمشاركة الناجمة عف التمكيف تتميز بمستكل عاٍؿ مف الفاعمية كالمشاركة اإليجابية التي تنبع مف كاقع انتماء 

 الفرد، كشعكره بالمسؤكلية تجاه البيئة التي يتكاجد فييا.

كير األفراد مف خبلؿ تدريبيـ كىذا يؤدم الى اكتسابيـ لممعرفة كما يمكف االستفادة مف التمكيف لؤلفراد في تط

كالميارة فيما يخص المكضكعات التي يتـ تدريبيـ عمييا، ككف المعرفة كالميارة ال يمكف أف تتحققا دكف تنمية 

كتدريب. كىذا يتطمب المشاركة مف قبؿ االفراد في دكرات تدريبية، كندكات ككرش عمؿ، كمؤتمرات يكتسب 

 (.2006خبلليا معرفة ثمينة تصبح ثركة يمتمكيا أينما حؿ كأينما ذىب)ممحـ، مف 

( ضركرة منح فرص التمكيف لمشباب الفمسطيني كتنمية إمكانياتيـ، كذلؾ باالىتماـ 2014كيرل أبك ساككر)

السياسي، بالميارات الشخصية كالقيادية لمشباب، كمتابعتيـ بعد التخرج في الجامعة، ككذلؾ االىتماـ بالجانب 

عداد البرامج التي تسيـ  كاالىتماـ بالميارات األخرل المتمثمة في تطكير قدراتيـ بالمغة اإلنجميزية كالحاسكب كا 

 .في صقؿ شخصية الطبلب كتنميتيا، كزيادة ثقتيـ بأنفسيـ

كيمكف اعتبار التمكيف المجتمعي لؤلفراد بشكؿ عاـ كالشباب بشكؿ خاص مف اكلكيات الجامعات ككنيا 

تسعى الى الرقي بالمجتمع، كالى تطكيره كرفع مستكاه المعرفي كالثقافي في المجاالت المختمفة، لذلؾ نشطت 

 جامعة القدس في ىذا المجاؿ بشكؿ كبير.
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 اندبيؼخ ٔأًْٛزٓب  1.1.1

، تعرؼ الجامعة بأن يا" مؤسسة عممية مستقمة ذات ىيكؿ تنظيمي معيف كأنظمة كأعراؼ كتقاليد اكاديمية معينة

تتمثؿ كظائفيا الرئيسية في التدريس كالبحث العممي كخدمة المجتمع، كتتألؼ مف مجمكعة مف الكميات 

كاألقساـ ذات الطبيعة العممية التخصصية، إضافة لككنيا تقدـ برامج دراسية متنكعو في تخصصات مختمفة" 

 (.142، ص2000)الثبيتي، 

تنمكية التي تسعى إلى بناء الجيؿ القادر عمى التغيير كتتمثؿ أىمية الجامعة في ككنيا أىـ المؤسسات ال

كالتقدـ في ظؿ مكجات طمب المعرفة، كقد تعاظمت األدكار الممقاة عمى عاتؽ الجامعات في ظؿ التحكالت 

الحضارية كالمجتمعية كضركرات امتبلؾ القدرة عمى التنافس كالمحافظة عمى الخصكصية كاليكية كتحدم 

نمية المستدامة، كؿ ذلؾ فرض عمى الجامعات النيكض بالمسيرة التعميمية كتعزيز احتياجات كمتطمبات الت

التكاصؿ مع المجتمعات لئلفادة مف العمـ الذم تقدمو، كلتتمكف مف تنفيذ البرامج المختمفة التي يجب اف تنفذ 

 (.2014ة )آدـ، بالتعاكف مع المجتمع المحمي، تحديدا فيما يتعمؽ بالدراسات التطبيقية كاالبحاث التنمكي

كيتطمب تكافر أمريف اثنيف في عمؿ الجامعة، حتى تؤدم دكرىا بشكؿ فاعؿ، كتخدـ اليدؼ الذم مف اجمو 

(. فالجامعة ىي رائدة كمبتكرة كمبدعة 2008أنشئت الجامعات، كىما األصالة كاالبتكار )برقعاف كرضكاف، 

في شتى المجاالت، كىي التي تقكد مجتمعيا  كقائدة، كىي التي تصنع الجديد مف االختراعات كاالبتكارات

 نحك التميز كاالبداع.

كتعد الجامعة إحدل اىـ مؤسسات المجتمع عمى تنكعيا، فيي الحاضر كالمستقبؿ، ُتعمـ كتبحث، تنشىء 

جيبلن كتبني مدنية كحضارة، تعطي المجتمع كتأخذ منو، مركز اشعاع لكؿ جديد، تسارع دكمان لتحسس 

ىمكمو، فتسعى بكؿ امكانياتيا إليجاد الحمكؿ المناسبة ليذه المشكبلت، ال بؿ تفكر في مشكبلت المجتمع ك 
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األمر قبؿ كقكعو لتجنب  المجتمع آثار العديد مف المشكبلت، كعميو يمكف القكؿ إف الجامعة تتحمؿ أعباء 

مسؤكليتيا عف البحث جسيمة مف خبلؿ دكرىا الطميعي كالمميز في تزكيد المجتمع بالككادر البشرية المؤىمة، ك 

 (.2003 ،آخركفسمرة  العممي المرتبط بقضايا المجتمع كمشكبلتو)أبك

كقد جاءت الجامعات لمؤسسات ذات اىمية كبيرة في بناء كتطكير األفراد معرفيا كعمميا، كما انيا ذات اىمية 

كؿ لممشكبلت التي تكاجو كبرل في تقديـ البحكث كاألنشطة المختمفة ذات الطابع التجريبي مف أجؿ تقديـ الحم

أفراد المجتمع، كذلؾ تقديـ الحمكؿ لكافة الظكاىر الككنية المختمفة كتطكير الحياة البشرية بما يكفر ليا الراحة، 

فالتطكر التكنكلكجي مف خبلؿ الباحثيف كالعمماء في مجاؿ الرياضيات كالفيزياء، أسيـ في تقميؿ المسافات 

لجامعات تتحمؿ الكثير مف االعباء كالمسؤكليات تجاه المجتمع ككنيا تضـ كاعتبار العالـ نقطة كاحدة، فا

 العمماء كالخبراء في كافة المجاالت.

 خبيؼخ انمذط 1.1.1

ـ، كىي الجامعة العربية 1984ىي مؤسسة تربكية كطنية انطمقت جذكرىا في القدس الشريؼ في العاـ 

رة كجكد مؤسسة تعميمية عاممة في مدينة القدس، كجاءت كمتطمب لضرك  األكلى كالكحيدة في بيت المقدس،

مجتمع الىكية مف اجؿ المحافظة عمى  تقدـ الخدمات المختمفة لمجتمع المدنية، كالى كؿ المجتمع الفمسطيني،

 كتأسست جامعة القدس مف خبلؿ ،استيدفو االحتبلؿ بالضـ كفرض القكانيف اإلسرائيميةالمقدسي الذم 

أك أكثر في اآلداب أك العمكـ أك الدعكة  منفصمة تقدـ كؿ منيا تخصصان انت التي كمجمكعة مف الكميات 

كأصكؿ الديف أك التمريض أك الطب المخبرم باإلضافة إلى كمية الحقكؽ، ككؿ كميو ليا مجمس أمنائيا 

دارتيا، كتعمؿ بشكؿ مستقؿ عف األخرل  (.2020، جامعة القدس)كا 
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دارة كاحدة كأضيفت تخصصات ثـ اتحدت ىذه الكميات جميعيا، لتككف جام  عة القدس بمجمس أمناء كاحد، كا 

جديدة إلى التخصصات التي كانت قائمة سابقان، حتى أصبحت الجامعة، جامعة ذات برامج ككميات متعددة، 

 كالدكتكراه. البكالكريكس كالماجستير الدبمكـ عمى مستكل

 : (2020قدس، )جامعة ال لكميات اآلتية( كمية كىي ا15) مف كتتككف الجامعة

، كمية اآلداب، كمية الطب البشرم، كمية طب األسناف، كمية الصيدلة، كمية الحقكؽ، كالتكنكلكجيا كمية العمكـ

، كمية الدعكة كأصكؿ الديف، كمية الدراسات  الثنائية، كمية بارد، كمية األعماؿ كاالقتصاد، كمية العمكـ التربكية

 الصحية، كمية الصحة العامة، كمية اليندسة. كمية الدراسات اإلسبلمية، كمية الميف

دكتكراة، لم معتمديف ، فيما ىناؾ برنامجيفتعطي درجة الماجستير مف خبلؿ برامجيا المختمفةكأغمب الكميات 

كة كأصكؿ الديف المشرؾ مع جامعة الخميؿ، كجامعة النجاح الكطنية، كبرنامج ىندسة برنامج الدعكىي 

االمريكية، كتعمؿ الجامعة  العربية اكة مع جامعة بكليتكنؾ فمسطيف، كالجامعةتكنكلكجيا المعمكمات بالشر 

لمحصكؿ عمى برامج أخرل  بالشراكة مع الجامعات الفمسطينية، كبرنامج االرشاد التربكم كالنفسي مع جامعة 

 .(2020الخميؿ)جامعة القدس، 

حسب احصائيات دائرة القبكؿ كالتسجيؿ  في جامعة القدس المنتظميف في الدراسة طمبةملكيبمغ العدد الكمي 

طالبا كطالبة في مختمؼ التخصصات مف طمبة  (11644) ،2020-2019لمعاـ الدراسي  في الجامعة

 الدبمكـ كالبكالكريكس كالماجستير كالدكتكراة.
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 :(2020)جامعة القدس، مقسميف كما يأتي

 طالبا كطالبة 9548  سبكالكريك 
 طالبا كطالبة 76  دبمـك
 طالبا كطالبة 112  بمكـ عاليد

 طالبا كطالبة 1895  ماجستير
 طالبا كطالبة 13  دكتكراه

 

 استراتيجية الجامعة في مدينة القدس 2.1.7

ككنيا  لى مكانتيا العممية كمكقعيا المتميز بالقرب مف مدينة القدس، أيضان إتتميز جامعة القدس باإلضافة 

ف في المدينة المقدسة، كككنيا تعد مف أكبر المؤسسات التعميمية في تيتـ بالمسؤكلية المجتمعية لممكاطني

نشاء المراكز إاع القائميف عمى الجامعة سياسة التطكير كالتكسع مف خبلؿ بالمدينة، فقد اسيـ ذلؾ في ات

 .(2019)جامعة القدس، كالكميات في مدينة القدس كبمدتيا القديمة

ب باألدكات البلزمة لمتغمب عمى التحديات الصعبة كرسـ مستقبؿ تكمف رسالة جامعة القدس في تزكيد الطبلك 

 ناجح مف خبلؿ تشجيع البحكث األكاديمية كالتفكؽ الميني.

المينية: تنفيذ المشاريع بطريقة مسؤكلة كالحفاظ عمى معايير االحتراؼ مف خبلؿ إثراء مياراتنا في مجاالت 

 التعميـ كالبحكث كاألعماؿ.

عزيز تكافؤ الفرص لجميع الطبلب كأعضاء ىيئة التدريس مف خبلؿ خمؽ منصة لتبادؿ المساكاة كالتنكع: ت

 لؤلفكار، كحرية التعبير كتبادؿ المعرفة.
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سيكلة الكصكؿ إلى التعميـ: ىنا، في جامعة القدس نعتقد اعتقادا راسخا بأف التعميـ حؽ مف حقكؽ اإلنساف 

لذيف يرغبكف في مكاصمة التعميـ العالي. تيدؼ جامعة األساسية التي يجب أف تمارس مف قبؿ جميع أكلئؾ ا

 القدس إلى تزكيد الشباب الفمسطيني بأفضؿ تعميـ ممكف، كتعزيز فرص العمؿ لمطبلب.

تعزيز السبلـ: تعمؿ الجامعة عمى تعزيز قيـ الديمقراطية كالحكار كالسبلـ "برفع صكت" الطبلب كالمجتمع 

 ركة في عمؿ المشاريع كالدكرات الصيفية كالمحاضرات.الدكلي لتبادؿ أفكارىـ مف خبلؿ المشا

تيدؼ جامعة القدس أيضا إلى تطكير تكجو متعدد الثقافات لمتماشي مع الكاقع السياسي كاالجتماعي ك 

كاالقتصادم الحالي في القدس، كذلؾ لمطبيعة الفريدة التي تتمتع بيا القدس باعتبارىا فسيفساء تجمع بيف 

افات كاألدياف، مع التركيز بصفة خاصة عمى تعريؼ الطبلب خاصة، كأيضا مجتمع مختمؼ القكميات كالثق

الجامعة ككؿ، إلى تراث متعدد الثقافات لمحضارة اإلنسانية. كيمكف تحقيؽ ذلؾ بعدد مف الطرؽ، مف خبلؿ 

تضـ دكرات خاصة في الحضارات اإلنسانية أك حقكؽ اإلنساف، كالتعاكف الدكلي، كمشاريع تعميمية مشتركة 

أعضاء ىيئة التدريس كالطبلب، كالمحاضرات كالنشاطات، كالمنح الدراسية كالتبادالت مع مؤسسات كجامعات 

أخرل. كبذلؾ يتـ تشجيع الطالب عمى تطكير نظرة مكس عة، بما في ذلؾ تقدير االفكار كالتسامح مع اآلخر، 

 كتشكيؿ قاعدة أخبلقية إنسانية.

البمدة القديمة بدرجة أكبر ككنيا محاصرة كمعرضة لممصادرة فيما يخص كما تسعى الجامعة الى االىتماـ ب

العقارات كالمباني، كالسعي المستمر مف قبؿ االحتبلؿ االسرائيمي لطمس معالـ التراث كالثقافة كاليكية العربية 

ة الى ؽ، كاخماد االنشطة االجتماعية كاالقتصادية، إضافالفمسطينية، مف خبلؿ العمؿ عمى تزكير الحقائ

حيث تصرؼ الجامعة دكف أف يككف سياسة سحب اليكيات، كاالعتقاالت، كالضرائب اليائمة عمى السكاف، 
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( مميكف دينار كخدمات لممقدسييف، حيث أخذت الجامعة 4.2ليا أم ميزانية مف الجيات الخارجية حكالي)

معمارم، كالتراثي كحفظ حيث الحفاظ عمى األرض المف ، عمى عاتقيا النيكض كالتطكير في كؿ المرافؽ

  (.2019اليكية المقدسية مف خبلؿ البرامج المختمفة التي تقدميا الجامعة)ابككشؾ، 

 التابعة لجامعة القدس المراكز والمعاىد 2.1.8

اىتمت جامعة القدس بالمراكز كالمعاىد التي تقدـ الخدمات المختمفة سكاء عمى الصعيد األكاديمي أك 

مى الصعيد المجتمعي، أك عمى الصعيد المعرفي مف خبلؿ المشاركة كالتدريب، الدراسات كالبحكث أك ع

ككانت الجامعة تضـ مراكز مختمفة أنشأت في فترات زمنية مختمفة حسب الحاجة، كمف اجؿ تنظيـ عمؿ ىذه 

(،  كالذم كضح في 2004المراكز فقد تـ إقرار قانكف نظاـ المعاىد كالمركز في جامعة القدس في العاـ)

( منو بأف المركز أك المعيد في الجامعة يتـ إنشاؤه بقرار مف رئيس الجامعة بناء عمى تكصية 1لمادة )ا

مجمس الجامعة، كيتـ عند انشاءه تحديد اليدؼ  كالغاية مف كجكده، كما بيف النظاـ أف المعيد يتبع الكمية 

 (.2004ذات االختصاص )نظاـ المعاىد كالمراكز، 

  كأىـ ىذه المراكز ىي:

 .مركز ابو جياد لمحركة السيرة :1

تأسس مركز كمتحؼ أبك جياد لشؤكف الحركة األسيرة، ك يعتبر ىذا المتحؼ أداة تعبيرية بالغة الداللة عف  

معاناة األسرل كاألسيرات الفمسطينييف في سجكف االحتبلؿ اإلسرائيمي، كيعكس التصميـ المعمارم الخارجي 

الناحيتيف المعمارية كالفنية، فكرة كمضمكف رسالة المركز، كىي قائمة عمى كالداخمي لممركز كالمتحؼ، مف 

استغبلؿ كؿ جزئية مف الجزئيات المادية المتاحة لتقديـ مزيدان مف الشركح كالتكضيحات المسيبة عف 
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 األسرل ذات الطبقات التاريخية السميكة، بيدؼ نقؿ زكار المتحؼ الى متف المشيد الدرامي لمسيرة  معاناة

الكجع الفمسطيني، منذ المحظة األكلى لدخكليـ الى أركقة المتحؼ، كساعدت تمؾ التصاميـ في رسـ صكرة 

 (2019)جامعة القدس،  ذىنية تجريدية فعالة في خياؿ كؿ زائر كزائرة

كىذا المركز ىك مركز ييتـ بالجانب المجتمعي فيما يخص االسرل الفمسطينييف في السجكف االسرائيمية، كىذا 

 الىتماـ ميـ في رفد المجتمع بدراسات حكؿ االسرل في فمسطيف.ا

 .مركز العمل المجتمعي: 2

كجزء مف خدمات الجامعة، في قمب البمدة  ،1999جامعة القدس سنة  –تـ إنشاء مركز العمؿ المجتمعي  

لمجتمعية القديمة لبيت المقدس، بيدؼ بناء خدمات تنظيـ المجتمع المقدسي، كذلؾ باستخداـ المنيجية ا

المبنية عمى ممارسة الحقكؽ، كالتي تستند إلى اإليماف بحقكؽ اإلنساف كالعدؿ كالمساكاة. كقد عمؿ المركز 

عمى بناء كتطكير البرامج لمتجاكب مع االحتياجات المتعددة األبعاد لمفئات األكثر تيميش، فيك يقدـ الخدمات 

المكاطنيف المقدسييف مف انتزاع حقكقيـ كالدفاع عنيا أماـ القانكنية كاالجتماعية كالتعميمية كالنسكية كيمكف 

 .(1999مركز العمؿ المجتمعي، سياسات الخدمات اإلسرائيمية المحتمة كالعنصرية)

كاىتـ ىذا المركز بتقديـ خدمات اجتماعية مختمفة البناء المجتمع المقدسي، كتحديدا في البمدة القديمة، ككنيا 

 ، بسبب ما تتعرض لو مف مضايقات االحتبلؿ االسرائيمي.تحتاج الى الدعـ كالمساندة

 .مركز سعيد خوري لتكنولوجيا المعمومات: 3

، كيعمؿ عمى المستكل المحمي كالدكلي بيدؼ تكفير التدريب ذك الجكدة العالية 2003عاـ  كزتأسس المر 

مؤسسات االخرل، يقـك المركز لممتدربيف كالمشاركيف في التكنكلكجيا، كيسيؿ عممية التدريب التي تقكـ بيا ال
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بتأميف فرص عمؿ لمشباب الفمسطينييف مف خبلؿ تقديـ المشكرة كالمساعدة في التكظيؼ، كىك في الحـر 

 (.2019الرئيس مف جامعة القدس في مبنى خاص منفرد)جامعة القدس، 

ختمفة الفراد قدـ ىذا المركز المعمكمات الخاصة بتكنكلكجيا المعمكمات، كذلؾ مف خبلؿ عمؿ دكرات م

 المجتمع مف خارج الجامعة باالضافة الى طمبة الجامعة.

 .معيد الدراسات القميمية 4

كقد كاف االكؿ مف نكعو في فمسطيف ،  1997ثـ انشاء معيد الدراسات اإلقميمية في جامعة القدس في العاـ 

ية كاالسرائيمية. في العاـ المحتمة، ضـ في ذلؾ الكقت برنامجيف كىما برنامجي ماجستير الدراسات العرب

، تـ اضافة برنامج الدراسات االمريكية كفي مرحمة الحقة تـ البدء ببرنامجيف آخريف ىما الدراسات 1999

الخمس كطمبة  متخصصيف في المسارات  تـ استقطاب مدرسيف/ت  الفترةاالكركبية كاآلسيكية. خبلؿ تمؾ 

 (2019كل الكطف)جامعة القدس، ىمية( عمى مستأمف قطاعات مختمفة )خاصة، عامة، 

كاىتـ ىذا المركز بتقديـ خدمات الماجستير لمطمبة في الدراسات المختمفة، كذلؾ مف اجؿ دعـ المكتبة العربية 

 بمعمكمات حكؿ دكؿ الجكار الفمسطيني.

 .معيد الطفل:5

امعة كالمجتمع ليكمؿ مسيرة جامعة القدس اليادفة الى خمؽ حمقات كصؿ بيف الج 2006تأسس معيد الطفؿ 

المحمي مف خبلؿ تشخيص احتياجاتو كمساعدتو في تطكير خدمات تساعد عمى تمبيتيا. ييتـ المعيد بتكفير 

الخدمات التربكية كالعبلجية لؤلطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة، كبتدريب الككادر المينية كاجراء الدراسات 

مجاالت منيا برامج الصحة النفسية المجتمعية،  كالبحكث في المجاالت ذات الصمة بالطفكلة، كذلؾ في عدة
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كتأىيؿ النطؽ كالسمع كمعالجة صعكبات التعمـ، كفي المجاالت التربكية المختمفة. إضافة الى ذلؾ يسعى 

المعيد الى تكفير حاضنة تدريبية لطمبة التربية كالطفكلة المبكرة كالطمبة المتخصصيف في العبلجات 

 (2019المختمفة)جامعة القدس، 

يقدـ المركز الخدمات المختمفة الخاصة بالطفؿ مف خبلؿ تقديـ الخدمات المختمفة التي تخص االطفاؿ، مف 

 خبلؿ االرشاد كالدعـ كالمساعدة.

 .المعيد العالي لألثار:6

ليككف أكؿ مؤسسة أكاديمية محمية  1992تأسس المعيد العالي لآلثار بمبادرة مف أكاديمييف فمسطينييف عاـ 

جة الماجستير في تخصص االثار اإلسبلمية كاتخذ مف مبنى دار الطفؿ في القدس مقران رئيسان لو، تمنح در 

ـ كنقؿ مقره إلى حـر الجامعة 1996تـ دمج المعيد مع برامج الجامعة عاـ  كفي اطار بناء جامعة القدس، 

تـ تطكير كطرح  اص، كتـ نقمة الى حـر الجامعة حيث بناءة الخ في مدينة البيرة اكال كبعد عدة سنيف 

كييدؼ الى اكساب الطمبة الخمفية العممية كالعممية المتميزة  كيتككف البرنامج  2001برنامج الصيانة عاـ 

 (.2019)جامعة القدس،  لصيانة كترميـ األبنية كالمكاقع التاريخية كاألثرية

سيـ المركز مف خبلؿ ىذا ركز ىذاالمركز عمى تعزيز فرص حصكؿ الطمبة عمى الماجستير في االثار، كا

 التخصص في التعريؼ باالثار الفمسطينية.

