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ملخص: 
هدفت الدرا�سة اإىل التعرف اإىل دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع 
املدين يف حمافظة اخلليل من وجهة نظر الطلبة، وفقًا ملتغريات عدة: وهي جن�ص الطالب، 

والعمر، ومكان ال�سكن، والتخ�س�ص، وال�سنة الدرا�سية. 
اخلليل،  حمافظة  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  طلبة  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون  وقد 
الثاين 2010/2009، وقد  الدرا�سي  الف�سل  والبالغ عددهم )10.000( طالب وطالبة يف 

اختريت عينة ع�سوائية بلغ حجمها  )1000( دار�ص ودار�سة. 
وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية املجتمع املدين 
الفل�سطيني كان متو�سطًا مبتو�سط ح�سابي )3.53( ، كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائية تعزى ملتغري اجلن�ص، بينما وجدت فروق ذات داللة اإح�سائية تعزى ملتغري العمر 

ومكان ال�سكن واحلالة االجتماعية والتخ�س�ص وال�سنة الدرا�سية. 
يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  التي  والتو�سيات  املقرتحات  من  العديد  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 

زيادة دور اجلامعة يف تنمية قيم املجتمع املدين الفل�سطيني. 
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Abstract:
This study investigates the role of Al-Quds Open University (QOU) in 

reinforcing or promoting the values of Palestinian civil society in Hebron 
Governorate in the light of several variables as: sex, age, residence, major 
and academic year. 

The subjects of the study consisted of (10000) university students in 
Hebron in the academic year 2009 \ 2010. However, a random sample of 
(1000) students was selected.

The role of QOU in the reinforcement of values of civil society in 
Hebron, as the results indicate, is moderate or within the norm. It counted 
an average of (3.53). No statistically significant differences for sex variable 
were observed; however, there are differences attributed to other variables 
as: age, residence, marital status, major and academic year. 

The study presents several suggestions and recommendations that 
contribute to the development of the university role in the reinforcement of 
values of the Palestinian civil society.
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مقدمة: 
على  تكون  باأن  مطالبة  وهي  املجتمع،  يف  الرتبوية  املوؤ�س�سات  قمة  اجلامعات  تعد 
وعي مب�سوؤولياتها وبر�سالتها يف املجتمع، وهذه الر�سالة ال تقف عند جمرد تلقني كم من 
املعلومات ملجموعة من ال�سباب الإعدادهم للمهن والوظائف التي يحتاج اإليها املجتمع يف 
تقدمه ومنوه، واإمنا تتعدى ر�سالة اجلامعة هذا املعنى ال�سيق املحدود اإىل وظائف اأخرى 
واالقت�سادية،  وال�سيا�سية،  والثقافية،  االجتماعية،  الوظيفة  فهناك  و�سموال ً تنوعًا  اأكرث 
مركزاً  وال  لل�سهادات  م�سنعًا  اأو  املوظفني،  لتخريج  مركزاً  لي�ست  فهي  وعليه  واالإر�سادية 

لالمتحانات ولكنها �سورة للمجتمع املثايل املطلوب الو�سول اإليه. 
اإن وظيفة اجلامعات ب�سكل عام هي التعليم اجلامعي، والبحث العلمي، وخدمة املجتمع، 
وهذه االأهداف، وجدت اأ�سا�سًا لتنمية ال�سخ�سية االإن�سانية، والوطنية، وبلورتها، وتطورها 
ب�سكل  املجتمع  اأفراد  وتوعية  الوطني،  �سعوره  وتعميق  االإن�سان،  اإعادة �سياغة  من خالل 
عام، وال�سباب ب�سكل خا�ص، وتنويرهم، واإ�ساعة روح العلم واملنهج العلمي، وتكوين مفاهيم 
علمية ت�سعى لتكري�ص التعددية الفكرية، والدميقراطية، والعدل االجتماعي، واحلريات العامة 
يف ظل املتغريات، وامل�ستجدات الطارئة على ال�ساحة االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية 
والثقافية. فالتعليم اجلامعي ميّدْ املجتمع بجميع احتياجاته من املوارد الب�رشية الإحداث 
اأم  اجتماعية،  اأم  �سيا�سية،  كانت  �سواء  كافة  املجاالت  يف  املجتمع  يف  ال�ساملة  التنمية 
اقت�سادية، ويتم ذلك من خالل العملية االأكادميية التي جتري داخل القاعات، اأو الن�ساطات 
التي جتري خارج القاعات الدرا�سية، اأو من خالل الدرا�سات، واالأبحاث العلمية التي جتري 
يف اجلامعات وتطبيق النتائج التي يتو�سل اإليها ملا فيه خدمة املجتمع، فاجلامعات هي 
املحرك، والرافعة الرئي�سة للتقدم، والتطور يف املجتمع، ولها �ساأن عظيم يف حياة االأمم، 

فهي من املقومات الرئي�سة للدولة الع�رشية )بدران والده�سان، 2001( . 
املجتمع  ي�سيب  ما  اأن  اأي  جدلية،  تبادلية  عالقة  واملجتمع  اجلامعة  بني  فالعالقة 
من اأمرا�ص، اأو م�سكالت اجتماعية، اأو مظاهر للف�ساد املايل، واالإداري، واملعنوي ينعك�ص 
بدرجة اأو باأخرى على اجلامعة، والعك�ص �سحيح، وعليه فاإن حماوالت االإ�سالح والتطوير 
يجب اأال تكون يف جانب دون االآخر، فاالإ�سالح يجب اأن يبداأ يف املجتمع واجلامعة يف اآن 
والو�سائل،  واالأهداف  املعامل  وحمددة  وا�سحة  ا�سرتاتيجية  اإىل  ا�ستناده  من  بد  وال  واحد، 

وبغري ذلك فاإن حماوالت االإ�سالح ال ميكن اأن حتقق املطلوب )بدران، 1994( . 
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فاجلامعات ت�سكل و�سيلة فعالة يف املجتمع، حيث ت�ساعد على تكوين النظرة العلمية 
التي تهيئ اأفراد املجتمع لت�ستقبل بع�ص املتغريات �سمن فل�سفة املجتمع وقيمه وثقافته، 
املتغريات  لتقبل  االأفراد  وُتِعدُّ  واملعا�رشة،  االأ�سالة  بني  املالءمة  يف  ت�ساهم  اأنها  كما 
اجلديدة يف القرن احلادي والع�رشين، وال بد من التاأكيد على اأن اجلامعات اإذا حاولت بناء 
ج�سور قوية بينها وبني البيئة االجتماعية ب�سكل عام، والبيئة املحلية ب�سكل خا�ص يف جو 
من التفاعل االإيجابي، فاإنها تكون قد قدمت خدمة عامة كبرية يف تنمية املجتمع وبنائه 

وحتديثه. )التل، 1998( . 
جتدر االإ�سارة اإىل اأن اجلامعات تخت�ص بكل ما يتعلق بالتعليم اجلامعي والبحث العلمي 
الذي تقوم به كلياتها، ومراكزها يف �سبيل خدمة املجتمع واالرتقاء به ح�ساريًا، متوخية 
امل�ساهمة يف رقي الفكر، وتقدم العلم وتنمية القيم االإن�سانية، وتزويد البالد باملتخ�س�سني، 
والفنيني، واخلرباء، يف خمتلف املجاالت واإعداد االإن�سان املزود باأ�سول املعرفة وطرائق 
البحث املتقدمة، والقيم الرفيعة لي�سهم يف بناء املجتمع وتدعيمه، و�سنع م�ستقبل الوطن، 
لل�سعب،  التاريخي  والرتاث  العربية،  احل�سارة  ببعث  اجلامعات  وتهتم  االإن�سانية،  وخدمة 
وتقاليده االأ�سلية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع اجلامعات. وهي موؤ�س�سة اجتماعية 
من واجباتها اأي�سًا االرتقاء بالقيم كقيم احلرية والعدالة من خالل الدرا�سة، والبحث لتعميق 

حقوق االإن�سان وكرامته. )�سحاته، عمار، 2003(. 
ومبا اأن جامعة القد�ص املفتوحة هي كربى اجلامعات الفل�سطينية، وقد تاأ�س�ست عام 
و�سيا�سة  اجلامعات،  اإغالق  يف  واملتمثلة  االحتالل  �سيا�سات  على  للرد  1990كمحاولة 
منع التجوال، ولها الدور االأكرب واالأبرز يف التاأثري يف املجتمع الفل�سطيني كونها منت�رشة 
يف  اجلامعيني  الطلبة  جمموع  من   %40 ن�سبته  ما  وت�سم  كافة،  الفل�سطينية  املناطق  يف 
فل�سطني، وتطبق اجلامعة نظام التعليم املفتوح والتعلم عن بعد، الذي يتيح للطالب التعلم 
مبرونة وي�رش من حيث الوقت واملكان، جاءت هذه الدرا�سة لبيان دور اجلامعة يف حمافظة 
ال�سكان وامل�ساحة،  الكربى من حيث عدد  اإذ تعدُّ املحافظة  الغربية،  ال�سفة  اخلليل جنوب 

اإ�سافة اإىل وجود اأمناط ثقافية خا�سة، وااللتزام بالعادات والتقاليد االجتماعية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

توؤدي اجلامعات عامة واملوؤ�س�سات الرتبوية وجامعة القد�ص املفتوحة بخا�سة دوراً 
التعليم  يف  املتمثلة  االأخرى  خدماتها  اإىل  باالإ�سافة  املحلي،  املجتمع  خدمة  يف  كبرياً 
والبحث العلمي للنهو�ص باملجتمع، والو�سول اإىل جمتمع مدين متح�رش يعرف كل فرد من 
اأبنائه حقوقه وواجباته، جمتمع ت�سوده الدميقراطية وحقوق االإن�سان وامل�ساواة، وتكري�ص 

املفاهيم احل�سارية االجتماعية احلديثة وقيم املجتمع املدين. 
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وعليه فاإن الدرا�سة �ستحاول الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: 
ما دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع املدين يف حمافظة اخلليل  1 .

