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دور اجلامعات الفل�صطينية يف تر�صيخ امل�صوؤولية 

الجتماعية وتعزيز الثوابت الوطنية لدى طالب 

اجلامعات يف ظّل التطبيع

1
د. حكمت عاي�س امل�رشي

ملخ�س:

امل�شوؤولية  تر�شيخ  يف  الفل�شطينية  اجلامعات  دور  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 

التطبيع، وبلغت عيّنة  لدى طالب اجلامعات يف ظّل  الوطنية  الثوابت  الجتماعية وتعزيز 

الدرا�شة 160 ع�شواً من اأع�شاء هيئة التدري�ش يف )جامعة القد�ش املفتوحة، وجامعة غزة، 

وجامعة فل�شطني( بغزة، وا�شتخدمت الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي، وت�شمنت اأداة 

الدرا�شة ا�شتبانة، وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة يف �شوء التحليل الإح�شائي ال�شابق ما يلي:

ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى دللة )α≤0.05( لدور اجلامعات يف   .1

تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات الالجئني يف ظّل التطبيع، تعزى 

للم�شتوى التعليمي، واجلامعة. 

لدور اجلامعات   )α≤0.05( اإح�شائية عند م�شتوى دللة  ذات دللة  ل توجد فروق   .2

تعزى  التطبيع،  ظّل  يف  الالجئني  اجلامعات  طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  تعزيز  يف 

للم�شتوى التعليمي، واجلامعة. 

كلمات مفتاحية:

التطبيع الثوابت الوطنية امل�شوؤولية الجتماعية اجلامعات الفل�شطينية

د. حكمت عاي�س امل�رشي: دكتوراه الفل�شفة يف الرتبية من جامعة العري�ش. ع�شو نقابة ال�شحفيني الفل�شطينيني،   
1

وع�شو نقابة ال�شحفيني العرب، وع�شو رابطة الرتبويني العرب. م�رشف غري متفرغ يف العديد من اجلامعات 

الفل�شطينية. م�شت�شارة تربوية واأ�رشية. �شاركت بالعديد من الأبحاث الرتبوية واملوؤمترات العلمية املختلفة يف 

فل�شطني واخلارج.
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مقدمة: 

اأهم مكّون ب�رشي للمجتمع، فمن خاللهم ت�شتطيع  يعدُّ طالب اجلامعات وطالباتها 

احلكومات  وت�شتثمر  نه�شتها،  يتحملون  عاتقهم  وعلى  اآمالها،  جميع  حتقق  اأن  الدولة 

مئات املاليني من الأموال يف التعليم العايل بهدف امل�شلحة العامة للفرد والوطن.

وتقع على عاتق اجلامعات م�شوؤوليات جّمة �شارت تتخطى جمرد التعليم والبحث 

اجلامعية  املوؤ�ش�شة  دور  يف  تعقد  من  به  يت�شم  مبا  احلايل  ع�رشنا  يف  �شيّما  ل  العلمي، 

وتعاظم للمعرفة وتتابع دائم لتاأثريات العوملة وثورة الت�شالت، مما نتج عنه ت�شارع 

للدفاع عن  بالت�شدي  املنوطة  فاأ�شحت اجلامعة هي  الأيدولوجيات،  الفكر وتعدد يف  يف 

لأبنائه،  والثقايف  الجتماعي  الطابع  حماية  تتوىل  واأ�شبحت  للمجتمع،  الوطنية  الهوية 

2
ممن يلتحقون باملوؤ�ش�شة اجلامعية والذين �شيتولون قيادته يف امل�شتقبل.

اآفاقه  وتو�شيع  وخدمته،  املجتمع  لق�شايا  املت�شدي  هو  اجلامعي  التعليم  دور  يعدُّ 

ال�شرتاتيجية؛  خطته  �شمن  الجتماعية  امل�شوؤولية  اإدراج  خالل  من  والثقافية  املعرفية 

والبامج  الأن�شطة  وت�شميم  الجتماعية،  مب�شوؤوليته  ال�شلة  ذات  ق�شايا  لتدري�ش 

وكلياتها،  اجلامعة  طريق  عن  واملوؤ�ش�شات  واجلماعات  لالأفراد  الحتياجات  تلبي  التي 

ومراكزها البحثية املختلفة، بغية اإحداث تغريات تنموية و�شلوكية مرغوب فيها، بو�شائل 

3
واأ�شاليب متنوعة، تتنا�شب مع ظروف املجتمع وحاجاته الفعلية.

يف �شوء ما �شبق، ترى الباحثة اأن امل�شوؤولية الجتماعية للجامعات اأمر لي�ش بجديد يف 

م�شمونه، لكنه مطروح عاملياً يف هذا الوقت باعتباره اأمراً يجب اإبرازه وماأ�ش�شته وت�شمينه 

موؤ�ش�شات  كافة  من  هذا  وي�شتدعي  وخمرجاتها،  اجلامعات  مناهج  يف  ملمو�ش  ب�شكل 

امل�شوؤولية املجتمعية يف خططها ال�شرتاتيجية؛ حتى  اأن ت�شع  التعليم ومنها اجلامعات 

املجتمع  يخدم  تناف�شي  ا�شرتاتيجي  لفكر  التاأ�شي�ش  يف  رئي�شي  دور  للجامعات  يكون 

وق�شاياه.

حممد الثبيتي، “دور اإدارة اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة جامعة تبوك،” جملة جامعة طيبة للعلوم   
2

الرتبوية، جامعة طيبة، ال�شعودية، املجلد 11، العدد 3، 2016، �ش 349–365.