 .العيادة القانونية:7

، تعمؿ 2006عيادة القدس لحقكؽ اإلنساف ىي إحدل مراكز كمية الحقكؽ في جامعة القدس تأسست عاـ 

ؿ التعميـ عمى تعميـ الطمبة آليات الدفاع عف حقكؽ اإلنساف في األرضي الفمسطينية المحتمة، كذلؾ مف خبل
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العيادم، كالذم يدمج ما بيف الناحيتيف النظرية كالعممية، كالذم يستيدؼ إعداد حقكقييف مؤىميف كمدربيف 

لمدفاع عف حقكؽ اإلنساف، قادريف عمى تقديـ خدمات قانكنية مجانية لمجميكر، بما يمكنيـ مف الدفاع عف 

 (.2019)جامعة القدس،  .حقكقيـ كالكصكؿ إلى العدالة

 كز البحوث والدراسات الثنوميوسيكولوجية.مر 8

أنشئ المركز إيمانان  بأىمية الحفاظ عمى اليكية التراثية الفمسطينية في عصر بدأت تتبلشى فيو اليكيات 

، كذلؾ 25/1/2005الثقافية، بتأسيس مركز البحكث كالدراسات االثنكميكسيككلكجية في الجامعة بتاريخ 

لثقافية كالتراثية المكسيقية الفمسطينية، كالعمؿ عمى نشرىا كتطكيرىا كمد الجسكر لمعناية كالحفاظ عمى اليكية ا

بينيا كبيف الثقافات األخرل، كنقميا لؤلجياؿ القادمة دكف تشكيو أك تحريؼ، فأجكاء التراث المكسيقي الغنائي 

الشعب الفمسطيني  في فمسطيف تتميز بجذكرىا الضاربة بعمؽ المكاف، كشيادتيا عمى العبلقة الكثيقة بيف

كأرضو، كخصكصيتو التاريخية كالديمكغرافية، أنجز المركز منذ تأسيسو العديد مف البحكث كالدراسات العممية 

المتخصصة، كالتي حصمت في معظميا عمى منح كجكائز عممية. كما كشارؾ أيضان بأكراؽ بحثية في العديد 

كل العربي كالعالمي، ككذلؾ حصكلو عمى عضكية مف المؤتمرات كالندكات العممية المتخصصة عمى المست

، باالضافة إلى مشاركتو في مشركع "ذاكرة 2008، في عاـ BFEالمنتدل البريطاني لبلثنكميكسيككلكجي 

العالـ العربي" كالذم تشرؼ عميو جامعة الدكؿ العربية، كييدؼ ىذا المشركع إلى الحفاظ عمى الذاكرة التراثية 

يا بشتى جكانبيا المختمفة، كنشرىا عمى شبكة االنترنت، حيث ساىـ المركز في تغطية لمعالـ العربي، كتكثيق

المادة العممية الخاصة بمحكر التراث المكسيقى العربي مف خبلؿ مشاركتو في المجاف المتخصصة 

 (.2019لممشركع)جامعة القدس، 
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 .مركز دراسات القدس9

في الدراسات المقدسية، باإلضافة الى تعميـ المغة  ، يعمؿ عمى اعطاء شيادة الماجستير1998تأسس عاـ 

العربية لغير الناطقيف بيا في جميع المستكيات، باإلضافة الى جكالت القدس كياما كاف كنشاطات اخرل، يقع 

 (.2019المركز في البمدة القديمة، سكؽ القطانيف، خاف تنكز)جامعة القدس، 

 .مركز انسان لدراسات الجندر10

، كيقكـ بالعمؿ عمى كؿ االصعدة، اكاديمي، حيث يطرح برنامج دراسات النكع االجتماعي 1998تأسس عاـ 

بالتعاكف مع دائرة العمـك التنمكية، كذلؾ تدريس مساؽ مرأة كرجؿ، كما يقـك بالعديد مف االبحاث كالدراسات 

عمى كؿ قضايا النكع  االنسانية كاالجتماعية كالتنمكية التي تتعمؽ بالجندر في فمسطيف، كيقكـ بالتدريب

 (.2019االجتماعي، يقع في المبنى الرئيس لمجامعة في أبكديس)جامعة القدس، 

 .مركز المراض الوراثية واليض: 11

في كمية الطب ليسيـ في الحد مف انتشار االمراض الكراثية في المجتمع الفمسطيني،  2010تأسس عاـ 

شر الكعي الصحي بيف المكاطنيف عمى اىمية التعرؼ عمى كتتركز النشاطات التي يقـك بيا المركز عمى ن

 (.2019االمراض الكراثية)جامعة القدس، 

 .مركز القدس لمتكنولوجيا وريادة العمال:12

/ بيدؼ تعزيز التمكيف االقتصادم لسكاف المدينة كخاصة فئة الشباب، كتقديـ اطار 2017تأسس عاـ 

ؽ منيا، حيث يعنى المركز باحتضاف الفئة الشابة كتكجيييا نحك مؤسساتي تستطيع االفكار الريادية االنطبل
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تحقيؽ اىداؼ منتجة كفاعمة، قد تؤدم الى خمؽ فرص عمؿ مستقمة كمشاريع داعمة في مجاؿ التمكيف 

 (.2019االقتصادم)جامعة القدس، 

 .معيد الطب العدلي:13

لتي تحتاجيا النيابة العامة كالجياز ، كييدؼ الى تقديـ الخبرة الفنية الطبية ا2000تأسس المعيد عاـ 

القضائي الثبات كاقعة أك حادثة ما، كيمتاز ىذا المعيد باالستقبللية كالمكضكعية كالمينية في عممو 

لضركرات تحقيؽ رسالتو الخالدة في خدمة العدالة، كما كيقـك بتدريس مساؽ الطب الشرعي لطمبة كمية الطب 

 (.2019الطمبة في ىذه الكميات لعمميات التشريع)جامعة القدس، العاـ كاالسناف كالحقكؽ، كمشاركة 

 . معيد العالم العصري14

، كيتألؼ مف كحدة تطكير المشاريع التي تيتـ بالمشاريع المجتمعية التي ليا عبلقة 1996تأسس المعيد عاـ 

كتمفزيكف القدس التربكم، باحتياجات االعبلـ كالمجتمع المحمي، كحقكؽ االنساف، كيشمؿ المعيد دائرة االعبلـ 

 (.2019كيقع المعيد في راـ اهلل)جامعة القدس، 

 .معيد كونفوشيوس15

كىك مؤسسة تعميمية غير ربحية تتأسس بتعاكف صيني، كتتركز مياميا في التأقمـ مع احتياجات شعكب كافة 

ثقافة الصينية، كتكطيد دكؿ العالـ في تعمـ المغة الصينية، كتعزيز معرفة شعكب كافة دكؿ العالـ لمغة كال

عبلقات التعاكف كالتبادؿ الثقافي التعميمي بيف الصيف ككافة دكؿ العالـ، كتنمية عبلقات الصداقة بيف الصيف 

كالدكؿ األخرل، كتحفيز تنمية تعدد الثقافات في العالـ، كبناء عالـ يسكده الحب كالكئاـ كانضمت جامعة 

كأصبحت المفكض في عقد امتحاف المغة الصينية لكافة الطمبة ( إلى شبكة المعيد 2015القدس في العاـ)
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الفمسطينييف الذيف يرغبكف باستكماؿ الدراسة في الصيف، كما يقدـ المعيد نشاطات مختمفة تخص فمسطيف 

 (.2019كالصيف)جامعة القدس، 

 :أكاديمية القدس لإلبداع الشبابي. 16

تمكيف االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي الممكؿ مف ، كذلؾ ضمف برنامج ال2017كالتي تـ تأسيسيا عاـ 

صندكؽ كقفية القدس كالبنؾ االسبلمي، كالتي تيدؼ الى خمؽ جيؿ مف المبدعيف كالمكىكبيف في كافة مناحي 

الحياة، مف خبلؿ حاضنة ريادية إبداعية لممكىكبيف تعمؿ عمى تبنييـ كتدريبيـ كتأىيميـ، إضافة لدكر 

 (.2019عـ صمكد كتمكيف الشباب المقدسي)جامعة القدس، األكاديمية الرائد في د

 معيد جامعة القدس لمدراسات واألبحاث .17

مدينة القدس كسكانيا،  الحتياجاتيعنى المعيد بالدراسات كاألبحاث كالمسكحات الميدانية المكثقة كمرجعية 

ة بكؿ ما لو صمة طمبا ادعاءاتمما لو صمة بتحسيف ظركؼ حياتيـ كتعزيز صمكدىـ، كلمرد عمى أية 

كذلؾ اإلسياـ في المحافظة عمى مدينة القدس كتاريخيا كتراثيا كنسيجيا الكطني بالقدس كتاريخيا، 

كاالجتماعي، كالعمؿ عمى تثبيت الصمكد كالتكاجد المقدسي في المدينة، كتكفير الدراسات التاريخية 

 كاحتياجاتياكاؿ المدينة كسكانيا كاالجتماعية كاالقتصادية، كقاعدة بيانات مكثقة كدقيقة عف أح

 .(2019)الكرنز، المستقبمية

 انزًُٛخ انًدزًؼٛخ فٙ انمذط يٍ خالل خبيؼخ انمذط 1.1.2

عممت جامعة القدس عمى أكثر مف صعيد كاتجاه مف أجؿ المحافظة عمى مدينة القدس كالتي تتعرض لمتيكيد 

رئيس الجامعة كمجمس االمناء بالعمؿ عمى  مف قبؿ سمطات االحتبلؿ، فقد اىتمت جامعة القدس مف خبلؿ

إعداد خطة عامة مف أجؿ دراسة كؿ ما يتعمؽ بالقدس مف جميع النكاحي، االقتصادية كاالجتماعية كالدينية 
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 11)كقد شممت كالثقافية كالسياحية، كذلؾ عمى مستكل الطمبة، كمستكل كاآلثار كغيرىا مف المكضكعات

بحاث، ككمؼ المعيد الجيات المختصة بالعمؿ عمى قدس لمدراسات كاألمف خبلؿ معيد ال، كجاء ذلؾ خطة(

، كذلؾ مف خبلؿ  كضع استراتيجية تشمؿ كافة االبعاد مف أجؿ العمؿ عمى دراستيا كتقديـ كؿ ما يمـز

 (.2019صندكؽ كقفية القدس كبنؾ التنمية االسبلمي)قريع كأخركف، 

المجتمع المحمي، تعتمد عمى تعزيز المشاركة في التنمية، كقد ركزت الجامعة عمى أف  التنمية المبنية عمى 

كتقكية التنكع في المجتمع، كبناء التماسؾ االجتماعي كالكحدة المستندة إلى احتراـ التنكع، كبناء ركح 

كالصبلبة كالمناعة الكطنية كاالجتماعية، كتنمية ركح العمؿ التطكعي كالطكعي، كما  المجتمعيةالمسؤكلية 

لؾ كمو مف زيادة عافية المجتمع، كتعزيز االنتاجية كالنيكض بالرأسماؿ البشرم ككنو يمثؿ عماد يترتب عف ذ

كركيزة التنمية، كبناء السيادة مف اسفؿ كتثبيت الكجكد الكطني كاالجتماعي كخمؽ حقائؽ فمسطينية عمى 

 (.2019 االرض كتعزيز البعد التحررم مف االحتبلؿ كمف القيكد الداخمية معا)سالـ كرداد،

كعمى صعيد االىتماـ الثقافي عمؿ مركز تنمية المجتمع التابع لجامعة القدس الكثير مف النشاطات الثقافية 

المختمفة لمشباب كالتي شممت اسبكع القراءة، كذلؾ لتعزيز كعي شباب القدس فيما يخص قضيتيـ كالتعرؼ 

ف القصص الشعبية كعف الثكار كالمناضميف عمى التراث المقدسي، إضافة الى لقاءات مع الحككاتي لمحديث ع

(، كاىتـ أيضان مركز تنمية المجتمع بعمؿ قمة مجتمعية لكافة المجاف المجتمعية 2016في القدس)االجرب، 

في القدس كذلؾ في حـر كمية ىند الحسيني، كذلؾ بمشاركة مف رئيس جامعة القدس، ككافة النكاب، كركزت 

اليب التي يمكف مف خبلليا تقديـ المساعدة كالدعـ لممجتمع المقدسي، القمة عمى البحث في الطرؽ كاالس

( مف السكاف، أف ىناؾ تخكؼ مف قبؿ المجتمع 1500حيث بيف بحث اجراه المركز عمى ما يقارب )

المقدسي فيما يخص اليجمات التي يقكـ بيا االحتبلؿ االسرائيمي في المدينة، كخرجت القمة بتكصيات ميمة 
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قامة النشاطات  فيما يخص دعـ صمكد القدس كتنمية المجتمع المحمي كتنفيذ البرامج كالفعاليات المختمفة، كا 

عمى أسس عممية كاكاديمية  كبالتعاكف مع الشركاء مف أجؿ حماية القدس كمقدساتيا، كتعزيز صمكد 

 (. 2016المجتمع المقدسي في كجو االحتبلؿ)الكسكاني، 

ابع لمجامعة بتنظيـ ندكة قانكنية لتمكيف المجتمع المقدسي في المدينة، فيما قاـ مركز العمؿ المجتمعي الت

كجاءت ىذه المقاءات لمتعريؼ بالكضع القانكني لمقدس، كتكعية المكاطنيف فيما يخص الترخيص كالبناء 

كالضرائب، كالتعامؿ مع سمطات االحتبلؿ في المدينة، كقد حاضر العديد مف المحاميف ذكم االختصاص، 

ىذا المقاء في إفادة المقدسييف مف الناحية القانكنية كتكعيتيـ بحقكقيـ عندما يتـ اليدـ أك الترحيؿ أك كاسيـ 

 (.2018غيرىا مف االجراءات)شاىيف، 

كاىتـ معيد الطفؿ التابع لجامعة القدس مف خبلؿ مركز الفنكف كالمحاكاة البصرية  بعمؿ ميرجاف الفنكف 

اب المقدسي كالتعرؼ عمى مكاىبيـ في مجاؿ الفف كدعـ ىذه المكاىب البصرية، كيأتي ذلؾ لتمكيف الشب

االحتبلؿ، كذلؾ دعـ النشاطات ذات الطابع  نتيجةلمكصكؿ الى العالمية، كلمتعريؼ بمعاناة الشباب المقدسي 

المعرفي كالثقافي كالتي تكجو معاناة اىؿ القدس مف خبلؿ الرسكمات كاالفبلـ القصيرة، كساىـ المركز 

عاكف مع مؤسسة تعاكف كصندكؽ االنماء العربي الى دعـ انتاج افبلـ قصيرة حكؿ معاناة المقدسيف، كذلؾ بالت

 (.2019لتعزيز صمكدىـ)الخالص، 

كما اىتمت جامعة القدس بما يخص التراث المقدسي، إذ تـ االنتياء مف المرحمة االكلى مف اعادة تأىيؿ 

شقة في  45ع الترميـ في البمدة القديمة، كقد تـ تجيير مجمع دار القنصؿ كالذم يعد مف اضخـ مشاري

المرحمة االكلى، كجاء ىذا العمؿ بالشراكة مع مؤسسات كثيرة منيا االتحاد االكركبي كبرنامج االمـ المتحدة 

لممستكطنات البشرية، كيأتي ىذا العمؿ مف أجؿ دعـ صمكد ابناء القدس، كالحفاظ عمى معالـ المدينة 
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لمحفاظ   يخية كالدينية، كسيعمؿ عمى عقد نشاطات ثقافية كتربكية تخدـ سكاف المدينة، باإلضافةالمقدسة التار 

كىذا المشركع عمى المبلمح الفمسطينية لممدينة كدعـ الفمسطينييف في القدس الذيف يكاجيكف كاقعان قاسيان، 

الذم تعمؿ الجامعة مف أجؿ تعزيزه يسيـ في إحياء ىذه البمدة كالحفاظ عمى ىكيتيا التاريخي، ك  الحيكم كالياـ

 (2019كترسيخو بأشكاؿ مختمفة كفي جميع االتجاىات )أبككشؾ، 

كما ركزت جامعة القدس عمى العمؿ االجتماعي، فقد عقدت دكرة بالمشاركة مع جمعية المحبة مف أجؿ  

مجتمع المقدسي، كقد إعداد االسرة السعيدة، كتقديـ العبلج الكقائي لمتفكؾ االسرم، كحاالت الطبلؽ في ال

اسيمت ىذه الدكرات في رفع مستكل الكعي لدل المشاركيف، كأصبح لدييـ الخبرة كالمعرفة في التعامؿ مع 

الحاالت الطارئة فيما يخص التنشئة االسرية، كىذا يؤدم الى تماسؾ المجتمع المقدسي، كيحافظ عمى المبنة 

 (.2019كد المقدسييف في القدس)عكيس، األساسية فيو كىي االسرة، كبالتالي رفع مستكل صم

لجامعة القدس دكر حيكم كىاـ في قمب مدينة  كقد ركز رئيس جامعة القدس في الكثير مف الحكارات عمى أف  

القدس حيث تتنكع أنشطتيا ىناؾ دعمان لممقدسييف كتحسينان لظركفيـ المعيشية الصعبة التي تكاجييـ فييا، 

الجامعة حصمت عمى المرتبة األكلى عمى مستكل  تمعية تجاه القدس، كيذكر أف  كايمانان منيا بمسؤكليتيا المج

الكطف العربي، كأكثر جامعة ُتعنى بالمسؤكلية االجتماعية لمجامعات تجاه القضايا المجتمعية، لتعتبر بذلؾ 

 .(2019الجامعة األكثر التزامان بقضايا مجتمعيا خاصة في مدينة القدس)ابك كشؾ، 

القدس لمدراسات كاالبحاث عمى طرح خطة مفصمة حكؿ كافة االحياء في مدينة القدس،  كما عمؿ معيد

( ضركرة العمؿ 2022-2018كالتي تشمؿ كافة القطاعات، كقد شممت الخطة المعدة لمدة خمس سنكات )

كجكد كصمكد المكاطف الفمسطيني المقدسي اإليجابي الفاعؿ لبلستمرار في البناء كالحياة لمحفاظ عمى 

لكريمة، بدال مف تركو بصمكد سمبي ال يقيو إجراءات االحتبلؿ القمعية التي تعمؿ عمى ىدـ كؿ ما يخص ا
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التراث الحضارم كالثقافي كالديني كاألثرم لفمسطيف، كعميو يريد المقدسيكف رأسماؿ بشرم يستطيع الكقكؼ 

 (2019الى جانبيـ كلديو امكانيات دعميـ لتعزيز صمكدىـ)رداد كسالـ، 

ف القكؿ إف  المكاطف المقدسي بحاجة الى بناء المناعة االجتماعية كالحصانة في مكاجية اختراقات يمك

االحتبلؿ كاالنقسامات المختمفة لمطيؼ الفمسطيني داخؿ المدينة، كالعمؿ عمى تعزيز المكاطنة الفمسطينية 

ة كلبناء عافية مجتمعنا الداخمية المبنية داخؿ المجتمع المقدسي، كاالحتفاء بو بكصفو نقطة قكة  في المكاجي

 مف خبلؿ بناء التكامؿ بيف المتنكعيف.

كاىتمت جامعة القدس بمشاركة أم مؤسسة فيما يخص القدس، إذا شاركت جامعة القدس في القمة الشبابية 

المقدسية كالتي قامت بتنظيميا مؤسسة الرؤيا الفمسطينية، كالتي ىدفت الى بث ركح الريادة لدل الشباب 

لمقدسي، كالذم يكاجو الكثير مف القيكد كالتحديات التي تقمؿ مف تطكره عمى الصعيد العممي كالميني، ا

 (2012كشاركت جامعة القدس مف خبلؿ ممثميف عنيا مف الشباب، كأيضا مف االدارة )مؤسسة تعاكف، 

ؤسسي، حيث عقد كما اىتمت جامعة القدس بالمرأة المقدسية، كتطكيرىا كتنمية حضكرىا المجتمعي كالم

المؤتمر الثاني لمبرلماف النسكم المقدسي في جامعة القدس، كالذم ناقش دكر المرأة في المجتمع المقدسي كما 

تتعرض لو مف ضغكطات مختمفة، حيث أف المرأة في القدس تعرضت الى الكثير مف الضغكطات، ككانت 

احتياجات المرأة المقدسية كسبؿ تكفير الدعـ المدافع عف القدس كسقطت شييدة، كأسيرة، كذلؾ ناقش المؤتمر 

ليا، كالعمؿ عمى تكعيتيا كتطكيرىا لتككف قادرة عمى مكاجية التحديات المختمفة التي تكاجو المرأة 

 (.  2013المقدسية)جامعة القدس، 
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ي كعمى الصعيد العاـ اىتمت جامعة القدس بالقدس كعاصمة لمدكلة الفمسطينية، فقد عقدت المؤتمر الثان

بعنكاف القدس كالمستقبؿ كذلؾ في حـر المدينة المقدسة، في مركز دراسات القدس، كناقش المؤتمر قضايا 

القدس عمى الجانب السياسي كاالكاديمي كالعممي، كما ناقش المؤتمر االحتبلؿ االسرائيمي لمقدس، كعدـ 

زيز صمكدىـ، كما أكصى قانكنية ىذا االحتبلؿ، كتطرؽ الى صمكد الشباب المقدسي، كالى آليات تع

المشارككف في المؤتمر بضركرة أف يككف ىناؾ مشركع اقتصادم سياسي يخدـ المدينة المقدسية، كالعمـ عمى 

رفع مستكل الثقافة لدل الشباب المقدسي كتكعيو ابناء المجتمع الفمسطيني ككؿ بمعمكمات عف القدس 

جير لمسكاف، كتدمير لممباني كالمنشآت االثرية في كحضارتيا كتاريخيا، كما تتعرض لو اليـك مف تيكيد كتي

القدس، كما أكصكا بضركرة االىتماـ بالمرأة المقدسية كالنيكض بيا، كاعطاء الشباب الفرص المختمفة كتكفير 

 (.2018الدعـ ليـ لمقياـ بمشركعات تساعدىـ عمى الصمكد في كجو االحتبلؿ) جامعة القدس، 

اسات كاالبحاث فقد ركزت الخطة العامة ليـ عمى االخذ بعيف االعتبار كفي إطار عمؿ معيد القدس لمدر 

النطاؽ الجغرافي، بأف تركز الخطة عمى المجتمعات المحمية المقدسية في كافة انحاء محافظة العمؿ عمى 

القدس، كذلؾ مع اختبلؼ في اتجاىات التركيز التنمكم حسب خصكصيات كؿ مجتمع محمي، ككذلؾ حسب 

قائمة بيف المجتمعات المحمية المقدسية القائمة ضمف حدكد البمدية االسرائيمية ليا، كتمؾ القائمة التمايزات ال

خارج تمؾ الحدكد، عممان أف ىذا التمايز يسير نحك االنحسار نظران لطرح مشركع القدس الكبرل الذم سيضـ 

)رداد كسالـ، ـ تسميتياية القدس الكبرل كما تتغكش عتسيكف كجفعات زئيؼ كمعالي ادكميـ لحدكد بمد

2019.) 
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 الصمكد المجتمعي  2.1.9

بكصفو عممية متنامية تعكس قدرة  Resilience   Societalتنظر األدبيات التنمكية إلى الصمكد  

الحككمات المحمية كشركاء التنمية اآلخريف، كفي مقدمتيـ القكل الفاعمة في المجتمع المحمي عمى المطاكلة، 

مة عف آثار األزمة، كاستيعاب الصدمات، كالتكيَّؼ، كالتعافي، كتضميد الجراح مف كمقاكمة التحديات الناج

عادة البناء بنحٍك أفضؿ. كىناؾ إدراؾ متزايد بأف األزمات تتأثر في الكاقع  آثار اإلرىاب كالعنؼ كالنزكح، كا 

شؾ، أف البمداف  كمف دكف  بالعمؿ اإلنساني أك التقاعس عف العمؿ، فضبلن عف طبيعة الخيارات التنمكية.

