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 الدراسة ممخص
  

إلى التعرؼ عمى دور الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع المحمي  الدراسة ىدفت
سية، وتـ دراسة حالة عف في ضوء مسؤوليتيا االجتماعية مف وجية نظر أعضاء الييئة التدري

المنيج الوصفي التحميمي، وتـ تصميـ إستبانة  اعجامعة األقصى، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ إتب
ىيئة  أعضاءمجتمع الدراسة مف  تكوفو ( فقرة، بحيث تغطي متغيرات الدراسة، 87مكونة مف )

 عضو( 388مجتمع )وقد بمغ عدد أفراد ىذا ال ،التدريس المثبتيف في جامعة األقصى الحكومية
( إستبانة، عمى عينة 190العشوائية تـ توزيع ) يةوباستخداـ أسموب العينة الطبق ،ىيئة تدريس

األساليب  ف%(، وتـ استخداـ مجموعة م83( إستبانة بنسبة )158الدراسة، وقد تـ استرداد )
االجتماعية اإلحصائية لتحميؿ بيانات الدراسة باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموـ 

"SPSS." 
 الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وتوصمت

 خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتيا االجتماعية مف وجية نظر أعضاء  في عةالجام دور
 .%(66الييئة التدريسية ال يرتقى لمعدؿ أكثر مف )

  تجاه وجود عبلقة ذات داللة إحصائية بيف دور الجامعة في خدمة المجتمع والمسؤولية
 .(α=0.05)العامميف وتجاه الطمبة عند مستوى داللة 

 ( 0.05عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة=α حوؿ دور الجامعة في )
خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتيا االجتماعية تعزى لممتغيرات الشخصية )الجنس، والعمر، 

 وسنوات الخدمة، ومكاف العمؿ(.
 وعة من التوصيات من أهمها: الدراسة بمجم وأوصت

 توطيد العبلقة بيف الجامعة والمجتمع المحمي، بأف تضع الجامعة كافة إمكانياتيا وجميع 
 .مرافقيا في خدمة المجتمع المحمي

 لقطاع الخاص والمؤسسات اإلنتاجيةالشراكة بيف الجامعة ومؤسسات ا تفعيؿ. 
 العامميف في الجامعة لتعزيز مفيـو التدريسية و  ئةوورش عمؿ ألعضاء اليي وراتالقياـ بد

 المسؤولية االجتماعية لدييـ.
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Abstract 

Role of Palestinian Universities in Serving Society Through 

Their Social Responsibility According to Their Academic 

Teaching Staff "Al-Aqsa University – A case Study" 
 

This study aims at examining the role of the Palestinian 

universities in serving the local society in light of its social responsibility 

from the view point of their teaching staff where Al-Aqsa University has 

been taken as a case study. In order to achieve the objectives of the study, 

analytical and descriptive methodology has been used. A questionnaire 

has been designed consisting of (87) items which covers the study 

variables. The case study consists of (388) members of the tenured 

teaching staff at the governmental Al-Aqsa University. Using the random 

sample, (190) questionnaires has been distributed and (158) are retrieved 

which make (83%) percent of the whole questionnaires. Statistical 

methods have been used to analyze the study data using the “SPSS” for 

the social sciences. 

The study concludes the following results: 

 The role of the university in serving society in light of their social 

responsibilities from the view point of the members of the teaching 

staff does not reach more than 60%. 

 The researcher has also found out that there are statistical significant 

relationship at the significance level of (0.05=α) between the role of 

the university in the serving society and responsibility towards the 

employees and the students. 

 The researcher has also found out  that there are no statistical 

differences  of (0.05=α) about the role of the university in serving 

society in light of their social responsibilities  are attributed to 

personal variables like (gender, age , years of service and place of 

work) 

The researcher has also recommended that: 

 Enhancing the relationship between the university and the local 

society and the university should put all its facilities in serving the 

local society. 

 Facilitating the  level of cooperation between the university and the 

institutes of the private sector. 

 Conducting workshops for the teaching staff of the university to 

consolidate the understanding of the social responsibility for them. 
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 ـداءـإهـــــــ

 ًاؾصالةًواؾيالمً..ًعؾقهؼائدـاًوؿعؾؿـاً..ًردولًاهللًحمؿدًابنًعلدًاهللًًإىل

 ًجـاًإىل ً"واخػضًهلؿا ًوجلًػقفؿا اؾذلًؿنًاؾرمحةًًحؿنًؼالًاهللًعز

ً..(24)اإلدراء،ًوؼلًربيًارمحفؿاًؽؿاًربقاـيًصغريا"ً

 رالًاهللًيفًصاحلةًاؾؼؾبًاؾؽلري،ًواؾعطاءًاجلؾقل،ًإىلًأؿيًاؾعزقزةًأًإىل

ًعؿرفاًوباركًػقفاً..

 ًاحلًإىل ًروح ًيّف ًباعث ..ً ًاؾعزقز ًاؾعؾمًًؿاسواؾدي ًدرب دلواصؾة

ًواالجمفاد..ًأرالًاهللًيفًعؿرهًوحػظهًؿنًؽلًدوءً..

 ًواجلفدًًإىل ًاؾعـاء ًاؾيتًذارؽمينًؿشوار ًاؾغاؾقة ًزوجيت ..ً ًدربي رػقؼة

ًوحتؿؾتًاؾؽنريً..

 ًرةًعقينً..ًأبـائيًاألحلاءًأؿؾيًادلمهددًيفًاحلقاةً..ًإىلًؼًإىل

ً"عؿروًًوزقنًاؾدقن"

 ًاحلبًًإىل ًمبشاعر ًغؿروـي ًاؾذقن ًاألعزاء ًوأخواتي ًأخواـي ؽل

ًواحلـان..

 داـدوـيًيفًإعدادًفذهًاؾدرادةً..ًقنؽلًأصدؼائيًوأحلائيًاؾذًإىل 

 ًمجقعًاؾزؿالء.ًإىل

هذا اجلود املتواضع .. سائاّل  هديوهؤالء ُأ أولئككل  إىل

 جل أن يوفقين ملا فيى اخلري والشداد.املوىل عز و
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 وتقدير شكر
اؾؾفمًؾكًاحلؿدًؽؿاًقـلغيًجلاللًوجفكًوعظقمًدؾطاـك،ًوؾكًاؾشؽرًوادلـةًأنًقيرتً

ًوخامتً ًادلردؾني، ًدقد ًعؾى ًواؾيالم ًواؾصالة ًاؾعؿل، ًفذا ًووػؼمينًإلمتام ًاؾيلل، ؾي

ًدقدـ ًاؾرباـقة ًومشسًاهلداقة ًاإلهلقة، ًوصولهًاؾـلقنيًؿلعوثًاؾعـاقة ًآؾه ًوعؾى ًحمؿد ا

ًرواهً ًاؾـاس( ًقشؽر ًال ًاهللًؿن ًقشؽر ً)ال ًيفًاحلدقثًاؾصوقح: ًؼال ًواؾذي أمجعني،

ًاؾلىاريًوأمحدًوصووهًاألؾلاـي.

ًًصعلٌة ًًواألصعبفيًؽؾؿاتًاؾشؽرًعـدًاـمؼائفا، ًتشعرـاًمبدىًاخمزاهلاًيفًدطور، ألـفا

الًقيعينًإالًأنًأتؼدمًجبزقلًوإـينًيفًفذاًادلؼامًؼصورفاًوعدمًإقػائفاًحقًصاـعقفا،ً

ًإىلً ًواؾمؼدقر ًاؾػرااألاؾشؽر ًؿاجدًحمؿد ًاؾدؽمور  عؾىًواؾذيًتػضلًباإلذرافًً،دما 

ائهًاؾيدقدةًاؾيتًأثرتًثمًبػضلًتوجقفاتهًاؾرذقدةًوآررداؾيتًحقثًبػضلًاهللًتعاىل،ً

ً ًاؾلوث، ًأوًعؾٍمًيفًإخراجًفذهًاؾدرادةًيفًأبففذا ًجفٍد ىًحقثًإـهًملًقدخرًعؾيَّ

ًصورةًويفًفذاًاؾشؽلًادلمؿقزًذؽاًلًوؿضؿوـًا.

ؽؿاًقيرـيًأنًأتؼدمًخباؾصًاؾشؽرًؾؾيادةًأعضاءًجلـةًادلـاؼشةًاؾدؽمور ًرذديً

ًفذهً ًيف ًؿـاؼشيت ًعؾى ًبادلواػؼة ًتؽرؿفم ًعؾى ًادلدفون ًحمؿد ًواؾدؽمور  وادي

ًاؾدرادة.

ًاإلدمل ًبموؽقم ًؼاؿوا ًاؾذقن ًاألداتذة ًخباؾصًذؽريًجلؿقع ًوأتؼدم ًدلاـةؽؿا ًؽان، ًا

ً ًاؾلوث، ًإىلًمجقعًزؿالئيًاؾعاؿؾنيإلرذادفمًاؾػائدةًيفًفذا ًباؾشؽر ًأتؼدم يفًًؽؿا

ً ًاألؼصىًاؾذقنًداعدوـي، ًاؾذقنًجاؿعة ًباجلاؿعة ًاؾمدرقيقة ًاهلقكة ًأعضاء وإىلًمجقع

ًؼاؿواًؿشؽورقنًبمعلكةًاإلدملاـة.

ًفذ ًعؿؾي ًقؽون ًوأن ًواؾػالح، ًأدأؾكًاؾيداد ًإـي ًاؾؾفم ًخاؾصًاًويفًاخلمام ا

ًؾرػعةًذأنًبؾدـاًػؾيطنيًوأؿمـاًاؾعربقةًواإلدالؿقة،ًويفًؿقزانً ؾوجفكًاؾؽرقم،ًوؿيىرًا

ًحيـاتـاًقومًاؾؼقاؿة.

ً...اهللًاجلؿقعًعينًخريًاجلزاءًوجزى

ًاؾلاحث

ًعصامًفؾؾوًإدالم
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المحتويات قائمة  
 الصفحة المحتوى

 ب قرآنية آية
 ج الدراسة بالمغة العربية ممخص
 د اإلنجميزيةراسة بالمغة الد ممخص
 ىػ اإلىداء
 و وتقدير شكر
 ز المحتويات قائمة
 ط الجداوؿ قائمة
 ؿ األشكاؿ قائمة
 ؿ المبلحؽ قائمة

 1 األول اإلطار العام لمدراسة الفصل
 2 الدراسة مقدمة
 3 الدراسة مشكمة
 4 الدراسة أىداؼ
 4 الدراسة أىمية

 5 الدراسة متغيرات
 5 اسةالدر  فرضيات
 6 الدراسة محددات

 6 السابقة الدراسات
 6 المحمية الدراساتأواًل: 
 11 العربية الدراساتثانيًا: 
 17 األجنبية الدراساتثالثًا: 

 22 الثاني اإلطار النظري لمدراسة الفصل
 23 تمييد

 23 األول المسؤولية االجتماعية لممؤسسة المبحث
 23 تمييد
 24 تماعيةالمسؤولية االج مفيوـ
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 الصفحة المحتوى
 27 التاريخي لمفيـو المسؤولية االجتماعية التطور
 29 المسؤولية االجتماعية لمؤسسات األعماؿ نظريات
 31 االجتماعية لممسؤوليةالعالمي  الميثاؽ
 32 ومجاالت المسؤولية االجتماعية أبعاد
 34 المسؤولية االجتماعية بيف التأييد والمعارضة أىمية
 36 سة لممسؤولية االجتماعيةتبني المؤس فوائد
ستراتيجيةالمسؤولية االجتماعية  تكامؿ  37 المؤسسة وا 

 40 الثاني الجامعات ودورها في خدمة المجتمع المحمي المبحث
 40 تمييد
 41 خدمة المجتمع المحمي مفيوـ
 42 الجامعة لخدمة المجتمع أىداؼ
 43 دور الجامعة لخدمة المجتمع أبعاد

 44 لمجامعات تماعيةجاال المسؤولية
 48 لعبلقة الجامعة بالمجتمع لتاريخيا التطور

 50 واألنشطة التي تقدميا الجامعة لممجتمع الخدمات
 53 الثالث نبذة عن جامعة األقصى الحكومية المبحث

 53 تمييد
 53 ورؤية الجامعة رسالة

 54 اإلستراتيجية األىداؼ
 54 الجامعة ومجالسيا إدارة

 56 في الجامعة فالعاممو 
 57 وخريجييا الجامعة طمبة
 58 والمجتمع المحمي ىاألقص جامعة

 61 واإلجراءات المنهجيةالثالث  الفصل
 62 تمييد

 62 األول منهجية الدراسة المبحث
 62 تمييد
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 الصفحة المحتوى
 62 الدراسة أسموب
 63 جمع البيانات طرؽ

 63 الدراسة مجتمع
 63 الدراسة عينة

 64 ةالعينة االستطبلعي
 64 الدراسة أداة

 65 اإلستبانةبناء  خطوات
 66 أداة الدراسة صدؽ
 71 أداة الدراسة ثبات

 73 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة المعالجات
 74 الدراسةتحميل خصائص عينة  الثاني المبحث

 78 الرابع اإلطار العممي لمدراسة الفصل
 79 األول تحميل فقرات أداة الدراسة المبحث
 99 الثاني اختبار فرضيات الدراسة المبحث

 110 النتائج والتوصيات مسالخا الفصل
 111 تمييد
 111 النتائج

 114 التوصيات
 115 المستقبمية المقترحة الدراسات
 116 والمالحق المراجع
 116 المراجع
 124 المبلحؽ

 

 الجداول قائمة
 الصفحة عنوان الجدول

 33 ؤولية االجتماعية لممؤسسة أبعاد المس(: 1جدوؿ )
 34 المسؤولية االجتماعيةتطبيؽ مجاالت : (2)جدوؿ 



 ي

 

 الصفحة عنوان الجدول
 56 األقصى جامعة في المثبتيف واإلدارييف األكاديمييف الموظفيف: (3) جدوؿ
 57 العممية الكميات حسب التدريس ىيئة أعضاء تصنيؼ: (4)جدوؿ
 57 الطمبة أعداد: (5)جدوؿ
 58 فالخريجي أعداد: (6) جدوؿ
 63 الدراسة مجتمع: (7)جدوؿ
 65 اإلجابات مقياس: (8) جدوؿ
  مجاؿ فقرات مف فقرة لكؿ الداللة ومستوى االرتباط معامبلت: (9) جدوؿ

 لممجاؿ الكمية الدرجة مع" المجتمع تجاه الجامعة مسؤولية"
66 

: معامبلت االرتباط ومستوى الداللة لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ (10جدوؿ )
 مسؤولية تجاه العامميف في الجامعة" مع الدرجة الكمية لممجاؿ"ال

68 

معامبلت االرتباط ومستوى الداللة لكؿ فقرة مف فقرات مجاؿ : (11) جدوؿ
 " مع الدرجة الكمية لممجاؿالطمبة"المسؤولية تجاه 

70 

 مع الدراسة مجاالت مف مجاؿ كؿ معدؿ بيف االرتباط معامؿ: (12) جدوؿ
 71 اإلستبانة لفقرات الكمي المعدؿ

 72 (النصفية التجزئة طريقة) الثبات معامؿ: (13) جدوؿ
 72 لقياس ثبات اإلستبانة ألفا كرونباخ : معامؿ(14جدوؿ )
 73 المجاالت لكؿ( Sample K-S-1) الطبيعي التوزيع اختبار: (15) جدوؿ
 74 الجنس حسب الدراسة عينة توزيع: (16) جدوؿ
 75 العمر حسب الدراسة عينة توزيع: (17) جدوؿ
 75 العممي المؤىؿ حسب الدراسة عينة توزيع: (18) جدوؿ
 76 الخدمة سنوات حسب الدراسة عينة توزيع: (19) جدوؿ
 76 األكاديمية الرتبة حسب الدراسة عينة توزيع: (20) جدوؿ
 77 العمؿ مكاف حسب الدراسة عينة توزيع: (21) جدوؿ
 لكؿ.( Sig) االحتمالية والقيمة النسبي والوزف حسابيال المتوسط: (22) جدوؿ
 "االستشارات وتقديـ الثقافة نشر" فقرات مف فقرة

79 

 لكؿ.( Sig) االحتمالية والقيمة النسبي والوزف الحسابي المتوسط: (23) جدوؿ
 "االقتصادي النمو دعـ" فقرات مف فقرة

81 

 83 لكؿ.( Sig) االحتمالية يمةوالق النسبي والوزف الحسابي المتوسط: (24) جدوؿ



 ك

 

 الصفحة عنوان الجدول
 "المجتمعي التقدـ تحقيؽ" فقرات مف فقرة

 85 (المجتمع خدمة في الجامعة دور) األوؿ المجاؿ محاور تحميؿ: (25) جدوؿ
 لكؿ.( Sig) االحتمالية والقيمة النسبي والوزف الحسابي المتوسط: (26) جدوؿ
 "وتعزيزىا السمطات تقوية" فقرات مف فقرة

86 

 لكؿ.( Sig) االحتمالية والقيمة النسبي والوزف الحسابي المتوسط: (27) جدوؿ
 "العمؿ موقع مواصفات" فقرات مف فقرة

87 

 لكؿ.( Sig) االحتمالية والقيمة النسبي والوزف الحسابي المتوسط: (28) جدوؿ
 "المستمر والتعميـ التدريب" فقرات مف فقرة

88 

 لكؿ.( Sig) االحتمالية والقيمة النسبي والوزف الحسابي المتوسط: (29) جدوؿ
 90 "الباحثيف وتشجيع دعـ" فقرات مف فقرة

 في العامميف تجاه المسؤولية) الثاني المجاؿ محاور تحميؿ: (30) جدوؿ
 92 (الجامعة

 لكؿ.( Sig) االحتمالية والقيمة النسبي والوزف الحسابي المتوسط: (31) جدوؿ
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 :الدراسة مقدمة 1.1
فالجامعة مف أىـ الجامعات مركز إشعاع حضاري ألي مجتمع مف المجتمعات،  تعد
االجتماعية التي تؤثر وتتأثر بالجو االجتماعي المحيط بيا، فيي مف صنع المجتمع المؤسسات 

مف ناحية، ومف ناحية أخرى ىي أداتو في صنع قيادتو الفنية والمينية والسياسية والفكرية )شوؽ، 
2005 .) 

وىذه  وجود الجامعة يقترف بوجود ثبلثة أمور ميمة وىي الفكر، والعمـ، والحضارة، إف
 يـ مترابطة وتكمؿ بعضيا البعض اآلخر، وأف لمجامعة رسالة وأىداؼ محددة ىي التدريس،المفاى

والبحث العممي وخدمة المجتمع، وىذه الوظائؼ العامة ال تختمؼ باختبلؼ الزماف والمكاف 
 (.2009)بركات، 

 ولمجامعة دور ميـ في خدمة المجتمع يتحدد في الوظائؼ التالية: إعداد الموارد البشرية،
جراء البحوث العممية، والمساىمة في عممية التنشئة االجتماعية، ونقؿ الثقافة، أما عف الوظي ة فوا 

األخيرة لمجامعة فيي العمؿ عمى صياغة وتشكيؿ وعي الطبلب، وتناوؿ قضايا ومشكبلت 
 (.2005المجتمع والعمؿ عمى خدمتو وتنميتو )السمادوني وآخروف، 

 أصبحو خيرة الحديث حوؿ مفيـو المسؤولية االجتماعية تزايد في السنوات العشر األحيث 
وكاف المجتمع يتطمع إلييا لمواجية المشكبلت االجتماعية التي زاد تفاقميا وتأثيرىا في العالـ، 

 جتماعيةاال لمتنمية العالمي القمة مؤتمر ؿأعما في رئيساً محًراً مفيوـ المسؤولية االجتماعية
 إطار في األفراد باحتياجات الوفاء ؿسب بحث عمى كزًر 9995 سنة بنياجنكو عقد في الذي

 المسؤًلية معايير 9997 سنة في صدرت كما ،كؿًاأل ؿلمعم االحتياج العًلمة ًأىميا
 ،المؤسسة أخبلقيات بشأن تصدر طًعية دًلية معايير ؿأً ًىي ،المجتمعية لممؤسسات

البيئة  ًحماية ،العاممين ًقًحق ،اإلنسان حقًق: ىي ؛مجاالت ثبلثة عمى المعايير ىذه ؿًتشتم
 (.2699)مخموؼ، 

وبالتالي تعد خدمة المجتمع مف أبرز وظائؼ الجامعة في الوقت الحالي بما توفره مف 
مناخ يتيح ممارسة الديمقراطية وفى المشاركة الفعالة في الرأي والعمؿ، كما تنمى لدى المتعمميف 

ؿ مشكبلتو، كما تنمى لدييـ الرغبة الجادة في القدرة عمى المشاركة واإلسياـ في بناء المجتمع وح
البحث عف المعرفة وتحدى الواقع واستمرار المستقبؿ في إطار منيج عممي دقيؽ يراعى الظروؼ 

 (.2002االجتماعية واالقتصادية والسياسية لممجتمع )إبراىيـ، 
مجامعة خدمة المجتمع عف طريؽ اإلسياـ في ربط البحث العممي و يمكف لكما أن

احتياجات قطاعات اإلنتاج والخدمات، وربما كاف مف إحدى الوسائؿ لتحقيؽ ذلؾ تخصيص ب
أماكف في مؤسسات التعميـ العالي لعدد مف الشركات والمؤسسات الصناعية لتتخذ منيا مقار 
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تتفاعؿ فييا مف خبلليا مع الييئات التدريسية والطمبة والمختبرات وتتعاوف عمى دراسة المشكبلت 
جييا قطاعات اإلنتاج المختمفة وتعوؽ تطورىا، ومف ثـ تعمؿ عمى تقديـ الحموؿ ليا، التي توا

وقد انتشرت في بعض الببلد الصناعات المتقدمة  ،المقار ىي التي تسمى محطات العموـ هىذ
حتى أصبح يشترؾ عدد كبير مف الشركات الصناعية في الجامعة الواحدة تتخذ ليا فييا مقار أو 

ذا تعذر انتقاؿ شركات الصناعة إلى الجامعات فالحؿ البديؿ أف تنتقؿ محطات عممية،  وا 
محدودة  ةالجامعات إلييا عف طريؽ السماح ألعضاء ىيئة التدريس بالعمؿ في تمؾ الشركات مد

ألىداؼ معينة، األمر الذي يجعميـ يتعرفوف عمى مشكبلت الصناعة في الواقع، وينقمونيا إلى 
االقتصار عمى لبحوثيـ ونماذج عممية يدرسونيا لطمبتيـ بدال مف  ؿمجاالجامعات، ويجعمونيا 
)األسعد وآخروف، ، تنتيي مع الزمف إلى عزلة الجامعات عف مجتمعاتيا تعميـ نظريات مجردة

2000.) 
لقد شيد التعميـ العالي في المجتمع الفمسطيني تطورات كبيرة خبلؿ السنوات األخيرة و 

زيادات كبيرة في أعداد الطبلب والجامعات ومعاىد التعميـ  الماضية، وشممت ىذه التطورات
أنواعيا، كما خصصت موارد إضافية وأطمقت برامج تطويرية، ووضعت في عدد مف  العالي عمى
ورغـ كؿ ذلؾ التقدـ  ،تشريعات جديدة، وأنشئت ىيئات وطنية لضماف الجودة واالعتماد الجامعات
فالمجتمع تزاؿ مطروحة اليوـ بقوة،  عية لمجامعات، الفإف مسألة المسؤولية االجتما الحاصؿ،
 ةوبناء حقيقي لسموكياتنا وأفعالنا في مجتمعاتنا، ذلؾ أف بناء مؤسسات الدول إلى نيضة يحتاج

تنيض بالشعوب، ولكف المقياس الحقيقي ىو النيوض بتربية اإلنساف،  لوحدىا ال تكفي ألف
)عامر،  االجتماعي نحو نفسو ونحو وطنو وأمتوضميره الشخصي و  وسموكو االجتماعي، وتنمية

2667.) 
 مشكمة الدراسة: 2.1

 وتزايد االىتماـ بيا عمى المستوى الدولي االجتماعيةبالرغـ مف انتشار مفيوـ المسؤولية 
ما زاؿ يسير بالمسؤولية االجتماعية إال أف مستوى االىتماـ الفمسطيني  ،والرغبة المتزايدة لتحقيقيا

منظمة وشاممة تحدد  إستراتيجيةخطة  إضافة إلى عدـ وجود، وغير واضحة المعالـبخطى بطيئة 
، عمى الرغـ مف وجود أسباب عديدة تدعو المؤسسات والجامعات أولويات المسؤولية المجتمعية

الجامعات دور المسؤولية المجتمعية في  العمؿ عمى تعزيزب زيادة االىتماـ الفمسطينية إلى
أف الحياة  :ومف أىـ ىذه األسباب ،وعممًيا مف تحقيقو خدمة وواجًبا وطنًيا، وتجعؿ الفمسطينية

كاف االحتبلؿ يحاوؿ دائًما توسيع الفجوة  الجامعية في فمسطيف مرت بظروؼ قاىرة وصعبة حيث
مف خبلؿ منع الطاقات البشرية مف  بيف مؤسسات التعميـ الجامعي والمجتمع المحمي، وذلؾ
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تشجيع الكفاءات مف ذوي و بؿ ، التحوؿ إلى جزء منتج في المجتمع ومنعيا مف ،تطوير نفسيا
 (.2699)مخموؼ،  المفكرة إلى اليجرة خارج الوطف العقوؿ

فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ التطػػػػػػور واإلبػػػػػػداع والتنميػػػػػػة البشػػػػػػرية  هورغػػػػػػـ أىميػػػػػػة البحػػػػػػث العممػػػػػػي ودور 
 ،فسػػػػػةوالمسػػػػػاىمة الفاعمػػػػػة فػػػػػي قطاعػػػػػات اإلنتػػػػػاج وجعميػػػػػا أكثػػػػػر قػػػػػدرة عمػػػػػى المنا واالقتصػػػػػادية

د فػػػػػػي الػػػػػػدوؿ العربيػػػػػػة اأف المبلحػػػػػػظ أف معظػػػػػػـ الطاقػػػػػػات البشػػػػػػرية المتػػػػػػوفرة فػػػػػػي شػػػػػػكؿ أفػػػػػػر  إال
ت افمسػػػػطيف خاصػػػػة والػػػػذيف يعممػػػػوف فػػػػي مجػػػػاؿ البحػػػػث والتطػػػػوير ال يمتمكػػػػوف قػػػػدر  عامػػػػة وفػػػػي

القطػػػػػػاع الخػػػػػػاص فػػػػػػي عمميػػػػػػة  كمػػػػػػا يبلحػػػػػػظ غيػػػػػػاب دور إنتاجيػػػػػػة عاليػػػػػػة، تمكػػػػػػنيـ مػػػػػػف تقػػػػػػديـ
بانخفػػػػػػػاض حجػػػػػػػـ  حيػػػػػػػث يتصػػػػػػؼ ،البحػػػػػػث العممػػػػػػػي العربػػػػػػيؿ وفػػػػػػي تمويػػػػػػػ ،البحػػػػػػث والتطػػػػػػػوير
 حيػػػػػػػث يتػػػػػػػدنى حجػػػػػػػـ اإلنفػػػػػػػاؽ عمػػػػػػػى البحػػػػػػػث والتطػػػػػػػوير دوف الحػػػػػػػد المقبػػػػػػػوؿ ،اإلنفػػػػػػػاؽ عميػػػػػػػو

 (.2699)العاجز، وآخروف، 
فػػػػػي ضػػػػػوء مػػػػػا سػػػػػبؽ يتبػػػػػيف أىميػػػػػة دور الجامعػػػػػات الفمسػػػػػطينية فػػػػػي خدمػػػػػة المجتمػػػػػع، 

 التالي: السؤال الرئيسلذلؾ فإف الدراسة تسعى إلى اإلجابة عمى 
مــــا دور جامعــــة األقصــــى فــــي خدمــــة المجتمــــع فــــي ضــــوء مســــئوليتها االجتماعيــــة 

 من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

 أهداف الدراسة: 3.1
 سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 التعرؼ عمى دور جامعة األقصى في خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتيا االجتماعية. (9
 .لمجامعات االجتماعيةؤولية ـو المستوضيح مفي (2

 دور الجامعات في خدمة المجتمع المحمي.التعرؼ عمى  (3
 أهمية الدراسة: 4.1

 بالنسبة لجامعة األقصى:
 دور جامعة األقصى في خدمة المجتمع، ووضع السياسات واإلجراءات لتفعيؿ ىذا  تحديد

 الدور في ضوء رسالة الجامعة.
 والمقترحات التي تساعد الجامعػات بشػكؿ عػاـ،  تقدـ ىذه الدراسة مجموعة مف التوصيات

وجامعة األقصى بشكؿ خػاص، وتمفػت نظرىػا إلػى أىميػة موضػوع المسػؤولية االجتماعيػة 
 لمجامعة.

 ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي تحقيػػػؽ األىػػػداؼ اإلسػػػتراتيجية والوطنيػػػة فػػػي مجػػػاؿ التعمػػػيـ  قػػػد تسػػػاعد
 ات.الجامعي، بما يحقؽ معايير الجودة واالعتماد في معظـ الجامع
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 بالنسبة لممجتمع الفمسطيني:
  دور الجامعػػػات فػػػي خدمػػػة محاولػػػة وضػػػع مػػػادة عمميػػػة متكاممػػػة موثقػػػة عمميػػػًا فػػػي مجػػػاؿ

، ممػػػا يسػػػي ؿ عمػػػى البػػػاحثيف البلحقػػػيف اإللمػػػاـ بالموضػػػوع الػػػذي قػػػد يمث ػػػؿ بدايػػػًة المجتمػػػع
 ألبحاٍث أخرى. 

 بالنسبة لمباحث:
 حػػث العممػػي، كمػػا وتػػزوده بإضػػافة عمميػػة الدراسػػة تعػػزز مػػف قػػدرات الباحػػث فػػي مجػػاؿ الب

جيػػػػدة، ودراسػػػػة موضػػػػوعية، واكتسػػػػاب معرفػػػػة عػػػػف دور الجامعػػػػات فػػػػي خدمػػػػة المجتمػػػػع 
 .المحمي

 متغيرات الدراسة: 5.1
 أ. المتغير التابع:

دعػػػػـ النمػػػػو  –نشػػػػر الثقافػػػػة وتقػػػػديـ االستشػػػػارات وتشمؿ:)، دور الجامعــــة فــــي خدمــــة المجتمــــع
 مجتمعي(تحقيؽ التقدـ ال –االقتصادي 

 ب . المتغيرات المستقمة:
 المسؤولية االجتماعية لجامعة األقصى: 

   مواصػػفات موقػػع  -تقويػػة السػػمطات وتعزيزىػػا  ) العــاممين فــي الجامعــةالمســؤولية تجــا
 دعـ وتشجيع الباحثيف( –التدريب والتعميـ المستمر  –العمؿ 

 ربػػػط المػػػادة العمميػػػة  –ة )تػػػوفير اإلمكانيػػػات البحثيػػػة والمعمميػػػ المســـؤولية تجـــا  الطـــالب
 ترسيخ قيـ المواطنة (  –بالمجتمع والبيئة 
المتغيػػرات الشخصػػػية والوظيفيػػة: وتشػػمؿ: )العمػػػر، الجػػنس، التخصػػػص،  ج. المتغيــر الوســـيط :

 (، مكاف العمؿسنوات الخدمة، الرتبة األكاديمية
 فرضيات الدراسة: 6.1

 الفرضية األولى
 .(α=6065)عند مستوى داللة  (%66)لمعدؿ أكثر مف  دور الجامعة في خدمة المجتمع يرتقى

 الثانيةالفرضية 
توجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف دور الجامعة في خدمة المجتمع ومسؤوليتيا تجاه العػامميف 

.(α=6065)في الجامعة عند مستوى داللة 
 الثالثةالفرضية 

لطمبػة لمجتمػع ومسػؤوليتيا تجػاه اتوجد عبلقة ذات داللػة إحصػائية بػيف دور الجامعػة فػي خدمػة ا
.(α=6065عند مستوى داللة)
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 :الرابعةالفرضية 
دور الجامعػػة فػػي فروقػػات ذات داللػػة إحصػػائية فػػي متوسػػطات اسػػتجابات المبحػػوثيف حػػوؿ توجػػد 

تعػػزى  فػػي ضػػوء مسػػؤوليتيا االجتماعيػػة مػػف وجيػػة نظػػر أعضػػاء الييئػػة التدريسػػية خدمػػة المجتمػػع
بػػػػة )العمػػػػر، الجػػػػنس، التخصػػػػص، سػػػػنوات الخدمػػػػة، الرت فيػػػػة التاليػػػػةممتغيػػػػرات الشخصػػػػية والوظيل

 .(α=6065( عند مستوى داللة )، مكاف العمؿاألكاديمية
 محددات الدراسة: 7.1
اقتصر المجاؿ المكاني عمى أقساـ وكميػات جامعػة األقصػى، بفرعييػا )غػزة  المجال المكاني: .9

 خاف يونس(. –

العػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػي خػػػػػػػبلؿ مقػػػػػػػة بيػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػة تػػػػػػػـ جمػػػػػػػع البيانػػػػػػػات المتع المجـــــــال الزمنـــــــي: .2
(2692/2693). 

التعػػػػرؼ عمػػػى دور جامعػػػػة األقصػػػى فػػػػي خدمػػػة المجتمػػػػع فػػػي ضػػػػوء  المجـــال الموضــــوعي: .3
 مسؤوليتيا االجتماعية.

 الدراسات السابقة8.1
دور الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع  عمى التعرؼ إلى الحالية الدراسة ىدفت

 مف العديد عمى االطبلع تـ اليدؼ ىذا ولتحقيؽ ،يا االجتماعيةالمحمي في ضوء مسؤوليت
 التسمسؿ بحسب الدراسات ىذه عرض ويمكف ،بيذا الموضوع المتعمقة السابقة والبحوث الدراسات
 :الزمني

 أواًل: الدراسات المحمية:
"دور كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في خدمة  ، بعنوان:(2012. دراسة معروف )1
 مجتمع المحمي من وجهة نظر أستاذتها"ال

فمسطينية في خدمة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور كميات التربية بالجامعات ال
دور كميات التربية في  ، مف خبلؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس لمدراسة، وىو: ماالمجتمع المحمي

ف مجتمع وعينة وتكو  ، تذتيا؟الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع المحمي مف وجية نظر أسا
الدراسة مف جميع أساتذة كميات التربية بالجامعات الفمسطينية في محافظات غزة، واستخدـ 

 فقرة. 52مف  مكونةبتطوير استبانة الباحث الباحث المنيج الوصفي، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة قاـ 
طينية في خدمة وتوصمت الدراسة إلى أف مستوى دور كميات التربية بالجامعات الفمس

%(، وفي مجاؿ التوعية والتثقيؼ جاءت بنسبة 62.2المجتمع المحمي جاءت بنسبة )
 %(.62.9%(، وفي مجاؿ البحوث التطبيقية بنسبة )65.4)



7 

 

، تأىيؿ أعضاء ىيئة التدريس لتفعيؿ دورىـ في خدمة المجتمعوأوصت الدراسة بضرورة 
صمة بشئوف خدمة المجتمع المحمي لبلستفادة ذات ال المؤسساتاالتصاؿ بالمؤسسات العالمية و و 

تشجيع الباحثيف مف العامميف في كميات ، كذلؾ مف خبراتيا و إتاحة الفرصة لممشاركة في أعماليا
 التربية عمى إجراء بحوث تطبيقية.

"دور كميات التربية في الجامعات الفمسطينية في توجيه  :بعنوان ،(2011دراسة مرتجي ). 2
 العميا نحو قضايا خدمة المجتمع بمحافظة غزة الجامعة اإلسالمية نموذجاً"طمبة الدراسات 

الكشؼ عف الفروؽ حوؿ مدى توجيو كميات التربية في الجامعات  ىدفت الدراسة إلى
 أقساـ تعزى لمتغير والتي الفمسطينية لطمبة الدراسات العميا نحو دراسة قضايا خدمة المجتمع

التدريس، عمـ النفس(، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي، )أصوؿ التربية، المناىج وطرؽ 
ف مجتمع الدراسة مف جميع عناويف رسائؿ الماجستير المعتمدة وأسموب تحميؿ المضموف، وتكو  

 ( عنواف رسالة567)مف قبؿ الدراسات العميا في الجامعة اإلسبلمية، وتكونت عينة الدراسة مف 
 .ىج وطرؽ التدريس، عمـ النفسفي أقساـ أصوؿ التربية، المنا ماجستير

وتوصمت الدراسة إلى أف الرسائؿ العممية المقدمة مف قسـ عمـ النفس كانت أكثر األقساـ 
تمبية لقضايا خدمة المجتمع يمييا قسـ المناىج وطرؽ والتدريس، وكانت القضايا التعميمية أكثر 

كاف ىناؾ قمة في الرسائؿ التي تيتـ  بينما ،القضايا بروزًا في الرسائؿ العممية بالجامعة اإلسبلمية
 .بالقضايا االقتصادية والثقافية
ضرورة تدخؿ قسـ الدراسات العميا بالجامعة اإلسبلمية لتوجيو طمبة وأوصت الدراسة ب

الدراسات العميا نحو اختيار موضوعات ليا صمة وارتباط بحاجات المجتمع الفعمية، وتوجيو 
 .قتصادية والثقافية والتي ليا مردود إيجابي عمى المجتمعالطمبة نحو القضايا التنموية اال

(، بعنوان: "رؤية جديدة لدور البحث العممي في تحقيق 2011. بحث العاجز وحماد )3
 الشراكة الفاعمة مع قطاعات اإلنتاج من منظور تكاممي"

تيدؼ الدراسة إلى وضع رؤية جديدة لدور البحث العممي في المؤسسات والجامعات 
سطينية لتحقيؽ شراكة فاعمة مع قطاعات اإلنتاج في فمسطيف مف منظور تكاممي، كذلؾ الفم

التعرؼ إلى حجـ دور البحث العممي في تطوير وتحسيف العبلقة مع قطاعات اإلنتاج في 
 .استخداـ المنيج الوصفي التحميمي فمسطيف، وتـ

قي في األبحاث، وتوصمت الدراسة إلى طغياف الجانب األكاديمي عمى الجانب التطبي
وضعؼ االرتباط بيف البحث العممي وأىداؼ وخطط التنمية، وغياب التشريعات الكافية والممزمة 

 التي تؤدي إلى االرتباط الحقيقي بيف مؤسسات البحث العممي وقطاعات اإلنتاج.
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في الجامعات بمشكبلت ومتطمبات التطوير ربط البحث العممي ضرورة وأوصت الدراسة ب
وتفعيؿ وتحفيز دور القطاع الخاص  االىتماـ بتسويؽ البحث العممي،ؤسسات اإلنتاج، و الشامؿ بم

 لدعـ البحث العممي.
(، بعنوان: "دور القطاع الخاص الفمسطيني في تعزيز مبادرات 2011. دراسة الزغب )4

 المسؤولية المجتمعية"
ا في الشركات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أشكاؿ المسؤولية المجتمعية وأساليبي 

 المسؤولية المجتمعية.الفمسطينية، ومناقشة تجارب بعض الريادييف في مجاؿ 
أنو الزاؿ ىناؾ غموض مف جانب كؿ مف األفراد والشركات وتوصمت الدراسة إلى 

كما توصمت والمجتمع المحمي بمفيوـ المسؤولية المجتمعية لمشركات وأبعادىا ومدى تطورىا، 
الفوائد لممجتمع المحمي مسؤوليتيا االجتماعية يحقؽ عددًا مف تحمؿ الشركات ل إلى أف

 والشركات.
وأوصت الدراسة بضرورة اىتماـ وسائؿ اإلعبلـ بالتوعية بنشر ثقافة المسؤولية 

ضرورة سف التشريعات التي تكفؿ و المجتمعية ومبادئيا الصحيحة والمجاالت المرتبطة بيا، 
نفذة في مجاؿ المسؤولية المجتمعية، كذلؾ ضرورة عنصري الشفافية واإلفصاح لمشركات الم

وجود إدارات متخصصة لممسؤولية المجتمعية داخؿ الشركات تتولى تخطيط وتنفيذ البرامج 
 ومبادلة الخبرة والتجارب العممية فيما بينيا.

(، بعنوان: "دور الجامعات في تعزيز مفاهيم المسؤولية 2011. دراسة جابر ومهدي )5
دى طمبتها، دراسة ميدانية مقارنة بين جامعتي حموان )ج.م.ع(، وجامعة األزهر االجتماعية ل

 بغزة )فمسطين("
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أبرز أسس ومبادئ الشراكة الفاعمة بيف الجيات 
ومؤسسات المجتمع، ووضع رؤية لتفعيؿ دور الجامعات لتعزيز مفاىيـ المسؤولية االجتماعية، 

عمى السؤاؿ الرئيس لمدراسة: ما دور الجامعات في تعزيز مفاىيـ المسؤولية  مف خبلؿ اإلجابة
الحرية  –المواطنة واالنتماء  –المسؤولية تجاه اآلخريف  –االجتماعية )المسؤولية المجتمعية 

 التعددية واالنفتاح الثقافي( لدى الطبلب الجامعييف؟ –والمشاركة السياسية 
( في التعرؼ األنشطة، المستوىات الدراسة )الجنس، وىدفت إلى الكشؼ عف أثر متغير 

ف مجتمع ، وتكو  تعزيز مفاىيـ المسؤولية االجتماعية عبر الجيات الفمسطينية والمصريةعمى 
( طالبًا مف جامعة األزىر 445و) بمصر ( طالبًا مف جامعة حمواف549) وعينة الدارسة مف

بتطوير استبانة  الباحثاف ؼ الدراسة قاـ، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي، ولتحقيؽ ىدبغزة
 فقرات. 108نت مف تكو  
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وأوصت الدراسة بضرورة إضافة مساقات دراسية كمتطمبات جامعية عامة تركز عمى 
 المسئوليفالمفاىيـ والمعاني المرتبطة بمفاىيـ المسؤولية االجتماعية، وأف يتـ عقد ندوات لكبار 

سياسية( وتناقش ىذه الندوات ما يمـز الفرد لمنيوض  مف قطاعات مختمفة )ديف، اجتماع، فكر،
 بمجتمعو وذاتو معًا.

جامعة  –(، بعنوان: "المسؤولية المجتمعية في الجامعات العربية 2011. دراسة شاهين )6
 القدس المفتوحة أنموذجًا، دراسة وصفية تحميمية"

وضع تصور ألداء ىدفت الدراسة إلى إبراز مفيوـ المسؤولية المجتمعية لمجامعات، و  
المسؤولية المجتمعية لمجامعات مف خبلؿ تأثيراتيا في المجتمع ومراحؿ األداء، واستخدمت 

 الدراسة المنيج الوصفي التحميمي.
وصمت الدراسة إلى أف الدور الذي تقوـ بو جامعة القدس المفتوحة في مجاؿ وت

 ؿ.المسؤولية المجتمعية ىو دور متميز وفاعؿ، إال أنو غير متكام
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير ثقافة األفراد والمؤسسات حوؿ المسؤولية المجتمعية 
نشاء دائرة متخصصة في الجامعة تعنى بالمسؤولية االجتماعية، كما أوصت  لمجامعات، وا 
الدراسة بضرورة عقد مؤتمر سنوي مشترؾ تشارؾ فيو كؿ الجامعات الفمسطينية ووزارة التربية 

 لمناقشة السياسات العامة لممسؤولية المجتمعية لمجامعات.والتعميـ العالي 
(، بعنوان: "دور الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع المعرفة وسبل 2011. دراسة قيطة )7

 "من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس تفعيمه
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة قياـ الجامعات الفمسطينية بدورىا في بناء مجتمع 

معرفة في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس، والتعرؼ عمى سبؿ ال
 تفعيؿ ىذا الدور مف وجية نظر الخبراء والمختصيف.

واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي، ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة 
( أبعاد، وتشتمؿ 3مف ) استخدمت الباحثة اإلستبانة كأداة لمدراسة، حيث صممت إستبانة تتكوف

( فقرة، وتكو نت عينة الدراسة مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة اإلسبلمية، وعددىـ 50عمى )
 ( فرد.185)

وتوصمت الدراسة إلى حصوؿ ُبعد نشر المعرفة عمى المرتبة األولى بوزف نسبي 
%(، كما 80%(، وحصوؿ ُبعد توظيؼ المعرفة عمى المرتبة الثانية بوزف نسبي )82.69)

%(، كما توصمت 79.44بناء وتوليد المعرفة عمى المرتبة الثالثة بوزف نسبي ) حصؿ ُبعد
الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة تغزى 

 لمتغيرات التخصص والرتبة األكاديمية، وسنوات الخدمة.
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ة بيف الجامعة والمؤسسات المحمية واإلقميمية عمى وأوصت الدراسة بضرورة تفعيؿ الشراك
قاعدة تبادؿ المعرفة والمنفعة، والعمؿ عمى تعزيز ثقافة التعمـ في المجتمع، ودعـ نشر المعرفة 

 باستخداـ أجيزة اإلعبلـ المرئية والمسموعة والمقروءة. 
ة الوعي "دور الجامعات الفمسطينية في تنمي :بعنوان، (2009دراسة أبو ساكور ). 8

 ونشر  لدى الطمبة من وجهة نظرهم" االجتماعي
مى دور الجامعات الفمسطينية في نشر الوعي االجتماعي عالتعرؼ  ىدفت الدراسة إلى

نت عينة الدراسة مف الطمبة والطالبات اختيرت بطريقة الشباب الجامعي، وتكو   وتنميتو لدى
حافظة الخميؿ، واستخدـ المنيج الوصفي ( في الجامعات الفمسطينية في م826) عشوائية وعددىـ

وكانت أداة الدراسة عبارة عف استبانة تـ تطبيقيا عمى في جمع المعمومات والبيانات مف الطمبة، 
 .عينة الدراسة

أف دور الجامعات في نشر الوعي االجتماعي وتنميتو في منطقة وتوصمت الدراسة إلى 
 ية تسيـ في نشر الوعي االجتماعي مف خبلؿأف الجامعات الفمسطين، و الدراسة كاف متوسطاً 

تاحة الفرصة لمطمبة لعقد و  ،المشاركة في المناسبات الوطنية والفعاليات االجتماعية والسياسية ا 
 والميرجانات. الندوات والمؤتمرات التي تبحث في الواقع االجتماعي

الجامعي،  بإنشاء دائرة في كؿ جامعة فمسطينية لرعاية الشباوأوصت الدراسة بضرورة 
 ميمتيا اإلشراؼ عمى تنفيذ البرامج الرياضية والصحية واالجتماعية والثقافية والسياسية.