�شي�شي اأحاندو، “متطلبات جودة امل�شوؤولية الجتماعية يف التعليم اجلامعي خلدمة املجتمع،” جملة درا�صات،   
3

جامعة عمار ثليجي الأغواط، اجلزائر، 2016، العدد 42، �ش 46–63.
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وتعدُّ مرحلة اجلامعة من اأهم املراحل يف حياة ال�شباب، اإذ اإنها امل�شوؤولة عن تاأهيلهم 

للدخول اإىل احلياة العملية، ومتكينهم من اأداء اأدوارهم الجتماعية بكفاءة واقتدار، عالوة 

على دورها املهم يف عملية التن�شئة ال�شيا�شية والوطنية والجتماعية من خالل تزويدهم 

 
4
باملعارف، واإك�شابهم القيم واملهارات الوطنية التي جتعلهم مواطنني �شاحلني.

قوى  ملوازيني  وتخ�شع  تعقيداً،  القرن  ق�شايا  اأكرث  من  تعّد  الفل�شطينية  والق�شية 

الفل�شطينية  الديبلوما�شية  جت�شد  اأن  املفرت�ش  من  كان  ودولية،  اإقليمية  وتفاعالت 

خ�شو�شية معيّنة للتعامل مع هذا الواقع املرير، وذلك بهدف مواكبة امل�شالح الوطنية 

بالعمل اإقليمياً ودولياً، مروراً برتتيب الأمور التي تخ�ش الق�شية الفل�شطينية، و�شولً 

املختلفة  الأزمات  والتعامل مع  العادي  الفل�شطيني  للمواطن  الأمور احلياتية  ترتيب  اإىل 

فل�شطينيو  يعانيه  وما  املحتلة  الفل�شطينية  والأر�ش  الفل�شطيني  املجتمع  بها  ير  التي 

5
ال�شتات.

اإجناز  اإىل  وي�شعى  املعا�رش،  تاريخه  يف  دقيقة  مبرحلة  ير  الفل�شطيني  واملجتمع 

م�رشوع التحرر الوطني، واإقامة دولته امل�شتقلة، ويخو�ش من اأجل ذلك �رشاعاً مريراً 

وتر�شخ  تبنّي  وموحدة  حمددة،  اإعالمية  ا�شرتاتيجية  منا  يتطلب  وهذا  الحتالل،  مع 

ثوابت وطنية متفق عليها، لأن هناك اختالفاً راأ�شياً واأفقياً بني الكل الفل�شطيني، يتمثل 

الراأ�شي يف الختالف يف الروؤى يف حتديد الثوابت الوطنية لدى الف�شيل الواحد يف مراحله 

الف�شائل  بني  الثوابت  حتديد  يف  الروؤى  يف  اأفقي  اختالف  وكذلك  املختلفة،  التاريخية 

6
وبع�شها البع�ش.

العربية لإعالن  الدول  التحديات، خ�شو�شاً مع اجتاه بع�ش  2020 �شنة  تعدُّ �شنة 

الإمارات  دولة  فكانت  العربية،  اخلليج  دول  �شيّما  ول  الحتالل،  دولة  مع  التطبيع 

الحتالل،  دولة  مع  العالقات  تطبيع  عن  تعلن  عربية  دولة  اأول  هي  املتحدة  العربية 

قا�شم احلربي، “تنمية املواطنة لدى طلبة اجلامعات ال�شعودية )جامعة جازان نوذجاً(،” جملة كلية الرتبية،   
4

جامعة الأزهر، القاهرة، 2017، املجلد 36، العدد 176، �ش 13–54.

ماج�شتري،  ر�شالة   ”،)2013–1991( الوطنية  الثوابت  حتقيق  يف  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  “اأثر  بدوان،  عالء   
5

جامعة الأق�شى، اأكاديية الإدارة وال�شيا�شة للدرا�شات العليا، غزة، 2016/8/1.

مدار�ش  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الوطنية  الثوابت  تر�شيخ  يف  املدر�شية  ال�شحافة  “دور  �شمور،  �شادي   
6

والعلوم  ال�شحافة  كلية  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  حتليلة”،”  ميدانية  “درا�شة  غزة  حمافظات 

الإن�شانية، غزة، 2017.
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وذلك قبل التو�شل اإىل حّل عادل للق�شية الفل�شطينية. وتعتقد هذه الأنظمة اأن التطبيع 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من  وتقريبها  اأمنها،  حماية  يف  ي�شاعدها  “اإ�رشائيل”  مع 

بغ�ش النظر عن موقف الفل�شطينيني وموقف �شعوبها من هذا التطبيع.

انطلقت موجة من التطبيع وال�رشاكة الر�شمية مع “اإ�رشائيل”، �شملت دولة الإمارات 

ال�شيا�شي  النظام  يف  خلخلة  اأحدث  ما  وال�شودان،  البحرين،  ومملكة  املتحدة،  العربية 

على  انقالباً  املوجة  هذه  يف  راأت  الفل�شطينية،  احلالة  يف  �شاخبة  فعل  وردات  العربي، 

التي  والإ�شالمية،  العربية  القمم  وقرارات   )2002 )بريوت،  العربية”  ال�شالم  “مبادرة 
العربية  الأرا�شي  من  الحتالل  قوات  بان�شحاب  “اإ�رشائيل”  مع  العالقة  تطبيع  رهنت 

7
املحتلة �شنة 1967، والتوافق على حّل عادل ومتفق عليه لق�شية الالجئني الفل�شطينيني.