التي حققت تقدمان مممكسان في مؤشرات التنمية البشرية في الكقت الحاضر، تدفع كمفان عالية في مكاجية 

األحداث المدمرة، فاألضرار الناجمة عف تمؾ األزمات قد تدفع بالببلد إلى الرككد، كالتشظي، كالصراع، كربما 

 .(2012شمالي، )تؤدم إلى التفكؾ

تعزيز فرص العمؿ داخؿ المدينة المقدسة، كتمكيف افراد  تمع المقدسي يتمثؿ الصمكد فيكعمى صعيد المج

نتج عف سياسات إسرائيؿ العنصرية كاليادفة إلى التقميؿ مف نسبة السكاف الفمسطينييف في القدس ، إذ المجتمع

مكانيات التكسع العمراني، كىدـ المنازؿ غير المر  خصة، كسحب حؽ مف خبلؿ تحديد عدد رخص البناء كا 

نزكح آالؼ المقدسييف إلى خارج حدكد بمدية االحتبلؿ كالسكف  إلى -اإلقامة، كالتشديد في قضايا لـ الشمؿ

في منازؿ بدكف ترخيص كمف دكف خدمات تذكر، كقبكؿ العيش في ظركؼ غير آدمية بغية االحتفاظ بحؽ 

 .الدخكؿ إلى المدينة كالعمؿ فييا

تعزيز صمكدىـ مف خبلؿ دعميـ مف الناحية القانكنية، كمف النكاحي  حيث عممت مراكز الجامعة عمى

 االجتماعية كاالقتصادية المختمفة.
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 انذساعبد انغبثمخ  1.1

تناكلت العديد مف الدراسات السابقة مفيكـ المسؤكلية المجتمعية لمجامعات، باعتبار أف  الجامعات ىي مركز 

يف كرفع مستكل الثقافة كالمعرفة كمساعدة األفراد في المجتمع مف المعرفة األكؿ كليا الدكر األساس في تمك

خبلؿ إسقاط برامجيا المختمفة عمييـ، كسيتناكؿ الباحث في ىذا الجزء بعض الدراسات العربية كاالجنبية التي 

 تناكلت المسؤكلية المجتمعية لمجامعات.

 (2018دراسة الشيشنية)

س المفتكحة في خدمة المجتمع في ضكء مسئكليتيا المجتمعية مف ىدفت الدراسة إلى معرفة دكر جامعة القد

كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية، كلتحقيؽ األىداؼ تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، ككانت أداة 

الدراسة األساسية عبارة عف استبانة، طبقت عمى جميع أعضاء ىيئة التدريس المتفرغيف بالجامعة خبلؿ 

، كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة 73ـ كالبالغ عددىـ 2016/2017ي األكؿ مف العاـ الجامعي الفصؿ الدراس

مف النتائج أىميا أف دكر جامعة القدس المفتكحة في خدمة المجتمع في ضكء مسؤكلياتيا المجتمعية بمغ 

ي المرتبة %، كجاء مجاؿ دكرىا في خدمة المجتمع في ضكء مسؤكلياتيا تجاه الطمبة ف75.89مستكل مرتفع 

%، كجاء في المرتبة األخيرة دكرىا تجاه المجتمع 76.413%، ثـ تجاه العامميف بنسبة 78.94األكلى بنسبة 

بيف  (α ≤ 0.05) %، كتبيف أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة73.213بنسبة 

خدمة المجتمع في ضكء مسئكليتيا  استجابات أعضاء الييئة التدريسية حكؿ دكر جامعة القدس المفتكحة في

 المجتمعية تعزل لمتغيرات الجنس، كالعمر، كالمؤىؿ العممي، كسنكات الخدمة، كالرتبة األكاديمية، كالكمية.

بدراسة ىدفت الى تقصي دكر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي في تعزيز مفيـك  (2018ابو شعيرة)فيما قاـ 

ي في ضكء تحديات العصر، كالتعرؼ عمى تأثير متغيرات المسؤكلية المجتمعية لدل الشباب الجامع
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الدراسة)الجنس، الكمية، كعدد الدكرات( عمى استجابات أفراد عينة الدراسة، استخدـ فييا المنيج الكصفي، 

مف أعضاء ىيئة التدريس، كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف   123كطبقت الدراسة عمى عينة مككنة مف 

ىيئة التدريس عمى مقياس دكر كسائؿ التكاصؿ االجتماعي قد جاء بدرجة كبيرة متكسطات استجابة أعضاء 

(، كما أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية ألثر الجنس، إلى أن يا أكضحت فركؽ 3.68كبتقدير )

 ذات داللة إحصائية ألثر الكمية كلصالح الكمية الصحية، كلعدد الدكرات التدريبية ثبلث دكرات فما فكؽ.

كاقع تفعيؿ المسؤكلية المجتمعية بكميات جامعة اإلماـ محمد  لمتعرؼ عمى( 2017البصير ) كجاءت دراسة

بف سعكد اإلسبلمية، كقد تـ اختيار المنيج الكصفي المسحي، كاالستبانة أداة لمدراسة، كتككف مجتمع الدراسة 

كف بدرجة "ضعيفة" عمى تفعيؿ ( عميدا كككيبل، كتكصمت الدراسة إلى أف أفراد الدراسة متفق58مف )

المسؤكلية المجتمعية بكميات الجامعة في ُبعدي و التنظيمي كالمجتمعي. كأف أفراد الدراسة متفقكف بدرجة 

"متكسطة" عمى تفعيؿ المسؤكلية المجتمعية بكميات الجامعة في ُبعده األكاديمي. أف أفراد الدراسة مؤيدكف 

يؿ المسؤكلية المجتمعية، كعمى المقترحات لتفعيؿ المسؤكلية بدرجة "عالية" عمى كجكد صعكبات لتفع

المجتمعية بكميات الجامعة. أشارت الدراسة أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد 

الدراسة في جميع محاكر االستبانة تعزل لمتغيرات الدراسة، إال في محكر كاقع تفعيؿ المسؤكلية المجتمعية 

سنكات كأكثر لصالح  10سنكات، كمف سنكات خدمتيـ  5المجتمعي بيف مف سنكات خدمتيـ أقؿ مففي ُبعده 

 سنكات كأكثر. 10مف سنكات خدمتيـ 

فيدفت إلى تقديـ رؤية مقترحة لممسؤكلية المجتمعية لجامعة الممؾ فيصؿ مف ( 2017الحاجي)أما دراسة 

لمجامعات في األدب التربكم المعاصر، استخدمت خبلؿ التعرؼ عمى األسس النظرية لممسئكلية المجتمعية 

( مف أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الممؾ فيصؿ، 428الدراسة المنيج الكصفي، تمثمت عينة الدراسة مف )
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%( كبمغت نسبة 40.45كتكصمت الدراسة إلي أف إجمالي درجة التكافر ألبعاد المسؤكلية المجتمعية كانت )

%( كما تكصمت الدراسة إلي عدـ كجكد فركؽ ذات 54.91جكة النسبية )%( كبمغت الف95.36األىمية ) 

 داللة إحصائية كفؽ متغير الجنسية، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كفؽ الدرجة العممية، الجنس، الكمية.

المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس كما يراىا دراسة ىدفت التعرؼ إلى كاقع  (2017بو ىالل)كأجرت أ

. ككانت عينة عشكائية طبقية مف 2017يئة التدريس في الجامعة، كمؤسسات المجتمع المحمي، أعضاء ى

( فردان، ككانت عينة قصدية مف مؤسسات المجتمع المحمي، 130مجتمع أعضاء ىيئة التدريس كعدد أفرادىا )

تحقيؽ أىداؼ الدراسة ( أفراد، إضافة الى عينة متيسرة مف الكثائؽ المحفكظة لدل الجامعة. كل6كعدد أفرادىا)

(: االستبانة، كالمقابمة، كالكثائؽ. كتـ Triangulationتـ استخداـ المنيج الكصفي، باستخداـ أدكات ثبلث)

التأكد مف الصدؽ كالثبات بالطرؽ التربكية كاالحصائية المناسبة، كأشارت نتائج الدراسة المتعمقة بأداة الدراسة 

المئكية لتقديرات أفراد عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس لمدل تبني األكلى)االستبانة( الى أف  النسبة 

%، أم ا بخصكص كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة 50جامعة القدس لممسؤكلية المجتمعية جاءت أقؿ مف 

)المقابمة( القدس كفؽ مجاالتيا، فقد جاءت التقديرات بدرجة متكسطة، أم ا النتائج المتعمقة بأداة الدراسة الثانية

فقد أشارت إلى عدـ رضا أفراد مؤسسات المجتمع المحمي عف كاقع المسؤكلية المجتمعية لجامعة القدس، 

بشكؿ عاـ، أم ا أداة الدراسة الثالثة )الكثائؽ( فقد أشارت الى عشرات االتفاقيات المكقعة بيف الجامعة  كالعديد 

كد فركؽ ذات داللة احصائية  بيف تقديرات أفراد عينة مف المؤسسات، كما أشارت نتائج الدراسة الى عدـ كج

 الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس لكاقع المسؤكلية المجتمعية تعزل لمتغيرات الدراسة جميعيا.

إلى إبراز دكر الجامعات العربية في تفعيؿ خدمة المجتمع في ضكء  دراسة ىدفت( 2015العياشي )كاجرل 

زايد االىتماـ في السنكات العشر األخيرة حكؿ مفيـك المسؤكلية االجتماعية مسؤكليتيا االجتماعية، كرغـ ت



44 
 

كأصبح المجتمع يتطمع إلييا لمكاجية المشكبلت االجتماعية التي زاد تفاقميا كتأثيرىا في العالـ، إال أف 

التالي مستكل االىتماـ العربي بالمسؤكلية االجتماعية مازاؿ يسير بخطى بطيئة كغير كاضحة المعالـ، كب

لمدراسة أىمية خاصة ألف معيار نجاح الجامعة كرسالتيا محدد في إقامة العبلقة كتكثيقيا لذلؾ ىي دعكة إلى 

ضركرة ربط الجامعة بالمجتمع كالبيئة، بؿ كىيمنة البيئة عمى برامج الجامعة كحتمية مشاركتيا في مختمؼ 

 .كاعية التي تحمؿ ىمكمياالمناسبات لتككف صكت أفراد المجتمع كمع األمة كالطبقة ال

كضع إطار لبلستدامة كالمسؤكلية االجتماعية دراسة ىدفت الدراسة إلى (Mohamed, 2015)كأجرل محمد

نائب عميد لشؤكف  12مع التركيز عمى جامعة جنكب الكادم، كاستخدمت الدراسة المقاببلت حيث تـ مقابمة 

ية كالبيئية. كتظير النتائج أف  جامعة الكادم الجديد البيئة كخدمات المجتمع عمى مسائؿ المسؤكلية المجتمع

جراءات لكنيا مجزأة كتفتقد  تدمج المسؤكلية االجتماعية كاالستدامة في الخطط االستراتيجية. كلدييا سياسات كا 

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

 ات المصريةفي الجامع

في دراستيـ  (Chen, Nasongkhla & Donaldson, 2015) فيما كضح شيف كناسنجبل كدكنالدسكف

تكضيح أىمية المسؤكلية المجتمعية في الجامعة إلى أف  المسؤكلية المجتمعية ىي مسؤكلية التي ىدفت الى 

ع كالبيئة، مف خبلؿ سمكؾ شفاؼ كليست متطمبان مف مؤسسة، مف أجؿ أف  تؤثر قراراتيا كأنشطتيا عمى المجتم

كالذم يأخذ في االعتبار تكقعات أصحاب  كأخبلقي يساىـ في استدامة التنمية كالصحة كرفاىية المجتمع

المصمحة، في االمتثاؿ لمقانكف المعمكؿ بو كبما يتفؽ مع المعايير الدكلية لمسمكؾ، كانيا تتكامؿ في جميع 

 أنحاء المؤسسة كفي عبلقتيا.
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يدفت الدراسة الى تكضيح المسؤكلية ف (Alzyoud & Bani-Hani, 2015الزيكد كبني ىاني) أما دراسة

كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي، كتعد الدراسة مف  .المجتمعية لمؤسسات التعميـ العالي تحديدان الجامعات

في الكقت الحالي  الدراسات النكعية التي اعتمدت عمى تحميؿ الحالة. كتكصمت الدراسة الى أف  الجامعات

تمثؿ بيئة جديدة كتحديات تستمـز أف  تككف مستقمة عف دعـ الحككمة كالدكلة، إف  البيئة المتغيرة التي تعمؿ 

فييا الجامعات كالتحديات التي يكاجييا التعميـ العالي تـ تعريفيا كالتالي: التكسع الشامؿ لمتعميـ العالي، 

ات، تنكيع المكارد المالية؛ التدكيؿ؛ التغيرات التي أحدثتيا تكنكلكجيا انخفاض االنفاؽ الحككمي كالدعـ لمجامع

المعمكمات كاالتصاالت، تبني المناىج مف أجؿ استيعاب كاالستفادة مف متطمبات سكؽ العمؿ، كىذه التغيرات 

لتركيز كىذه التحديات يككف ليا تأثير عمى نكعية التعميـ، كاستقبلؿ الجامعة كالحرية األكاديمية كتغير ا

كالمسؤكليات تجاه المجتمع. كىذا يسمط الضكء عمى اف الجامعات تتجو نحك الخصخصة التي تدعكىـ الى 

اف يككنكا مكاطنيف لدييـ الطابع التشاركي كالطريقة االفضؿ لمجامعات لتحقيؽ ذلؾ ىك تبني مفيـك المسؤكلية 

 المسؤكلية. 

ر إدارة جامعة القدس المفتكحة في فمسطيف في عمى الكشؼ عف دك  (2014دراسة ابوساكور)فيما ركزت 

تمكيف الشباب كتنمية قدراتيـ في المجتمع الفمسطيني، استخدـ الباحث المنيج الكصفي، تككنت عينة الدراسة 

(طالٍب كطالبة، أظيرت نتائج الدراسة أف درجة تقدير أفراد العينة الكمية لدكر إدارة جامعة 1000مف  مف)

مكيف الشباب كتنمية قدراتيـ مرتفعة، كتبيف كجكد فركؽ ذات دالة إحصائية تعزل القدس المفتكحة في ت

 لمتغير الجنس كلصالح اإلناث، ككجكد فركؽ ذات دالة إحصائية كالحالة االجتماعية كمكاف السكف.

دراسة ىدفت الى التعرؼ عمى دكر الجامعة تجاه المسؤكلية المجتمعية في  (2014الشمري) في حيف أجرل

معات الحككمية في مدينة الرياض مف خبلؿ تقدير القيادات الجامعية ليذا الدكر، مع تقديـ مقترحات الجا
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تطكر أداء الجامعات في ىذا الجانب. كقد استخدمت الدراسة المنيج الكصفي المسحي، كاعتمدت االستبانة 

في الجامعات الحككمية في  ( أفراد مف القيادات الجامعية107أداة لجمع بياناتيا؛ كبمغت عينة الدراسة )

مدينة الرياض، ككاف مف أبرز نتائجيا أف كشفت عف دكر "جيد" لمجامعات تجاه المسؤكلية المجتمعية بشكؿ 

عاـ، إال أن يا ال زالت غير محددة بالشكؿ الذم يجعؿ منيا ميمة كاضحة ليا قكاعد منظمة، كمنيجية 

قع ضمف كظيفة الجامعة الثالثة المرتبطة بخدمة المجتمع. كاضحة، كميزانية محددة، كأف ما يقدـ حتى اآلف ي

كما أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية كفقا لمتغير الجامعة بيف كؿ مف جامعة اإلماـ كجامعتي الممؾ 

ذات داللة إحصائية كفقا لمتغير المركز الكظيفي لصالح  سعكد كاألميرة نكرة لصالح جامعة اإلماـ، كفركقان 

 قيادية العميا. بينما لـ تظير أم فركؽ تعزل لمتغير الدرجة العممية أك نكع الكمية. المراكز ال

دراسة حكؿ تطكر الممارسات األخبلقية كالمسؤكلية  (Alcota et all, 2013) فيما اجرل الككتا كآخركف

 المجتمعية في كميات طب األسناف في جامعة تشيمي، مف خبلؿ تعزؼ تصكرات أعضاء ىيئة التدريس

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

المقاببلت المعمقة مع ستة عشر فردان)ثمانية أساتذة كثمانية طبلب( أف  مناىج كمية طب األسناف أعدت 

جتماعية بالشكؿ الذم يجعؿ الطالب ال لمتعميـ التقني كالتدريب؛ مما قد يفشؿ دكرىا في معالجة المشكبلت اال

يتحمؿ المسؤكلية المجتمعية كال يسيـ في حؿ مشكبلت المجتمع، كما أظيرت نتائج تحميؿ ىذه المقاببلت أف 

الطبلب كاألساتذة ال يمقكف التشجيع الكافي لبللتزاـ األخبلقي كالشعكر بالمسؤكلية المجتمعية في المناىج 

ت التعميمية المستخدمة" مما يظير حاجتيا إلى المراجعة كتعزيز االلتزاـ بيذه الدراسية الحالية كالممارسا

 .المسؤكلية
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ىدفت الى معرفة مدل مساىمة التعميـ الجامعي المفتكح في تمكيف الشابات  دراسة( 2012العسيمي) كاجرت

ينة الدراسة مف كجية نظر الخريجات في فرع الخميؿ. استخدـ فييا المنيج الكصفي التحميمي، تككنت ع

( خريجة، أظيرت الدراسة أف استجابات أفراد العينة حكؿ الفقرات المتعمقة بالتمكيف الجامعي 102مف)

لممجاالت كافة كانت مرتفعة. كأظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغيرات التخصص، 

ما كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية في كمكاف السكف، كالميارة في استخداـ الحاسكب، كالمغة اإلنجميزية. بين

مجاؿ الميارات الشخصية كالقيادية، كفي الجانب االقتصادم، بيف الطالبات المتزكجات كالطالبات العزباكات، 

كلصالح الطالبات المتزكجات في مجاؿ العمؿ الحالي، ككانت الفركؽ في الجانب االقتصادم بيف المكظفات 

ككجدت فركؽ بيف مديرات المؤسسات كصاحبات العمؿ الحر،  .كظفاتكصاحبات العمؿ الحر، لصالح الم

لصالح مديرات المؤسسات، كفي الجانب السياسي كجدت فركؽ بيف المكظفات كصاحبات العمؿ الحر، 

لصالح المكظفات. ثـ كجدت فركؽ بيف مديرات المؤسسات كصاحبات العمؿ الحر، لصالح مديرات 

مي؛ كانت الفركؽ بيف مف يحممف المؤىؿ العممي بكالكريكس، كمف يحممف المؤسسات، كفي متغير المؤىؿ العم

 .الماجستير، لصالح الماجستير
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 انزؼمٛت ػهٗ انذساعبد انغبثمخ 1.1

اىتمت الدراسات السابقة بالمسؤكلية المجتمعية لمجامعات، كذلؾ مف كجيات نظر مختمفة، فاىتمت دراسة 

بآراء  (Alcota et all, 2013)كدراسة  (2017الحاجي)كدراسة ( 2017كدراسة ابك ىبلؿ) (2018شيشنية)

دراسة ( ك 2017البصير )( كدراسة 2018اعضاء ىيئة التدريس في الجامعات، فيما اىتمت دراسة ابك شعيرة)

باراء الطمبة انفسيـ في  (Chen, Nasongkhla & Donaldson, 2015)( كدراسة 2015العياشي )

 جتمعية.الجامعات نحك المسؤكلية الم

اتفقت الدراسات السابقة مف حيث االىداؼ حيث ركزت عمى المسؤكلية المجتمعية لمجامعات كدكرىا في 

كما اتفقت اغمب الدراسات مف حيث االداة المستخدمة، كىي االستبانة، كذلؾ مف حيث ، تطكير المجتمع

 كغمب عمييا المنيج الكصفي التحميمي. المنيج، 

لجامعات ليا دكر فيما يخص المسؤكلية المجتمعية، كانيا تعمؿ عمى تقديـ تكصمت الدراسات الى أف ا

 االسيامات المختمفة فيما يخص تنمية المجتمع بأبعاد مختمفة. 

استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في االدب النظرم لمدراسة، كما استفاد منو في ربط النتائج التي تكصؿ 

 الدراسات، كأيضا فيما يخص بناء اداة الدراسة الييا بالنتائج التي تكصمت الييا 

أما الدراسة  الحالية فتختمؼ في ككنيا تعمؿ عمى دراسة دكر المسؤكلة المجتمعية لممراكز التابعة لمجامعة، 

كىي مف الدراسات االكائؿ في ىذا المجاؿ حسب اطبلع الباحث، كما انيا ركزت عمى مدينة القدس بشكؿ 

المكاطنيف فييا يعانكف مف التيجير مف قبؿ االحتبلؿ، كذلؾ محاكلة تيكيد نيا خاص كتعزيز صمكدىا، كك 

  المدينة.
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 انفصم انثبنث

________________________________________________________ 

 انطشٚمخ ٔاإلخشاءاد 

 

رؽ الػػى يعػػرض الباحػػث فػػي ىػػذا الفصػػؿ كصػػفان لبلجػػراءات التػػي قػػاـ بيػػا فػػي ىػػذه الدراسػػة، حيػػث سػػيتـ التطػػ

كعػػرض طػػرؽ التأكػػد مػػف  صػػدؽ  كصػػؼ مجتمػػع الدراسػػة، كتحديػػد العينػػة، كػػذلؾ بنػػاء أداة الدراسة)االسػػتبانة(،

 االستبانة كثباتيا، كتكضيح األساليب االحصائية المتبعة مف قبؿ الباحث في الدراسة. 