 "تصور مقترح لتطوير دور الجامعة في خدمة المجتمع في :بعنوان ،(2007دراسة عامر ). 9
 ضوء االتجاهات العالمية الحديثة"

في خدمة المجتمع في  وضع تصور مقترح لتطوير دور الجامعة الدراسة إلى ىدفت
االتجاىات العالمية الحديثة، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة مف  ضوء

 نت أداة الدراسة مف المقابمة المقننة.عضو مف أعضاء ىيئة التدريس، وتكو  ( 34)
وضع تصور لمنيوض بدور الجامعة في خدمة المجتمع يقـو وأوصت الدراسة بضرورة 

جراء البحوث العممية  ديـ األسس العممية لمتصديعمى تق لممشكبلت التي تواجو المجتمع، وا 
نشاء مجالس استشارية مشتركة مف رجاؿ الجامعة ، و والييئات الحكومية المؤسساتلصالح  ا 

األبحاث الجامعية لحؿ مشكبلت  ، وتوجيوالمجتمع الضرورية وقيادات المجتمع لتحديد حاجات
 المجتمع وتعمؿ عمى تطويره.المجتمع والتي تخدـ 

(، بعنوان: "تقييم الدور التنموي لوظائف جامعة األقصى من 2004. دراسة المصري )10
 وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية"

ىدفت الدراسة إلى تقييـ الدور التنموي لوظائؼ جامعة األقصى )التعميمية، البحث  
التدريس، واستخدـ الباحث األسموب  العممي، خدمة المجتمع( مف وجية نظر أعضاء ىيئة
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عمى عينة الدراسة  وتطبيقيا( فقرة، 55مكونة مف ) إستبانةـ يصمتـ تالوصفي التحميمي، و 
 ( عضوًا مف حممة الدكتوراه والماجستير.186المكونة مف )

وتوصمت الدراسة إلى تدني الدور التنموي لوظائؼ جامعة األقصى الثبلث مف وجية 
التدريسية، كما توصمت إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد  نظر أعضاء الييئة

 العينة تعزى لمتغيرات )المؤىؿ العممي، والتخصص(.
وأوصت الدراسة بإعادة النظر في الخطط األكاديمية لمجامعة بما يعزز الدور التنموي 

ية حوؿ كيفية تعزيز الدور لوظائفيا الثبلث، والقياـ بدورات تدريبية وورش عمؿ لمييئة التدريس
التنموي لوظائؼ الجامعة، وتشجيع البحث العممي المرتبط بشكؿ مباشر بمياـ العمؿ الوطني 

 الفمسطيني.
 (، بعنوان: "البحوث العممية وتنمية المجتمع بين الركود والفعالية"2004. بحث العاجز )11

حوث العممية في الجامعات ىدفت الدراسة إلى تحديد أىـ العناصر المطموبة لتفعيؿ الب
الفمسطينية باإلضافة إلى التعرؼ عمى أىـ المشكبلت التي تحوؿ دونيا في تنمية المجتمع، مف 
خبلؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس لمدراسة: ما أىـ العناصر المطموبة لتفعيؿ البحوث العممية في 

ني؟، واعتمد الباحث المنيج الجامعات الفمسطينية واالستفادة منيا لتنمية المجتمع الفمسطي
 الوصفي التحميمي.

وأوصت الدراسة بضرورة توثيؽ الصمة بيف الجامعات وأجيزتيا المعنية وبيف األجيزة 
والييئات والمراكز العممية بالمجتمع، وضرورة الربط بيف البحث العممي وخطة التنمية، والمتابعة 

العممية في عممية اتخاذ القرارات واإلصبلح المستمرة الواعية لتوظيؼ نتائج واقتراحات البحوث 
 والتطوير التربوي.

 ثانيًا: الدراسات العربية:
 (، بعنوان: "دور الجامعات العراقية في تنمية الفرد والمجتمع"2012. دراسة الحسني )1

 المعرفية التنمية العراقية في الجامعات تمارسو الذي الدور واقع إلى معرفة الدراسة تىدف     
عداد المعرفة، مجتمع المعرفة، وتنمية جاالت توليدم في لوجية التكنو  المزود بالمعرفة الفرد وا 
 نظر وجية مف المعرفية، التنمية في الجامعات دور تقييـ في الفروؽ لمتطورة، والتعرؼ إلىا

الجغرافي،  والموقع والتخصص، الجنس، لمتغيرات تبًعا فييا التدريس أعضاء ىيئة مف عينة
 .التحميمي الوصفي المنيج تـ استخداـ الدراسة غرض يؽولتحق

 ولكف الفرد إعداد مجاؿ في قوة أكثر العراقية اتالجامع دور أف وتوصمت الدراسة إلى
 .المعرفة وتوليد المعرفة مجتمع تنمية مجاالت في قوة أقؿ ذلؾ كاف
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والقطاع  مؤسسات الدولة مع والتعاوف المشاركة مف جسور مدضرورة أوصت الدراسة بو 
 العراقية المسئولة الجامعات معيا، كما أوصت الدراسة إدارات متبادلة عبلقات وبناء الخاص،

 الحديثة الجامعية والصيغ العممية مف المستحدثات واالستفادة الجامعات ىذه لتطور التخطيط فع
 .العالـ في المتطورة في الجامعات المطبقة والمعموماتية التكنولوجية مجاؿ في
"دور الجامعة في خدمة المجتمع المحمي من وجهة  :بعنوان ،(2011دراسة الرواشدة ) .2

جامعة البمقاء  –متغيرات الشخصية لديهم الالتدريسية وعالقة ذلك ببعض  نظر أعضاء الهيئة
 "التطبيقية نموذجاً 

دور جامعة البمقاء التطبيقية في خدمة المجتمع مف عمى ىدفت الدراسة إلى التعرؼ 
، مف خبلؿ اإلجابة عمى في الجامعة ة نظر أعضاء ىيئة التدريس في كمية عجموف الجامعيةوجي

السؤاؿ الرئيس لمدراسة، وىو: ما دور جامعة البمقاء التطبيقية في خدمة المجتمع مف وجية نظر 
ىدفت إلى الكشؼ عف أثر متغيرات ، كما أعضاء ىيئة التدريس في كمية عجموف الجامعية؟

جنس، الخبرة، الرتبة األكاديمية( في التعرؼ عمى رأي أعضاء الييئة التدريسية في الدراسة )ال
ف مجتمع وعينة الدارسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس في كمية عجموف خدمة المجتمع، وتكو  

عضوًا، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة  43الجامعية والبالغ عددىـ 
 فقرة. 24تكونت مف  انةإستبقاـ بتطوير 

أف ىناؾ دورًا متوسط األىمية لجامعة البمقاء في خدمة المجتمع وتوصمت الدراسة إلى 
باإلضافة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزي  ،مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس

كاديمية لمتغير الجنس لصالح اإلناث، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الرتبة األ
وذلؾ لصالح رتبة أقؿ مف أستاذ مساعد، وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 

 سنوات فأكثر. 10سنوات الخبرة لصالح 
، وأف يتوطيد العبلقة بيف الجامعة ومنظمات المجتمع المدنوأوصت الدراسة بضرورة 

ع المحمي، وكذلؾ العمؿ عمى الجامعة كافة إمكانياتيا وجميع مرافقيا في خدمة المجتم عتض
صدار منشورات حوؿ دور الجامعة في خدمة المجتمع المحمي بالتنسيؽ بيف  تنظيـ برامج وا 
المؤسسات الحكومية والتطوعية، لتوعية أبناء المجتمع بأىمية الجامعة وأدوارىا في تنمية وتطوير 

 المجتمع.
لعميا والبحث العممي وخدمة المجتمع (، بعنوان: "الدراسات ا2010عثمان )و دراسة عبد اهلل  .3

 في مؤسسات التعميم العالي بسمطنة عمان: دراسة تحميمية"
ىدفت الدراسة إلى تحميؿ الوضع الراىف لمؤسسات التعميـ العالي في مجاؿ الدراسات 

( مؤسسة مف مؤسسات 29العميا والبحث العممي وخدمة المجتمع، وتكونت عينة الدراسة مف )
 شبو الحكومية. المؤسسات( مف الوزارات و 23ي، و)التعميـ العال
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وتوصمت الدراسة إلى أنو رغـ الجيود التي بذلت لتمكيف ىذه المؤسسات لمتعامؿ مع 
التغييرات المحمية واإلقميمية والدولية إال أنيا ما زالت تعاني مف قصور في المجاالت الثبلثة 

ى تأثير البحث العممي عمى عجمة التنمية المستيدفة حالة الدراسات العميا كمًا وكيفًا، ومد
 االجتماعية، ودور مؤسسات التعميـ العالي في خدمة المجتمع.

 والدكتوراه الماجستير في العميا مدراساتوأوصت الدراسة بضرورة إنشاء برامج جديدة ل
تطوير ، و السكانية التركيبة، و العمؿ وسوؽ المتغيرة، المجتمعية لبلحتياجات تعمؿ عمى االستجابة

المشاركة بيف المؤسسات الخاصة والعامة لمتعميـ العالي في المجاالت الثبلثة المستيدفة، 
 مؤسسات بيف والتفاىـ والتنسيؽ التعاوف لتشجيع أفقية وعمودية تواصؿ قنوات بناءوضرورة 

 .المستويات جميع عمى والمستفيديف العالي التعميـ
ولية االجتماعية لمبنوك العاممة في مصر (، بعنوان: "المسؤ 2010. دراسة القاضي )4

 دراسة ميدانية مقارنة" –كشركات مساهمة مصرية 
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى المسؤولية االجتماعية لبعض البنوؾ العاممة في 
جميورية مصر العربية كشركة مساىمة مصرية، وما يترتب عمييا مف تأثير عمى أداء تمؾ 

مميف بالبنؾ مف جية والمجتمع ككؿ مف جية أخرى، كما ىدفت إلى البنوؾ والتأثير عمى العا
معرفة مدى اىتماـ العامميف في ىذه البنوؾ بمجاالت المسؤولية االجتماعية ودوافع البنوؾ 

 لممساىمة في األنشطة االجتماعية لممسؤولية االجتماعية.
ييـ ضعؼ في وتوصمت الدراسة إلى أف صغار العامميف والعامميف الجدد بالبنوؾ لد

الثقافة الخاصة بالمسؤولية االجتماعية، وأف معايير الحكـ عمى نجاح البنؾ تتمثؿ في برامج 
خدمة وتنمية المجتمع، وأف بعض البنوؾ لدييا خطط واستراتيجيات واضحة لممارسة المسؤولية 

 االجتماعية.
لتنفيذ  وأوصت الدراسة بتشجيع البنوؾ عمى وضع خطط سنوية منظمة واضحة األىداؼ

برامج المسؤولية االجتماعية، وتشجيع البنوؾ عمى إنشاء وحدة إدارية متخصصة في مجاؿ 
عطاء العامميف والموظفيف بالبنوؾ دورات تدريبية  لتعزيز ثقافة المسؤولية المسؤولية االجتماعية، وا 

 االجتماعية لدييـ.
جهة نظر المجتمع من و  دور جامعة اليرموك في خدمة" :بعنوان ،(2009. دراسة حراحشة )5

 "أعضاء هيئة التدريس فيها
جامعة اليرموؾ في بىيئة التدريس أعضاء ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى وجيات نظر 

( فقرة قاـ بتوزيعيا 25خدمة المجتمع، وقاـ الباحث بتطوير استبانو لجمع البيانات تكونت مف )
سية في جامعة اليرموؾ، والبالغ عددىـ ف مف أعضاء الييئة التدريعمى مجتمع الدراسة المكو  

 (، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي.124)
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أف دور جامعة اليرموؾ في خدمة المجتمع مف وجية نظر  وتوصمت الدراسة إلى
 أعضاء ىيئة التدريس فييا جاءت بدرجة كبيرة.

بشرية وجميع تضع الجامعة كافة إمكانياتيا المادية و ال وأوصت الدراسة بضرورة أف
يادة التفاعؿ والتواصؿ بيف الجامعة والمجتمع المحمي مف ، وز مرافقيا في خدمة المجتمع المحمي

جراء دراسات أخرى حوؿ دور الجامعة ، وضرورة إاالستشارات العمميةالمؤتمرات و خبلؿ الندوات و 
 .في خدمة المجتمع في مجاالت أخرى متعددة

ن: "المسؤولية االجتماعية ودورها في مشاركة القطاع (، بعنوا2009. دراسة السحيباني )6
 الخاص في التنمية، حالة تطبيقية عمى المممكة العربية السعودية"

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى تبني الشركات في المممكة العربية السعودية 
مجتمع السعودي، لمفيوـ المسئولية االجتماعية، وتأثيرات المسئولية االجتماعية لمشركات عمى ال

ودور المسؤولية االجتماعية لمشركات في محاربة الفقر وتحقيؽ التنمية في المجتمع السعودي، 
 وتـ اتباع منيجيف لتحقيؽ أىداؼ الدراسة وىما المنيج الوصفي والمنيج التحميمي التقييمي.

وتوصمت الدراسة إلى وجود ضعؼ لمحفزات السوؽ لممسؤولية االجتماعية لمشركات، 
وضعؼ االىتماـ الحكومي والشعبي بقضايا البيئة، واالىتماـ المتأخر لمشركات السعودية 

محدودية األنشطة التي تمارسيا الشركات السعودية في كما توصمت إلى بالمسؤولية االجتماعية، 
 مجاؿ خدمة المجتمع.

عنى وأوصت الدراسة بضرورة اىتماـ الشركات السعودية بالمسؤولية االجتماعية بالم
الشمولي، ووضع رؤية مشتركة لممسؤولية االجتماعية لمشركات في المممكة العربية السعودية، 

 وبذؿ الحكومة جيودًا حثيثة ومترابطة لتعزيز ربط مفيوـ العمؿ الخيري بالتنمية المستدامة.
 " نحو توثيق العالقة بين الجامعة والمجتمع" :بعنوان ،(2007دارسة حسن ). 7

العبلقة بيف الجامعة والمجتمع مف خبلؿ وظائفيا وواقع عمى التعرؼ  إلى الدراسة ىدفت
توضيح أىـ المفاىيـ التي تبرز مبررات تدعيـ ىذه العبلقة بيف الجامعة  مع ،ىذه العبلقة
طبقت  إستبانةوكانت أداة الدراسة عبارة عف الدراسة المنيج الوصفي،  واستخدمت ،والمجتمع

 في كمية التربية بجامعة البحريف. وًا مف أعضاء ىيئة التدريس( عض80عمى عينة مقدارىا )
وتوصمت الدراسة إلى أف العبلقة بيف الجامعة والمجتمع ضعيفة وأف الجامعة ال تزاؿ 
عاجزة عف بناء عبلقة تفاعمية قوية مع المجتمع، وأف الجامعة ليا دور فاعؿ تجاه الثورة 

 المعموماتية والمعرفية.
 يساسأ مطمب ، وىووالمجتمع الجامعة بيف العبلقة توثيؽرورة وأوصت الدراسة بض

، وأف تقوـ الجامعة بدور بارز في مجاؿ التأثير اإليجابي عمى المجتمع، وأف تكوف لمتنمية
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الجامعة مركز إنتاج وترتبط بالمؤسسات المختمفة، كما أوصت بضرورة وضع استراتيجية 
 مؿ بشكؿ جماعي.لتخطيط العبلقة بيف الجامعة والمجتمع والع

 "تصور مقترح لدور جامعة األزهر في خدمة المجتمع من: بعنوان ،(2006دراسة سالم ). 8
 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس"

في خدمة  في جميورية مصر العربية رصد دور جامعة األزىرالدراسة إلى ىدفت 
ور جامعة األزىر في المتغيرات المحمية والعالمية المؤثرة عمى د والكشؼ عف أىـ ،المجتمع

خبرات بعض الجامعات اإلسبلمية والمتقدمة في مجاؿ خدمة  والتعرؼ عمى ،خدمة المجتمع
ستبانة كأداة لجمع البيانات وتكونت الوصفي مستعينة باإل واستخدمت الدراسة المنيج ،المجتمع

 ىيئة التدريس. عضو مف أعضاء (140) عينة الدراسة مف
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ الحكـ عمى مدي الوتوصمت الدراسة إلى أنو 

ضعؼ قياـ جامعة األزىر ، و لمخدمات في المجاالت التعميمية ضرورة إسياـ الجامعة وتقديميا
المالية وافتقار تواصميا االعتمادات بدورىا في خدمة المجتمع يرجع ألسباب عديدة منيا نقص 

 مع مؤسسات المجتمع األخرى.
 "دور الجامعة في خدمة المجتمع ومدي قيام الجامعات :بعنوان ،(2005د )دراسة الرشي. 9

  األردنية بهذا الدور"
دور الجامعة في خدمة المجتمع ومدى قياـ الجامعات  عمىالتعرؼ  الدراسة إلى ىدفت

وقد تكونت عينة الدراسة مف جميع أعضاء الييئات التدريسية والموظفيف  األردنية بيذا الدور،
( عضوًا، واستخدـ الباحث المنيج الوصفي 875األردنية، وعددىـ ) ييف في الجامعاتواإلدار 

 .اإلستبانةالدراسة وىي  التحميمي في تحميؿ أداة
ف دور الجامعة في خدمة المجتمع يتمثؿ في خمسة وأربعيف وتوصمت الدراسة إلى أ

البحوث والدراسات، ىي: البرامج والخطط الدراسية،  نشاطًا صنفيا الرشيد في ستة مجاالت
االستشارات وتقديـ الخبرات، التدريب والتأىيؿ، وكانت  والمؤتمرات والندوات، األنشطة والخدمات،
 خدمة المجتمع متوسطة بشكؿ عاـ. درجة قياـ الجامعات األردنية بدورىا في

 "أداء الجامعات في خدمة المجتمع وعالقته :بعنوان ،(2004دراسة عبد الناصر ). 10
 قاللها، دراسة مقارنة في مصر وأمريكا والنرويج"باست

طبيعة أداء الجامعات المعاصرة في خدمة المجتمع مى عالتعرؼ  الدراسة إلى ىدفت
وكيفية تطوير أداء الجامعات المصرية في ضوء خبرتي  ومدى اتفاقو مع استقبللية الجامعة،

وتكونت عينة الدراسة  ،دؼ الدراسةواستخدـ الباحث المنيج المقارف لتحقيؽ ى، أمريكا والنرويج
 رسالة في أقساـ التربية وعمـ النفس. ( عنواف1215مف )
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وتوصمت الدراسة إلى وجود مشكبلت وضعؼ في أداء خدمة المجتمع لمجامعات 
وأف الجامعات المصرية تعاني مف ىيمنة عمييا  ،االىتماـ بتمؾ الوظيفةحداثة المصرية بسبب 

 إلى إضعاؼ استقبلليا والتأثير سمبًا عمى تحقيؽ أىدافيا.مف قبؿ الدولة مما يؤدي 
والمراكز الخاصة بخدمة نشطة الوحدات ألإنشاء مجمس تنسيؽ  وأوصت الدراسة بضرورة

 لتقويـ أداء لجاف العمؿ وخدمة المجتمع. المجتمع في الجامعات
لمجتمع (، بعنوان: "دور جامعة الكويت في تطوير مؤسسات ا2003. دراسة العتيبي )11

 المحمي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس فيها"
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور جامعة الكويت في تطوير مؤسسات المجتمع 

( عضو ىيئة تدريس، وليذا الغرض قاـ الباحث 240المحمي، وتكونت عينة الدراسة مف )
 يا وثباتيا.بتطوير استبانة تـ توزيعيا عمى عينة الدراسة بعد التأكد مف صدق

وتوصمت الدراسة إلى أف دور جامعة الكويت في تطوير مؤسسات المجتمع المحمي 
( عمى جميع مجاالت الدراسة، وأف ىناؾ فروقًا ذات دراسة 3002كانت بدرجة متوسطة وقدره )

إحصائية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ولصالح تقديرات درجة الماجستير، وكذلؾ تعزى لمتغير 
فروؽ ذات دالة إحصائية في دور جامعة الكويت وجود  الح الكميات اإلنسانية، وعدـالكمية لص

 في تطوير مؤسسات المجتمع المحمي تعزى لمتغير الجنس والخبرة.
 (، بعنوان: "الجامعات ودور البحث العممي في خدمة التنمية"2003. دراسة عموان )12

مي في جامعات البمداف العربية ىدفت الدراسة إلى معرفة واقع ومعوقات البحث العم
ومدى قدرة الجامعات عمى تعزيز ىذا الدور لخدمة التنمية العربية، كما ىدفت إلى تحديد 
االستراتيجيات العامة لتطوير البحث العممي وتحويؿ الجامعات ومراكز البحث العممي إلى 

 مؤسسات فاعمة في المجتمع لتطوير وخمؼ التنمية العربية الشاممة.
عدـ وجود عبلقة وثيقة بيف الجامعات ومراكز األبحاث وضعؼ مت الدراسة إلى وتوص

التنسيؽ بيف المؤسسات العممية والبحثية، وعدـ الترابط بيف نشاط كؿ مف الجامعات العربية 
 ومراكز األبحاث العممية مع المؤسسات الصناعية واإلنتاجية والخدمية.

الجامعات مع مؤسسات المجتمع المختمفة  وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز العبلقة بيف
والمؤسسات اإلنتاجية والخدمية، وضرورة وجود استراتيجية واضحة لمبحث العممي تبيف الرؤية 

 المطموبة منو عمى صعيد التنمية العربية الشاممة والمستدامة.
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 ثالثًا: الدراسات األجنبية:
 بعنوان: Gresi & Isil (2012،). دراسة 1

 " Corporate Social Responsibility in Higher Education Institutions: 

Istanbul Bilgi University Case" 

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ دور جامعة بيمجي اسطنبوؿ في ممارسة المسؤولية 
مع األميف العاـ الشخصية االجتماعية، وتـ جمع البيانات األولية لمدراسة مف خبلؿ المقابمة 

استعاف الباحثاف بالوثائؽ المنشورة ودليؿ الطالب والموقع  اثؿ المساعد، كملمجامعة والمم
 االلكتروني وخطة العمؿ لجمع البيانات الثانوية.

تجربة جامعة بيمجي اسطنبوؿ في مجاؿ المسؤولية االجتماعية وتوصمت الدراسة إلى أف 
والباحثيف مثؿ مركز  مركز يقدـ خدمات لممجتمع 14ىي تجربة ناجحة، حيث يوجد في الجامعة 

كما  الدراسات البيئية والطاقة، ومركز البحوث الفكرية الممكية، ومركز دراسات المجتمع المدني،
استيعاب إجراءات % مف الدخؿ إلى ىذه المراكز، كذلؾ 4تمنح توصمت الدراسة إلى أف الجامعة 

 .وميزة تنافسية قوية ب سمعة طيبةوممارسات المسؤولية االجتماعية لمجامعة ميـ جدا الكتسا
وأوصت الدراسة بضرورة  تعميؽ التزاـ الجامعة بالمسؤولية االجتماعية عمى المستوى 

، وضرورة دعـ اإلدارة مف أجؿ نجاح واعتماد وى األكاديمي واألنشطة الطبلبيةالتشغيمي والمست
 تطبيؽ ممارسات المسؤولية االجتماعية.

 بعنوان: Burcea & Marinescu (2011 ،). دراسة 2
"Student's Perceptions on Corporate Social Responsibility at the 

Academic Level, Case Study: The Faculty of Administration and 

Business, University of Bucharest" 

ىدفت الدراسة إلى تسميط الضوء عمى أىمية المسؤولية االجتماعية لممؤسسات، وتحديد 
النظريات الخاصة بمفيوـ المسؤولية االجتماعية لمشركات، وتـ بالفعمي لمعرفة الطبلب المستوى 
المسح االجتماعي، وتكو ف مجتمع الدراسة مف طبلب كمية اإلدارة واألعماؿ في  منيج استخداـ

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة ، طالب (400(، وحجـ  العينة )1154جامعة بوخارست وبمغ عددىـ )
 ة.تصميـ استبانتـ 

وتوصمت الدراسة إلى أف درجة معرفة ومشاركة الطبلب بأنشطة المسؤولية االجتماعية 
وأوصت الدراسة بضرورة العمؿ عمى توعية الطبلب بمفاىيـ وأنشطة المسؤولية ، محدودة

 االجتماعية.
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 (، بعنوان:2011) .Nejat et al. دراسة 3

"Corporate Social Responsibility and Universities: A Study of Top 10 

World Universities’ Websites" 

 جامعات عشر أفضؿ في االجتماعية المسؤولية واقع عمى التعرؼ إلى الدراسة ىدفت
 ليذه االلكترونية المواقع خبلؿ مف ،2009 عاـ العالي لمتعميـ تايمز تصنيؼ حسب العالـ حوؿ

 تحميؿ منيجية الدراسة واستخدمت جامعات،لم السنوية والتقارير محتواىا واستكشاؼ الجامعات،
 االجتماعية، لممسؤولية أساسية مجاالت سبعة واستخداـ تحديد وتـ االلكترونية، لممواقع المحتوى

 التشغيمية والممارسات والبيئة، العمؿ، وممارسات ،اإلنساف وحقوؽ التنظيمية، اإلدارة: وىي
 تنميتو.و  المحمي مجتمعال ومشاركة ،)الطبلب( الزبائف وقضايا العادلة،

 المسؤولية مجاالت في الجامعات ىذه لدى كبير اىتماـ وجود إلى الدراسة وتوصمت
 إلى الدراسة توصمت كما تقدميا، التي الخدمات عف كافية معمومات تقدـ وأنيا االجتماعية،

 عمى قاـواألر  الحقائؽ تقديـ خبلؿ مف والمسائمة الشفافية بموضوع الجامعات ىذه معظـ اىتماـ
 .الزوار لجميع PDF إلييا الوصوؿ ويمكف اإلنترنت عمى تقارير شكؿ
 (، بعنوان: 2010) Oriana & Elena. دراسة 4

"The University Social Role and Responsibility, The Case of Spiru 

Haret University" 
سبيرو ىارت في  ية  في جامعةالمسؤولية االجتماعدور ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 

ومدى رضا األطراؼ ذات العبلقة )الخريجيف والمؤسسات العامة وأسر الطبلب(  رومانيا،
وبرامج التدريب المقدمة لمطبلب، وتـ  بالعممية التعميمية الجامعية، وجودة العممية األكاديمية،

عمؿ، فرد مف أصحاب ال (530)وتكو نت عينة الدراسة مف  استخداـ أسموب المسح الشامؿ،
 سؤاؿ. 24استبانة مكونة مف  تـ تصميـ ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة 

وتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ رضا مف أصحاب العمؿ حوؿ العممية التعميمية لمجامعة، 
 والخدمات التي تقدميا، وتكنولوجيا المعمومات المستخدمة.

تطوير التعاوف واالبتكار، و  البحث مشاريع المشاركة فيتطوير وأوصت الدراسة بضرورة 
 مشاركة الطبلب في إدارة الجامعة.مع الشركاء مف البيئة الصناعية وبيئة األعماؿ، وزيادة 

 (، بعنوان:2009) Brown & Cloke. دراسة 5
"Corporate Social Responsibility in Higher Education" 

لمممكة ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع المسؤولية االجتماعية في جامعات ا
نت عينة الدراسة مف مراكز األبحاث، وتكو  و المتحدة، ودور القطاع الخاص في دعـ الجامعات 

وتمثمت  واستخدـ الباحثاف أسموب المسح الشامؿ، جامعة مف جامعات المممكة المتحدة، 25
مشكمة الدراسة في اإلجابة عمى السؤاؿ الرئيس:ما فكرة المسؤولية االجتماعية في الجامعات؟ 



19 

 

التعميـ  إستراتيجيةجؿ توجيو ودعـ ىذه األفكار كسمعة اجتماعية مف أ ىؿ مف الممكف استخداـو 
 العالي في المممكة المتحدة؟

استعدادًا لمتعامؿ مع القضايا  يوتوصمت الدراسة إلى أف ىناؾ بعض الجامعات فقط تبد
ىناؾ نموًا قويًا في مجاؿ  الجديدة فيما يتعمؽ بالمسؤولية االجتماعية، كما توصمت الدراسة إلى أف
 مشاركة القطاع الخاص في مجموعة واسعة مف األنشطة في الجامعات.

 رابعًا: التعميق عمى الدراسات السابقة:
دور الجامعات في بموضوع يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات والبحوث التي اىتمت 

 ما يمي:خدمة المجتمع، والمسؤولية االجتماعية لمجامعات 
 من حيث فترة التطبيق:أواًل/ 

 ،(2003أجريت ىذه الدراسات في فترات زمنية متباينة فكاف أوليا دراسة )العتيبي 
(، Gresi & Isil, 2012) (، ودراسة 2012(، وآخرىا دراسة )معروؼ، 2003ودراسة )عمواف 

 معظميا في العشر سنوات األخيرة مما يدلؿ بشكؿ واضح عمى أىمية موضوع الدراسة.وأجريت 
 ثانيًا/ من حيث مكان التطبيق:

أجريت الدراسات السابقة في أماكف متعددة فمنيا ما أجريت في المممكة المتحدة كدراسة 
(Brown & Clock, 2009( ومنيا ما أجريت في رومانيا كدراسة ،)Burcea & 

Marinescu, 2011( ودراسة ،)Oriana,2010&Elena ومنيا ما أجريت في ماليزيا ،)
(، Gresi & Isil, 2012(، ومنيا ما أجريت في تركيا كدراسة )Nejat et al., 2011كدراسة )

(، ودراسة )حراحشة، 2011ومنيا ما أجريت في المممكة األردنية الياشمية كدراسة )الرواشدة، 
(، ومنيا ما أجريت في جميورية مصر العربية كدراسة 2005(، ودراسة )الرشيد، 2009

(، ومنيا ما أجريت 2004(، ودراسة )عبد الناصر، 2006)سبلـ، (، ودراسة 2010)القاضي، 
(، ومنيا ما أجريت في السعودية كدراسة )السحيباني، 2012في العراؽ كدراسة )الحسني، 

(، ومنيا ما أجريت في ُعماف 2007(، ومنيا ما أجريت في البحريف كدراسة )حسف، 2009
(، 2003يت في الكويت كدراسة )العتيبي، (، ومنيا ما أجر 2010كدراسة )عبد اهلل وعثماف، 

(، ومنيا ما أجريت في األراضي الفمسطينية 2003ومنيا ما أجريت في اليمف كدراسة )عمواف، 
(، 2011(، ودراسة )العاجز وحماد، 2011(، ودراسة )مرتجى، 2012كدراسة )معروؼ، 
(، ودراسة 2011 (، ودراسة )شاىيف،2011(، ودراسة )جابر وميدي، 2011ودراسة )الزغب، 

(، ودراسة )العاجز، 2004ي، (، ودراسة )المصر 2007(، ودراسة )عامر، 2009)أبو ساكور، 
 .الدراسة بموضوع العالـ دوؿ اىتماـ عمى يدلؿ وىذا، (2004
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 ثالثًا/ من حيث األهداف:
 تبعاً  األىداؼ في لدور الجامعات في خدمة المجتمع تناوليا في السابقة الدراسات توعنت

العبلقة بيف الجامعات وخدمة المجتمع  عمى التعرؼ إلى تىدف ما الباحثيف، فمنيا أىداؼ لتبايف
(، 2012(، ودراسة )الحسني، 2009(، ودراسة )حراحشة، 2011كدراسة )الرواشدة، وتنميتو 

(، ودراسة 2004(، ودراسة )عبد الناصر، 2005(، ودراسة )الرشيد، 2007ودراسة )حسف، 
دور كميات التربية بالجامعات في خدمة (، ومنيا ما ىدؼ إلى التعرؼ عمى 2003)العتيبي، 

(، ومنيا ما ىدؼ إلى 2011(، ودراسة )مرتجى، 2012كدراسة )معروؼ،  المجتمع المحمي
(، Gresi & Isil, 2012التعرؼ عمى واقع المسؤولية االجتماعية لدى الجامعات كدراسة )

 & Brown)، ودراسة (Oriana,2010&Elenaسة )ودرا (،Nejat et al., 2011)ودراسة 

Clock, 2009) ، ،(، ومنيا ما ىدؼ 2011(، ودراسة )شاىيف، 2011ودراسة )جابر وميدي
 & Burcea)إلى تحديد معرفة الطبلب بالنظريات الخاصة بالمسؤولية االجتماعية كدراسة 

Marinescu, 2011) ،ي في تنمية ومنيا ما ىدؼ إلى التعرؼ عمى دور البحث العمم
(، ودراسة 2010(، ودراسة )عبد اهلل وعثماف، 2011المجتمعات كدراسة )العاجز وحماد، 

(، ومنيا ما ىدؼ إلى وضع تصور مقترح لتطوير 2003ودراسة )عمواف، (، 2004)العاجز، 
(، ومنيا ما 2006(، ودراسة )سبلـ، 2007دور الجامعة في خدمة المجتمع كدراسة )عامر، 

عرؼ عمى دور القطاع الخاص في تعزيز مبادرات المسؤولية االجتماعية كدراسة ىدؼ إلى الت
(، ومنيا ما ىدؼ 2009اسة )السحيباني، (، ودر 2010(، ودراسة )القاضي، 2011)الزغب، 

إلى التعرؼ عمى دور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة وسبؿ تفعيؿ ىذا الدور كدراسة )قيطة، 
2011.) 

 اة ومنهج الدراسة:رابعًا/ من حيث أد
 مف اليدؼ حسب وذلؾ السابقة، واألبحاث الدراسات في استخدمت التي األدوات تنوعت

(، ودراسة 2012كدراسة )معروؼ،  ،اإلستبانة كأداة لمدراسة استخدـ ما فمنيا، الدراسات ىذه
(، وغيرىا 2004(، ودراسة )المصري، 2009(، ودراسة )أبو ساكور، 2011)جابر وميدي، 

(، Gresi & Isil, 2012الدراسات، ومنيا ما استخدـ أسموب المقابمة الشخصية كدراسة )مف 
 .بالدراسة خاصة نماذج استخدـ ما ومنيا

واتفقت غالبية الدراسات السابقة في استخداميا لممنيج الوصفي التحميمي، إال أف بعض 
(، ومنيا ما 2004لناصر، الدراسات استخدمت مناىج مختمفة مثؿ المنيج المقارف كدراسة )عبد ا

، ومنيا ما (Burcea & Marinescu, 2011)استخدـ منيج المسح االجتماعي كدراسة 
، ومنيا ما استخدـ منيج المسح (Nejat et al., 2011)استخدـ منيج تحميؿ المحتوى كدراسة 

 .(Brown & Clock, 2009)، ودراسة (Oriana,2010&Elena)الشامؿ كدراسة 
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 لدراسات والبحوث السابقة:االستفادة من ا
استفاد الباحث مف الدراسات السابقة في إثراء اإلطار النظري لمدراسة الحالية وأيضًا في 

"، وفي تفسير النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية، والوصوؿ اإلستبانةبناء أداة الدراسة "
 .اوعدـ الوقوع بي إلى مواضع القصور في الدراسات السابقة، لمحاولة التعمـ منيا

 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
  تميزت الدراسة الحالية في تناوليا لمتغيرات لـ يتـ تناوليا في الدراسات السابقة، مثؿ مسؤولية

 الجامعة تجاه العامميف، وترسيخ قيـ المواطنة لدى الطمبة، وتحقيؽ التقدـ المجتمعي.
 التي  –في حدود عمـ الباحث  –الدراسات السابقة بأنيا األولى  تتميز الدراسة الحالية عف

 تتناوؿ دور الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع في ضوء المسؤولية االجتماعية.
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 يــــانـــــل الثـــــــــالفص
 لمدراسة اإلطــار النظـري

ً

 المبحث األول: المسؤولية االجتماعية لممؤسسة

 ي: الجامعات ودورها في خدمة المجتمع المحميالمبحث الثان

 المبحث الثالث: نبذة عن جامعة األقصى الحكومية

ً

ً

ً

ً

 



23 

 

 تمهيد:
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى التعرؼ عمى مفيوـ المسؤولية االجتماعية لممؤسسات، وأبعاد 

رىا ومجاالت المسؤولية االجتماعية، كذلؾ إلى التعرؼ عمى المسؤولية االجتماعية لمجامعات ودو 
في خدمة المجتمع، والخدمات واألنشطة التي تقدميا الجامعة لممجتمع، وذلؾ مف خبلؿ 

 استعراض المباحث التالية:
 .: المسؤولية االجتماعية لممؤسسةالمبحث األول
 .: الجامعات ودورىا في خدمة المجتمع المحميالمبحث الثاني
 .: نبذة عف جامعة األقصى الحكوميةالمبحث الثالث

ً

 بحث األولالم
 لممؤسسة االجتماعيةالمسؤولية 

 :تمهيد 1.1.2
 إلػػػػى ينظػػػػر المجتمػػػػع يعػػػػد لػػػػـ حيػػػػث وجذريػػػػة، سػػػػريعة تطػػػػورات المؤسسػػػػات بيئػػػػة شػػػػيدت

 تقػػػػديـ أو السػػػػمع بإنتػػػػاج وذلػػػػؾ فقػػػػط، االقتصػػػػادية النػػػػواحي عمػػػػى تركػػػػز تقميديػػػػة نظػػػػرة المؤسسػػػػات
 تعقيػدًا، أكثػر جديػدة أبعػاداً  تأخػذ عالمجتمػ نظػرة بػدأت بػؿ محػددة، وأسػعار معينػة بنوعية الخدمات
 وتحمػػػػؿ المجتمػػػػع مشػػػػاركة عمييػػػػا وأف ككػػػػؿ، المجتمػػػػع مػػػػف اً جػػػػزء المؤسسػػػػات أف اعتبػػػػار وىػػػػى

ومػػف أجػػؿ ذلػػؾ تواجػػو المؤسسػػات اليػػوـ جػػداًل واسػػعًا حػػوؿ مػػا ينبغػػي أف تكػػوف  تجاىػػو، مسػػؤوليتيا
طيا، فكػؿ مجتمػع يضػع إطػارًا عميو عبلقتيا بالبيئة االجتماعية في مجتمعيا الذي تمارس فيو نشا

عامػػػًا لمتصػػػرفات أو ضػػػوابط لمسػػػموؾ، إذا مػػػا انتيكتيػػػا المؤسسػػػة فإنيػػػا تواجػػػو نقػػػدًا حػػػادًا وتػػػدىورًا 
 أف حيػػػثلمنشػػػاط، وبالتػػػالي تفقػػػد مكانتيػػػا، بػػػؿ قػػػد تتجػػػاوز ذلػػػؾ إلػػػى بعػػػض العقوبػػػات القانونيػػػة، 

 ىػو لممؤسسػة النيػائي اليدؼ إفف وبالتالي ،المجتمع خدمة عمى ابقدرتي مرىوف المؤسسة استمرار
 ىػدؼ ىػو الػربح وىػدؼ المسػتيمكيف، أىػداؼ خدمػة طريػؽ عػف أساسػاً  تحقيقػو يتـ اجتماعي ىدؼ
 .(2012خبابة، ) فييا المتواجدة البيئة حمايةإلى  باإلضافة األساسي، اليدؼ لذلؾ موازٍ 

 لممػرة اعيػةاالجتم المسػؤولية اصػطبلح ورود فيػو تػـ الػذي العػاـ ىو 9923 عاـ كاف لقدو 
 مسػػئولية أف إلػػى اإلدارة فمسػفة كتابػػو فػػي Sheldon أشػار عنػػدما وذلػػؾ األعمػاؿ إدارة فػػي األولػى
 المشػػػػػػروع إدارة التػػػػػػزاـ وأف ،اجتماعيػػػػػة مسػػػػػػئولية األولػػػػػى بالدرجػػػػػػة ىػػػػػي المشػػػػػػروعات فػػػػػي اإلدارة

 األسػػػاليب اسػػػتخداـ فػػػف مػػف اليػػػاـ الجػػػزء ىػػػو المختمفػػة وظائفيػػػا أداء عنػػػد االجتماعيػػػة بمسػػئوليتيا
 يمفػػػت لػػػـ االجتماعيػػػة المسػػػؤولية مفيػػػوـ فػػػإف البدايػػػة، تمػػػؾ مػػػف وبػػػالرغـ، األعمػػػاؿ إلدارة العمميػػػة
 ظمػت مباشػرة غيػر إشػارات ىنػاؾ كانػت ولكػف المبكػرة، المرحمة تمؾ في االنتباه يجذب أو األنظار
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 حيػث لي،الحػا القػرف مػف السػتينات وبدايػة الخمسػينات نيايػة حتػى سػويا متجمعػة وتتبلصػؽ تطفو
، مضػى ممػا أكبػر بشػكؿ إليػو األنظػار ويمفػت االنتبػاه يجػذب االجتماعيػة المسؤولية اصطبلح بدء

 المسػػػؤولية ىػػػو اإلدارة فمسػػػفة فػػػي جديػػػد فكػػػر لمولػػػد بدايػػػة تكػػػوف مػػػا أشػػػبو المسػػػاحة تمػػػؾ وكانػػػت
 .(9999الصيرفي، ) االجتماعية

وائػػػػد تبنػػػػي المؤسسػػػػات المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة، وأىميتيػػػػا، وف مفيػػػػوـ توضػػػػيح وألغػػػػراض
 :التالي النحو عمى المبحث ىذا يأتيلممسؤولية االجتماعية، 

 االجتماعية المسؤولية مفيوـ 
 االجتماعية لمسؤوليةلمفيـو ا التاريخي التطور 
 االجتماعية لممسئولية العالمي الميثاؽ . 
 االجتماعية المسئولية ومجاالت أبعاد . 
 والمعارضة أييدالت بيف االجتماعية المسؤولية أىمية 
 االجتماعية لممسؤولية المؤسسة تبني فوائد  
 ستراتيجية االجتماعية المسؤولية تكامؿ  المؤسسة وا 
 .الجوانب ليذه تفصيمي عرض يمي وفيما

 االجتماعيةمفهوم المسؤولية  2.1.2
مػػف الصػػعب فػػي أحيػػاف كثيػػرة تحديػػد تعريػػؼ جػػامع شػػامؿ لمفيػػـو معػػيف أو ظػػاىرة مػػا، 

 أف مػف الػرغـ عمػىعمؽ بالعموـ السموكية والمجتمع، مثؿ المسػؤولية االجتماعيػة، و وبخاصة فيما يت
 لػػـ اإلداري الفكػػر أف إال الحديثػػة المؤسسػػات إسػػتراتيجية مػػف جػػزء أصػػبحت االجتماعيػػة المسػػؤولية

 المسػػؤولية مفيػػوـ أف حيػػث ،والعموميػػة بػػالقبوؿ يتسػػـ المسػػؤولية ليػػذه ومحػػدد واضػػح مفيػػوـ يقػػدـ
 (.2669)حراحشة،  الرؤية وضوح وعدـ الغموض مف الكثير بو يحيط زاؿ ام االجتماعية

التػػزاـ المؤسسػػة تجػػاه "االجتماعيػػة عمػى أنيػػا ، المسػػؤولية 1977عػػاـ  Druckerعػػرؼ فقػد      
ومف ىذا التعريؼ انطمقت دراسات الحقة لدراسة  .(Drucker, 1977) "المجتمع الذي تعمؿ فيو

 مختمفة.الموضوع في اتجاىات وتوجيات 
 فيػو تعمػؿ الػذي تمعلمجتجاه ا األعماؿ منظمة عمى عمى أنيا: " التزاـ فقد عرفياHolmes  أما

 وتحسػيف الفقػر محاربػة مثػؿ االجتماعيػة المساىمة بمجموعة كبيرة مف األنشطة طريؽ عف وذلؾ
 وغيرىػا والمواصػبلت اإلسػكاف مشػكمة عمػؿ وحػؿ فرص وخمؽ التموث ومكافحة الصحية الخدمات

(Holmes, 1985). 
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فيعرفػػاف المسػػؤولية االجتماعيػػة بأنيػػا "التػػزاـ المؤسسػػة بتعظػػيـ  Pride & Ferrellأمػػا الباحثػػاف 
أثرىػػػا اإليجػػػابي والتقميػػػؿ مػػػف أثرىػػػا السػػػمبي عمػػػى المجتمػػػع"، وبالتػػػالي فػػػإف المسػػػؤولية االجتماعيػػػة 

 .(Pride & Ferrell, 1997) تتعامؿ مع األثر الكمي لجميع قرارات المؤسسة في المجتمع
بأنيا: "عقػد بػيف المؤسسػة والمجتمػع تمتػـز بموجبػو المؤسسػة بإرضػاء  الغالبي والعامريويرى      

المجتمع وبمػا يحقػؽ مصػمحتو وينظػر ليػا عمػى أنيػا التػزاـ مػف قبػؿ المؤسسػة تجػاه المجتمػع الػذي 
افحػػة التمػػوث تعػيش فيػػو مػػف خػػبلؿ قياميػا بكثيػػر مػػف األنشػػطة االجتماعيػػة مثػؿ محاربػػة الفقػػر ومك

وخمؽ الكثير مف فرص العمؿ وحؿ الكثير مف المشاكؿ )المواصبلت، اإلسػكاف، الصػحة( وغيرىػا 
 .(38: ص5002الغالبي والعامري، ) مف الخدمات"
 التػػػزاـ أنيػػػا" عمػػػى االجتماعيػػػة المسػػػئولية المسػػػتدامة لمتنميػػػة األعمػػػاؿ مجمػػػس عػػػرؼ كمػػػا

 تحسػيف وكػذلؾ اإلقتصػادية، التنميػة فػي اىمةوالمسػ أخبلقػي سػموؾ لسػمؾ الشػركة قبػؿ مػف مسػتمر
 ".عاـ بشكؿ والمجتمع المحمي المجتمع حياة جودة تحسيف وأيضا وأسرىـ، العامميف حياة جودة

( World Business Council, 2009) 
وتعػػػػرؼ المسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة لمجامعػػػػات باعتبارىػػػػا سياسػػػػة ذات إطػػػػار أخبلقػػػػي ألداء 

دارييف، وموظفيف( مسؤولياتيـ تجاه اآلثار التعميميػة مجتمع الجامعة مف )طمبة، وط اقـ تدريس، وا 
والمعرفيػػػة والبيئيػػػة التػػػي تنتجيػػػا الجامعػػػة، فػػػي حػػػوار تفػػػاعمي مػػػع المجتمػػػع لتعزيػػػز تنميػػػة إنسػػػانية 

 (.Jossey & Jossey, 2008مستدامة )
لقيػاـ لتػزاـ يتوجػب عمػى قطػاع األعمػاؿ االمسؤولية االجتماعية أنيا ا Carroll كما عرؼ

بػػو تجػػاه المجتمػػع، وأف مػػف شػػأف ىػػذا االلتػػزاـ أف يعمػػؿ عمػػى تعظػػيـ اآلثػػار اإليجابيػػة لنشػػاطات 
 عمػػػػى المجتمػػػػع، وتخفػػػػيض اآلثػػػػار السػػػػمبية لتمػػػػؾ النشػػػػاطات إلػػػػى أكبػػػػر قػػػػدر ممكػػػػف المؤسسػػػػات

(Carroll, 1991). 
 Carrollشمولية محتوى المسؤولية االجتماعية جعمت الباحػث  ووفقًا لتعريؼ كاروؿ فإف

 Legalوالقػػػػانوني  Economicيشػػػػير إلػػػػى جوىرىػػػػا بأربعػػػػة جوانػػػػب رئيسػػػػية ىػػػػي: االقتصػػػػادي 
، حيث وظؼ ىذه األبعاد بشكؿ ىرمي متسمسؿ Philanthropy والتطوعي Ethicalواألخبلقي 

لتوضيح الترابط بينيا مف جانب، ومف جانب آخر فػإف اسػتناد أي ُبعػد عمػى ُبعػد آخػر يمثػؿ حالػة 
األعمػػػاؿ مبػػػادرات خي ػػػرة ومسػػػئولة إذا لػػػـ تكػػػف ىػػػذه  مؤسسػػػاتمكػػػف أف تتوقػػػع مػػػف واقعيػػػة، فػػػبل ي
ة تجػاه قػد قطعػت شػوطًا فػي إطػار تحمميػا لمسػؤوليتيا االقتصػادية والقانونيػة واألخبلقيػ المؤسسػات

ىػػػـر كػػػاروؿ لممسػػػؤولية  والشػػػكؿ أدنػػػاه يوضػػػح (،2010المجتمعػػػات التػػػي تعمػػػؿ فييػػػا )القاضػػػي، 
 االجتماعية:
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 (1) شكل رقم
 لممسؤولية االجتماعية Carrollهرم 

 
Source: (Carroll, 1991, p42)  

 
وعمى الرغـ مف تبايف مضاميف التعريفات السابقة ومحتواىا، إال أنو يمكف القوؿ بأف 
المسؤولية االجتماعية تركز عمى إيجاد نوع مف التوازف ما بيف مصمحة المجتمع ككؿ، 

وذلؾ مف خبلؿ عدـ تعمد المؤسسات إلحاؽ الضرر بالمجتمع  والمستيمكيف والزبائف والمؤسسة،
 نتيجة أعماليا ونشاطاتيا مف ناحية، والعمؿ في سبيؿ مصمحة المجتمع ورفاىيتو مف ناحية أخرى

 (.2696)دليؿ المسؤولية المجتمعية لمجامعات، 
 (2003زويمؼ، وقد أورد زويمؼ أربعة عناصر لمفيـو المسؤولية االجتماعية كما يمي: )

المحافظة عمى نظافة البيئة، سواء بالمشاركة بتنظيفيا، أو تقميؿ ما ستضخو المنشأة إلى ىذه  .1
 البيئة مف مموثات.

