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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(

 

 

 

 

 

 

 