عند طلبة اجلامعة؟ 
بني   2 .)α = 0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 
متو�سطات ا�ستجابات طالب وطالبات جامعة القد�ص املفتوحة حول دور اجلامعة 
ومكان  والعمر  اجلن�ص  ملتغري  تعزى  الفل�سطيني،  املدين  املجتمع  قيم  تنمية  يف 

ال�سكن واحلالة االجتماعية والتخ�س�ص وال�سنة الدرا�سية؟ 
أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل دور جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة اخلليل 
يف تنمية قيم املجتمع املدين الفل�سطيني، وذلك من خالل اإبراز دور اجلامعة يف هذا املجال، 
التي  واملقرتحات  الغر�ص،  لهذا  امل�ستخدمة  واالأ�ساليب  الدور؟،  بهذا  اجلامعة  تقوم  وكيف 

ت�ساهم يف تنمية مبادئ املجتمع املدين يف فل�سطني. 
أهمية الدراسة: 

اأهميتها من كونها تبحث يف دور جامعة القد�ص املفتوحة يف  تكت�سب هذه الدرا�سة 
تنمية قيم املجتمع املدين الفل�سطيني وهو لي�ص من االأدوار التقليدية، وهي التعلم وخدمة 
املجتمع والبحث العلمي، وبيان اأهمية هذا الدور، واإمكانية تطويره لتحقيق التنمية ال�ساملة 
لكونها  ولي�ص  املجتمع،  يف  واالإ�سالح  التغيري،  م�سادر  اجلامعات  باعتبار  املجتمع،  يف 
توؤدي خدمات تعليمية داخل اأ�سوار اجلامعة فقط، وكذلك اإفادة املهتمني والباحثني واإدارات 

اجلامعات، وتزويد املكتبة العربية بالدرا�سات التي تفيد يف هذا املجال. 
حدود الدراسة: 

اقت�رشت الدرا�سة على طلبة جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة اخلليل، والتي ت�سمل 
الثاين  الف�سل  يف  الدرا�سي  يطا  ومركز  التعليمية،  دورا  ومنطقة  التعليمية،  اخلليل  منطقة 

للعام اجلامعي 2010/2009. 
مصطلحات الدراسة: 

املجتمع املدين: ◄  يتمثل املجتمع املدين يف جمموعة من املوؤ�س�سات والتنظيمات 
التي ت�ساعد احلكومة يف عملها مثل: )االأحزاب واملجتمعات والنقابات واالأندية والتعاونيات 

واجلامعات واملدار�ص وخمتلف املوؤ�س�سات التعليمية باالإ�سافة اإىل البلديات( . 
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اأو  والقبيلة  العائلة  اإىل  االنتماء  يتجاوز  اإليه  االنتماء  الأن  املدين  املجتمع  وي�سمى 
الع�سرية حيث ينتمي املواطنون اإىل منظمات املجتمع املدين ب�سكل مت�ساٍو، بغ�ص النظر عن 

العائلة واجلن�ص واللون والدين. )جامعة القد�ص املفتوحة، 2006( 
موؤ�س�سة وطنية للتعليم العايل، مركزها مدينة القد�ص  جامعة القد�س املفتوحة:  ◄
ال�رشيف يف فل�سطني، تتمتع ب�سخ�سية اعتبارية ذات ا�ستقالل اإداري، ومايل، وفني. تعمل 
على تقدمي خدماتها التعليمية با�ستخدام نظام التعليم املفتوح والتعليم عن بعد. بداأت يف 
عام )1991( ، واأن�ساأت مناطق تعليمية ومراكز درا�سية يف املدن الفل�سطينية الكربى، �سمت 
يف البداية املئات من الدار�سني، وبداأ العدد باالزدياد �سنويًا اإىل اأن اأ�سبح حوايل )60.000( 

يف العام )2008( . )دليل جامعة القد�ص املفتوحة، 2009( . 
احلقوق  على  ويركز  االجتماعي،  للو�سع  احلركي  املظهر  الدور  ميثل  الدور:  ◄
ال�سائدة يف دنيا اجتماعية  التوقعات املعيارية املرتبطة باالأو�ساع  اأي على  والواجبات، 

اأو نظام اجتماعي ما. )الهواري وعبد العزيز، 1999( 
»هي املبادئ واملعتقدات االأخالقية املقبولة واملتفق عليها من ِقَبل الفرد  القيم:  ◄

 .)Sinclair, 1964( »واجلماعة«، فهي »االأ�سياء التي يعطيها النا�ص اهتمامًا خا�سًا

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
يعي�ص العامل ع�رش املعلومات، والتقدم العلمي، والتكنولوجي، و تزايد م�سكالت املجتمع 
�سواء كانت �سيا�سية، اأم اجتماعية، اأم اقت�سادية، كل ذلك يوؤدي باجلامعات للقيام باأدوار 
اإ�سافية ا�ستجابة ملا يفر�ص من تغريات مت�سارعة، وموؤثرات دولية، وقومية، ووطنية، الأن 

اجلامعة هي العقل املفكر للمجتمع، وهي �سانعة القرارات املو�سوعية العلمية. 
اإن من واجبات اجلامعات كموؤ�س�سة اجتماعية االرتقاء بقيم احلرية، والعدالة وامل�ساءلة 
بزيادة  وذلك  وكرامته  االإن�سان،  حقوق  لتعميق  والبحث  الدرا�سة،  خالل  من  والدميقراطية 
الوعي لدى ال�سباب اجلامعي الذي بدوره يقوم بنقل هذه املفاهيم، واالأفكار اإىل خارج اأ�سوار 

اجلامعة ليحقق التنمية ال�ساملة يف املجتمع. 

مفهوم القيم: 

واملعتقدات  »املبادئ  Collins English Dictionary، هي  اأوردها  كلمة قيمة كما 
الأخالقية املقبولة واملتفق عليها من ِقَبل الفرد واجلماعة« )Sinclair, 1991( ، والقيمة 
عبارة عن متثيالت رمزية، اأو معرفية حلاجات الفرد، اأو حاجات املجتمع. وهي جمموعة 
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االعتقادات الو�سفية التي ت�سف ما هو �سحيح وما هو خاطئ، واالعتقادات التقوميية التي 
تبني ما اإذا كان مو�سوع االعتقاد خرياً اأم �رشاً، واالعتقادات االإر�سادية التي تو�سح للفرد 
ل االبتعاد عنه، وعدم  ما اإذا كان ال�سلوك حمرمًا وغري مرغوب فيه نهائيًا، اأو اأنه �سلوك يف�سَّ

 . )Beck, 1996( ممار�سته
وهي اإحدى اآليات ال�سبط االجتماعي التي توؤدي اإىل ا�ستقرار وتوازن البناء االإجتماعي 
اإذ اإن هناك اإجماعًا عامًا بني اأع�ساء املجتمع عليها، ويكون بناء ال�سبط يف املجتمعات 
احلديثة اأ�سعف ما يكون الأنه يعك�ص حالة عدم االلتزام بالقيم، اأو املعايري االجتماعية. والقيم 
اأع�ساء املجتمع الواحد، بخا�سة فيما هو  تتمثل يف جمموعة من املعتقدات ال�سائعة بني 
ح�سن اأو قبيح، مرغوب اأو غري مرغوب، ذات طابع فكري ومزاجي نحو االأ�سياء واملو�سوعات 
املختلفة. والقيم تعد فئة من �سمات ال�سخ�سية االأ�سا�سية مثلها مثل االجتاهات، وامليول،  
ال�سمة، وت�ستمل عادة على جانب  اأكرث حتديداً من  القيمة  اأن  واال�ستعدادات، والبع�ص يرى 

اإيجابي واآخر �سلبي، كما تت�سم القيمة باإمكانية تغيريها )اأبو النيل، 1988( . 
الدرا�سة  هذه  تبنت  عام،  ب�سكل  العلماء  ا�سطالح  يف  القيمة  معاين  ا�ستعرا�ص  بْعَد 
التعريف التايل للقيم: هي جمموعة من املعتقدات، اأو االأفكار، اأو النظم التي تدور حول االأمور 
االجتماعية، اأو االقت�سادية، اأو ال�سيا�سية، اأو الدينية، اأو الرتبوية املرغوب بها، وتعمل على 
توجيه �سلوك ال�سباب داخل جمتمعهم بحيث تنظم عالقاتهم باأنف�سهم وباالآخرين، وبنظمهم، 

وجمتمعهم، وتزودهم مبعنى احلياة الذي يجمعهم مع بع�سهم.

مفهوم اجملتمع املدني: 

اإن عملية بناء املجتمع الناجح متر من خالل بناء موؤ�س�سات تتاألف فيما بينها لت�سكل 
املرتبطة  و  عنها  املتفرعة  والق�سايا  االإن�سان  حقوق  بق�سايا  يهتم  الذي  املدين  املجتمع 

بها. 
لي�ست  اإنها  املجتمع،  مدنية  حتدد  بارزة  مفاهيم  متثل  والعدل  وامل�سوؤولية  فال�سلطة 
اأفكاراً فح�سب، بل هي حاجات يجب اأن يتم�سك بها بق�سد ا�ستيعابها ومن ثم بناء منظومة 
قيم تن�سجم معها تدفع باجتاه ممار�ستها واملواظبة عليها. لقد باتت م�ساركة كل �سخ�ص 
اأ�سكااًل  تاأخذ  التي  امل�ساركة  االإن�سانية هذه  �سمات احل�سارة  �سمة من  يف املجتمع املدين 
االآخرين  الدميقراطية واحرتام خ�سو�سية  االإميان مببادئ  الذي يعك�ص  ال�سلوك املدين  من 

والعدالة، وحتمل امل�سوؤولية وامل�ساءلة. 
اإن االأهمية التي ميكن اإدراكها من امل�ساركة يف املجتمع املدين تربز من خالل تاأكيد 
الن�ساط والفعالية لل�سالح  التي بزيادتها يزداد  الع�سوية  الفرد يف املجتمع، تلك  ع�سوية 
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العام، االأمر الذي يعك�ص االنتماء والع�سوية االجتماعية، ويرفع من م�ستوى حتمل امل�سوؤولية 
قيم  جت�سيد  حملها  يحل  التي  والنزاعات  االختالفات  من  ذلك  �سيحد  حيث  االآخرين  جتاه 

مدنية مثل قبول التعددية، وقبول االختالف، واإدارة االختالف، وحل النزاعات. 
واالجتماعية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  املوؤ�س�سات  من  يتاألف  املدين  املجتمع  اإن 
اأغرا�سًا  لتحقق  الدولة  �سلطة  عن  م�ستقل  ب�سكل  خمتلفة  ميادين  يف  تعمل  التي  والثقافية 

�سيا�سية ونقابية ومهنية وثقافية واجتماعية. 
وبالنظر اإىل املجتمع الفل�سطيني بالرغم من ت�ستته يف بلدان عديدة من العامل، وعدم 
وجوده يف بقعة واحدة، باالإ�سافة اإىل غياب دولة ا�ستطاع اأن يوؤ�س�ص جمتمعًا مدنيًا ات�سع 
نطاقه من خالل ات�ساع منظماته واأطره اجلماهريية ومنظماته االأهلية )غري احلكومية( ، 
حيث اأ�سبحت عديدة من حيث عددها اأو تنوع اأهدافها. )جامعة القد�ص املفتوحة، 2006( 

مهمات اجملتمع املدني الفلسطيين: 

امل�ساهمة يف امل�سائل الوطنية احلا�سمة مثل: م�سالة اإجناز اال�ستقالل الوطني.  ♦ 

ن�رش قيم الدميقراطية وحقوق االإن�سان يف املجتمع.  ♦ 

الن�سال من اأجل وحدة ال�سعب الفل�سطيني يف املجتمع.  ♦ 

تعزيز منظمات املجتمع املدين، وتعزيز اعتمادها على الذات من حيث التمويل.  ♦ 

وللوصول إىل جمتمع مدني ال بد من تنمية املفاهيم اآلتية: 