م�صكلة الدرا�صة: 

يف  امل�شتقبلي  دورهم  اإىل  واإ�شافة  الغد،  رجال  اليوم  �شباب  اجلامعات  طالب  يعدُّ 

عليها  للحفاظ  بطالبهم  غر�شها  خالل  من  املجتمعية  وامل�شوؤولية  القيم  الن�شء  تعليم 

والنهو�ش  حا�رشها  بناء  يف  املجتمعات  عليهم  تعتمد  حيث  الفل�شطينية  الثوابت  وعلى 

مب�شتقبلها، ويزداد الأمر اأهمية عندما نتحدث عن الطالب املعلّمني الذين يقع على عاتقهم 

تربية اأجيال امل�شتقبل واإعدادهم، وهنا ياأتي اإ�شهام اأع�شاء هيئة التدري�ش يف توجيه طلبة 

وامل�شاركة  لها،  املنا�شبة  احللول  لإيجاد  م�شكالته  يف  والبحث  املجتمع،  جتاه  اجلامعات 

الفل�شطيني  املجتمع  ويعوِّل  ووطنه،  ملجتمعه  انتماءه  تعزز  التي  املجتمعية  الأن�شطة  يف 

اأبنائهم الطلبة يف كلية  على اجلامعات تطلعات عالية لتعزيز امل�شوؤولية الجتماعية لدى 

الرتبية؛ ليكونوا اأكرث انتماء وولًء لوطنهم، فال يبخلوا عليه بجهدهم ووقتهم واأموالهم؛ 

وحتى اأنف�شهم يقدمونها رخي�شة يف �شبيل تقدم املجتمع ورفاهيته.

التغيريات  ظّل  يف  كبرية  الجتماعية  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  م�شوؤولية  اأن  �شّك  ول 

الديناميكية واحلياتية امل�شتمرة، وكذلك الو�شع اخلا�ش الذي يعي�شه املجتمع الفل�شطيني 

اإنهم مطالبون بتحمل م�شوؤولياتهم الجتماعية جتاه جمتمعهم، يف  يف قطاع غزة؛ حيث 

التقوقع  وعدم  م�شكالته،  مع  والتفاعل  حرماته،  عن  والدفاع  مقدراته،  على  احلر�ش 

جاء  الذي  التطبيع  عن  احلديث  ظّل  ويف  بالتدري�ش،  والكتفاء  اجلامعة  اأ�شوار  داخل 

عبد الوهاب امل�شريي، ما هو التطبيع )1( – )2(، موقع ويكيبيديا الإخوان امل�شلمني، 2017/8/23، انظر:  7

https://www.ikhwanwiki.com  
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بناء على تكتيك ونهج واأداء وعقلية ت�شتهدف ك�رش حاجز العداء مع العدو ال�شهيوين 

باأ�شكال خمتلفة، �شواء كانت ثقافية، اأم اإعالمية، اأم �شيا�شية، اأم اقت�شادية، اأم �شياحية، 

اأم دينية، اأم اأمنية، اأم ا�شرتاتيجية، اأم ريا�شية اأم غريها، بهدف جعل الوجود ال�شهيوين 

يف فل�شطني وكاأنه اأمراً طبيعياً، كان ل بّد من �رشورة توعية ال�شعوب العربية من خالل 

الإعالم املوّجه باأنواعه املختلفة واملناهج الدرا�شية، من اأجل معرفة حقيقة هذا الحتالل 

الذي يهدف اإىل تدمري ال�شعوب العربية لتحقيق غايته باإقامة “اإ�رشائيل العظمى” والتي 

يدعي باأن حدودها �شتكون من املحيط اإىل اخلليج.

تر�شيخ  يف  الفل�شطينية  اجلامعات  دور  عن  للك�شف  البحث  هذا  فكرة  تاأتي  لذلك 

م�شكلة  وتتمثل  التطبيع،  ظّل  يف  الالجئني  اجلامعات  طالب  لدى  الجتماعية  امل�شوؤولية 

الدرا�شة يف ال�شوؤال الرئي�شي التايل:

وتعزيز  الجتماعية  امل�صوؤولية  تر�صيخ  يف  الفل�صطينية  اجلامعات  دور  “ما 
الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع؟”. 

ويتفرع من ال�شوؤال الرئي�شي الت�شاوؤلت الفرعية التالية: 

ما دور اجلامعات الفل�شطينية يف تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات   .1

يف ظّل التطبيع؟ 

ما دور اجلامعات الفل�شطينية يف تعزيز الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظّل   .2

التطبيع؟ 

يف  اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   .3

تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى للم�شتوى 

التعليمي الأول، والثاين، والثالث، والرابع؟ 

يف  اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   .4

تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات يف ظلّ التطبيع تعزى لـ )جامعة 

القد�ش املفتوحة، وجامعة غزة، وجامعة فل�شطني(؟ 

اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   .5

للم�شتوى  تعزى  التطبيع  ظّل  يف  اجلامعات  طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  تعزيز  يف 

التعليمي الأول، والثاين، والثالث، والرابع؟
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يف  اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل   .6

تعزيز الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظلّ التطبيع تعزى لـ )جامعة القد�ش 

املفتوحة، وجامعة غزة، وجامعة فل�شطني(؟ 

اأهداف الدرا�صة: 

هدفت الدرا�شة اإىل:

التعرف على دور اجلامعات الفل�شطينية يف تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب   .1

اجلامعات يف ظّل التطبيع. 

طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  تعزيز  يف  الفل�شطينية  اجلامعات  دور  على  التعرف   .2

اجلامعات يف ظّل التطبيع. 

اأهمية الدرا�صة:

تكمن اأهمية الدرا�شة فيما يلي: 

ال�شخ�شية  اأهم متغريات  تعدُّ من  والتي  الجتماعية  امل�شوؤولية  ال�شوء على  ت�شليط   .1

الذي يحقق تكاملها وتوافقها، ويوؤثر على  الإن�شانية،  ال�شخ�شية  باعتبارها جوهر 

تكيّفها الجتماعي. 

النف�شية  بالق�شايا  والباحثني  املهتمني  تفيد  مهمة،  مبعلومات  املحلية  املكتبات  َرْفد   .2

والجتماعية للطلبة، والتي توؤثر على امل�شوؤولية الجتماعية لديهم. 

ندرة الدرا�شات والأبحاث التي تناولت هذا املو�شوع لدى اجلامعات يف قطاع غزة،   .3

وبالذات كليات الرتبية. 

ال�شيادة على حدودها  الفل�شطينية كاملة  بالدولة  املمثلة  الفل�شطينية  الثوابت  تعميق   .4

الدولية  ال�رشعية  اإىل  ا�شتناداً  العودة  ال�رشيف، وحّق  القد�ش  التاريخية، وعا�شمتها 

وحترير كافة الأ�رشى من �شجون الحتالل. 

ت�شليط ال�شوء على ق�شية التطبيع مع دولة الحتالل ال�شهيوين وتو�شيح خطورتها   .5

على الق�شية الفل�شطينية.
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حدود الدرا�صة:

احلد الزماين: مّت تطبيق الدرا�شة يف الف�شل الثاين من العام اجلامعي 2021/2020.   .1

احلد املكاين: اقت�رشت الدرا�شة على جامعات غزة )جامعة القد�ش املفتوحة، وجامعة   .2
فل�شطني، وجامعة غزة(. 

اجلامعات  دور  على  التعرف  على  الدرا�شة  مو�شوع  ا�شتمل  املو�صوعي:  احلد   .3
طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  وتعزيز  الجتماعية  امل�شوؤولية  تر�شيخ  يف  الفل�شطينية 

اجلامعات يف ظّل التطبيع. 

م�صطلحات الدرا�صة: 

توجيه  من  الفل�شطينية  اجلامعات  بها  تقوم  التي  الأن�شطة  من  جمموعة  الدور:   .1

واللقاءات  واملوؤمترات،  والندوات،  املحا�رشات،  وعقد  واإر�شادهم،  وتدريبهم  الطلبة 

8
الطالبية ما يخدم يف تنمية مهارات الطالب الريادية.

وتعّرف الباحثة الدور باأنه: طريقة يقوم من خاللها اأ�شاتذة اجلامعات برت�شيخ قيم 

امل�شوؤولية الجتماعية لدى الطالب من خالل تزويدهم مبجموعة من املعلومات. 

2. اجلامعات الفل�صطينية: هي املوؤ�ش�شات التي ي�شم كل منها ما ل يقل عن ثالث 

كليات جامعية، وتقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح درجة البكالوريو�ش، الدرجة اجلامعية 

الأوىل، وللجامعة اأن تقدم برامج للدرا�شات العليا تنتهي مبنح الدبلوم العايل اأو املاج�شتري 

 
9
اأو الدكتوراه، ويجوز لها اأن تقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح �شهادة الدبلوم.

امل�شجلة  الفل�شطينية  اجلامعات  باأنها:  الفل�شطينية  اجلامعات  الباحثة  وتعّرف 

معايري  عليها  تنطبق  والتي  الفل�شطيني،  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من  بها  واملعرتف 

الدبلوم،  من  تبداأ  علمية  درجات  على  للح�شول  للطلبة  درا�شية  مواد  وتقدم  اجلودة، 

وجامعة  املفتوحة،  القد�ش  جامعة  ومنها  فل�شطني،  يف  واملاج�شتري  والبكالوريو�ش، 

فل�شطني، وجامعة غزة والتي تقت�رش عليها الدرا�شة احلالية.

و�شبل  طلبتها  لدى  الريادية  املهارات  تعزيز  يف  غزة  مبحافظات  الفل�شطينية  اجلامعات  “دور  حبو�ش،  اإ�رشاء   
8

تطويره،” ر�شالة ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، كلية الرتبية، غزة، 2017.

بالتميز  وعالقتها  غزة،  مبحافظات  الفل�شطينية  اجلامعات  يف  التنظيمي  املناخ  “جودة  دقة،  اأبو  �شجود   
9

الأكاديي،” ر�شالة ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، غزة، 2018.
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3. دور اجلامعات: ما تقوم به اجلامعات من تقدمي دعم مادي واأكاديي وجمتمعي 
10

ومعلوماتي وقيمي.

4. امل�صوؤولية الجتماعية: الأعمال امل�شتندة اإىل القيم الأخالقية، واملعايري القانونية، 
11

واحرتام النا�ش والبيئة، والعمل على اإيجاد بيئة وجمتمع نظيف.

واملهام  الأفعال  اأداء  على  القدرة  باأنها:  الجتماعية  امل�شوؤولية  الباحثة  وتعّرف 

والواجبات والأدوار التي يجب اأن توؤديها كليات الرتبية باجلامعات الفل�شطينية يف �شمال 

غزة، داخل وخارج اجلامعة، من خالل ما تقدمه من برامج واأن�شطة ودورات تدريبية 

وتعليمية مرتبطة بطلبة التعليم الأ�شا�شي يف كليات الرتبية من الالجئني، وموؤ�ش�شاتها 

املختلفة ذات العالقة.