 يُٓح انذساعخ 1.  1

، كىػك ذلػؾ الكصفي فقد استخدـ الباحث المنيجككف المنيج ىك األسمكب كالطريقة المتبعة في إعداد الدراسة، 

المنيج الذم ييتـ بدراسة الظاىرة أك القضية كما ىي دكف تػدخؿ منػو، ثػـ يػتـ العمػؿ عمػى فحصػيا مػف خػبلؿ 

تحميػػؿ بياناتيػػا، كبيػػاف العبلقػػة بػػيف مككنػػات كاآلراء التػػي تطػػرح حكليػػا، أداة الدراسػػة، حيػػث يػػتـ العمػػؿ عمػػى 

كاآلثػػػار التػػػي تحػػػدثيا، كىػػػك أحػػػد أشػػػكاؿ التحميػػػؿ كالتفسػػػير العممػػػي المػػػنظـ لكصػػػؼ كالعمميػػات التػػػي تتضػػػمنيا 

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص كالتحميؿ.ال  ظاىرة أك المشكمة، كتصنيفيا كتحميميا كا 

 انذساعخ يدزًغ 1 .1

شممت العامميف في مراكز العمؿ المجتمعي بشكؿ عاـ في مدينة القدس، تألؼ مجتمع الدراسة مف جميع 

( 18التابعة لجامعة القدس، كأيضان غيرىا مف المؤسسات كبمغت جميعيا ما يقارب )المراكز  الدراسة منيا

، إذ إف بعض ىذه المراكز قد تتأثر 2019مركزان عامبلن حتى تاريخ إعداد الدراسة كذلؾ في نياية العاـ 

 ( مكظفان كمكظفة.320المراكز ) مف قبؿ االحتبلؿ االسرائيمي، كبمغ عدد العامميف في ىذه باإلغبلؽ

 ػُٛخ انذساعخ  1.  1

تػـ اختيػارىـ بشػكؿ  الدراسػة، كالػذيفاستبانة، تـ تكزيعيا عمى أفػراد مجتمػع  (246اشتممت عينة الدراسة عمى )

، كتػػػػػـ تحديػػػػػد العينػػػػػة ضػػػػػمف 2019عشػػػػػكائي مػػػػػف المراكػػػػػز العاممػػػػػة فػػػػػي مدينػػػػػة القػػػػػدس، كذلػػػػػؾ فػػػػػي العػػػػػاـ 
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( ، كبعد التحميؿ تبيف أف العػدد الكمػي الصػالح https://www.surveysystem.com/sscalc.htmمكقع)

 ( استبانة.239لمتحميؿ بمغ )

 يزغٛشاد أفشاد ػُٛخ انذساعخ ٔصف 1 .1  

 (: رٕصٚغ أفشاد ػُٛخ انذساعخ حغت يزغٛشاد انذساعخ.1.1خذٔل )
 النسبة المئوية العدد وىالمست المتغير

 65.3 156 ذكر الجنس

 34.7 83 أنثى

 13.4 32 سنة 25أقؿ مف  العمر

 36.0 86 سنة 35أقؿ مف -25مف 

 25.5 61 سنة 45أقؿ مف  -35مف 

 25.1 60 سنة فأكثر 45

 6.3 15 دبمكـ المؤىل العممي

 74.9 179 بكالكريكس

 18.8 45 فأعمىماجستير 

ل في المؤسسة أو العمل سنوات العم
 المجتمعي

 11.7 28 سنكات 5 -1مف 

 25.1 60 سنة 11-6مف 

 36.0 86 سنة 17 -12مف 

 27.2 65 سنة فأكثر 18

 30.1 72 نشاط اجتماعي الىتماممجال 

 22.6 54 نشاط اقتصادم

 47.3 113 نشاط ثقافي

 ..0 939 انًدًٕع

 

% لمػذككر، كنسػبة 65.3متغيػر الجػنس أف نسػبة اد عينة الدراسػة حسػب تكزيع أفر  ( تبيف أف  1.3مف الجدكؿ )

أقػؿ مػف -25% مػف 36سػنة، كنسػبة  25% ألقػؿ مػف 13.4العمر أف نسبة % لئلناث. كيبيف متغير 34.7

سػػػنة فػػػأكثر. كيبػػػيف متغيػػػر  45% ؿ 25.1سػػػنة، كنسػػػبة  45أقػػػؿ مػػػف -35% مػػػف 25.5سػػػنة، كنسػػػبة  35

% لماجسػػتير فػػأعمى. 18.8% لمبكػػالكريكس، كنسػػبة 74.9بمكـ، كنسػػبة % لمػػد6.3المؤىػػؿ العممػػي أف نسػػبة 

https://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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سػػنكات، كنسػػبة  5 -1 % مػػف11.7أف نسػػبة  العمػػؿ فػػي المؤسسػػة أك العمػػؿ المجتمعػػيكيبػػيف متغيػػر سػػنكات 

سػػنة فػػػأكثر. كيبػػػيف  18% ؿ 27.2سػػػنة، كنسػػػبة  17 -12% مػػف 36، كنسػػػبة ةسػػػن 11 -6% مػػف 25.1

% 47.3، كنسبة لنشاط اقتصادم% 22.6، كنسبة لنشاط اجتماعي% 30.1أف نسبة  مجاؿ االىتماـمتغير 

 . لنشاط ثقافي

 أداح انذساعخ  1.1

قاـ الباحث ببنػاء أداة الدراسػة اسػتنادا الػى األدب السػابؽ المتعمػؽ بدراسػات المسػؤكلية المجتمعيػة، إضػافة الػى 

(، كتككنػػػت االسػػػتبانة مػػػف قسػػػميف www.alquds.eduمػػػا تػػػـ نشػػػره مػػػف أخبػػػار عمػػػى مكقػػػع جامعػػػة القػػػدس)

رئيسػػيف، القسػػـ األكؿ ضػػـ المعمكمػػات الشخصػػية، فيمػػا ضػػـ القسػػـ الثػػاني محػػاكر الدراسػػة، كالتػػي تككنػػت مػػف 

، البعػػػػد المجتمعػػػػي، كتضػػػػمف ثبلثػػػػة أبعػػػػاد ىػػػػي: البعػػػػد يػػػػةثبلثػػػػة محػػػػاكر: المحػػػػكر األكؿ: المسػػػػؤكلية المجتمع

بعػػد الثقػػافي، أمػػا المحػػكر الثػػاني فيػػك التمكػػيف المجتمعػػي، فيمػػا جػػاء المحػػكر الثالػػث: المعكقػػات االقتصػػادم، ال

 .التي تكاجو جامعة القدس فيما يخص التنمية المجتمعية

 صدق األداة 3.3.1

بشكميا األكلي، حيث تـ عرضيا عمى المشرؼ الذم أبدل مبلحظات حكليػا، ثػـ تػـ تكزيعيػا  االستبانةتـ بناء 

مػدل كضػكح لغػة مكعة مػف المحكمػيف ذكم الخبػرة كاالطػبلع، كتػـ إبػداء الػرأم مػف قػبميـ فيمػا يخػض عمى مج

ضافة أم معمكمػات أك تعػديبلت أك فقػرات  الفقرات كسبلمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

 (.2 )ممحؽ، ككفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا النيائيةيركنيا مناسبة

( مفػردة مػف مجتمػع الدراسػة 54باختيػار عينػة عشػكائية استكشػافية مككنػو مػف) صدؽ األداةكقد تـ التحقؽ مف 

لفقػرات االسػتبانة مػع الدرجػة الكميػة لػؤلداة، معامػؿ االرتبػاط بيرسػكف مػف خػبلؿ حسػاب ك  عينة الدراسة،  خارج

http://www.alquds.edu/
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تسػاؽ داخمػي بػيف الفقػرات. كالجػداكؿ ا تحقػؽ بما يعني ،كجكد داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة تبيفك 

 التالية تبيف ذلؾ:

يغزٕٖ ( نًصفٕفخ اسرجبط فمشاد Pearson Correlation(: َزبئح يؼبيم اسرجبط ثٛشعٌٕ )1.1خذٔل )

 انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط
الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 

 اإلحصائية

0 0.786
**

 .0... 0. 0.720
**

 .0... 19 0.669
**

 .0... 

9 0.568
**

 .0... 00 0.720
**

 .0... 20 0.668
**

 .0... 

3 0.725
**

 .0... 09 0.603
**

 .0... 21 0.789
**

 .0... 

4 0.583
**

 .0... 03 0.402
**

 .0... 22 0.716
**

 .0... 

5 0.571
**

 .0... 04 0.379
**

 .0... 23 0.443
**

 .0... 

6 0.772
**

 .0... 05 0.527
**

 .0... 94 0.721
**

 .0... 

7 0.677
**

 .0... 16 0.645
**

 .0... 95 0.739
**

 .0... 

8 0.430
**

 .0... 17 0.787
**

 .0... 96 0.715
**

 .0... 

9 0.326
**

 .0... 18 0.735
**

 .0...    

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

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

يػا تتػراكح بػيف ن  أيتضمف الجدكؿ معامبلت االرتباط لفقرات المسػؤكلية المجتمعيػة التابعػة لجامعػة القػدس كتبػيف 
 0.30 (، حيػث كانػت0.3) أكبػر مػف( كجميعيػا كانػت 0.5ككانػت غالبيتيػا أكبػر مػف )، (0.379-0.787)

اؽ داخمػي كػاؼ يثبػت صػدؽ البنػاء اتس ككجكد الحد األدنى المقبكؿ احصائيا مما يؤكد انتماء الفقرات لمحكرىا
 ثـ صدؽ أداة الدراسة.

يغزٕٖ ( نًصفٕفخ اسرجبط فمشاد Pearson Correlation(: َزبئح يؼبيم اسرجبط ثٛشعٌٕ )1.1خذٔل )

 انزًكٍٛ انًدزًؼٙ نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  R قيمة الرقـ 
 اإلحصائية

1 
0.595

**
 0.000 5 

0.380
**

 0.000 9 
0.708

**
 0.000 

2 
0.647

**
 0.000 6 

0.626
**

 0.000 10 
0.467

**
 0.000 

3 
0.787

**
 0.000 7 

0.496
**

 0.000    
4 

0.520
**

 0.000 8 
0.712

**
 0.000    

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

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

يػا تتػراكح ن  أالتابعة لجامعة القدس كتبػيف  التمكيف المجتمعي لممراكزيتضمف الجدكؿ معامبلت االرتباط لفقرات 
(، حيػػػث كانػػػت 0.3) أكبػػػر مػػف( كجميعيػػا كانػػػت 0.5، ككانػػػت غالبيتيػػا أكبػػػر مػػػف )(0.787-0.467بػػيف )
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دنى المقبكؿ احصائيا مما يؤكد انتماء الفقرات لمحكرىا ككجكد اتساؽ داخمي كاؼ يثبت صدؽ الحد األ 0.30
 البناء ثـ صدؽ أداة الدراسة.

 

 

دسخخ ( نًصفٕفخ اسرجبط فمشاد Pearson Correlationَزبئح يؼبيم اسرجبط ثٛشعٌٕ )(: 1.1خذٔل )

 ٛخانًؼٕلبد انزٙ رٕاخّ خبيؼخ انمذط فًٛب ٚخص انزًُٛخ انًدزًؼ

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقـ 
 اإلحصائية

1 
0.732

**
 0.000 4 

0.421
**

 0.000 7 
0.372

**
 0.000 

2 
0.755

**
 0.000 5 

0.663
**

 0.000 8 
0.676

**
 0.000 

3 
0.771

**
 0.000 6 

0.669
**

 0.000    
*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

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



يػػػا تتػػػػراكح بػػػػيف ن  أجامعػػػػة القػػػدس كتبػػػػيف  المعكقػػػػات التػػػػي تكاجػػػويتضػػػمف الجػػػػدكؿ معػػػامبلت االرتبػػػػاط لفقػػػرات 
 0.30(، حيػث كانػت 0.3) أكبػر مػف( كجميعيػا كانػت 0.5، ككانػت غالبيتيػا أكبػر مػف )(0.372-0.771)

الحد األدنى المقبكؿ احصائيا مما يؤكد انتماء الفقرات لمحكرىا ككجكد اتساؽ داخمػي كػاؼ يثبػت صػدؽ البنػاء 
 ثـ صدؽ أداة الدراسة.

 الدراسة  أداة ثبات 3.3.1

خ الفا، معادلة الثبات كركنبا حسب حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثباتباستخداـ العينة االستطبلعية تـ 

لمستكل أما ك  ،(0.919) مستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدسلالكمية  كجاءت الدرجة

التي تكاجو جامعة القدس  تلممعيقا (0.798( ك)0.792) التمكيف المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدس

، فإف ذلؾ يؤكد 0.7خ ألفا، جاءت أكبر مف جميع معامبلت كركنبا كحيث أف   .فيما يخص التنمية المجتمعية

 الدراسة كمكثكقيتيا في تحقيؽ أىدافيا. ثبات أداة
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   إخشاءاد انذساعخ  1.  1


قاـ الباحث ببناء األدب النظرم لمدراسة مف خبلؿ االطبلع عمى الدراسات السابقة ذات العبلقة بالمسؤكلية  .1

 العربية أك المحمية أك األجنبية.ت المجتمعية كالتمكيف المجتمعي، سكاء مف الدراسا

، كذلػؾ مػف خػبلؿ األدب النظػرم السػػابؽ، االسػتبانةعمػؿ الباحػث عمػى بنػاء أداة الدراسػة كالتػي تمثمػت فػي  .2

 كتـ عرضيا عمى المشرؼ كالمحكميف لمتأكد مف سبلمة فقراتيا، ثـ جاىزيتيا لمتكزيع عمى عينة الدراسة.

فػػي مػػكظفي كمكظفػػات المراكػػز التابعػػة لجامعػػة القػػدس كاألخػػرل فػػي تػػـ اختيػػار عينػػة الدراسػػة كالتػػي تمثمػػت  .3

مدينة القدس كالتي تيتـ بالعمؿ المجتمعي، لككنيـ الفئة المناسػبة لمدراسػة الطبلعيػـ عمػى دكر جامعػة القػدس 

 فيما يخص العمؿ المجتمعي.

 تعممية تجميع االستبيانا( استبانة، كبعد أف اكتممت 246تـ تكزيع االستبانات عمى عينة الدراسة كالبالغة) .4

المسػػتردة الصػػالحة  تمػػف أفػػراد العينػػة بعػػد إجػػابتيـ عمييػػا بطريقػػة صػػحيحة، تبػػيف لمباحػػث أف عػػدد االسػػتبيانا

( اسػػػػتبانات لعػػػػدـ اسػػػػتيفائيا 7، أم أنػػػػو تػػػػـ اسػػػػتبعاد )اسػػػػتبانة( 239كالتػػػػي خضػػػػعت لمتحميػػػػؿ اإلحصػػػػائي: )

 لممعمكمات المطمكبة.

 الخاصة كمناقشتيا لمكصكؿ الى نتائج كمنيا استخبلص التكصيات. قاـ الباحث بتحميؿ البيانات .5
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 انًؼبندخ اإلحصبئٛخ   7.  1


المعالجػػػة اإلحصػػػائية لمبيانػػػات كقػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث  ،كالتأكػػػد مػػػف صػػػبلحيتيا لمتحميػػػؿ تجمػػػع االسػػػتبياناتػػػـ 

رية لكؿ فقرة مف فقػرات االسػتبانة، باستخراج األعداد كالنسب المؤية، كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيا

(، كذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ الػػػػرـز Cronbach Alphaكمعامػػػػؿ ارتبػػػػاط بيرسػػػػكف، كمعادلػػػػة الثبػػػػات كركنبػػػػاخ ألفػػػػا )

 (.SPSS( )Statistical Package For Social Sciencesاإلحصائية )

 كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:

  مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 فأقؿ 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متكسطة

 فأعمى 3.68 عالية
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 انفصم انشاثغ

__________________________________________________________________ 

 ح انذساعخَزبئ 


 

 يمذيخ 1.1

المسؤولية المجتمعية لممراكز  شمؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصمت إلييا الدراسة فيما يخص "

" كتكضيح أثر المتغيرات مف لألفراد في محافظة القدسبالتمكين المجتمعي  التابعة لجامعة القدس وعالقتيا

ة كىي االستبانة، ثـ تحميؿ البيانات اإلحصائية التي تـ خبلؿ عرض استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراس

 الحصكؿ عمييا. 

 َزبئح أعئهخ انذساعخ:  1. 1

 مستوى المسؤولية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس؟ما النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   1.2.4

د عينػة الدراسػة عمػى كافػة األبعػاد التػي تـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات أفػرا

 .مستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس تعبر عف
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ًغزٕٖ (: انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثبد أفشاد ػُٛخ انذساعخ ن1.1خذٔل )

 انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط


 الرقم
المتوسط  األبعاد

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 المؤية

 82.3 عالية 0.45811 4.1148 البعد الثقافي 2
 81.4 عالية 0.45667 4.0686 المجتمعيالبعد  1
 79.2 عالية 0.59451 3.9605 البعد القتصادي 3

 81.1 عالية 0.44362 4.0555 الدرجة الكمية
 ف  أ يبػيف( كىػذا 0.443نحػراؼ معيػارم )ال( كا4.05)لمدرجػة الكميػةط الحسػابي متكسػ( أف ال1.4يبيف الجدكؿ )

البعػػػد كتبػػػيف أف محػػػكر   جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة. مسػػػتكل المسػػػؤكلية المجتمعيػػػة لممراكػػػز التابعػػػة لجامعػػػة القػػػدس

، كمػػػف ثػػػـ محػػػكر البعػػػد االجتمػػػاعيالبعػػػد (، يميػػػو محػػػكر 4.11حصػػػؿ عمػػػى أعمػػػى متكسػػػط حسػػػابي ) الثقػػػافي

 دم.االقتصا

يمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة الػػى التكجػػو اإليجػػابي لجامعػػة القػػدس نحػػك مدينػػة القػػدس كمكاطنييػػا، حيػػث التعزيػػز 

الثقافي لكجكدىـ فػي المدينػة مػف خػبلؿ النػدكات ككرش العمػؿ، كالمطالبػة بحقيػـ فػي العػيش مػف خػبلؿ متابعػة 

ط فػػي المجػػاؿ القػػانكني، إضػػافة الػػى قضػػاياىـ مػػع المؤسسػػات كالمنظمػػات الدكليػػة كذات العبلقػػة، كػػذلؾ النشػػا

يحػافظ عمػى  معػة القػدس اىتمامػان كبيػران، ككنػوالترميـ فيما يخص الجانب المعمارم في المدينػة كالػذم أكلتػو جا

 .التراث الثقافي اإلسبلمي كالمسيحي في المدينة

ػػ تمػػع المقدسػػي كتعزيػػز فقػػد أكلتػػو أيضػػان جامعػػة القػػدس دكران ميمػػان كػػكف التكاصػػؿ مػػع المج المجتمعػػيا البعػػد أم 

صمكده تعد مف اكلكيات جامعة القدس كما كضحت النتائج، كالسعي المستمر لتمكيػنيـ مػف خػبلؿ مسػاعدتيـ 

في كؿ ما يخص شؤكف حياتيـ، لضماف استمرار بقػائيـ، ككػكف جامعػة القػدس لػيس لػدييا مػكرد مػالي خػاص 

مػػا تسػػتطيع مػػف دعػػـ مػػالي لممقدسػػييف، ؿ جػػاء البعػػد االقتصػػادم بدرجػػة أقػػؿ، مػػع كػػكف جامعػػة القػػدس تقػػدـ كػػ
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كأيضػػا تقػػـك مػػف خػػبلؿ مراكزىػػا بالعمػػؿ عمػػى تػػأجيميـ كاكسػػابيـ الميػػارات كالقػػدرات البلزمػػة لبللتحػػاؽ بسػػكؽ 

 العمؿ أك فتح مجاؿ ليـ.

 :المجتمعيأوًل: البعد 

االسػتبانة  مجػاالت ىحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفػراد عينػة الدراسػة عمػتـ 
  .المجتمعيالبعد  عفالتي تعبر 

 انًدزًؼٙهجؼذ (: انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثبد أفشاد ػُٛخ انذساعخ ن1.1خذٔل )

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 المؤية

قة مع المجتمع تدعك الجامعة الى االىتماـ بتعزيز العبل 3
 المقدسي مف خبلؿ االعماؿ التطكعية

 89.2 عالية 0.666 4.46

تشارؾ الجامعة بالنشاطات المختمفة المتعمقة بالمجتمع  1
 المقدسي في مدينة القدس

 87.8 عالية 0.730 4.39

تشارؾ الجامعة في المؤتمرات الداعمة لتعزيز صمكد  5
 المقدسييف. 

 87.8 عالية 0.683 4.39

كفر الجامعة لمطمبة المقدسييف كافة الظركؼ التي تعزز ت 9
 استكماؿ دراستيـ الجامعية

 87.6 عالية 0.656 4.38

تتبنى الجامعة سياسة التشبيؾ مع كافة المراكز كالمؤسسات  10
 المجتمعية في مدينة القدس

 87.6 عالية 0.700 4.38

 86.8 عالية 0.793 4.34 سية.تدعـ الجامعة االنشطة المختمفة الخاصة بالمرأة المقد 6

تسعى الجامعة بالتعاكف مع مؤسسات المجتمع المدني لمكاجية  4
 85.6 عالية 0.772 4.28 ظاىرة التفكؾ األسرم مف خبلؿ النشاطات التي تقـك بيا.

تعمؿ الجامعة مف خبلؿ انشطتيا االجتماعية عمى حؿ  7
 71.8 متوسطة 0.803 3.59 المشكبلت التي تكاجو األسر المقدسية.