اأولً- الدميقراطية:  ● 

الدميقراطية مفهوم قدمي حديث، اعرتته تطورات عرب الع�سور التاريخية، وهو ما زال 
حمتفظًا بكثري من االأ�س�ص التي قام عليها، منذ اأن اأ�سبحت الدميقراطية مفهومًا �سيا�سيًا الأول 
مرة. وعلى هذا االأ�سا�ص تبدو الدميقراطية كاأي مفهوم من املفاهيم غام�سة غري وا�سحة، 
اإىل  النظري  العمل، ومن امليدان  اإىل  الكالم  اإجرائيًا ينقلها من جمرد  ما مل تعرف تعريفًا 
امليدان التطبيقي. اإن الدميقراطية كانت ع�سرية الفهم، وهي يف الوقت نف�سه ع�سرية التف�سري، 
الأنها ت�ستمد قوامها من املبادئ االإن�سانية الكربى كاالأخالق والعدالة، ولهذا يقال اإن فهم 

الدميقراطية يكمن يف العقل، )ال�سقاقي، واخرون، 1999(. 
اأم هي  اأم حرية تكوين االأحزاب والتجمعات؟  الراأي؟  ما الدميقراطية؟ هل هي حرية 
حرية انتقاد احلكومة وتغيريها يف االنتخابات؟ اإن كل هذه االأ�سياء اأمور تدخل يف نطاق 
اتخاذ  طريقة  باأنها  تعريفها  وميكن  بكثري،  ذلك  من  اأو�سع  الدميقراطية  لكن  الدميقراطية. 
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القرارات مب�ساركة جماعية. وتكون اجلماعة التي يتخذ فيها القرار جمتمعًا �سيا�سيًا، اأو نقابة 
عمالية، اأو احتادا طالبيًا، اأو حزبًا �سيا�سيًا، اأو غري ذلك من اأ�سكال اجلماعات. فالدميقراطية 
وامل�ستقة لغويًا من كلمتني يونانيتني تعنيان »حكم ال�سعب« يت�سمن من حيث اجلوهر 
اأن يحظى القرار املتعلق باجلماعة بقبول اأع�ساء اجلماعة وموافقتهم. )ال�سقاقي، اآخرون، 

.)1999
ثانياً- حقوق الإن�سان )يف اطار ما يطرحه القانون الدويل(:  ● 

تعدُّ حقوق االإن�سان من مو�سوعات ال�ساعة املهمة لدى الدول واالأفراد على حد �سواء، 
بل اعتربت هذه احلقوق مقيا�سًا لتطور االأمم وتقدمها، مما دفع كثرياً من الدول اإىل املناداة 

بحقوق االإن�سان على الرغم من اعتماد ذلك ك�سعارات براقة دومنا تنفيذ. 
وكثرياً ما يتحدث رجال القانون عما ي�سمى باحلقوق العامة، وهي احلقوق التي تثبت 
لل�سخ�ص مبجرد وجوده، اأي لكونه اإن�سانا، وتقرر للمحافظة على الذات االآدمية، وقد اأدت كثري 
من الطروحات اإىل التاأكيد على حقيقة ال منا�ص منها، وهي اأن املناداة بحقوق االإن�سان اأو 

وجود النظريات يف هذا ال�ساأن ال يعد كافيًا، بل البد من حت�سني ذلك ب�سكل قانوين. 
وقد حدث ذلك بالفعل ب�سدور العديد من االإعالنات واملواثيق الدولية واالإقليمية، ومن 
ذلك الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي وافقت عليه اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
�سنة )1984( بالإ�سافة اإىل امليثاق الأوروبي حلقوق الإن�سان �سنة )1950( والتفاقية 
ال�سادرة عن الدول الأمريكية �سنة )1969( وامليثاق الأمريكي حلقوق الإن�سان �سنة 

 . )1981(
�سعيد  على  وبخا�سة  اأ�سا�سات،  من  يحتاجه  ما  كل  على  احل�سول  االإن�سان  حق  من 
له  اأن  كما  ال�رشورية،  االجتماعية  واخلدمات  الطبية  والعناية  وامل�سكن  وامللب�ص  املاأكل 
احلق يف اأن يوؤمن له ما يحتاجه يف حاالت الفقر واملر�ص والعجز اأو ال�سيخوخة اأو غري ذلك 
اأ�سباب عي�سه، وي�سكل ذلك عماد مبداأ  اإرادة االإن�سان التي تفقده  من الظروف اخلارجة عن 
امل�ساواة والعدالة االجتماعية، اإذ اإن توفري قدر كاف من التح�سيل العلمي الأفراد املجتمع، 
ورفع امل�ستوى االأدائي للمدار�ص واجلامعات وتاأهيل الكوادر الفنية، ون�رش العلم واملعرفة 
يف املجتمع ي�سب يف خدمة التقدم واالزدهار الذي ي�سهل مهمة حتقيق التطلعات املختلفة 

للب�رش من �سهولة العي�ص والعدالة االجتماعية. 
اإن العقل املبدع واخلالق هو ثروة يجب ت�سجعيها، فالعمل على تطوير قدرات الطالب 
الذاتي  التطوير  توا�سل  اأجل  من  حافز  هو  معنويًا  ومكافاأته  البحث  على  وحثه  الفكرية، 

)ال�سقاقي واآخرون- 1999(.
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تق�سم حقوق الإن�سان اإىل جمالني رئي�سني هما: 
أ. احلقوق اجلماعية ومنها: احلق يف التنمية، وحق ال�سعوب يف تقرير م�سريها. 

	. احلقوق الفردية ومنها: احلق يف حرية الراأي والتعبري. )جامعة القد�ص املفتوحة، 
 .)2008

ت. اأنواع حقوق االإن�سان: 

ال�سيا�سية  للحقوق  الدويل  العهد  عليها  ن�ص  التي  واملدنية  ال�سيا�سية  احلقوق  - 
واملدنية، وغالبًا ما تكون فردية. 

جماعية.  حقوقًا  تكون  ما  وغالبًا  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�سادية  احلقوق  - 
)جامعة القد�ص املفتوحة، )2008(.
ثالثاً- العمل التطوعي:  ● 

والتما�سك  االنتماء  وتعزيز  املجتمع  بناء  يف  اأ�سا�سية  ركيزًة  التطوعي  العمل  يعد 
اإن�سانية ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بكل  االجتماعي بني املواطنني، والعمل التطوعي ممار�سة 
الآخر،  جمتمع  من  واجتاهاته  و�سكله  حجمه  يف  ويختلف  ال�سالح.  والعمل  اخلري  معاين 
فمن حيث احلجم يقل يف فرتات اال�ستقرار ويزيد يف اأوقات الكوارث واحلروب، ومن حيث 
ال�سكل فقد يكون جهداً يدويًا اأو تربعًا باملال واجلهد والدم. ومن االجتاه فقد يكون تلقائيًا 
القيم  تعزيز  يف  التطوعي  العمل  ي�ساهم  االأهلية.  املوؤ�س�سات  اأو  الدولة  قبل  من  موجهًا  اأو 
واملبادئ االإن�سانية لدى املواطنني، ويعدُّ من تقاليد ال�سعب الفل�سطيني، وكان ي�سمى قدميًا 
)العونة( ومازالت مظاهر العونة موجودة يف الريف الفل�سطيني، وبخا�سة يف مو�سم قطف 
الزيتون، وتطور يف �سنوات ال�سبعينات نحو تاأ�سي�ص »جلان العمل التطوعي« التي متثَّل 

دورها يف تقدمي اخلدمات وامل�ساعدات للمواطنني. )يحيى، 1985(.
ومما يزيد يف اأهمية العمل التطوعي اأنه يزيد من ترابط املواطنني مع بع�سهم بع�سًا، 
الوطن،  تخدم  التي  االأعمال  يف  اال�سرتاك  على  والعمل  ووطنهم،  باأر�سهم  تعلقهم  وزيادة 
بث  يف  وي�ساهم  جمتمعهم،  على  التعرف  على  وي�ساعدهم  املواطنني،  بني  العالقة  وينظم 

الوعي الثقايف واالجتماعي وال�سيا�سي بينهم، وينمي روح التعاون. )يحيى، 1985(. 
رابعاً- املحافظة على املمتلكات العامة:  ● 

هي  وغريها  واحلدائق  والكنائ�ص  وامل�ساجد  وامل�ست�سفيات  واملدار�ص  اجلامعات  اإن 
ال�رشائب  من  عليها  ح�سلت  التي  ميزانيتها  من  ببنائها  غالبًا  الدولة  تقوم  عامة  ملكية 
التي جبتها من املواطنني، ولذلك فاإن ال�رشيبة التي يدفعها الفرد اأو ال�سخ�سية االعتبارية 
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كال�رشكات واملوؤ�س�سات، هي امل�ساهمة التي نقدمها يف هذه املدر�سة اأو يف ذلك امل�ست�سفى، 
وعليه فاإن للمواطن احلق يف اأن يتعلم يف اأي مدر�سة حكومية وق�ساء الوقت يف االأماكن 

العامة دون مقابل. )ال�سقاقي واخرون، 1999(.

مفهوم املمتلكات العامة: 

مرافق  �سكل  على  العامة  املمتلكات  وتتنوع  منه،  وي�ستفيد  اجلميع  ميلكه  ما  هي 
وخدمات منها امل�ساجد واملكتبات العامة واحلدائق.... الخ

البلد  اإ�سهامًا يف بناء  الخ، ي�سكل  العامة....  اأو على احلديقة  اإن احلفاظ على املدر�سة 
وعدم احلفاظ عليها يعني اأنه ال نريد اال�ستفادة منها، فامللكية ب�سكل عام تعني قدرة املالك 
على الت�رشف مبا ميلك. وامللكية العامة تعني متكني اجلميع من الت�رشف واالإفادة من هذه 
ولكن  العامة،  املمتلكات  على  احلفاظ  علينا  تفر�ص  العامة  امل�سلحة  فاإن  ولهذا  امللكية، 
امللكية خلدمة م�ساحلهم  العامة هذه  امللكية  القائمون على  اإذا ما حول  اأنه  الوا�سح  من 
الأنهم  وذلك  �ست�سعف،  اجلمهور  لدى  العامة  امللكية  على  املحافظة  نزعة  فاإن  اخلا�سة، 
اأ�سبحوا ي�سعرون باأن هذه امللكية ال تخ�سهم، واأنها مل تعد بالفعل ملكية عامة، هكذا فاإن 

الت�رشف يف امللكية العامة له مردود خطري جداً. )ال�سقاقي واخرون، 1999(. 