5. الثوابت الفل�صطينية: جمموعة الأهداف اأو املبادئ اأو الأ�ش�ش الناظمة واجلامعة 

الع�شكري وال�شيا�شي،  الن�شاط  اإىل حتقيقها من خالل  اأو ذاك  التي ي�شعى هذا الطرف، 

12
وهذه الثوابت ل تعّدل اأو تلغى اإل اإذا حتققت، اأو بالأغلبية ال�رشعية.

6. التطبيع:

املفهوم اللغوي: يعّرف التطبيع يف اللغة؛ الطاء والباء والعني اأ�شل �شحيح مبعنى غري   •
معتل، ويقال َطبُْع الإن�شان و�شجيته مبعنى نحن نتحدث عما يت�رشف فيه الإن�شان 

وفق �شجيّته وطبيعته التي خلقه اهلل عليها دونا تكلف.

التطبيع ا�شطالحاً: هو امل�شاركة يف اأي م�رشوع اأو مبادرة اأو ن�شاط، حملي اأو دويل،   •
و/اأو  فل�شطينيني  بني  مبا�رش،  غري  اأم  مبا�رش  ب�شكل  �شواء  للجميع  خ�شي�شاً  م�شّمم 

عرب، واإ�رشائيليني اأفراداً كانوا اأم موؤ�ش�شات، ول يهدف �رشاحة اإىل مقاومة اأو ف�شح 

واأهم  الفل�شطيني.  ال�شعب  على  املمار�ش  وال�شطهاد  التمييز  اأ�شكال  وكل  الحتالل 

ر�شالة  حت�شينه،”  و�شبل  العلمي  البحث  دعم  يف  غزة  مبحافظات  الفل�شطينية  اجلامعات  “دور  اإعبيان،  هالة   
10

ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، غزة، 2012.

 Elena Platonova, “Corporate Social Responsibility from an Islamic Moral Economy Perspective:  
11

A Literature Survey,” Afro Eurasian Studies journal, MUSIAD Association, Turkey, vol. 2, 
issue 1–2, 2013, pp. 272–297.

مدار�ش  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الوطنية  الثوابت  تر�شيخ  يف  املدر�شية  ال�شحافة  “دور  �شمور،  �شادي   
12

والعلوم  ال�شحافة  كلية  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  وميدانية،”  حتليلية  درا�شة  غزة:  حمافظات 

الإن�شانية، غزة، 2017.
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اأ�شكال التطبيع هي تلك الن�شاطات التي تهدف اإىل التعاون العلمي، اأو الفني، اأو املهني، 

املنتديات  النف�شية. وي�شتثنى من ذلك  اإزالة احلواجز  اإىل  اأو  ال�شبابي،  اأو  الن�شوي،  اأو 

اأو  املهرجانات  اأو  كاملوؤمترات  العربي،  الوطن  خارج  تعقد  التي  الدولية  واملحافل 

املعار�ش التي ي�شرتك فيها اإ�رشائيليون اإىل جانب م�شاركني دوليني، ول تهدف اإىل جمع 

الفل�شطينيني اأو العرب بالإ�رشائيليني، بالإ�شافة اإىل املناظرات العامة. كما ت�شتثنى من 

ذلك حالت الطوارئ الق�شوى املتعلقة باحلفاظ على احلياة الب�رشية، كانت�شار وباء، 

اأو حدوث كارثة طبيعية، اأو بيئية ت�شتوجب التعاون الفل�شطيني – الإ�رشائيلي.

1. دور اجلامعات الفل�صطينية:

وتقوم  والفكر،  للعلم  ومنارات  ال�شابة،  لالأجيال  املحا�شن  اأرقى  من  اجلامعات  تعدُّ 

وامل�شدر  الجتماعي،  للتقدم  الأ�شا�شي  املحرك  فهي  جمتمعاتها،  حياة  يف  حيوي  بدور 

اجلوهري لبناء كيان املجتمع الفكري واملعريف، لهذا اأ�شبحت الآمال معلقة على اجلامعات 

العلم  ثورة  فيه  اأ�شبحت  ع�رش  يف  املختلفة،  العامل  ل�شعوب  اأف�شل  م�شتقبل  حتقيق  يف 

13
واملعرفة اأكرث اأهمية من الرثوات الطبيعية، واملوارد املادية.

مناخ  من  توفره  مبا  احلايل  الوقت  يف  اجلامعة  وظائف  اأبرز  من  املجتمع  خدمة  اإن 

تنظيمي يتيح ممار�شة الديوقراطية، ويف امل�شاركة الفعالة يف الراأي والعمل، كما تنمي 

لدى املتعلمني القدرة على امل�شاركة والإ�شهام يف بناء املجتمع وحّل م�شكالته، كما تنّمي 

لديهم الرغبة اجلادة يف البحث عن املعرفة، وحتّدي الواقع، وا�شتمرار امل�شتقبل يف اإطار 

14
منهج علمي دقيق، يراعي الظروف الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية للمجتمع.

ترى الباحثة يف �شوء ما �شبق اأن اجلامعات تعدُّ اأحد العنا�رش الأ�شا�شية املهمة يف دعم 

املجتمع، وزيادة القدرة على اتخاذ قرارات �رشورية توؤثر على املجتمع باأكمله؛ كونها 

متتلك طاقات علمية للدرا�شات والتخطيط، وتوفر بنية حتتية معرفية لتطوير املجتمع. 