جراءات استثمارية تساعد عمى إزالة الغبف الذي لحؽ  .2 اإلسياـ في توفير أجواء وظروؼ وا 
 باألفراد أو المناطؽ األقؿ حظًا مف التنمية في المجتمع.

سـ بالعدؿ في ممارسة المؤسسات لعممية اختيار العامميف فييا، بحيث تعتمد إتباع أساليب تت .3
تمؾ الممارسات عمى مبدأ تكافؤ الفرص بيف المواطنيف الذيف يتقدموف لمعمؿ فييا، حيث يتـ 

 اختيار الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة التي تستوعب مؤىبلتو ومياراتو.
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عية األخرى، التي ربما تكوف المؤسسات قد أسيمت في اإلسياـ في معالجة المشاكؿ االجتما .4
 التي تمحؽ ضررًا بأفراد فئة ما مف أبناء المجتمع. وجودىا

 الخصائص المشتركة لتعريفات المسؤولية االجتماعية:
( أنػػو عمػػى الػػرغـ مػػف اخػػتبلؼ التعريفػػات لمفيػػـو المسػػؤولية االجتماعيػػة إال 2009يػػرى زيػػادات )

 لخصائص المشتركة لممسؤولية االجتماعية عمى النحو اآلتي:أنيا ُتجمع عمى وجود ا
 .)اإلقرار بطواعية مبدأ المسؤولية االجتماعية لممؤسسات )عدـ اإللزامية 
 .تكامؿ السياسات المجتمعية والبيئية واالقتصادية، في األعماؿ اإلدارية اليومية لممؤسسة 
  األنشػطة األساسػية الراسػخة فػي تقبؿ المؤسسػات المسػؤولية االجتماعيػة كونيػا واحػدة مػف

 .واإلستراتيجيةنشاطات المؤسسة اإلدارية 
 .عممية تشاركية تقـو بيا المؤسسات لتعظيـ القدرة التشاركية بالتنمية 
 .تقوـ بيا مختمؼ المؤسسات، بغض النظر عف طبيعة عمميا أو القطاع الذي تنتمي إليو 

 عيةاالجتما المسؤولية لمفهوم التطور التاريخي 3.1.2
بقيػػػاـ المشػػػاريع  نشػػػوؤىاظيػػػرت فكػػػرة المسػػػؤولية االجتماعيػػػة عقػػػب الثػػػورة الصػػػناعية وارتػػػبط   

الصناعية وما عاشتو المؤسسات في تمؾ الفترة مف تقدـ بفضؿ مختمػؼ االختراعػات العمميػة التػي 
سػػاىمت بشػػكؿ كبيػػر فػػي تحقيػػؽ اليػػدؼ األسػػمى لممؤسسػػة المتمثػػؿ فػػي تعظػػيـ األربػػاح مسػػتنزفة 

حيػث تػـ تشػغيؿ األطفػاؿ والنسػاء لسػاعات طويمػػة  ،ة وبشػريةيػؿ المػوارد المتاحػة مػف طبيعبػذلؾ كػ
وفي ظػروؼ عمػؿ قاسػية وأجػور متدنيػة، مفترضػة أف مسػؤولية المؤسسػة تنحصػر فػي إنتػاج سػمع 

 .(9997 ،)عبد الرحمف وخدمات مفيدة لممجتمع فقط والتي مف خبلليا تحقؽ عوائد لممالكيف
ظػرة قائمػة خػبلؿ القػرف التاسػع عشػر والربػع األوؿ مػف القػرف العشػريف، لكػف وقد ظمت ىػذه الن    

األعماؿ وما رافؽ ذلؾ مف أزمات اقتصػادية واسػتغبلؿ لؤليػدي العاممػة  مؤسساتمع تضخـ حجـ 
وتدني األجور وظيور التكتبلت النقابية برزت مرحمة جديدة كاف مػف خبلليػا االىتمػاـ بالمسػؤولية 

مػػف جيػػة كمرحمػػة أولػػى: تػػأميف السػػبلمة واألمػػف فػػي مكػػاف العمػػؿ، تقمػػيص  االجتماعيػػة الداخميػػة
، ثػػػـ المسػػػؤولية الخارجيػػػة فيمػػػا بعػػػد، األمػػػر الػػػذي أدى ات العمػػػؿ، الرعايػػػة الصػػػحية، وغيرىػػػاسػػػاع

بالضرورة إلى اتجاه المؤسسػات نحػو االىتمػاـ المتزايػد بالمسػؤولية االجتماعيػة الخارجيػة المرتبطػة 
، بيػػػذا الصػػػدد أشػػػار (2668العػػػامري وآخػػػروف،)لمنافسػػػيف، الحكومػػػة، المػػػورديفبالبيئػػػة، الزبػػػائف، ا

Henry L.Gantt  إلػػى أف "جميػػور المػػواطنيف يكونػػوف عمػػى اسػػتعداد لخمػػؽ أجػػواء التعػػارض
 . (7: ص2669،البكري)والتضاد إذا أىممت إدارة األعماؿ مسؤوليتيا االجتماعية اتجاىيـ"

الميكانيكيػػة وبػػروز اتجػػاه جديػػد يػػدعو إلػػى توسػػيع مفيػػـو  مؤسسػػاتمػػع تجػػاوز النظػػرة الضػػيقة لمو 
األعمػػػػاؿ أكثػػػػر اسػػػػتيعابا لمبيئػػػػة  مؤسسػػػػاتالمسػػػػؤولية االجتماعيػػػػة وتبنػػػػي ىػػػػذه الفكػػػػرة، أصػػػػبحت 
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مع محاولة عرض المزيد مػف السػمع  "نوعية الحياة لمفرد"ػومتغيراتيا وبذلؾ ظيرت مرحمة سميت ب
د الحاصػػػؿ فػػػي مسػػػتوى الحيػػػاة التػػػي يعيشػػػيا األفػػػراوالخػػػدمات بمػػػا يتناسػػػب مػػػع االرتقػػػاء النػػػوعي 

 .(2669،البكري)
وبانتشػػػار الػػػوعي االجتمػػػاعي فػػػي إطػػػار المحػػػيط االقتصػػػادي وبالتتػػػابع المنطقػػػي لمتطػػػور 
الحاصػؿ لمفيػـو المسػؤولية االجتماعيػة أصػبح مػف الضػروري إدمػاج فكػرة المسػؤولية فػي السياسػػة 

ة المعمومػات أصػبحت أغمػب ور االقتصاد المعرفي وثػفي مرحمة  والعامة لممؤسسة ومف المبلحظ أن
المؤسسات الغربية تمتمؾ مدونات أخبلقية تؤطر النظػرة االجتماعيػة وجوانػب تبنييػا اتجػاه مختمػؼ 

 .(2666،الغالبي وآخروف) أصحاب المصالح
 ،لممؤسسات االجتماعية وليةؤ بموضوع المس االىتماـ زيادة ت في ساىم التي العوامؿ ومف

 شػجعت التػي 2669ر عػاـ سػبتمب مػف عشػر الحػادي األمريكية، أحداث المتحدة الواليات في خاصة

 وكػذلؾ األحػداث، ىذه مف لممتضرريفوالمعنوي  المادي الدعـ عمى الكبيرة المؤسسات مف كبير عدد

 تزايد إلى أدت التي األسباب أىـ مفا، و بي الفساد وتفشي العالمية الشركات مف لعدد المالية الفضائح

 بػالفقر، المتعمقػة بالقضػايا زيػادة االىتمػاـ لمشػركات، االجتماعيػة وليةؤ المسػ بػرامج عػف لحػديثا

 مػف الػزمف طويمػة مػف لفتػرة تظم ػ أمػور ىػي، و والبطالػة الفئػات، بعػض معيشػة مسػتوى وانخفػاض

إقامػة  أىميػة عمػى والتأكيػد االجتماعيػة بالتنميػة االىتمػاـ تنػامي مػع كػفت، ولالحكومػا ولياتؤ مسػ
 مف الشركات تأكد ضوء وفي المدني، والمجتمع الخاص والقطاع العاـ والقطاع الحكومة بيف كاتشرا

 االسػتثمار عمػى سػمبا ويػؤثر المػاؿ رأس ىػروب إلػى يػؤدي االجتماعيػة التنميػة تػدىور مسػتوى أف

  .(5003المغربؿ وفؤاد، ) المفيوـ بيذا زاد االىتماـ واألجنبي، المحمي
 نتيجػة جػاء االجتماعيػة المسػؤولية وتنػامي مفيػوـ بػروز أف إلػى لدراسػاتا مػف العديػد أشارت وقد

 (:35ص: 2663الحمدي، ا )أىمي مف كاف مف التحديات العديد
 حيػث االجتماعيػة، المسػؤولية لمفيػوـ المؤسسػات لتبنػي الدافعػة القػوى أىػـ مػف وتعػد :العولمـة 

 Multinational Companies (MNCs)الشػركات متعػددة الجنسػية  مػف أضػحت العديػد
 تيػتـ أنيػا عمػى الترويجيػة حمبلتيػا فػي تركػز أصػبحت و االجتماعيػة، المسػؤولية شػعار ترفػع

 بتشػغيؿ تسػمح ال وبأنيػا لمعػامميف، آمنػة عمػؿ ظػروؼ بتػوفير وأنيػا تمتػـز اإلنسػاف، بحقػوؽ

 .الطبيعية الموارد عمى والحفاظ بقضايا البيئة تيتـ أنيا كما األطفاؿ،

 المسػتيمؾ  حمايػة بضػرورة تنػادي التػي التشػريعات خػبلؿ مػف :والشعبية كوميةالح الضغوط تزايد
بتمػؾ  االلتػزاـ فػي رغبػت مػا إذا طائمػة أمػواالً  المؤسسػة يكمػؼ قػد الػذي األمػر والبيئػة، والعػامميف

 .عاـ بشكؿ السوؽ مف والخروج لممقاطعة تتعرض قد ذلؾ وبخبلؼ التشريعات،

 أخبلقيػة، لقضػايا العالميػة المؤسسػات مػف الكثيػر عرضػتت حيػث :األخالقيـة والفضـائ  الكوارث 

 .المعابة المنتجات نتيجة خسائر أو ،لمضحايا كتعويضات طائمة أمواالً  تتكبد مما جعميا
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 األعمػاؿ مؤسسػات أمػاـ عديػدة تحػديات صػاحبتيا والتػي  ة:المتسـارع التكنولوجيـة التطـورات 

 االىتمػاـ وضػرورة العػامميف، ميػارات ويروتطػ المنتجػات، بتطػوير االلتزاـ ضرورة فرضت عمييا

 مػف التحػوؿ ظػؿ فػي خاصػةر، القػرا متخػذي ميػارات وتنميػة ،المسػتيمكيف أذواؽ بػالتغيرات فػي

 المػاؿ بػرأس االىتمػاـ وزيػادة والمعرفػة، المعمومػات عمػى قػائـ اقتصػاد إلػى االقتصػاد الصػناعي

 .المادي الماؿ رأس مف كبرأبدرجة  البشري

 تغيػرت والمنافسػة النجػاح متطمبػات فإفػ العالمية، العمؿ بيئة تغير مع نوأ نجد وبالتالي

 بنػاء نحػو تسػعى فأو  جيودىػا، تضػاعؼ أف األعمػاؿ مؤسسػات عمػى لزامػاً  إذ أصػبح ضػًا،أي

 البيئػة حمايػة ودعػاة العمػؿ وشػركاء والعػامميف المسػتيمكيف مػع عمقػاً أكثػر  سػتراتيجيةإعبلقػات 

 بنػاء أف حيػثؽ، السػو  فػي والبقػاء المنافسػة مػف تػتمكف حتػى ،والمستثمريف المحمية والمجتمعات

 المجتمع، أفراد عمى تركز جديدة ستراتيجيةإل تكويف أساس عمى يعمؿ أف شأنو مف العبلقات ىذه

 .الراىف عصرنا في ليا تتعرض التي مواجية التحديات مف األعماؿ مؤسسات تتمكف وبالتالي
 ل:األعما مؤسساتنظريات المسؤولية االجتماعية ل 1.0.3

تباينت واختمفت النظريات المفسػرة لمػدور االجتمػاعي لممؤسسػة مػف اقتصػادي آلخػر ومػف 
مػػػػف أىػػػػـ النظريػػػػات المميػػػػدة لمتأصػػػػيؿ العممػػػػي والشػػػػرح ، و مدرسػػػػة ألخػػػػرى ومػػػػف نظريػػػػة ألخػػػػرى

 االصطبلحي لمفيـو المسؤولية االجتماعية ما يمي:
  النظريـة النيوكالسـيكية "نمــوذجSharholder: "  ورائػد ىػػذه النظريػة االقتصػادي األمريكػػي

والػذي يشػير ، الحائز عمى جائزة نوبؿ فػي االقتصػاد Milton Friedmanميمتوف فريدماف 
إلػػى أف ممارسػػة المسػػؤولية االجتماعيػػة يكػػوف مػػف خػػبلؿ القػػرارات الموجيػػة لتحسػػيف الربحيػػة 

 مؤسسػاتاعي المناسػب لوأف مبدأ تعظيـ قيمػة المسػاىـ ىػو اليػدؼ االجتمػ ،لفائدة المساىميف
نظريػػة رافضػػة لفكػػرة ، وتعتبػػر ىػػذه الألنػػو يعػػادؿ تعظػػيـ الثػػورة االجتماعيػػة لممؤسسػػة ،األعمػػاؿ

 .(2669زيارة،)أساسيا "ال شيء سوى أعمى األرباح لممالكيف "، و المسؤولية االجتماعية

  :ظيػرت نظريػة الوكالػة بفضػؿ مسػاىمة الباحثػافنظريـة الوكالـة"Michael Jensen & 

William Meckling"وعقػد العمػؿ مػا ىػو إال عقػد  ،لمػذاف يعتبػراف المؤسسػة سػوؽ حػرة، ا
يسػػػند مصػػػالحو لشػػػخص آخػػػر كمػػػا ىػػػو الحػػػاؿ بالنسػػػبة  أف شخصػػػاً  اتجػػػاري، والوكالػػػة معناىػػػ

 .ءلممؤسسة عند قياـ المساىميف بإسناد مياـ التسيير إلى المدرا
، كما يمكػف حوكمةيف في إطار الوتفسر ىذه النظرية العبلقة بيف المسيريف والمساىم

حيػث تسػتند  ،أف تشمؿ ىذه النظرية عمى مجموع أصحاب المصالح المتعػامميف مػع المؤسسػة
مسػػػؤوليتيا عمػػػى المسػػػيريف باعتبػػػارىـ وكػػػبلء تػػػربطيـ عبلقػػػات تعاقديػػػة مػػػع فئػػػات عديػػػدة مػػػف 

تمعػػات المحميػػة الجيػػات الفاعمػػة: المسػػاىميف، الػػدائنيف، الزبػػائف، المسػػتيمكيف، المػػورديف، المج
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وحسػػب ىػػذه النظريػػة فػػاف أصػػحاب المصػػالح ليػػـ قػػدرة  ، وغيرىػػا،والمؤسسػػات غيػػر الحكوميػػة
 .(2666،)عبلؿالتأثير عمى القرارات اإلستراتيجية لممسيريف

 "  نظرية أصحاب المصالStakeholders:" ًمػف المجػاالت  يعتبر أصحاب المصػالح مجػاال
وىـ األفراد أو المجموعات أو المؤسسػات  ،اجتماعياً  الميمة التي تمارس فييا المؤسسات دوراً 

 ،وليػػـ حصػػة أو فائػػدة  منيػػا أو مػػف أدائيػػػا ،التػػي تتػػأثر مباشػػرة بسػػموكيات ووجػػود المؤسسػػة
وحسػػب ىػػذه النظريػػة تعتبػػر المؤسسػػة نتيجػػة لعبلقػػات مختمفػػة بػػيف مجمػػوع أصػػحاب المصػػالح 

نمػا مجمػوع الفػاعميف المشػموليف بنشػاطات  الذيف ال ينحصروف فقػط فػي مجمػوع المسػاىميف وا 
الغالبي )وقرارات المؤسسة والمسؤولية اتجاه المجتمع تصبح مسؤولية اتجاه أصحاب المصمحة

 .(2667وآخروف، 
 المفاهيم الفكرية لممسؤولية االجتماعية:

 (5002البكري، )ما يمي: ةلممسؤولية االجتماعي مف أىـ المفاىيـ الفكرية
 ـــ عمػػػى أفكػػػار االقتصػػػادي الشػػػيير آدـ ىػػػذا المفيػػػـو يسػػػتند : دي(المفهـــوم الكالســـيكي )التقمي

بح اليػػدؼ الػػر  أف باعتبػػار ،"مــا هــو جيــد لممؤسســة جيــد لممجتمــعسػػميث القائمػػة عمػػى مبػػدأ "
ىػػػو منفعػػػة المجتمػػػع؛ ويشػػػير العػػػالـ ميمتػػػوف فريػػػدماف بقولػػػو: "ىنػػػاؾ األوؿ واألخيػػػر لممؤسسػػػة 

تتحممػػو مػػف مسػػؤولية اجتماعيػػة ىػػو  األعمػػاؿ وبمػػا مؤسسػػاتشػػيء واحػػد ال شػػيء غيػػره فػػي 
استخداميا لمموارد وتصميميا لؤلنشطة المطموبة لزيادة األرباح عمى األمد الطويؿ وجعؿ ذلؾ 

، إال أف كافػػة المؤسسػػات تسػػعى لتقػػديـ (23: ص2669 البكػػري،)قاعػػدة فػػي انجػػاز أعماليػػا"
راعػاة األحكػػاـ أفضػؿ الخػدمات لممجتمػع ككػؿ مػع تحقيػؽ أعمػى مسػتوى ممكػف مػف األربػاح بم
 القانونية والقواعد األخبلقية السائدة وبيذا يعتبر الربح اليدؼ الوحيد لممؤسسة.

 يعتبر رجؿ االقتصاد المعروؼ : المفهوم اإلداريPaul Samuelson  مف أبػرز مؤيػدي ىػذا
، حيػػث يػػرى أف مفيػػـو المسػػؤولية االجتماعيػػة يمثػػؿ البعػػديف االقتصػػادي  واالجتمػػاعي المفيػػـو

مػػػا يشػػػير إلػػػى أف المؤسسػػػات فػػػي عػػػالـ اليػػػوـ يجػػػب أال تكتفػػػي باالرتبػػػاط بالمسػػػؤولية معػػػًا، ك
االجتماعيػػة، بػػػؿ يجػػػب أف تغػػػوص فػػػي أعماقيػػا، وأف تسػػػعى نحػػػو اإلبػػػداع فػػػي تبنييػػػا، إذ أف 

اؿ مػػف شػػأنو أف يحقػػؽ لممؤسسػػة أرباحػػًا عمػػى المػػدى الطويػػؿ، ويعػػزز جػػإبػػداعيا فػػي ىػػذا الم
ا يسػػاعدىا عمػػى تجنػػب الضػػغوط الحكوميػػة بشػػكؿ كبيػػر مركزىػػا لػػدى أصػػحاب المصػػالح، كمػػ

(Schermerhorn, 2001.) 

 بعػػد أف أدرؾ المسػػيروف أف المسػػؤولية االجتماعيػػة ال تنحصػػر فقػػط داخػػؿ : المفهــوم البيئــي
نمػا تتعػدى حػدودىا ذلػؾ لتصػؿ إلػى أطػراؼ وفئػات خارجيػة عديػدة، ظيػر مفيػوـ  ،المؤسسة وا 

"، حيػث اعتبػر المفيػـو األكثػر موذج البيئة االجتماعيـةن" أو "المفهوم البيئيجديد سمي ب "
أف المصػػػػمحة العامػػػػة لممجتمػػػػع مػػػػف أولويػػػػات  تبػػػػر ىػػػػذا المفيػػػػوـعويحداثػػػػة وارتباطػػػػا بالبيئػػػػة، 
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فػإف مفيػـو المسػؤولية االجتماعيػة يقػـو عمػى مػدى  وبالتػالي ،المؤسسة وفوؽ أي اعتبار ذاتي
دى الطويػػػؿ بمراعػػػاة حاجػػػات األفػػػراد تحقيػػػؽ مصػػػمحة المجتمػػػع مػػػع تحقيػػػؽ األربػػػاح عمػػػى المػػػ

 .(2669،البكري)والمحافظة عمى البيئة واعتبارىا مسؤولية الجميع ،وتمبيتيا

 الميثاق العالمي لممسئولية االجتماعية: 2.0.3
االقتػػراح األوؿ لمميثػػاؽ العػػالمي لممسػػؤولية االجتماعيػػة مػػف قبػػؿ األمػػيف  9999شػػيد عػػاـ 

د كػوفي عنػاف فػي خطابػو أمػاـ المنتػدى االقتصػادي العػالمي، فػي لؤلمـ المتحدة السػي السابؽ العاـ
وىػو  ،2666يوليػو  52لمتحػدة نيويػورؾ فػي حيف أطمؽ الميثػاؽ بمرحمتػو النيائيػة فػي مقػر األمػـ ا

ييبل وتعيػدا مػف خػبلؿ عػدة آليػات عبارة عػف مبػادرة مواطنػة طوعيػة متعمقػة بالشػركات يعػرض تسػ
ويعتمػػػد ىػػػذا الميثػػػاؽ عمػػػى المسػػػئولية  ،(متعمقػػػة بالشػػػراكةسياسػػػات الحػػػوار، المعرفػػػة، ومشػػػاريع )

االجتماعية العامة، بما في ذلؾ شفافية الشركات والقوى العاممة والمجتمع المدني لمبدء والمشػاركة 
، وىػػذه (2669السػػحيباني: )فػػي األداء الجػػوىري المتعمػػؽ بمتابعػػة المبػػادئ المسػػتند عمييػػا الميثػػاؽ

 :(Sharma & Talwar, 2005) المبادئ ىي
 حقوق اإلنسان : 

 األعماؿ أف تدعـ وتحتـر حقوؽ اإلنساف المعمنة عالميا. مؤسساتعمى  -

 التأكد مف أنيا ليست متواطئة في أي انتياؾ لحقوؽ اإلنساف. -

 حقوق العاممين : 

 اإللغاء الفعمي لعمالة األطفاؿ. -

 إزالة التمييز فيما يتعمؽ بالموظفيف والتوظيؼ. -

 والعمؿ اإلجباري. إزالة كؿ أشكاؿ العنؼ -

  البيئةحقوق : 

 تولي المبادرات مف اجؿ الترويج أكبر لممسؤولية االجتماعية.  -

 األعماؿ أف تدعـ الطريقة الوقائية لمتحديات البيئة. مؤسساتعمى  -

 .األعماؿ أف تعمؿ ضد كؿ أشكاؿ الفساد بما فييا الرشوة واالبتزاز مؤسساتعمى  -
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 (2668الغالبي وآخروف: )االجتماعية:المسؤولية ومجاالت  أبعاد 3.0.3
ثبلثػػة أبعػػاد رئيسػػية لممسػػؤولية االجتماعيػػة، ىػػي: البعػػد االقتصػػادي، والبعػػد البيئػػي،  يوجػػد

 والبعد المجتمعي.
ويتمثؿ البعد األوؿ بحوكمة المؤسسات مف خبلؿ مجموعة العبلقات ما بػيف  البعد االقتصادي: أ.

والجيات األخرى التػي ليػا اىتمػاـ بالمؤسسػة، كمػا أنيػا  إدارة المؤسسة ومجمس إدارتيا ومساىمييا
تبػػيف اآلليػػة التػػي توضػػح مػػف خبلليػػا أىػػداؼ المؤسسػػة، والوسػػائؿ البلزمػػة لتحقيػػؽ تمػػؾ األىػػداؼ، 
ومراقبػػػة تحقيقيػػػا، وبالتػػػالي فػػػإف الحوكمػػػة المؤسسػػػية ىػػػي التػػػي تػػػوفر لكػػػؿ مػػػف المجمػػػس واإلدارة 

األىداؼ التي تصب في مصمحة المؤسسة، وتسيؿ إيجاد التنفيذية الحوافز المناسبة لموصوؿ إلى 
عمميػػة مراقبػػة فعالػػة، وبالتػػالي تسػػاعد المؤسسػػة عمػػى اسػػتغبلؿ مواردىػػا بكفػػاءة، ممػػا يسػػيـ بخمػػؽ 
وتعزيػػػز البيئػػػة التػػػي تكػػػوف فييػػػا مبػػػادئ المسػػػاءلة والشػػػفافية والسػػػموؾ األخبلقػػػي، واحتػػػراـ مصػػػالح 

نشاء نظاـ مف الحوافز االقتصادية وغيػر االقتصػادية، األطراؼ المعنية، واحتراـ سيادة القانوف ، وا 
مرتبط باألداء في المسؤولية االجتماعية، بما يراعي جودة وسػبلمة الخػدمات والسػمع التػي توفرىػا، 
فاليدؼ ىو ضػماف االسػتخداـ اآلمػف، أو الػتخمص اآلمػف مػف تمػؾ السػمع الفائضػة أو التالفػة، بمػا 

 قيـ الجوىرية.ينسجـ واألخبلؽ القائمة عمى ال
ىناؾ عبلقة أساسية بيف ظروؼ العمػؿ واإلنتاجيػة، وتبػرز الدراسػات تكػرارًا  البعد االجتماعي: ب.

مكػػػف قياسػػػو بمقيػػػاس األرقػػػاـ ميبػػػيف نجػػػاح المؤسسػػػات فػػػي بيئػػػات تنافسػػػية متزايػػػدة، لػػػـ يعػػػد مػػػف ال
فػي الحسػباف  مجتمعيًا ىي المؤسسات التي تأخػذ أيضػاً  المسئولةالمحضة، بؿ ستكوف المؤسسات 

 عوامؿ عدة منيا:
 .تحقيؽ الحد األمثؿ مف عبلقات العمؿ داخؿ المؤسسة 

 .القدرة عمى االبتكار 

 .التركيز عمى اليياكؿ التنظيمية المرنة 

فنوعيػة العمػؿ تػؤثر تػأثيرًا كبيػرًا فػي اإلنتاجيػة والربحيػة، ممػا يقتضػي تػوفير معػايير أعمػى لمصػػحة 
ؼ المتسػػػاوية، واقتسػػػاـ الوظػػػائؼ، وسػػػاعات العمػػػؿ المرنػػػة، والسػػػبلمة المينيتػػػيف، وفػػػرص التوظيػػػ

 وتحسيف البيئة، وتقديـ المساعدات لممجتمع المحمي.
إف مػػػف واجػػػب المؤسسػػػة البيئػػػي أف تقػػػـو بتجنػػػب أو القيػػػاـ بالحػػػد األدنػػػى مػػػف  البعـــد البيئـــي: ج.

ؽ أقصػػى قػػدر إحػػداث األضػػرار البيئيػػة المترتبػػة عمػػى عممياتيػػا ومنتجاتيػػا وخػػدماتيا، وكػػذلؾ تحقيػػ
مػػػف الكفػػػاءة واإلنتاجيػػػة مػػػف المػػػوارد المتاحػػػة، والسػػػيطرة عمػػػى انبعػػػاث الغػػػازات الضػػػارة والنفايػػػات، 

 وتقميؿ اليدر في استخداـ الطاقة غير المتجددة.
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ويمكػػف توضػػيح أبعػػاد المسػػؤولية االجتماعيػػة لممؤسسػػة وعناصػػرىا الرئيسػػية والفرعيػػة مػػف 
 خبلؿ الجدوؿ التالي:

 ( 0جدول رقم )
 بعاد المسؤولية االجتماعية لممؤسسة وعناصرها الرئيسية والفرعيةأ

 العناصر الفرعية العناصر الرئيسية البعد

 االقتصادي
 المنافسة العادلة

 .منع االحتكار وعدـ اإلضرار بالمستيمكيف 

 .احتراـ قواعد المنافسة وعدـ إلحاؽ األذى بالمنافسيف 

 التكنولوجيا
 ـ التكنولوجي.استفادة المجتمع مف التقد 

 استخداـ التكنولوجيا في معالجة األضرار. 

 االجتماعي

 المعايير األخبلقية 
 والقيـ االجتماعية

 .مراعاة مبدأ تكافئ الفرص في التوظيؼ 

  مراعاة حقوؽ اإلنساف، واحتراـ العادات والتقاليد ومراعاة 

 الجوانب األخبلقية في االستيبلؾ.

 نوعية الحياة
  والخدمات المقدمة.نوعية المنتجات 

 .المساىمة في تقديـ الحاجات األساسية لممجتمع 

 البيئي

 قوانيف حماية المستيمؾ
 .حماية المستيمؾ مف المواد الضارة 

 .حماية األطفاؿ صحيًا وثقافيًا 

 حماية البيئة
 .منع التموث بشتى أنواعو 

 .صيانة الموارد وتنميتيا 

 السبلمة والعدالة
 ؿ.التقميؿ إصابات العم 

 .تحسيف ظروؼ العمؿ ومنع عمؿ المسنيف وصغار السف 

 .منع التمييز عمى أساس الجنس أو الديف 
 .35: ص5003الغالبي وآخروف، المصدر: 

 المسؤولية االجتماعية: تطبيق مجاالت 
، مجػػػػاالت ميمػػػػة لتطبيػػػػؽ مفيػػػػـو محمػػػػي، إضػػػػافة إلػػػػى البيئػػػػة الداخميػػػػةيعتبػػػػر المجتمػػػػع ال
العبلقػػات وتعزيزىػػا، األمػػر  قػػوةإلػػى تجسػػيد المؤسسػػات الرياديػػة تتطمػػع  المسػػؤولية االجتماعيػػة، إذ

، الذي يتطمب منيا مضاعفة نشاطاتيا اتجاه المجتمػع، مػف خػبلؿ بػذؿ المزيػد مػف الرفاىيػة العامػة
يعتبػر أصػحاب ة، وغيرىا، وباإلضافة إلى المجتمػع المحمي،المساىمة في الحد مف مشكمة البطالو 

 كمػا ىػو موضػح فػي المؤسسػة،المسػؤولية االجتماعيػة  مجػاالت تطبيػؽمػف ميمػًا المصالح مجااًل 
 :التاليفي الجدوؿ 
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 (3)جدول رقم
 المسؤولية االجتماعيةتطبيق مجاالت 

 بعض ما يجب أن تدركه اإلدارة من دور اجتماعي تجاهه المجال
 تعظيـ  ،حماية أصوؿ المنشأة، تحقيؽ أكبر ربح ممكف، رسـ صورة جيدة لممنشاة المالكون

 ، زيادة حجـ المبيعات.السيـقيمة 
 ،أجور مدفوعة، إجازات مدفوعة، تدريب مستمرعدالة وظيفية، رعاية صحية، رواتب و  العاممون

 ، مشاركة في القرارات.ظروؼ عمؿ مناسبة
 واضحة بشأفأسعار مناسبة، اإلعبلف الصادؽ، منتجات آمنة وبنوعية جيدة، إرشادات  الزبائن

 ، تطوير مستمر لمسمع والخدمات.نتجاستخداـ الم
 معمومات صادقة، عدـ سحب العامميف مف اآلخريف ، منافسة عادلة ونزيية. المنافسون
 أسعار عادلة، االستمرارية في التجييز، تسديد االلتزامات المالية والصدؽ في التعامؿ. المجهزون
 ،ذوي االحتياجات الخاصةتوظيؼ خمؽ فرص عمؿ، احتراـ العادات والتقاليد،  المحمي المجتمع

 .االجتماعية، دعـ البنية التحتية دعـ األنشطة 
 المنتجات غير الضارة، الحد مف تموث الماء واليواء والتربة، االستخداـ األمثؿ لمموارد . البيئة

 حؿ المشكبلتااللتزاـ بالقوانيف، إعادة التأىيؿ والتدريب، تكافؤ الفرص بالتوظيؼ،  الحكومة
 ، تسديد االلتزامات الضريبية. جتماعيةاال

 عات حماية البيئة، التعامؿ الجيدالتعامؿ الصادؽ مع الصحافة، احتراـ أنشطة جما جماعات الضغط 
 مع جمعيات حماية المستيمؾ، احتراـ دور النقابات العمالية و التعامؿ الجيد معيا.

.70: ص2007 ،الصيرفيالمصدر:   
 :التأييد والمعارضةالجتماعية بين المسؤولية اأهمية  4.0.3

إف المتتبػػع لممواضػػيع التػػي تناولػػت أىميػػة المسػػؤولية االجتماعيػػة يجػػد أنػػو ال يوجػػد إقػػرارًا 
كامبًل بيذه األىمية مف قبؿ المعنييف والمختصيف في ىذا المجاؿ، فيناؾ مواقؼ مؤيدة ألف تتبنى 

ؾ مػػف يعػػارض ىػػذا التوجػػو ويعتبػػره ميػػددًا المؤسسػػة مزيػػدًا مػػف األدوار االجتماعيػػة، وبالمقابػػؿ ىنػػا
و والتي يؤكد فييا وجية النظػر ضػد أو مػع المسػؤولية جد المؤسسات ولكؿ فريؽ أسبابو وحجلوجو 

 االجتماعية.
 المسؤولية االجتماعية: المؤيدون ألهميةأواًل: 

ينطمؽ البعض مف وجية نظر مفادىا أف المؤسسات فشػمت فػي أف تحػافظ عمػى مصػمحة 
عنػػد عمميػػا مػػف أجػػؿ مصػػمحتيا الذاتيػػة، وأنػػو ال مبػػرر لوجودىػػا فػػي حالػػة عػػدـ اىتماميػػا المجتمػػع 

بقضػػػايا مجتمعيػػػا األساسػػػية، وأف ىػػػذه المسػػػؤولية ىػػػي بمثابػػػة رد اعتبػػػار مػػػف المؤسسػػػات بعػػػد أف 
أصػػبحت فػػي وضػػع غيػػر مبلئػػـ واىتػػزت صػػورتيا فػػي أذىػػاف أفػػراد مجتمعيػػا، فػػإذا مػػا تعارضػػت 
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ف و مجتمػػع قياسػػًا لممؤسسػػة، وىػػـ مسػػتندالمجتمػػع فاألولويػػة تكػػوف لم أىػػداؼ المؤسسػػة مػػع مصػػالح
 :(212: ص2006)نجـ،  لمحجج التالية

 فػػػي  كبيػػػراً  لػػػذا عمييػػػا أف تمعػػػب دوراً  ،جػػػزء ال يتجػػػزأ مػػػف المجتمػػػع الػػػذي تتواجػػػد فيػػػو المؤسسػػػة
 مف خبلؿ مجاالت متعددة ليست اقتصادية فقط. ،تحقيؽ أىدافو المختمفة

 المجتمػع وخمػؽ  اميمًا لممؤسسة، فرض اً عي يمكف أف يشكؿ استثمارًا مستقبميإف الدور االجتما
 التواصؿ معو يمثؿ مدخبًل ميمًا لمردود مستقبمي كبير.

 .إف تبني دورًا اجتماعيًا أكبر مف قبؿ المؤسسات يعزز مف الميزة التنافسية 
  مسؤوليتيا في تحقيؽاالىتماـ بالمسؤولية االجتماعية مف قبؿ المؤسسات ال يعني تخمييا عف 

نمػػا ال بػػػد أف يُ  إطػػػار االعتػػداؿ بػػيف مفيػػػـو المؤسسػػة ذات الغػػرض الواحػػػد، فيػػـ فػػي الػػربح، وا 
مسػػؤولية االجتماعيػػة بػػبل الػػربح أقصػػى الػػربح، ومفيػػـو الشػػركة األـ الراعيػػة الػػذي يشػػير إلػػى ال

 .حدود
  سساتالمؤ التقميؿ مف إجراءات الحكومة وقوانينيا المتعمقة بالتدخؿ في شؤوف. 
  التػدابير الوقائيػة لتجنػب المشػاكؿ االجتماعيػة المعقػدة أشػكاؿ المسؤولية االجتماعية شكؿ مػف

 .   جبلً آأـ  التي ستحدث عاجبلً 
 المسؤولية االجتماعية: المعارضون ألهميةثانيًا: 

لرجػػاؿ األعمػػاؿ قػػد يشػػتت تركيػػزىـ لممؤسسػػات و يعتقػػد المعارضػػوف أف الػػدور االجتمػػاعي 
والتػػي وجيػػة نظػػرىـ القائمػػة عمػػى النظريػػة االقتصػػادية، االقتصػػادية، فيػػـ يؤكػػدوف عمػػى الجوانػػب 

صػاحب العمػؿ عػف تحقيػؽ كػؿ مػا ىػو نػافع  ـبمقتضاىا يكوف كؿ مدير في المؤسسػة مسػئوؿ أمػا
رائػد النظريػة - Milton Friedmanلممؤسسػة، وىػو مػا كانػت تشػير إليػو آراء العػالـ االقتصػادي 

حيػػػػث يػػػػرى أف رجػػػػؿ  -اسػػػػيا "ال شػػػػيء سػػػػوى أعمػػػػى األربػػػػاح لممػػػػالكيف"النيوكبلسػػػػيكية، والتػػػػي أس
ذا ما تصرؼ بخبلؼ ذلؾ، فإنو إنما ينفؽ أمواؿ حممػة األعماؿ ال مسئولية لو إال تعظيـ الربح ، وا 

 .(2667)األغا،  األسيـ في غير مجاليا أو أنو تصرؼ بدوافع غير اقتصادية
عػػػػارض مػػػػع اليػػػػدؼ االجتمػػػػاعي يت تنطمػػػػؽ الحجػػػػج المعارضػػػػة مػػػػف اعتبػػػػار أف االلتػػػػزاـو 

 :(2669،البكري) ىو تحقيؽ الربح، أما الحجج األخرى فيي كالتاليالرئيسي لممنظمة و 
  إلػى شػكؿ ال يختمػؼ عمػا ىػو سػائد فػػي  المؤسسػةااللتػزاـ بميػاـ المسػؤولية االجتماعيػة يحػوؿ

 الحكومية. المؤسسات
 تزايػػدة، حيػػث أف قػػدرة المؤسسػػة تحمػػؿ المؤسسػػات كمفػػة عاليػػة جػػراء األنشػػطة االجتماعيػػة الم

وميمػػا كانػػت مواردىػػا فيػػي محػػدودة، فػػإذا مػػا حممػػت بأىػػداؼ اجتماعيػػة تفػػوؽ أو تتجػػاوز ىػػذه 
 .مؤسسة ستتعرض لممخاطرالقدرة، فإف ال
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  عػػػػدـ تػػػػوافر الخبػػػػرات والميػػػػارات الضػػػػرورية لممؤسسػػػػات التػػػػي تمكنيػػػػا مػػػػف النيػػػػوض بالػػػػدور
جانػب، ومػف جانػب آخػر فػإف ىنػاؾ مؤسسػات  أو حؿ المشكبلت االجتماعيػة مػف االجتماعي

متخصصػػة بيػػػذا الػػػدور االجتمػػػاعي يجػػػب أف يعػػػزز دورىػػػا وأف تكػػػرس المؤسسػػػات دورًا أكبػػػر 
 .لؤلداء االقتصادي وتعزيز المنافسة وتنشيط االقتصاد

  صعوبة المراقبة والمحاسبة والمسػاءلة القانونيػة عػف األنشػطة االجتماعيػة وعػدـ وجػود معػايير
 س األداء االجتماعي.متطورة لقيا

 االجتماعية لممسؤولية المؤسسة تبني فوائد 5.0.3
خػبلؿ  المؤسسػاتأشارت العديد مف الدراسات إلى الفوائد المتزايدة التػي جنتيػا العديػد مػف 

جػػػراء تبنييػػػا لممسػػػؤولية االجتماعيػػػة فػػػي عمميػػػا ضػػػمف إسػػػتراتيجيتيا التنظيميػػػة،  الماضػػػية العقػػػود
)الحمػػػػػدي،  المؤسسػػػػػاتت الخارجيػػػػػة والداخميػػػػػة التػػػػػي واجيتيػػػػػا تمػػػػػؾ اسػػػػػتجابة لمضػػػػػغوط والتحػػػػػديا

2003.) 
جػػػػػراء تبنييػػػػػا لمفيػػػػػـو  المؤسسػػػػػةالفوائػػػػػد التػػػػػي يمكػػػػػف أف تحققيػػػػػا  Connollyقسػػػػػـ  وقػػػػػد

فبالنسبة لمفوائد  ،الفوائد المالية والفوائد االجتماعية :المسؤولية االجتماعية إلى قسميف رئيسيف ىما
إذا لػػػـ تمتػػػـز بمبػػػادئ المسػػػؤولية االجتماعيػػػة فإنيػػػا  المؤسسػػػةى أف إلػػػ Connollyالماليػػػة يشػػػير 

سػتتكبد تكػػاليؼ باىظػػة، وسػػتدفعيا عمػػى شػػكؿ تعويضػػات لممتضػػرريف مػػف أصػػحاب المصػػالح بمػػا 
، كمػػا أف عػػدـ بػػدفع تكػػاليؼ الضػػرر البيئػػي المؤسسػػةفػػييـ حمػػاة البيئػػة والػػذيف يمكػػف أف يطػػالبوا 

 جتماعية سيعرضيا لممقاطعة مف قبؿ أصحاب المصالح.التزاـ المؤسسة بمبادئ المسؤولية اال
عمػػى أف المسػػتيمكيف لمنتجػػات العديػػد  Connollyأمػػا بالنسػػبة لمفوائػػد االجتماعيػػة فيؤكػػد 

فػػي االعتبػػار عنػػد  المؤسسػػاتبأخػػذ مجػػاؿ المسػػؤولية االجتماعيػػة لتمػػؾ  بػػدئواقػػد  المؤسسػػاتمػػف 
 .( ,2000Connolly) الشراء اتخاذ قرارات
ؤسسات أف تحقؽ عددًا مف الفوائد الميمة عند تبنييا لممسؤولية االجتماعية، مػف أىميػا ويمكف لمم

 :(2011 )مخموؼ، ما يمي
  تشػػجيع جعػػؿ عمميػػة اتخػػاذ القػػرارات عمػػى أسػػاس فيػػـ متطػػور لتطمعػػات المجتمػػع، والفػػرص

 المرتبطة بالمسؤولية االجتماعية.
  وتحسينو. المؤسساتيز أداء نتائج ، وتشجيع ثقة أكبر لمجميور بتعز المؤسسةتعزيز سمعة 
 .تحسيف العبلقة مع األطراؼ المعنية وتنظيميا 
  تعزيػػػػز والء المػػػػوظفيف وروحيػػػػـ المعنويػػػػة، وتحسػػػػيف سػػػػبلمة العػػػػامميف وصػػػػحتيـ واالىتمػػػػاـ

 بحقوقيـ المختمفة.
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  والمنافسػػػة المسػػػئولةتحسػػػيف اعتماديػػػة التعػػػامبلت ونزاىتيػػػا مػػػف خػػػبلؿ المشػػػاركة السياسػػػية ،
 ، وانعداـ الفساد.العادلة

 .المنع أو الحد مف الصراعات المحتممة مع المستيمكيف بشأف المنتجات أو الخدمات 
  عمى المدى البعيد عف طريؽ تعزيز استدامة الموارد الطبيعية  المؤسسةالمساىمة في حيوية

 والخدمات البيئية.
 الحكومية. المساىمة في المصمحة العامة، وتعزيز المجتمع المدني والمؤسسات غير 

وتأسيسػػػػًا عمػػػػى مػػػػا سػػػػبؽ، يمكػػػػف القػػػػوؿ أف المؤسسػػػػات إذا مػػػػا تبنػػػػت فمسػػػػفة المسػػػػؤولية 
االجتماعيػػة فػػإف ذلػػؾ سػػيعزز مػػف سػػمعتيا وعبلمتيػػا التجاريػػة، كمػػا أف ذلػػؾ سػػيعزز درجػػة الرضػػا 
لدى أصحاب المصالح، مػف خػبلؿ االسػتماع آلراء ووجيػات نظػر الجميػور، وجماعػات الضػغط، 

 ميزة تنافسية لممؤسسة. وبالتالي تحقيؽ
ستراتيجية االجتماعية المسؤولية تكامل 6.0.3  المؤسسة وا 

 المسػػح خػػبلؿ مػػف بيئتيػػا تقيػػيـ إلػػى االسػػتراتيجي التخطػػيط خػػبلؿ مػػف المؤسسػػات تسػػعى
 ومػف ،تواجييػا التػي والضػعؼ القػوة نقػاط تحديػدو  بيا، المحيطة والتيديدات الفرص وتحديد البيئي
 حػػوؿ الصػػائبة القػػرارات اتخػػاذ لممػػدراء يمكػػف البيئػػي المسػػح عمميػػة مػػف فرةالمتػػو  المعمومػػات خػػبلؿ
 الضػػػعؼ نقػػاط وتبلفػػي التيديػػدات تجنػػب كيفيػػة لؾوكػػػذ القػػوة ونقػػاط الفػػرص مػػف االسػػتفادة كيفيػػة

 .(2663)الحمدي، 
 أو األسػواؽ أو بالمنتجػات تتعمػؽ عوامػؿ مف تنشأ ال والتيديدات الفرص تمؾ غمبأ وكوف
 فإفػ لػذا ،المؤسسػة خػارج واقتصػادية واجتماعيػة سياسػية تغيػرات بسػبب أتنشػ بػؿ ط،فقػ التكنولوجيا
 لممشػػػػاركة سػػػػتراتيجيإ مػػػػنيج بمثابػػػػة تعػػػػد معينػػػػة إسػػػػتراتيجية تتبػػػػع مػػػػا عػػػػادة األعمػػػػاؿ مؤسسػػػػات

 وقػػػػػػػػػػػػد حػػػػػػػػػػػػدد كػػػػػػػػػػػػبًل مػػػػػػػػػػػػف  ،االجتماعيػػػػػػػػػػػػة المسػػػػػػػػػػػػؤولية قضػػػػػػػػػػػػايا مػػػػػػػػػػػػع والتعامػػػػػػػػػػػػؿ االجتماعيػػػػػػػػػػػػة
(Schermerchorn, 2001(و )Dibb, 1994 ) أربػػع اسػػتراتيجيات أساسػػية يمكػػف لممؤسسػػات

 االختيار مف بينيا لمتعامؿ مع قضايا المسؤولية االجتماعية، وىي كالتالي:
 (:Obstructionist Strategyاإلستراتيجية المعرقمة ) .1

تيػػتـ المؤسسػػة ىنػػا بتمبيػػة المتطمبػػات االقتصػػادية فقػػط، أمػػا المتطمبػػات االجتماعيػػة فيػػتـ 
( إلى أف اإلستراتيجية المتبعة في ىذا Dibbمف قبؿ إدارة المؤسسة، وتشير )مقاومتيا ومحاربتيا 

، وأف المؤسسة التي تتبني ىذه Reactions Strategyالمستوى تعرؼ بإستراتيجية ردود األفعاؿ 
 لمعالجػة تسػتجيب ؾلػذ وعنػد الجميػور بيػا يعمـ أفاإلستراتيجية تقوـ بترؾ المشاكؿ دوف حؿ إلى 

 التػػػأثير مػػػف والتقميػػػؿ واألخطػػػاء المشػػػاكؿ تمػػؾ تجػػػاه لمسػػػؤولياتيا إنكارىػػػا رغػػػـ ةالمطروحػػػ المشػػكمة
 .المصالح أصحاب غضب امتصاص نحو وتسعى ليا، السمبي
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 (Defensive Strategyاإلستراتيجية الدفاعية ) .2
 خبلؿ مف قانونيًا، منيا مطموب ما بأقؿ بالقياـ اإلستراتيجية ليذه وفقاً  المؤسسة وتيتـ

 وزيادة والسوقية التنافسية الضغوط زيادة فمع ،والقانونية االقتصادية سؤولياتالم مواجية
 كتكتيؾ القانونية المناورات إلى المؤسسات تمجأ والبيئة، المستيمؾ بحماية تنادي التي األصوات
 .المؤسسة تسببيا التي بالمشاكؿ المرتبطة االلتزامات تحاشي أو تقميؿ مف لممحاولة

 (: Accommodative Strategyكيفية )اإلستراتيجية الت .3
 الحػػد تبنػػي إلػػى تشػػير والتػػي التوفيقيػػة االسػػتراتيجيات مػػف النػػوع ىػػذا المؤسسػػات تسػػتخدـ

لؾ وكػػذ والقانونيػػة االقتصػػادية بالمسػػؤوليات االلتػػزاـ خػػبلؿ مػػف األخبلقيػػة، المتطمبػػات مػػف األدنػػى
 المسػػػؤولية فرضػػػية مػػػف تيجياتاالسػػػترا مػػػف النػػػوع ليػػػذا المسػػػتخدمة المؤسسػػػة وتنطمػػػؽ، األخبلقيػػػة
 لممسػاءلة تتعػرض ال حتػى ،الحكوميػة التشػريعات تجػاوز عػدـ فػي عاتقيػا عمى الممقاة االجتماعية
 والقػػيـ لممجتمػع السػػائدة المعػايير مػػع اممنسػج يكػػوف المسػتوى ىػػذا فػي المؤسسػػة وسػموؾ، القانونيػة

 فقػػط الخارجيػػة لمضػػغوط تيجػػةن السػػموؾ ىػػذا ينشػػأ قػػد أخػػرى أحيػػاف فػػي ولكػػف السػػائدة، والتوقعػػات
 .المؤسسة ثقافة مف نابعاً  وليس
 (Proactive Strategyاإلستراتيجية المبادرة ) .4

 تأخػػذ االسػػتراتيجيات مػػف النػػوع ىػػذا تتبنػػى التػػي المؤسسػػة أف إلػػى اإلسػػتراتيجية ىػػذه تشػػير
 اتالمسػػػػؤولي مػػػف كػػػؿ لتمبيػػػة مصػػػممة وتكػػػوف ،االجتماعيػػػة المتطمبػػػات تػػػوفير فػػػي المبػػػادرة زمػػػاـ

 إلييػا، توجػو التػي االتيامػات مع لمتعامؿ االستعداد لدييا ويكوف واألخبلقية، والقانونية االقتصادية
 مف انطبلقا الحكومية، التشريعات لؾوكذ والتيديدات الخارجية لمضغوط االستجابة إمكانية لؾوكذ
 التػي األعمػاؿ هتجػا مسػؤولياتيا تفتػرض االسػتراتيجيات مػف النػوع ىذا تستخدـ التي المؤسسات أف

 بدرجػػة تتمتػػع أف ينبغػػي االسػػتراتيجيات مػػف النػػوع ىػػذا مثػػؿ تتبػػع التػػي داراتاإل أف كمػػا، بيػػا تقػػوـ
 .السوؽ في سمعتيا تعزز أف شأنيا مف التي والمبادرات األعماؿ مساندة في كافية حرية

لتػزاـ ( تمؾ االستراتيجيات في الشكؿ التالي والػذي يصػؼ درجػات اSchermerhornوقد لخص )
 المؤسسة تجاه معايير المسؤولية االجتماعية المحددة سمفًا:
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 (2شكل رقم )
 استراتيجيات المسؤولية االجتماعية لممنظمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االلتزام تجا  المسؤولية االجتماعية لممنظمة
Source: Schermerhorn, 2001: p129. 