دور اجلامعة يف تنمية مفهوم املواطنة: 

بالرجوع اإىل قوانني الرتبية والتعليم العايل كافة، يتبني لنا اأن الهدف االأول الإن�ساء 
بروح  متحلني  ولعروبتهم  لوطنهم  منتمني  باهلل  موؤمنني  مواطنني  تن�سئة  هو  اجلامعات 
االإن�سانية  اأمتهم وح�سارتهم معتزين بها متابعني لق�سايا  امل�سوؤولية مطلعني على تراث 

وقيمها وتطورها )ر�سيد، 1999( . 
والعلمية،  وحاجاتهم،  الفكرية  الطلبة  رغبات  اإ�سباع  على  تعمل  الوظائف  وهذه 
يف  احلا�سلة  التطورات  مع  وتكيفهم  م�ساعدتهم،  على  وتعمل  والثقافية،  واالجتماعية 
جمتمعهم، وت�سهل تعاملهم مع االآخرين يف بناء عالقات اجتماعية متطورة مع االآخرين 
تخ�سع للتفكري العقالين لالإن�سان، كما اأن للجامعات دوراً كبرياً يف توجيه عقول ال�سباب، 
وعليها  وعلمائه،  ورجاله،  وقادته،  بالوطن،  واالإميان  الكبري،  العربي  بالوطن  واالعتزاز 
تقوية م�ساعر االنتماء اإىل االأمة اخلالدة، واإبراز مفاخر هذه االأمة، وانت�ساراتها التاريخية 

يف الدين، والعلم واخللق. )�سلدان، 2006( . 
ومن املفرت�ص يف مناهج اجلامعات الفل�سطينية اأن تنمي مهارات طلبتها مب�ستوياتهم 
ال�سلوك  �سلوكهم وتدريبهم على  اإليه من تقومي  اأع�ساء فاعلني مبا يهدف  كافة، وجتعلهم 
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الوطني وتعويدهم على امل�ساركة االإيجابية يف االأن�سطة الوطنية الداعمة حلقوق االإن�سان، 
ويف جميع مظاهر احلياة االجتماعية املختلفة، ومن املفرت�ص اأي�سًا اأن توؤثر يف �سخ�سياتهم 

و�سلوكهم، وتب�رشهم باالأنظمة واملوؤ�س�سات احلكومية دورها يف خدمة املواطنني. 
البالد  ما�سي  بني  تقارن  اأن  الفل�سطينية  اجلامعات  �سيا�سات  يف  املفرت�ص  ومن 
حتى  احل�سارية  النه�سة  تاريخ  واإبراز  والتقدم  التطور  معني  يفهموا  حتى  وحا�رشها 
تت�سح للطالب اجلامعي الت�سحيات التي بذلها االآباء واالأجداد،  وتنمي اجلامعات العالقات 
االجتماعية بني الطلبة وبني املواطنني، واإدراك العالقات القائمة بني اجلمهور وموؤ�س�سات 
الدولة، بني املواطنني ووالة االأمر، وتقدم للطلبة املعلومات واحلقائق املتعلقة باملجتمع، 

وذلك يف �سياق املواقف االجتماعية التي يواجهونها يف حياتهم. )طلبة، 1980( . 
اإن تدري�ص الطلبة يف اجلامعات الفل�سطينية ي�ستلزم غر�ص روح املواطنة بتنمية حب 
الوطن يف نفو�ص الطلبة، وحب جمتمعهم والقيم املوجودة فيه، والقدرة على اتخاذ القرار 
احلكيم، اأي الوالء لوالة االأمر، ومعرفة اأنظمة احلكومة واأنظمتها، وتنمي لديهم القدرة على 

مناق�سة االأفكار واالآراء للبحث عن احلقيقة. )القحطاين، 1998( . 
�رشف،  للوطن  االنتماء  واإن  الواجبات،  اأوجب  من  الوطن  بحقوق  الفرد  تعريف  اإن 
واالنت�ساب اإليه ف�سيلة وافتخار، واإن حب الوطن قربة اإىل اهلل، ويتعبد اهلل مب�ساندة والته، 

والتكاتف مع اأهله ومواطنيه ل�سالح املجتمع. )زيد، 1997( . 
ومن مظاهر دور اجلامعة يف تنمية مفاهيم املواطنة نذكر ما ياأتي: 

تعزيز االإميان باهلل واالنتماء لفل�سطني واحرتام الكون واالإن�سان.  ♦ 

تعزيز الثقافة االإ�سالمية واحرتام االآخرين يف ظل ثقافتنا وح�سارتنا.  ♦ 

العربية، وهو يعمل يف �سبيل وحدتها  االأمة  الفل�سطيني جزء ال يتجزاأ من  ال�سعب  ♦ 
وحريتها وتطويرها ورفاهيتها. 

العقل،  مكانة  وتعزيز  االإن�سان،  حترتم  التي  االإن�سانية  واملبادئ  بالقيم  االإميان  ♦ 
وحت�ص على العلم والعمل واالأخالق واملثل العليا. 

احرتام احلريات الفردية واجلماعية.  ♦ 

بني  وامل�ساواة  العدالة  لتحقيق  و�سيلة  بو�سفه  القانون  �سيادة  على  العمل  ♦ 
املواطنني. 

دون  الفل�سطينيني  جلميع  متكافئة  فر�ص  وتوفري  وامل�ساواة،  االجتماعي،  العدل  ♦ 
متييز، مبا فيهم ذوي االحتياجات اخلا�سة. 



24

دور جامعة القدس املفتوحة في تنمية قيم اجملتمع 
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اإعداد الطلبة حلياة ت�سودها روح العدل وامل�ساواة وامل�ساركة والدميقراطية.  ♦ 

مراعاة برامج بث روح املواطنة واحل�ص املدين يف خمتلف املناهج بحث ال تنف�سل  ♦ 
املطالبة باحلقوق عن االلتزام بالواجبات. 

مراعاة تنمية الدميقراطية لت�ساعد الطلبة على اإجناز امل�سوؤوليات واملهمات امللقاة  ♦ 
على عاتقهم ب�سعادة، ووقف ظواهر العنف باأ�سكاله تامة. )منا�رشة، 2007( . 

الدراسات السابقة: 

الر�سمية يف تعزيز  اإىل معرفة دور اجلامعات  الدويري، 2009(  )فايز  هدفت درا�سة 
مفهوم االأمن الوطني، ومعرفة اإذا كان هناك فروق يف درجة وعي اأع�ساء هيئة التدري�ص يف 
تعزيز مفهوم االأمن الوطني تعزى الأي متغري من متغريات: اجلن�ص، واجلامعة والتخ�س�ص، 
الوطني  االأمن  مفهوم  تعزيز  يف  الطلبة  وعي  درجة  يف  اختالف  هناك  كان  اإذا  ومعرفة 
يعزى الأي متغري من متغريات: اجلن�ص، واجلامعة والتخ�س�ص الدرا�سي وامل�ستوى الدرا�سي، 
ومعرفة اإذا كان هناك اختالف يف درجة وعي اأع�ساء هيئة التدري�ص عن الطلبة يف تعزيز 

مفهوم االأمن الوطني. 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج عدة اأهمها: 

عينتي  ولكال  املجاالت  ولكافة  عام  ب�سكل  اجلامعة  لدور  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  - 
و   )3.26( عام  ب�سكل  اجلامعة  لدور  احل�سابي  املتو�سط  بلغ  فيما   )3.50( معًا  الدرا�سة 
)3.57( لعينة اأع�ساء هيئة التدري�ص وعينة الطلبة على التوايل، وجميعها تقع يف م�ستوى 

الوعي املتو�سط. 
التخ�س�ص، فيما  التدري�ص ح�سب  اأع�ساء هيئة  عدم وجود تفاوت يف درجة وعي  - 
التدري�ص يف  اأع�ساء هيئة  ل�سالح  اجلامعة  يعزى ملتغري  اإح�سائية  داللة  ذو  تفاوت  ظهر 

جامعة موؤته مقارنة باأع�ساء هيئة التدري�ص يف اجلامعة االأردنية وجامعة الريموك. 
وجود تفاوت يف درجة وعي الطلبة يعزى ملتغري اجلن�ص ل�سالح االإناث ملجايل  - 
مفهوم االأمن الوطني ودور اجلامعة، ول�سالح الذكور ملجال دور االأ�ستاذ اجلامعي، وعدم 
وجود تفاوت يف درجة وعي الطلبة لبقية املجاالت، وهي جمال دور الطالب ودور املناهج 
للمجاالت  التخ�س�ص  ملتغري  يعزى  تفاوت  وجود  وعدم  االأكادميية،  غري  الن�ساطات  ودور 
االإن�سانية، فيما ظهر  الكليات  االأ�ستاذ اجلامعي حيث كان ل�سالح طلبة  كافة ما عدا دور 
اجلامعي،  االأ�ستاذ  دور  ملجال  موؤته  جامعة  طلبة  ل�سالح  اجلامعة  ملتغري  يعزى  تفاوت 
النتائج  اأظهرت  كما  االأكادميية،  غري  الن�ساطات  ملجال  االأردنية  اجلامعة  طلبة  ول�سالح 
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ال�سنة  االأوىل موازنة مع طلبة  ال�سنة  الدرا�سي ل�سالح طلبة  تفاوتًا يعزى ملتغري امل�ستوى 
الثالثة يف جماالت دور اجلامعة، ودور االأ�ستاذ اجلامعي ودور الطالب. 

وجود تفاوت بني درجة وعي اأع�ساء هيئة التدري�ص، ودرجة وعي الطلبة ل�سالح  - 
الطلبة يف جماالت مفهوم االأمن الوطني ودور اجلامعة ودور الطالب ودور الن�ساطات غري 

االأكادميية. 
امليدان  التطوعي يف  العمل  بعنوان جماالت  درا�سة  باإجراء   )2005( الزهراين  وقام 
من  كثري  اإىل  ويحتاج  وعميقة  مت�سقة  اأبعاد  له  التطوعي  العمل  اأن  فيها  بنيَّ  الرتبوي، 
الدرا�سات واالأبحاث العلمية التي �ست�سهم يف بناء قاعدة عريقة للعمل التطوعي يف العامل 
العربي واالإ�سالمي ومن القواعد العلمية ااأنه كلما زادت حركة العمل التطوعي يف جمتمع 

ما، كلما زادت حركة البناء والرقي وحتقق االأمن والتكافل يف املجتمع. 
ونظراً الأهمية العمل التطوعي يف حياة االأفراد واملجتمعات، وعلى اجلانب االآخر ال 
ت�سهم يف  اأنها  اإىل  الدرا�سة  اأهمية هذه  التخ�س�ص، وترجع  الكايف يف هذا  االهتمام  يوجد 

التعريف بالعمل التطوعي والدعوة اإليه و�رشورته الرتبوية واالجتماعية والنف�سية. 
ن�رش  اإىل  االإعالم  و�سائل  دعوة  اأهمها:  عدة  بتو�سيات  درا�سته  الباحث  واختتم 
اأدبيات العمل التطوعي وحّث مراكز البحوث واملوؤ�س�سات اخلريية واجلامعات واملعاهد على 
اإعداد البحوث والدرا�سات النظرية وامليدانية يف جمال العمل اخلريي وت�سجيع املواطنني 
على االن�سمام اإىل اجلمعيات واملوؤ�س�سات االجتماعية واخلريية، وتو�سيع جماالت االأعمال 
التطوعية، ومراعاة ا�ستغالل الدافع الديني، وبخا�سة لدى ال�سباب وا�ستثماره ل�سالح العمل 