�شليمان املزين وحامد القدرة، “دور اجلامعات الفل�شطينية يف تر�شيخ ثقافة احلوار املجتمعي من وجهة نظر   
13

طلبتها و�شبل تعزيزه،” جملة جامعة القد�س املفتوحة لالأبحاث والدرا�صات الرتبوية والنف�صية، عمادة 

الدرا�شات العليا والبحث العلمي، جامعة القد�ش املفتوحة، فل�شطني، رام اهلل، العدد 18، 2016، �ش 211–226.

اإ�شالم هللو، “دور اجلامعات الفل�شطينية يف خدمة املجتمع يف �شوء م�شوؤوليتها الجتماعية من وجهة نظر   
14

عمادة  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  الأق�شى،”  جامعة   - حالة  درا�شة  التدري�شية:  الهيئة  اأع�شاء 

الدرا�شات العليا، كلية التجارة، غزة، 2013.
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اأ. اأهداف اجلامعات الفل�صطينية: 

15
هدفت اجلامعات يف الأرا�شي الفل�شطينية اإىل ما يلي:

توفري فر�ش التعليم للتقليل من هجرة خريجي املرحلة الثانوية، مما يوؤدي بدوره اإىل   •
ال�شمود والبقاء على الأر�ش.

ا�شتقطاب الكفايات الفل�شطينية املنت�رشة يف اخلارج للعمل يف اجلامعات، والإ�شهام يف   •
تقدمها.

من  الفل�شطينية  ال�شخ�شية  وتنمية  واع،  مثقف  فل�شطيني  جمتمع  اإيجاد  يف  الإ�شهام   •
خالل تعميق فهم التجربة الفل�شطينية املعا�رشة املطروحة عليه.

يف �شوء ما �شبق ت�شتنتج الباحثة اأن الرتقاء بالأداء اجلامعي ي�شهم يف رفد املجتمع 

والأبحاث  الدرا�شات  اإجناز  واأن  املعرفة،  حقول  مبختلف  املتخ�ش�شة  العلمية  بامللكات 

التي تهتم باملجتمع ت�شهم يف حتقيق التنمية امل�شتدامة.

ب. مهام اجلامعات الفل�صطينية: 

16
تتلخ�ش مهام اجلامعات الفل�شطينية فيما يلي:

املفكرين  اآراء  منه  تنطلق  الذي  واملنب  واملعرفة،  الفكر  من  جديد  لكل  اإ�شعاع  مراكز   •
الأحرار والعلماء والفال�شفة ورواد الإ�شالح والتطور.

تتحمل اجلامعات العبء الأكب يف حيوية الفكر، اأي تطوير راأ�ش املال الفكري واحلفاظ   •
على ثقافة الأمة وجتديدها.

التعامل  يكون  وم�شتقبلية،  حا�رشة  حتديات  من  املجتمع  يواجه  مبا  اجلامعة  ربط   •
الإيجابي معها مدخالً اإىل التقدم والنمو يف �شائر املجالت.

العاملية  والجتاهات  املجتمعية  امل�شوؤولية  �شوء  يف  املجتمع  خدمة  يف  اجلامعة  دور  “تطور  باكري،  عايدة   
15

احلديثة،” من موؤمتر امل�شوؤولية املجتمعية للجامعات الفل�شطينية، جامعة القد�ش املفتوحة، نابل�ش، 2011.

�شناء الزركو�ش، “درجة توافر الأخالقيات اجلامعية من وجهة نظر تدري�شي كلية الرتبية الأ�شا�شية،” ر�شالة   
16

ماج�شتري، جامعة ديايل، العراق، 2016.
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التفاعل مع املجتمع املحيط بها يهدف اإىل اإحداث تغريات، كمية ونوعية، يف كيانه، فال   •
ونواق�شه،  املجتمع  م�شاكل  حت�ش�ش  من  تتمكن  مل  اإذا  اجلامعة  من  جمتمعية  فائدة 

ن�شاطها  يف  وفعالة  موؤثرة  اجلامعة  تكون  وحتى  عالجها،  يف  امل�شاعدة  بتقدمي  وتقوم 

املوّجه خلدمة املجتمع. 

التاأثري  قيمياً، وتلبية حاجاته وتطلعاته، مما يجعل دورها يف  املجتمع وتوجيهه  بناء   •
على املجتمع حمورياً وعلى جانب كبري من الأهمية، وهذا يوؤكد الدور الثقايف الفكري 

للجامعة يف املجتمع، مما يجعلها متثل �شلطة معنوية ل مثيل لها.

ت�شيف الباحثة اأن العالقة بني اجلامعات واملجتمع حتدث تغريات يف بنيتها ووظائفها 

بها،  املحيط  املجتمع  يف  حتدث  التي  التغريات  مع  تتنا�شب  تغريات  وبحوثها  وبراجمها 

العلمية،  اأف�شل امل�شتويات  اإىل  والتحام اجلامعات يف املجتمع يطّور املجتمع وينه�ش به 

والقت�شادية، وال�شحية، والجتماعية والثقافية. 

2. امل�صوؤولية الجتماعية: 

�شيا�شة ذات اإطار اأخالقي لأداء جمتمع اجلامعة من طلبة، وطاقم تدري�ش، واإداريني، 

وموظفني؛ م�شوؤولياتهم جتاه الآثار التعليمية، واملعرفية، والبيئية التي تنتجها اجلامعة، 

17
يف حوار تفاعلي مع املجتمع لتعزيز تنمية اإن�شانية م�شتدامة.