 
ألي مػػف تمػػؾ االسػػتراتيجيات يعتمػػد فػػي األسػػاس  المؤسسػػة إتبػػاعوتجػػدر اإلشػػارة إلػػى أف 

بالػدور الممقػى عمػى عاتقيػا تجػاه المجتمػع، وبضػرورة أف يػنعكس  المؤسسػةعمى مدى قناعػة إدارة 
ذلػػػؾ الػػػدور عمػػػى كافػػػة أنشػػػطتيا وقراراتيػػػا، إلػػػى الحػػػد الػػػذي يكػػػوف ىنػػػاؾ نػػػوع مػػػف التكامػػػؿ بػػػيف 

 .(2003)الحمدي،  والمسؤولية االجتماعية المؤسسة إستراتيجية
  

اإلستراتيجية 
 المبادرة

اإلستراتيجية 
 التكيفية

اإلستراتيجية 
 الدفاعية

اإلستراتيجية 
 المعرقمة

 "تتولى القيادة في المبادرات االجتماعية"
 تبني المسؤوليات االقتصادية والقانونية واألخالقية والعقالنية. -

 ن المتطمبات األخالقية""االلتزام بالحد األدنى م
 تبني المسؤوليات االقتصادية والقانونية واألخالقية. -

 "االلتزام بالحد األدنى من المتطمبات القانونية"
 تبني المسؤوليات االقتصادية والقانونية -

 محاربة المتطمبات االجتماعية
 اديةتبني المسؤوليات االقتص -
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 المبحث الثاني
 الجامعات ودورها في خدمة المجتمع المحمي

 
 تمهيد: 0.3.3

 العممية الشيادات ليحمموا وتخريجيـ الطبلب لتعميـ مصدراً  يظف البعض أف الجامعة
 راتطف إحداث في المتمثؿ األخر الجانب أف إال ،طالب كؿ تخصص تناسب وظيفة ويمارسوا

 ىاماً  قد يغيب عنيـ، إذ يؤدي التعميـ الجامعي دوراً  بينيما الصمة وتوثيؽ ،تقدمية في المجتمع
في تطوير المجتمع وتنميتو فالجامعة مف أىـ المؤسسات التي يناط بيا مجموعة مف األىداؼ 

عد: تتدرج تحت وظائؼ رئيسية ثبلثة ىي افة إلى إض ،والبحث العممي ،اد القوى البشريةالتعميـ وا 
 (.11: ص2005وآخروف،  خدمة المجتمع )السمادوني

أي أف خدمة المجتمع مف أبرز وظائؼ الجامعة في الوقت الحالي بما توفره مف مناخ       
لدى  ي، كما تنملمشاركة الفعالة في الرأي والعمؿوفى ا ،تنظيمي يتيح ممارسة الديمقراطية

تنمى لدييـ الرغبة  ، كمامشكبلتو المتعمميف القدرة عمى المشاركة واإلسياـ في بناء المجتمع وحؿ
الجادة في البحث عف المعرفة وتحدى الواقع واستمرار المستقبؿ في إطار منيج عممي دقيؽ 

، كما أف الجامعة يمكنيا خدمة ة واالقتصادية والسياسية لممجتمعيراعى الظروؼ االجتماعي
مات المجتمع عف طريؽ اإلسياـ في ربط البحث العممي باحتياجات قطاعات اإلنتاج والخد

 (.2002 ،)إبراىيـ
والجامعة عند إنشائيا سواء أكانت حكومية أو خاصة تصبح جزءًا ىامًا مف المجتمع 

وال شؾ فإنيا تسيـ في نيضتو وتقدمو عف طريؽ رسالة التعميـ أو البحث  ،المحمي الذي تنشأ فيو
طمعاتو، ولما العممي الجاد أو التفاعؿ مع المجتمع والعمؿ عمى االستجابة ليمومو وحاجاتو وت

فإف الوضع الطبيعي والمنطقي أف تعكس الجامعة واقع المجتمع  ،كاف ىذا ىو واقع الحاؿ
مكانات أبناء ذلؾ المجتمع عند المنافسة سواء بالدراسة  ،المحمي وتأخذ بعيف االعتبار ظروؼ وا 

امًا مع وذلؾ انسج ،أو التعييف في مختمؼ وظائؼ الجامعة اإلدارية واألكاديمية ،في الجامعة
 ًا لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرصالفمسفة مف إنشاء الجامعة في تمؾ المناطؽ ابتداًء وتجسيد

 .(2011 ،الرواشدة)
مبادرات وتسيـ في تمبية حاجات  لوبأمس الحاجة لجامعات وطنية تقدـ  المجتمعف

افو بحاجة لجامعات عمى صمة بالمجتمع تعرؼ أىدكشعب فمسطيني وتطمعات أبنائو، ونحف 
وحاجاتو، قريبة مف ىمومو وتطمعاتو، تطرح أفكار وحوارات تساعد عمى فيـ الواقع أواًل، ومحاولة 
تغييره نحو األفضؿ ثانيًا، وبخبلؼ ذلؾ تبقى ىذه الجامعات مصانع تنتج جيؿ مف المتعمميف 
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ة ليا غريبيف عف وطنيـ وأمتيـ وثقافتيا وحضارتيا، وتبقى الجامعات مجرد جزر معزولة ال عبلق
 (. 2008بالبيئة المحيطة أو المجتمع المحمي )بني سبلمة، 

 عمػػى المبحػػث ىػػذا يػػأتي، دور الجامعػػات فػػي خدمػػة المجتمػػع المحمػػي توضػػيح وألغػػراض
 :التالي النحو
 مفيـو خدمة المجتمع المحمي 
 أىداؼ الجامعة لخدمة المجتمع 
  المجتمعالجامعة لخدمة دور أبعاد 
 معاتالمسؤولية االجتماعية لمجا 
 التطور التاريخي لعبلقة الجامعة بالمجتمع 
 الخدمات واألنشطة التي تقدميا الجامعة لممجتمع 
 .الجوانب ليذه تفصيمي عرض يمي وفيما

 مفهوم خدمة المجتمع المحمي: 3.3.3
يعرؼ شانوف الخدمة التي تقدميا الجامعة لمجتمعاتيا عمى أنيا "نشاط ونظاـ تعميمي 

امعة، ويمكف عف طريقو نشر المعرفة خارج جدراف الجامعة، وذلؾ موجو إلى غير طبلب الج
بغرض إحداث تغيرات سموكية وتنموية في البيئة المحيطة بالجامعة ووحدتيا اإلنتاجية 

 (.Shanon, 1965: p3واالجتماعية المختمفة" )
بخدمة الجامعة لممجتمع بأف تكوف الجامعات في مجتمعاتيا المحمية  كما يقصد أيضاً 

 .(135، ص1990 ،)تركياكز إشعاع حضاري وقوة راشدة دافعة نحو التقدـ واالزدىارمر 
نيا "الخدمات والنشاطات التي تقدميا الجامعات لخدمة أفراد المجتمع أوتعرؼ ب

وتنظيماتو ومؤسساتو بحيث يستفاد منيا في التنمية الشاممة مف أجؿ تحسيف األوضاع 
ة وحؿ المشكبلت التي يعاني منيا وذلؾ مف خبلؿ توجيو االجتماعية أو االقتصادية أو السياسي

 .(2011 ،ممي بقضايا خدمة المجتمع" )مرتجىطمبة الدراسات العميا نحو ربط البحث الع
بأنيا نشاط تقوـ بو الجامعة موجو لخدمة أفراد المجتمع يتضمف تقديـ  (1993) رالجبويعرفيا 

جراء البحوث التطبيقية لحؿ ما يواجو المجتمع مف النصح وتوفير المعمومات لؤلفراد والييئات، وا  
ة وأفراد مشكبلت وعقد المؤتمرات والندوات والمقاءات وبرامج التدريب لمعامميف في مؤسسات الدول

 .المجتمع المحمي
شاعة الفكر العممي  بأفخدمة الجامعة لممجتمع  يمكف تعريؼكما  تقوـ الجامعة بنشر وا 

ير الرأي العاـ بما يجرى في مجاؿ التعميـ فكر أو ممارسة، وتقويـ المرتبط ببيئة الكميات، وتبص
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مؤسسات المجتمع، وتقديـ المقترحات لحؿ قضاياه ومشكبلتو، وأف تدلي بتصورات وبدائؿ، وأف  
 .(2000 ،تثير وتشيع فكرًا تربويًا داخؿ المجتمع)عمار

نيفيا في ثبلثة ويؤكد حراحشة أف الخدمات التي تقدميا الجامعة لممجتمع يمكف تص
أنماط ىي: التعميـ والتدريب لمواجية احتياجات المجتمع، والبحث العممي اليادؼ إلى تجميع 
التراث العممي وتسجيمو، والبحوث التطبيقية التي تستيدؼ اإلسياـ في حؿ مشكبلت المجتمع 

 (.2669 االقتصادية واالجتماعية )حراحشة، وتحقيؽ الكفاية
عمى أنيا: "الخدمات  دور الجامعات في خدمة المجتمع المحمي ويعرؼ الباحث إجرائياً 

والنشاطات التي تقدميا الجامعات لكؿ مف المجتمع المحمي مف خبلؿ نشر الثقافة وتقديـ 
، ولمعامميف في الجامعات مف خبلؿ التدريب والتعميـ االستشارات لمؤسسات المجتمع المحمي

المقدمة لمطبلب بربط المادة العممية بالمجتمع والبيئة  المستمر ودعـ وتشجيع الباحثيف، والخدمات
 وترسيخ قيـ المواطنة".

 :المجتمع لخدمة الجامعة أهداف 2.3.3
 (:1993 ،)عبد الغفار، وىي األىداؼ مف مجموعات ثبلثة لمجامعة أف المتخصصوف يحدد
 .انتشاراً  أو تطويرا أو تطورا بالمعرفة يرتبط ما تتناوؿ وىى:  معرفية أهداف 90
 عمى والعمؿ المجتمع اقتصاد تطوير عمى تعمؿ أف شأنيا مف والتي:  اقتصادية أهداف 20

بما يحتاج إليو مف خامات بشرية وما يحتاج إليو مف خبرات في معاونتو لمتغمب عمى  تزويده
 مشكبلتو االقتصادية وتنمية ما يحتاج إليو مف ميارات وقيـ اقتصادية.

يا أف تعمؿ عمى استقرار المجتمع وتخطى ما يواجيو مف : والتي مف شأن أهداف اجتماعية 30
 .مشكبلت اجتماعية

 :(9995 ،)حسف يميوتتمثؿ األىداؼ االجتماعية فيما 
  تدريب الطبلب عمى ممارسة األنشطة االجتماعية مثؿ مكافحة األمية، اإلدماف، نشر

 الوعي الصحي وغيرىا.

 يئة المحمية خاصة.تكويف العقمية الواعية لمشاكؿ المجتمع عامة والب 

 .ربط الجامعات بالمؤسسات اإلنتاجية في عبلقة متبادلة 

 .الربط بيف نوعية األبحاث العممية ومشاكؿ المجتمع المحمى 

 .تفسير نتائج األبحاث ونشرىا لبلستفادة منيا في المجتمع 

 إجراء األبحاث البيئية الشاممة التي تعالج بعض المشكبلت المتداخمة. 
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أىداؼ الجامعات في المجتمعات الديمقراطية البد أف تختمؼ عف أىدافيا في  وىكذا يبدو أف
المجتمعات الشمولية لما بيف مف المجتمعات مف اختبلفات ولذلؾ يجب صيانة األىداؼ التعميمية 

 بما يتناسب مع ما حدث مف تغير في أوضاع العالـ.
 :دور الجامعة في خدمة المجتمعأبعاد  1.3.3

 ور الجامعة في خدمة المجتمع فيي كالتالي:أما عف أبعاد د
أو التعميـ بغرض خدمة  ،أحيانًا التعميـ اإلرشادي دويطمؽ عمى ىذا البع البعد الجغرافي: أ.

أو التعميـ خارج جدراف الجامعة، ويقصد بو تقديـ المناىج النظامية  ،المجتمع المحيط بالجامعة
ء الذيف ال يستطيعوف الحضور إلى الجامعة، التي تؤدي إلى الحصوؿ عمى درجات جامعية ليؤال

وذلؾ عف طريؽ عقد فصوؿ دراسية نيارية أو مسائية خارج الجامعة، أو عف طريؽ الدراسة 
 .(9993،)عبد الغفار عميـ عف طريؽ اإلذاعة والتمفزيوفبالمراسمة أو عف طريؽ الت

التعميـ العالي لمكبار، ويقصد بو  ويسمى ىذا البعد أحيانًا بالتعميـ المستمر، أو البعد الزمني: ب.
تعميميـ الرسمي بالمدارس بيدؼ تحسيف مستوى  اتوفير فرص الدراسة العالية لمكبار الذيف أتمو 

لقاء المحاضرات  الفرد وزيادة كفاءتو المينية كمواطف، وذلؾ عف طريؽ إنشاء الفصوؿ الدراسية وا 
دوات البحث، وغير ذلؾ مف أشكاؿ التعميـ والتعميـ بالمراسمة وتدريس المناىج القصيرة، وعقد ن

 .(1995 ،المستمر، وفي مثؿ ىذه الدراسات تطبيؽ برامج جامعية مبلئمة لخدمة الكبار )حسف
ويشمؿ ىذا النوع عمى ما يسمى بالخدمات التعميمية واألبحاث  البعد الوظيفي والخدمي: ج.

ابمة احتياجات واىتمامات الشباب غير التطبيقية ويمثؿ تطوير الموارد الجامعية، واستغبلليا لمق
الجامعي والكبار، وبغض النظر عف السف أو الجنس أو الخبرات التعميمية السابقة، كما يقـو 

 .(2007 ،بتقديـ االستشارات لمييئات واألفراد في المجاالت المختمفة الزراعية والصناعية )عامر
األدوار الجامعية في خدمة المجتمع  ثبلثة أصناؼ مف( إلى أف ىناؾ 2699ويشير الرواشدة )
 المحمي، وىي:

 التعميـ والتدريب لمواجية احتياجات المجتمع. -
 البحث العممي اليادؼ إلى تجميع التراث العممي وتسجيمو. -
البحوث التطبيقية التي تستيدؼ اإلسياـ في حؿ مشكبلت المجتمع، وتحقيؽ الكفاية  -

عات والكميات بدور فاعؿ في مجاؿ التعميـ االجتماعية واالقتصادية، ولكي تقوـ الجام
 المستمر، فإنو برامجو ومحتوياتو ينبغي أف تصمـ في ضوء المعايير التالية:

 .ال أصبحت الجامعة في عزلة عف مجتمعيا  حاجات المجتمع، وا 
 .ال فقدت الجامعة روادىا  حاجات الدراسيف، وا 
 .ال فقد التعميـ الجامعي ميزتو  الحاجات األكاديمية، وا 
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 المسؤولية االجتماعية لمجامعات: 2.3.3
إف موضوع المسؤولية االجتماعية لمجامعات أمر ليس بجديد في مضمونو، لكنو مطروح 
عالميًا في ىذا الوقت باعتباره أمرًا يجب إبرازه وتضمينو بشكؿ ممموس في مناىج الجامعات 

ا الجامعات أف تضع وأدوارىا ومخرجاتيا، ويستدعي ىذا مف كافة مؤسسات التعميـ ومني
المسؤولية االجتماعية في صمب استراتيجياتيا أسوة بكافة مؤسسات المجتمع األخرى، حتى يكوف 
لمجامعات دور رئيس في التأسيس لفكر يخدـ المجتمع وقضاياه، مف خبلؿ تناوؿ المشكبلت 

يجاد الحموؿ ليا باتباع المنيج العممي وا   الدراسات  جراءوالتحديات التي تواجو المجتمع وا 
وحيث أف التعميـ العالي يرفد المجتمع بأفواج مف الخريجيف سنويًا، واألبحاث المتخصصة، 

ويحمؿ ىؤالء الخريجيف قيمًا وميارات ومعارؼ يستخدمونيا في القياـ بأدوارىـ المجتمعية 
ثقافة  المختمفة، فإف ذلؾ يستدعى التأكد مف طبيعة ونوعية المساىمة لمؤسسات التعميـ العالي في

األجياؿ وقيميـ ومعارفيـ، خاصة المتعمقة بالمواطنة والتسامح والحوار وتقبؿ اآلخر والفكر 
 .(2011)رحاؿ،  اإلبداعي واألخبلؽ

صحيح أف جامعاتنا العربية تمتـز بتحمؿ مسؤولياتيا العامة في تعزيز العدالة االجتماعية 
جتماعية واالقتصادية لطبلبيا، كما أنيا والتضامف، فيي تبذؿ جيودًا كبيرة لتوسيع القاعدة اال

تمتـز بتشريع أبوابيا أماـ جميع أصحاب المؤىبلت الذيف يمكنيـ االستفادة مف التعميـ العالي 
وذلؾ عبر منحيـ فرص النجاح، ولكنو بغية تحقيؽ ىذا اليدؼ المنشود، يجب إقامة الشراكات 

ـ االجتماعي لضماف تحقيؽ المسؤولية مع الحكومات والجيات الفاعمة األخرى في مجاؿ النظا
 (.2011 الجامعات وفاًء لمجتمعاتيا )رحاؿ،االجتماعية التي ينبغي أف تقوـ بيا 

إف اليدؼ الرئيس مف المسؤولية االجتماعية لمجامعات ىو المساىمة في التنمية 
تمعية، المستدامة التي تيدؼ إلى القضاء عمى الفقر، وتوفير الصحة لمجميع، والعدالة المج

 ومقابمة احتياجات المجتمع باستخداـ الموارد الحالية، وتركز عمى ثبلثة جوانب ىي:
 .دعـ النمو االقتصادي 
 .تحقيؽ التقدـ االجتماعي 
 .اإلسياـ في حماية البيئة 

 :(2011)رحاؿ،  مبادئ رئيسة، هي عدةوترتكز المسؤولية االجتماعية عمى 
عادة اإلصالح البيئيأواًل:  عادة إصبلحيا، الحماية وا  : بأف تقوـ المؤسسة عمى حماية البيئة وا 

دماج  والترويج لمتنمية المستدامة فيما يتعمؽ بالمنتجات والعمميات والخدمات واألنشطة األخرى، وا 
 ذلؾ في العمميات اليومية.
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وتعمؿ بموجبو المؤسسة عمى تطوير وتنفيذ المواصفات والممارسات  القيم واألخالقيات: ثانيًا:
 خبلقية المتعمقة بالتعامؿ مع أصحاب المصمحة.األ
ويستوجب إبداء الرغبة الحقيقية في الكشؼ عف المعمومات  : المساءلة والمحاسبة:ثالثاً 

 واألنشطة بطرؽ وفترات زمنية ألصحاب الشأف التخاذ القرارات.
واإلدارة  تيجيةاإلستراوذلؾ بالعمؿ عمى الموازنة في األىداؼ  : تقوية السمطات وتعزيزها:رابعاً 

 اليومية بيف مصالح المستخدميف والعمبلء والمجتمعات المتأثرة وغيرىـ مف أصحاب المصمحة.
بأف ترتبط أنشطة المؤسسة بإدارة الموارد البشرية لترقية القوى  : مواصفات موقع العمل:خامساً 

ثموف شركاء قيميف العاممة وتطويرىا عمى المستويات الشخصية والمينية، بحسباف أف العامميف يم
في العمؿ، بما يستوجب احتراـ حقوقيـ في ممارسات عادلة في العمؿ واألجور التنافسية، وبيئة 

 عمؿ آمنة وصديقة وخالية مف المضايقات.
حيث تعمؿ المؤسسة عمى تعميؽ عبلقات مفتوحة مع  المبدأ السادس: االرتباط المجتمعي:

ة تجاه ثقافة ىذا المجتمع واحتياجاتو، وتمعب المؤسسة المجتمع الذي تتعامؿ معو تتميز بالحساسي
في ىذا الخصوص دورًا يتسـ باإليجابية والتعاوف والمشاركة حيثما يكوف ممكنًا في جعؿ المجتمع 

 المكاف األفضؿ لمحياة وممارسة األعماؿ.
 الجامعي لألستاذ المجتمعية المسؤولية
 وطنية اجتماعية أخبلقية ومضاميف أبعاد ذات الجامعي لؤلستاذ المجتمعية المسؤولية إف
نسانية،  والبحث التدريس في وجو أكمؿ عمى بواجباتو القياـ منيـ واحد كؿ مف وتقتضي وا 
 بد فبل كباحث األولى بوظيفتو الجامعة أستاذ قياـ وعند، وتنميتو المحمي المجتمع وخدمة العممي،

 أفراده احتياجات وتمبية المجتمع تمشكبل حؿ في أساسًيا دوًرا العممي البحث يمعب أف مف
 شخصية لغايات ويستخدـ الجامعة إطار في محصوًرا العممي البحث بقي إذا أما ، وتطمعاتيـ

 العممي البحث حاؿ واقع ىو مثمما مادية أو شخصية مكاسب عمى والحصوؿ ، الترقية مثؿ بحتة
 منتج باحث مف يتحوؿ حواؿاأل ىذه في الجامعة أستاذ فإف الثالث، العالـ دوؿ مف كثير في

 االستجابة عف قاصر المجتمع عف غريب موظؼ مجرد إلى لممجتمع الفائدة ذات العممية لممعرفة
 .الواقع في تغيير أو إصبلح أي إحداث عف وعاجز تواجيو التي لمتحديات

 المجتمع مؤسسات أعضاء مثؿ منيـ الفاعموف سيما وال المواطنيف مشاركة أف كما
 واإليجابيات المكاسب مف عدد عمى تنطوي واألبحاث الدراسات أولويات حديدت في المدني
 واإلحساس ، والحوار ، والتفاعؿ المشاركة، قيـ تعزيز:  مثؿ سواء حد عمى والمجتمع لمباحث

 سوؼ العممي البحث عممية في المواطنيف إشراؾ فإف ىنا ومف.  باالنتماء والشعور ، بالمسؤولية
 إطبلع مف بد ال وكذلؾ.  الدولة في المواطنة قيـ ويجسد ، المجتمع إلى تماءباالن شعورىـ يعمؽ
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 ، الدراسات بنتائج الوعي زيادة في يسيـ الذي األمر واألبحاث الدراسات نتائج عمى المواطنيف
 .بحماس عمييا واإلقباؿ والدراسات، األبحاث ىذه بمثؿ ومشاركتيـ المواطنيف اىتماـ زيادة وكذلؾ

 رؤى عمى لبلطبلع فرصة لمباحث توفر المحمي والمجتمع الجامعي األستاذ بيف ةالشراك إف
 بالمسؤولية الشعور لديو الذي أو لممجتمع المنتمي الباحث وعمى متنوعة، وخبرات وأفكار

 خارج ىـ الميدانية والتجارب الرؤى وأصحاب المفكريف مف ا كثير أف حقيقة يدرؾ أف االجتماعية
 تعزيز ىو لممشاركة ليـ الفرصة إتاحة أو منيـ المساعدة طمب فإف بالتاليو  الجامعات، أسوار
 (.2011)رحاؿ:  االجتماعية المسؤولية أو المجتمعي الضمير لمبدأ

 :نشر الثقافة وتقديم االستشاراتدور الجامعات في 
تقوـ الجامعة بتخريج العديد مف االختصاصييف والفنييف القادريف عمى المساىمة في 

التنمية في جوانبيا المختمفة، لذا ال بد مف االىتماـ بالمظاىر التي يمكف مف خبلليا تفعيؿ  عممية
 العبلقة بيف الجامعة والمجتمع، ومف ىذه المظاىر:

 .التركيز عمى تطوير الميارات العممية والتطبيقية مف جانب االختصاص 
 التوجو إلى النقمة النوعية في التعميـ الجامعي وذلؾ بالتطبيؽ. 
  ال بد لمجامعة أف تقدـ الحموؿ العممية لممشكبلت االجتماعية واالقتصادية التي تسيـ

 في دفع عممية التنمية عف طريؽ المستوى العممي والتكنولوجي.
  التركيز في البحوث العممية عمى مشاكؿ المجتمع مف نواحيو المختمفة وخاصة

 الرسائؿ العممية.
 امعة ومراكز البحوث لوضع برامج تعاونية ال بد أف يكوف ىناؾ تنسيؽ بيف الج

 مشتركة لتنفيذ مشاريع بحثية.
  ال بد أف تفتح الجامعة أبوابيا وتشجع األساتذة لحؿ قضايا المجتمع التي تحتاج

 استعماؿ المختبرات وتقديـ تسييبلت لممؤسسات البحثية.
ة والفنية ومف الخدمات التي تقدميا الجامعة العمؿ عمى تقديـ االستشارات الميني

لمؤسسات المجتمع المحمي وذلؾ بناًء عمى نتائج دراسات وأبحاث تـ تنفيذىا داخؿ الجامعة، 
وتشجيع العمماء والباحثيف والمتدربيف عمى المشاركة في الندوات والمؤتمرات والحمقات الدراسية 

 التي تساعد عمى التنمية المستدامة.
ة التدريس بالعمؿ كمتطوعيف في كذلؾ يجب عمى الجامعات بالسماح ألعضاء ىيئ

والعمؿ عمى مؤسسات المجتمع المحمي وذلؾ لمتعرؼ عمى ما تواجيو ىذه المؤسسات مف مشاكؿ 
 .(2007)حسف،  دراسة ىذه المشاكؿ ومحاولة إيجاد الحموؿ المناسبة ليا

حيث يعتبر عضو ىيئة التدريس بالجامعات الطاقة المحركة لمبحث العممي بمنيجو 
العممي، ومشاركتو الفعالة في تحسس المشكبلت المجتمعية ودراستيا، واقتراح الحموؿ واقتداره 
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والبدائؿ لمتعامؿ معيا، وتطبيؽ نتائج الدراسات في مياديف الحياة المختمفة، والعمؿ بانتظاـ عمى 
تجويد أدائو وتحسيف معارفو وخبراتو العممية، وزيادة التعمؽ في مجاؿ تخصصو، والمشاركة في 

ر المؤتمرات والندوات، وأف يكوف ىدفو مف وراء البحث تطور المجتمع ورقيو، وليس حضو 
 .(2011الحصوؿ عمى الدرجة العممية )حمداف، مرتجى: 

ويمتد نشاط الجامعات إلى تنمية المجتمع في إطار المفاىيـ والمبادئ والنظريات  
جاالت الحياة المختمفة االجتماعية واألفكار التي يؤمف بيا المجتمع ويتخذىا أساسًا لتنميتو في م

واالقتصادية والثقافية، ويعود ذلؾ إلى اعتبار أف عممية التنمية عممية اجتماعية مخططة ومنظمة 
وىادفة إلى تحقيؽ تحسينات جوىرية في إعداد وتأىيؿ القوى البشرية مف ناحية وفي تطوير 

 (.1998عناصر التقدـ المادية مف ناحية أخرى )الخطيب، 
 ر الجامعات في دعم النمو االقتصادي:دو 

تعتبر الجامعات مف أرفع المؤسسات التي يناط إلييا ميمة توفير ما يحتاجو المجتمع 
مف متخصصيف بمختمؼ المجاالت، كما أنيا المراكز األساسية لمبحوث العممية والتطبيقية التي 

ات في عممية التنمية حيث يمكف أف تساىـ الجامعبدونيا يصعب إحداث أي تقدـ اقتصادي، 
 :(2012)معروؼ،  االقتصادية مف خبلؿ

 .استثمار التكنولوجيا المعاصرة في مجاالت التدريس والبحث العممي 
  فتح قنوات االتصاؿ بيف الجامعات العربية، ومراكز البحث العممي لتبادؿ المعمومات

 والخبرات.
 .زيادة المخصصات المالية لمجامعات 
 لعمالة المتجددة بالكوادر المؤىمة.تمبية احتياجات سوؽ ا 

ويجب أف تتجو الجامعة إلى القطاعات التنموية المختمفة )صناعية وزراعية( لتوفير حموؿ 
جذرية لمشاكميا، ويجب عمى القطاعات التنموية أف تثؽ ثقة كاممة في قدرة الجامعة لمساعدتيا 

 في التغمب عمى المشاكؿ التي تواجييا.
 (2011)كماؿ،  جتمعية لمجامعة الفمسطينيةمحاور المسؤولية الم

لعؿ أكبر خدمة يمكف لمجامعات أف تقدميا لممجتمع التركيز عمى تقوية محور المعرفة:  .1
مصادر المعرفة فيو، ونشرىا في كؿ أرجائو، ويجمع المربوف واالقتصاديوف حاليًا عمى أف 

العشريف، ومف ىنا فإف المعرفة ىي القوة المحركة لمتقدـ المجتمعي في القرف الحادي و 
النيوض بالمجتمع الفمسطيني يعتمد عمى النيوض بمصادر المعرفة لدى أبنائو ومؤسساتو، 
ويتطمب ىذا اليدؼ مواجية مواطف الضعؼ في مختمؼ أجزاء الطيؼ المعرفي المعاصرة 
في ىذا المجتمع، أي أف المطموب ىو عممية إصبلح شاممة لقطاع التعميـ العالي في 

 تركز عمى اآلتي:فمسطيف 
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 .تحسيف فرص االلتحاؽ بالتعميـ العالي بأنماطو المختمفة والنجاح فيو 
 .تحسيف أنظمة التعميـ العالي وطرؽ إيصاليا لممستفيديف 
 .تطوير ىياكؿ البحث والتطوير واإلبداع 
 .يجاد خدمات أفضؿ  تطوير تطبيقات المعرفة إلحداث وا 
 المتعمقة بالمسؤولية االجتماعية في جميع الجوانب  إدخاؿ المفاىيـ والقيـ النوعية والخمقية

 التعميمية التعممية.
يجب أف ال تكوف الجامعات معزولة عف المجتمع الذي  محور تقوية النسيج المجتمعي: .2

تعيش فيو، وعمييا أف توسع نشاطاتيا لتشمؿ ما ىو أكثر مف التعميـ والبحث، مثؿ تقوية 
زاب وعشائر وطوائؼ، والعمؿ عمى نشر الديمقراطية العبلقات بيف مكونات المجتمع مف أح

 والتسامح، وتدعيـ حرية التعبير بمختمؼ أشكاليا.
ويتضمف محاربة العنؼ والفساد والجريمة والمخدرات، وغير ذلؾ مف اآلفات  محور السالم: .3

 التي تفتت جسـ المجتمع.
ة االجتماعية لمجامعات يجب إذ أف جزءًا كبيرًا مف المسؤولي محور البيئة والثروات الطبيعية: .4

أف يستيدؼ تطوير البيئة والثروات الطبيعية لممجتمع، كما يستيدؼ إعداد المواطنيف الذيف 
يقدروف البيئة ويسعوف إلبقائيا نظيفة وصحية، ويعمموف كؿ ما يمكنيـ لتجميميا والتغمب 

ذيف يحافظوف عمى عمى مواطف الخطر القائمة أو المحتممة فييا، وكذلؾ إعداد المواطنيف ال
 الثروات الطبيعية، ويعمموف عمى تنميتيا، وحسف استغبلليا لمصالح العاـ.

في قطاع التعميـ العالي مف إدارييف وأكاديمييف وموظفي  محور االلتزام نحو العاممين .5
 خدمات، بتوفر أجواء عمؿ كريمة ليـ، وتحسيف مستوى معيشتيـ.

ؽ وتسييبلت وخدمات الئقة، وتمكينيـ مف التدرب مراف محور االلتزام نحو الطمبة: بتوفير .6
عمى تحمؿ المسؤولية االجتماعية، ومساعدتيـ عمى إيجاد وظائؼ بعد التخرج، أو إنشاء 

 .االندماج في المجتمعمشاريع صغيرة ليـ، وتمكينيـ مف 
 التطور التاريخي لعالقة الجامعة بالمجتمع: 3.3.3

لجزء بالكؿ، فبل توجد الجامعة أبدًا مف فراغ، إف عبلقة الجامعة بالمجتمع ىي عبلقة ا
بيعتيا ونوعية بؿ لكؿ جامعة إقميـ خاص بيا، وبيئة معينة تؤثر بطرؽ مباشرة وغير مباشرة في ط

ـ فإف غاية الجامعة ومبرر وجودىا ىو خدمة و بحثية أو إرشادية، ومف ث  األنشطة تعميمية أ
ط الجامعة بمجتمعيا يعطييا شرعيتيا ويبرر ومعنى ذلؾ أف ارتبا ،المجتمع الذي توجد فيو

وجودىا، حيث أنو ليس أخطر عمى الجامعة مف أف تنفصؿ عف مجتمعيا وتنحصر داخؿ 
 .(2011)الرواشدة،  جدرانيا تنتقؿ المعرفة دوف ارتباط وثيؽ بالمجتمع وقضاياه
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دمات اتصاؿ الجامعات بمجتمعاتيا وتقديـ مجموعة مف األدوار واألنشطة والخ ويعتبر
عد قياـ الجامعة بخدمة مجتمعيا أمرًا ليذا المجتمع أمرًا ضروريًا تفرضو المتغيرات المعاصرة، ويُ 

اختياريًا كما في جامعات دوؿ العالـ الثالث، كما أف عضو ىيئة التدريس مطالب بدور حيوي في 
مى أىـ ذلؾ عند اختياره وتقويمو، والوقوؼ ع ىتقديـ الخدمات المجتمعية، ويجب أف يراع

واقتراح الحموؿ لتمؾ المعوقات  ،المعوقات التي تحوؿ دوف قيامو بيذه األدوار عمى الوجو األمثؿ
بيدؼ تفعيؿ دور عضو ىيئة التدريس بالجامعات في مجاؿ خدمة المجتمع، وتأخذ العبلقة بيف 

جوانب الجامعة والمجتمع صيغة خاصة بسبب ما تتميز بو أىدافيا وفاعميتيا ومدخبلتيا، وأىـ 
ىذا التمييز أف العنصر األساسي في ىذه العبلقة ىو العنصر البشري، فالجامعة تستقطب مف 

 (.2011 )الرواشدة، المجتمع أعمى فئاتو عممًا وثقافة
ومف خبلؿ التطور التاريخي لتطور الجامعة وعبلقتيا بالمجتمع، يمكف تمييز ثبلثة 

 مراحؿ تاريخية لعبلقة الجامعة بالمجتمع:
: وىي التي تبدأ بنشأة الجامعات في العصور الوسطى، حيث كانت الجامعات ال حمة األولىالمر 

د تكوف منفصمة تيتـ إال بالدراسات الفمسفية والبلىوتية، وكانت الجامعات في تمؾ المرحمة تكا
 .(1990 ،)حسف تمامًا عف المجتمع
وفييا بدأت الجامعات تيتـ : وىي في عصر النيضة واالكتشافات الجغرافية، المرحمة الثانية

حياء الفنوف القديمة وتطويرىا.  بالبحث في العموـ بغرض التعرؼ عمى أسرار الطبيعة وا 
ىي المرحمة التي نتجت عف الثورة الصناعية والتكنولوجية، وفييا ظير الكثير  المرحمة الثالثة:

ىتماـ بالدراسات مف المشاكؿ االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وظيرت الحاجة إلى اال
اليندسية وغير ذلؾ، وتحولت الجامعات مف جامعات تعنى بفكر الرجؿ الحر إلى جامعات تعنى 
بإعداد الشباب لمميف الرفيعة المختمفة، وتعد مراكز لآلداب والعموـ الفمسفية والدينية والقانونية، 

نما قطعت شوطًا كبيرًا في الدراسات العممية والتطبيقية المرتبطة بالحياة االقتصادية  وا 
 (1983 ،)جماؿ الديف واالجتماعية

: فالمرحمة الرابعة لعبلقة الجامعة بالمجتمع فقد فرضتيا العديد مف الظروؼ المرحمة الرابعة
والتغيرات العالمية والمحمية، حتى أصبح المجتمع يواجو حاجات مف نوع جديد، وعمى الجامعة 

مع، وىذه الحاجات تتعمؽ بمشاكؿ البيئة وقطاع أف تستجيب لمحاجات أو تنعزؿ عف المجت
اإلنتاج والخدمات باإلضافة إلى الحاجات الخاصة بأفراد المجتمع، وىذا يعني أال تقتصر 
الجامعة عمى خدمات أبنائيا أو خريجييا فقط، بؿ تمتد خدماتيا ألبناء المجتمع جميعًا مف غير 

والمعالجة العممية لمشكبلتيـ االجتماعية، وىذا طبلبيا، وذلؾ ليجدوا في رحابيا العمـ والثقافة 
يعني أف تصبح العبلقة بيف الجامعة والمجتمع عبلقة وثيقة بحيث تمتد داخؿ الجامعة وخارج 
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أسوارىا، وتتداخؿ في المجتمع، وكذلؾ يمتد المجتمع وفروعو داخؿ الجامعة بحيث تستطيع 
 الجامعة أف تحؿ مشكبلتو.

العالـ تتسـ بسرعة التطور والتغيير مما يجعؿ ميمة الجامعة في  : مف حياةالمرحمة الحالية
 .(1990 ،ؽ وأصعب لمبلحظة ىذا التطور )حسفمجتمعيا أد

 :المجتمع خدمة ببرامج االهتمام مبررات
 العممية النواحي في العالمية والتحديات المتغيرات مف بمجموعات اليـو عالمنا يمر
 المتغيرات ىذه يميز ما أف إال الحياة سنة ىو التغير أف ومع ،ةوالثقافي واالجتماعية واالقتصادية

 وتعدد وعالميتو وشموليتو ناحية مف التغير سرعة ىي السابقة، التغيرات عف الحديث العصر في
 (: 2007عامر، ) ىي التغييرات ىذه وأىـ ،أخرى ناحية مف أبعاده

 المعرفي واالنفجار السريع التغير . 
 االتصاؿ وسائؿ في وممحوظا سريعا تطورا أحدث الذي التقني التقدـ . 
 السكاني االنفجار . 
 الميف في التخصص وزيادة العمؿ مفيوـ تطور . 
 الفراغ وقت وزيادة العمؿ وقت اختزاؿ . 

 : منيا أىمية تقؿ ال أخرى تغيرات التغيرات ىذه إلى أيضا يضاؼ كما
 والنفسية التربوية الدراسات في المتسارع التطور . 
 المباشر والبث المواصبلت وسائؿ اءةكف . 
 ومتجددة جديد مصادر عف البحث إلى والحاجة التقميدية الطاقة مف العالـ مخزوف تأكؿ. 
 األرض سطح عمى الطقس توازف في يؤثر بدأ الذي يئيالب التموث . 
 لمواجيتيا جديدة أساليب تتطمب جديدة أمراض ظيور . 
 والميف األعماؿ تتطمبو الذي يالميار  المستوى ارتفاع . 
 وكأف وأنواعو التعميـ مراحؿ مختمؼ في التربوية التعميمية العممية عمى التغيرات ىذه أثرت وقد

 مف أكبر المجتمع قيادات تكويف مف األكبر بالعبء تضطمع كونيا حيث مف الجامعات تصيب
 ا.غيرى

 الخدمات واألنشطة التي تقدمها الجامعة لممجتمع: 4.3.3
جامعة لممجتمع ىي الترجمة الفعمية لوظائؼ الجامعة مف أجؿ تكيؼ األفراد تعد خدمة ال

مع المتغيرات السريعة في عالـ العمـ والتكنولوجيا، وأيضًا مع الحاجات الثقافية والمتزايدة التي 
 تمت نتيجة اتساع وقت الفراغ والتسييبلت التي قدمتيا وسائؿ االتصاؿ الحديثة.
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مكانيات كؿ جامعة عمى حدة، تتنوع مجاالت خدمة المجو  تمع وتتعدد طبقًا لظروؼ وا 
وكذلؾ طبقًا لظروؼ المجتمع المتغير، ولذلؾ نجد ىنالؾ تباينًا واضحًا بيف ما تقدمو الجامعات 
في ىذا المجاؿ، وأيًا كانت تمؾ المجاالت فإنيا عبارة عف أنشطة وممارسات بيدؼ تحقيؽ 

مختمفة )االقتصادية واالجتماعية والسياسية والبيئية(، وذلؾ التنمية الشاممة لممجتمع في جوانبيا ال
ـ العالي لتحسيف عف طريؽ استغبلؿ كؿ القدرات الفعمية والمصادر المادية لمؤسسات التعمي

 .(2007عامر: )أحواؿ المجتمعات
 مجاالت خدمة المجتمع التي تقدميا الجامعات في ثبلثة أنماط ىي: (2007عامر )وقد صنؼ 

وىي بحوث تستيدؼ حؿ مشكمة ما أو سد حاجة المجتمع لخدمة أو  لبحوث التطبيقيةأواًل: ا
 سمعة تحددىا ظروؼ وأوضاع معينة.

وىي خدمات يقوـ بيا أساتذة الجامعة كؿ في مجاؿ تخصصو  االستشارات:تقديم ثانيًا: 
إلى مثؿ لمؤسسات المجتمع الحكومية واألىمية، وكذلؾ أفراد المجتمع الذيف يشعروف بالحاجة 

 ىذه الخدمات.
 لمعامميف في مؤسسات اإلنتاج بما يحقؽ مبدأثالثًا: تنظيم وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيمية 

 ي.مف نمو مين يتبعولمستمرة وما التربية ا
 :نوعيف إلى المجتمع خدمة مجاالت (70: ص1993حداد ) صنؼ كما
 حسب وتوجيييا الدراسية غير الطبلبية طةاألنش في المشاركة في وتتمخص :الجامعة داخل: أوالً 

 أو الرياضية أو واالجتماعية الثقافية الشئوف في ىواياتو أو التدريس ىيئة عضو اىتماـ مجاالت
 .المحمية لمبيئة موجية لمخدمة معسكرات مف يقاـ ما قد أو ،ذلؾ وغير الفنية
 :فييا وحدد تخصصو مجاؿ في لكؿ وتكوف :الجامعة خارج: ثانياً 
 حميا في وتسيـ المجتمع مشكبلت تعالج التي التطبيقية بالبحوث قياـال. 
 الخاص والقطاع الدولة لمؤسسات والمشورة الخبرة تقديـ. 
 عداد الندوات في المشاركة  .اليامة المحاضرات وا 
 الدولة في األخير لتأىيؿ التدريبية الدورات في اإلسياـ. 
 العربية المغة إلى عالـال في الجديدة والمكتشفات البحوث نتائج نقؿ. 
 الطبلب لغير الموجية العممية الكتب تأليؼ.  
 ( مجاالت خدمة الجامعة لممجتمع بما يمي:1993)الجبرصنف و 
 .االستشارات العممية التي تقدمو الجامعة لمؤسسات المجتمع وأفراده 
 .التدريب والتعميـ المستمر الذي تقدمو الجامعة لمكوادر الوظيفية 
 يقي الذي يسعى إلى دراسة مشكبلت المجتمع ومؤسساتو والعمؿ عمى حميا.البحث التطب 
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  نشر العمـ والمعرفة بيف أبناء المجتمع المحمي مف خبلؿ الندوات والمحاضرات وبرامج
 التعميـ المستمر.

 .النقد االجتماعي البناء لتوجيو حركة المجتمع في إطار األىداؼ 
 :(99: ص2001 )العكؿ، يمي فيما جتمعلمم الجامعة خدمةمجاالت  إجمالي ويمكن

 العاممة القوى إعداد خبلؿ مف المنشودة التنمية إحداث عمى القادر البشرى العنصر إعداد 
 .المعاصر العالـ في والتكنولوجية العممية التغيرات مواجية عمى القادرة

 في فةالمختم المؤسسات بيـ لتستفيد الخبرة ذوى مف التدريس ىيئة أماـ الفرصة إتاحة 
 .والخدمات اإلنتاج مجاالت

 إلى باإلضافة ىذا مشكبلتو وحؿ المجتمع ترقية في تسيـ التي والمؤتمرات بالبحوث القياـ 
 .المجتمع لمؤسسات الجامعة تقدميا التي العممية االستشارات

 كفايتيـ لرفع لممينييف المستمر والتدريب( المستمر التعميـ) األعمار جميع مف الكبار تعميـ 
كسابيـو   .المينة ألداء البلزمة الخبرات ا 

 التي والمحاضرات الندوات خبلؿ مف المحمى المجتمع أبناء بيف والمعرفة العمـ نشر 
 .مجتمعيـ مع والتكيؼ مشكبلتيـ حؿ عمى تساعدىـ

 مجاالت في يستحدث ما بكؿ يمموا لكي لخريجيا العممية والمؤتمرات والندوات الحمقات عقد 
 .العممية الحياة في تواجييـ التي لمشكبلتا ومعالجة تخصصيـ

 ومجتمعيـ ببيئتيـ وتربطيـ الثقافي مستواىـ ترفع تثقيفية برامج لطبلبيا تقدـ. 
 وتقوية المنشود االجتماعي والتغير الشاممة التنمية تحقيؽ عمى بالطبع ينعكس ذلؾ كؿ أف ونجد
 ومبلحقتيـ المستحدثة الفنية األساليب ةومعرف اإلنسانية العبلقات وتوثيؽ ،والمشاركة المبادرة روح
 . والتكنولوجي العممي التقدـ لركب
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 المبحث الثالث
 نبذة عن جامعة األقصى الحكومية

 
 تمهيد 0.2.3

ـ كمعيد لممعمميف تحت إدارة الحكومة المصرية، وكاف 9955بدأت جامعة األقصى سنة 
ـ تطػػور المعيػػد إلػػى كميػػة التربيػػة، 9999اليػػدؼ آنػػذاؾ ىػػو إعػػداد المعممػػيف وتػػأىيميـ، وفػػي عػػاـ 

ومنػػػذ ذلػػػؾ الحػػػيف أخػػػذت الكميػػػة تتنػػػامى شػػػيئًا فشػػػيئًا فػػػي خططيػػػا التعميميػػػة، وأقسػػػاميا العمميػػػة، 
وأساتذتيا، وطمبتيػا، وخر جػت كثيػرًا مػف المدرسػيف والبػاحثيف ذوي الكفػاءة العمميػة والتربويػة العاليػة 

والػدكتوراه عبػػر برنػػامج الدراسػات العميػػا المشػػترؾ مػف حممػػة البكػالوريوس، والميسػػانس، والماجسػػتير 
 مع جامعة عيف شمس.