تساعد جامعة القدس مف خبلؿ كاجبيا األكاديمي اتجاه طمبة  8
القدس لرفع مستكاىـ التعميمي مف خبلؿ تقديـ الدكرات 

 التعزيزية المختمفة
 70.2 متوسطة 0.804 3.51

تدعـ الجامعة االفراد مف ذكم االحتياجات الخاصة في  2
 59.2 متوسطة 0.627 2.96 المجتمع المقدسي ضمف برامجيا المختمفة

 81.4 ػبنٛخ 0.456 4.06 الدرجة الكمية
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المتكسػػػط الحسػػػابي  أفبشػػػكؿ مفصػػػؿ، كالػػػذم أظيػػػرت نتائجػػػو  المجتمعػػػي البعػػػدنتػػػائج ( 2.4يكضػػػح الجػػػدكؿ )

 جاء بدرجة عالية.البعد كىذا ( 4.06)الكمية لمدرجة 

تػػدعك "  ة متكسػػطة. كحصػػمت الفقػػرة( فقػػرات بدرجػػ3( فقػػرات بدرجػػة عاليػػة ك)7) أشػػارت النتػػائج الػػى كجػػكدكمػػا 

(، 4.46مػى أعمػى متكسػط حسػابي )ع " الجامعة الى االىتماـ بتعزيز العبلقة مع المجتمع المقدسي مف خبلؿ االعماؿ التطكعيػة

كالفقػػرة "  " تشػػارؾ الجامعػػة بالنشػػاطات المختمفػػة المتعمقػػة بػػالمجتمع المقدسػػي فػػي مدينػػة القػػدس " كيمييػػا فقػػرة

(. كحصػمت الفقػرة 4.39بمتكسػط حسػابي )"  ي المؤتمرات الداعمة لتعزيز صػمكد المقدسػييفتشارؾ الجامعة ف

عمػػى "  تػدعـ الجامعػػة االفػػراد مػػف ذكم االحتياجػات الخاصػػة فػػي المجتمػػع المقدسػي ضػػمف برامجيػػا المختمفػػة "

جػػاه طمبػػة تسػػاعد جامعػػة القػػدس مػػف خػػبلؿ كاجبيػػا األكػػاديمي ات (، يمييػػا الفقػػرة "2.96أقػػؿ متكسػػط حسػػابي )

 (.3.51" بمتكسط حسابي ) القدس لرفع مستكاىـ التعميمي مف خبلؿ تقديـ الدكرات التعزيزية المختمفة

الكاجػػب الػػكطني إضػػافة إلػػى الكاجبػػات األخػػرل التػػي تقػػـك بيػػا جامعػػة القػػدس،  كيمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة بػػأف  

، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ المشػػاركة لمجتمعػػياضػػمف سػػمـ أكلكياتيػػا عمػػى الجانػػب جعػػؿ مػػف رسػػالتيا أف تكػػكف القػػدس 

الخاصػػة بتمكػػيف كتعزيػػز صػػمكد المجتمػػع المقدسػػي، حيػػث جػػاءت  المجتمعيػػةالمسػػتمرة فيمػػا يخػػص النشػػاطات 

(%، كىذا يؤكد سعي الجامعة المستمر فػي تنميػة 87.8(%،  ك)89.2ىذه الفقرات بنسب عالية مف المكافقة )

أشػػارت النتػػائج بدرجػػة عاليػػة إلػػى أف جامعػػة القػػدس تػػكفر المػػنح ، كمػػا البنػػاء االجتمػػاعي لممػػكاطنيف المقدسػػييف

كالمسػػػاعدات لطمبػػػة القػػػدس كطريقػػػة لتعميػػػؽ دكرىػػػـ المعرفػػػي كمسػػػاعدتيـ عمػػػى الصػػػمكد فػػػي كجػػػو االحػػػتبلؿ 

(، كمػػػػػػع 2019( كمػػػػػػع عػػػػػػكيس )2019بػػػػػػالتعميـ كالمعرفػػػػػػة، كىػػػػػػك مػػػػػػا اتفقػػػػػػت مػػػػػػع سػػػػػػالـ كرداد) اإلسػػػػػػرائيمي

 (.2019ابككشؾ)
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 :الثقافي البعدثانيًا: 

االسػػتبانة  فقػػرات حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػىتػػـ 

  .البعد الثقافي عفالتي تعبر 

 نهجؼذ انثمبفٙ(: انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثبد أفشاد ػُٛخ انذساعخ 1.1خذٔل )

 

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 النسبة المؤية الدرجة

 87.6 عالية 0.630 4.38 تقديـ دكرات تثقيفية خاصة بأفراد المجتمع حكؿ القضايا التي تخصيـ 8

تقدـ الجامعة مشاركات مختمفة فيما يخص اليكية الثقافية لممقدسييف  9
 لتعزيز صمكدىـ في المدينة.

 87.2 عالية 0.664 4.36

الجامعة عمى دعـ الجانب االثرم مف خبلؿ ترميـ المباني  تركز 3
 كالمرافؽ التراثية القديمة في مدينة القدس.

 87.0 عالية 0.880 4.35

تركز نشاطات الجامعة عمى الجانب الثقافي فيما يخص التعريؼ  1
 بمدينة القدس.

 85.8 عالية 0.770 4.29

7 
ع كحدة القدس في الرئاسة تقديـ الدعـ القانكني لممتضرريف بالتعاكف م

الفمسطينية كمحافظة القدس مف خبلؿ محاميف مختصيف بمثؿ ىذه 
 القضايا.

 84.2 عالية 0.716 4.21

6 
نشر أبحاث كدراسات حديثة حكؿ االجراءات االحتبللية التي 

تستيدؼ المكاطنيف المقدسييف كجيكدىـ في القدس)ىدـ، مصادرة، 
 سحب ىكيات(.

 84.0 عالية 0.829 4.20

تدعـ جامعة القدس السياحة في القدس مف خبلؿ التعريؼ باألماكف  2
 السياحية كاالثرية فييا.

 80.6 عالية 0.845 4.03

 74.2 عالية 0.964 3.71 بتقديـ دراسات حكؿ مدينة القدس لمرأم العاـ العالمي. تيتـ الجامعة 4

نيف في تشارؾ الجامعة في كافة المؤتمرات الداعمة لقضايا المكاط 5
 القدس.

 70.0 متوسطة 0.957 3.50

 82.3 ػبنٛخ 0.458 4.11 الدرجة الكمية

 

جػاء  البعػد الثقػافي كجػاء( 4.11)الكميػة لمدرجػة المتكسػط الحسػابي  أف   فقد تبػيف البعد الثقافيأم ا عمى مستكل 

 بدرجة عالية.
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"  ءت بدرجة متكسطة. كحصمت الفقرةكفقرة كاحدة جا ،( فقرات جاءت بدرجة عالية8) أفكاـ تبيف مف النتائج 

(، 4.38مى أعمى متكسط حسػابي )ع "تقديـ دكرات تثقيفية خاصة بأفراد المجتمع حكؿ القضايا التي تخصيـ 

 تقدـ الجامعة مشاركات مختمفة فيما يخص اليكية الثقافية لممقدسييف لتعزيز صمكدىـ في المدينة " كيمييا فقرة

تشارؾ الجامعػة فػي كافػة المػؤتمرات الداعمػة لقضػايا المػكاطنيف  الفقرة " (. كحصمت4.36بمتكسط حسابي )" 

بتقػديـ دراسػات حػكؿ مدينػة القػدس  تيتـ الجامعة (، يمييا الفقرة "3.50عمى أقؿ متكسط حسابي )"  في القدس

 (.3.71بمتكسط حسابي )"  لمرأم العاـ العالمي

األساس الػذم يعتػد بػو فػي المحافػؿ ي المباني األثرية يعزك الباحث ىذه النتيجة الى ككف جامعة القدس ترل ف

عادة إحياء  الدكلية في تثبيت عركبة القدس التي تتعرض لمتيكيد، لذلؾ تسعى في رسالتيا الثقافية الى ترميـ كا 

ىػػػذه المبػػػاني كاسػػػتخداميا فػػػي األنشػػػطة الثقافيػػػة المختمفػػػة، كىػػػذا مػػػف شػػػأنيا احتسػػػابيا فػػػي المنظمػػػات الدكليػػػة 

 كك( بأن يا تراث عربي إسبلمي أك مسيحي كيؤكد أحقية التكاجد العربي في القدس.ؾ)اليكنيس

كما أنيا تسعى الى إثبات ىذا الحؽ مف خبلؿ تمكيف كتعزيػز صػمكد المقدسػييف بتعػريفيـ بحقػكقيـ مػف خػبلؿ 

كاىميتيػا  الندكات كالنشرات ككرش العمؿ التي تقدميا، كذلؾ عمى الجانب البحثي تقدـ المعمكمات حكؿ القدس

جػػزء مػػف األراضػػي الفمسػػطينية التػػي تػػـ احتبلليػػا مػػف قبػػؿ يػػا عمػػى الجانػػب القػػانكم لكافػػة األديػػاف السػػماكية، كأن  

(، كػػػػػػذلؾ 2019السػػػػػرائيمييف فػػػػػػي مشػػػػػركعيـ الصػػػػػػييكني، كىػػػػػػك مػػػػػا اتفقػػػػػػت مػػػػػع مػػػػػػا بينتػػػػػػو قريػػػػػع كاخػػػػػػركف)ا

 (.2016( كالكسكاني)2016االجرب)

 

 :البعد القتصاديثالثًا: 
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االسػػتبانة  فقػػرات المتكسػػطات الحسػػابية كاالنحرافػػات المعياريػػة السػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة عمػػى حسػػابتػػـ 

  .البعد االقتصادم عفالتي تعبر 

 هجؼذ االلزصبد٘(: انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثبد أفشاد ػُٛخ انذساعخ ن1.1خذٔل )

الر
 قم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

اف النحر 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 المؤية

تقدـ الجامعة دراسات استشرافية بخصكص الكضع االقتصادم في  1
 83.2 عالية 0.811 4.16 المدينة.

تتكاصؿ الجامعة مف خبلؿ مراكزىا المختمفة مع الجيات المانحة  5
 82.0 عالية 0.831 4.10 عالميا لتكفير الدعـ المالي لممجتمع المقدسي.

الجامعة مع المؤسسات الخيرية عمى تقديـ المساعدات  تعمؿ 6
 81.0 عالية 0.771 4.05 المختمفة لممحتاجيف مف أبناء المجتمع المقدسي.

تعمؿ الجامعة مف خبلؿ ككادرىا في مراكز األبحاث عمى تقديـ  7
دراسات جدكل لممشركعات التي يمكف أف تدعـ صمكد المجتمع 

 المقدسي.
 81.0 عالية 0.751 4.05

ساعدت الجامعة بتكفير الدعـ المالي فيما يخص ترميـ االثار  3
 80.4 عالية 0.701 4.02 المقدسية.

تعمؿ الجامعة حسب االمكانيات المتاحة عمى دعـ األفراد الذيف  2
 77.8 عالية 0.833 3.89 تضرركا بإغبلؽ محاليـ في البمدة القديمة.

اء مشركعات صغيرة اىتمت الجامعة بمساعدة األفراد عمى بن 4
 68.8 متوسطة 0.764 3.44 رفع المستكل االقتصادم ليـ. تساعدىـ عمى

 79.2 ػبنٛخ 0.59451 3.9605 الدرجة الكمية

، كىػذا عاليػةجػاء بدرجػة ( 3.96)الكميػة لمدرجػة المتكسػط الحسػابي  أف   البعػد االقتصػادمكأشارت النتائج عمى 

 معة القدس جاء أيضا بدرجة عالية يبيف أف االىتماـ بيذا البعد مف قبؿ جا
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( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة كفقػػرة كاحػػدة جػػاءت بدرجػػة متكسػػطة. كحصػػمت 6) كمػػا أشػػارت النتػػائج الػػى أف  

مػػػى أعمػػػى متكسػػػط ع " تقػػػدـ الجامعػػػة دراسػػػات استشػػػرافية بخصػػػكص الكضػػػع االقتصػػػادم فػػػي المدينػػػة"  الفقػػػرة

خػػػبلؿ مراكزىػػػا المختمفػػػة مػػػع الجيػػػات المانحػػػة عالميػػػا  تتكاصػػػؿ الجامعػػػة مػػػف " (، كيمييػػػا فقػػػرة4.16حسػػػابي )

اىتمت الجامعة بمساعدة  (. كحصمت الفقرة "4.10بمتكسط حسابي )"  لتكفير الدعـ المالي لممجتمع المقدسي

عمػى أقػؿ متكسػط حسػابي "  االقتصػادم ليػـ رفػع المسػتكل األفراد عمى بناء مشركعات صػغيرة تسػاعدىـ عمػى

تعمػػؿ الجامعػػة حسػػب االمكانيػػات المتاحػػة عمػػى دعػػـ األفػػراد الػػذيف تضػػرركا بػػإغبلؽ  "يمييػػا الفقػػرة (، 3.44)

 (.3.89" بمتكسط حسابي ) محاليـ في البمدة القديمة.

كيمكف تفسير ىذه النتيجػة بكػكف الجامعػة عمػى الجانػب االقتصػادم لػيس لػدييا مػكارد ماليػة مسػتقمة يمكػف مػف 

اطنيف المقدسػػيف لتعزيػػز صػػمكدىـ عمػػى ىػذا الجانػػب، لػػذلؾ تقػػدـ مػػف خبلليػا تقػػديـ الػػدعـ المػػادم المباشػػر لممػك 

كالعمػػؿ عمػػى دراسػػات استشػػرافية فيمػػا يخػػص الكضػػع االقتصػػادم، كػػذلؾ مػػف خػػبلؿ  اتيػػا المتاحػػةخػػبلؿ إمكاني

الػػذيف تػػـ  سػػبلمي تقػػدـ الجامعػػة مػػا يمكػػف مػػف دعػػـ مػػالي لممتضػػرريف،كؽ كقفيػػة القػػدس، كبنػػؾ التنميػػة اإلصػػند

تقػديـ الػدعـ لػى إإضػافة  التجارية في مدينة القدس، كذلؾ المكاطنيف الذيف يعانكف مػف ضػائقة،غبلؽ محاليـ إ

 المباشر لعمميات الترميـ في المباني القديمة في مدينة القدس.

جيػػات تمكيميػػة، كلػػدييا الفرصػػة كالقػػدرة، فتسػػعى جامعػػة القػػدس مػػف خػػبلؿ لػػى ككػػكف الجانػػب المػػالي يحتػػاج إ

مانحػػة المختمفػػة الػػى تػػكفير مػػا يمكػػف السػػتمرار صػػمكد المقدسػػييف فػػي مدينػػة القػػدس، تكاصػػميا مػػع الجيػػات ال

 (.2019ي ظؿ سياسية التيجير االسرائيمية، كىك ما كضحو قريع كآخركف)كتعزيز تكاجدىـ فييا ف
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 مستوى التمكين المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدس؟ما الثاني:  بالسؤالالنتائج المتعمقة   .3.22

 فقرات قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

  .التمكيف المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدسمستكل  عفاالستبانة التي تعبر 

نًغزٕٖ (: انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثبد أفشاد ػُٛخ انذساعخ 1.1خذٔل )

 انزًكٍٛ انًدزًؼٙ نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 المؤية

تعمؿ جامعة القدس عمى التمكيف القانكني لمدينة القدس مف خبلؿ  7
 المشاركة بالمؤتمرات الداعمة لحؽ ابناء القدس في أرضيـ.

 90.8 عالية 0.659 4.54

يدرؾ المجتمع المقدسي أىمية كدكر جامعة القدس فيما يخص الدراسات  8
كاالبحاث المقدمة مف خبلؿ مراكزىا كالتي تدعـ صمكد المقدسييف في 

 .المجاالتكافة 
 87.2 عالية 0.742 4.36

ساعدت المشركعات كاألنشطة التي قامت بيا جامعة القدس في دعـ  9
 في القدس.صمكد فئات المجتمع المختمفة 

 86.8 عالية 0.692 4.34

تدرؾ المرأة المقدسية ما تقدمو جامعة القدس ليا مف تمكيف كدعـ مف  6
 خبلؿ االنشطة الخاصة بالمرأة.

 85.8 عالية 0.775 4.29

المقدسيكف النشاطات الفنية كالثقافية التي تقدميا مراكز جامعة القدس  يقدـ 3
 ـ.الحتياجاتي باعتبارىا تمبي كتستجيب

 81.4 عالية 0.809 4.07

يدرؾ المجتمع المقدسي دكر جامعة القدس في تعزيز صمكدىـ مف خبلؿ  1
 النشاطات المختمفة التي تقـك بيا.

 78.4 عالية 0.849 3.92

يشعر المقدسيكف أف الجامعة تدعـ البناء األثرم في القدس مف خبلؿ  2
 ترميـ المباني ذات الطابع الديني كالتاريخي.

 77.6 عالية 1.086 3.88

منحت جامعة القدس القكة كالصبلبة ألفراد المجتمع المقدسي مف خبلؿ  10
 المتابعة المستمرة ليـ كمشاركتيـ مشكبلتيـ اليكمية.

 77.0 عالية 0.868 3.85

يدرؾ المكاطنكف في مدينة القدس أىمية جامعة القدس عمى المستكل  5
 ا لممدينة.االقتصادم مف خبلؿ االنشطة التي تقدمي

3.54 0.708 
متوسط

 ة
70.8 

أدرؾ الكثير مف أفراد المجتمع حجـ المشاركة االجتماعية لجامعة القدس  4
فيما يخص حؿ المشكبلت الخاصة بالتفكؾ االسرم كغيرىا مف 

 المشكبلت.
3.44 0.796 

متوسط

 ة
68.8 

 1..2 ػبنٛخ 0.57217 3.7908 الدرجة الكمية
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 التمكػػيف المجتمعػي لممراكػػز التابعػػة لجامعػػة القػػدسمسػػتكل  الػػى أف  (5.4الجػدكؿ )أشػارت النتػػائج الػػكاردة فػػي 

 كىي درجة عالية.( 3.79)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي  أفجاء بدرجة عالية، حيث 

كفقػػرتيف جاءتػػا بدرجػػة متكسػػطة. كحصػػمت  ،( فقػػرات جػػاءت بدرجػػة عاليػػة8)كػػذلؾ تبػػيف مػػف خػػبل النتػػائج أف 

عة القدس عمى التمكيف القانكني لمدينة القدس مف خبلؿ المشاركة بالمؤتمرات الداعمة لحؽ تعمؿ جام"  الفقرة

يػدرؾ المجتمػع المقدسػي أىميػة  " (، كيمييػا فقػرة4.54مػى أعمػى متكسػط حسػابي )ع " ابناء القدس فػي أرضػيـ

مكد المقدسػييف كدكر جامعة القدس فيما يخص الدراسات كاالبحاث المقدمة مف خػبلؿ مراكزىػا كالتػي تػدعـ صػ

أدرؾ الكثيػػػػر مػػػػف أفػػػػراد المجتمػػػػع حجػػػػـ  (. كحصػػػػمت الفقػػػرة "4.36بمتكسػػػػط حسػػػػابي ) " فػػػي كافػػػػة المجػػػػاالت

المشػػػػاركة االجتماعيػػػػة لجامعػػػػة القػػػػدس فيمػػػػا يخػػػػص حػػػػؿ المشػػػػكبلت الخاصػػػػة بالتفكػػػػؾ االسػػػػرم كغيرىػػػػا مػػػػف 

في مدينة القدس أىميػة جامعػة  يدرؾ المكاطنكف (، يمييا الفقرة "3.44عمى أقؿ متكسط حسابي )"  المشكبلت

 (.3.54بمتكسط حسابي )"  القدس عمى المستكل االقتصادم مف خبلؿ االنشطة التي تقدميا لممدينة

 عمػى درجػة عاليػة لجامعػة القػدسلممراكػز التابعػة المسؤكلية المجتمعية حصكؿ  كيمكف تفسير ىذه النتيجة بأف  

معػػي لممػػكاطنيف فػػي مدينػػة القػػدس، كالسػػعي الػػدائـ لتعزيػػػز بػػالتمكيف المجت الجامعػػة دليػػؿ كاضػػح عمػػى اىتمػػاـ

الجامعة تركز عمى الجانب القػانكني ألحقيػة السػكاف العػرب فػي أف صمكدىـ، كىك ما اثبتو النتائج التي بينت 

المشاركة بالمؤتمرات الداعمة لحقكؽ المقدسييف، كػذلؾ القيػاـ بالدراسػات العيش في مدينتيـ المحتمة مف خبلؿ 

ث التػػي تيػػدؼ إلػػى الحفػػاظ عمػػى التػػراث المعمػػارم كالثقػػافي لمدينػػة القػػدس، كػػذلؾ ظيػػر التمكػػيف مػػف كاألبحػػا

خبلؿ مساعدة األسػر عمػى الصػمكد كذلػؾ بػدعميـ ماليػان حسػب القػدرة، كمعنكيػان مػف خػبلؿ المتابعػة المسػتمرة، 

بيػػػت كتمكػػػيف المػػػرأة ، كمػػػا اىتمػػػت جامعػػػة القػػػدس بتثألبنػػػائيـكالمسػػػاعدة فػػػي الجانػػػب الدراسػػػي فػػػي الجامعػػػة 

مػػف خػػبلؿ حػػؿ المشػػكبلت التػػي تكاجييػػا أسػػريان،  المقدسػػية كالػػدفاع عنيػػا كحمايتيػػا كتعزيػػز كعييػػا كصػػمكدىا
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( كمػػػع كرداد كسػػػالـ 2019كشػػػؾ) بػػػكأمػػػؿ مػػػع المكاقػػػؼ الحياتيػػػة المختمفػػػة، كىػػػك مػػػا اتفػػػؽ مػػػع كتػػػدريبيا لمتعا

(2019.) 

المعوقات التبي تواجبو جامعبة القبدس فيمبا يخبم التنميبة  ىيما : الثالث بالسؤالالنتائج المتعمقة   .3.23

 ؟المجتمعية

 فقرات قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى

  .المعكقات التي تكاجو جامعة القدس فيما يخص التنمية المجتمعيةمستكل  عفاالستبانة التي تعبر 

(: انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثبد أفشاد ػُٛخ انذساعخ نًغزٕٖ 1.1خذٔل )

 انًؼٕلبد انزٙ رٕاخّ خبيؼخ انمذط فًٛب ٚخص انزًُٛخ انًدزًؼٛخ

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة  الدرجة
 المؤية

 81.2 عالية 0.797 4.06 المعيقات الخاصة باالحتبلؿ االسرائيمي. 3

التضييؽ عمى الطمبة مف خبلؿ عدـ االعتراؼ بشياداتيـ في  2
 الكثير مف التخصصات

 79.6 عالية 0.840 3.98

الضغكطات التي تتعرض ليا جامعة القدس مف قبؿ الجيات  5
 المعادية لمكجكد العربي في القدس يحد مف مستكيات عمميا.

 78.4 عالية 0.857 3.92

المادم المحدكد الذم تحصؿ عميو جامعة القدس  مستكل الدعـ 1
 لدعـ االنشطة المختمفة في المدينة.

 76.2 عالية 1.011 3.81

ضعؼ مستكل االقباؿ مف قبؿ الشباب في القدس عمى االنشطة  8
 التي تقدميا جامعة القدس ليـ.

 75.2 عالية 1.021 3.76

ادية التي احتياج الشباب في مدينة القدس فقط لؤلنشطة االقتص 4
 تساعدىـ عمى العيش الكريـ

 75.2 عالية 1.048 3.76

ضعؼ مستكيات التشبيؾ مع المؤسسات كالجمعيات العاممة في  7
 القدس الختبلؼ الرؤية بينيا.

 71.4 متوسطة 0.821 3.57

عدـ إدراؾ الشباب المقدسي ألىمية النشاطات المختمفة التي  6
 تقدميا الجامعة ليـ.

 69.2 سطةمتو 0.726 3.46

 71.2 ػبنٛخ 0.47628 4.0234 الدرجة الكمية
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 المعكقػات التػي تكاجػو جامعػة القػدس فيمػا يخػص التنميػة المجتمعيػة أف   (6.4)رقػـ في الجػدكؿ  أشارت النتائج

 .(4.02)الكمية لمدرجة المتكسط الحسابي جاءت بدرجة عالية، حيث بمغ 

بدرجة عالية كفقرتيف جاءتا بدرجة متكسطة. كحصمت  ( فقرات جاءت6) ىناؾ أفالى كما كتشير النتائج 

التضييؽ  " (، كيمييا فقرة4.06مى أعمى متكسط حسابي )ع "المعيقات الخاصة باالحتبلؿ االسرائيمي."  الفقرة

(. 3.98بمتكسط حسابي ) " عمى الطمبة مف خبلؿ عدـ االعتراؼ بشياداتيـ في الكثير مف التخصصات

عمى أقؿ " ؾ الشباب المقدسي ألىمية النشاطات المختمفة التي تقدميا الجامعة ليـ.عدـ إدرا كحصمت الفقرة "

ضعؼ مستكيات التشبيؾ مع المؤسسات كالجمعيات العاممة في  (، يمييا الفقرة "3.46متكسط حسابي )

 (.3.57بمتكسط حسابي )"  القدس الختبلؼ الرؤية بينيا.