التطوعي. 
وتناولت درا�سة ال�سيد )2004( العالقة بني الدولة واملجتمع املدين يف م�رش. وكان 
اأثر بروز وتداول مفهوم املجتمع املدين يف  »ما  ال�سوؤال الرئي�ص لهذه الدرا�سة: 
اإعالء قيم الدميقراطية واحرتام حقوق  النطاق العاملي، وما ارتبط به من 
الدولة  العالقة بني  الف�ساد واحلكم اجليد، على خريطة  الإن�سان وحماربة 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين يف م�رش يف ت�سعينيات القرن الع�رشين؟«. 
وتناولت الدرا�سة يف اإطار نظري العالقة بني الدولة واملجتمع املدين، من خالل و�سع 
تعريفات اإجرائية لكل من مفهومي املجتمع املدين والدولة. ثم تناولت اأثر ت�ساعد املجتمع 
املدين العاملي، واأثره على �سكل العالقة بني الدولة والتنظيمات غري احلكومية. ثم تناولت 
حموري  خالل  من  م�رش  يف  املدين  واملجتمع  احلديثة،  امل�رشية  الدولة  ن�ساأة  على  العمل 
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االأحزاب ال�سيا�سية، والنقابات املهنية. ثم تناول ب�سورة منف�سلة عالقة الدولة بالنقابات 
الدولة  بني  العالقة  بالتحليل  الدرا�سة  ا�ستعر�ست  ثم  االأعمال.  رجال  وجمعيات  العمالية 
اإطار القوانني رقم 32 ل�سنة 1964، 153 ل�سنة 1999، 84 ل�سنة  واجلمعيات االأهلية يف 
2002. واأنهى الباحث الدرا�سة بق�سم خا�ص عن حمددات تفعيل طبيعة، وجوانب، وعوامل، 
تطور عالقة الدولة امل�رشية باجلمعيات االأهلية مع االهتمام باالإطار القانوين الذي يحكم 

العالقة بني الطرفني. )ح�سن ال�سيد- 2004( . 
ويف درا�سة ال�سويحات )2003( التي هدفت اإىل معرفة درجة متثل طلبة اجلامعات 
االأردنية ملفاهيم املواطنة، والتعرف على اأثر كل من اجلن�ص، وامل�ستوى التعليمي للوالدين 
الدرا�سي،  وم�ستواه  فيها،  يدر�ص  التي  اجلامعة  ونوع  منها،  تخرج  التي  املدر�سة  ونوع 
وحت�سيله االأكادميي، تكونت عينة الدرا�سة مـن )1866( طالب وطالبة، وقد اأظهرت النتائج 
العينة  اأفراد  ومواقف   ،%62 بن�سبة  اإيجابية  غري  كانت  املواطنة  ملفاهيم  الطلبة  متثل  اأن 
 ،%65 والت�سامن  وامل�ساركة   ،%66.4 وامل�سوؤولية   ،%70 بن�سبة  الوطنية  الوحدة  اجتاه 
والواجبات وامل�ساواة 63%، واالعتزاز 62.3%، واأظهرت النتائج عدم حتديد مواقف الطلبة 

اجتاه ق�سايا املواطنة وامل�ساواة وامل�ساركة ال�سيا�سية.
وهدفت درا�سة العاجز 2002 اإىل التعرف على دور اجلامعات الفل�سطينية يف حتقيق 
التناف�ص  يف  والكليات  اجلامعات،  دور  اأن  اأهمها  نتائج  اإىل  وتو�سلت  ال�ساملة  التنمية 
لتحقيق النمو ال�سامل خدمة للعملية التعليمية و�سعيًا لبناء ال�سخ�سية الفل�سطينية امل�ستقلة 
من جميع جوانبها ودور اجلامعات يف التنمية االقت�سادية واالجتماعية من خالل تزويد 
االقت�سادية  التنمية  لدفع عجلة  الفنية، واالإدارية  املجتمع بكثري من اخلربات، واملهارات 
التقدم  لت�سجيع  الالزمة  واالجتاهات  واملعايري،  والنظم،  القيم،  وتنمية  خططها  وتن�سيط 
وتو�سلت اأي�سا اإىل اأن العوامل التي تقف دون جناح اجلامعة يف تنمية املجتمع هي: عدم 
اأعداد  وتزايد  االقت�سادية  املوارد  و�سح  االأكادميية  واحلرية  باال�ستقالل  اجلامعات  متتع 
واملجتمع،  اجلامعات،  بني  فجوة  ووجود  اجلامعات  حتكم  التي  واالأيديولوجيات  الطلبة 

و�سيق نظرة املجتمع اإىل اجلامعة. 
واأجرى ر�سيد، 1999 درا�سة حول دور اجلامعة يف املجتمع يف �سوء الرتبية االإ�سالمية 
من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة الريموك حيث تبني من نتائج الدرا�سة اأن 
دور اجلامعة جتاه الطلبة من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ص كان مرتفعًا حيث تركز دور 
اجلامعة يف العناية بال�سحة العامة للطالب من خالل توفري املراكز ال�سحية يف اجلامعة 
واالإ�رشاف على املطاعم واملرافق، وتنمية خلق اال�ستقامة بني الطلبة قواًل و�سلوكًا وت�سجيع 
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الطلبة على امل�ساركة باالأن�سطة الثقافية التي تنفذها اجلامعة، وتنمية الروح القيادية لدى 
الطلبة باإ�رشاكهم يف �سوؤون اجلامعة املتعلقة بهم كاالإر�ساد الطالبي واإدارة الندوات وتوجيه 

الطلبة نحو االلتزام باأخالقيات ومبادئ الرتبية االإ�سالمية. 
ويف درا�سة م�ساقبة )1993( ، التي هدفت اإىل التعرف على واقع االجتاهات ال�سيا�سية 
املتغريات  من  وعدد  للطلبة  ال�سيا�سية  االجتاهات  بني  العالقة  واإبراز  اجلامعيني  للطلبة 
الوالدين، وم�ستوى تعليمهم،  االقت�سادية واالجتماعية، كالدين، والدخل، واجلن�ص، ومهنة 
ودور التنمية ال�سيا�سية، والثقافية يف ت�سكل تلك االجتاهات، تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة 
الدرا�سة  واأظهرت  وطالبة،  طالبًا   )562( بلغت  ع�سوائية  عينة  واختريت  الريموك،  جامعة 
الذكور،  ال�سيا�سي ل�سالح  العمل  الذكور واالإناث يف ممار�سة  وجود تفاوت بني اهتمامات 
واأظهرت الدرا�سة اأن ما ن�سبته 2.74% من الطلبة لديهم والء �سيا�سي قوي وانتماء وطني 
واحلريات  الدميقراطية  باملبادئ  الطلبة  لدى  كبرياً  اهتمامًا  الدرا�سة  اأظهرت  كما  �سديد، 

العامة مع تدين االهتمام بالع�سائرية. 
واأجرى كري درا�سة )Kerr, 2003(: بعنوان توجهات الطلبة من عمر 14 �سنة يف 28 
دولة عن املواطنة، وقد اأ�سارت الدرا�سة اإىل حقيقة، وهي اأن تعليم الرتبية املدنية )املواطنة( 

عملية معقدة حتمل فر�سًا واأبعاداً كثرية للطلبة داخل املدر�سة وخارجها. 
كما بينت الدرا�سة اأن العديد من الطلبة يعرفون عن م�سامني الدميقراطية االأ�سا�سية، 
ولكنهم ما زالوا يفتقدون املعرفة العميقة للممار�سة، واأن هوؤالء يفهمون اأن الدميقراطية هي 
ممار�سة الت�سويت يف االنتخابات، وخل�ست اإىل اأن الطلبة الذين تزداد معارفهم املدنية هم 

اأكرث قدرة على امل�ساركة يف اأن�سطة �سيا�سية واأعمال تطوعية مثل الكبار. 
وهدفت درا�سة منرتوب )Mintrop, 2003(: اإىل حتديد حمتوى مادة الرتبية، املدنية 
واأثر املادة على �سلوك الطالب. ووجد ان  فمن وجهة نظر املخت�سني واملعلمني والطالب 
املعلمني  نظرة  تكن  والدولة. ومل  للطالب  املادة جمدية  اأن هذه  يرون  املعلمني  90% من 
الوطني،  التاريخ  مثل  الوطنية  الرتبية  يف  التقليدية  املو�سوعات  اأهمية  حول  متطابقة 
واإطاعة القانون، واالنخراط يف االأحزاب ال�سيا�سية واالحتادات العمالية واخلدمة الع�سكرية، 
ال�سفة  االإن�سان والبيئة، واملو�سوعات ذات  االأكرث حداثة مثل حقوق  وكذلك املو�سوعات 

العاملية. 
ال�سيا�سية.  االأمور  اإىل  مييلون  ال  �سنه   )14( �سن  يف  الطالب  اأن  الدرا�سة  اأظهرت  كما 
اأن  الوقت لذلك. ويرون  الت�سويت عندما يحني  الفئة ترغب يف  اأن 80% من هذه  يف حني 
من  اأكرث  فان  االجتماعية،  باالأن�سطة  يتعلق  وفيما  ال�سيا�سية،  م�ساركتهم  ميثل  الت�سويت 

ن�سف هوؤالء الطالب يحبذون جمع املال الأ�سباب اجتماعية تعود بالنفع على املجتمع. 
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واأجرى )Vogelgesang, Lori J., 2001( درا�سة للتعرف على اأثر اجلامعة يف تطوير 
القيم املدنية وكيف يوؤثر عامل العرق واجلن�ص. تركز هذه الدرا�سة على جمموعة املقايي�ص 
بالفهم  )االلتزام  التعددية  الدميقراطية  يف  االنخراط  تدعم  التي  القيم  بع�ص  تعك�ص  التي 
لالختالفات العرقية وااللتزام بالن�ساطات االجتماعية( . ا�ستملت عينة الدرا�سة )19.915( 
طالبًا وطالبة من جامعة Los Angelus- California م�ستعينة با�ستبانة HERI، وقد اأكدت 
يف  تطويرية  نتائج  اإيجابيا  تعزز  ال  الطالبي  اجل�سم  يف  التعددية  اأن  الدرا�سة  هذه  نتائج 
اأما بالن�سبة لتعزيز فهم االأعراق املختلفة، فاإن موؤ�رش تعددية  ـ  جمال الن�ساط االجتماعي 
�سلبيًا. واأظهرت نتائج  االأثر كان  البي�ص، ولكن  الطالب  الطالبي ظهر وا�سحًا لدى  اجل�سم 
الدرا�سة اأن التعامل مع الطلبة باختالف اأعراقهم واأجنا�سهم كوحدة واحدة ت�سع قناعًا على 