 ـ تحولت كميػة التربيػة الحكوميػة إلػى جامعػة األقصػى، وتضػـ الجامعػة 2669وفي العاـ 
 برنامجػػا أكاديميػػا، ونتيجػػة لمتطػػور ومواكبػػة 37سػػبع كميػػات عمميػػة تمػػنح درجػػة البكػػالوريوس فػػي 

 قصػػػػى كميػػػػة مجتمػػػػع األقصػػػػى لمدراسػػػػات المتوسػػػػطة وىػػػػيالتغيػػػػرات المسػػػػتمرة أنشػػػػأت جامعػػػػة األ
 .(2693، جامعة األقصى)متخصصة بمنح درجة الدبمـو الميني المتخصص والدبمـو المتوسط

 

  رسالة الجامعة 3.2.3
جامعة األقصى ىي مؤسسة تعميـ عاٍؿ حكومية فمسطينية تيدؼ إلػى إعػداد إنسػاف مػزود 

القدرة عمى التعمـ المستمر وتوظيؼ تكنولوجيا المعمومات مف بالمعرفة، و الميارات، والقيـ، ولديو 
خػػػبلؿ بػػػرامج بنػػػاء القػػػدرات، والتعمػػػيـ الجػػػامعي، والبحػػػث العممػػػي، وتنميػػػة وخدمػػػة المجتمػػػع. تمتػػػـز 
جامعة األقصى خبلؿ تحقيقيا لرؤيتيا بالثقافة العربيػة، واإلسػبلمية، ومبػادئ حقػوؽ اإلنسػاف التػي 

بحكػػػـ القػػػانوف، والشػػػفافية، واالحتػػػراـ، والتسػػػامح، والعدالػػػة، والمسػػػاواة،  تشػػػمؿ المسػػػئولية، وااللتػػػزاـ
 .(2693، جامعة األقصى)والتمكيف، والمشاركة ألصحاب المصمحة

 

 رؤية الجامعة 2.2.3
تسعى جامعة األقصى أف تكوف متميزة بيف الجامعات الفمسطينية، واإلقميمية فى مجاالت 

جامعػػػة )خدمػػػة المجتمػػػع المبنيػػػة عمػػػى ثقافػػػة الجػػػودة الشػػػاممةالتعمػػػيـ الجػػػامعي، والبحػػػث العممػػػي، و 
 .(2693، األقصى
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 (2693، الموقع االلكتروني لمجامعة) اإلستراتيجيةاألهداف  1.2.3
تسعى الجامعة إلى نشػر المعرفػة، وتعميػؽ جػذورىا، وخدمػة المجتمػع الفمسػطيني وتطػويره 

فة تسػػتند إلػػى المفػػاىيـ الوطنيػػة وتػػراث خاصػػة، والمجتمػػع العربػػي واإلنسػػاني عامػػة، فػػي إطػػار فمسػػ
 :الحضارة العربية واإلسبلمية، وتسعى لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف خبلؿ

  تعزيػػز التطػػوير المؤسسػػي لجامعػػة األقصػػى مػػف خػػبلؿ تحسػػيف كفػػاءة الػػدعـ المسػػاند لمعمميػػة
 التعميمية التعممية والبحث العممي وخدمة المجتمع.

  لجامعة مف خبلؿ توفير بيئة تعميمية تعممية فاعمة.ا فيتحسيف جودة البرامج األكاديمية 
  تحسػيف المعرفػة و الفيػـ كأسػاس لػدعـ اتخػاذ القػرارات و صػنع السياسػات حػوؿ  فيالمساىمة

قضػػايا جامعػػة األقصػػى و المجتمػػع الفمسػػطيني مػػف خػػبلؿ التشػػبيؾ مػػع المؤسسػػات والمراكػػز 
 والعالمي. واإلقميميالمحمى  التعميمية والبحثية ومؤسسات المجتمع المدني عمى المستوى

  المساىمة في عممية التنمية المستدامة لممجتمع الفمسطيني مف خبلؿ تقديـ الخدمات التعميمية
والتدريبيػػػة والبحثيػػػة واالستشػػػارية والعمػػػؿ التطػػػوعي وذلػػػؾ بالشػػػراكة مػػػع المؤسسػػػات الرسػػػمية 

 والقطاع الخاص. المدنيومؤسسات المجتمع 
  متوسػػط يرتكػػز عمػػى التميػػز واإلتقػػاف ويمبػػى احتياجػػات المجتمػػع تطػػوير نظػػاـ تعميمػػي مينػػي

 التنموية.

 :(2693، الموقع االلكتروني لمجامعة) اإدارة الجامعة ومجالسه 2.2.3

الجامعة عدد مف الييئػات والمجػالس ميمتيػا تحقيػؽ رسػالة الجامعػة وأىػدافيا  يشرؼ عمى
 :فمسفتيا الوطنية، وىذه المجالس ىي وفؽ

 : األمناءمجمس  :أوالً 
األمنػػاء مػػف نخبػػة مػػف الشخصػػيات الفمسػػطينية البػػارزة وتقػػـو عمػػى توجيػػو  يتشػػكؿ مجمػػس

داريػػا وماليػػًا، ورعايػػة مصػػالحيا، وتوثيػػؽ صػػبلتيا مسػػيرة بػػالمجتمع  الجامعػػة ومتابعتيػػا أكاديميػػا وا 
 يا.رسالت الداخمي والخارجي مف اجؿ توفير احتياجاتيا بما يساعدىا عمى تحقيؽ

 : س الجامعةمجم :ثانياً 
الجامعة وتوصية مجمس األمناء واعتماد وزير التربيػة والتعمػيـ العػالي،  بتنسيب مف رئيس

واحػػد  تشػػكيؿ مجمػػس الجامعػػة مػػف السػػادة رئػػيس الجامعػػة ونوابػػو ومسػػاعديو والعمػػداء وممثػػؿ يػػتـ
 ت.منتخب عف كؿ كمية مف الكميا
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 ت: مجالس الكميا :ثالثاً 
مػػف الجامعػػة مجمػػس الكميػػة، ويشػػكؿ كػػؿ مجمػػس مػػف عميػػد الكميػػة عمػػى كػػؿ كميػػة  يتػػولى اإلشػػراؼ

 ومسػػاعد العميػد وعضػوية كػؿ مػف رؤسػػاء األقسػاـ األكاديميػة و اثنػيف مػف أعضػػاء ىيئػة رئيسػيا

 .التدريس يجري انتخابيما باالقتراع
 م: مجالس األقسا :رابعاً 

مجمػػس مػػف رئػػيس عمػػى كػػؿ قسػػـ مػػف أقسػػاـ الجامعػػة مجمػػس القسػػـ، ويتكػػوف كػػؿ  يتػػولى اإلشػػراؼ
 .وعضوية جميع أعضاء ىيئة التدريس في القسـ القسـ رئيسا

 :كميات الجامعة 3.2.3
 :(2693)دليؿ الطالب،  تضـ جامعة األقصى سبع كميات وىي

 كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية. .9
 كمية العمـو التطبيقية. .2

 كمية التربية. .3

 كمية اإلعبلـ. .4

 كمية الفنوف الجميمة. .5

 دارية.كمية العمـو اإل .6

 كمية التربية الرياضية والبدنية. .7

 العمادات والدوائر: 4.2.3
 :(2693)دليؿ الطالب،  تضـ جامعة األقصى عدد مف العمادات والدوائر، ىي

 الشئوف األكاديمية. .9
 الشئوف اإلدارية والمالية. .2

 الشئوف الثقافية والعبلقات العامة. .3

 شؤوف تكنولوجيا المعمومات. .4

 يا والبحث العممي.عمادة الدراسات العم .5

 عمادة التعميـ المستمر. .6

 عمادة شئوف الطمبة. .7

 عمادة القبوؿ والتسجيؿ. .8

 عمادة التخطيط والتطوير. .9

 عمادة ضماف الجودة. .96

 عمادة شؤوف المكتبات. .99
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 كما تضم الجامعة عدد من الدوائر والمراكز منها:
 مركز دراسات وأبحاث البيئة. .9
 مركز أبحاث فيزياء الفمؾ والفضاء. .2

 ز السبلـ لمغة الفرنسية.مرك .3

 مركز القرآف الكريـ والسنة النبوية. .4
 العاممون في جامعة األقصى: 5.2.3

 :في جامعة األقصى فيما يمي بعض البيانات التي توضح أعضاء الييئة األكاديمية واإلدارية
 (2جدول رقم )

 الموظفين األكاديميين واإلداريين المثبتين في جامعة األقصى 
 إلداريينالموظفين ا

 99 توجييي فأقؿ 36 دبمـو 949 بكالوريوس 7 ماجستير
 352 العدد اإلجمالي الموظفين اإلداريين

 الموظفين األكاديميين
 938 محاضر 966 أستاذ مساعد 55 أستاذ مشارؾ 94 أستاذ دكتور

       29 مدرس جامعي
 255 العدد اإلجمالي لمموظفين األكاديميين

 .2013، مايو، ، بيانات غير منشورةن الموظفينشؤودائرة  :المصدر
يوضح الجدوؿ السابؽ أعداد الموظفيف األكاديمييف واإلدارييف المثبتيف في جامعة 

وتـ تصنيؼ الموظفيف اإلدارييف حسب المؤىؿ العممي، وتصنيؼ الموظفيف األقصى، 
أف عدد الموظفيف ويتضح مف الجدوؿ السابؽ األكاديمييف حسب المسمى الوظيفي في الجامعة، 

اإلدارييف باختبلؼ مسمياتيـ اإلدارية ما بيف إداري ومحاسب ومبرمج وميندس وسكرتير وفني 
دارات وعمادات الجامعة  283وغيرىا مف المسميات بمغ ) موظفًا( موزعيف عمى كميات وا 

كميات و أقساـ عمى أكاديميًا( موزعيف  388المختمفة، وعدد أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة بمغ )
 الجامعة المختمفة.
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 (1جدول رقم )
 حسب الكميات العممية في جامعة األقصى أعضاء هيئة التدريستصنيف 

 المجموع مدرس جامعي محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ دكتور 
 97 - 29 44 26 4 كمية العموم التطبيقية
 كمية اآلداب والعموم 

 اإلنسانية
5 92 59 47 7 922 

 962 99 24 44 98 5 التربية كمية
 95 9 7 5 2 - كمية اإلعالم

 92 9 8 2 9 - كمية الفنون الجميمة
 23 - 92 9 2 - كمية التربية الرياضية
 97 9 99 5 - - كمية العموم اإلدارية

 255 المجموع
 .2013، مايو، شؤون الموظفين، بيانات غير منشورةدائرة : المصدر

نيؼ وتوزيع أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة عمى كميات يوضح الجدوؿ السابؽ تص
الجامعة المختمفة، وعدد أعضاء الييئة التدريسية في كؿ كمية، وتـ تصنيفيـ حسب الرتبة 

 العممية. 
 طمبة الجامعة وخريجيها: 6.2.3

 أواًل: طمبة الجامعة:
( طالبػة، 95986و)( طالػب 6769) 2692/2693بمغ عدد الطمبة في جامعة األقصػى فػي عػاـ 

 (.2693)عمادة القبوؿ والتسجيؿ،  2699/2692( خريج في عاـ 2333يف )وعدد الخريج
 :2693-2668إحصائيات توضيحية ألعداد الطمبة خبلؿ الفترة وفيما يمي 

 (2جدول رقم )
 أعداد الطمبة

 اإلجمالي طالبات طالب الفترة
2667/2668 5625 9969 94986 
2668/2669 5649 96693 95654 
2669/2696 4938 96769 95767 
2696/2699 4496 99455 96445 
2699/2692 5279 92756 98629 
2692/2693 6769 95986 29889 

 .2013عمادة القبول والتسجيل، بيانات غير منشورة، مايو،  :المصدر
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بارًا يوضح الجدوؿ السابؽ أعداد الطبلب والطالبات في الجامعة عمى فترات مختمفة، اعت
حيث بمغ إجمالي عدد ، 2012/2013وحتى العاـ الدراسي  2007/2008مف العاـ الدراسي 

زيادة في ( طالب وطالبة، ويوضح الجدوؿ 14186) 2007/2008الطمبة في العاـ الدراسي 
حيث بمغ إجمالي عدد الطمبة في العاـ الدراسي الماضي  أعداد الطمبة المنتسبيف لمجامعة،

يف وىذا يعود إلى عدة أسباب أىميا وجود فرع ( طالب وطالبة،21889) 2012/2013
ي المحافظات الجنوبية )المواصي(، وكذلؾ انخفاض لمجامعة، أحدىما في مدينة غزة، والثاني ف

قيمة رسـو الساعة المعتمدة في أغمب التخصصات في الجامعة مقارنة بالجامعات المحمية 
كذلؾ إلى التسييبلت التي تقدميا الجامعة فيما يتعمؽ بتأجيؿ دفع رسوـ الفصؿ  األخرى،

مكانية تقسيط الرسوـ الدراسية.  الدراسي، وا 
 (3جدول رقم )

 أعداد الخريجين
 اإلجمالي طالبات طالب الفترة

2667/2668 967 9665 2592 
2668/2669 882 9744 2626 
2669/2696 899 9867 2758 
2696/2699 974 2629 2995 
2699/2692 629 9792 2333 

 .2013عمادة القبول والتسجيل، بيانات غير منشورة، مايو،  :المصدر
يوضح الجدوؿ السابؽ أعداد الخريجيف في الجامعة عمى فترات مختمفة، اعتبارًا مف العاـ 

ي حيث بمغ إجمالي الخريجيف ف، 2012/2013وحتى العاـ الدراسي  2007/2008الدراسي 
 ( خريج وخريجة.2333) 2699/2692 الماضي العاـ الدراسي

 الجامعة والمجتمع المحمي: 01.2.3
انطبلقػػًا مػػف أىػػداؼ جامعػػة األقصػػى ورسػػالتيا فػػي خدمػػة المجتمػػع الفمسػػطيني فػػي تػػوفير 
يمانًا منيػا  الخبرات والكفاءات العممية والفنية القادرة عمى مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة، وا 

فػػػػػي بنػػػػاء جيػػػػػؿ حضػػػػاري مثقػػػػػؼ يأخػػػػذ عمػػػػػى عاتقػػػػو بنػػػػػاء الدولػػػػة الفمسػػػػػطينية بػػػػدورىا اإليجػػػػابي 
العديػػد مػػف الخػػدمات واألنشػػطة والفعاليػػات التػػي تخػػدـ عمػػى تقػػديـ الجامعػػة  تعمػػؿومؤسساسػػتيا، 

الػػػدوائر الكميػػػات و المجتمػػػع المحمػػػي، وكػػػذلؾ الطمبػػػة والعػػػامميف فييػػػا، وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ العمػػػادات و 
 لموجودة في الجامعة، وسيتـ استعراض بعض ىذه األنشطة والفعاليات كاآلتي:المختمفة ا

  عبر كمياتيػا المختمفػة،  الجامعة العديد مف المؤتمرات العممية خبلؿ السنوات الماضية،عقدت
وذلؾ تحقيقًا لسياسة الجامعة في مواكبة التطور العممي، واسػتثارة الطاقػات البحثيػة، واإلسػياـ 
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اإلبػػػداع العممػػػي، وىػػػدفت ىػػػذه المػػػؤتمرات إلػػػى تشػػػجيع البحػػػث العممػػػي فػػػي  فػػػي تنميػػػة عمميػػػة
مكانيػػػة ، فػػػي تطػػػور وتقػػػدـ المجتمػػػع المجػػػاالت المختمفػػػة، واسػػػتثمار نتػػػائج األبحػػػاث العمميػػػة وا 

تطبيػػؽ ىػػذه النتػػائج فػػي حػػؿ المشػػكبلت التػػي تواجػػو المجتمػػع المحمػػي، وكػػذلؾ تحقيػػؽ التقػػدـ 
 .(2693، وني لمجامعةالموقع االلكتر ) المجتمعيوالتطور 

 بعقػػد العديػػد مػػف الػػدورات التدريبيػػة  فػػي الجامعػػة قامػػت عمػػادة شػػؤوف التنميػػة وخدمػػة المجتمػػع
 وأعضػاءوذلؾ بيدؼ بناء قدرات الفئات المستيدفة، واالرتقاء بأداء مؤسسات واألياـ العممية، 

، ومػػػػف ىػػػػذه المجتمػػػػع المحمػػػػي، والمسػػػػاىمة الجػػػػادة فػػػػي تحقيػػػػؽ التنميػػػػة الشػػػػاممة والمسػػػػتدامة
 :(2693)التقرير السنوي لعمادة شؤوف التنمية وخدمة المجتمع،  األنشطة

قامػػت العمػػادة بتنظػػيـ وتنفيػػػذ اليػػـو اليوتػػوبي، وذلػػؾ بالتعػػػاوف مػػع شػػركة يوتوبيػػا لحمػػػوؿ  -
ر األمثػػؿ السػػتغبلؿ التكنولوجيػػا التػػدريب، وتخمػػؿ ىػػذا اليػػـو ورشػػة عمػػؿ بعنػػواف "االسػػتثما

 طاقات الشباب".

لطمبػة واصؿ مع جمعية اإلغاثة الطبيػة واالتفػاؽ عمػى عقػد دورات تدريبيػة وتثقيفيػة تـ الت -
 تخصص التكنولوجيا الطبية.

عقدت العمادة وبالتعاوف مع قسـ التكنولوجيا الطبية يوـ عممي بعنواف "المخاطر الناجمة  -
 .عف سوء استخداـ المضادات الحيوية"

 الميني المتخصص في بعض التخصصات منيػا:  نفذت عمادة التعميـ المستمر برامج الدبموـ
فف اإلذاعة والتمفزيوف، والعبلقات العامة واإلعػبلـ، وفػي البرمجػة وتحميػؿ الػنظـ، كػذلؾ نفػذت 
العمػػػادة العديػػػد مػػػف البػػػرامج التدريبيػػػة المبنيػػػة عمػػػى الشػػػراكة المجتمعيػػػة لممؤسسػػػات الحكوميػػػة 

)التقريػػر السػػنوي لعمػػادة التعمػػيـ  مجالبػػرااألنشػػطة و والغيػػر حكوميػػة فػػي قطػػاع غػػزة، مػػف ىػػذه 
 :(2693المستمر، 

برنامج التأىيؿ التربوي لممدربيف المينييف والفنييف: وذلػؾ ضػمف برنػامج التػدريب المينػي  -
 .GTZالمتفؽ عميو مع الوكالة األلمانية لمتعاوف الفني 

ي : وىػػدؼ البرنػػامج إلػػى تأىيػػؿ وتػػدريب مربيػػات األطفػػاؿ فػػSOSبرنػػامج قريػػة األطفػػاؿ  -
 أساليب التربية الحديثة لؤلطفاؿ، وتـ تنفيذ البرنامج في قرية األطفاؿ في محافظة رفح.

برنامج وزارة الشؤوف االجتماعية: نفذت العمادة العديد مف الدورات اإلداريػة فػي مجػاالت  -
مختمفػػة )ميػػارات االتصػػاؿ، إدارة المشػػاريع، إدارة الوقػػت، الصػػحة النفسػػية، لغػػة اإلشػػارة، 

لموظفي وزارة الشؤوف االجتماعية، وىدؼ البرنامج إلػى رفػع القػدرة المؤسسػاتية وغيرىا(، 
 لدييـ.
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برنػػامج الصػػحة النفسػػية التمريضػػية: نفػػذت العمػػادة عػػدد مػػف الػػدورات فػػي مجػػاؿ اإلرشػػاد  -
الصػػحي والنفسػػي، بالتعػػاوف مػػع برنػػامج غػػزة لمصػػحة النفسػػية بيػػدؼ رفػػع الػػوعي الثقػػافي 

 ؤسسات الحكومية.والصحي لدى العامميف في الم

 تنفيذ دورة لموظفي األمف والحراسات في الجامعة بيدؼ تطوير أداءىـ. -

 تنفيذ دورة بعنواف "فف االتصاؿ والتواصؿ مع الجميور" لموظفي سمطة األراضي بغزة. -

 األنشطة فػي مجػاالت مختمفػة، منيػا )التقريػر السػنوي  قامت عمادة شؤوف الطمبة بتنفيذ بعض
 (.2693، لعمادة شؤوف الطمبة

 تنظيـ المعرض التجاري التسوقي في جامعة األقصى. -

جػػراء االنتخابػات، وذلػؾ بالتنسػػيؽ  - عقػد ورشػة عمػؿ بعنػػواف المشػاركة السياسػية لمشػباب وا 
 مع االتحاد العاـ لممراكز الثقافية.

تنظيـ ورشة عمؿ حوؿ اإلعبلـ االجتماعي وأثره عمى المشػاركة السياسػية، بالتعػاوف مػع  -
 اد لمتأىيؿ المجتمعي.جمعية الود

 متابعة مشاكؿ الطمبة والعمؿ عمى حميا. -

 تطوير برنامج البحث االجتماعي، والذي بموجبو يتـ تأجيؿ دفع الرسـو الدراسية لمطمبة. -

توزيػػع العديػػد مػػف المسػػاعدات النقديػػة والعينيػػة عمػػى الطمبػػة المحتػػاجيف، والتػػي تقػػدـ مػػف  -
 الجمعيات والمؤسسات المختمفة.
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 الثـــالثالفصل 

 المنهجية واإلجراءات
 

 المبحث األول: منهجية الدراسة.

 المبحث الثاني: تحميل خصائص عينة الدراسة.
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 تمهيد:
يتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج الدراسة، واألفراد مجتمع الدراسة وعينتيا، وكذلؾ أداة 

لئلجراءات  يتضمف ىذا الفصؿ وصفاً الدراسة المستخدمة وطرؽ إعدادىا، وصدقيا وثباتيا، كما 
كما يتناوؿ ىذا الفصؿ تحميؿ خصائص التي قاـ بيا الباحث في تقنيف أدوات الدراسة وتطبيقيا، 

 أفراد العينة التي تـ دراستيا، وذلؾ مف خبلؿ استعراض المباحث التالية:
 المبحث األول: منهجية الدراسة.

 المبحث الثاني: تحميل خصائص عينة الدراسة.
 

 
 المبحث األول
 منهجية الدراسة

 تمهيد: 1.1.3
جراءاتيا ليتـ مف الطريقة التي يتتبع الباحث خطاىا،  ابأني تعتبر منيجية الدراسة وا 
وعف طريقيا يتـ الحصوؿ عمى البيانات المطموبة ، خبلليا إنجاز الجانب التطبيقي مف الدراسة

يتـ تفسيرىا في ضوء أدبيات الدراسة  إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتوصؿ إلى النتائج التي
 المتعمقة بموضوع الدراسة، وبالتالي تحقؽ األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا.

حيث تناوؿ ىذا المبحث وصفًا لمنيج الدراسة المتبع، وطرؽ جمع البيانات، وتحديد 
ة الدراسة مجتمع الدراسة، وكيفية اختيار وتحديد العينة، باإلضافة إلى شرح خطوات إعداد أدا

اإلستبانة مف  نة المختارة، وقياس صدؽ وثبات ىذهعمى أفراد العي تمة في إستبانة وزعثوالمتم
، بما يعزز الثقة والدقة في النتائج التي سيتـ الحصوؿ اأجؿ التأكد مف سبلمة ووضوح فقراتي

تخدـ في عمييا، كما ويتناوؿ ىذا المبحث تحديد األساليب واالختبارات اإلحصائية التي ستس
 تحميؿ نتائج الدراسة واختبار فرضياتيا. 

 أسموب الدراسة 2.1.3
بناًء عمى طبيعة الدراسة واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا، فقد استخدـ الباحث المنيج   

الوصفي التحميمي، والذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع، وييتـ بوصفيا وصفًا 
عبيرًا كيفيًا وكميًا، كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمومات المتعمقة دقيقًا، ويعبر عنيا ت

بالظاىرة مف أجؿ استقصاء مظاىرىا وعبلقاتيا المختمفة، بؿ يتعداه إلى التحميؿ والربط والتفسير، 
لموصوؿ إلى استنتاجات يبني عمييا التصور المقترح، بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف 

 الموضوع.  
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 طرق جمع البيانات: 3.1.3
 :اعتمد الباحث عمى نوعيف مف البيانات

تـ الحصوؿ عمى المصادر األولية مف خبلؿ تصميـ إستبانة كأداة  مصادر البيانات األولية: .1
 اإلحصائي. SPSSرئيسية لمدراسة، ومف ثـ تفريغ وتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج 

في معالجة اإلطار النظري لمدراسة لمبحث إلى حيث اتجو الباحث  مصادر البيانات الثانوية: .2
مصادر البيانات الثانوية والتي تتمثؿ في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العبلقة، 
والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة، 

 وبعض المواقع ذات الصمة عمى شبكة اإلنترنت.
 مجتمع الدراسة: 4.1.3

في جامعة األقصى الحكومية،  أعضاء ىيئة التدريس المثبتيفيتكوف مجتمع الدراسة مف 
 .عضو ىيئة تدريس( 388وقد بمغ عدد أفراد ىذا المجتمع )

 مجتمع الدراسة -(7جدول رقم )
 المجموع مدرس جامعي محاضر أستاذ مساعد أستاذ مشارك أستاذ دكتور 

 97 - 29 44 26 4 يقيةكمية العموم التطب
 كمية اآلداب والعموم 

 اإلنسانية
5 92 59 47 7 922 

 962 99 24 44 98 5 كمية التربية
 95 9 7 5 2 - كمية اإلعالم

 92 9 8 2 9 - كمية الفنون الجميمة
 23 - 92 9 2 - كمية التربية الرياضية
 97 9 99 5 - - كمية العموم اإلدارية
 255 30 025 031 22 01 المجموع

 عينة الدراسة: 5.1.3
عينة الدراسة باستخداـ طريقة العشوائية الطبقية كأحد األساليب اإلحصائية تـ اختيار 

تكونت المستخدمة، لتكوف ممثمة لمجتمع الدراسة وفقًا لقواعد البحث العممي في اختيار العينات، و 
تـ و  ،ة األقصى الحكوميةفي جامع أعضاء ىيئة التدريسمف  عضو( 190عينة الدراسة مف )
، وبذلؾ تكوف النسبة إستبانة 158عمى جميع أفراد عينة  الدراسة، وتـ استرداد توزيع االستبانات 

استبانات نظرًا لعدـ  3، وبعد تفحص االستبانات تـ استبعاد %(83.16المئوية لمردود ىي )
ستبانات الخاضعة لمدراسة تحقؽ الشروط المطموبة لئلجابة عمى اإلستبانة، وبذلؾ يكوف عدد اال

 .إستبانة 155
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 العينة االستطالعية: 6.1.3
( مفردة مف مجتمع الدراسة، وتـ توزيع 30تـ اختيار عينة استطبلعية مكونة مف ) 

( إستبانة، وقد أجرى عمييا التحميؿ اإلحصائي لمتحقؽ مف 30اإلستبانة عمييا واسترجاع )
، وبعد التأكد مف صدؽ وسبلمة اإلستبانة اإلستبانةاالتساؽ الداخمي والصدؽ البنائي وثبات 

مع مبلحظة إضافة العينة االستطبلعية إلى عينة بار تـ توزيعيا عمى عينة الدراسة، لبلخت
 الدراسة، بسبب عدـ حدوث أي تغيير عمى أسئمة اإلستبانة.

 أداة الدراسة: 7.1.3
الفمسطينية في خدمة لتحقيؽ ىدؼ الدراسة المتمثؿ في التعرؼ عمى دور الجامعات 

المجتمع في ضوء مسؤوليتيا االجتماعية مف وجية نظر أعضاء الييئة التدريسية، تـ بناء 
وتصميـ إستبانة الدراسة باالستفادة مف األدبيات السابقة المشابية، واستشارة ذوي الخبرة 

 واالختصاص في ىذا المجاؿ في الحقؿ األكاديمي والميني.
 رئيسيين هما: سمينق مناإلستبانة  تكونوت

)الجنس، العمر،  فقرات 6ويتكوف مف  وىو عبارة عف البيانات الشخصية والوظيفية: القسم األول
 المؤىؿ العممي، سنوات الخدمة، الرتبة األكاديمية، مكاف العمؿ(.

 كما يمي: مجاالتثبلثة وتـ تقسيمو إلى  ،الدراسة محاوروىو عبارة عف  القسم الثاني
 :، وىيفرعية محاورلى ثبلث إ وينقسـ :مسؤولية الجامعة تجا  المجتمع األول: المجال
 فقرة 12ويتكوف مف  نشر الثقافة وتقديم االستشارات: أوالً 
 فقرات 9ويتكوف مف  دعم النمو االقتصادي: ثانياً 
 فقرات 7ويتكوف مف  تحقيق التقدم المجتمعي: ثالثاً 

 :، وىيعيةفر  محاور أربعةلى إوينقسـ  :الجامعةالثاني: المسؤولية تجا  العاممين في  المجال
 فقرات 7ويتكوف مف  : تقوية السمطات وتعزيزهاأوالً 
 فقرة 5ويتكوف مف  : مواصفات موقع العملثانياً 
 فقرات 6ويتكوف مف  : التدريب والتعميم المستمرثالثاً 
 فقرات 13ويتكوف مف  : دعم وتشجيع الباحثينرابعاً 

 :فرعية كما يمي محاورلى ثبلث إوينقسـ  :ية تجا  الطالب: المسؤولالثالث المجال
 فقرات 7ويتكوف مف  توفير اإلمكانيات البحثية والمعممية:أوالً 
 فقرات 6ويتكوف مف  : ربط المادة العممية بالمجتمع والبيئةثانياً 
 فقرات 9ويتكوف مف : ترسيخ قيم المواطنةثالثاً 
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االعتبار وضع أسئمة تغطي كافة جوانب اإلستبانة تـ األخذ بعيف  هوعند وضع ىذ 
الدراسة النظرية، وتمبي جميع المتطمبات والمتغيرات ذات التأثير عمى فرضيات الدراسة، مع 
مراعاة أف تكوف معظـ األسئمة واضحة وذات نيايات مغمقة، لسيولة وسرعة اإلجابة عمييا 

فراد العينة، وذلؾ لشرح اإلستبانة شخصيًا عمى أ اتميا، وقد تـ توزيع أغمب االستبانوسيولة تحمي
 .ا، ومراعاة الجدية في اإلجابة عميياوتوضيح أي غموض فيي

، حيث يمثؿ (8كما ىو موضح في جدوؿ رقـ )  10-1وقد كانت اإلجابات عمى كؿ فقرة  مف 
 ( غير موافؽ مطمقًا.1( موافؽ بشدة، والرقـ )10الرقـ )

 (8جدول رقم)
 جاباتمقياس اإل

 موافق بشدة  موافق مطمقاً غير  التصنيف
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجة

 خطوات بناء اإلستبانة: 8.1.3
اإلستبانة عمى بعد استطبلع رأي عدد مف المتخصصيف في مجاؿ الدراسة، تـ إعداد  

 النحو التالي:
إعداد إستبانة تحديد المجاالت الرئيسية لئلستبانة والفقرات الخاصة بكؿ مجاؿ، ومف ثـ  .1

 في جمع البيانات والمعمومات. اجؿ استخداميأمف  ةيأول
 اإلستبانة مف موضوعية وشموؿ. همراعاة قواعد البحث العممي عند إعداد ىذ .2
 لجمع البيانات. اجؿ اختبار مدى مبلئمتيأعرض اإلستبانة عمى المشرؼ مف  .3
 تعديؿ اإلستبانة بشكؿ أولي حسب ما يراه المشرؼ. .4
مف المحكميف والذيف قاموا بدورىـ بتقديـ النصح  تـ عرض اإلستبانة عمى مجموعة .5

جراء التعديبلت البلزمة )ممحؽ رقـ واإلرشاد   .(1وا 
 .لفحص صدؽ وثبات األداةميدانية أولية لئلستبانة  استطبلعيةإجراء دراسة  .6
عمى جميع أفراد العينة لجميع البيانات  االنيائية، ثـ توزيعي اإعداد اإلستبانة في صورتي .7

جراء التحميؿ اإلحصائي. ا(، ثـ جمعي2ممحؽ رقـ البلزمة )  وا 
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 :أداة الدراسةصدق  9.1.3
وقد قاـ الباحث  ،مف أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسوصدؽ اإلستبانة يعني التأكد 

 :بطريقتيف ىمابالتأكد مف صدؽ أداة الدراسة 
 صدق المحكمين .1

متخصصيف في ( 10عمى مجموعة مف المحكميف تألفت مف ) تـ عرض اإلستبانة
( أسماء المحكميف الذيف قاموا مشكوريف بتحكيـ أداة 1ويوضح الممحؽ رقـ ) ،اإلدارة واإلحصاء

، وذلؾ لبلسترشاد بآرائيـ في مدى مناسبة فقرات اإلستبانة لميدؼ منيا، والتأكد مف صحة الدراسة
ومدى كفاية ، نتمي إليوتالذي  لممجاؿدى مناسبة كؿ عبارة مالصياغة المغوية ووضوحيا، و 

، وقد تمت االستجابة آلراء متغيرات الدراسة األساسية مجاالتمف  مجاؿالعبارات لتغطية كؿ 
 ااإلستبانة في صورتي تالمحكميف مف إضافة أو حذؼ أو تعديؿ لبعض الفقرات، وبذلؾ خرج

 (.2النيائية )انظر الممحؽ رقـ 
 صدق المقياس .2

 Internal Validityاالتساق الداخمي أواًل: 
ويقصد بصدؽ االتساؽ الداخمي قوة االرتباط بيف درجات كؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة، 
والدرجة الكمية لممجاؿ الرئيسي الذي تنتمي إليو، وتـ حسب االتساؽ الداخمي لفقرات اإلستبانة مف 

 نفسو.  لممجاؿخبلؿ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة والدرجة الكمية 
 مسؤولية الجامعة تجا  المجتمعاألول:  لممجالخمي نتائج االتساق الدا . أ

 (9جدول رقم )
 "مسؤولية الجامعة تجا  المجتمع"  مجالمعامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات 

 لممجالمع الدرجة الكمية   

 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 أواًل: نشر الثقافة وتقديم االستشارات
 0.000 0.598 تتوافؽ رسالة الجامعة وأىدافيا مع أىداؼ وقيـ المجتمع.  .1

2.  
تقدـ الجامعة استشارات مينية لمؤسسات المجتمع المحمي بناًء عمى نتائج 

 دراسات وأبحاث تـ تنفيذىا.
0.659 0.000 

 0.000 0.694 تقدـ الجامعة استشارات إدارية وفنية لمؤسسات المجتمع المحمي.  .3

4.  
لجامعة ألعضاء ىيئة التدريس بالعمؿ كمتطوعيف في مؤسسات تسمح ا

 المجتمع المحمي.
0.591 0.001 

 0.000 0.763 تضع الجامعة برامج توعية مجتمعية في مجاؿ خدمة البيئة المحمية.  .5

 0.000 0.779 تبـر الجامعة اتفاقات لمتعاوف العممي والتطبيقي مع مؤسسات المجتمع المحمي.  .6
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 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 0.000 0.719 مصادر معمومات متنوعة ألفراد المجتمع المحمي. توفر الجامعة  .7

 0.000 0.733 تسمح الجامعة ألفراد المجتمع باستخداـ مكتبتيا.  .8

9.  
تعمؿ الجامعة عمى إطبلع وتوجيو أفراد المجتمع المحمي عمى المستجدات 

 التي تحصؿ في مختمؼ أنحاء العالـ.
0.814 0.000 

10.  
اكز متخصصة لتقديـ استشارات ألفراد المجتمع تعمؿ الجامعة عمى إنشاء مر 

 المحمي.
0.708 0.000 

 0.000 0.728 تسمح الجامعة ألفراد المجتمع باستخداـ مرافقيا كالمبلعب والمختبرات والحدائؽ.  .11

 0.000 0.741 تسيـ إدارة الجامعة بإقامة ندوات ثقافية لممجتمع المحمي.  .12

 ثانيًا: دعم النمو االقتصادي

1.  
الجامعة المجاؿ لكوادرىا المتخصصة لممساىمة في تطوير مؤسسات تفسح 

 المجتمع المحمي.
0.765 0.000 

 0.000 0.842 تعقد الجامعة شراكات مع المؤسسات اإلنتاجية.   .2

 0.000 0.924 تقترح الجامعة حمواًل مينية مناسبة لمشكبلت المجتمع االقتصادية.  .3

 0.000 0.864 كارات عممية جديدة.تشارؾ الجامعة المجتمع في إنتاج ابت  .4

 0.000 0.801 تقترح الجامعة مشاريع اقتصادية تسيـ في تنمية المجتمع.   .5

6.  
تشارؾ الجامعة المؤسسات اإلنتاجية في المجتمع المحمي في إجراء البحوث 

 والدراسات التي تطمبيا.
0.875 0.000 

 0.000 0.819 لتنمية االقتصادية.تعد الجامعة تقارير وأوراؽ عمؿ لصناع القرار تتعمؽ با  .7

 0.000 0.855 تساعد مخرجات البحث العممي في الجامعة في إنتاج منتجات جديدة.  .8

 0.000 0.804 تسيـ مخرجات البحث العممي في الجامعة في تحسيف جودة المنتجات.  .9

 ثالثًا: تحقيق التقدم المجتمعي
 0.000 0.785 مؤسسات المجتمع المحمي.  تصمـ الجامعة برامج لتنمية ميارات العامميف في  .1

 0.000 0.819 تنظـ الجامعة الندوات إليجاد حموؿ لبعض مشكبلت البيئة المحمية.  .2

3.  
تيتـ الجامعة بعقد مؤتمرات عممية وورش عمؿ وأياـ دراسية تتعمؽ بخدمة 

 المجتمع.
0.792 0.000 

 0.000 0.797 ؿ التعميـ المستمر.تنفذ الجامعة برامج لتطوير ميارات أفراد المجتمع مف خبل  .4

 0.000 0.786 توفر الجامعة دورات عممية عالية المستوى ألفراد المجتمع.   .5

6.  
تنظـ الجامعة دورات في مجاالت محو األمية وتعميـ الكبار وتشرؼ عمى 

 تنفيذىا.
0.597 0.000 

7.  
 تقـو الجامعات بتنظيـ لقاءات بيف أعضاء ىيئة التدريس ومؤسسات المجتمع

 المحمي لتبادؿ الخبرات.
0.808 0.000 

 0.361"  تساوي 30ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
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األوؿ "مسؤولية  المجاؿيوضح الجدوؿ السابؽ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات  
المبينة دالة عند  ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباطلممجاؿالجامعة تجاه المجتمع" والدرجة الكمية 

 .صادؽ لما وضع لقياسو المجاؿوبذلؾ يعتبر ،(α = 0.05مستوى معنوية )
 
 الثاني: المسؤولية تجا  العاممين في الجامعة لممجالنتائج االتساق الداخمي  . ب

 (10جدول رقم )
امعة" معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة من فقرات مجال "المسؤولية تجا  العاممين في الج

 مع الدرجة الكمية لممجال

 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 أواًل: تقوية السمطات وتعزيزها
 0.000 0.703 يتـ إشراؾ العامميف  في عممية اتخاذ القرارات.  .1

 0.000 0.795 يوجد قنوات اتصاؿ واضحة بيف العامميف والرؤساء.  .2

 0.000 0.647 الوظيفي. يشعر العامموف باألماف والرضا  .3

 0.002 0.539 تعتمد الجامعة نظاـ مكافآت وحوافز عادلة لتشجيع العامميف.  .4

 0.001 0.559 يساىـ العامموف في حؿ مشكبلت العمؿ.  .5

 0.008 0.474 يساىـ العامموف في تقديـ االقتراحات لتطوير الجامعة.  .6

 0.000 0.778 التكنولوجيا الحديثة.تيسر الجامعة التواصؿ بيف العامميف فييا باستخداـ   .7

 ثانيًا: مواصفات موقع العمل
 0.000 0.815 توفر الجامعة بيئة عمؿ مناسبة لمعامميف.  .1

 0.000 0.858 توفر الجامعة األدوات والمستمزمات البلزمة إلتماـ العمؿ.  .2

 0.000 0.808 توفر الجامعة مختبرات مجيزة بأحدث الوسائؿ.  .3

 0.000 0.685 مة االنترنت باستمرار لمعامميف. توفر الجامعة خد  .4

 0.000 0.698 توفر الجامعة مكاتب وأثاث مناسب لمعامميف.  .5

 ثالثًا: التدريب والتعميم المستمر
 0.000 0.854 توفر الجامعة برامج تدريبية وتأىيمية لمعامميف.   .1

 0.000 0.856 تقـو الجامعة بعقد ندوات تثقيفية لمعامميف.  .2

 0.000 0.871 الجامعة العامميف عمى تبادؿ الخبرات فيما بينيـ. تشجع  .3

 0.000 0.740 توفر الجامعة لمعامميف أحدث المصادر واألبحاث ذات العبلقة بالعمؿ.  .4

 0.000 0.704 يتاح لمعامميف فرص التعمـ واكتساب أشياء جديدة في مجاؿ العمؿ.  .5

6.  
مفيـو المسؤولية االجتماعية  تعقد الجامعة دورات تدريبية لمعامميف لتعزيز

 لدييـ.
0.626 0.000 
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 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 رابعًا: دعم وتشجيع الباحثين

 0.000 0.882 تعتمد الجامعة ميزانية مخصصة لدعـ البحث العممي.  .1

 0.001 0.571 تصدر الجامعة مجمة عممية محكمة.  .2

3.  
تحرص الجامعة عمى االتصاؿ المستمر مع مراكز البحوث العممية 

 ية.المحمية والعالم
0.846 0.000 

 0.000 0.861 تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا عمى البحث العممي.  .4

5.  
توفر الجامعة ألعضاء ىيئة التدريس االطبلع عمى أحداث الدراسات في 

 مجاؿ تخصصيـ.
0.814 0.000 

 0.000 0.641 تتبنى الجامعة نشر كتب مف تأليؼ أعضاء ىيئة التدريس فييا.  .6

7.  
معة أعضاء ىيئة التدريس فييا عمى المشاركة في المؤتمرات تشجع الجا

 العممية والندوات التي تعقد خارج الجامعة.
0.777 0.000 

8.  
تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس لنشر أبحاثيـ في مجبل ت عممية 

 ذات سمعة مرموقة.
0.838 0.000 

9.  
تمرات العممية تدعـ الجامعة أعضاء ىيئة التدريس ماليًا لممشاركة في المؤ 

 الدولية.
0.631 0.000 

 0.000 0.797 توفر الجامعة مراكز بحثية مناسبة ألعضاء ىيئة التدريس.  .10

 0.000 0.784 تحرص الجامعة عمى ابتعاث العامميف في أفضؿ الجامعات العالمية.  .11

 0.000 0.812 تحرص الجامعة عمى تشجيع العامميف الستكماؿ الدراسات العميا.  .12

13.  
الجامعة بقواعد بيانات عربية وعالمية وتوفيرىا ألعضاء ىيئة تشترؾ 

 التدريس مجانًا.
0.753 0.000 

 0.361"  تساوي 30ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
يوضح الجدوؿ السابؽ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني "المسؤولية  

ة" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة تجاه العامميف في الجامع
 .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو،(α = 0.05عند مستوى معنوية )
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 الثالث: المسؤولية تجا  الطالب لممجالنتائج االتساق الداخمي  . ج
 (11جدول رقم )
 ن فقرات مجال "المسؤولية تجا  الطالب" معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل فقرة م

 مع الدرجة الكمية لممجال

 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

 أواًل: توفير اإلمكانيات البحثية والمعممية

1.  
تزود الجامعة المختبرات والمشاغؿ بالمستمزمات واألدوات الضرورية 

 لمعممية التعميمية التعممية.
0.739 0.000 

2.  
تحرص الجامعة عمى التدريب العممي لطمبتيا في مختمؼ المؤسسات 

 المحمية.
0.695 0.000 

 0.000 0.809 توفر الجامعة مصادر معمومات متنوعة لمطمبة.  .3

 0.000 0.797 توفر الجامعة شبكة حواسيب حديثة لبلستخداـ في العممية التعميمية.  .4

 0.000 0.866 لممساىمة في نشر المعرفة.توظؼ الجامعة التقنيات الحديثة في مرافقيا   .5

 0.000 0.786 توفر الجامعة قاعات دراسية مناسبة ومجيزة بأحدث الوسائؿ التعميمية.  .6

7.  
توفر الجامعة قاعات دراسية مناسبة ألعداد الطمبة بحيث تسيـ في 

 عممية االستيعاب عند الطمبة.
0.788 0.000 

البيئةثانيًا: ربط المادة العممية بالمجتمع و   

 0.000 0.902 تطور الجامعة المساقات والبرامج األكاديمية وتحدثيا باستمرار.  .1

 0.000 0.810 تحرص الجامعة عمى ربط المساقات العممية بمشكبلت المجتمع.  .2

3.  
توجد مساقات عممية تختص بتطوير المجتمع ضمف المتطمبات 

 الجامعية اإللزامية.
0.838 0.000 

تدريبية لمطبلب كجزء عممي مف البرنامج الدراسي  تنظـ الجامعة دورات  .4
 كؿ حسب تخصصو لتقديـ الخدمات في المؤسسات االجتماعية.

0.799 0.000 

5.  
تقـو الجامعة بوضع المناىج األكاديمية الحديثة التي تنعكس إيجابًا عمى 

 جودة الخريجيف.
0.886 0.000 

 0.000 0.725 سطيني.يتناسب خريجي الجامعة مع احتياجات سوؽ العمؿ الفم  .6

 ثالثًا: ترسيخ قيم المواطنة
 0.000 0.911 االجتماعية. بمسؤولياتو واع مواطف تكويف الجامعة في تسيـ  .1

 0.000 0.908 تعزز الجامعة الثقافة الدينية والوطنية لدى طمبتيا.  .2

 0.000 0.869 تعزز الجامعة اليوية الفمسطينية واالنتماء.  .3

 0.000 0.855 ة روح المواطنة لدى طبلبيا. تقـو الجامعة بتنمي  .4

 0.000 0.914 والمجتمع. البيئة لخدمة الدءوب والعمؿ الطبلب عمى المثابرة تشجع  .5
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 الفقرة الرقم
معامل 
 االرتباط

القيمة 
 االحتمالية

6.  
تشارؾ إدارة الجامعة في غرس التراث الفمسطيني مف خبلؿ المعارض 

 والحفبلت التي تقيميا.
0.800 0.000 

 0.000 0.881 ي أنشطة المجتمع.توجو الجامعة الطمبة نحو المشاركة الفعالة ف  .7

تحرص الجامعة عمى عقد لقاءات ثقافية متبادلة بيف طمبة الجامعة   .8
 والجامعات األخرى.