عمؿ  إلضعاؼيسعى مف خبلؿ المعيقات يضعيا كحاجز االحتبلؿ كيمكف تفسير ىذه النتيجة إلى أف  

المؤسسة الكبرل في القدس، كىي جامعة القدس مف خبلؿ عدـ االعتراؼ بشيادتيا، كمحاربة الطمبة 

المتخرجيف منيا، كذلؾ مف خبلؿ عدـ السماح لبعض المراكز التابعة لمجامعة بالعمؿ بحرية في البمدة القديمة 

كذلؾ ىناؾ معكقات خاصة بمحدكدية الدعـ رسات االحتبللية في المدينة، ككنيا تعمؿ عمى فضح المما

، ال المالي، ككف جامعة القدس ال تتمقى دعمان يمكنيا مف المساىمة بجزء منو لتعزيز صمكد المقدسييف

في مدينة القدس عمى تحصؿ الجامعة إال عمى دعـ مالي محدكد، كىذا يقمؿ مف فرص نشاطاتيا المختمفة 

 (.2016( كأيضا الكسكاني)2019(، كذلؾ رداد كسالـ)2018بعاد، كىك ما كضحو شاىيف)كافة األ
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 : الرابع بالسؤالالنتائج المتعمقة   4.2.4

 ؟ المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس والتمكين المجتمعي المسؤولية ىل توجد عالقة بين 
 تـ تحكيمو لفرضية التالية: عف ىذا السؤاؿ لئلجابة

( ببين المسبؤولية المجتمعيبة لممراكبز α ≥ 0.05وجد عالقة ذات دللة احصائية عند مسبتوى الدللبة )ل ت

 التابعة لجامعة القدس والتمكين المجتمعي لتعزيز صمود المقدسيين.

المجتمعيػة لممراكػز التابعػة لجامعػة القػدس المسؤكلية بيف معامؿ ارتباط بيرسكف كالداللة االحصائية حساب تـ 

 .(7.4المجتمعي لتعزيز صمكد المقدسييف كجاءت النتيجة كما في الجدكؿ) التمكيفك 

انًدزًؼٛخ نهًشاكض انزبثؼخ انًغؤٔنٛخ ثٍٛ  يؼبيم اسرجبط ثٛشعٌٕ ٔانذالنخ االحصبئٛخ نهؼاللخ (:7.1خذٔل )

 ندبيؼخ انمذط ٔانزًكٍٛ انًدزًؼٙ نزؼضٚض صًٕد انًمذعٍٛٛ

 دللةمستوى ال معامل بيرسون المتغيرات

 ...0. 0635. البعد الجتماعي التمكين المجتمعي

 ...0. 0696. البعد الثقافي

 ...0. 0797. البعد القتصادي

 الدرجة الكمية
.0737 .0... 

(، كمستكل 0.737أف قيمة معامؿ ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية ) (7.4)الجدكؿ أظيرت النتائج حسب 

بيف ( α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة طردية د عبلقةو تكج(، أم أن  0.000الداللة )

، ككذلؾ المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس كالتمكيف المجتمعي لتعزيز صمكد المقدسيالمسؤكلية 

زاد ذلؾ مف مستكل المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس المسؤكلية  أم أنو كمما زاد مستكل .لؤلبعاد

كعميو تـ رفض الفرضية الصفرية كاالستعاضة  . كالعكس صحيح.تعزيز صمكد المقدسيالتمكيف المجتمعي ك 

 عنيا بالفرضية البديمة، أم تكجد عبلقة.
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طبيعة المسؤكلية المجتمعية تكمف في التمكيف كالتشبيؾ مع المكاطنيف في  لى أف  إكيعزك الباحث ىذه النتيجة 

تعزيز كتمكيف أفراد المجتمع المقدسي كما لى إف المسؤكلية المجتمعية يؤدم المجتمع، ككجكد درجة عالية م

كجاءت مف خبلؿ كضحت النتائج السابقة عمى أبعاد المسؤكلية المجتمعية ككذلؾ عمى التمكيف المجتمعي، 

يف، كذلؾ لدعـ صمكد المقدسيإمكانيات الجامعة المختمفة التي سخرتيا ضمف مراكزىا البحثية، كالمجتمعية، 

فعممت عمى تعريفيـ بكافة حقكقيـ مف خبلؿ الندكات ككش العمؿ المختمفة التي أقمتيا ليذا الغرض، كالتي 

بشؤكف المدينة حاضر فييا أساتذة مف جامعة القدس كمف خارج الجامعة مف ذكم المعرفة كاالختصاص 

 (.2019(، كذلؾ مع رداد كسالـ)2019تكافؽ مع قريع كاخركف)المقدسة، كاتفؽ ىذا م

 : الخامس بالسؤالالنتائج المتعمقة   5.2.4

  ؟التمكين المجتمعي ة لممراكز التابعة لجامعة القدس عمى المجتمعيالمسؤولية ىل يوجد تأثير لمستوى 

المجتمعيػػػة لممراكػػػز المسػػػؤكلية تػػػأثير لمسػػػتكل ( لفحػػػص Regressionتػػػـ عمػػػؿ تحميػػػؿ ميػػػؿ خػػػط االنحػػػدار )

 يمي: كىي كما ،تمكيف المجتمعي كتعزيز صمكد المقدسييفالتابعة لجامعة القدس عمى ال
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انًدزًؼٛخ انًغؤٔنٛخ رأثٛش نًغزٕٖ ( نفحص Regressionرحهٛم يٛم خظ االَحذاس )(: 2.1خذٔل)

 نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط ػهٗ انزًكٍٛ انًدزًؼٙ ٔرؼضٚض صًٕد انًمذعٍٛٛ

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 101.806 10.171 3 30.512 بيف المجمكعات

 

0.000 

 
 0.100 235 23.477 داخؿ المجمكعات

 
 238 53.989 المجمكع

  الداللة االحصائية tقيمة  قيمة B المتغير

(Constant) 1.066 5.267 0.000  

  0.004 2.901 0.199 البعد الجتماعي

  0.044 2.029 0.142 البعد الثقافي

  0.000 7.211 0.396 البعد القتصادي

     R2 11.1%قيمة 

 

%، كىذا يدؿ أف نسبة تفسير المتغيرات المستقمة 56.5بمغت  (R2يتبيف مف خبلؿ الجداكؿ السابؽ أف قيمة )
تغيرات التي ليا تأثير غير الم العديدو يكجد %، أم أن  56.5( بمغت التمكيف المجتمعيلممتغير التابع )

 أف  أم ( 0.000( كمستكل الداللة )11.653)ؼ مشمكلة بالمتغيرات المستقمة. كتبيف مف خبلؿ قيمة 
تأثير عمى المتغير  يكجد ليا( مجتمعو البعد االجتماعي، البعد الثقافي، البعد االقتصادمالمتغيرات المستقمة )

حيث  البعد االجتماعيلمتغير  إيجابيو يكجد تأثير ت تبيف أن   كبعد فحص قيـ .(التمكيف المجتمعيالتابع )
( 2.029قيمة ت ) كمتغير البعد الثقافي حيث تبيف أف   (0.004( كمستكل الداللة )2.901قيمة ت) تبيف أف  

( كمستكل الداللة 7.211(، ككذلؾ متغير البعد االقتصادم حيث تبيف أف قيمة ت)0.044كمستكل الداللة)
المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس زاد ذلؾ مف مستكل المسؤكلية و كمما زاد مستكل أن   أم .(0.000)

 كتـ الخركج بالمعادلة التالية: ،التمكيف المجتمعي كتعزيز صمكد المقدسييف

Y= 1.066+0.199x1+0.142x2+0.396x3 = 0.56 
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 ( : التمكيف المجتمعيYحيث تمثؿ )

X1 البعد االجتماعي : 

X2بعد الثقافي: ال 

X3البعد االقتصادم : 

يعزل  )التمكيف المجتمعي( %( كىذا يعني أف التغير في المتغير التابع56.5بمغت ) R2مما سبؽ تبيف أف قيمة 

لمتغيير في مستكل المسؤكلية المجتمعية، كىي درجة كبيرة، كتكضح المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة 

 مكيف المجتمعي كتعزيز صمكد المقدسييف.القدس كتأثيرىا عمى الت

جامعة القدس يفترض أف تسعى الى مزيد مف التمكيف لممكاطنيف المقدسييف في  لى ىذه النتيجة فإف  إ كاستنادان 

مدينة القدس، كذلؾ مف خبلؿ السعي الدائـ الى تكفير الفرص مف خبلؿ المراكز المختمفة التابعة لمجامعة، لمقياـ 

بعاد المختمفة عمى المستكل االجتماعي كالثقافي كاالقتصادم ة التي تخدـ المكاطنيف ضمف األبالمياـ المختمف

، كىذا عمى الحؽ العربي في مدينة القدس القانكني كاألثرم، كاالىتماـ بالبمدة القديمة ككنيا المكاف األكثر داللةك 

ز خاصة بمدينة القدس، كلدل الجامعة يتفؽ مع ما ىك معركؼ لدل جامعة القدس، إذ اف ىناؾ حكالي أربع مراك

( مركزان عامبلن في المجاالت المختمفة، كىذا يسيـ في عممية التمكيف كالتعزيز لممجتمع بشكؿ عاـ، 14ما يفكؽ )

 كلممجتمع المقدسي بشكؿ خاص.

 : السادس بالسؤالالنتائج المتعمقة   6.2.4

تبعًا لممتغيرات الديموغرافية  لجامعة القدس المسؤولية المجتمعية لممراكز التابعةيختمف مستوى ىل 

 ؟(مجال الىتمام، العملالمؤىل العممي، سنوات  العمر، )الجنس،
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 تم تحويمو لمفرضيات التالية: الفرضية هلإلجابة عن ىذ

فبي مسبتوى  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مسبتوى الدللبةل : "األولىنتائج الفرضية 
 " الجنسلمتغير  لمجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس يعزىالمسؤولية ا

 فػيعينػة الدراسػة  أفػرادالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة ك حساب نتائج اختبػار "ت" ب األكلىحص الفرضية تـ ف

 . الجنسيعزل لمتغير  مستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس

يغزٕٖ انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ فٙ  انؼُٛخ أفشادالعزدبثخ نهؼُٛبد انًغزمهخ " َزبئح اخزجبس "د (:1.1خذٔل )

 اندُظٚؼضٖ نًزغٛش  نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط
 

المتوسط  العدد الجنس األبعاد
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الدللة

 0.592 0.536 0.45580 4.0571 156 ذكر البعد الجتماعي

 0.46028 4.0904 83 أنثى

 0.537 0.618 0.44196 4.1282 156 ذكر البعد الثقافي

 0.48880 4.0897 83 أنثى

 0.869 0.165 0.59632 3.9652 156 ذكر البعد القتصادي

 0.59460 3.9518 83 أنثى

 0.946 0.068 0.43653 4.0570 156 ذكر الدرجة الكمية

 0.45933 4.0528 83 أنثى

ال  كىذا يكضح أنو(، 0.946(، كمستكل الداللة )0.068أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )النتائج الى  أشارت

، ككذلؾ الجنسيعزل لمتغير  مستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدستكجد فركؽ في 

 . األكلىالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  لجميع األبعاد.
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مميف في ىذه المراكز لدييـ معرفة بما تقكـ الجامعة مف خبلؿ المراكز فيما كيعزك الباحث ذلؾ الى أف العا

 اآلراء، ككنيـ يؤدكف نفس الرسالة.يخص تمكيف كتعزيز صمكد المقدسييف، لذلؾ كاف لدييـ تكافؽ في 

مسبتوى فبي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مسبتوى الدللبة ل": الثانيةنتائج الفرضية 
 "العمريعزى لمتغير  سؤولية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدسالم

مسػتكل المسػؤكلية  عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الثانيةلفحص الفرضية ك 

 . العمريعزل لمتغير  المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس

ًغزٕٖ ن َحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثخ أفشاد ػُٛخ انذساعخانًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاال (:1..1)خذٔل 

 انؼًشٚؼضٖ نًزغٛش  انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط


 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العمر األبعاد

 0.50796 3.9938 32 سنة 25أقؿ مف  البعد الجتماعي

 0.45705 4.0872 86 سنة 35أقؿ مف -25مف 

 0.48542 4.0656 61 سنة 45أقؿ مف  -35مف 

 0.40162 4.0850 60 سنة فأكثر 45

 0.40605 4.0833 32 سنة 25أقؿ مف  البعد الثقافي

 0.49827 4.1370 86 سنة 35أقؿ مف -25مف 

 0.50612 4.0474 61 سنة 45أقؿ مف  -35مف 

 0.36451 4.1685 60 سنة فأكثر 45

 0.60036 3.9821 32 سنة 25أقؿ مف  صاديالبعد القت

 0.64627 3.9817 86 سنة 35أقؿ مف -25مف 

 0.59746 3.9532 61 سنة 45أقؿ مف  -35مف 

 0.51909 3.9262 60 سنة فأكثر 45

 0.44661 4.0216 32 سنة 25أقؿ مف  الدرجة الكمية

 0.47028 4.0760 86 سنة 35أقؿ مف -25مف 

 0.47728 4.0290 61 سنة 45أقؿ مف  -35مف 

 0.36958 4.0712 60 سنة فأكثر 45
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مستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعػة لجامعػة كجكد فركؽ ظاىرية في  (4..0)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

 one way)األحػػػادم تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف  ، كلمعرفػػػة داللػػػة الفػػػركؽالعمػػػريعػػػزل لمتغيػػػر  القػػػدس

ANOVA) (:11.4في الجدكؿ رقـ ) كما يظير 

يغزٕٖ انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ انؼُٛخ فٙ  أفشادالعزدبثخ  األحبدَ٘زبئح اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ : (11.1)لخذٔ

 انؼًشٚؼضٖ نًزغٛش  نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 0.358 0.075 3 0.226 بيف المجمكعات البعد الجتماعي

 

0.783 

 0.210 235 49.409 داخؿ المجمكعات 

 

 238 49.635 المجمكع

 0.831 0.175 3 0.524 بيف المجمكعات البعد الثقافي

 

0.478 

 0.210 235 49.423 داخؿ المجمكعات 

 

 238 49.947 المجمكع

 0.119 0.043 3 0.128 بيف المجمكعات قتصاديالبعد ال

 

0.949 

 0.357 235 83.990 داخؿ المجمكعات 

 

 238 84.118 المجمكع

 0.219 0.043 3 0.130 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.883 

 0.199 235 46.708 داخؿ المجمكعات 

 

 238 46.839 المجمكع

 ≤ αمف مستكل الداللة ) أكبر( كىي 0.883( كمستكل الداللة )0.219)مية الكيبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة  

 مستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدستكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو 0.05

 . الثانيةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  العمر، ككذلؾ لؤلبعاد.يعزل لمتغير 



75 
 

الجيكد المبذكلة مف قبؿ الجامعة فيما يخص المسؤكلية المجتمعيف كالتمكيف أف  ب كيعزك الباحث ىذه النتيجة

المجتمعي كتعزيز صمكد المقدسييف ثابت لكافة المكظفيف العامميف في المراكز، لذلؾ لـ يكف ىناؾ اختبلؼ 

 .لؤلفرادعية في جامعة القدس في التمكيف المجتمعي مفي آرائيـ نحك دكر المسؤكلية المجت

مسبتوى في  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مستوى الدللةل : " الثالثةالفرضية  نتائج
 "المؤىل العممييعزى لمتغير  المسؤولية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس

ؤكلية مسػتكل المسػ عمػىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الثالثةلفحص الفرضية ك 

 . المؤىؿ العممييعزل لمتغير  المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس

ًغزٕٖ ن انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثخ أفشاد ػُٛخ انذساعخ (:11.1)خذٔل 

 انًؤْم انؼهًٙٚؼضٖ نًزغٛش  انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد ميالمؤىل العم األبعاد

 0.36839 4.0000 15 دبمـك البعد الجتماعي

 0.46612 4.0637 179 بكالكريكس

 0.44986 4.1111 45 فأعمىماجستير 

 0.45619 4.1111 15 دبمـك البعد الثقافي

 0.46241 4.0944 179 بكالكريكس

 0.44184 4.1975 45 فأعمىماجستير 

 0.56853 3.8381 15 دبمـك بعد القتصاديال

 0.60047 3.9497 179 بكالكريكس

 0.58095 4.0444 45 فأعمىماجستير 

 0.33494 3.9949 15 دبمـك الدرجة الكمية

 0.45190 4.0436 179 بكالكريكس

 0.44292 4.1231 45 فأعمىماجستير 

ستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعػة لجامعػة مكجكد فركؽ ظاىرية في  (09.4)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

 one way)األحػادم تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  ، كلمعرفػة داللػة الفػركؽالمؤىؿ العممػييعزل لمتغير  القدس

ANOVA) ( 13.4كما يظير في الجدكؿ رقـ:) 
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زٕٖ انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ يغانؼُٛخ فٙ  أفشادالعزدبثخ  األحبدَ٘زبئح اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ : (11.1)لخذٔ

 انًؤْم انؼهًٙٚؼضٖ نًزغٛش  نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 0.373 0.078 2 0.156 بيف المجمكعات البعد الجتماعي

 

0.689 

 
 0.210 236 49.478 داخؿ المجمكعات

 
 238 49.635 المجمكع

 0.912 0.192 2 0.383 بيف المجمكعات البعد الثقافي

 

0.403 

 
 0.210 236 49.564 داخؿ المجمكعات

 
 238 49.947 المجمكع

 0.795 0.281 2 0.563 بيف المجمكعات البعد القتصادي

 

0.453 

 
 0.354 236 83.555 داخؿ المجمكعات

 
 238 84.118 لمجمكعا

 0.725 0.143 2 0.286 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.486 

 
 0.197 236 46.553 داخؿ المجمكعات

 
 238 46.839 المجمكع

 ≤ αمف مستكل الداللة ) أكبر( كىي 0.486( كمستكل الداللة )0.725)الكمية يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة  

 مستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدسكؽ دالة إحصائيان في تكجد فر ال ( أم أنو 0.05

 . الثالثةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ المؤىؿ العممي، ككذلؾ لؤلبعاد. يعزل لمتغير 

أيضا يعزك الباحث ذلؾ الى ككف الجميع مف المكظفيف يدرؾ ما تقكـ بو الجامعة، سكاء كانكا مف العامميف 

ف درجة البكالكريكس، أك الماجستير أك الدكتكراة، ككنيـ عمى اطبلع بالنشاطات المختمفة التي الذيف يحممك 

 تقكـ بيا الجامعة في ىذا االتجاه.
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مسبتوى فبي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دللو إحصائية عند مسبتوى الدللبة "ل: الرابعةنتائج الفرضية 
سبنوات العمبل فبي المؤسسبة أو العمبل يعبزى لمتغيبر  القبدسالمسؤولية المجتمعية لممراكبز التابعبة لجامعبة 

 "المجتمعي

مسػتكل المسػؤكلية  عمػىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الثالثةلفحص الفرضية ك 

 . سنكات العمؿ في المؤسسة أك العمؿ المجتمعييعزل لمتغير  المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس

ًغزٕٖ ن انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثخ أفشاد ػُٛخ انذساعخ (:11.1)خذٔل 

عُٕاد انؼًم فٙ انًؤعغخ أٔ انؼًم ٚؼضٖ نًزغٛش  انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

 انًدزًؼٙ

سنوات العمل في المؤسسة أو  األبعاد
 العمل المجتمعي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.53782 4.1036 28 سنكات 5 -1 مف البعد الجتماعي

 0.51441 3.9750 60 نةس 11-6مف 

 0.38238 4.1267 86 سنة 17 -12مف 

 0.44950 4.0631 65 سنة فأكثر 18

 0.49643 4.1071 28 سنكات 5 -1 مف البعد الثقافي

 0.50089 4.0556 60 نةس 11-6مف 

 0.39079 4.1641 86 سنة 17 -12مف 

 0.48550 4.1077 65 سنة فأكثر 18

 0.71381 4.0255 28 سنكات 5 -1 مف البعد القتصادي

 0.63802 3.7929 60 نةس 11-6مف 

 0.51350 4.0299 86 سنة 17 -12مف 

 0.58137 3.9956 65 سنة فأكثر 18

 0.52747 4.0838 28 سنكات 5 -1 مف الدرجة الكمية

 0.50137 3.9538 60 نةس 11-6 مف

 0.35760 4.1136 86 سنة 17 -12مف 

 0.44533 4.0604 65 سنة فأكثر 18

مستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعػة لجامعػة كجكد فركؽ ظاىرية في  (04.4)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

تـ استخداـ تحميؿ  رفة داللة الفركؽ، كلمعسنكات العمؿ في المؤسسة أك العمؿ المجتمعييعزل لمتغير  القدس

 (:15.4كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادم التبايف 
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يغزٕٖ انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ انؼُٛخ فٙ  أفشادالعزدبثخ  األحبدَ٘زبئح اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ : (11.1)لخذٔ

 غخ أٔ انؼًم انًدزًؼٙعُٕاد انؼًم فٙ انًؤعٚؼضٖ نًزغٛش  نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 1.369 0.284 3 0.853 بيف المجمكعات البعد الجتماعي

 

0.253 

 
 0.208 235 48.782 داخؿ المجمكعات

 
 238 49.635 المجمكع

 0.671 0.141 3 0.424 المجمكعاتبيف  البعد الثقافي

 

0.570 

 
 0.211 235 49.523 داخؿ المجمكعات

 
 238 49.947 المجمكع

 2.201 0.766 3 2.299 بيف المجمكعات البعد القتصادي

 

0.089 

 
 0.348 235 81.819 داخؿ المجمكعات

 
 238 84.118 المجمكع

 1.594 0.311 3 0.934 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.191 

 
 0.195 235 45.905 داخؿ المجمكعات

 
 238 46.839 المجمكع

 ≤ αمف مستكل الداللة ) أكبر( كىي 0.191( كمستكل الداللة )1.594)الكمية يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة  

 بعة لجامعة القدسمستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التاتكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو 0.05

الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  سنكات العمؿ في المؤسسة أك العمؿ المجتمعي، ككذلؾ لؤلبعاد.يعزل لمتغير 

 . الرابعة

  



79 
 

فببي  (α ≥ 0.05) توجببد فببروق ذات دللببو إحصببائية عنببد مسببتوى الدللببة"ل : الخامسببة نتببائج الفرضببية
 "مجال الىتماميعزى لمتغير  القدسمستوى المسؤولية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة 

مسػػػتكل  عمػػػىعينػػػة الدراسػػػة  أفػػػرادتػػػـ حسػػػاب المتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة  الخامسػػػةلفحػػػص الفرضػػػية ك 