العوامل املهمة التي توؤدي اإىل تطوير القيم. 
اأما درا�سة �ستاركي )Starki, 2000( فقد هدفت اإىل التعرف اإىل تربية املواطنة يف كل 
من بريطانيا وفرن�سا. وقد وجد اأن كال الدولتني اهتمتا اأكرث بالرتكيز على تربية املواطنة 
جمتمع  بخلق  يهتم  كان  االجنليزي  التعليم  نظام  اأن  اإال  امليالدية.  الت�سعينيات  اأواخر  يف 
التعليمي  النظام  اأخذ  الذي  الوقت  يف  ووالئة.  وطنيته  يف  متوحد  ولكنه  الثقافات  متنوع 
االإن�سان  بحقوق  وباملناداة  العن�رشية  بنبذ  االلتزام  على  التاأكيد  عاتقه  على  الفرن�سي 
ومعار�سته املمار�سات غري العادلة، وهذا االختالف يف التوجه يعك�ص اختالف االأيدلوجية 
ال�سيا�سية التي انطلق منها النظامان ال�سيا�سيان يف بريطانيا وفرن�سا. ولقد انعك�ص ذلك على 
االختالف يف نوعية برامج تربية املواطنة املقدمة يف النظامني، فبينما يقوم نظام التعليم 
الفرن�سي بالتاأكيد على اندماج االأفراد يف اإطار النظام ال�سيا�سي اجلمهوري، يهدف النظام 
االجنليزي خللق جمتمع جدي وهوية وطنية جديدة. ومهما كان االختالف بني النظاميني 
يف  االيجابي  للعمل  ودفعهم  وحقوقهم  بواجباتهم  املواطنني  توعية  على  يتفقان  فاإنهما 

خدمة الوطن وحتقيق م�ساحله.  
درا�سة حول الهوية الوطنية والنمو   )Almiccawy, Abraheemm, 1997( واأجرى 
بهدف  االإ�رشائيلية،  اجلامعات  الن�سطاء يف  الفل�سطينيني  الطلبة  لدى  واالأخالقي  ال�سيا�سي 
فهم الهوية اجلماعية، والقيم الذاتية، والنمو ال�سيا�سي لدى الطلبة الفل�سطينيني النا�سطني 
�سمن املجتمع االإ�رشائيلي. وقد اأو�سحت الدرا�سة �سعوبة املو�سوع بالن�سبة للم�سطلحات 
لغري اليهود يف املجتمع االإ�رشائيلي، وبالن�سبة لت�سارع القيم واملعتقدات التي ترى اإ�رشائيل 
كدولة يهودية بطابع دميقراطي غربي ذوي احتياجات اأمنية عالية. 20 % من املواطنني يف 
اإ�رشائيل من غري اليهود وهم حمرومون من احلقوق الدميقراطية من قبل الدولة املفرو�سة 
الفل�سطينية، وطابعهم  الفل�سطينيني املحافظة على هويتهم  اأن همَّ  الدرا�سة  عليهم. وبينت 

الثقايف �سمن الظروف التي يعي�سونها. 
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اجلامعات يف اإ�رشائيل هي املطاف الوحيد الذي ينخرط فيه الطالب عربًا ويهوداً مع 
اأبيب وبن  بع�ص. ا�ستملت عينة الدرا�سة على 17 طالبًا فل�سطينيًا نا�سطًا من جامعات تل 
امليدانية،  املالحظات  اأخذ  الكيفي عرب  البحث  منهج  الدرا�سة على  وبنيت  غوريون وحيفا 

واملراقبة واملقابالت، وكانت اأهداف الدرا�سة الأ�سا�سية: 
الريادة.  ♦ 

الهوية اجلماعية والوعي ال�سيا�سي.  ♦ 

تغيري نظام التعليم الر�سمي.  ♦ 

الهويات الفردية والتفاعل بني اجلماعات.  ♦ 

الو�سع ال�سيا�سي االجتماعي وااللتزامات امل�ستقبلية.  ♦ 

تعزيز  يف  الطالبي  التبادل  برامج  اأثر  حول   )Wood, Leslie  )1982(( درا�سة  ويف 
التوجهات املدنية وفهم االآخر ا�ستندت هذه الدرا�سة على نتائج درا�سات �سابقة حول اأهمية 

برامج التبادل الطالبي يف زيادة الوعي ال�سيا�سي، واالجتماعي، والثقايف لدى الطالب. 
لقد اُ�ستطلعت اآراء الطالب الذين �ساركوا يف برامج التبادل من خالل ا�ستبانة مكونة 
االآخر رغم االختالفات بينهم، وحول رغبتهم  لتقبل  اآرائهم يف احلاجة  بنداً حول  من 28 
يف حتقيق �سالم عاملي، وانفتاحهم على التغريات العلمية، واالجتماعية، وال�سيا�سية. وقد 
اأظهرت نتائج الدرا�سة التي ا�ستملت عينتها على 57 طالبًا من الذين �ساركوا يف مثل هذه 
الربامج كمجموعة جتريبية، وعلى 37 طالبًا مل ي�ساركوا كمجموعة �سابطة، اأن هناك فرقًا 
واخلاطئة  ال�سحيحة،  ال�سيا�سات  يف  بالدهم  �سيا�سة  تاأييد  حيث  من  ال�سيا�سي  الوعي  يف 

تاأييداً اأعمى. 

تعقيب على الدراسات السابقة: 

يالحظ اأن الدرا�سات ال�سابقة اهتمت بدور اجلامعات يف العملية االأكادميية والبحث  ♦ 

العلمي وتنمية اأداء الهيئة التدري�سية وطرائق التدري�ص املتبعة، وتطوير االإدارة اجلامعية. 
قلة الدرا�سات التي تناولت الدور التي تقوم بة اجلامعات الفل�سطينية، وبخا�سة اأنه  ♦ 

يقع على عاتقها دور كبري يف هذا املجال، الأنها تتعامل مع الفئة االأكرب يف املجتمع، وهي 
فئة ال�سباب الذين ُيعدُّون اأمل االأمة وم�ستقبلها، باالإ�سافة الأهمية هذا املجال نظرا للظروف 

التي يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني. 
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املجتمع،  وخدمة  تنمية  يف  اجلامعات  دور  تناولت  الدرا�سات  من  العديد  هناك  ♦ 
فمن املعروف اأن اجلامعة يف اأعمالها كافة اإمنا تخدم املجتمع، فاإذا قامت بتخريج نوعية 
جيدة من اخلريجني فاإنها تخدم املجتمع، واإذا قامت بعمل االأبحاث العلمية، فاإنها تخدم 
يعزز  مما  املجتمع،  تخدم  اإمنا  واجتماعيا  �سيا�سيا،  طلبتها  بتوعية  قامت  واإذا  املجتمع، 

دورها كموؤ�س�سة اجتماعية. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تكوَّن جمتمع الدرا�سة من طلبة جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة اخلليل يف الف�سل 
الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 2009- 2010 والبالغ عددهم )10000( طالب وطالبة، 

وتكونت عينة الدرا�سة من )1000( طالب وطالبة اختريت بطريقة ع�سوائية. 
الجدول )1( 

خصائص العينة الديمغرافية

الن�سبة املئويةالعدداملتغريات

67067ذكراجلن�ص
33033اأنثى

العمر
25 -1884084
33 -2610010
41 -34606

مكان ال�سكن
53053مدينة
45045ريف

202خميم

احلالة االجتماعية
79079اأعزب

20020متزوج
101غري ذلك

التخ�س�ص

35035تربية
909تنمية اأ�رشية واجتماعية

35035علوم اإدارية
21021غري ذلك

ال�سنة الدرا�سية

25025اأوىل
22022ثانية
29029ثالثة
24024رابعة



31

2011 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )1( - حزيران 

أداة الدراسة: 
م الباحثان ا�ستبانه ا�ستملت على جمموعة من االأ�سئلة حول دور جامعة القد�ص  �سمَّ
املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع املدين لدى الطلبة كما اُ�ستطلعت اآراوؤهم باأ�سئلة مفتوحة 
اجلامعات  والطالبات يف  الطلبة،  من  اآراء جمموعة  ا�ستطالع  اإىل  اإ�سافة  املو�سوع،  حول 

الفل�سطينية االأخرى، واال�ستعانة باالأدب الرتبوي يف هذا املجال. 

صدق األداة: 
ذوي  من  املحكمني  من  جمموعة  على  بعر�سها  االأداة  �سدق  من  الباحثان  حتقق 
قا من �سدق االأداة بح�ساب معامل االرتباط بري�سون لفقرات  اخلربة واالخت�سا�ص، كما حتقَّ
ات�ساق داخلي  اإىل  ي�سري  اإح�سائيا، مما  دالة  لالأداة حيث كانت  الكلية  الدرجة  الدرا�سة مع 

لفقرات االأداة. 

ثبات األداة: 
ُح�سب الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي حيث بلغت قيمة الثبات ح�سب معادلة كرونباخ 

الفا )0.94( ، مما ي�سري اإىل متتع االأداة بدرجة عالية من الثبات. 

منهج الدراسة: 
الو�سفي يف جمع املعلومات والبيانات من خالل توزيع اال�ستبانة  ا�ستخدم املنهج 

املخ�س�سة، واإجراء بع�ص املقابالت مع جمموعة من الطالب والطالبات. 

املعاجلة اإلحصائية للبيانات: 
بعد جمع بيانات الدرا�سة، راجعها الباحثان متهيًدا الإدخالها للحا�سوب لعمل املعاجلة 
كبرية  االإجابة  اأعطيت  حيث  معينة،  اأرقامًا  باإعطائها  اأُدخلت  وقد  للبيانات،  االإح�سائية 
جدا 5 درجات، كبرية 4 درجات، متو�سطة 3 درجات، �سعيفة درجتني، وقليلة جداً درجة 
واحدة، بحيث كلما زادت الدرجة، كما زاد دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية مفهوم قيم 

املجتمع املدين تعزيز، والعك�ص �سحيح. 
املئوية،  والن�سب  االأعداد،  با�ستخراج  للبيانات  االإح�سائية  املعاجلة  متت  وقد 
 Pearson( بري�سون  االرتباط  ومعامل  املعيارية،  واالنحرافات  احل�سابية،  واملتو�سطات 
One way analy-( واختبار حتليل التباين االأحادي ، )t- test( واختبار ت ، )correlation
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ses of variance( ، واختبار توكي )Tukey test( ، ومعادلة الثبات كرونباخ األفا. وذلك 
 .SPSS با�ستخدام برنامج الرزم االإح�سائية

مفاتيح التحليل

دور اجلامعة يف تنمية قيم املجتمع املدين املتو�سط احل�سابي

منخف�ص1.00- 2.33
متو�سط2.34- 3.67
كبري3.68- 5.00

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

ما م�ستوى دور جامعة القد�س  النتائج املتعلقة بال�سوؤال الرئي�ص الذي ين�ص: » ◄
املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع املدين الفل�سطيني يف حمافظة اخلليل من 

وجهة نظر الطلبة؟« 
لالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية 
ح�سب  مرتبة  االإن�سان  وحقوق  املواطنة  مفهوم  تنمية  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  لدور 

االأهمية، وذلك كما هو وا�سح من خالل اجلدول )2( . 
الجدول )2( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور جامعة القدس المفتوحة 
في تنمية مفهوم قيم المجتمع المدني مرتبة حسب األهمية

املتو�سط الفقرات
احل�سابي

النحراف 
الدوراملعياري

Q1
تعزز اجلامعات الفل�سطينية مبداأ االنتماء الوطني واحلر�ص على اأمن املواطن 

كبري3.961.07وا�ستقراره

Q18كبري3.881.11تعود الطلبة على حرية التعبري واإبداء الراأي بعيدا عن جرح االآخرين
Q15كبري3.821.02تعزز اجلامعات الفل�سطينية الهوية الوطنية الفل�سطينية العربية
Q4كبري3.821.00تعرف الطلبة بخ�سائ�ص و�سمات املجتمع الفل�سطيني
Q2كبري3.801.01تعرف الطلبة بحقوقهم وواجباتهم نحو وطنهم
Q6كبري3.781.13تعرف الطلبة بتاريخ وطنهم ومنجزاته وكفاح اآبائهم