0.788 0.000 

 0.000 0.726 تحرص الجامعة عمى نشر ثقافة التكافؿ بيف الطمبة.  .9

 0.361"  تساوي 30ودرجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 
لجدوؿ السابؽ معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث "المسؤولية يوضح ا 

تجاه الطبلب" والدرجة الكمية لممجاؿ، والذي يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستوى 
 .وبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما وضع لقياسو،(α = 0.05معنوية )

 Structure Validity ثانيًا: الصدق البنائي
يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذي يقيس مدى تحقؽ األىداؼ التي  

تريد األداة الوصوؿ إلييا، ويبيف مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية 
مدى ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة ( 12جدوؿ رقـ )لفقرات اإلستبانة، ويبيف 

في جميع أف معامبلت االرتباط لفقرات اإلستبانة، وعبلقتيا القوية باليدؼ العاـ لمدراسة، و  الكمية
وبذلؾ يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة (، α = 0.05معنوية)دالة عند مستوى  مجاالت اإلستبانة

 صادقة لما وضع لقياسو.
  (12جدول رقم ) 

 ة مع المعدل الكمي لفقرات اإلستبانةالدراس مجاالتمن  مجالمعامل االرتباط بين معدل كل 
 القيمة االحتمالية معامل االرتباط المجال

 0.000 0.945 : مسؤولية الجامعة تجاه المجتمعاألول المجال

 0.000 0.954 : المسؤولية تجاه العامميف في الجامعةالثاني المجال

 0.000 0.976 : المسؤولية تجاه الطبلبالثالث المجال

 0.361"  تساوي 30ودرجة حرية " 0.05ولية عند مستوى داللة الجد rقيمة 
 :Reliability ثالثًا: ثبات أداة الدراسة

يقصد بثبات اإلستبانة أف تعطي ىذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تـ إعادة توزيعيا أكثر  
 مف مرة تحت نفس الظروؼ والشروط، أو بعبارة أخرى أف ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في
نتائج اإلستبانة وعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لو تـ إعادة توزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات 

 خبلؿ فترات زمنية معينة.
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 وقد تحقؽ الباحث مف ثبات إستبانة الدراسة مف خبلؿ:
 : Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  .1

معامؿ ة النصفية، وذلؾ بحساب قاـ الباحث بحساب ثبات االستبانة بطريقة التجزئ
درجات أفراد العينة االستطبلعية عمى الفقرات الفردية لكؿ ُبعد، ودرجاتيـ ارتباط بيرسوف بيف 

براوف  سبيرماف معادلةاالرتباط  باستخداـ  معامبلتتصحيح  عمى الفقرات الزوجية، وتـ
لمتصحيح حسب المعادلة التالية: معامؿ الثبات =   

1

2

r

r حيثr معامؿ االرتباط. 

لفقرات اإلستبانة مما يطمئف الباحث  ( أف ىناؾ معامؿ ثبات كبير نسبياً 13وقد بيف جدوؿ رقـ )
 .عمى استخداـ اإلستبانة بكؿ طمأنينة

 (13جدول رقم )
 معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية(

معامل  المجال
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصح 

القيمة 
 حتماليةاال

 0.0000 0.9143 0.8421 : مسؤولية الجامعة تجاه المجتمعاألول المجال

 0.0000 0.9136 0.8410 : المسؤولية تجاه العامميف في الجامعةالثاني المجال

 0.0000 0.9402 0.8871 : المسؤولية تجاه الطبلبالثالث المجال

 0.0000 0.9552 0.9143 المجاالتجميع 

 0.361"  تساوي 30ودرجة حرية " 0.05ة عند مستوى داللة الجدولي rقيمة 
 :Cronbach's Alpha Coefficientألفا كرونباخ   معامل .2

، وكانت النتائج كما ىي مبينة استخدـ الباحث طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات اإلستبانة
 (.14في جدوؿ رقـ )

 (14جدول رقم )
 لقياس ثبات اإلستبانة ألفا كرونباخ معامل

عدد  المجال
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

 الصدق*

 0.987 0.9735 28 : مسؤولية الجامعة تجاه المجتمعاألول المجال

 0.986 0.9724 31 : المسؤولية تجاه العامميف في الجامعةالثاني المجال

 0.988 0.9770 22 : المسؤولية تجاه الطبلبالثالث المجال

 0.994 0.9895 81 جميع الفقرات

 *الصدؽ = الجذر التربيعي الموجب لمعامؿ ألفا كرونباخ
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كرونباخ مرتفعة  ( أف قيمة معامؿ ألفا14جدوؿ رقـ )يتضح مف النتائج الموضحة في  
(، وكذلؾ قيمة الصؽ مرتفعة لجميع فقرات اإلستبانة 0.989)وتساوي لجميع فقرات اإلستبانة 

 ستخدمة تتمتع بالثبات الداخمي.(، وبالتالي يمكف القوؿ بأف المقاييس الم0.994)
( قابمة لمتوزيع، 2وبذلؾ تكوف اإلستبانة في صورتيا النيائية كما ىي في الممحؽ رقـ ) 

ويكوف الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات إستبانة الدراسة، مما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة 
 تبار فرضياتيا. اإلستبانة وصبلحيتيا لتحميؿ النتائج، واإلجابة عمى أسئمة الدراسة واخ

 المستخدمة في الدراسة: المعالجات اإلحصائية10.1.3
 تـ تفريغ وتحميؿ اإلستبانة مف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 
 سمرنوف( - اختبار كولمجروف)اختبار التوزيع الطبيعي

 ،رفة ىؿ البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أـ السمرنوؼ لمع -سنعرض اختبار كولمجروؼ
ف معظـ االختبارات المعممية تشترط أف أل ،وىو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات

القيمة ، حيث تبيف أن( نتائج االختبار15ويوضح الجدوؿ رقـ ) ،يكوف توزيع البيانات طبيعياً 
 ( α=0.05) ر مف مستوى الداللة( لجميع مجاالت الدراسة كانت أكب.Sig) االحتمالية

 05.0.sig وبذلؾ فإف توزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع التوزيع الطبيعي، حيث سيتـ ،
 استخداـ االختبارات المعممية )الطبيعية( لئلجابة عمى فرضيات الدراسة.

  (15جدول رقم ) 
 لكل المجاالت (Sample K-S-1اختبار التوزيع الطبيعي)

 .Sigالقيمة االحتمالية المجال الرقم
 0.497 مسؤولية الجامعة تجا  المجتمع  .1

 0.407 المسؤولية تجا  العاممين في الجامعة  .2

 0.093 المسؤولية تجا  الطالب  .3

 0.286 المجاالتجميع 

 في تحميل البيانات: التاليةاألساليب اإلحصائية  تم استخدام
افات المعيارية والمتوسط الحسابي: يستخدـ ىذا األمر بشكؿ واإلنحر  التكراراتالنسب المئوية و  .1

 أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما، وتفيد الباحث في وصؼ مجتمع الدراسة.
 .لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة (Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ .2
درجة االرتباط،  (لقياسPearson Correlation Coefficient) معامؿ ارتباط بيرسوف .3

ويستخدـ ىذا االختبار لدراسة العبلقة بيف متغيريف، وقد تـ استخدامو لحساب االتساؽ 
 الداخمي والصدؽ البنائي لبلستبانة.
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 .معادلة سبيرماف براوف لمثبات .4
 .سمرنوؼ لمعرفة نوع البيانات ىؿ تتبع التوزيع الطبيعي أـ ال-اختبار كولومجروؼ .5
ما إذا كانت متوسط درجة لمعرفة  (One sample T test)حدة  عينة وا في حالةTاختبار  .6

أـ زادت أو قمت عف ذلؾ، ولقد تـ  3االستجابة قد وصمت إلى الدرجة المتوسط وىي 
 استخدمو لمتأكد مف داللة المتوسط لكؿ فقرة مف فقرات اإلستبانة.

ما إذا كاف  ( لمعرفةIndependent sample T testفي حالة عينتيف مستقمتيف )Tاختبار  .7
 ىناؾ فروقات ذات داللة إحصائية بيف مجموعتيف مف البيانات المستقمة.

( One Way Analysis of Variance – ANOVAاختبار تحميؿ التبياف األحادي ) .8
 ذات داللة إحصائية بيف ثبلث مجموعات أو أكثر مف البيانات. لمعرفة إذا كاف ىناؾ فروؽ

 لمعينات.ف المتوسطات اختبار شفيو لمفروؽ المتعددة بي .9
 

 المبحث الثاني
 تحميل خصائص عينة الدراسة

 تمهيد: 
مف خبلؿ البيانات العامة التي تـ جمعيا عف المبحوثيف بواسطة الجزء األوؿ مف  

اإلستبانة، وباستخداـ التكرارات اإلحصائية، تـ تحديد خصائص عينة الدراسة، وذلؾ بيدؼ 
مف حيث التركيبة العممية والعممية واالجتماعية، حيث أف  التعرؼ عمى صفات مجتمع المبحوثيف

ىذه الصفات تمثؿ متغيرات قد يؤثر تغيرىا في نتيجة ىذه الدراسة إذا ما أعيد تطبيقيا في وقت 
الحؽ، وكذلؾ قد يؤثر تغيرىا في نتائج الدراسات المماثمة إذا ما طبقت عمى نفس مجتمع ىذه 

 سة كمحؾ لنتائجيا.الدراسة، واتخذت نتائج ىذه الدرا
، وتـ عرضيا عمى الترتيب التالي: والجداوؿ التالية تبيف خصائص وسمات عينة الدراسة

 :)الجنس، العمر، المؤىؿ العممي، سنوات الخدمة، الرتبة األكاديمية، مكاف العمؿ(
 الجنستوزيع عينة الدراسة حسب  .1

 (03جدول رقم )
 الجنستوزيع عينة الدراسة حسب 

 % النسبة المئوية رالتكرا الجنس
%9378804 ذكر
%989906 أنثى

 %011.1 022 المجموع
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ىـ مف الذكور حيث  الغالبية العظمى مف عينة الدراسة ( أف96جدوؿ رقـ )ال يوضح
، وىذه النسبة تتناسب مف عينة الدراسة( %9906بمغت نسبة اإلناث )، و (%8804بمغت نسبتيـ )

لعاممة في األراضي الفمسطينية، حيث بمغت نسبة اإلناث مع ما جاء في تقرير مسح القوى ا
%( مف إجمالي الموظفيف في األراضي الفمسطينية )الجياز المركزي لئلحصاء 16.6)

 (.2011الفمسطيني، مسح القوى العاممة، 
 توزيع عينة الدراسة حسب العمر .2

 (04جدول رقم )
 العمرتوزيع عينة الدراسة حسب 

 % مئويةالنسبة ال التكرار العمر
%96605 سنة 36أقؿ مف 

%563203 سنة 46أقؿ مف  – 36مف 
%644903 سنة 56أقؿ مف  – 46مف 
%392606 سنة فأكبر 56

 %011.1 022 المجموع

سنة(  50-40سنة( والفئة العمرية ) 40-30الفئة العمرية )( أف 97جدوؿ رقـ )اليبيف 
مؿ عينة الدراسة، ويعزى ذلؾ إلى أف أفراد %( مف مج73.6قد حصمتا مجتمعتيف عمى نسبة )

العينة ىـ مف أعضاء ىيئة التدريس مف حممة درجتي الماجستير والدكتوراه، وىذا ىو السف 
سنة( عمى نسبة  30الطبيعي لمحصوؿ عمى ىاتيف الدرجتيف، وحصمت الفئة العمرية )أقؿ مف 

لماجستير عمى األقؿ قبؿ ىذا ، حيث مف النادر الحصوؿ عمى درجة امف عينة الدراسة( 605%)
 .العمر
 المؤهل العمميتوزيع عينة الدراسة حسب  .3

 (05جدول رقم )
 المؤهل العمميتوزيع عينة الدراسة حسب 

 %النسبة المئوية التكرار المؤهل العممي
%573608 ماجستير
%986302 دكتوراه
 %011.1 022 المجموع

ىـ مف حممة مف عينة الدراسة  (%63.2ما نسبتو ) ( أف98رقـ )يتضح مف الجدوؿ 
، وىذا يتناسب ماجستيرمف حممة درجة مف عينة الدراسة  (%3608، وما نسبتو)دكتوراهال درجة
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مع متطمبات الجامعة التي تسعى إلى رفع مستوى الخريجيف مف خبلؿ التركيز عمى توظيؼ 
 أعضاء ىيئة تدريس مف حممة الشيادات العميا وخصوصًا الدكتوراه.

 سنوات الخدمة يع عينة الدراسة حسبتوز  .4
  (06جدول رقم ) 

 سنوات الخدمةتوزيع عينة الدراسة حسب 

 النسبة المئوية التكرار سنوات الخدمة
%92707 سنوات 4أقؿ مف 

%492605 سنوات 96أقؿ مف  -4
%563609 سنة 95أقؿ مف  -96
%462907 سنة فأكثر 95

 %011.1 022 المجموع

%( مف عينة الدراسة لدييـ خبرة 65.8ما نسبتو )( أف 99جدوؿ رقـ )ليبلحظ مف ا
سنة، وىذا يدؿ عمى أف الجامعة لدييا مجموعة مف  15سنوات إلى أكثر مف  10عالية أي مف 

أعضاء ىيئة التدريس ذوي خبرة عالية، وأصحاب كفاءة، وىذا يؤدي إلى الرقي بمستوى التعميـ 
 مف أعضاء ىيئة التدريس الخبراء في مجاؿ عمميـ. لدييا مف خبلؿ تواجد عدد كبير 

 الرتبة األكاديمية توزيع عينة الدراسة حسب .5
 (20جدول رقم )

 الرتبة األكاديميةتوزيع عينة الدراسة حسب 

 % النسبة المئوية التكرار الرتبة األكاديمية
%593809 /مدرس محاضر

%523305 أستاذ مساعد
%442804 أستاذ مشارؾ وأستاذ دكتور

 %011.1 022 المجموع

%( مف عينة الدراسة ىـ مف أصحاب الرتب 61.9ما نسبتو ) ( أف26يبيف جدوؿ رقـ )
األكاديمية المرتفعة )أستاذ مساعد وأستاذ مشارؾ وأستاذ دكتور(، وىذه النتيجة طبيعية، ألف 

سيـ، فبالتالي نسبة وجود األكاديمييف في الجامعة يحفزىـ عمى متابعة التطوير واالرتقاء بأنف
ة العميا أكثر مف المحاضريف أصحاب الرتب يديمىيئة التدريس أصحاب الرتب األكا أعضاء

 األكاديمية األقؿ. 
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 )كميات الجامعة( مكان العملتوزيع عينة الدراسة حسب  .6
 (21جدول رقم )

 مكان العملتوزيع عينة الدراسة حسب 

 % النسبة المئوية التكرار مكان العمل
462508 ية العمـو التطبيقيةكم

289809 كمية اآلداب والعمـو اإلنسانية

462907 كمية التربية

9508 كمية اإلعبلـ

92707 كمية العمـو اإلدارية

6309 كمية الفنوف الجميمة

94906 كمية التربية البدنية والرياضية

 011.1 022 المجموع

 مف عينة الدراسة يعمموف في كمية التربية، (%2907) ( أف29جدوؿ رقـ )يتضح مف ال
مف عينة الدراسة  (%9809)مف عينة الدراسة يعمموف في كمية العمـو التطبيقية، و (%2508و)

مف عينة الدراسة يعمموف في كمية اإلعبلـ، ( %508)يعمموف في كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية، و
مف عينة الدراسة  (%309)لعمـو اإلدارية، ومف عينة الدراسة  يعمموف في كمية ا (%707)و

مف عينة الدراسة يعمموف في كمية التربية البدنية  (%906)يعمموف في كمية الفنوف الجميمة، و
 والرياضية.
، حيث تحتؿ كمية عدد الطمبة في كؿ كميةويعتبر ىذا التوزيع طبيعي ومنطقي حسب  

ساسية وأوؿ كمية تـ تأسيسيا في الجامعة، يمييا أيضًا التربية المرتبة األولى، وذلؾ ألنيا النواة األ
كمية العموـ التطبيقية وكمية اآلداب والعموـ اإلنسانية، وتضـ كؿ كمية العديد مف األقساـ 
األكاديمية التي تحتوى عمى العدد األكبر مف أعضاء ىيئة التدريس، أما بالنسبة لمكميات األخرى 

لؾ فإنيا تحتوى عمى أقساـ أكاديمية قميمة، وعدد قميؿ نسبيًا مف فتعتبر كميات حديثة نوعًا ما، لذ
 (.7أعضاء ىيئة التدريس كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ )
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79 

 

 تمهيد:
تحميؿ كما يتناوؿ ضًا لتحميؿ البيانات واختبار فرضيات الدراسة، عر يتناوؿ ىذا الفصؿ 

 وذلؾ مف خبلؿ استعراض المباحث التالية: ، أداة الدراسةومناقشة فقرات 
 .تحميل فقرات أداة الدراسةالمبحث األول: 
 .اختبار فرضيات الدراسةالمبحث الثاني: 

 
 المبحث األول

 تحميل فقرات أداة الدراسة
 تمهيد:

( لتحميؿ فقرات اإلستبانة، One Sample T testلمعينة الواحدة ) Tاستخداـ اختبار تـ 
المحسوبة  Tيجابية بمعنى أف أفراد العينة يوافقوف عمى محتواىا إذا كانت قيمة  إوتكوف الفقرة 

والوزف  (6065)قؿ مف أ)أو القيمة االحتمالية (، 9098)الجدولية والتي تساوي  Tكبر مف قيمة أ
(، وتكوف الفقرة سمبية بمعنى أف أفراد العينة ال يوافقوف عمى محتواىا إذا %66كبر مف أبي النس

القيمة  )أو(، -9098)الجدولية والتي تساوي  Tالمحسوبة أصغر مف قيمة  Tكانت قيمة 
وتكوف آراء العينة في الفقرة محايدة  ،(%66قؿ مف أوالوزف النسبي  (6065)قؿ مف أاالحتمالية 

 (.6065)كبر مف أالقيمة االحتمالية ليا  إذا كاف
 (: وتشمل:المجتمعدور الجامعة في خدمة )تحميل فقرات أواًل: 
 نشر الثقافة وتقديم االستشارات: أوالً 

 .(22رقـ )لمعينة الواحدة، والنتائج موضحة في جدوؿ Tتـ استخداـ اختبار 
 (22جدول رقم )
 ( لكل فقرة من فقرات .Sigحتمالية )المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة اال

 "نشر الثقافة وتقديم االستشارات"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 Tاالختبار

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

1.  
تتوافؽ رسالة الجامعة وأىدافيا مع أىداؼ 

 وقيـ المجتمع.
7.14 71.42 7.234 0.000 1 

2.  
ؤسسات تقدـ الجامعة استشارات مينية لم

المجتمع المحمي بناًء عمى نتائج دراسات 
 وأبحاث تـ تنفيذىا.

4.92 49.23 -6.002 0.000 7 
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 Tاالختبار

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

3.  
تقدـ الجامعة استشارات إدارية وفنية 

 لمؤسسات المجتمع المحمي.
4.65 46.52 -7.982 0.000 9 

4.  
تسمح الجامعة ألعضاء ىيئة التدريس بالعمؿ 

 كمتطوعيف في مؤسسات المجتمع المحمي.
5.37 53.74 -2.978 0.003 3 

تضع الجامعة برامج توعية مجتمعية في   .5
 مجاؿ خدمة البيئة المحمية.

4.63 46.26 -7.690 0.000 10 

6.  
تبـر الجامعة اتفاقات لمتعاوف العممي 

 والتطبيقي مع مؤسسات المجتمع المحمي.
5.31 53.10 -3.846 0.000 4 

توفر الجامعة مصادر معمومات متنوعة ألفراد   .7
 المجتمع المحمي.

5.01 50.06 -5.306 0.000 6 

8.  
تسمح الجامعة ألفراد المجتمع باستخداـ 

 مكتبتيا.
6.25 62.45 1.151 0.251 2 

9.  
تعمؿ الجامعة عمى إطبلع وتوجيو أفراد 
المجتمع المحمي عمى المستجدات التي 

 تحصؿ في مختمؼ أنحاء العالـ.
4.42 44.19 -9.465 0.000 11 

10.  
عمى إنشاء مراكز متخصصة  تعمؿ الجامعة

 لتقديـ استشارات ألفراد المجتمع المحمي.
3.88 38.77 -12.066 0.000 12 

11.  
تسمح الجامعة ألفراد المجتمع باستخداـ 

 مرافقيا كالمبلعب والمختبرات والحدائؽ.
4.77 47.74 -5.577 0.000 8 

تسيـ إدارة الجامعة بإقامة ندوات ثقافية   .12
 لممجتمع المحمي.

5.06 50.65 -4.595 0.000 5 

  0.000 6.002- 51.18 5.12 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
 ( مايمي:22يتضح مف استعراض بيانات الجدوؿ رقـ )

 ( والتي تنص عمى: "9احتمت المرتبة األولى الفقرة رقـ ،)افيا مع تتوافؽ رسالة الجامعة وأىد
القيمة االحتمالية تساوي  (، و %71.42لمفقرة) الوزف النسبي"، حيث بمغ أىداؼ وقيـ المجتمع

أف ىناؾ موافقة مما يدؿ عمى T(7.234 ،)(، وقيمة االختبار6065)وىي أقؿ مف  (60666)
 عمى ىذه الفقرة.

 ( والتي تنص عمى: "96بينما احتمت المرتبة األخيرة الفقرة رقـ ،)معة عمى إنشاء تعمؿ الجا
الوزف النسبي "، حيث بمغ مراكز متخصصة لتقديـ استشارات ألفراد المجتمع المحمي

(، وقيمة 6065)وىي أقؿ مف  (60666)(، والقيمة االحتمالية تساوي %38.77لمفقرة)
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ىناؾ غير موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد مما يدؿ عمى أف  T(-12.066 ،)االختبار
 العينة.

)نشر الثقافة وتقديـ ػعامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعمقة بػوبصفة 
الوزف النسبي  وىي أقؿ مف (%59098)، والوزف النسبي  يساوي(5092)االستشارات( تساوي 

القيمة الجدولية، و  Tوىي أكبر مف قيمة (60662)المحسوبة تساوي Tوقيمة ،(%66) المحايد
(، وىذا يعني عدـ وجود موافقة عمى فقرات ىذا 6065)وىي أقؿ مف  (60666)االحتمالية تساوي 

 المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة، وأف الجامعة ال تقوـ بنشر الثقافة وتقديـ االستشارات بدرجة كبيرة.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى التركيز عمى الجانب األكاديمي والتعميمي، وعدـ االىتماـ بوضع  

خدمة البيئة المحمية وذلؾ لخدمة أفراد المجتمع المحمي، وعدـ تقديـ برامج توعية في مجاؿ 
دارية وفنية استشارات مينية  .لمؤسسات المجتمع المحمي وا 

(، والتي 2665الرشيد، (، و)2699واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )الرواشدة،  
ستشارات وتقديـ توصمت إلى أف دور الجامعة ال يرقى إلى المستوى المطموب في مجاؿ اال

( والتي توصمت إلى أف ىناؾ قصور في 2692الخبرات، كما اتفقت مع نتائج دراسة )معروؼ، 
 دور كميات التربية في خدمة المجتمع في مجاؿ تقديـ االستشارات العممية.

(، والتي تشير إلى وجود دور كبير لمجامعة في 2669واختمفت مع دراسة )حراحشة،  
 ي في مجاؿ االستشارات.خدمة المجتمع المحم

 :دعم النمو االقتصادي: ثانياً 
 .(23رقـ )لمعينة الواحدة، والنتائج موضحة في جدوؿ Tتـ استخداـ اختبار 

 (23جدول رقم )
 ( لكل فقرة من فقرات .Sigالمتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية )
 "دعم النمو االقتصادي"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

لوزن ا
 النسبي

قيمة االختبار 
T 

القيمة 
 الرتبة االحتمالية

1.  
تفسح الجامعة المجاؿ لكوادرىا المتخصصة 
لممساىمة في تطوير مؤسسات المجتمع 

 المحمي.
5.32 53.16 -3.587 0.000 1 

2.  
تعقد الجامعة شراكات مع المؤسسات 

 اإلنتاجية. 
4.29 42.90 -9.470 0.000 2 

3.  
ينية مناسبة لمشكبلت تقترح الجامعة حمواًل م
 المجتمع االقتصادية.

3.88 38.77 -12.876 0.000 3 
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

لوزن ا
 النسبي

قيمة االختبار 
T 

القيمة 
 الرتبة االحتمالية

4.  
تشارؾ الجامعة المجتمع في إنتاج ابتكارات 

 عممية جديدة.
3.74 37.42 -13.227 0.000 5 

5.  
تقترح الجامعة مشاريع اقتصادية تسيـ في 

 تنمية المجتمع. 
3.48 34.77 -15.746 0.000 8 

6.  
اإلنتاجية في  تشارؾ الجامعة المؤسسات

المجتمع المحمي في إجراء البحوث والدراسات 
 التي تطمبيا.

3.83 38.32 -12.847 0.000 4 

7.  
تعد الجامعة تقارير وأوراؽ عمؿ لصناع القرار 

 تتعمؽ بالتنمية االقتصادية.
3.32 33.23 -17.149 0.000 9 

تساعد مخرجات البحث العممي في الجامعة   .8
 في إنتاج منتجات جديدة.

3.59 35.94 -14.773 0.000 6 

9.  
تسيـ مخرجات البحث العممي في الجامعة في 

 تحسيف جودة المنتجات.
3.58 35.81 -14.465 0.000 7 

  0.000 14.352- 38.92 3.89 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
 يمي: ( يمكف استخبلص ما23مف جدوؿ )

 ( والتي تنص عمى: "9احتمت المرتبة األولى الفقرة رقـ ،) تفسح الجامعة المجاؿ لكوادرىا
بمغ الوزف النسبي   "، حيثالمتخصصة لممساىمة في تطوير مؤسسات المجتمع المحمي

 T(، وقيمة االختبار6065)وىي أقؿ مف  (60666)والقيمة االحتمالية تساوي  (،53.16%)
 عدـ وجود موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة.عمى مما يدؿ  (3.587-)

 ( والتي تنص عمى: "7بينما احتمت المرتبة األخيرة الفقرة رقـ ،) تعد الجامعة تقارير وأوراؽ
 (، %33.23)"، حيث بمغ الوزف النسبي عمؿ لصناع القرار تتعمؽ بالتنمية االقتصادية

T (-17.149 )(، وقيمة االختبار6065)أقؿ مف وىي ( 60666)والقيمة االحتمالية تساوي 
 عدـ وجود موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة.مما يدؿ 

)دعـ النمو لجميع الفقرات المتعمقة بػ وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي
وىي أقؿ مف  الوزف النسبي  (%38092)، و الوزف النسبي  يساوي  (3089)االقتصادي( تساوي 

الجدولية، والقيمة  Tوىي أكبر مف قيمة ( 940352) المحسوبة تساويTوقيمة  (،%66) لمحايدا
(، وىذا يعني عدـ وجود موافقة عمى فقرات 6065)وىي أقؿ مف    (60666)االحتمالية تساوي 

 ىذا المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة، وأف الجامعة ال تساعد عمى دعـ النمو االقتصادي.
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لؾ إلى عدـ وجود تواصؿ بيف الجامعة والمؤسسات اإلنتاجية في ويعزو الباحث ذ
المجتمع المحمي، وعدـ تقديـ الدعـ الكافي ألعضاء ىيئة التدريس لمعمؿ والمساىمة في ىذا 

 المجاؿ. 
(، والذي أشارت إلى ضعؼ 2011واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )العاجز وحماد، 

ؼ وخطط التنمية، وغياب التشريعات الكافية والممزمة التي االرتباط بيف البحث العممي وأىدا
 تؤدي إلى االرتباط الحقيقي بيف المؤسسات التعميمية وقطاعات اإلنتاج.

 : تحقيق التقدم المجتمعي: ثالثاً 
 .(24رقـ )لمعينة الواحدة، والنتائج موضحة في جدوؿ Tتـ استخداـ اختبار 

  (24جدول رقم ) 
 ( لكل فقرة من فقرات .Sigزن النسبي والقيمة االحتمالية )المتوسط الحسابي والو 

 "تحقيق التقدم المجتمعي"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة االختبار 
T 

القيمة 
 الرتبة االحتمالية

0.  
تصمـ الجامعة برامج لتنمية ميارات العامميف 

 في مؤسسات المجتمع المحمي. 
4.60 46.00 -8.180 0.000 5 

تنظـ الجامعة الندوات إليجاد حموؿ لبعض   .3
 مشكبلت البيئة المحمية.

4.92 49.23 -6.098 0.000 3 

2.  
تيتـ الجامعة بعقد مؤتمرات عممية وورش 

 عمؿ وأياـ دراسية تتعمؽ بخدمة المجتمع.
5.86 58.58 -0.741 0.460 1 

1.  
تنفذ الجامعة برامج لتطوير ميارات أفراد 

 المستمر.المجتمع مف خبلؿ التعميـ 
5.59 55.87 -2.163 0.032 2 

توفر الجامعة دورات عممية عالية المستوى   .2
 ألفراد المجتمع. 

4.72 47.23 -6.904 0.000 4 

3.  
تنظـ الجامعة دورات في مجاالت محو األمية 

 وتعميـ الكبار وتشرؼ عمى تنفيذىا.
3.62 36.19 -14.120 0.000 7 

4.  
عضاء تقـو الجامعات بتنظيـ لقاءات بيف أ

ىيئة التدريس ومؤسسات المجتمع المحمي 
 لتبادؿ الخبرات.

4.00 40.00 -10.791 0.000 6 

  0.000 8.061- 47.59 4.76 جميع الفقرات 
 1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
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 ( مايمي:24يتضح مف استعراض بيانات الجدوؿ رقـ )
 تيتـ الجامعة بعقد مؤتمرات عممية (، والتي تنص عمى: "3األولى الفقرة رقـ ) احتمت المرتبة

لمفقرة  بمغ الوزف النسبي"، حيث وورش عمؿ وأياـ دراسية تتعمؽ بخدمة المجتمع
(، وقيمة 0.05)كبر مف أوىي  (0.460)والقيمة االحتمالية تساوي (، 58.58%)

، وأف بدرجة متوسطةعمى ىذه الفقرة وجود موافقة مما يدؿ عمى T(-0.741 ،)االختبار
 .ورش عمؿ وأياـ دراسية تتعمؽ بخدمة المجتمعترعى مؤتمرات عممية وتعقد الجامعة 

 ( والتي تنص عمى: 6بينما احتمت المرتبة األخيرة الفقرة رقـ ،)  تنظـ الجامعة دورات في"
النسبي  بمغ الوزف "، حيثمجاالت محو األمية وتعميـ الكبار وتشرؼ عمى تنفيذىا

 T(، وقيمة االختبار0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)والقيمة االحتمالية تساوي  (،36.19%)
ال تنظـ دورات عدـ وجود موافقة عمى ىذه الفقرة، وأف الجامعة مما يدؿ عمى  (،14.120-)

، واتفقت نتيجة ىذه الفقرة مع دراسة )الرواشدة، في مجاالت محو األمية وتعميـ الكبار
ذي أشار إلى ضعؼ دور جامعة البمقاء التطبيقية في العمؿ عمى طرح برامج ( وال2011

 تعميمية في مجاؿ محو األمية.
ػ )تحقيؽ التقدـ وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعمقة ب

وىي أقؿ مف  الوزف النسبي  (%47.59)و الوزف النسبي  يساوي   (،4.76)المجتمعي( تساوي
الجدولية، و  Tوىي أكبر مف قيمة   (8.061)المحسوبة تساوي Tوقيمة (، %60)يد المحا

(، وىذا يعني عدـ وجود موافقة عمى 0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)القيمة االحتمالية تساوي  
 فقرات ىذا المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة، وأف الجامعة ال تساعد عمى تحقيؽ التقدـ المجتمعي.

نسب المنخفضة والمتوسطة إلى عدـ االىتماـ الكافي ببرامج التعميـ ويعود سبب ىذه ال
 المستمر في الجامعة، وعدـ تنظيـ دورات في مجاالت متعددة تخدـ أفراد المجتمع المحمي.

(، والذي أشار إلى تدني مستوى 2004واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )المصري، 
الييئة  أعضاء انشغاؿد إلى عدة أسباب مف أىميا الدور التنموي لجامعة األقصى والتي تعو 

التدريسية والطبلب بالمادة العممية، وتركيزىـ عمى تعميـ وتعمـ المصطمحات العممية المجردة دوف 
 ربطيا بأبعادىا التنموية المفترضة.

(، والتي أشارت إلى Brown & Cloke, 2009واختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )
قويًا في مجاؿ مشاركة القطاع الخاص في مجموعة واسعة مف األنشطة في  أف ىناؾ نمواً 

 الجامعات.
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 المجتمع(: دور الجامعة في خدمةاألول ) لمحاور المجالالجدول اإلجمالي 
 (25جدول رقم )

 المجتمع( دور الجامعة في خدمةول )األ  المجال محاورتحميل 

المتوسط  المحاور الفرعية م
 الحسابي

الوزن 
 سبيالن

قيمة 
 Tاالختبار 

القيمة 
 الرتبة االحتمالية

 1 0.000 6.002- 51.18 5.12 نشر الثقافة وتقديم االستشارات .1

 3 0.000 14.352- 38.92 3.89 دعم النمو االقتصادي .2

 2 0.000 8.061- 47.59 4.76 تحقيق التقدم المجتمعي .3

  0.000 9.838- 46.34 4.63 جميع المحاور الفرعية

 1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
( والذي يبيف آراء 25لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) Tتـ استخداـ اختبار 

وتبيف النتائج أف  ،وؿ )مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع(األ المجاؿ محاورأفراد عينة الدراسة في 
، والوزف النسبي يساوي (4.63)وؿ تساوي األ المجاؿبي لجميع فقرات المتوسط الحسا

  (9.838)المحسوبة تساوي  Tوقيمة  (،%60)قؿ مف الوزف النسبي المحايد أوىي  (46.34%)
مما  (0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)الجدولية، والقيمة االحتمالية تساوي  Tوىي أكبر مف قيمة 

ال يرتقى لمعدؿ أكثر مف ضعيؼ نوعًا ما و المجتمع  دور الجامعة في خدمةأف يدؿ عمى 
(60%). 

ويعزى ذلؾ إلى التركيز عمى الوظيفة األولى لمجامعات وىي التعميـ، وعدـ إعطاء وظيفة  
ؼ الجامعة الثبلث خدمة المجتمع القدر الكافي مف االىتماـ، عمى الرغـ مف أىمية وتكامؿ وظائ

برنامج لتنمية وخدمة المجتمع ضمف الخطة التطويرية مع بعضيا البعض، وعمى الرغـ مف وجود 
 لمجامعة خبلؿ السنوات القادمة.

(، والتي 2005(، ودراسة )الرشيد، 2011وتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )الرواشدة، 
خمصت إلى عدـ وجود مسؤولية لمجامعة تجاه المجتمع، وأف دور الجامعة في خدمة المجتمع ال 

 ى المطموب.يرقى إلى المستو 
( والذي أشار إلى أف دور جامعة اليرموؾ 2009واختمفت مع نتائج دراسة )حراحشة، 

 في خدمة المجتمع ىو دور كبير وفعاؿ.
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 (:المسؤولية االجتماعية لجامعة األقصى)تحميل فقرات ثانيًا: 
 : وتشمل:: المسؤولية تجا  العاممين في الجامعةالثاني المجالتحميل فقرات 

 :تقوية السمطات وتعزيزها :أوالً 
 .(26رقـ )لمعينة الواحدة، والنتائج موضحة في جدوؿ  Tتـ استخداـ اختبار 

  (26جدول رقم ) 
 ( لكل فقرة من فقرات.Sigالمتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية )
 "تقوية السمطات وتعزيزها"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

تبار قيمة االخ
T 

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

 6 0.000 10.107- 40.32 4.03 يتـ إشراؾ العامميف  في عممية اتخاذ القرارات.  .0

3.  
يوجد قنوات اتصاؿ واضحة بيف العامميف 

 والرؤساء.
5.03 50.32 -4.932 0.000 2 

 3 0.000 7.629- 44.77 4.48 يشعر العامموف باألماف والرضا الوظيفي.  .2

1.  
جامعة نظاـ مكافآت وحوافز عادلة تعتمد ال

 لتشجيع العامميف.
4.00 40.00 -10.980 0.000 7 

 5 0.000 9.420- 44.13 4.41 يساىـ العامموف في حؿ مشكبلت العمؿ.  .2

3.  
يساىـ العامموف في تقديـ االقتراحات لتطوير 

 الجامعة.
4.43 44.26 -8.788 0.000 4 

4.  
ا تيسر الجامعة التواصؿ بيف العامميف فيي

 باستخداـ التكنولوجيا الحديثة.
5.42 54.19 -2.917 0.004 1 

  0.000 9.226- 45.43 4.54 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
 ( يمكف استخبلص ما يمي:26مف جدوؿ )

 ( والتي تنص عمى: "7احتمت المرتبة األولى الفقرة رقـ ،) تيسر الجامعة التواصؿ بيف العامميف
والقيمة االحتمالية  (،%54.19)بمغ الوزف النسبي  "، حيثفييا باستخداـ التكنولوجيا الحديثة

أف ىناؾ مما يدؿ   T(-2.917،)(، وقيمة االختبار0.05)وىي أقؿ مف  (0.004)تساوي 
تستخدـ التكنولوجيا الحديثة  عدـ موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة، وأف الجامعة ال

 لتيسير التواصؿ بيف العامميف.
 (والتي تنص عمى: "4كما احتمت المرتبة األخيرة الفقرة رقـ ،) تعتمد الجامعة نظاـ مكافآت

والقيمة االحتمالية (، %40.00)بمغ الوزف النسبي  حيث "،وحوافز عادلة لتشجيع العامميف
عدـ مما يدؿ عمى  T(-10.980،)يمة االختبار(، وق0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)تساوي 
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الجامعة ال تعتمد نظاـ مكافآت وحوافز عادلة لتشجيع وجود موافقة عمى ىذه الفقرة، وأف 
 .العامميف

وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعمقة بػ )تقوية السمطات 
وىي أقؿ مف الوزف النسبي (، %45.43)، والوزف النسبي يساوي (4.54)وتعزيزىا( تساوي 

الجدولية والتي  Tوىي أكبر مف قيمة  (9.226)المحسوبة تساوي  Tوقيمة (، %60)المحايد 
(، وىذا يعني عدـ 0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)، والقيمة االحتمالية تساوي (1.98)تساوي 

ف الجامعة ال تعمؿ أمما يدؿ عمى وجود موافقة عمى فقرات ىذا المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة، 
 .عمى تقوية السمطات وتعزيزىا

ويعود سبب ىذه النسب المنخفضة إلى عدـ االىتماـ الكافي بالعامميف في الجامعة، 
وجود قنوات اتصاؿ واضحة بيف العامميف والرؤساء، كما أف العامميف في الجامعة ال  وندرة

ت وحوافز عادلة وعدـ كافآب عدـ اعتماد الجامعة نظاـ ميشعروف بالرضا الوظيفي بسب
 مساىمتيـ في حؿ مشكبلت العمؿ.

(، والتي أشارت إلى Elena & Oriana, 2010واختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة ) 
أف ىناؾ رضا مف أصحاب العمؿ )الخريجيف والعامميف والمؤسسات العامة وأسر الطبلب( حوؿ 

 ا، وتكنولوجيا المعمومات المستخدمة.العممية التعميمية لمجامعة، والخدمات التي تقدمي
 :مواصفات موقع العمل: ثانياً 

 .(27رقـ )لمعينة الواحدة، والنتائج موضحة في جدوؿ Tتـ استخداـ اختبار 
  (27جدول رقم ) 

 ( لكل فقرة من فقرات.Sigالمتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية )
 "مواصفات موقع العمل"

سط المتو  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

االختبار  قيمة
T 

القيمة 
 الرتبة االحتمالية

 5 0.000 6.827- 46.77 4.68 توفر الجامعة بيئة عمؿ مناسبة لمعامميف.  .0

3.  
توفر الجامعة األدوات والمستمزمات البلزمة إلتماـ 

 العمؿ.
5.01 50.13 -5.496 0.000 4 

 3 0.000 4.563- 51.48 5.15 ؿ.توفر الجامعة مختبرات مجيزة بأحدث الوسائ  .2

 1 0.000 4.137 68.39 6.84 توفر الجامعة خدمة االنترنت باستمرار لمعامميف.   .1

 2 0.006 2.796- 54.39 5.44 توفر الجامعة مكاتب وأثاث مناسب لمعامميف.  .2

  0.001 3.446- 54.23 5.42 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 154رجة حرية " " و د0.05الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
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 ( ما يمي:27نتائج جدوؿ )تبيف 
 ( والتي تنص عمى: "4احتمت المرتبة األولى الفقرة رقـ ،) توفر الجامعة خدمة االنترنت

والقيمة االحتمالية تساوي  (،%68.39)بمغ الوزف النسبي  "، حيثباستمرار لمعامميف
(،مما يدؿ عمى موافقة أفراد 4.137)T(، وقيمة االختبار0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)

 العينة ليذه الفقرة، وأف الجامعة توفر خدمة اإلنترنت باستمرار لمعامميف.
 ( والتي تنص عمى: "1بينما احتمت المرتبة األخيرة الفقرة رقـ ،) توفر الجامعة بيئة عمؿ

 (0.000)ي والقيمة االحتمالية تساو (، %46.77)بمغ الوزف النسبي "، حيث مناسبة لمعامميف
(، وىذا يعني عدـ وجود موافقة عمى ىذه 6.827-)T(، وقيمة االختبار0.05)وىي أقؿ مف 

 .ال توفر بيئة عمؿ مناسبة لمعامميفالفقرة مف قبؿ أفراد العينة، وأف الجامعة 
وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعمقة بػ )مواصفات موقع 

وىي أقؿ مف الوزف النسبي المحايد  (%54.23)، والوزف النسبي يساوي (5.42)العمؿ( تساوي 
والقيمة  ،الجدولية Tوىي أكبر مف قيمة  (3.446) المحسوبة تساويT وقيمة (، 60%)

(،وىذا يعني عدـ وجود موافقة عمى فقرات ىذا 0.05)وىي أقؿ مف  (0.001)االحتمالية تساوي 
ف الجامعة ال توفر األدوات والمستمزمات البلزمة أؿ عمى مما يدالمجاؿ مف قبؿ أفراد العينة، 

 ، وال توفر مكاتب وأثاث مناسب لمعامميف.إلتماـ العمؿ
وعدـ وجود تنويع لموارد ويعزو الباحث ذلؾ إلى قمة اإلمكانيات والموارد المالية لمجامعة، 

 الجامعة.
التي أشارت إلى وجود (، و Nejat et al., 2011واختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )

اىتماـ كبير لدى الجامعات موضع الدراسة في مجاالت المسؤولية االجتماعية بشكؿ عاـ ومنيا 
 حقوؽ اإلنساف وممارسات العمؿ.

 :التدريب والتعميم المستمر: ثالثاً 
 .(28رقـ )لمعينة الواحدة، والنتائج موضحة في جدوؿ Tتـ استخداـ اختبار 

  (28جدول رقم ) 
 ( لكل فقرة من فقرات.Sigسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية )المتو 

 "التدريب والتعميم المستمر"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة االختبار 
T 

القيمة 
 الرتبة االحتمالية

 1 0.000 7.082- 47.74 4.77 توفر الجامعة برامج تدريبية وتأىيمية لمعامميف.   .1

 2 0.000 8.334- 45.16 4.52 الجامعة بعقد ندوات تثقيفية لمعامميف. تقـو  .2

 4 0.000 10.325- 42.32 4.23تشجع الجامعة العامميف عمى تبادؿ الخبرات   .3
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة االختبار 
T 

القيمة 
 الرتبة االحتمالية

 فيما بينيـ.

4.  
توفر الجامعة لمعامميف أحدث المصادر 

 واألبحاث ذات العبلقة بالعمؿ.
4.14 41.42 -10.707 0.000 5 

5.  
ص التعمـ واكتساب أشياء يتاح لمعامميف فر 

 جديدة في مجاؿ العمؿ.
4.39 43.94 -9.483 0.000 3 

6.  
تعقد الجامعة دورات تدريبية لمعامميف لتعزيز 

 مفيـو المسؤولية االجتماعية لدييـ.
3.99 39.94 -11.193 0.000 6 

  0.000 10.566- 43.42 4.34 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
 ( يمكف استخبلص مايمي:28مف جدوؿ )

 ( والتي تنص عمى: "1احتمت المرتبة األولى الفقرة رقـ ،) توفر الجامعة برامج تدريبية
القيمة االحتمالية تساوي (، و %47.74)الوزف النسبي "، حيث بمغ وتأىيمية لمعامميف

(، وىذا يعني أف ىناؾ عدـ 7.082-)Tختبار(، وقيمة اال0.05)وىي أقؿ مف ( 0.000)
ال توفر برامج تدريبية وتأىيمية موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة، وأف الجامعة 

 فييا.لمعامميف 
 ( والتي تنص عمى: "6بينما احتمت المرتبة األخيرة الفقرة رقـ ،) تعقد الجامعة دورات تدريبية

( %39.94)بمغ الوزف النسبي  "، حيثية االجتماعية لدييـلمعامميف لتعزيز مفيوـ المسؤول
T(-11.193 ،)(، وقيمة االختبار0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)والقيمة االحتمالية تساوي 

معة ال تعقد وىذا يعني عدـ وجود موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة، وأف الجا
 .ة االجتماعية لدييـدورات تدريبية لمعامميف لتعزيز مفيـو المسؤولي

)التدريب والتعميـ حسابي لجميع الفقرات المتعمقة بػوبصفة عامة يتبيف أف المتوسط ال
وىي أقؿ مف الوزف النسبي  (%43.42)والوزف النسبي يساوي  (،4.34) المستمر( تساوي

، الجدولية Tوىي أكبر مف قيمة  (10.566) المحسوبة تساوي Tوقيمة  (،%60)المحايد 
(، وىذا يعني عدـ وجود موافقة عمى 0.05)وىي أقؿ مف ( 0.000)مة االحتمالية تساوي والقي

الجامعة التوفر التدريب والتعميـ المستمر فقرات ىذا المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة، بمعنى أف 
 .لمعامميف

(، والذي أشار إلى أف صغار 2010واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )القاضي، 
والعامميف الجدد في البنوؾ المصرية لدييـ ضعؼ في الثقافة الخاصة بالمسؤولية العامميف 
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االجتماعية، بسبب عدـ تضمف الدورات التدريبية التي يأخذىا العامميف في بداية العمؿ دورات 
 عف المسؤولية االجتماعية.

 :دعم وتشجيع الباحثين: رابعاً 
 .(29رقـ )ج موضحة في جدوؿ لمعينة الواحدة، والنتائ Tتـ استخداـ اختبار 

  (29جدول رقم ) 
 ( لكل فقرة من فقرات.Sigالمتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية )
 "دعم وتشجيع الباحثين"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة االختبار 
T 

القيمة 
 الرتبة االحتمالية

1.  
ث تعتمد الجامعة ميزانية مخصصة لدعـ البح

 العممي.
5.12 51.23 -3.730 0.000 7 

 1 0.005 2.854 67.10 6.71 تصدر الجامعة مجمة عممية محكمة.  .2

3.  
تحرص الجامعة عمى االتصاؿ المستمر مع 

 مراكز البحوث العممية المحمية والعالمية.
5.35 53.48 -3.346 0.001 5 

4.  
تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا عمى 

 البحث العممي.
5.38 53.81 -3.053 0.003 4 

توفر الجامعة ألعضاء ىيئة التدريس االطبلع   .5
 عمى أحداث الدراسات في مجاؿ تخصصيـ.