ومما �شبق ترى الباحثة اأن امل�شوؤولية الجتماعية تت�شمن عدة جوانب واأبعاد، تعّد 

مبثابة خ�شائ�ش و�شفات لل�شخ�ش امل�شوؤول اجتماعياً؛ فهي ت�شمل فهم الفرد واهتمامه 

بذلك  وهو  حلها،  يف  الفّعال  واإ�شهامه  م�شاركته  ثم  ومن  جمتمعه،  وم�شكالت  بق�شايا 

يوؤدي واجبه ال�شخ�شي والجتماعي نحو جمتمعه.

اأ. امل�صوؤولية املجتمعية يف اجلامعات الفل�صطينية:

مبا اأن اجلامعات تعدُّ مراكز اإ�شعاع ح�شاري، فاإنه يقع على عاتقها م�شوؤولية كبى 

من حيث اإعداد بيئة جامعية، تكون مب�شتوى التحديات �شواًء من حيث �شقل �شخ�شية 

حتمل  قيم  تعزز  منهجية،  ل  ن�شاطات  خالل  من  اأم  الالزمة  والعلوم  باملهارات  الطالب 

 Tony C. Chambers, “The Special Role of Higher Education in Society: As a Public Good for the  
17

 Public Good,” in Adrianna Kezar, Anthony C. Chambers and John C. Burkhardt )eds.(, Higher
 Education for the Public Good: Emerging Voices from a National Movement )San Francisco:
Jossey-Bass, 2005(.
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موؤ�ش�شات  اإدارة  اأمانة  القريب  امل�شتقبل  يف  اإليهم  �شيعهد  الذين  طلبتها  لدى  امل�شوؤولية 

18
الدولة والقطاع اخلا�ش؛ وموؤ�ش�شات املجتمع املدين املختلفة.

يوؤدي التعليم اجلامعي دوراً بارزاً يف تخريج كوادر ب�رشية متلك املعرفة والقدرة على 

العمل يف املجالت والتخ�ش�شات املختلفة كافة؛ حيث توّظف اجلامعات طاقاتها واإمكاناتها 

وخدمة  العلمي،  والبحث  الب�رشية،  القوى  واإعداد  بالتعليم،  اخلا�شة  اأهدافها  لتحقيق 

املجتمع، فلكل جامعة ر�شالتها التي ترتكز على فل�شفة املجتمع من ناحية، ويف الوقت نف�شه 

19
فهي اأداة ل�شنع قياداته الفنية، واملهنية، وال�شيا�شية، والفكرية من ناحية اأخرى.

ب. اأهمية تنمية امل�صوؤولية الجتماعية:

20
تكمن اأهمية امل�شوؤولية الجتماعية فيما يلي:

اإن تنمية امل�شوؤولية الجتماعية �رشورة اإن�شانية، وفري�شة وطنية، ومتطلب اأ�شا�شي   •
من متطلبات اإعداد املواطن ال�شالح.

تنمية امل�شوؤولية الجتماعية لدى الأفراد هي اللبنة الأوىل لبناء جمتمع واٍع قادٍر على   •
م�شايرة التقدم والتغري الهائل يف كافة جوانب احلياة.

وتنمية  ال�شلوكية،  والنحرافات  الجتماعية  الأمرا�ش  من  الجتماعي  الواقع  تنقية   •
املواطنة ال�شاحلة. 

اأن تنمية امل�شوؤولية الجتماعية تعدُّ حاجة اجتماعية  يف �شوء ما �شبق ترى الباحثة 

اإىل  باأ�رشه مبوؤ�ش�شاته واأجهزته يف حاجة  وحاجة فردية؛ حاجة اجتماعية لأن املجتمع 

لدى  يكون  عندما  اإل  الهمم  تنه�ش  ول  احلياة،  تن�شط  ل  اإذ  اجتماعياً؛  امل�شوؤول  الفرد 

حاجه  الجتماعية  امل�شوؤولية  اأن  كما  الجتماعية،  امل�شوؤولية  من  في�ش  املجتمع  اأع�شاء 

فردية، فما من فرد تتفتح �شخ�شيته وتت�شامى اإل وهو مرتبط باملجتمع ارتباطاً عاطفياً، 

فواز املومني، “امل�شوؤولية الجتماعية وعالقتها ببع�ش املتغريات البيئية،” جملة احتاد اجلامعات العربية   
18

 ،2 العدد   ،15 املجلد  دم�شق،  العربية،  اجلامعات  يف  الرتبية  لكليات  العلمية  اجلمعية  النف�س،  وعلم  للرتبية 

2017، �ش 111-81.

يو�شف عواد، “دور امل�شوؤولية املجتمعية يف تدعيم ممار�شات ال�شلم الأهلي لل�شباب اجلامعي،” جملة جيل   
19

حقوق الإن�صان، مركز جيل للبحث العلمي، لبنان، العدد 4، 2014، �ش37-1.

يا�رش عودة، “امل�شاركة ال�شيا�شية )الجتاه واملمار�شة( وعالقتها بامل�شوؤولية الجتماعية وتاأثري الأقران لدى   
20

طلبة جامعة القد�ش املفتوحة،” ر�شالة ماج�شتري، اجلامعة الإ�شالمية، غزة، 2014.
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مع  وتوحده  وانتمائه،  ارتباطه،  ب�شحة  اإل  وتكامله  النف�شية  �شحته  للفرد  تتوفر  ولن 

جمتمعه ووطنه.