Q14متو�سط3.641.20تنمي عند الطلبة مبداأ الدفاع عن ممتلكات ومكت�سبات الوطن

Q21
تر�سد طلبتها على كيفية التعامل مع التقنية احلديثة وطرق ا�ستخدام احلا�سوب 

متو�سط3.621.18و�سبكة االنرتنت
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املتو�سط الفقرات
احل�سابي

النحراف 
الدوراملعياري

Q10 متو�سط3.601.17تعود اجلامعات الفل�سطينية طلبتها على ن�رش الوعي ال�سحي واالجتماعي والثقايف
Q3متو�سط3.591.06تنمي الوعي االأ�رشي وتعززه لدى طلبتها

Q19متو�سط3.591.11ت�سجع الرتابط واالألفة واملودة بني طلبة اجلامعات
Q17متو�سط3.541.29تنمي حب الت�سحية يف �سبيل احلق والوطن
Q11متو�سط3.531.13تعود الطلبة على اأهمية املحافظة على املمتلكات العامة
Q20متو�سط3.511.09ت�سجع الطلبة على التح�سيل العلمي والتناف�ص ال�رشيف
Q13متو�سط3.491.16تعود الطلبة على ا�ستخدام االأ�سلوب العلمي يف حل امل�سكالت
Q5 متو�سط3.471.14تنمية القيم والعادات االجتماعية لدى الطلبة
Q8متو�سط3.471.03تعرف الطلبة مبوؤ�س�سات الوطن واأنظمته احل�سارية
Q7متو�سط3.471.14تنمي قيم االعتزاز واالنتماء لالأمة العربية
Q9متو�سط3.471.14تعود الطلبة على االلتزام بقواعد االأمن وال�سالمة واحلماية الوطنية

Q16
تدرب الطلبة على كيفية ا�ستثمار ثروات الوطن وخرياته واحلفاظ على منجزاته 

متو�سط3.451.22احل�سارية

Q25متو�سط3.431.26تعزز العمل اجلماعي والتعاون البناء يف املجتمع
Q12متو�سط3.431.17ت�ساهم يف تعزيز  اجتاهات اإيجابية نحو حب العمل التطوعي وتقديره
Q23 متو�سط3.291.27تعزز مبداأ العالقة االأخوية بني املدر�ص والطلبة
Q22 متو�سط2.831.50تراعي النزاهة والعدالة يف توزيع املنح اجلامعية
Q24متو�سط2.801.35ت�ساعد الطلبة الذين هم يف اأم�ص احلاجة للم�ساعدة املادية

متو�سط3.530.75الدرجة الكلية

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق اإىل اأن دور جامعة القد�ص املفتوحة يف يف 
تنمية مفهوم قيم ومبادئ املجتمع املدين كان متو�سطًا، حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لها 

على الدرجة الكلية للمقيا�ص )3.53( . 
فقد كان اأكرث االأدوار �سيوعًا هو اأن اجلامعة تعزز مبداأ االنتماء الوطني واحلر�ص على 
اأمن املواطن وا�ستقراره، تبعها تعويد الطلبة على حرية التعبري واإبداء الراأي بعيدا عن جرح 
االآخرين، ثم اعتزاز اجلامعات الفل�سطينية بالهوية الوطنية الفل�سطينية العربية، ثم تعريف 

الطلبة بخ�سائ�ص املجتمع الفل�سطيني و�سماته. 
احلاجة  اأم�ص  الذين هم يف  الطلبة  م�ساعدة  �سيوعا هي  املظاهر  اأقل  كانت  يف حني 
للم�ساعدة املادية، ثم اأن اجلامعة تراعي توزيع املنح اجلامعية ب�سكل عادل ونزيه، ثم تعزيز 
مبداأ العالقة االأخوية بني امل�رشف االأكادميي والطالب، تبعها تكوين اجتاهات اإيجابية نحو 

حب العمل التطوعي وتقديره. 
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د. تيسير أبو ساكوراملدني في محافظة اخلليل من وجهة نظر طلبتها 
عمرو نعمان  د. 

وتعدُّ هذه النتيجة من وجهة نظر الباحثني منطقية حيث تعدُّ اجلامعات منارات للوعي 
الوطني وال�سيا�سي، وبروز دور اجلامعات يف تنمية احل�ص الوطني و�سحن الهمم لدى الطلبة 
يف مقاومة االحتالل من خالل املجال�ص واجلمعيات الطالبية والن�رشات الثقافية واإقامة 
املهرجانات الطالبية، والرحالت الطالبية يف ربوع الوطن لتعريف الطالب بوطنه واآثاره 

ومقد�ساته وت�سجيع االأعمال التطوعية. 
كما اأن الطلبة -وب�سبب قلة املوارد املالية لدى اجلامعة وتدين امل�ساعدات– ي�سعرون 
باأن اجلامعات ال تراعي العدالة يف توزيع امل�ساعدات، كما اأن العالقة بني االأ�ستاذ والطالب 

يجب اأن تبقى يف نطاق حمدد بحيث يعرف كل طرف ماله وما عليه. 
دللة  ذات  فروق  توجد  )هل  ين�ص:  ◄ الذي  الثاين  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 
اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( بني ا�ستجابات طالب وطالبات 
جامعة القد�س املفتوحة حول دور اجلامعة يف تنمية قيم املجتمع املدين 
واحلالة  ال�سكن  ومكان  والعمر  اجلن�س  ملتغري  تعزى  اخلليل  يف حمافظة 

الجتماعية والتخ�س�س وال�سنة الدرا�سية(؟ 
النتائج املتعلقة مبتغري اجلن�س:  ◄ 

للتحقق فيما اذا كانت هناك فروق ذات داللة اإح�سائية اُ�ستخدم اختبار »ت« ملعرفة 
القد�ص املفتوحة يف يف تنمية مفهوم تنمية قيم املجتمع املدين  الفروق يف دور جامعة 

الفل�سطيني تعزى ملتغري اجلن�ص، وذلك كما هو وا�سح من خالل اجلدول )3( . 
الجدول )3( 

نتائج اختبار »ت« للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 
في تنمية قيم و المجتمع المدني الفلسطيني تعزى لمتغير الجنس

الدللة الإح�سائيةقيمة ت املح�سوبةدرجات احلريةالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداجلن�س

6703.560.75ذكر
9981.8610.063

3303.460.76اأنثى

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق اإىل اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية 
عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع 
املدين الفل�سطيني تعزى ملتغري اجلن�ص، حيث كانت الداللة االإح�سائية اأكرب من 0.05 وهي 
غري دالة اإح�سائيا. مما يوؤكد اأن اجلامعة وح�سب اأنظمتها ال متيز بني الذكر واالأنثى، واأن 
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التي تقام يف اجلامعة عرب  اجلميع يتلقون اخلدمات نف�سها وي�ساركون يف االأن�سطة كافة 
املجال�ص الطالبية وممار�سة االأن�سطة واخلدمات التعليمية. 

النتائج املتعلقة مبتغري العمر:   ◄ 

للتحقق من وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين االأحادي 
للفروق يف دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية مفهوم قيم املجتمع املدين الفل�سطيني 

تعزى ملتغري العمر، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )4( . 
الجدول )4( 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 
في تنمية مبادئ المجتمع المدني الفلسطيني تعزى لمتغير العمر

الدللة الإح�سائيةدرجات احلريةمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين
4.12422.062بني املجموعات

3.6260.027 566.9509970.569داخل املجموعات
571.075999املجموع

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند 
م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع املدين 
 )Tukey test( تعزى ملتغري العمر، وملعرفة اجتاه هذه الفروق تك ا�ستخدام اختبار توكي

للمقارنات الثنائية البعدية، وذلك كما هو وا�سح من خالل اجلدول )5( . 
الجدول )5( 

نتائج اختبار توكي )Tukey test( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 
في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير العمر

34- 2641- 1833- 25املقارنات
25 -180.13730.1933 -
33 -260.03307 - ·
41 -34

ت�سري املقارنات الثنائية البعدية اإىل اأن الفروق كانت بني الطلبة ذوي االأعمار 26- 
33، والطلبة ذوي الفئة العمرية من 34- 41، ول�سالح الفئة العمرية من 34- 41 �سنة 
املجتمع  ومبادئ  قيم  تعزيز  مفهوم  تنمية  املفتوحة يف  القد�ص  دور جامعة  كان  والذين 
املدين لديهم اأعلى �سيء، وذلك كما هو وا�سح من خالل املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول 

 . )6(
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د. تيسير أبو ساكوراملدني في محافظة اخلليل من وجهة نظر طلبتها 
عمرو نعمان  د. 

الجدول )6( 
األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 

في تنمية قيم المجتمع المدني الفلسطيني تعزى لمتغير العمر

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالعمر

25 -188403.530.76

33 -261003.400.69

41 -34603.730.75

مما يوؤكد اأن الطالب الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني 34- 41 هم االأكرث تفهمًا الأهمية 
املبادئ التي تدعمها اجلامعة وتوؤكد على اأهميتها. 
النتائج املتعلقة مبتغري مكان ال�سكن:  ◄ 

املفتوحة  القد�ص  جامعة  دور  يف  للفروق  االأحادي  التباين  حتليل  اختبار  اُ�ستخدم 
يف مفهوم تنمية قيم املجتمع املدين تعزى ملتغري مكان ال�سكن، وذلك كما هو وا�سح من 

اجلدول )7( 
الجدول )7( 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 
في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير مكان السكن 

الدللة الإح�سائيةدرجات احلريةمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين

11.49425.747بني املجموعات

10.2390.000 559.5819970.561داخل املجموعات

571.075999املجموع

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند 
م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع املدين 
اختبار  ا�ستخدام  الفروق مت  هذه  والإيجاد م�سدر  ال�سكن،  مكان  تعزى ملتغري  الفب�سطيني  

توكي )Tukey test( للمقارنات الثنائية، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )8( . 
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الجدول )8( 
نتائج اختبار توكي )Tukey test( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 

في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير مكان السكن

خميمريفمدينةاملقارنات
- 0.019810.2242مدينة
- 0.04222ريف

خميم

الذين  الطلبة  بني  فروقا  هناك  اأن  اإىل  ال�سابق  اجلدول  يف  الواردة  املعطيات  ت�سري 
االأرياف، ول�سالح طلبة املدن، والذين كان دور اجلامعة يف  ي�سكنون يف املدينة، وطلبة 

تنمية قيم املجتمع املدين لديهم اأعلى �سيء. 
املخيمات،  طلبة  ول�سالح  املخيمات،  وطلبة  االأرياف  طلبة  بني  فروق  وجدت  كذلك 
هو  كما  وذلك  نظرهم.  وجهة  من  املدين  املجتمع  قيم  تنمية  يف  اجلامعة  دور  كان  الذين 

وا�سح من خالل املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول )9( . 
الجدول )9( 

األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 
في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير مكان السكن

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددمكان ال�سكن
5303.620.72مدينة
4503.420.78ريف

203.840.78خميم

الفل�سطينيني  لالجئني  املخ�س�سة  املخيمات  يف  ي�سكنون  الذين  الطلبة  اإن  حيث 
يعاي�سون النكبة التي حلت بال�سعب الفل�سطيني، فاملخيمات دائمًا م�سعلة لالنتفا�سات �سد 
اإىل ديارهم املحتلة و�سعورهم دائمًا  االأليم واال�رشارللعودة  الواقع  االحتالل للخروج من 
اأكرث  اأ�سابهم مما يجعلهم  بالظلم لفقدانهم ممتلكاتهم وبيوتهم واأرا�سيهم، والت�ستت الذي 
تفهمًا لدور اجلامعات يف تنمية قيم املجتمع املدين للح�سول على حقوقهم كبقية �سعوب 

العامل دون متييز. 
النتائج املتعلقة مبتغري احلالة الجتماعية:  ◄ 

  للتحقق من وجود فروق ذات داللة اح�سائية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين االأحادي 
للفروق يف دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع املدين تعزى ملتغري احلالة 

االجتماعية، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )10( . 
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د. تيسير أبو ساكوراملدني في محافظة اخلليل من وجهة نظر طلبتها 
عمرو نعمان  د. 