4.59 45.87 -7.446 0.000 8 

6.  
تتبنى الجامعة نشر كتب مف تأليؼ أعضاء ىيئة 

 التدريس فييا.
3.86 38.58 -11.797 0.000 13 

7.  
ى تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا عم
المشاركة في المؤتمرات العممية والندوات التي 

 تعقد خارج الجامعة.
5.65 56.52 -1.751 0.082 2 

8.  
تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس لنشر 

 أبحاثيـ في مجبل ت عممية ذات سمعة مرموقة.
5.28 52.77 -3.399 0.001 6 

9.  
تدعـ الجامعة أعضاء ىيئة التدريس ماليًا 

 رات العممية الدولية.لممشاركة في المؤتم
5.54 55.42 -2.110 0.036 3 

توفر الجامعة مراكز بحثية مناسبة ألعضاء ىيئة   .10
 التدريس.

3.92 39.16 -11.369 0.000 11 

11.  
تحرص الجامعة عمى ابتعاث العامميف في أفضؿ 

 الجامعات العالمية.
3.91 39.10 -11.370 0.000 12 

12.  
ستكماؿ تحرص الجامعة عمى تشجيع العامميف ال

 الدراسات العميا.
4.41 44.06 -8.155 0.000 9 
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 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة االختبار 
T 

القيمة 
 الرتبة االحتمالية

13.  
تشترؾ الجامعة بقواعد بيانات عربية وعالمية 

 وتوفيرىا ألعضاء ىيئة التدريس مجانًا.
4.34 43.35 -8.513 0.000 10 

  0.000 6.462- 49.27 4.93 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
  ( مايمي:29يتضح مف استعراض بيانات الجدوؿ رقـ )

 ( والتي تنص عمى: "2احتمت المرتبة األولى الفقرة رقـ ،) تصدر الجامعة مجمة عممية
وىي  (0.005)والقيمة االحتمالية تساوي  (،%67.10)بمغ الوزف النسبي  "، حيثمحكمة

يعني أف ىناؾ موافقة عمى ىذه الفقرة  (، وىذا2.854)T(، وقيمة االختبار0.05)أقؿ مف 
 .الجامعة تصدر مجمة عممية محكمة مف قبؿ أفراد العينة، وأف

 ( والتي تنص عمى: "6بينما احتمت المرتبة األخيرة الفقرة رقـ ،) تتبنى الجامعة نشر كتب مف
ية والقيمة االحتمال(، %38.58)بمغ الوزف النسبي  "، حيثتأليؼ أعضاء ىيئة التدريس فييا

(، وىذا يعني عدـ 11.797-)T(، وقيمة االختبار0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)تساوي 
أعضاء ىيئة  ال تتبنى نشر كتب مف تأليؼ وجود موافقة عمى ىذه الفقرة، وأف الجامعة

 .التدريس فييا
وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعمقة بػ )دعـ وتشجيع 

قؿ مف الوزف النسبي أوىي  (%49.27)، والوزف النسبي يساوي (4.93) الباحثيف( تساوي
الجدولية، والقيمة  Tوىي أكبر مف قيمة  (6.462)المحسوبة تساوي  Tوقيمة (، %60)المحايد 

(، وىذا يعني عدـ وجود موافقة عمى فقرات 0.05)وىي أقؿ مف ( 0.000)االحتمالية تساوي 
 .ف الجامعة ال تقوـ بدعـ وتشجيع الباحثيفأمما يدؿ عمى  ىذا المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة،

توفر مخصصة لدعـ البحث العممي، وعدـ الميزانية ضعؼ الويعزو الباحث ذلؾ إلى  
، عمى الرغـ مف أىمية البحث العممي في تحقيؽ مراكز بحثية مناسبة ألعضاء ىيئة التدريس
 التقدـ وحؿ المشكبلت التي تواجو المجتمع.

(، والذي أشار إلى وجود ضعؼ 2012ىذه النتائج مع نتائج دراسة )معروؼ، واتفقت  
في كميات التربية في مجاؿ البحوث التطبيقية، والتركيز عمى إكساب الطمبة المعرفة والمعمومات، 
وندرة توليد المعرفة ونشرىا، وتطوير المعرفة اإلنسانية وتنظيميا وتوجيييا نحو حؿ المشكبلت 

 ا المجتمع المحمي.التي يعاني مني
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 )المسؤولية تجا  العاممين في الجامعة(: الثانيالمجال  لمحاورالجدول اإلجمالي 
 (30جدول رقم )

 مسؤولية تجا  العاممين في الجامعة(ال) الثاني المجال محاورتحميل 

 المحاور الفرعية م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 Tاالختبار 

القيمة 
 تبةالر  االحتمالية

 3 0.000 9.226- 45.43 4.54 تقوية السمطات وتعزيزها .0

 1 0.001 3.446- 54.23 5.42 مواصفات موقع العمل .3

 4 0.000 10.566- 43.42 4.34 التدريب والتعميم المستمر .2

 2 0.000 6.462- 49.27 4.93 دعم وتشجيع الباحثين .1

  0.000 7.897- 48.07 4.81 جميع المحاور الفرعية

 1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
( والذي يبيف آراء 30لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ ) Tتـ استخداـ اختبار 
 ،الثاني )مسؤولية الجامعة تجاه العامميف في الجامعة( المجاؿ محاورأفراد عينة الدراسة في  

، والوزف النسبي  (4.81) ج أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني تساويوتبيف النتائ
المحسوبة تساوي  Tوقيمة  (%60)قؿ مف الوزف النسبي المحايد أوىي  (%48.07)يساوي 

وىي أقؿ مف  (0.000)الجدولية، والقيمة االحتمالية تساوي  Tوىي أكبر مف قيمة  (7.897)
ور الجامعة في خدمة المجتمع ومسؤوليتيا تجاه العامميف في ف دأمما يدؿ عمى  (0.05)

 .(%60)الجامعة ال يرتقى لمعدؿ أكثر مف 
حقوؽ العامميف اإلدارية إنجاز معامبلت و صعوبة ويعود سبب ىذه النسب المنخفضة إلى  
 ، وبالتالي ضعؼمف خبلؿ ديواف الموظفيف العاـ في راـ اهلل بسبب االنقساـ السياسيوالمالية 

 الخدمات المقدمة ليـ.
 Elena(، ودراسة دراسة )Nejat et al., 2011واختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )

& Oriana, 2010 والتي خمصت إلى وجود اىتماـ لدى الجامعات في مجاالت المسؤولية  ،)
 االجتماعية بشكؿ عاـ ومنيا حقوؽ اإلنساف وممارسات العمؿ، وأف ىناؾ رضا مف العامميف

 حوؿ الخدمات التي تقدميا الجامعة، وتكنولوجيا المعمومات المستخدمة.
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 : وتشمل:: المسؤولية تجا  الطالبالثالث المجالتحميل فقرات 
 :توفير اإلمكانيات البحثية والمعمميةأواًل: 

 .(31رقـ )لمعينة الواحدة، والنتائج موضحة في جدوؿ  Tتـ استخداـ اختبار 
  (31جدول رقم ) 

 ( لكل فقرة من فقرات.Sigمتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية )ال
 "توفير اإلمكانيات البحثية والمعممية"

 الفقرة م
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة االختبار 
T 

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

0.  
تزود الجامعة المختبرات والمشاغؿ بالمستمزمات 

 مية التعميمية التعممية.واألدوات الضرورية لمعم
5.01 50.06 -5.557 0.000 5 

تحرص الجامعة عمى التدريب العممي لطمبتيا   .3
 في مختمؼ المؤسسات المحمية.

5.35 53.55 -3.195 0.002 2 

 4 0.000 4.738- 51.42 5.14 توفر الجامعة مصادر معمومات متنوعة لمطمبة.  .2

ـ توفر الجامعة شبكة حواسيب حديثة لبلستخدا  .1
 في العممية التعميمية.

5.52 55.23 -2.523 0.013 1 

2.  
توظؼ الجامعة التقنيات الحديثة في مرافقيا 

 لممساىمة في نشر المعرفة.
5.19 51.87 -4.708 0.000 3 

3.  
توفر الجامعة قاعات دراسية مناسبة ومجيزة 

 بأحدث الوسائؿ التعميمية.
4.57 45.68 -8.037 0.000 6 

4.  
ت دراسية مناسبة ألعداد توفر الجامعة قاعا

الطمبة بحيث تسيـ في عممية االستيعاب عند 
 الطمبة.

4.39 43.94 -9.295 0.000 7 

  0.000 6.087- 50.25 5.02 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 154" و درجة حرية "0.05الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
 ( مايمي:31يتضح مف استعراض بيانات الجدوؿ رقـ )

 توفر الجامعة شبكة حواسيب حديثة (، والتي تنص عمى: "4مت المرتبة األولى الفقرة رقـ )احت
والقيمة االحتمالية  (،%55.23)غ الوزف النسبي "، حيث بملبلستخداـ في العممية التعميمية

(، وىذا يعني عدـ وجود 2.523-)T(، وقيمة االختبار0.05)وىي أقؿ مف  (0.013)تساوي 
شبكة حواسيب حديثة لبلستخداـ في العممية  توفر وأف الجامعة ال الفقرة،موافقة عمى ىذه 

 بالشكؿ المطموب.التعميمية 
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 ( والتي تنص عمى: "7بينما احتمت المرتبة األخيرة الفقرة رقـ ،)  توفر الجامعة قاعات دراسية
 النسبي بمغ الوزف "، حيثمناسبة ألعداد الطمبة بحيث تسيـ في عممية االستيعاب عند الطمبة

 T(، وقيمة االختبار0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)والقيمة االحتمالية تساوي  (،43.94%)
الجامعة  مف قبؿ أفراد العينة، وأف  (، وىذا يعني عدـ وجود موافقة عمى ىذه الفقرة9.295-)

 .االستيعاب عند الطمبة زيادةال توفر قاعات دراسية مناسبة ألعداد الطمبة تسيـ في 
امة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعمقة بػ )توفير اإلمكانيات وبصفة ع

قؿ مف الوزف أوىي  (%50.25)، والوزف النسبي يساوي (5.02)البحثية والمعممية( تساوي 
 ،الجدولية Tوىي أكبر مف قيمة  (6.087)المحسوبة تساوي Tوقيمة  (،%60)النسبي المحايد 

(، وىذا يعني عدـ وجود موافقة عمى 0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)ي والقيمة االحتمالية تساو 
الجامعة ال تعمؿ عمى توفير اإلمكانيات البحثية  فقرات ىذا المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة، وأف

 لمطمبة. والمعممية
الموارد المالية لمجامعة، كذلؾ عدـ  عدـ تنوعويعزو الباحث ىذه النسب المنخفضة إلى 

لمحصوؿ عمى دعـ وتمويؿ لبناء المختبرات والقاعات وتجييزىا بأحدث الوسائؿ  تركيز اإلدارة
 التعميمية مف قبؿ المؤسسات المانحة والتي تدعـ التعميـ والمؤسسات التعميمية.

 :ربط المادة العممية بالمجتمع والبيئةثانيًا: 
 .(32رقـ )لمعينة الواحدة، والنتائج موضحة في جدوؿ Tتـ استخداـ اختبار 

  (32جدول رقم ) 
 ( لكل فقرة من فقرات.Sigالمتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية )

 "ربط المادة العممية بالمجتمع والبيئة "

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة االختبار 
T 

القيمة 
 الرتبة االحتمالية

0.  
تطور الجامعة المساقات والبرامج األكاديمية 

 حدثيا باستمرار.وت
5.74 57.35 -1.393 0.165 1 

تحرص الجامعة عمى ربط المساقات العممية   .3
 بمشكبلت المجتمع.

5.04 50.39 -5.505 0.000 3 

2.  
توجد مساقات عممية تختص بتطوير المجتمع 

 ضمف المتطمبات الجامعية اإللزامية.
4.93 49.29 -5.842 0.000 4 

1.  

طبلب كجزء تنظـ الجامعة دورات تدريبية لم
عممي مف البرنامج الدراسي كؿ حسب 
تخصصو لتقديـ الخدمات في المؤسسات 

 االجتماعية.

4.83 48.32 -6.643 0.000 5 
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المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة االختبار 
T 

القيمة 
 االحتمالية

 الرتبة

2.  
تقـو الجامعة بوضع المناىج األكاديمية 
الحديثة التي تنعكس إيجابًا عمى جودة 

 الخريجيف.
5.08 50.77 -5.160 0.000 2 

3.  
ات سوؽ يتناسب خريجي الجامعة مع احتياج

 العمؿ الفمسطيني.
4.77 47.74 -6.387 0.000 6 

  0.000 5.765- 50.65 5.06 جميع الفقرات 

 1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة 
 ( يمكف استخبلص مايمي:32مف جدوؿ )

 ( والتي تنص عمى1احتمت المرتبة األولى الفقرة رقـ ،) :"معة المساقات والبرامج تطور الجا
والقيمة االحتمالية (، %57.35)الوزف النسبي  "، حيث بمغاألكاديمية وتحدثيا باستمرار

عدـ مما يدؿ عمى  T(-1.393 ،)(، وقيمة االختبار0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)تساوي 
ر يتطو تعمؿ عمى الجامعة ال وجود موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة، وأف 

 .لمساقات والبرامج األكاديمية باستمرارا
 ( والتي تنص عمى: "6بينما احتمت المرتبة األخيرة الفقرة رقـ ،) يتناسب خريجي الجامعة مع

والقيمة االحتمالية  (،%47.74)بمغ الوزف النسبي  "، حيثاحتياجات سوؽ العمؿ الفمسطيني
عدـ  مما يدؿ عمى T(-6.387 ،)(، وقيمة االختبار0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)تساوي 

ال يتناسب خريجي الجامعة وجود موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة، وىذا يعني أنو 
 .مع احتياجات سوؽ العمؿ الفمسطيني

وبصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعمقة بػ )ربط المادة العممية 
قؿ مف الوزف أوىي  (%50.65)الوزف النسبي يساوي ، و (5.06)بالمجتمع والبيئة( تساوي 

الجدولية،  Tوىي أكبر مف قيمة  (5.765)المحسوبة تساوي  Tوقيمة  (%60)النسبي المحايد 
عدـ وجود موافقة  مما يدؿ عمى(، 0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)و القيمة االحتمالية تساوي 

ف الجامعة ال تعمؿ عمى ربط المادة ني أعمى فقرات ىذا المجاؿ مف قبؿ أفراد العينة، وىذا يع
 .العممية بالمجتمع والبيئة

ويعزى ىذا إلى عدـ وجود مساقات عممية تتعمؽ بتطوير المجتمع المحمي، كما أف 
الجامعة ال تقوـ بتنظيـ دورات تدريبية لمطبلب لتقديـ الخدمات في المؤسسات االجتماعية، كذلؾ 

اديمية الحديثة والتي تنعكس إيجابًا عمى جودة الخريجيف، ال تعتمد الجامعة عمى المناىج األك
 وعدـ استخداـ تقنيات التدريس المتطورة التي تزيد مف مستوى تحصيؿ الطبلب.
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( والذي أشار إلى تدني مستوى 2004واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )المصري،  
بط المساقات الدراسية بالجوانب الدور التنموي لموظيفة التعميمية لجامعة األقصى بسبب عدـ ر 

التنمية المختمفة في المجتمع الفمسطيني، وعدـ تمكيف الجامعة مف تطوير خططيا المستقبمية 
 مع احتياجات المجتمع التنموية. يتبلءـالمستندة إلى تطوير برامجيا الدراسية بما 

ساقات (، والتي أوصت بضرورة إضافة م2011كما اتفقت مع دراسة )جابر وميدي،  
 دراسية كمتطمبات جامعية تركز عمى المفاىيـ والمعاني المرتبطة بمفاىيـ المسؤولية االجتماعية.

 :ترسيخ قيم المواطنةثالثًا: 
 .(33رقـ )لمعينة الواحدة، والنتائج موضحة في جدوؿ T تـ استخداـ اختبار 

  (33جدول رقم ) 
 ( لكل فقرة من فقرات.Sig) المتوسط الحسابي والوزن النسبي والقيمة االحتمالية

 "ترسيخ قيم المواطنة"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة االختبار 
T 

القيمة 
 الرتبة االحتمالية

1.  
 بمسؤولياتو واع مواطف تكويف الجامعة في تسيـ

 االجتماعية.
5.17 51.74 -4.396 0.000 5 

2.  
تعزز الجامعة الثقافة الدينية والوطنية لدى 

 تيا.طمب
5.84 58.39 -0.829 0.408 2 

 1 0.945 0.069 60.13 6.01 تعزز الجامعة اليوية الفمسطينية واالنتماء.  .3

 3 0.090 1.705- 56.65 5.66 تقـو الجامعة بتنمية روح المواطنة لدى طبلبيا.   .4

5.  
 الدؤوب والعمؿ الطبلب عمى المثابرة تشجع
 والمجتمع. البيئة لخدمة

5.28 52.77 -3.877 0.000 4 

6.  

تشارؾ إدارة الجامعة في غرس التراث 
الفمسطيني مف خبلؿ المعارض والحفبلت التي 

 تقيميا.
5.05 50.52 -5.039 0.000 6 

7.  
توجو الجامعة الطمبة نحو المشاركة الفعالة في 

 أنشطة المجتمع.
4.89 48.90 -5.911 0.000 7 

8.  
تحرص الجامعة عمى عقد لقاءات ثقافية متبادلة 

 بة الجامعة والجامعات األخرى.بيف طم
4.10 41.03 -10.814 0.000 9 

9.  
تحرص الجامعة عمى نشر ثقافة التكافؿ بيف 

 الطمبة.
4.35 43.48 -8.767 0.000 8 

  0.000 5.058- 51.51 5.15 جميع الفقرات 
 1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة "  Tقيمة
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 يمي: ( ما33بيانات الجدوؿ رقـ ) يتضح مف استعراض
 ( والتي تنص عمى: "3احتمت المرتبة األولى الفقرة رقـ ،) تعزز الجامعة اليوية الفمسطينية

وىي  (0.945)والقيمة االحتمالية تساوي (، %60.13)بمغ الوزف النسبي "، حيث واالنتماء
عمى ىذه الفقرة مف قبؿ (،وىذا يعني وجود موافقة 0.069)T(، وقيمة االختبار0.05)أقؿ مف 

 .تعزز اليوية الفمسطينية واالنتماءأفراد العينة بدرجة متوسطة، مما يدؿ عمى أف الجامعة 
 ( والتي تنص عمى: "8بينما احتمت المرتبة األخيرة الفقرة رقـ ،) تحرص الجامعة عمى عقد

زف النسبي بمغ الو  "، حيثلقاءات ثقافية متبادلة بيف طمبة الجامعة والجامعات األخرى
(، وقيمة 0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)والقيمة االحتمالية تساوي  (،41.03%)

مما (،وىذا يعني عدـ وجود موافقة عمى ىذه الفقرة مف قبؿ أفراد العينة، 10.814-)Tاالختبار
يدؿ عمى أف الجامعة ال تحرص عمى عقد لقاءات ثقافية متبادلة بيف طمبة الجامعة 

 .والجامعات األخرى
بصفة عامة يتبيف أف المتوسط الحسابي لجميع الفقرات المتعمقة بػ )ترسيخ قيـ و 

قؿ مف الوزف النسبي أوىي  (%51.51)، والوزف النسبي يساوي (5.15)المواطنة( تساوي 
والقيمة  ،الجدولية Tوىي أكبر مف قيمة  (5.058)المحسوبة تساوي  Tوقيمة  (%60)المحايد 

(، وىذا يعني عدـ وجود موافقة عمى فقرات 0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)االحتمالية تساوي 
 .الجامعة ال تعمؿ عمى ترسيخ قيـ المواطنة ىذا المجاؿ، وأف

وعدـ إبداع  كساب الطمبة المعرفة والمعمومات،ويعزو الباحث ذلؾ إلى التركيز عمى إ
يضًا بنتائج المجاؿ أعضاء ىيئة التدريس في المادة العممية بأبعادىا التنموية، وىذا مرتبط أ

 .ممادة العممية بالمجتمعالسابؽ والذي أشار إلى عدـ وجود ربط ل
( والتي توصمت Burcea & Marinescu, 2011مع نتائج دراسة )ىذه النتائج اتفقت و  

 إلى ضعؼ دور الجامعة في زيادة معرفة ومشاركة الطبلب في أنشطة المسؤولية االجتماعية.
( والذي أشار إلى وجود دور 2009دراسة )أبو ساكور، ع نتائج بينما اختمفت م

لمجامعات الفمسطينية في نشر الوعي االجتماعي وتنميتو لدى الطمبة مف خبلؿ المشاركة في 
 المناسبات الوطنية والفعاليات االجتماعية والسياسية.
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 الجدول اإلجمالي لمحاور المجال الثالث: مسؤولية الجامعة تجا  الطالب:
 (34قم )جدول ر 

 تحميل مجاالت المحور الثالث )مسؤولية الجامعة تجا  الطالب(

المتوسط  المحاور الفرعية م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة االختبار 
T 

القيمة 
 الرتبة االحتمالية

 3 0.000 6.087- 50.25 5.02 توفير اإلمكانيات البحثية والمعممية .0

 2 0.000 5.765- 50.65 5.06 ةربط المادة العممية بالمجتمع والبيئ .3

 1 0.000 5.058- 51.51 5.15 ترسيخ قيم المواطنة .2

  0.000 5.826- 50.87 5.09 جميع المحاور الفرعية 

 1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05الجدولية عند مستوى داللة " Tقيمة 
والذي يبيف آراء (، 34)لمعينة الواحدة والنتائج مبينة في جدوؿ رقـ Tتـ استخداـ اختبار 

وتبيف النتائج  ،أفراد عينة الدراسة في مجاالت المحور الثالث )مسؤولية الجامعة تجاه الطبلب(
، والوزف النسبي يساوي (5.09) أف المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثالث تساوي

  (5.826)وي المحسوبة تسا Tوقيمة  (%60)وىي أقؿ مف الوزف النسبي المحايد  (50.87%)
مما  (0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)الجدولية، والقيمة االحتمالية تساوي  Tوىي أكبر مف قيمة 

ال يرتقى لمعدؿ أكثر مف  طبلبف دور الجامعة في خدمة المجتمع ومسؤوليتيا تجاه الأيدؿ عمى 
(60%.) 

وعدـ ربط  تتعمؽ بتطوير المجتمع المحمي،التي عممية الساقات قمة المويعزى ىذا إلى 
المادة العممية بالمجتمع والمشاكؿ التي تواجيو، والتركيز عمى إكساب الطمبة المعرفة 

 استخداـ تقنيات التدريس المتطورة التي تزيد مف مستوى تحصيؿ الطبلب.  وقمة ،والمعمومات
(، ودراسة )جابر وميدي، 2004واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )المصري،  
(، والتي خمصت إلى تدني مستوى الدور Burcea & Marinescu, 2011ة )(، ودراس2011

التنموي لموظيفة التعميمية لمجامعات بسبب عدـ ربط المساقات الدراسية بالجوانب التنمية المختمفة 
في المجتمع الفمسطيني، وضعؼ دور الجامعة في زيادة معرفة ومشاركة الطبلب في أنشطة 

 المسؤولية االجتماعية.
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 المبحث الثاني
 فرضيات الدراسةاختبار 

 
في خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتها االجتماعية يرتقى ة ور الجامعدولى: األ الفرضية 

 .(α=  0.05)% عند مستوى داللة 60لمعدل أكثر من 
 (35جدول رقم )

 تحميل جميع محاور الدراسة

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 Tاالختبار 

لقيمة ا
 الرتبة االحتمالية

 3 0.000 9.838- 46.34 4.63 مسؤولية الجامعة تجا  المجتمع .1

 2 0.000 7.897- 48.07 4.81 المسؤولية تجا  العاممين في الجامعة .2

 1 0.000 5.826- 50.87 5.09 المسؤولية تجا  الطالب .3

  0.000 8.334- 48.23 4.82 جميع المحاور الفرعية 
 1.98" تساوي 154" و درجة حرية " 0.05لجدولية عند مستوى داللة " ا Tقيمة

( أف المتوسط 35رقـ )وتوضح النتائج في الجدوؿ لمعينة الواحدة  Tتـ استخداـ اختبار 
وىي أقؿ مف  (%48.23)، والوزف النسبي يساوي (4.82)لجميع المحاور تساوي  الحسابي

 Tوىي أكبر مف قيمة  (8.334)سوبة تساوي المح Tوقيمة  (%60)الوزف النسبي المحايد 
مما  (0.05)وىي أقؿ مف  (0.000)، والقيمة االحتمالية تساوي (1.98)الجدولية والتي تساوي 

في خدمة المجتمع في ضوء مسؤوليتيا االجتماعية مف وجية نظر عة ف دور الجامأيدؿ عمى 
 .(α=  0.05)مستوى داللة  عند (%60)أعضاء الييئة التدريسية ال يرتقى لمعدؿ أكثر مف 

مما يدؿ عمى أف الخدمات واألنشطة التي تقدميا الجامعة لكؿ مف المجتمع والعامميف 
والطمبة ضعيفة، وبالرغـ مف وجود برنامج لتنمية وخدمة المجتمع ضمف برامج الخطة التطويرية 

سبب ضعؼ لمجامعة إال أنو ال يتـ تنفيذ معظـ األىداؼ الموجودة ضمف ىذا البرنامج ب
 اإلمكانيات المتاحة في الجامعة، وقمة الموارد المالية. 

(، 2004(، ودراسة )المصري، 2012واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )معروؼ، 
والتي خمصت إلى أف المسؤولية االجتماعية لمجامعات ضعيفة، وأف (، 2007ودراسة )حسف، 

لمحمي متوسط األىمية وال يصؿ إلى المستوى الدور الذي تمعبو الجامعات في خدمة المجتمع ا
 المطموب. 
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 ,.Nejat et al(، ودراسة )Gresi & Isil, 2012كما اختمفت مع نتائج دراسة )
( والتي خمصت إلى أف ىناؾ اىتماـ كبير ودور حيوي 2009(، ودراسة )حراحشة، 2011

 لمجامعة في خدمة المجتمع. 
 الثانيةالفرضية 

إحصــائية بــين دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع ومســؤوليتها تجــا   توجــد عالقــة ذات داللــة
 (.α=  0.05)العاممين في الجامعة عند مستوى داللة 

 (36جدول رقم )
 معامل االرتباط بين دور الجامعة في خدمة المجتمع ومسؤوليتها تجا  العاممين في الجامعة 

 .Sigالقيمة االحتمالية  معامل بيرسون لالرتباط المجال
 0.000 0.813 تقوية السمطات وتعزيزىا

 0.000 0.753 مواصفات موقع العمؿ

 0.000 0.800 التدريب والتعميـ المستمر

 0.000 0.747 دعـ وتشجيع الباحثيف

 0.000 0.832 جميع المحاور الفرعية

 1.042"  تساوي 022ودرجة حرية " 1.12الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

دور الجامعػػػػة فػػػػي خدمػػػػة المجتمػػػػع  وف إليجػػػػاد العبلقػػػػة بػػػػيفر بيرسػػػػـ اختبػػػػاتػػػػـ اسػػػػتخدا
النتػػائج فػػي جػػدوؿ  (، وتبػػيفα=6065) عنػػد مسػػتوى داللػػة ومسػػؤوليتيا تجػػاه العػػامميف فػػي الجامعػػة

الجدوليػػة  rأكبػػر مػػف قيمػػة  و( وىػػ0.832أف معامػػؿ االرتبػػاط لجميػػع المحػػاور يسػػاوي )( 36رقػػـ )
مسػػتوى قػػؿ مػػف ( وىػػي أ0.000)تسػػاوي  (.Sig)الحتماليػػة أف القيمػػة ا(، و 60975والتػػي تسػػاوي )

دور الجامعػة فػي بيف ذات داللة إحصائية طردية يدؿ عمى وجود عبلقة  (،وىذاα=6065الداللة )
 (.α=6065)عند مستوى داللة  خدمة المجتمع ومسؤوليتيا تجاه العامميف في الجامعة

عػة فػي خدمػة المجتمػع ومسػؤوليتيا وتبيف النتائج وجود عبلقة طردية قوية بػيف دور الجام
مػف ضػمف  فػي الجامعػة تجاه العػامميف، وىػذه نتػائج منطقيػة حيػث تعتبػر المسػؤولية تجػاه العػامميف

بالعػػػامميف وتقػػػديـ الخػػػدمات ، حيػػػث أنػػػو كممػػػا زاد اىتمػػػاـ الجامعػػػة المسػػػؤولية االجتماعيػػػة لمجامعػػػة
 خدمة المجتمع.دور الجامعة في في كمما أدى ذلؾ إلى زيادة  الضرورية ليـ

( والتػػي خمصػػت إلػػى وجػػود اىتمػػاـ 5022واتفقػػت ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػائج دراسػػة )قيطػػة، 
، حيػث تتبنػى الجامعػة نشػر كتػب مػف تػأليؼ أعضػاء ىيئػة التػدريس فييػا، بأعضاء ىيئػة التػدريس

وتوظؼ تكنولوجيا المعمومات فػي عمميػة التعمػيـ، كمػا تػوفر شػبكة حواسػيب حديثػة لبلسػتخداـ فػي 
 .ممية التعميميةالع

  



101 

 

 الثالثةالفرضية 
توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع ومســؤوليتها تجــا  

 (.α=  0.05)الطمبة عند مستوى داللة 

 (37جدول رقم )
 معامل االرتباط بين دور الجامعة في خدمة المجتمع ومسؤوليتها تجا  الطمبة في الجامعة 

 .Sigالقيمة االحتمالية  يرسون لالرتباطمعامل ب المجال
 0.000 0.750 توفير اإلمكانيات البحثية والمعممية

 0.000 0.801 ربط المادة العممية بالمجتمع والبيئة

 0.000 0.842 ترسيخ قيم المواطنة

 0.000 0.839 جميع المحاور الفرعية

 1.042تساوي  " 022ودرجة حرية " 1.12الجدولية عند مستوى داللة  rقيمة 

دور الجامعػػػػة فػػػػي خدمػػػػة المجتمػػػػع  تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار بيرسػػػػوف إليجػػػػاد العبلقػػػػة بػػػػيف
النتائج في جدوؿ (، وتوضح α=6065) داللةعند مستوى  ومسؤوليتيا تجاه العامميف في الجامعة

الجدوليػة  rوىػو أكبػر مػف قيمػة  (0.842، أف معامػؿ االرتبػاط لجميػع المحػاور يسػاوي )(37رقـ )
مسػػتوى قػػؿ مػػف ( وىػػي أ60666)تسػػاوي (.Sig)االحتماليػػة القيمػػة (، وأف 60975تػػي تسػػاوي )وال

دور الجامعػػػة فػػػي بػػػيف ذات داللػػػة إحصػػػائية يػػػدؿ عمػػػى وجػػػود عبلقػػػة  (، وىػػػذاα=6065الداللػػػة )
 .(α=6065)عند مستوى داللة  خدمة المجتمع ومسؤوليتيا تجاه الطمبة في الجامعة

دية قوية بػيف دور الجامعػة فػي خدمػة المجتمػع ومسػؤوليتيا وتبيف النتائج وجود عبلقة طر 
تجاه الطمبة، حيث أنو كممػا زاد اىتمػاـ الجامعػة بالطمبػة مػف خػبلؿ ربػط المػادة العمميػة بػالمجتمع، 
وتػػػػوفير اإلمكانيػػػػات البحثيػػػػة والمعمميػػػػة كممػػػػا أدى ذلػػػػؾ إلػػػػى زيػػػػادة فػػػػي دور الجامعػػػػة فػػػػي خدمػػػػة 

 المجتمع.
(، والػػذي أشػػار إلػػى وجػػود دور 2669ائج دراسػػة )أبػػو سػػاكور، وتتفػػؽ ىػػذه النتػػائج مػػع نتػػ

لمجامعػػات الفمسػػطينية فػػي نشػػر الػػوعي االجتمػػاعي وتنميتػػو لػػدى الطمبػػة مػػف خػػبلؿ المشػػاركة فػػي 
 المناسبات الوطنية والفعاليات االجتماعية والسياسية.

 :الرابعةالفرضية 
ر الجامعة في بحوثين حول دو توجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات الم

ممتغيرات الشخصية والوظيفية التالية )العمر، الجنس، المؤهل العممي، لخدمة المجتمع تعزى 
 (.α=0.05)سنوات الخدمة، الرتبة األكاديمية، مكان العمل( عند مستوى داللة 

( Independent Samples T-Testفي حالة عينتيف مستقمتيف ) Tتـ استخداـ اختبار 
عرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية، وىو اختبار معممي يصمح لمقارنة متوسطي لم
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 One Wayمجموعتيف مف البيانات، كذلؾ تـ استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي )
ANOVA لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية، وىذا االختبار المعممي يصمح )
 أو أكثر. متوسطات 3لمقارنة 

 الفرضيات الفرعية التالية: الفرضية الثانية الرئيسيةويتفرع من 
 الفرضية الفرعية األولى

توجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ دور الجامعة في 
 (α=0.05)الجنس عند مستوى داللة  متغير لىإخدمة المجتمع تعزى 

 (38جدول رقم )
 لجنسا متغير -Tبار نتائج  اخت

المتوسط  العدد الجنس المحور
 الحسابي

االنحراف 
القيمة  Tقيمة  المعياري

 االحتمالية

 مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع
 1.722 4.664 137 ذكر

0.587 0.558 

 1.809 4.409 18 أنثى

 1.910 4.768 137 ذكر المسؤولية تجاه العامميف في الجامعة
-0.707 0.480 

 1.657 5.102 18 ثىأن

 1.984 5.052 137 ذكر المسؤولية تجاه الطبلب
-0.621 0.536 

 1.697 5.356 18 أنثى

)جميع  دور الجامعة في خدمة المجتمع
 المحاور(

 1.777 4.809 137 ذكر
-0.277 0.782 

 1.645 4.931 18 أنثى
 1.98تساوي 0.05" ومستوى داللة 153الجدولية عند درجة حرية " Tقيمة 

بيف أف القيمة ت Tاختبار ، أنو باستخداـ (38جدوؿ رقـ )مف النتائج الموضحة في 
مستوى  كبر مفأوىي ( 60782)تساوي  محاور الدراسةلجميع  (.Sig) االحتمالية
قؿ أوىي  (60277)المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  Tقيمة  (، وأفα=6065الداللة)

ذات داللة  فروؽوبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد  (،9098)تي تساوي الجدولية وال Tمف قيمة 
 لىإإحصائية في متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ دور الجامعة في خدمة المجتمع تعزى 

 .الجنس متغير
وعميو ال يوجد تمايز في مستوى استجابات المبحوثيف حوؿ دور الجامعة في خدمة 

إناثًا، أي أف متغير الجنس عامؿ غير مؤثر، ويعزو الباحث ذلؾ المجتمع بسبب كونيـ ذكورًا أو 
إلى وجود مساواة بيف المحاضريف في الجامعة مف حيث المياـ والمسؤوليات والواجبات والحقوؽ 

 بغض النظر عف الجنس. 
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( والذي أشار إلى عدـ وجود فروؽ 2663واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )العتيبي، 
ائية في دور جامعة الكويت في تطوير مؤسسات المجتمع المحمي تعزى لمتغير ذات داللة إحص

 الجنس.
(، ودراسة 2011كما واختمفت ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الرواشدة، 

(، حيث بينت الدراسات وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس، 2005)الرشيد، 
(، ولصالح الذكور في دراسة 2011دراسة )الرواشدة،  وجاءت الفروؽ لصالح اإلناث في

 (.2005)الرشيد، 
 الفرضية الفرعية الثانية

توجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ دور الجامعة في 
 (.α=0.05)العمر عند مستوى داللة متغير لى إخدمة المجتمع تعزى 

 (39جدول رقم )
 العمرمتغير  -(One Way ANOVA)ميل التباين األحادي تحاختبار نتائج 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

القيمة 
 االحتمالية

 مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع

 4.395 3 13.186 بيف المجموعات

1.485 

 

0.221 

 2.960 151 446.942 داخؿ المجموعات 

  154 460.128 المجموع

 المسؤولية تجاه العامميف في الجامعة
 4.925 3 14.775 بيف المجموعات

1.403 

 

0.244 

 
 3.510 151 530.051 داخؿ المجموعات

  154 544.826 المجموع

 المسؤولية تجاه الطبلب
 2.808 3 8.425 بيف المجموعات

0.735 

 

0.533 

 
 3.822 151 577.193 داخؿ المجموعات

  154 585.618 المجموع

دور الجامعة في خدمة المجتمع 
 )جميع المحاور(

 4.012 3 12.036 بيف المجموعات
1.306 

 

0.275 

 
 3.072 151 463.804 داخؿ المجموعات

  154 475.840 المجموع

 2.66تساوي   0.05" ومستوى داللة 151، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 يمكف استنتاج ما يمي: (39جدوؿ رقـ )الموضحة في  مف النتائج

لجميع  تحميل التباين األحادي( المقابمة الختبار .Sigيتبيف أف القيمة االحتمالية )
المحسوبة  Fقيمة  (، كما أفα=0.05)داللة المستوى مف وىي اكبر  (0.275المحاور تساوي )
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(، 2.66)الجدولية والتي تساوي  Fة قؿ مف قيمأوىي  (1.306)لجميع المحاور مجتمعة تساوي 
ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثيف  فروؽوبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال توجد 

 .العمر متغير لىإحوؿ دور الجامعة في خدمة المجتمع تعزى 
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف المبحوثيف يعمموا في بيئة عمؿ واحدة، وعمى اطبلع بدور 

ي خدمة المجتمع بنفس المستوى أيضًا، ويخضعوا إلى نفس ظروؼ العمؿ، وعميو ال الجامعة ف
 يوجد تأثير لمتغير العمر عمى مستوى استجاباتيـ حوؿ دور الجامعة في خدمة المجتمع.

 الفرضية الفرعية الثالثة
توجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ دور الجامعة في 

 (.α=0.05)المؤىؿ العممي عند مستوى داللة  متغيرلى إة المجتمع تعزى خدم
 (40جدول رقم )

 المؤهل العمميمتغير  –Tنتائج  اختبار 

المؤهل  المحور
المتوسط  العدد العممي

 الحسابي
االنحراف 
القيمة  Tقيمة  المعياري

 االحتمالية

 مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع
 ماجستير

 
57 4.199 1.671 

-2.426 0.016 
 1.719 4.887 98 دكتوراه

 ماجستير المسؤولية تجاه العامميف في الجامعة
 

57 4.171 1.695 
-3.313 0.001 

 1.892 5.177 98 دكتوراه
 ماجستير المسؤولية تجاه الطبلب

 
57 4.632 2.001 

-2.244 0.026 
 1.880 5.352 98 دكتوراه

 ماجستير دور الجامعة في خدمة المجتمع
 

57 4.306 1.667 
-2.859 0.005 

 1.747 5.124 98 دكتوراه
 1.98تساوي 0.05" ومستوى داللة 153الجدولية عند درجة حرية " Tقيمة 

بيف أف القيمة ت Tاختبار ، أنو باستخداـ (40جدوؿ رقـ )مف النتائج الموضحة في 
قيمة (، وأف 0.05)قؿ مف أوىي   (0.005)تساوي  محاور الدراسةلجميع  (.Sig) االحتمالية

T كبر مف قيمة أوىي ( 2.859)المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساويT وبذلؾ  ،الجدولية
فروؽ بيف إجابات أفراد العينة حوؿ دور الجامعة في خدمة المجتمع  يمكف استنتاج أنو يوجد

 .المؤىؿ العممي لصالح فئة "الدكتوراه" متغيريعزى إلى 
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طبيعة المؤىؿ العممي وما يتمتع بو الدكتور مف المعرفة العممية والخبرة  ويعزى ذلؾ إلى
األكاديمية، وىذا يدؿ عمى أنو كمما ارتفع المستوى األكاديمي يكوف ىناؾ دور أكبر ألعضاء 

 الييئة التدريسية في خدمة المجتمع المحمي.
(، والتي 2003 ودراسة )العتيبي،(، 2011وتتفؽ ىذه النتائج مع دراسة )الرواشدة،  
إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤىؿ العممي ولصالح فئة  خمصت

 "الماجستير".
(، والذي أشار إلى عدـ وجود فروؽ 2004وتختمؼ ىذه النتائج مع دراسة )المصري، 

في  ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة تعزى لممؤىؿ العممي، وأف جميع أعضاء ىيئة التدريس
 الجامعة يتفقوف عمى مستوى الدور التنموي لوظائؼ جامعة األقصى.

 الفرضية الفرعية الرابعة
توجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ دور الجامعة في 

 (.α=0.05)سنوات الخدمة عند مستوى داللة متغير لى إخدمة المجتمع تعزى 
 (41جدول رقم )

 سنوات الخدمةمتغير  -(One Way ANOVA)تحميل التباين األحادي تبار اخنتائج 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

القيمة 
 االحتمالية

 مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع 

 8.249 3 24.747 بيف المجموعات

2.861 

 

0.039 

 2.883 435.381151 داخؿ المجموعات 

  154 460.128 المجموع

 المسؤولية تجاه العامميف في الجامعة
 6.639 3 19.918 بيف المجموعات

1.910 

 

0.130 

 
 3.476 151 524.908 داخؿ المجموعات

  154 544.826 المجموع

 المسؤولية تجاه الطبلب
 10.346 3 31.038 بيف المجموعات

2.817 

 

0.041 

 
 3.673 151 554.580 داخؿ المجموعات

  154 585.618 المجموع

دور الجامعة في خدمة المجتمع 
 )جميع المحاور(

 7.766 3 23.299 بيف المجموعات
2.591 

 

0.055 

 
 2.997 151 452.541 داخؿ المجموعات

  154 475.840 المجموع

 2.66  تساوي 0.05" ومستوى داللة 151، 3الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 يمكف استنتاج ما يمي: (41جدوؿ رقـ )مف النتائج الموضحة في 
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لجميع  تحميل التباين األحادي( المقابمة الختبار .Sigيتبيف أف القيمة االحتمالية )
المحسوبة  F(، كما أف قيمة α=6065)داللة المستوى  كبر مفأوىي  (60655)تساوي المحاور 

، (2066)الجدولية والتي تساوي  Fقؿ مف قيمة أوىي  (20599)لجميع المحاور مجتمعة تساوي 
حوؿ دور الجامعة في خدمة  المبحوثيفعدـ وجود فروؽ بيف إجابات وبذلؾ يمكف استنتاج 

 ة.سنوات الخدممتغير المجتمع يعزى إلى 
وىذا يدؿ عمى أف المبحوثيف عمى اختبلؼ سنوات خدمتيـ في الجامعة كانت إجاباتيـ 

لباحث ذلؾ إلى أف المبحوثيف يعمموا في بيئة عمؿ واحدة، ويخضعوا إلى نفس متقاربة، ويعزو ا
 ظروؼ العمؿ، وعمى اطبلع بالخدمات واألنشطة التي تقدميا الجامعة لممجتمع المحمي.