 . مجاؿ االىتماـيعزل لمتغير  المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدس

ًغزٕٖ ن بثخ أفشاد ػُٛخ انذساعخانًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزد (:11.1)خذٔل 

 يدبل االْزًبوٚؼضٖ نًزغٛش  انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مجال الىتمام األبعاد

 0.46482 4.0514 72 نشاط اجتماعي البعد الجتماعي

 0.41196 4.0481 54 نشاط اقتصادم

 0.47441 4.0894 113 قافينشاط ث

 0.51398 4.0895 72 نشاط اجتماعي البعد الثقافي

 0.36788 4.1091 54 نشاط اقتصادم

 0.46223 4.1337 113 نشاط ثقافي

 0.64855 3.9425 72 نشاط اجتماعي البعد القتصادي

 0.52884 3.9497 54 نشاط اقتصادم

 0.59289 3.9772 113 نشاط ثقافي

 0.49258 4.0353 72 نشاط اجتماعي الكميةالدرجة 

 0.37235 4.0427 54 نشاط اقتصادم

 0.44505 4.0745 113 نشاط ثقافي

مستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعػة لجامعػة كجكد فركؽ ظاىرية في  (06.4)يبلحظ مف الجدكؿ رقـ 

 one way)األحػادم اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  تػـ ، كلمعرفػة داللػة الفػركؽمجاؿ االىتمػاـيعزل لمتغير  القدس

ANOVA) ( 17.4كما يظير في الجدكؿ رقـ:) 
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يغزٕٖ انًغؤٔنٛخ انًدزًؼٛخ انؼُٛخ فٙ  أفشادالعزدبثخ  األحبدَ٘زبئح اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ : (17.1)لخذٔ

 يدبل االْزًبوٚؼضٖ نًزغٛش  نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

وع مجم مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 0.221 0.046 2 0.093 بيف المجمكعات البعد الجتماعي

 

0.802 

 
 0.210 236 49.542 داخؿ المجمكعات

 
 238 49.635 المجمكع

 0.209 0.044 2 0.088 بيف المجمكعات البعد الثقافي

 

0.812 

 
 0.211 236 49.859 المجمكعاتداخؿ 

 
 238 49.947 المجمكع

 0.086 0.031 2 0.061 بيف المجمكعات البعد القتصادي

 

0.917 

 
 0.356 236 84.056 داخؿ المجمكعات

 
 238 84.118 المجمكع

 0.200 0.040 2 0.079 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

0.819 

 
 0.198 236 46.759 داخؿ المجمكعات

 
 238 46.839 المجمكع

 ≤ αمف مستكل الداللة ) أكبر( كىي 0.819( كمستكل الداللة )0.200)الكمية يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة  

 مستكل المسؤكلية المجتمعية لممراكز التابعة لجامعة القدستكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو 0.05

 الخامسة.الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  كذلؾ لؤلبعاد.مجاؿ االىتماـ، ك يعزل لمتغير 
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 : السابعالنتائج المتعمقة بالسؤال   7.2.4

تبعًا لممتغيرات الديموغرافية )الجنس،  التمكين المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدسيختمف مستوى ىل 

 ؟(العمل، مجال الىتمامالمؤىل العممي، سنوات العمر 

 : ىاألولنتائج الفرضية 

فببي مسببتوى التمكببين المجتمعببي  (α ≥ 0.05) توجببد فببروق ذات دللببو إحصببائية عنببد مسببتوى الدللببةل "

 " الجنسلمتغير  لممراكز التابعة لجامعة القدس يعزى

 فػيعينػة الدراسػة  أفػرادالمتكسػطات الحسػابية السػتجابة ك حساب نتائج اختبػار "ت" ب األكلىحص الفرضية تـ ف

 . الجنسيعزل لمتغير  عي لممراكز التابعة لجامعة القدسمستكل التمكيف المجتم

يغزٕٖ انزًكٍٛ انًدزًؼٙ فٙ  انؼُٛخ أفشادالعزدبثخ نهؼُٛبد انًغزمهخ َزبئح اخزجبس "د"  (:12.1خذٔل )

 اندُظٚؼضٖ نًزغٛش  نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 دللةال

 0.45514 4.0199 156 ذكر
0.158 0.875 

 0.51649 4.0301 83 أنثى

ال (، أم أنو 0.875(، كمستكل الداللة )0.158أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) السابؽيتبيف مف خبلؿ الجدكؿ 

تـ كبذلؾ  .الجنسيعزل لمتغير  مستكل التمكيف المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدستكجد فركؽ في 

 . األكلىالفرضية  قبكؿ
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 : الثانيةنتائج الفرضية 

مسببتوى التمكببين المجتمعببي فببي  (α ≥ 0.05) توجببد فببروق ذات دللببو إحصببائية عنببد مسببتوى الدللببة ل"

 "العمريعزى لمتغير  لممراكز التابعة لجامعة القدس

مسػتكل التمكػيف  عمػىلدراسػة عينػة ا أفػرادتػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة  الثانيػةلفحص الفرضية ك 

 . العمريعزل لمتغير  المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدس

ًغزٕٖ ن انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثخ أفشاد ػُٛخ انذساعخ (:11.1)خذٔل 

 انؼًشٚؼضٖ نًزغٛش  انزًكٍٛ انًدزًؼٙ نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

 االنحراف المعياري الحسابيالمتوسط  العدد العمر

 0.48368 3.9656 32 سنة 25أقؿ مف 

 0.49908 4.0558 86 سنة 35أقؿ مف -25مف 

 0.47139 4.0508 61 سنة 45أقؿ مف  -35مف 

 0.44865 3.9800 60 سنة فأكثر 45

لجامعػة  مسػتكل التمكػيف المجتمعػي لممراكػز التابعػةكجػكد فػركؽ ظاىريػة فػي  (09.4)يبلحظ مف الجػدكؿ رقػـ 

 one way)األحػػػادم تػػػـ اسػػػتخداـ تحميػػػؿ التبػػػايف  ، كلمعرفػػػة داللػػػة الفػػػركؽالعمػػػريعػػػزل لمتغيػػػر  القػػػدس

ANOVA) ( 20.4كما يظير في الجدكؿ رقـ:) 
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يغزٕٖ انزًكٍٛ انًدزًؼٙ انؼُٛخ فٙ  أفشادالعزدبثخ  األحبدَ٘زبئح اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ : (1..1)لخذٔ

 انؼًشٚؼضٖ نًزغٛش  مذطنهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ ان

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 0.520 0.119 3 0.356 بيف المجمكعات

 

0.669 

 0.228 235 53.633 داخؿ المجمكعات 

 

 238 53.989 المجمكع

 ≤ αمف مستكل الداللة ) أكبر( كىي 0.669ل الداللة )( كمستك 0.520يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

 مستكل التمكيف المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدستكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو 0.05

 . الثانيةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  .العمريعزل لمتغير 

مسبتوى فبي  (α ≥ 0.05) توى الدللبةتوجد فروق ذات دللو إحصائية عند مسب ل: "الثالثةنتائج الفرضية 
 "المؤىل العممييعزى لمتغير  التمكين المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدس

مسػتكل التمكػيف  عمػىعينػة الدراسػة  أفػرادتػـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة  الثالثػةلفحص الفرضية ك 

 . العممي المؤىؿيعزل لمتغير  المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدس

ًغزٕٖ ن انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثخ أفشاد ػُٛخ انذساعخ (:11.1)خذٔل 

 انًؤْم انؼهًٙٚؼضٖ نًزغٛش  انزًكٍٛ انًدزًؼٙ نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤىل العممي

 0.27482 3.9467 15 دبمـك

 0.47479 4.0218 179 ريكسبكالك 

 0.53664 4.0556 45 ماجستير فاعمى
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مسػتكل التمكػيف المجتمعػي لممراكػز التابعػة لجامعػة كجػكد فػركؽ ظاىريػة فػي  (90.4)يبلحظ مف الجػدكؿ رقػـ 

 one way)األحػادم تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  ، كلمعرفػة داللػة الفػركؽالمؤىؿ العممػييعزل لمتغير  القدس

ANOVA) (:22.4ا يظير في الجدكؿ رقـ )كم 

يغزٕٖ انزًكٍٛ انًدزًؼٙ انؼُٛخ فٙ  أفشادالعزدبثخ  األحبدَ٘زبئح اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ : (11.1)لخذٔ

 انًؤْم انؼهًٙٚؼضٖ نًزغٛش  نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

وى مست
 الدللة

 0.296 0.068 2 0.135 بيف المجمكعات

 

0.744 

 
 0.228 236 53.853 داخؿ المجمكعات

 
 238 53.989 المجمكع

 ≤ αمف مستكل الداللة ) أكبر( كىي 0.744( كمستكل الداللة )0.296يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

 لتمكيف المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدسمستكل اتكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو 0.05

 .الثالثةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  .المؤىؿ العممييعزل لمتغير 

 : الرابعة نتائج الفرضية

مسببتوى التمكببين المجتمعببي فببي  (α ≥ 0.05) توجببد فببروق ذات دللببو إحصببائية عنببد مسببتوى الدللببة ل"

 "نوات العمل في المؤسسة أو العمل المجتمعيسيعزى لمتغير  لممراكز التابعة لجامعة القدس

مسػتكل التمكػيف  عمػىعينػة الدراسػة  أفػرادتـ حسػاب المتكسػطات الحسػابية السػتجابة  الرابعةلفحص الفرضية ك 

 . سنكات العمؿ في المؤسسة أك العمؿ المجتمعييعزل لمتغير  المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدس
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ًغزٕٖ ن حغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثخ أفشاد ػُٛخ انذساعخانًزٕعطبد ان (:11.1)خذٔل 

عُٕاد انؼًم فٙ انًؤعغخ أٔ انؼًم ٚؼضٖ نًزغٛش  انزًكٍٛ انًدزًؼٙ نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

 انًدزًؼٙ

سنوات العمل في المؤسسة أو العمل 
 المجتمعي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد

 0.58797 4.1143 28 اتسنك  5 -1 مف

 0.52474 3.9417 60 نةس 11-6مف 

 0.42321 4.0826 86 سنة 17 -12مف 

 0.43549 3.9815 65 سنة فأكثر 18

مسػتكل التمكػيف المجتمعػي لممراكػز التابعػة لجامعػة كجػكد فػركؽ ظاىريػة فػي  (93.4)يبلحظ مف الجػدكؿ رقػـ 

تـ استخداـ تحميؿ  ، كلمعرفة داللة الفركؽلعمؿ المجتمعيسنكات العمؿ في المؤسسة أك ايعزل لمتغير  القدس

 (:24.4كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادم التبايف 

يغزٕٖ انزًكٍٛ انًدزًؼٙ انؼُٛخ فٙ  أفشادالعزدبثخ  األحبدَ٘زبئح اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ : (11.1)لخذٔ

 د انؼًم فٙ انًؤعغخ أٔ انؼًم انًدزًؼٙعُٕاٚؼضٖ نًزغٛش  نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 1.549 0.349 3 1.047 بيف المجمكعات

 

0.203 

 0.225 235 52.942 داخؿ المجمكعات 

 

 238 53.989 المجمكع

 ≤ αمف مستكل الداللة ) أكبر( كىي 0.203( كمستكل الداللة )1.549)ية الكميبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة  

 مستكل التمكيف المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدستكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو 0.05

 . الرابعةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  .سنكات العمؿ في المؤسسة أك العمؿ المجتمعييعزل لمتغير 
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 : الخامسةرضية نتائج الف

مسببتوى التمكببين المجتمعببي فببي  (α ≥ 0.05) توجببد فببروق ذات دللببو إحصببائية عنببد مسببتوى الدللببةل " 

 "مجال الىتماميعزى لمتغير  لممراكز التابعة لجامعة القدس

مستكل التمكػيف  عمىعينة الدراسة  أفرادتـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة  الخامسةلفحص الفرضية ك 

 . مجاؿ االىتماـيعزل لمتغير  مجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدسال

ًغزٕٖ ن انًزٕعطبد انحغبثٛخ ٔاالَحشافبد انًؼٛبسٚخ العزدبثخ أفشاد ػُٛخ انذساعخ (:11.1)خذٔل 

 يدبل االْزًبوٚؼضٖ نًزغٛش  انزًكٍٛ انًدزًؼٙ نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

 االنحراف المعياري سابيالمتوسط الح العدد مجال الىتمام

 0.49870 4.0056 72 نشاط اجتماعي

 0.45458 4.0426 54 نشاط اقتصادم

 0.47562 4.0257 113 نشاط ثقافي

مسػتكل التمكػيف المجتمعػي لممراكػز التابعػة لجامعػة كجػكد فػركؽ ظاىريػة فػي  (95.4)يبلحظ مف الجػدكؿ رقػـ 

 one way)األحػادم تػـ اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  لػة الفػركؽ، كلمعرفػة دالمجاؿ االىتمػاـيعزل لمتغير  القدس

ANOVA) ( 26.4كما يظير في الجدكؿ رقـ:) 

يغزٕٖ انزًكٍٛ انًدزًؼٙ انؼُٛخ فٙ  أفشادالعزدبثخ  األحبدَ٘زبئح اخزجبس رحهٛم انزجبٍٚ : (11.1)لخذٔ

 يدبل االْزًبوٚؼضٖ نًزغٛش  نهًشاكض انزبثؼخ ندبيؼخ انمذط

وع مجم مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 0.095 0.022 2 0.043 بيف المجمكعات

 

0.909 

 
 0.229 236 53.945 داخؿ المجمكعات

 
 238 53.989 المجمكع
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 ≤ αلداللة )مف مستكل ا أكبر( كىي 0.909( كمستكل الداللة )0.095)الكمية يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة  

 مستكل التمكيف المجتمعي لممراكز التابعة لجامعة القدستكجد فركؽ دالة إحصائيان في ال ( أم أنو 0.05

 . الخامسةالفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ  .مجاؿ االىتماـيعزل لمتغير 
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 انفصم انخبيظ

__________________________________________________________________ 

 انُزبئح ٔانزٕصٛبد  يهخص 


 انُزبئح  يهخص 1.1

  ًٚكٍ رهخٛص أْى انُزبئح انزٙ رٕصهذ إنٛٓب انذساعخ فٙ:

تسيـ بشكؿ  المراكز التابعة لجامعة القدس كالعاممة منيا في مجاؿ العمؿ المجتمعي أشارت النتائج أف   .1

 تماعية كاالقتصادية. بعاد الثقافية كاالجكبير في تمكيف كتعزيز صمكد المقدسييف عمى كافة األ

فراد في مدينة القدس مرتفع إذ يحصؿ المقدسييف لى أف مستكل التمكيف المجتمعي لدل األإ.أشارت النتائج 2

 عمى االستشارات كالتعاكف كاالىتماـ مف قبؿ جامعة القدس. 

في مدينة  ىناؾ بعض المعيقات التي تسيـ في الحد مف قياـ جامعة القدس بمسؤكليتيا المجتمعية . أف  3

 ضعؼ مستكل الدعـ المالي.  القدس يعكد لعقبات االحتبلؿ، كأيضان 

مستكل التمكيف ىناؾ عبلقة بيف االلتزاـ بالمسؤكلية المجتمعية بأبعادىا المختمفة كبيف  . أظيرت النتائج أف  4

 االجتماعي في المجتمعات. 

فيما  كثيف تبعان لمتغيرات الدراسة الديمغرافية. أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ دالة احصائيان في آراء المبح5

العامؿ الديمغرافي  ، كبيذا يمكف القكؿ إف  يخص مستكل المسؤكلية المجتمعية، كمستكل التمكيف االجتماعي

 غير مؤثر في الدراسة.
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ُخ يغزٕٖ االْزًبو يٍ لجم خبيؼخ انمذط ثأػًبل انزشيٛى نهًجبَٙ انمذًٚخ داخم يذٚرٕصهذ انُزبئح انٗ . 1

 انمذط خبء ثذسخخ ػبنٛخ، حٛث رى رشيٛى انؼذٚذ يٍ انًجبَٙ األثشٚخ راد انمًٛخ انًؼًبسٚخ انًشرفؼخ.

ٌ  . اظٓشد انُزبئح أَّ ػهٗ انًغزٕٖ انمبََٕٙ 7 خبيؼخ انمذط يٍ خالل يغؤٔنٛزٓب انًدزًؼٛخ ردبِ  فئ

فًٛب ٚخص انًٕاطُخ،  رمذٚى انذساعبد انخبصخ ثبنًٕضٕػبد انشبئكخانًٕاطٍُٛ فٙ انمذط ػًهذ ػهٗ 

  ٔانضشائت، كزنك اغالق انًحبل انزدبسٚخ.


 انزٕصٛبد  1.1

 لباحث بما يأتي:ا كصيلييا الدراسة، يإتائج التي تكصمت عمى ضكء الن

ضركرة رفع مستكل االىتماـ بالجانب االجتماعي فيما يخص مشكبلت التفكؾ االسرم، كمحاكلة  .1

جاه تية التابعة لمجامعة، كذلؾ فيما يخص رفع مستكل الكعي تقديـ العبلج مف خبلؿ المراكز المجتمع

المشكبلت الناجمة عف االدماف، ككف االدماف يؤدم الى ضياع الشباب في البمدة القديمة بشكؿ 

 خاص، كبيذا يككنكا عرضة لمسيطرة عمييـ مف قبؿ االحتبلؿ.

ية الخاصة، ككف ىذه الفئة تعد االىتماـ بفئة االعاقات المختمفة، كضركرة انشاء مركز يعنى بالترب .2

مات ليـ كرعايتيـ كمساعدة أسرىـ، كىي مف جزءا مف المجتمع كىـ بحاجة ماسة الى تقديـ الخد

الفئات التي يتـ استغبلليا مف قبؿ السمطات االسرائيمية لمسيطرة عمييا فكريا مف خبلؿ تكفير العبلج 

 كالبرامج المساعدة ليـ كلعائبلتيـ.

المادية مف خبلؿ التكاصؿ مع الجيات المانحة كالمختصة في السمطة الكطنية  تقديـ المساعدات .3

تغمؽ محاليـ التجارية بمشاركة جامعة القدس، كذلؾ لمساعدة المكاطنيف الذيف تيدـ بيكتيـ، كالذيف 

 كيتعرضكف لممضايقات مف االحتبلؿ لتركيا. 

ؼ مف إدارة الجامعة لمعمؿ مع ضركرة أف يككف ىناؾ محاميف مف أساتذة جامعة القدس، كبتكمي .4

المكاطنيف الفقراء كالمحتاجيف كمساعدتيـ في التخمص مف القضايا التي تؤرقيـ، كالتي تؤدم الى 
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، كاالجبار كضريبة االمبلؾالقضايا كدفع تكاليؼ المحاماة،  تركيـ لبيكتيـ لعدـ قدرتيـ عمى رفع

 غيرىا مف القضاياك عمى ىدـ البيكت 

مستكل الدراسات كتنكيعيا مف خبلؿ مركز ممي، ىناؾ ضركرة لتعزيز فيما يخص البحث الع .5

لرفع مستكل التكثيؽ الخاص بمدينة القدس، كأف تككف ىذه الدراسات كالبحكث التابع لجامعة القدس، 

الدراسات مكجية لمجيات الدكلية المختمفة)مجمس األمف، الجمعية العامة لؤلمـ المتحدة، االتحاد 

 .مف الجياتاالكركبي( كغيرىا 

 المقترحات

 يمكف لمباحث تقديـ المزيد مف المقترحات كما يأتي: 

المعالـ األثرية مف االبنية كالمكاقع التراثية المختمفة مف أجؿ القياـ بترميميا العمؿ عمى حصر  .1

كالتعريؼ بيا، لضماف عدـ بيعيا أك السيطرة عمييا مف قبؿ االحتبلؿ االسرائيمي، كىذا يسيـ في 

 كتقديمو لمعالـ كتراث عربي لممسمميف كالمسيحيف في القدس. راث العربي في القدسحفظ الت

القياـ بأعماؿ ريادية كاقتصادية مف شأنيا أف تساعد سكاف مدينة القدس عمى االستمرار في العيش  .2

، أك تقبؿ العركض االسرائيمية فيما يخصيا الكريـ، كىذا يقمؿ مف فرص االتجاه نحك بيع الممتمكات،

ذلؾ مف خبلؿ المساعدة في فتح المحبلت المغمقة بسبب تراكـ الضرائب، أك ترميميا باعتبارىا ك 

 قديمة.

تقديـ دراسات حكؿ السياحة في القدس، كأسباب تكجو السياح لمشركات السياحية االسرائيمية   .3

ـ الحمكؿ كالمطاعـ االسرائيمية، كترؾ الشركات كالمطاعـ العربية في القدس، كبحث االسباب كتقدي

 ح، ككنيـ يشكمكف اقتصادا ميما ألبناء المدينة.ثقة السيا إلعادة
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تحديد البيكت كاألبنية المصادرة، كالميددة بالمصادرة أك اليدـ كبحث األسباب كالدكافع لقياـ السمطات  .4

االسرائيمية بذلؾ، كتقديـ الحمكؿ التي يمكف أف تساعد اصحاب البيكت أك االراضي أك المحبلت في 

 سترجاع امبلكـ. ا
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 لبئًخ انًشاخغ


( المسئكلية االجتماعية لمشركات: التحديات كاآلفاؽ مف أجؿ التنمية فػي 2011االسرج، حسيف عبد المطمب )

 MRPA. الدكؿ العربية،

(. المشكبلت التي تكاجو اعضاء 2003أبكسمرة، محمكد أحمد، كقرنبع، قمر الديف، كجبر، أحمد فييـ. )

 .292 -241: 42، عمجمة اتحاد الجامعات العربيةالجامعات الفمسطينية،  ىيئة التدريس في

، جامعة مجمة التربيةدكر الجامعات السعكدية في الربط بيف التعميـ كالمجتمع،  .(2016).االحمدم، كفاء

 .684-631: 3، ج168االزىر، مصر، ع

عضاء ىيئة التدريس أ من وجية نظرالمسؤولية المجتمعية لجامعة القدس  (2017أبك ىبلؿ، مج)

 .، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة القدس، فمسطيفوالمجتمع المحمي

 ، معيد اسبلـ المعرفة، جامعة الجزيرة.الجامعات: دراسة في المفيوم والنشأة والرسالة .(2014).آدـ، قاسـ

(، 90دار رقـ)، االصالمسؤولية الجتماعية لمشركات، سمسمة جسر التنمية .(2010).االسرج، حسيف

 المعيد العربي لمتخطيط: الككيت.