الجدول )10( 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 

في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

الدللة الإح�سائيةدرجات احلريةمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين
12.10626.053بني املجموعات

10.7960.000 558.9699970.561داخل املجموعات
571.075999املجموع

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند 
واملجتمع  قيم  تنمية  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  دور  يف   )α ≤ 0.05( الداللة  م�ستوى 
املدين تعزى ملتغري احلالة االجتماعية، والإيجاد م�سدر هذه الفروق ا�ستخدم اختبار توكي 

)Tukey test( للمقارنات الثنائية البعدية، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )11( . 

الجدول )11( 
نتائج اختبار توكي )Tukey test( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 

في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

غري ذلكمتزوجاأعزباملقارنات
0.4051 - 0.02509اأعزب

0.6560متزوج
غري ذلك

العزاب،  الطلبة  بني  فروق  وجود  اإىل  ال�سابق  اجلدول  يف  الواردة  املعطيات  ت�سري 
واملتزوجني، ول�سالح الطلبة املتزوجني، الذين كان دور اجلامعة يف تنمية قيم املجتمع 
يف  احل�سابية  املتو�سطات  من  وا�سح  هو  كما  وذلك  �سيء،  اأعلى  نظرهم  وجهة  من  املدين 

اجلدول )12( . 
الجدول )12( 

األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 
في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدداحلالة الجتماعية
7903.490.76اأعزب

2003.740.72متزوج
103.080.00غري ذلك
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ي�سعر  حيث  املدين  املجتمع  لقيم  تفهمًا  اأكرث  املتزوجني  الطلبة  اأن  الباحثان  ويرى 
احلرية  ت�سوده  جمتمع  ظل  يف  وعي�سهم  اأبنائهم  م�ستقبل  ل�سمان  القيم  هذه  بقيمة  هوؤالء 
والدميقراطية وحقوق االإن�سان ب�سبب الوعي والتجربة واخلربة، اأما الطالب االأعزب فلم ي�سل 

اإىل مرحلة تكوين االأ�رشة و�سعوره بامل�سوؤولية املجتمعية بعد. 
النتائج املتعلقة مبتغري التخ�س�س:   ◄ 

للتحقق من وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين االأحادي 
ملتغري  تعزى  املدين  املجتمع  قيم  تنمية  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  دور  يف  للفروق 

التخ�س�ص، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )13( . 
الجدول )13( 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 
في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير التخصص

الدللة الإح�سائيةدرجات احلريةمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين
4.28631.429بني املجموعات

2.5110.05 566.7889960.569داخل املجموعات
571.075999املجموع

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند 
م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع املدين 
 )Tukey test( تعزى ملتغري التخ�س�ص، والإيجاد م�سدر هذه الفروق ا�ستخدم اختبار توكي

للمقارنات الثنائية البعدية، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )14( .  
الجدول )14( 

نتائج اختبار توكي )Tukey test( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 
في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير التخصص

غري ذلكعلوم اإداريةتنمية اأ�رشية واجتماعيةتربيةاملقارنات
0.0140- 0.19820.0457تربية

- 0.1841 0.02439تنمية اأ�رشية واجتماعية
0.0598علوم اإدارية

غري ذلك

برنامج  طلبة  بني  كانت  الفروق  اأن  اإىل  ال�سابق  اجلدول  يف  الواردة  املعطيات  ت�سري 
التنمية االأ�رشية واالجتماعية، وطلبة برنامج العلوم االإدارية ول�سالح طلبة برنامج العلوم 
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االدارية الذين كان دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع املدين اأكرث �سيء، 
وذلك كما هو وا�سح من املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول )15( . 

الجدول )15( 
األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 

في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير التخصص

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددالتخ�س�س
3503.540.66تربية

903.340.98تنمية اأ�رشية واجتماعية
3503.580.73علوم اإدارية

2103.520.84غري ذلك

تفهمًا ملبادئ  االأكرث  واالأ�رشية كانوا  االجتماعية  التنمية  اأن طلبة تخ�س�ص  يالحظ 
يهتم  الذي  ب�سبب تخ�س�سهم  النتيجة منطقية  اأن  الباحثان  ويرى  وقيمه،  املدين  املجتمع 
احلريات  فيه  ت�سان  مدين  جمتمع  اإىل  للو�سول  املدين  املجتمع  بها  يهتم  التي  بالنواحي 
واحلقوق، ويوؤدي كل واحد واجباته وياأخذ حقوقه، ويكون مواطنًا �ساحلا ًيدافع عن ق�سايا 

جمتمعه وي�سعر دائمًا بامل�سوؤولية امللقاة على عاتقه. 
النتائج املتعلقة مبتغري ال�سنة الدرا�سية:   ◄ 

للتحقق من وجود فروق ذات داللة اإح�سائية ا�ستخدم اختبار حتليل التباين االأحادي 
للفروق يف دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع املدين تعزى ملتغري ال�سنة 

الدرا�سية، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )16( . 
الجدول )16( 

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 
في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير السنة الدراسية

الدللة الإح�سائيةدرجات احلريةمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين
26.84938.950بني املجموعات

16.3790.000 544.2259960.546داخل املجموعات
571.075999املجموع

ت�سري املعطيات يف اجلدول ال�سابق اإىل وجود فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الداللة )α ≤ 0.05( يف دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع املدين تعزى 
 )Tukey test( ملتغري ال�سنة الدرا�سية، والإيجاد م�سدر هذه الفروق ا�ستخدم اختبار توكي 
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للمقارنات الثنائية البعدية، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )17( . 
الجدول )17( 

نتائج اختبار توكي )Tukey test( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 
في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير السنة الدراسية

رابعةثالثةثانيةاأوىلاملقارنات
0.16620.040970.0591اأوىل

0.024350.1071ثانية
 0.03506ثالثة
رابعة

ت�سري املقارنات الثنائية البعدية اإىل اأن الفروق كانت بني طلبة ال�سنة االأوىل والثالثة، 
ول�سالح طلبة ال�سنة االأوىل والذين كان دور جامعة القد�ص املفتوحة يف تنمية قيم املجتمع 

املدين من وجهة نظرهم اأعلى �سيء. 
كذلك وجدت فروق بني طلبة ال�سنة الثانية وطلبة ال�سنة الثالثة، ول�سالح طلبة ال�سنة 

الثانية. 
اأي�سا وجدت فروق بني طلبة ال�سنة الثالثة، وطلبة ال�سنة الرابعة، ول�سالح طلبة ال�سنة 

الرابعة، وذلك كما هو وا�سح من املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول )18( . 
الجدول )18( 

األعداد، المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية للفروق في دور جامعة القدس المفتوحة 
في تنمية قيم المجتمع المدني تعزى لمتغير السنة الدراسية. 

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددال�سنة الدرا�سية
2503.700.62اأوىل

2203.530.92ثانية
2903.290.81ثالثة
2403.640.56رابعة

ال�سنة االأوىل يف اجلامعة يكون االندفاع  اأن طلبة  اإىل  ويعزو الباحثان هذه النتيجة 
لديهم كبري ب�سبب انتقالهم من املرحلة الثانوية القائمة على االأنظمة املدر�سية التي تت�سم 
التعبري،  يف  احلرية  على  القائمة  اجلامعية  االأجواء  اإىل  املدر�سية  والتعليمات  باالن�سباط 
ووجود القوى ال�سيا�سية والتيارات احلزبية واجلاذبات املختلفة بني القوى واالطالع على 
الثقافات الواردة من املجتمعات ال�سكانية، مما يجعله يتاأثر ب�رشعة واالندفاع نحو احلرية 

واالأعمال التطوعية وحقوق االإن�سان. 
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التوصيات اليت تساهم يف زيادة دور جامعة القدس املفتوحة يف تنمية قيم 
اجملتمع املدني الفلسطيين: 

لزيادة دور اجلامعات يف تعزيز قيم املجتمع املدين ومبادئه، ال بدَّ من االهتمام بجميع 
اجلوانب االجتماعية، وال�سيا�سية، وال�سحية، والثقافية، والريا�سية لفئة ال�سباب، التي تنمي 
لديهم العديد من املهارات، والقيم االجتماعية، واإك�سابهم العديد من ال�سفات اجليدة التي 
جتعل منهم مواطنني �ساحلني لهم ذاتيتهم، وحريتهم الفردية، وت�سعرهم باأنهم اأع�ساء يف 
املتبادل  والود  اإىل تنمية م�ساعر احلب  اإ�سافة  لهم حقوقهم، وعليهم واجباتهم،  املجتمع 
اأمته،  لوطنه  باالنتماء  واإ�سعاره  كرامته،  له  كفرد  االإن�سان  احرتام  وتكري�ص  االآخرين،  مع 
القرارات املنا�سبة،  القدرة على اتخاذ  ال�سعور باالنتماء، وال�سداقة، واالأمن، وتنمية  كذلك 
واالهتمام باجلمعيات واملجال�ص الطالبية التي تكر�ص النهج الدميقراطي، والعمل على طرح 
م�ساقات تهتم باملجتمع وبق�ساياه وخ�سو�سًا فيما يتعلق بالدميقراطية وحقوق االإن�سان، 
واالهتمام مببداأ امل�ساءلة، وبث اأفكار الت�سامح، وم�ساعدة املحتاجني وكبار ال�سن، وت�سجيع 
املوؤمترات  اإقامة  وت�سجيع  باملجتمع،  للنهو�ص  اجلميع  بني  والتعاون  التطوعي  العمل 
والندوات وور�ص العمل وا�ست�سافة اخلرباء، وحت�س�ص م�سكالت املجتمع والعمل على اإيجاد 

احللول لها، للو�سول اإىل جمتمع مدين متح�رش يعي�ص فيه اجلميع باحرتام وكرامة.  
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