( والذي أشار إلى عدـ وجود فروؽ 2663واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )العتيبي، 
الكويت في تطوير مؤسسات المجتمع المحمي تعزى لمتغير ذات داللة إحصائية في دور جامعة 

 الخبرة.
(، والذي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ ذات 2699كما اتفقت مع نتائج دراسة )قيطة، 

داللة إحصائية في دور الجامعات في بناء مجتمع المعرفة تعزى لمتغير سنوات الخدمة في 
 ة. مجاالت بناء وتوليد المعرفة ومجاؿ توظيؼ المعرف

(، ودراسة )الرشيد، 2699وتختمؼ ىذه النتائج مع بعض الدراسات كدراسة )الرواشدة، 
(، والتي خمصت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 2664(، ودراسة )المصري، 2665

 أفراد العينة تعزى لسنوات الخدمة.
 الفرضية الفرعية الخامسة

ستجابات المبحوثيف حوؿ دور الجامعة في توجد فروقات ذات داللة إحصائية في متوسطات ا
 (.α=0.05)الرتبة األكاديمية عند مستوى داللة  متغيرلى إخدمة المجتمع تعزى 

 (42جدول رقم )
 الرتبة األكاديميةمتغير  -(One Way ANOVA)تحميل التباين األحادي اختبار نتائج 

مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 بعاتالمر 

 قيمة
F 

القيمة 
 االحتمالية

 مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع 
 7.191 2 14.383 بيف المجموعات

2.452 

 

0.089 

 
 2.933 152 445.745 داخؿ المجموعات

  154 460.128 المجموع

 المسؤولية تجاه العامميف في الجامعة
 17.737 2 35.475 بيف المجموعات

5.293 

 

0.006 

 
 3.351 152 509.351 جموعاتداخؿ الم

  154 544.826 المجموع
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مجموع  مصدر التباين البيان
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 بعاتالمر 

 قيمة
F 

القيمة 
 االحتمالية

 المسؤولية تجاه الطبلب
 7.060 2 14.120 بيف المجموعات

1.878 

 

0.156 

 
 3.760 152 571.498 داخؿ المجموعات

  154 585.618 المجموع

دور الجامعة في خدمة المجتمع 
 )جميع المحاور(

 10.533 2 21.066 بيف المجموعات
3.521 

 

0.032 

 
 2.992 152 454.774 داخؿ المجموعات

  154 475.840 المجموع

 3.06تساوي   0.05" ومستوى داللة 152، 2الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة 
 يمكف استنتاج ما يمي: (42جدوؿ رقـ )مف النتائج الموضحة في 

لجميع  ل التباين األحاديتحمي( المقابمة الختبار .Sigيتبيف أف القيمة االحتمالية )
المحسوبة لجميع  F(، كما أف قيمة α=0.05)داللة الوىي مستوى  (0.032)تساوي المحاور 

، مما (3.06)الجدولية والتي تساوي  Fكبر مف قيمة أوىي  (3.521)المحاور مجتمعة تساوي 
مع يعزى إلى يدؿ عمى وجود فروؽ بيف إجابات أفراد العينة حوؿ  دور الجامعة في خدمة المجت

 ستاذ دكتور".أالرتبة األكاديمية لصالح الفئة "أستاذ مشارؾ و 
ويعزو الباحث ذلؾ إلى الخبرة األكاديمية والعممية والجوانب الفنية واإلبداعية التي يتميز 

 بيا كؿ مف األستاذ المشارؾ واألستاذ الدكتور.
(، 2009حراحشة، (، ودراسة )2012دراسة )معروؼ،  نتائج وتتفؽ ىذه النتائج مع

 والتي خمصت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة لصالح فئة األستاذ الدكتور.
(، والتي أشارت إلى عدـ وجود 2011وتختمؼ ىذه النتائج مع نتائج دراسة )قيطة، 

 اديمية.فروؽ ذات داللة إحصائية لدور الجامعة في بناء مجتمع المعرفة تعزى لمتغير الرتبة األك
( يوضح 43ولمعرفة اتجاه الفروؽ قاـ الباحث باستخداـ اختبار شيفيو البعدي، والجدوؿ رقـ )

 ذلؾ: 
 (43جدول رقم )

 األكاديميةفيه لمفروق بين المتوسطات حسب متغير الرتبة ياختبار ش
 دكتور أستاذأستاذ مشارك و  أستاذ مساعد /مدرس محاضر الفرق بين المتوسطات

0.859- 0.635-  /مدرس محاضر
* 

 0.224-  0.635 أستاذ مساعد

0.859 دكتور أستاذأستاذ مشارؾ و 
* 

0.224  

 ،ستاذ دكتور" و"محاضر/مدرس"أف الفروؽ بيف فئتي الخبرة "أستاذ مشارؾ و أ ويبيف اختبار شفيو
 ستاذ دكتور".أؽ لصالح الفئة "أستاذ مشارؾ و و والفر 
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 الفرضية الفرعية السادسة
ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المبحوثيف حوؿ دور الجامعة في توجد فروقات 

 (.α=0.05)مكاف العمؿ عند مستوى داللة متغير لى إخدمة المجتمع تعزى 
 (44جدول رقم )

 مكان العملمتغير  -(One Way ANOVA)تحميل التباين األحادي اختبار نتائج 

 مصدر التباين البيان
مجموع 
 المربعات

درجة 
 لحريةا

متوسط 
 المربعات

 قيمة
F 

القيمة 
 االحتمالية

 مسؤولية الجامعة تجاه المجتمع 

 3.939 6 23.634 بيف المجموعات

1.336 

 

0.245 

 2.949 148 436.495 داخؿ المجموعات 

  154 460.128 المجموع

 المسؤولية تجاه العامميف في الجامعة
 2.146 6 12.879 بيف المجموعات

0.597 

 

0.732 

 
 3.594 148 531.948 داخؿ المجموعات

  154 544.826 المجموع

 المسؤولية تجاه الطبلب
 2.890 6 17.338 بيف المجموعات

0.753 

 

0.608 

 
 3.840 148 568.280 داخؿ المجموعات

  154 585.618 المجموع

دور الجامعة في خدمة المجتمع 
 )جميع المحاور(

 2.711 6 16.264 بيف المجموعات
0.873 

 

0.516 

 
 3.105 148 459.576 داخؿ المجموعات

  154 475.840 المجموع

 2.16تساوي  0.05" ومستوى داللة 148، 6الجدولية عند درجة حرية " Fقيمة   
 يمكف استنتاج ما يمي: (44جدوؿ رقـ )مف النتائج الموضحة في 

لجميع  تحميل التباين األحاديمة الختبار ( المقاب.Sigيتبيف أف القيمة االحتمالية )
المحسوبة  F(، وأف قيمة α=0.05)داللة الكبر مف مستوى أوىي  (0.516)تساوي المحاور 

، (2.16)الجدولية والتي تساوي  Fقؿ مف قيمة أوىي  (0.873)لجميع المحاور مجتمعة تساوي 
دور الجامعة في خدمة  حوؿ المبحوثيفعدـ وجود فروؽ بيف إجابات وبذلؾ يمكف استنتاج 

 .مكاف العمؿمتغير المجتمع يعزى إلى 
ويعزو الباحث ذلؾ إلى وجود جميع أفراد العينة في نفس البيئة ونفس ظروؼ العمؿ، 

 ولدييـ نفس الخمفية الثقافية، وتحكميـ ذات العبلقة بالجامعة.
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دـ وجود (، والذي أشار إلى ع2004واتفقت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )المصري، 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد عينة الدراسة بحسب متغير التخصص )عموـ طبيعية، عمـو 

 إنسانية(.
(، والذي أشار إلى وجود فروؽ 2003واختمفت ىذه النتائج مع نتائج دراسة )العتيبي، 

 ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الكمية لصالح الكميات اإلنسانية.
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 لخامساالفصل 

 اتــائج والتوصيـــالنت
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 تمهيد:
يتضمف ىذا الفصؿ ممخصًا ألىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة،  

وأىـ التوصيات المقترحة عمى ضوء ىذه النتائج، والتي يأمؿ الباحث أف تساىـ في دعـ وتعزيز 
اليدؼ الرئيس مف الدراسة  نقاط القوة، وكذلؾ معالجة وتصحيح نقاط الضعؼ مف أجؿ تحقيؽ

 في ضوء مسؤوليتيا االجتماعية.المحمي وىو دور الجامعات في خدمة المجتمع 
 النتائج:
، محاورمف عدة  المجاؿ، وما يتضمنو ىذا دور الجامعة في خدمة المجتمعاألول  المجالأواًل/ 

 توصؿ الباحث إلى النتائج التالية:
 مسؤوليتيا االجتماعية مف وجية نظر أعضاء في خدمة المجتمع في ضوء عة دور الجام

(، حيث أف الخدمات واألنشطة التي تقدميا %66)الييئة التدريسية ال يرتقى لمعدؿ أكثر مف 
 مع والعامميف والطمبة ضعيفة.الجامعة لكؿ مف المجت

 ( مف %71.42ىناؾ موافقة بنسبة ) تتوافؽ رسالة الجامعة وأىدافياأفراد العينة عمى أف قبؿ 
 .أىداؼ وقيـ المجتمع مع

  بعقد مؤتمرات عممية يوجد موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى أف الجامعة تيتـ
 .عمؿ وأياـ دراسية تتعمؽ بخدمة المجتمع وورش

 ( مف المبحوثيف يروف أف الجامعة ال تيتـ %59098ما نسبتو )لثقافة وتقديـ استشاراتا بنشر 
دارية وفنية مينية في مجتمعية بوضع برامج توعية وال تيتـ  ،سات المجتمع المحميلمؤس وا 

 ذلؾ لخدمة أفراد المجتمع المحمي.مجاؿ خدمة البيئة المحمية و 
  كات مع المؤسسات اإلنتاجية، وال تساىـ باقتراح حموؿ مينية اشر بعقد ال تقوـ الجامعة

حيث أبدى  قتصادي،لنمو االابدعـ كذلؾ ال تقوـ مناسبة لمشكبلت المجتمع االقتصادية، 
 موافقتيـ عمى ذلؾ.مف المبحوثيف  (38092%(

  عدـ وجود موافقة مف قبؿ أفراد العينة فيما يتعمؽ بمساعدة الجامعة في تحقيؽ التقدـ
وعدـ تنفيذ برامج لتطوير ميارات أفراد المجتمع المحمي مف خبلؿ التعميـ المجتمعي، 

حيث ت متعددة تخدـ أفراد المجتمع المحمي، المستمر، وعدـ تنظيـ دورات وندوات في مجاال
 مف أفراد العينة موافقتيـ عمى ذلؾ. (%47059)أبدى 

مف عدة  المجاؿ، وما يتضمنو ىذا العاممينمسؤولية الجامعة تجا   الثاني المجال/ ثانياً 
 ، توصؿ الباحث إلى النتائج التالية:محاور

  ي خدمة المجتمع ومسؤوليتيا تجاه دور الجامعة فبيف ذات داللة إحصائية وجود عبلقة
 (.α=6065)عند مستوى داللة  العامميف في الجامعة
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  الجامعة توفر خدمة االنترنت ( مف قبؿ أفراد العينة عمى أف %68.39)ىناؾ موافقة بنسبة
 .باستمرار لمعامميف

  تصدر مجمة عممية الجامعة ( مف قبؿ أفراد العينة عمى أف %67.10)ىناؾ موافقة بنسبة
 .حكمةم

 أعضاء ىيئة  يوجد موافقة بدرجة متوسطة مف قبؿ أفراد العينة عمى أف الجامعة تشجع
، وتقـو التدريس فييا عمى المشاركة في المؤتمرات العممية والندوات التي تعقد خارج الجامعة

 .ماليًا لممشاركة في المؤتمرات العممية الدوليةبدعميـ 
 ( مف المبحوثيف يروف%45.43ما نسبتو )  أف الجامعة ال تقوـ بإشراؾ العامميف في عممية

اتخاذ القرار، وال يساىـ العامموف فييا في تقديـ االقتراحات لتطوير الجامعة وحؿ مشكبلت 
 العمؿ، وأف الجامعة ال تعمؿ عمى تقوية السمطات وتعزيزىا.

 ت والمستمزمات ال تقوـ الجامعة بالعمؿ عمى توفير بيئة عمؿ مناسبة لمعامميف، وتوفير األدوا
الضرورية إلتماـ العمؿ، كما ال توفر الجامعة مختبرات مجيزة بأحدث الوسائؿ، حيث أبدى 

 مف المبحوثيف موافقتيـ عمى ذلؾ.  (54.23%)
 ( مف المبحوثيف يروف أف الجامعة ال توفر برامج تدريبية وتأىيمية %43.42ما نسبتو )

ميف عمى تبادؿ الخبرات فيما بينيـ، وال تعقد لمعامميف، كما ال تقـو الجامعة بتشجيع العام
 دورات تدريبية لتعزيز مفيوـ المسؤولية االجتماعية لدى العامميف فييا.

  موافقة مف قبؿ أفراد العينة فيما يتعمؽ بتبني الجامعة نشر كتب مف تأليؼ أعضاء وجود عدـ
لبيانات العربية ىيئة التدريس فييا، وحرص الجامعة عمى االتصاؿ واالشتراؾ بقواعد ا

( مف المبحوثيف %49.27والعالمية وتوفيرىا مجانًا ألعضاء ىيئة التدريس، حيث أبدى )
 موافقتيـ عمى ذلؾ.

، محاورمف عدة  المجاؿ، وما يتضمنو ىذا   الطالبمسؤولية الجامعة تجا الثالث المجال/ ثالثاً 
 توصؿ الباحث إلى النتائج التالية:

  دور الجامعة في خدمة المجتمع ومسؤوليتيا تجاه بيف ائية ذات داللة إحصوجود عبلقة
 (.α=6065)عند مستوى داللة  الطمبة

  ( مف قبؿ أفراد العينة عمى أف الجامعة تعمؿ عمى تعزيز %60.13)يوجد موافقة بنسبة
 اليوية الفمسطينية واالنتماء، والثقافة الدينية والوطنية لدى طمبتيا.

 ف قبؿ أفراد العينة عمى أف الجامعة تعمؿ باستمرار عمى ىناؾ موافقة بدرجة متوسطة م
 .األكاديميةوالخطط المساقات والبرامج  تطوير
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 ( مف المبحوثيف يروف أف الجامعة ال تعمؿ عمى توفير اإلمكانيات %50.25ما نسبتو )
 البحثية والمعممية، وتوظيؼ التقنيات الحديثة في مرافقيا لممساىمة في نشر المعرفة، وتزويد

 المختبرات باألدوات الضرورية لمعممية التعميمية.
 ( مف المبحوثيف يروف أف الجامعة ال تقوـ ب%50.65ما نسبتو ) المساقات العممية ربط

مع احتياجات سوؽ العمؿ ال يتناسبوا بمشكبلت المجتمع، كما أف خريجي الجامعة 
 الفمسطيني.

  امعة عمى عقد لقاءات ثقافية متبادلة موافقة مف المبحوثيف فيما يتعمؽ بحرص الجوجود عدـ
بيف طمبة الجامعة والجامعات األخرى، وتشجيع الطبلب عمى المثابرة والعمؿ الدؤوب لخدمة 

 ( مف المبحوثيف موافقتيـ عمى ذلؾ.%51.51البيئة والمجتمع، حيث أبدى )
 رابعًا/ فيما يتعمق بالخصائص الشخصية ألفراد العينة:

  إحصائية  ذات داللة فروؽال توجد( 6065عند مستوى داللة=α )المبحوثيف  بيف إجابات
 متغير لىإتعزى  االجتماعيةفي ضوء مسؤوليتيا  ر الجامعة في خدمة المجتمعحوؿ دو 
 .الجنس

  ذات داللة إحصائية  فروؽال توجد( 6065عند مستوى داللة=α )المبحوثيف  بيف إجابات
 متغير لىإتعزى  وليتيا االجتماعيةفي ضوء مسؤ  ر الجامعة في خدمة المجتمعحوؿ دو 
 .العمر

  ذات داللة إحصائية  فروؽال توجد( 6065عند مستوى داللة=α بيف إجابات ) المبحوثيف
متغير  لىإتعزى  في ضوء مسؤوليتيا االجتماعية ر الجامعة في خدمة المجتمعحوؿ دو 

 .سنوات الخدمة
  ذات داللة إحصائية  فروؽال توجد( 6065عند مستوى داللة=α بيف إجابات ) المبحوثيف

متغير  لىإتعزى  في ضوء مسؤوليتيا االجتماعية ر الجامعة في خدمة المجتمعحوؿ دو 
 .مكاف العمؿ

  ذات داللة إحصائية  فروؽتوجد( 6065عند مستوى داللة=α )المبحوثيف حوؿ  بيف إجابات
المؤىؿ  متغير لىإتعزى  في ضوء مسؤوليتيا االجتماعية ر الجامعة في خدمة المجتمعدو 

 .العممي لصالح فئة "حممة درجة الدكتوراه"
  ذات داللة إحصائية  فروؽتوجد( 6065عند مستوى داللة=α )المبحوثيف حوؿ  بيف إجابات

الرتبة  متغير لىإتعزى  في ضوء مسؤوليتيا االجتماعية ر الجامعة في خدمة المجتمعدو 
 ؾ".األكاديمية ولصالح فئة "أستاذ دكتور وأستاذ مشار 
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 التوصيات:
ىذه الدراسة، وفي ضوء نتائج الدراسة التي توصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ  ةفي نياي 

 الدراسة الميدانية والتحميؿ اإلحصائي، خمص الباحث إلى التوصيات التالية:
 :أواًل/ المجال األول دور الجامعة في خدمة المجتمع

  تضع الجامعة كافة إمكانياتيا وجميع  ، بأفالجامعة والمجتمع المحميتوطيد العبلقة بيف
 مرافقيا في خدمة المجتمع المحمي.

  صدار منشورات حوؿ دور  ندواتالعمؿ عمى تنظيـ ، الجامعة في خدمة المجتمع المحميوا 
 رىا في تنمية وتطوير المجتمع.دو أبناء المجتمع بأىمية الجامعة و  لتوعية

 لبلزمة لدعـ دور الجامعة في خدمة المجتمع.العمؿ عمى توفير اإلمكانات المادية والبشرية ا 
  العامة الموجودة في برنامج خدمة وتنمية المجتمع في الخطة التركيز عمى تنفيذ األىداؼ

 التطويرية لمجامعة، وتقديـ كافة التسييبلت البلزمة لتنفيذ ىذه األىداؼ.
 ية، والعمؿ عمى تفعيؿ الشراكة بيف الجامعة ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات اإلنتاج

 اقتراح حموؿ مينية مناسبة لممشكبلت االقتصادية واالجتماعية التي تواجو المجتمع.
  التركيز عمى البحث العممي النوعي الذي يستيدؼ احتياجات ومشكبلت المجتمع، مف خبلؿ

التشبيؾ مع المراكز والمؤسسات البحثية في المجتمع، واالستفادة مف األبحاث العممية التي 
 تجيا الجامعة لحؿ المشاكؿ التي تواجو المجتمع.تن

  ،ضرورة االىتماـ بعقد مؤتمرات عممية وورش عمؿ وأياـ دراسية تتعمؽ بخدمة المجتمع
 والمشكبلت التي تواجيو، واقتراح الحموؿ المناسبة ليا.

 ع العمؿ عمى زيادة تقديـ الخدمات واالستشارات لشرائح المجتمع المختمفة، ولمؤسسات المجتم
 المحمي.

 :المسؤولية تجا  العاممين في الجامعة الثاني/ المجال ثانياً 
  القياـ بدورات وورش عمؿ ألعضاء الييئة التدريسية والعامميف في الجامعة لتعزيز مفيـو

 المسؤولية االجتماعية لدييـ.
  العمؿ عمى تنويع الموارد المالية التي تحصؿ عمييا الجامعة مف أجؿ تحسيف الخدمات

 مقدمة لمعامميف.ال
 تعمؿ عمى تقديـ االقتراحات  مف أعضاء ىيئة التدريس القياـ بتشكيؿ فرؽ عمؿ متخصصة

 والتوصيات لتطوير الخدمات واألنشطة الموجية لخدمة المجتمع المحمي.
  إنشاء دائرة متخصصة في الجامعة تيتـ بمجاالت المسؤولية االجتماعية والعمؿ عمى

 معة.تطبيقيا وتفعيميا في الجا
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  في عممية اتخاذ القرارات وحؿ مشكبلت العمؿ، وتقديـ العمؿ عمى إشراؾ الموظفيف
 االقتراحات لتطوير الجامعة.

 :مسؤولية الجامعة تجا  الطمبة الثالث/ المجال ثالثاً 
  العمؿ عمى تشجيع الطبلب وتوجيييـ نحو المشاركة الفعالة في أنشطة المجتمع، وتنمية روح

 الحرص عمى عقد لقاءات ثقافية متبادلة بينيـ وبيف طمبة الجامعة األخرى.المواطنة لدييـ، و 
  إعادة النظر في الخطط والبرامج األكاديمية لمجامعة، بحيث تحتوي عمى مساقات عممية

 تختص بتطوير المجتمع، وربط المساقات العممية بمشكبلت المجتمع.
  ربية والعالمية فيما يتعمؽ بتعزيز المحمية والعاالستفادة مف التجارب الناجحة لمجامعات

 المحمي. المسؤولية االجتماعية لمجامعة ودورىا في خدمة المجتمع
 الدراسات المستقبمية المقترحة:

 المعوقات التي تحد مف دور الجامعات الفمسطينية في خدمة المجتمع المحمي. .1
 .لتنافسيةا الميزة تعزيز في ودورىا المجتمع خدمة في الفمسطينية الجامعات دور .2
دور الجامعات الفمسطينية في تطوير مؤسسات المجتمع المحمي مف وجية نظر أعضاء  .3

 ىيئة التدريس.
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 المراجع العربية /أوالً 
 الكتب العربية .0

 (، المنيج التربوي وتحديات العصر، القاىرة، عالـ الكتب.2662إبراىيـ، مجدي عزيز ) -

، دار وائؿ لمنشر، الطبعة ة، التسويؽ والمسؤولية االجتماعي(2669) تامر ياسر ،البكري -
 .األردف ،عمافاألولى،

فاء ، المسؤولية االجتماعية لئلدارة، الطبعة األولى، دار الو (2667) محمد ،الصيرفي -
 .جميورية مصر العربية، الطباعة والنشر، اإلسكندرية

جتماعية وأخبلقيات األعماؿ، ، المسؤولية اال(2665)الغالبي، طاىر والعامري، صالح  -
 .األردف ،الطبعة األولى، دار وائؿ لمنشر، عماف

اإلدارة واألعماؿ، دار وائؿ لمنشر والتوزيع، (، 2667)الغالبي، طاىر والعامري، صالح  -
 .األردف ،عمافالطبعة األولى،

 - المسؤولية االجتماعية وأخبلقيات األعماؿ(، 2668)الغالبي، طاىر والعامري، صالح  -
 .األردف ،عماف، لثانية، دار وائؿ لمنشر، الطبعة اعاألعماؿ والمجتم

طبللة عمى التعميـ الجامعي المعاصر، حديث ح(، 9983) نادية ،جماؿ الديف - وؿ األىداؼ وا 
دار الثقافة لمطباعة  ،الثامفمجمد ال، اب السنوي في التربية وعمـ النفس، الكتالمستقبؿ
 القاىرة. ،والنشر

 .م2696لية المجتمعية لمجامعات، جامعة القدس المفتوحة، دليؿ المسؤو  -
 .اليازوري العممية لمنشر والتوزيعمدخؿ معاصر، دار (، 2669)فريد ، زيارة -
دار ، الطبعة الثانية( العبلقات العامة: نظريات وأساليب، 2663زويمؼ، ميدي حسف ) -

 صفاء لمنشر والتوزيع، عماف.
 .مطباعة والنشر والتوزيع، الجزائرسسات، مكتبة الرشاد ل، تحميؿ المؤ (2666) بورحمة ،عبلؿ -
مكتبة  مواجية العولمة في التعميـ والثقافة دراسات في التربية والثقافة، ،(2666عمار، حامد ) -

 الدار العربية لمكتاب، الطبعة األولى، أكتوبر.
 .الكتبوتطبيقاتيا، القاىرة، عالـ (، اإلدارة التعميمية أصوليا 9993مرسي، محمد ) -

، الوراؽ ؤوليات األعماؿ في شركات األعماؿ(، أخبلقيات اإلدارة ومس2666)عبود  ،نجـ -
 .يع، الطبعة األولى، عماف، األردفلمنشر والتوز 
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 الرسائل العممية.3

العبلقة بيف االلتزاـ بالمسئولية االجتماعية والتوجو (، 2667)األغا، مرواف سميـ إبراىيـ،  -
إدارة غير منشورة، قسـ المؤسسات الصناعية بغزة، رسالة دكتوراه  بالتسويؽ واألداء في

 األعماؿ، كمية التجارة، جامعة أسيوط، جميورية مصر العربية.
لممنظمات وانعكاساتيا  االجتماعية، األبعاد التسويقية لممسؤولية (2663) فؤاد محمد ،الحمدي -

يف والمستيمكيف في عينة مف دراسة تحميمية آلراء عينة مف المدير  عمى رضا المستيمؾ،
غير منشورة،  رسالة دكتوراه المصنعة لممنتجات الغذائية في الجميورية اليمنية، المؤسسات

 .المستنصريةجامعة  ،كمية اإلدارة واالقتصاد
دور الجامعة في خدمة المجتمع ومدي قياـ الجامعات  ،(2665الرشيد، محمد أحمد ) -

 اه غير منشورة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا،األردنية بيذا الدور، رسالة دكتور 
 عماف، األردف.

المسؤولية االجتماعية لمبنوؾ العاممة في مصر كشركات مساىمة  ،(2696القاضي، أحمد ) -
 دراسة ميدانية مقارنة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التجارة، جامعة أسيوط. –مصرية 

دور الجامعات الفمسطينية في بناء مجتمع المعرفة وسبؿ (، 2011قيطة، نيمة عبد القادر ) -
 تفعيمو، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

ف وجية تصور مقترح لدور جامعة األزىر في خدمة المجتمع م، (2666سبلـ، لمياء جمعة ) -
لعربية المنظمة ا ،جامعة الدوؿ العربية -، رسالة )ماجستير( نظر أعضاء ىيئة التدريس

، قسـ البحوث والدراسات التربوية ،معيد البحوث والدراسات العربية ،لمتربية والثقافة والعموـ
 القاىرة.

 معوقات البحث العممي ودوافعو لدى أعضاء ىيئػة التػدريس فػي ،(2663صالح، أيمف جميؿ) -
نيػػػػة، نػػػػابمس، الجامعػػػػات الفمسػػػػطينية. رسػػػػالة ماجسػػػػتير غيػػػػر منشػػػػورة، جامعػػػػة النجػػػػاح الوط

 فمسطيف.

أداء الجامعات في خدمة المجتمع وعبلقتو باستقبلليا،  ،(2664عبد الناصر، عبد الناصر ) -
رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، جامعة دراسة مقارنة في مصر وأمريكا والنرويج، 

 عيف شمس، جميورية مصر العربية.
جامعػػػات الفمسػػػػطينية فػػػي خدمػػػة المجتمػػػػع (، دور كميػػػػات التربيػػػة بال2692معػػػروؼ، حسػػػاـ ) -

 المحمي مف وجية نظر أستاذتو، رسالة ماجستير، جامعة األزىر، غزة.
 المجالت والدوريات. 2

دور الجامعات الفمسطينية في تنمية الوعي  ،(2669عبد الحميد )أبو ساكور، تيسير  -
 .37المجمد ليات آداب عيف شمس ، االجتماعي ونشره لدى الطمبة مف وجية نظرىـ، حو 
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 المعيد، التنمية جسر سمسمة لمشركات، االجتماعية المسئولية ،(2696) حسيف ،سرجاأل -
 التاسعة. السنة، التسعوف العدد ،بالكويت لمتخطيط العربي

(، اسػػتراتيجيات التنميػػة البشػػرية فػػي جامعػػة القػػدس المفتوحػػة مػػف وجيػػة 2669بركػػات، زيػػاد ) -
القدس المفتوحة لمدراسات والبحوث، المجمد الثاني،  نظر أعضاء ىيئة التدريس، مجمة جامعة

 العدد الثالث.

مستقبؿ الجامعات العربية بيف قصور واقعيا وتحديات  ،(9996، عبد الفتاح إبراىيـ )تركي -
 ،رابطة التربية الحديثة ،أفاؽ مستقبمية ،التعميـ العالي في الوطف العربي الثورة العممية، مؤتمر

 .العربية ة، جميورية مصرالقاىر 
 المنتجة لمشركات التسويؽ في االجتماعية المسؤولية تبني واقع (،2696، )وفاء ،التميمي -

 إنتاج شركات مديري مف مجموعة آراء عمى مبنية ميدانية التجميؿ: دراسة لمستحضرات
ية، التجميؿ، مقاؿ منشور في المجمة األردنية في إدارة األعماؿ، الجامعة األردن مستحضرات

 .الثالث ، العددالمجمد السادسف، األرد
دراسػػة وصػػفية  -(، الجامعػػات، نشػػأتيا ومفيوميػػا ووظائفيػػا 2666الثبيتػػي، مميجػػاف معػػيض ) -

 .54تحميمية، المجمة التربوية، الكويت، جامعة الكويت، مجمس النشر العممي، العدد 

الممؾ سعود في الجامعة والمجتمع دراسة لدور كمية التربية جامعة  ،(9993الجبر، سميماف ) -
 .سكندرية، دار المعرفة الجامعيةخدمة المجتمع، مجمة التربية المعاصرة، اإل

إعداد أعضاء ىيئة التدريس وتأىيميـ، مجمة العموـ التربوية، (، 1993) مصطفى ،حداد -
 .معيد الدراسات التربوية، القاىرة

 أعضاءة نظر (: دور جامعة اليرموؾ في خدمة المجتمع مف وجي2669حراحشة، فواز ) -
 .ىيئة التدريس فييا مجمة عموـ إنسانية، السنة السادسة

دور الجامعات العراقية في تنمية الفرد والمجتمع، مجمة الجامعة  ،(2692الحسني، عمي ) -
 العراقية، السنة التاسعة عشر، العراؽ.

رياض، دور الجامعة في تنمية بيئتيا، مجمة الغدارة العامة، ال (،9996) محمد حربي ،حسف -
 .المممكة العربية السعودية

(، دور الجامعة فػي خدمػة المجتمػع المحمػي مػف وجيػة نظػر أعضػاء 2699الرواشدة، عبلء ) -
الييئة التدريسية فييا وعبلقة ذلػؾ بػبعض متغيػرات الشخصػية لػدييـ، جامعػة البمقػاء التطبيقيػة 

 .معموـ االجتماعية، المجمد الثالثنموذجًا، مجمة جامعة أـ القرى ل

(، تفعيػػػػؿ دور عضػػػػو ىيئػػػػة التػػػػدريس 2665السػػػػمادوني، إبػػػػراىيـ، وياسػػػػيف أحمػػػػد ، سػػػػياـ ) -
 .بية، كمية التربية، جامعة األزىربالجامعات المصرية في مجاؿ خدمة المجتمع، مجمة التر 
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: ةية المصر ية االجتماعية لمصفوة اإلدار ي(المسئول9999رفي، محمد عبد الفتاح حافظ )يالص -
ة لبلقتصاد والتجارة، يئة العامة لموانئ البحر األحمر، المجمة العمميالية عمى يقيدراسة تطب

 .ف شمس، العدد األوؿية التجارة، جامعة عيكم
الدراسات العميا والبحث العممي وخدمة  ،(2696عبد اهلل، صبلح، وعثماف، عبد اهلل ) -

لعربية األمريكية المجتمع في مؤسسات التعميـ العالي بسمطنة عماف دراسة تحميمية، المجمة ا
 .األكاديمية لمعمـو والتكنولوجيا، المجمد األوؿ ، العدد األوؿ

دور جامعة الكويت في تطوير مؤسسات المجتمع المحمي ، (2663محمد )نواؼ العتيبي،  -
 .مة عمـو إنسانية، السنة السادسةمف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا، مج

 ،كمية التربيةمجمة جامعة المبررات المفترضة، خدمة ال(، 2669) إيماف صبري ،العكؿ -
 .جامعة المنوفية

دور كميات التربية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، المؤتمر السنوي  (،9996) حامد ،عمار -
 .ة، جميورية مصر العربيةسـ أصوؿ التربية، جامعة المنصور الثالث عشر لق

االجتماعية لمنظمات األعماؿ وشفافية  المسؤولية(، 2666الغالبي، طاىر والعامري، صالح ) -
دراسة تطبيقية لعينة مف المصارؼ األردنية، مجمة وقائع المنظمة العربية  - نظاـ المعمومات
 لمتنمية اإلدارية.

 التقارير والمؤتمرات. 1

الواقػػع والتصػػػورات  2666(، الجامعػػات العربيػػة حتػػػى عػػاـ 2662األسػػعد، عمػػر وآخػػػروف ) -
 .السادس التحاد الجامعات العربية العاـالمستقبمية، المؤتمر 

جامعة اليرموؾ، قسـ  ،الجامعات وتنمية المجتمع المحمي ،(2668بني سبلمة، ) ،تركي -
 العمـو األساسية، األردف.

دور الجامعات في تعزيز مفاىيـ المسؤولية  ،(2699جابر، محمود، وميدي، ناصر ) -
يف جامعتي حمواف )ج.ـ.ع(، وجامعة االجتماعية لدى طمبتيا، دراسة ميدانية مقارنة ب

سطينية، جامعة القدس األزىر بغزة )فمسطيف(، مؤتمر المسؤولية االجتماعية لمجامعات الفم
 .المفتوحة

، سطينية والتحديات التي تواجيياالجامعات الفم(، 2667) الخطيب، عامرو الجرجاوي، زياد  -
 .لمفتوحةضاؿ وبناء، جامعة القدس امؤتمر الجامعات الفمسطينية ن

نحو توثيؽ العبلقة بيف الجامعة والمجتمع، مؤتمر التعميـ العالي  ،(2667حسف، أميرة ) -
 ومتطمبات التنمية، كمية التربية، جامعة البحريف.

تطوير أىداؼ التعميـ الجامعي المصري في ضوء (، 9995) إيناس عبد المجيد ،حسف -
 - قبمية وتحديات معوقات تحقيقيابعض المتغيرات العالمية والمحمية واالتجاىات المست
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المؤتمر القومي السنوي الثاني لمركز تطوير التعميـ ، دراسة ميدانية عمى جامعة الزقازيؽ
 ،مركز تطوير التعميـ الجامعيمعي الكفاءة والفاعمية والمستقبؿ، األداء الجا ،الجامعي

 .جامعة عيف شمس
الجامعات الفمسطينية الخاصة حمداف، محمد، مرتجى، زكي "مشكبلت البحث العممي ب -

وسبؿ التغمب عمييا مف وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس"، مؤتمر "البحث العممي 
 .2011مفاىيمو، أخبلقياتو، توظيفو" الجامعة اإلسبلمية، مايو 

حالة  -لصغيرة والمتوسطة (، المسؤولية المجتمعية لممؤسسات ا2692) ،، عبداهللةخباب -
القتصادية والتجارية وعموـ التسيير جامعة المسيمة، الممتقى الدولي ، كمية العموـ االجزائر

 .لية االجتماعيةو ات األعماؿ والمسؤ الثالث منظم
(، دور كميات التربية في تنمية المجتمع، بحث مقدـ إلى المؤتمر 1998الخطيب، عامر ) -

 الحكومية، غزة. العممي الثاني بعنواف التربية في فمسطيف وتحديات المستقبؿ، كمية التربية
مؤتمر المسؤولية المجتمعية لمجامعات بيف الربحية والطوعية، (، 2699) رحاؿ، عمر -

 .لفمسطينية، جامعة القدس المفتوحةالمسؤولية االجتماعية لمجامعات ا
زيز مبادرات المسؤولية دور القطاع الخاص الفمسطيني في تع ،(2699الزغب، أحمد ) -

 .لفمسطينية، جامعة القدس المفتوحةاالجتماعية لمجامعات ا، مؤتمر المسؤولية المجتمعية
المسؤولية االجتماعية، ورشة عمؿ نظمتيا مؤسسة التميز في  ،(2669زيادات، موفؽ ) -

 ، األردف.التطوير المؤسسي، عماف
، المسؤولية االجتماعية ودورىا في مشاركة القطاع الخاص في (2669)صالح  ،السحيباني -

قية عمى المممكة العربية السعودية، ورقة عمؿ مقدمة في المؤتمر الدولي التنمية: حالة تطبي
 .لبناف ،ط، بيروتحوؿ القطاع الخاص في التنمية: تقييـ واستشراؼ، المعيد العربي لمتخطي

جامعة القدس  –المسؤولية المجتمعية في الجامعات العربية ،(2699شاىيف، محمد ) -
، مؤتمر المسؤولية االجتماعية لمجامعات يميةالمفتوحة أنموذجًا، دراسة وصفية تحم

 .لفمسطينية، جامعة القدس المفتوحةا
(، دور المؤسسػػػػات التعميميػػػػة فػػػػي التقريػػػػب بػػػػيف الحضػػػػارتيف 2665شػػػػوؽ، محمػػػػود أحمػػػػد ) -

 اإلسبلمية والغربية.

(، البحوث العممية وتنمية المجتمع بيف الركود والفعالية، لمؤتمر 2664العاجز، فؤاد ) -
 5-3لرابع "دور الجامعات في التنمية" جامعة األقصى، غزة، فمسطيف، العممي ا

 ـ.2004مايو
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(، رؤيػػػة جديػػػدة لػػػدور البحػػػث العممػػػي فػػػي تحقيػػػؽ الشػػػراكة 2699العػػػاجز، فػػػؤاد، وآخػػػروف ) -
ور تكاممي، مػؤتمر البحػث العممػي مفاىيمػو وأخبلقياتػو ظالفاعمة مع قطاعات اإلنتاج مف من

 .، قطاع غزةاإلسبلمية وتوظيفو، الجامعة
ضػوء  (، تصور مقترح لتطوير دور الجامعات في خدمة المجتمع فػي2667عامر، طارؽ ) -

 ربد، األردف.إدراسة غير منشورة، جامعة اليرموؾ، االتجاىات العالمية الحديثة، 

جمة دراسات في التعميـ ، مدعوة لتطوير التعميـ الجامعي(، 9993) عبد السبلـ ،عبد الغفار -
 .القاىرة ،جامعة عيف شمس ،تطوير التعميـ الجامعي مركز ،الجامعي

الجامعات ودور البحث العممي في خدمة التنمية، الممتقى العربي  ،(2663عمواف، طو ) -
 .جامعات"، عدف، الجميورية اليمنية"المواصفات العالمية لم

، إدارة الصورة الذىنية لممنظمات في إطار واقع المسؤولية (2699) أحمدالكردي،  -
 جميورية مصر العربية.رقة بحثية، جامعة بنيا، جتماعية، و اال

، في القياـ بمسؤوليتيا المجتمعية الشروط الداخمية لنجاح الجامعة، (2699كماؿ، سفياف ) -
 .لفمسطينية، جامعة القدس المفتوحةمؤتمر المسؤولية االجتماعية لمجامعات ا
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 دور كميات التربية في الجامعات الفمسطينية في توجيو طمبة ،(2699، زكي رمزي )ىمرتج -
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 (1ممحق رقم )
 الدراسة الستبانةقائمة المحكمين 

 

 

  

 مكان العمل االسم الرقم
 جامعة األقصى ناجي رجب العبد سكرد.   .1
 جامعة األقصى حماد إبراىيـصبلح الديف أ.د.   .2
 جامعة األقصى عبد اهللنضاؿ فريد محمد د.   .3
 جامعة األقصى د. عبد الكريـ فرج اهلل  .4
 الجامعة اإلسبلمية د. سامي أبو الروس  .5
 الجامعة اإلسبلمية د. ياسر الشرفا  .6
 الجامعة اإلسبلمية د. أكـر سمور  .7
 الجامعة اإلسبلمية د. وسيـ اليابيؿ  .8
 الجامعة اإلسبلمية د. نافذ بركات  .9

 الجامعة اإلسبلمية د. إبراىيـ حامد األسطؿ  .10
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 (2ممحق رقم )
 الدراسة إستبانة

 غزة  –اجلامعة اإلسالمية 

 اـات العليـــعمادة الدراس

 ارةجـــــــــة التـــــــكلي

 الـــــم إدارة األعمـــــقس

 
 
 

 األخ الكريم / األخت الكريمة:
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته،

 

 يسرني أف أضع بيف أيديكـ ىذه اإلستبانة والتي بعنواف:
 نظر وجهة من االجتماعية مسؤوليتها ضوء في المجتمع خدمة في الفمسطينية الجامعات دور"

 "األقصى جامعة – حالة دراسة، التدريسية الهيئة أعضاء
 

 .األعماؿ إدارة في الماجستير درجة عمى لمحصوؿ استكماال متطمب ىي الدراسة وىذه
 

باإلجابػػة عػػف فقػػرات ىػػذه اإلسػػتبانة بكػػؿ دقػػة وموضػػوعية لتحقػػؽ الدراسػػة  التكػػـر رجػػوأ لػذا
 تامة، ةيبسر  تعامؿس قبمكـ مف ستعبأ التيوالبيانات  ماتالمعمو  بأف اليدؼ مف إعدادىا، مع العمـ

 أرجػػػو بػػػأف تػػػولي ىػػػذه اإلسػػػتبانة اىتمامػػػؾ، لػػػذا ،فقػػػط العممػػػي البحػػػث ضاألغػػػر  إال تسػػػتخدـ لػػػف و
 .الفعمي الواقع تعكس التي اإلجابة ارياختو 

ً

ًًًًًًًًًًًًً

ًاؾلاحث

ًإدـالمًعصـامًفؾؾـو
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 البيانات الشخصية والوظيفية:
 أمام اإلجابة المناسبة: (√بوضع إشارة ) يرجى التكرم

  الجنس  .1
 أنثى   ذكر

 
  العمر  .2

 فأكبرسنة  50    50أقؿ مف  – 40      40أقؿ مف  – 30سنة       30أقؿ مف  
 

 المؤهل العممي .3
 دكتوراه  ماجستير

 
 سنوات الخدمة .4

  سنة 15أقؿ مف  -10سنوات       10أقؿ مف  -4سنوات      4أقؿ مف 
 سنة فأكثر 15

 
 الرتبة األكاديمية .5

 أستاذ دكتور  أستاذ مشارؾ  أستاذ مساعد  /مدرس محاضر
 
 )كميات الجامعة( مكان العمل .6

 كمية اإلعبلـ            كمية التربية     ية اآلداب والعمـو اإلنسانيةكم      كمية العمـو التطبيقية       
 لفنوف الجميمة        كمية التربية البدنية والرياضيةكمية ا كمية العمـو اإلدارية



129 

 

 ثانيًا/ المسؤولية االجتماعية لجامعة األقصى:
( 1( موافػؽ بشػدة، والػرقـ )10يتكوف ىذا المقيػاس مػف عشػر درجػات، حيػث يمثػؿ الػرقـ )

كػػس ( دلػػت عمػػى الموافقػػة العاليػػة والع10غيػػر موافػػؽ مطمقػػًا، أي كممػػا اقتربػػت اإلجابػػة مػػف الػػرقـ )
صػػػػحيح، الرجػػػػاء وضػػػػع الػػػػرقـ الػػػػذي تشعر/تشػػػػعريف أنػػػػو يتناسػػػػب مػػػػع رؤيتػػػػؾ لمفقػػػػرة فػػػػي المربػػػػع 

 المخصص أماميا.
 10-1 الفقرات الرقم

 دور الجامعة في خدمة المجتمعالمجال األول: 
 أواًل: نشر الثقافة وتقديم االستشارات

  تتوافؽ رسالة الجامعة وأىدافيا مع أىداؼ وقيـ المجتمع.  .1

ـ الجامعة استشارات مينية لمؤسسات المجتمع المحمي بناًء عمى نتائج دراسات وأبحاث تقد  .2
 تـ تنفيذىا.

 

  وفنية لمؤسسات المجتمع المحمي. إدارية تاستشار ا ةالجامع تقدـ  .3
  تسمح الجامعة ألعضاء ىيئة التدريس بالعمؿ كمتطوعيف في مؤسسات المجتمع المحمي.  .4
  مجتمعية في مجاؿ خدمة البيئة المحمية. تضع الجامعة برامج توعية  .5
  تبـر الجامعة اتفاقات لمتعاوف العممي والتطبيقي مع مؤسسات المجتمع المحمي.  .6
  توفر الجامعة مصادر معمومات متنوعة ألفراد المجتمع المحمي.  .7
  تسمح الجامعة ألفراد المجتمع باستخداـ مكتبتيا.  .8

فراد المجتمع المحمي عمى المستجدات التي تحصؿ في تعمؿ الجامعة عمى إطبلع وتوجيو أ  .9
 مختمؼ أنحاء العالـ.

 

  تعمؿ الجامعة عمى إنشاء مراكز متخصصة لتقديـ استشارات ألفراد المجتمع المحمي.  .10
  تسمح الجامعة ألفراد المجتمع باستخداـ مرافقيا كالمبلعب والمختبرات والحدائؽ.  .11
  ت ثقافية لممجتمع المحمي.تسيـ إدارة الجامعة بإقامة ندوا  .12

 ثانيًا: دعم النمو االقتصادي

تفسح الجامعة المجاؿ لكوادرىا المتخصصة لممساىمة في تطوير مؤسسات المجتمع   .1
 المحمي.

 

  تعقد الجامعة شراكات مع المؤسسات اإلنتاجية.   .2
  مينية مناسبة لمشكبلت المجتمع االقتصادية. تقترح الجامعة حموالً   .3
  الجامعة المجتمع في إنتاج ابتكارات عممية جديدة. تشارؾ  .4
  تقترح الجامعة مشاريع اقتصادية تسيـ في تنمية المجتمع.   .5
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 10-1 الفقرات الرقم

إجراء البحوث والدراسات  فيالجامعة المؤسسات اإلنتاجية في المجتمع المحمي  تشارؾ  .6
 التي تطمبيا.

 

  ية االقتصادية.تعد الجامعة تقارير وأوراؽ عمؿ لصناع القرار تتعمؽ بالتنم  .7
  .جديدة منتجات إنتاج في ةالجامع في العممي البحث مخرجات تساعد  .8
  ات.المنتج جودة تحسيف في عةالجام في العممي البحث مخرجات تسيـ  .9

 ثالثًا: تحقيق التقدم المجتمعي
  تصمـ الجامعة برامج لتنمية ميارات العامميف في مؤسسات المجتمع المحمي.   .1
  معة الندوات إليجاد حموؿ لبعض مشكبلت البيئة المحمية.تنظـ الجا  .2
  تيتـ الجامعة بعقد مؤتمرات عممية وورش عمؿ وأياـ دراسية تتعمؽ بخدمة المجتمع.  .3
  تنفذ الجامعة برامج لتطوير ميارات أفراد المجتمع مف خبلؿ التعميـ المستمر.  .4
  مجتمع. توفر الجامعة دورات عممية عالية المستوى ألفراد ال  .5
  تنظـ الجامعة دورات في مجاالت محو األمية وتعميـ الكبار وتشرؼ عمى تنفيذىا.  .6

ومؤسسات المجتمع المحمي  التدريس ىيئة أعضاء بيف لقاءات بتنظيـ الجامعات تقوـ  .7
 .تاالخبر  تبادؿل

 

 المجال الثاني: المسؤولية تجا  العاممين في الجامعة
 زهاأواًل: تقوية السمطات وتعزي

  .يتـ إشراؾ العامميف في عممية اتخاذ القرارات  .1
  يوجد قنوات اتصاؿ واضحة بيف العامميف والرؤساء.  .2
  يشعر العامموف باألماف والرضا الوظيفي.  .3
  تعتمد الجامعة نظاـ مكافآت وحوافز عادلة لتشجيع العامميف.  .4
  يساىـ العامموف في حؿ مشكبلت العمؿ.  .5
  ي تقديـ االقتراحات لتطوير الجامعة.يساىـ العامموف ف  .6
  تيسر الجامعة التواصؿ بيف العامميف فييا باستخداـ التكنولوجيا الحديثة.  .7

 ثانيًا: مواصفات موقع العمل
  توفر الجامعة بيئة عمؿ مناسبة لمعامميف.  .1
  توفر الجامعة األدوات والمستمزمات البلزمة إلتماـ العمؿ.  .2
  ات مجيزة بأحدث الوسائؿ.توفر الجامعة مختبر   .3



131 

 

 10-1 الفقرات الرقم
  توفر الجامعة خدمة االنترنت باستمرار لمعامميف.   .4
  توفر الجامعة مكاتب وأثاث مناسب لمعامميف.  .5

 ثالثًا: التدريب والتعميم المستمر
  توفر الجامعة برامج تدريبية وتأىيمية لمعامميف.   .1
  تقوـ الجامعة بعقد ندوات تثقيفية لمعامميف.  .2
  .نيـيب مايف تاالخبر  تبادؿ عمى فيالعامم لجامعةا تشجع  .3
  .بالعمؿ العبلقة ذات واألبحاث المصادر حدثأ فيلمعامم الجامعة توفر  .4
  .العمؿ مجاؿ في دةيجد اءيأش واكتساب التعمـ فرص فيلمعامم تاحي  .5
  تعقد الجامعة دورات تدريبية لمعامميف لتعزيز مفيـو المسؤولية االجتماعية لدييـ.  .6

 رابعًا: دعم وتشجيع الباحثين
  تعتمد الجامعة ميزانية مخصصة لدعـ البحث العممي.  .1
  تصدر الجامعة مجمة عممية محكمة.  .2
  تحرص الجامعة عمى االتصاؿ المستمر مع مراكز البحوث العممية المحمية والعالمية.  .3
  تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا عمى البحث العممي.  .4

ر الجامعة ألعضاء ىيئة التدريس االطبلع عمى أحداث الدراسات في مجاؿ توف  .5
 تخصصيـ.

 

  تتبنى الجامعة نشر كتب مف تأليؼ أعضاء ىيئة التدريس فييا.  .6

تشجع الجامعة أعضاء ىيئة التدريس فييا عمى المشاركة في المؤتمرات العممية والندوات   .7
 التي تعقد خارج الجامعة.

 

  عضاء ىيئة التدريس لنشر أبحاثيـ في مجبل ت عممية ذات سمعة مرموقة.تشجع الجامعة أ  .8
  تدعـ الجامعة أعضاء ىيئة التدريس ماليًا لممشاركة في المؤتمرات العممية الدولية.  .9

  توفر الجامعة مراكز بحثية مناسبة ألعضاء ىيئة التدريس.  .10
  عالمية.تحرص الجامعة عمى ابتعاث العامميف في أفضؿ الجامعات ال  .11
  تحرص الجامعة عمى تشجيع العامميف الستكماؿ الدراسات العميا.  .12
  تشترؾ الجامعة بقواعد بيانات عربية وعالمية وتوفيرىا ألعضاء ىيئة التدريس مجانًا.  .13
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 المجال الثالث: المسؤولية تجا  الطالب
 أواًل: توفير اإلمكانيات البحثية والمعممية

رات والمشاغؿ بالمستمزمات واألدوات الضرورية لمعممية التعميمية تزود الجامعة المختب  .1
 التعممية.

 

  تحرص الجامعة عمى التدريب العممي لطمبتيا في مختمؼ المؤسسات المحمية.  .2
  توفر الجامعة مصادر معمومات متنوعة لمطمبة.  .3
  توفر الجامعة شبكة حواسيب حديثة لبلستخداـ في العممية التعميمية.  .4
  وظؼ الجامعة التقنيات الحديثة في مرافقيا لممساىمة في نشر المعرفة.ت  .5
  توفر الجامعة قاعات دراسية مناسبة ومجيزة بأحدث الوسائؿ التعميمية.  .6
  توفر الجامعة قاعات دراسية مناسبة ألعداد الطمبة بحيث تسيـ في عممية االستيعاب عند الطمبة.  .7

 مجتمع والبيئةثانيًا: ربط المادة العممية بال
  تطور الجامعة المساقات والبرامج األكاديمية وتحدثيا باستمرار.  .1
  تحرص الجامعة عمى ربط المساقات العممية بمشكبلت المجتمع.  .2
  توجد مساقات عممية تختص بتطوير المجتمع ضمف المتطمبات الجامعية اإللزامية.  .3

مف البرنامج الدراسي كؿ حسب تنظـ الجامعة دورات تدريبية لمطبلب كجزء عممي   .4
 تخصصو لتقديـ الخدمات في المؤسسات االجتماعية.

 

  تقوـ الجامعة بوضع المناىج األكاديمية الحديثة التي تنعكس إيجابًا عمى جودة الخريجيف.  .5
  يتناسب خريجي الجامعة مع احتياجات سوؽ العمؿ الفمسطيني.  .6

 ثالثًا: ترسيخ قيم المواطنة
  االجتماعية. بمسؤولياتو واع مواطف تكويف عة فيالجام تسيـ  .1
  تعزز الجامعة الثقافة الدينية والوطنية لدى طمبتيا.  .2
  تعزز الجامعة اليوية الفمسطينية واالنتماء.  .3
  تقوـ الجامعة بتنمية روح المواطنة لدى طبلبيا.   .4
  والمجتمع. البيئة لخدمة الدؤوب والعمؿ الطبلب عمى المثابرة تشجع  .5
  تشارؾ إدارة الجامعة في غرس التراث الفمسطيني مف خبلؿ المعارض والحفبلت التي تقيميا.  .6
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