المؤتمر الجامعات العربية كدكرىا في خدمة المجتمع المعرفي كالتنمكية كالثقافي،  .(2009) .بخيت، صفية

 ، مسقط، عماف.7/9/2009-5، التحديات كاالفاؽ-العربي الثالث لمجامعات العربية

ارة الجامعية في تحقيؽ كظائؼ الجامعة، دراسة ميدانية دكر االد .(2008) .برقعاف، أحمد؛ رضكاف، سعيد

 .90-58: 26، اليمف، عمجمة الدراسات الجتماعيةعمى جامعتي قناة السكيس كحضرمكت، 
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كمية  ،دور البنوك اإلسالمية في إرساء المسؤولية الجتماعية في الدول اإلسالمية( 2012بمقاسـ، ماضي)

 مشؽ.العمـك االقتصادية، جامعة بشار، د

المجمة الجامعات، نشأتيا، مفيكميا، كظائفيا" دراسة كصفية تحميمية،  .(2000) .الثبيتي، مميجاف معيض

 .195-150: 4، ع5، مج، مجمس النشر العممي، الككيتالتربوية

رسالة التأىيؿ المجتمعي كدكره في ترسيخ ثقافة المسؤكلية المجتمعية،  .(2011) .شاىيف، عكني معيف

 .27-23:  3،ع 49ردف،مجاال– المعمم

 ، كاليبلؿ االحمر، جنيؼ.نحو تحقيق القدرة عمى الصمود، الصميب الحمر(. 2012شمالي، ماتياس)

تقدير القيادات الجامعية لدكر الجامعة تجاه المسؤكلية المجتمعية فى  .(2014).الشمرم، عادؿ بف عايد

 .132-97: 12السعكدية،ع– تعميم العالىالمجمة السعودية لمالجامعات الحككمية فى مدينة الرياض، 

ت، منشكرات جامعة القدس المفتكجو، راـ دليل المسؤولية المجتمعية لمجامعا.(2010) .عكاد، يكسؼ ذياب

 اهلل، فمسطيف.

دار المسؤولية المجتمعية واخالقيات العمال،  .(2005).الغالبي، طاىر محسف؛ العامرم، صالح ميدم

 كائؿ لمنشر، عماف.

رسالة دكر المؤسسة التربكية في ترسيخ مفاىيـ المسؤكلية المجتمعية،  .(2011).لي، سامي مشيكرالمجا

 .13-11: 3،ع  49مج  االردف،– المعمم

 ، جامعة القدس، القدس، فمسطيف.نشرة تعريفيةمركز العمؿ المجتمعي. ) د. ت(. 
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ي ضكء مسؤكليتيا المجتمعية مف ( دكر جامعة القدس المفتكحة في خدمة المجتمع ف2018الشيشنية، منى)

-302(: 1)26، مجمة الجامعة السالمية لمدراسات التربوية والنفسيةكجية نظر أعضاء الييئة التدريسية، 

329. 

العممية في جامعة شقراء لتحقيؽ أقساميـ  باألقساـ( تقدير القيادات االكاديمية 2017السكيد، محمد)

 .78-15(: 1)41، جامعة عيف شمس، بية في العموم التربويةمجمة كمية التر لممسؤكلية المجتمعية، 

( دكر التخطيط التشاركي في تحقيؽ الجكدة كتعزيز المسؤكلية المجتمعية لمجامعات، 2019االحمدم، ايماف)

 30-17(: 1)39، مجمة اتحاد الجامعات العربية

كلية االجتماعية تجاه قضايا ( مقاربة استراتيجية نحك تعزيز المسؤ 2018البيطار، سكسف؛ كحسف، أسماء)

مجمة الخدمة التنمية المستدامة، دراسة تحميمية لدكر لجاف التنمية االجتماعية االىمية في حاضرة الدماـ، 

 .305-238(: 59)4،  الجتماعية

( مستكل المسؤكلية االجتماعية لدل االستاذ الجامعي، دراسة كصفية 2019بكديؿ، المية؛ كبكيعمي، كسيمة)

مركز البحث وتطوير المواد اتذة كمية العمكـ االنسانية كاالجتماعية بجامعة قاصدم مرباح، كرقمة، عمى اس

 .182-169(: 5)2، البشرية

مجمة ( متطمبات جكدة المسؤكلية االجتماعية في التعميـ الجامعي لخدمة المجتمع، 2016أحاندك، سيسي)

 .63-46: 42، جامعة عمار ثمجي، دراسات

( تأمبلت تربكية مكجية لجامعاتنا العربية: المسؤكلية االجتماعية المستدامة، ما بعد 2017خكج، حناف)

 .33-1(: 114)17، مجمة الثقافة والتنميةاالمتياز االكاديمي، 
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.، فمسطيف، جامعة القدس معيد القدس لمدراسات كاالبحاث، مقالت حول القدس( 2019الكرنز، سعدم)  

، فمسطيف. جامعة القدس ، معيد القدس لمدراسات كاالبحاث،خطة مقدسية(2019سالـ، كليد؛ رداد، سامر)  
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 مواقع النترنت 

 ( اليدمي يبحث كرئيس جامعو القدس سبؿ التعاكف، منشكرات جريدة الفدس : 2019ابككشؾ، عماد)
http://www.alquds.com/articles/1571244662385402900/ 

امعة القدس تفتتح أضخـ مشركع ترميمي في البمدة القديمة مف القدس، عمى ج( 2019ابك كشؾ، عماد)
 الرابط

http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=cmOQqna860833939416acmOQqn 

( خبيؼخ انمذط ٔخًؼٛخ "انًحجخ" رخشخبٌ انفٕج انثبَٙ فٙ دٔسح "اإلػذاد نألعشح 1.11، اعؼذ)ػٕٚظ

 "انغؼٛذح


https://www.alquds.edu/ar/staff-news-ar/143604-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-
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%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

http://www.alquds.com/articles/1571244662385402900/
http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=cmOQqna860833939416acmOQqn
https://www.alquds.edu/ar/staff-news-ar/143604-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
https://www.alquds.edu/ar/staff-news-ar/143604-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
https://www.alquds.edu/ar/staff-news-ar/143604-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A8%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF%D8%A9.html
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https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
https://www.taawon.org/ar/media/news/%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%AB-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A
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، متكفر عمى الرابط المسؤولية المجتمعية لممؤسسات بين النظرية والتطبيق.(2009).الحمكرم، صالح

http://www.arabvolunteering.org/ . 

 www.alquds.edu،  دليل جامعة القدس(. 2005جامعة القدس.)

 /https://www.alquds.edu/arحة األخبار، ( صف2019جامعة القدس)

المسؤكلية االجتماعية لمجامعات اآلسيكية إباف القرف العشريف، . (2010السيد، عفاؼ.)

 :http://www.swmsa.net/news.php?action=show&id=366الرابط
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 ( االعزجبَخ ثشكهٓب األٔن1ٙيهحك)

 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس 

 معيد التنمية المستدامة 

 استبانو الدراسة

 وعالقتياالتابعة لجامعة القدس المجتمعية لممراكز المسؤولية  " يقـك الباحث بعمؿ دراسة بعنكاف

، كذلؾ استكماال لمتطمبات " ظة القدس"بالتمكين المجتمعي وتعزيز الصمود لألفراد في محاف

الحصكؿ عمى درجة الماجستير في برنامج بناء المؤسسات مف معيد التنمية المستدامة، جامعة القدس، كقد 

كقع عميؾ االختيار مف أجؿ تعبئة ىذه االستبانو، لذلؾ أرجك مف حضرتؾ التكـر بتعبئتيا بمكضكعية كحيادية 

 ممي، كسيتـ الحفاظ عمى سرية المعمكمات كالكاردة فييا.كدقة، ككنيا ألغراض البحث الع

 ولكم جزيل الشكر والعرفان

 الباحث
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 القسم األول: المعمومات العامة 

 الجنس: 

 نثى أذكر             

 العمر

 45كثر مف أسنو     45-36سنو          مف  35-25سنو           مف  25اقؿ مف 1

 المؤىل العممي: 

 عمىفأبكالكريكس            ماجستير  دبمكـ        

 

 المسمى الوظيفي: _________________

 

 سنوات الخبرة

 سنو فاكثر 18سنو          17-12سنو                11-6سنكات           1-5
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ة ( أماـ الخيار الذم يمثؿ كجي√الرجاء االجابة عمى محاكر االستبانو، كذلؾ بكضع اشارة )القسم الثاني: 
 نظرؾ. 

موافق   الفقرة الرقم
 بشدة

غير   محايد موافق  
 موافق

غير موافق  
 بشدة

      المسؤولية المجتمعيةالمحور الول:  
      تيتـ الجامعة بالجانب االقتصادم لمدينة القدس.  .1
تركز نشاطات الجامعة عمى الجانب الثقافي فيما يخص التعريؼ   .2

 بمدينة القدس.
     

      معة لمقياـ بنشاطات فنية لمشباب في مدينة القدس. تدعك الجا  .3
تركز الجامعة عمى الجانب االثرم مف خبلؿ ترميـ المباني القديمة   .4

 في مدينة القدس.
     

      تشارؾ الجامعة في المؤتمرات الداعمة لتعزيز صمكد المقدسييف.   .5
      تدعـ انشطة الجامعة مف خبلؿ مراكزىا المرأة المقدسية.  .6
تسعى الجامعة مف خبلؿ مراكز التنمية المختمفة في القدس الى   .7

 تعزيز صمكد المقدسييف.
     

تعمؿ الجامعة مف خبلؿ انشطتيا االجتماعية عمى حؿ المشكبلت   .8
 التي تكاجو األسر المقدسية.

     

تساعد جامعة القدس مف خبلؿ كاجبيا االكاديمي طمبة القدس لرفع   .9
 يمي.مستكاىـ التعم

     

تدعـ جامعة القدس السياحة في القدس مف خبلؿ التعريؼ   .10
 باألماكف السياحية كاالثرية فييا.

     

 التمكين المجتمعيالمحور الثاني: 
أدرؾ الشباب مف خبلؿ مشاركتيـ في النشاطات الثقافية دكر   .1

 جامعة القدس في تعزيز صمكدىـ.
     

معة تدعـ البناء األثرم في يشعر المكاطنكف في القدس أف الجا  .2
 القدس مف خبلؿ ترميـ المباني ذات الطابع الديني كالتاريخي.

     

تأثر الشباب في مدينة القدس بالنشاطات الفنية التي تقدميا مراكز   .3
 جامعة القدس باعتبارىا تمبي احتياجاتيـ عمى ىذا الجانب.

     

الجتماعية لجامعة أدرؾ الكثير مف أفراد المجتمع حجـ المشاركة ا  .4
القدس فيما يخص حؿ المشكبلت الخاصة بالتفكؾ االسرم كغيرىا 

 مف المشكبلت.
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يدرؾ المكاطنكف في مدينة القدس أىمية جامعة القدس عمى   .5
 المستكل االقتصادم مف خبلؿ االنشطة التي تقدميا لممدينة.

     

تمكيف كدعـ تدرؾ المرأة المقدسية ما تقدمو جامعة القدس ليا مف   .6
 مف خبلؿ االنشطة الخاصة بالمرأة.

     

تعمؿ جامعة القدس عمى التمكيف القانكف لمدينة القدس مف خبلؿ   .7
 المشاركة بالمؤتمرات الداعمة لحؽ ابناء القدس في أرضيـ.

     

يدرؾ المجتمع المقدسي أىمية كدكر جامعة القدس فيما يخص   .8
مراكزىا كالتي تدعـ صمكد الدراسات كاالبحاث المقدمة مف خبلؿ 

 المقدسييف في كافة المجاالت.

     

ساعدت المشركعات كاالنشطة التي قامت بيا جامعة القدس في   .9
 دعـ صمكد فئات المجتمع المختمفة في القدس.

     

منحت جامعة القدس القكة كالصبلبة ألفراد المجتمع المقدسي مف   .10
 مشكبلتيـ اليكمية.خبلؿ المتابعة المستمرة ليـ كمشاركتيـ 

     

 المحور الثالث: المعيقات التي تواجو جامعة القدس فيما يخم التنمية المجتمعية
مستكل الدعـ المادم المحدكد الذم تحصؿ عميو جامعة القدس   .1

 لدعـ االنشطة المختمفة في المدينة.
     

التضييؽ عمى الطمبة مف خبلؿ عدـ االعتراؼ بشياداتيـ في   .2
 خصصات.اغمب الت

     

      المعيقات الخاصة باالحتبلؿ االسرائيمي.  .3
ضعؼ مستكيات التشبيؾ مع المؤسسات كالجمعيات العاممة في   .4

 القدس الختبلؼ الرؤية بينيا.
     

ضعؼ مستكل االقباؿ مف قبؿ الشباب في القدس عمى االنشطة   .5
 التي تقدميا جامعة القدس ليـ.

     

قدسي ألىمية النشاطات المختمفة التي عدـ إدراؾ الشباب الم  .6
 تقدميا الجامعة ليـ.

     

احتياج الشباب في مدينة القدس فقط لؤلنشطة االقتصادية التي   .7
 تساعدىـ عمى العيش الكريـ.

     

الضغكطات التي تتعرض ليا جامعة القدس مف قبؿ الجيات   .8
 المعادية لمكجكد العربي في القدس يحد مف مستكيات عمميا.
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 ثشكهٓب انُٓبئٙ خ( االعزجب1َيهحك)

 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس 

 معيد التنمية المستدامة 

 استبانو الدراسة

 وعالقتياالتابعة لجامعة القدس المجتمعية لممراكز المسؤولية " يقـك الباحث بعمؿ دراسة بعنكاف

تكماال لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة ، كذلؾ اسلألفراد في محافظة القدسبالتمكين المجتمعي 

الماجستير في برنامج بناء المؤسسات مف معيد التنمية المستدامة، جامعة القدس، كقد كقع عميؾ االختيار 

مف أجؿ تعبئة ىذه االستبانو، لذلؾ أرجك مف حضرتؾ التكـر بتعبئتيا بمكضكعية كحيادية كدقة، ككنيا 

 ى سرية المعمكمات كالكاردة فييا.ألغراض البحث العممي، كسيتـ الحفاظ عم

 ولكم جزيل الشكر والعرفان

 الباحث
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 القسم األول: المعمومات العامة 

 .الجنس: 3

 نثى أ□ذكر              □

 .العمر3

 سنو فأكثر 45 □سنو  45كأقؿ-35مف  □سنو  35كأقؿ مف -25مف  □سنو   25قؿ مف أ□

 

 .المؤىل العممي: 1

 عمىفأماجستير □س           بكالكريك □دبمكـ         □

 

 .سنوات العمل في المؤسسة أو في العمل المجتمعي2

 سنو فاكثر 18 □سنو      17-12  □سنو       11-6  □سنكات         1-5 □

 . مجال الىتمام 3

  نشاط ثقافي□نشاط اقتصادم            □نشاط اجتماعي         □
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( أماـ الخيار الذم يمثؿ كجية √محاكر االستبانو، كذلؾ بكضع إشارة ) الرجاء االجابة عمىالقسم الثاني: 
 نظرؾ. 

 المسؤولية المجتمعية: المحور الول: 

موافق   الفقرة الرقم
 بشدة

غير   محايد موافق  
 موافق

غير موافق  
 بشدة

 أوًل: البعد الجتماعي
سي تشارؾ الجامعة بالنشاطات المختمفة المتعمقة بالمجتمع المقد  .11

 في مدينة القدس
     

تدعـ الجامعة االفراد مف ذكم االحتياجات الخاصة في المجتمع   .12
 المقدسي ضمف برامجيا المختمفة

     

تدعك الجامعة الى االىتماـ بتعزيز العبلقة مع المجتمع المقدسي   .13
 مف خبلؿ االعماؿ التطكعية

     

لمكاجية  تسعى الجامعة بالتعاكف مع مؤسسات المجتمع المدني  .14
 ظاىرة التفكؾ األسرم مف خبلؿ النشاطات التي تقـك بيا.

     

      تشارؾ الجامعة في المؤتمرات الداعمة لتعزيز صمكد المقدسييف.   .15
      تدعـ الجامعة االنشطة المختمفة الخاصة بالمرأة المقدسية.  .16
تعمؿ الجامعة مف خبلؿ انشطتيا االجتماعية عمى حؿ المشكبلت   .17

 تكاجو األسر المقدسية. التي
     

تساعد جامعة القدس مف خبلؿ كاجبيا األكاديمي اتجاه طمبة   .18
القدس لرفع مستكاىـ التعميمي مف خبلؿ تقديـ الدكرات التعزيزية 

 المختمفة

     

تكفر الجامعة لمطمبة المقدسييف كافة الظركؼ التي تعزز استكماؿ   .19
 دراستيـ الجامعية

     

ة سياسة التشبيؾ مع كافة المراكز كالمؤسسات تتبنى الجامع  .20
 المجتمعية في مدينة القدس

     

 البعد الثقافيثانيًا: 
تركز نشاطات الجامعة عمى الجانب الثقافي فيما يخص التعريؼ   .21

 بمدينة القدس.
     

تدعـ جامعة القدس السياحة في القدس مف خبلؿ التعريؼ   .22
 باألماكف السياحية كاالثرية فييا.
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تركز الجامعة عمى دعـ الجانب االثرم مف خبلؿ ترميـ المباني   .23
 كالمرافؽ التراثية القديمة في مدينة القدس. 

     

تيتـ الجامعة بتقديـ دراسات حكؿ مدينة القدس لمرأم العاـ   .24
 العالمي.

     

تشارؾ الجامعة في كافة المؤتمرات الداعمة لقضايا المكاطنيف في   .25
 القدس.

     

نشر أبحاث كدراسات حديثة حكؿ االجراءات االحتبللية التي   .26
تستيدؼ المكاطنيف المقدسييف كجيكدىـ في القدس)ىدـ، مصادرة، 

 سحب ىكيات(.

     

تقديـ الدعـ القانكني لممتضرريف بالتعاكف مع كحدة القدس في   .27
الرئاسة الفمسطينية كمحافظة القدس مف خبلؿ محاميف مختصيف 

 لقضايا.بمثؿ ىذه ا

     

تقديـ دكرات تثقيفية خاصة بأفراد المجتمع حكؿ القضايا التي   .28
 تخصيـ 

     

تقدـ الجامعة مشاركات مختمفة فيما يخص اليكية الثقافية   .29
 لممقدسييف لتعزيز صمكدىـ في المدينة.

     

 البعد القتصاديثالثًا: 
دم في تقدـ الجامعة دراسات استشرافية بخصكص الكضع االقتصا  .30

 المدينة.
     

تعمؿ الجامعة حسب االمكانيات المتاحة عمى دعـ األفراد الذيف   .31
 تضرركا بإغبلؽ محاليـ في البمدة القديمة.

     

ساعدت الجامعة بتكفير الدعـ المالي فيما يخص ترميـ االثار   .32
 المقدسية.

     

اىتمت الجامعة بمساعدة األفراد عمى بناء مشركعات صغيرة   .33
 عدىـ عمى رفع المستكل االقتصادم ليـ.تسا

     

تتكاصؿ الجامعة مف خبلؿ مراكزىا المختمفة مع الجيات المانحة   .34
 عالميا لتكفير الدعـ المالي لممجتمع المقدسي.

     

تعمؿ الجامعة مع المؤسسات الخيرية عمى تقديـ المساعدات   .35
 المختمفة لممحتاجيف مف أبناء المجتمع المقدسي.

     

تعمؿ الجامعة مف خبلؿ ككادرىا في مراكز األبحاث عمى تقديـ   .36
دراسات جدكل لممشركعات التي يمكف أف تدعـ صمكد المجتمع 

 المقدسي.
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 التمكين المجتمعيالمحور الثاني: 
يدرؾ المجتمع المقدسي دكر جامعة القدس في تعزيز صمكدىـ   .11

 مف خبلؿ النشاطات المختمفة التي تقـك بيا.
     

يشعر المقدسيكف أف الجامعة تدعـ البناء األثرم في القدس مف   .12
 خبلؿ ترميـ المباني ذات الطابع الديني كالتاريخي.

     

يقدـ المقدسيكف النشاطات الفنية كالثقافية التي تقدميا مراكز جامعة   .13
 القدس باعتبارىا تمبي كتستجيب الحتياجاتيـ.

     

تمع حجـ المشاركة االجتماعية لجامعة أدرؾ الكثير مف أفراد المج  .14
القدس فيما يخص حؿ المشكبلت الخاصة بالتفكؾ االسرم كغيرىا 

 مف المشكبلت.

     

يدرؾ المكاطنكف في مدينة القدس أىمية جامعة القدس عمى   .15
 المستكل االقتصادم مف خبلؿ االنشطة التي تقدميا لممدينة.

     

امعة القدس ليا مف تمكيف كدعـ تدرؾ المرأة المقدسية ما تقدمو ج  .16
 مف خبلؿ االنشطة الخاصة بالمرأة.

     

تعمؿ جامعة القدس عمى التمكيف القانكني لمدينة القدس مف خبلؿ   .17
 المشاركة بالمؤتمرات الداعمة لحؽ ابناء القدس في أرضيـ.

     

يدرؾ المجتمع المقدسي أىمية كدكر جامعة القدس فيما يخص   .18
اث المقدمة مف خبلؿ مراكزىا كالتي تدعـ صمكد الدراسات كاالبح

 المقدسييف في كافة المجاالت.

     

ساعدت المشركعات كاألنشطة التي قامت بيا جامعة القدس في   .19
 دعـ صمكد فئات المجتمع المختمفة في القدس.

     

منحت جامعة القدس القكة كالصبلبة ألفراد المجتمع المقدسي مف   .20
 تمرة ليـ كمشاركتيـ مشكبلتيـ اليكمية.خبلؿ المتابعة المس

     

 قات التي تواجو جامعة القدس فيما يخم التنمية المجتمعيةو المحور الثالث: المع
مستكل الدعـ المادم المحدكد الذم تحصؿ عميو جامعة القدس   .9

 لدعـ االنشطة المختمفة في المدينة.
     

ياداتيـ في التضييؽ عمى الطمبة مف خبلؿ عدـ االعتراؼ بش  .10
 الكثير مف التخصصات.

     

      المعيقات الخاصة باالحتبلؿ االسرائيمي.  .11
ضعؼ مستكيات التشبيؾ مع المؤسسات كالجمعيات العاممة في   .12

 القدس الختبلؼ الرؤية بينيا.
     

     ضعؼ مستكل االقباؿ مف قبؿ الشباب في القدس عمى االنشطة   .13
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 التي تقدميا جامعة القدس ليـ.
عدـ إدراؾ الشباب المقدسي ألىمية النشاطات المختمفة التي   .14

 تقدميا الجامعة ليـ.
     

احتياج الشباب في مدينة القدس فقط لؤلنشطة االقتصادية التي   .15
 تساعدىـ عمى العيش الكريـ.

     

الضغكطات التي تتعرض ليا جامعة القدس مف قبؿ الجيات   .16
 س يحد مف مستكيات عمميا.المعادية لمكجكد العربي في القد
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 خ( يحكًٙ االعزجب1َيهحك)
 

 

 مكان العمل المحكم  الرقم
 جامعة القدس د.عزمي االطرش  .1
 جامعة القدس حمد حرزاهللأد.  .2
 جامعة القدس ياد الفيأد.  .3
 جامعة القدس أ.د محمكد أبكسمرة  .4
 جامعة القدس د.آمنة بدراف  .5
 سجامعة القد د. شاىر العالكؿ  .6
 جامعة القدس د.ماىر الكرد  .7
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