ج. التحديات التي اأدت اإىل ظهور امل�صوؤولية الجتماعية:

وقد اأ�شارت العديد من الدرا�شات اإىل اأن بروز مفهوم امل�شوؤولية الجتماعية وتناميها 

21
جاء نتيجة العديد من التحديات التي من بينها:

العوملة: وتعدُّ من اأهم القوى الدافعة لتبني املوؤ�ش�شات ملفهوم امل�شوؤولية الجتماعية،   •
امل�شوؤولية  �شعار  ترفع  اجلن�شيات  متعددة  ال�رشكات  من  العديد  اأ�شحت  حيث 

الجتماعية.

تزايد ال�صغوط احلكومية وال�صعبية: من خالل الت�رشيعات التي تنادي ب�رشورة   •
حماية امل�شتهلك والعاملني والبيئة.

الكوارث والف�صائح الأخالقية: حيث تعر�شت الكثري من املوؤ�ش�شات العاملية لق�شايا   •
نتيجة  خ�شائر  اأو  لل�شحايا،  كتعوي�شات  طائلة  اأموالً  تتكبد  جعلها  مما  اأخالقية، 

املنتجات املعيبة.

التطورات التكنولوجية املت�صارعة: والتي �شاحبتها حتديات عديدة اأمام املوؤ�ش�شات   •
فر�شت عليها �رشورة اللتزام بتطوير املنتجات، وتطوير مهارات العاملني، و�رشورة 

الهتمام بالتغريات يف اأذواق امل�شتهلكني، وتنمية مهارات متخذي القرار خ�شو�شاً يف 

ظّل التحول من القت�شاد ال�شناعي اإىل اقت�شاد املعرفة.

3. الثوابت الوطنية:

احلقوق الدينية والتاريخية امل�رشوعة لل�شعب الفل�شطيني يف اأر�ش فل�شطني التي ل 

تقبل التبديل اأو التغيري والتي تعدُّ جزءاً من ثوابت الأمة الإ�شالمية كونها جزءاً ل يتجزاأ 

من العقيدة الإ�شالمية فيما يخ�ّش الأر�ش املباركة لبيت املقد�ش واأكناف بيت املقد�ش، فال 

22
ت�شقط بالتقادم، ول يلك اأحداً كان اأن يتنازل عنها اأو عن اأي جزء منها.

فل�شطني،  القا�شمي،  اأكاديية  جامعة،  جملة  العربية،”  للجامعات  املجتمعية  “امل�شوؤولية  العيا�شي،  زرزار   
21

املجلد 19، العدد 2، 2017، �ش 52-27.

ماج�شتري،  ر�شالة   ”،)2013–1991( الوطنية  الثوابت  حتقيق  يف  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  “اأثر  بدوان،  عالء   
22

جامعة الأق�شى، اأكاديية الإدارة وال�شيا�شة للدرا�شات العليا، غزة، 2016/8/1.
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 اأ. الثوابت الوطنية وفقاً للميثاق الوطني الفل�صطيني غري املعدل ال�صادر يف

          �صنة 1968: 

حتوز  والتي  ال�شاملة  الثوابت  على  الفل�شطينية  التحرير  ملنظمة  الأول  امليثاق  ن�ّش 

الثوابت  هذه  وتن�ّش  الفل�شطيني،  ال�شيا�شي  الطيف  اأطراف  كافة  من  فل�شطينياً  اإجماعاً 

على اعتبار اأر�ش فل�شطني كاملة اأر�ش فل�شطينية، ولل�شعب الفل�شطيني احلق ال�رشعي 

واأن  حتريرها،  بعد  واختياره  اإرادته  مبح�ش  فيها  م�شريه  ويقرر  فل�شطني،  وطنه  يف 

دولة  عا�شمة  كاملة  القد�ش  واعتبار  امل�شلح،  الكفاح  هو  التحرير  لهذا  الوحيد  الطريق 

23
فل�شطني القادمة، بالإ�شافة حلق العودة الكامل لكل الالجئني.

ن�ّش امليثاق الوطني الفل�شطيني على اأن فل�شطني وطن ال�شعب العربي الفل�شطيني، 

وجزء ل يتجزاأ من الوطن العربي، وال�شعب الفل�شطيني جزء من اأمته العربية، وال�شعب 

اأن يتم  اإقامة الدولة، ويقرر م�شريه بعد  العربي الفل�شطيني �شاحب احلق ال�رشعي يف 

الوطنية  احلقوق  اأن  يعني  ما  واختياره،  اإدارته  ومبح�ش  م�شيئته  وفق  وطنه  حترير 

امل�رشوع  اأ�شا�ش  هو  الكامل  التحرير  واأن  التاريخية،  فل�شطني  كل  يف  ثابتة  الفل�شطينية 

24
الوطني الفل�شطيني.

ب. اخلطوط العري�صة للثوابت الفل�صطينية: 

على  تقوم  اأ�شيلة  وطنية  حقوق  على  بناء  تتكون  ما  ل�شعب  الوطنية  الثوابت  اإن 

 
25

اخلطوط العري�شة التالية:

فل�شطني جغرافيا وتاريخ عربية اإ�شالمية.  •

حّق الالجئني يف العودة.  •

املقاومة حّق م�رشوع ل�شرتداد احلقوق امل�شلوبة.  •

مدار�ش  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الوطنية  الثوابت  تر�شيخ  يف  املدر�شية  ال�شحافة  “دور  �شمور،  �شادي   
23

والعلوم  ال�شحافة  كلية  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  وميدانية،”  حتليلية  درا�شة  غزة:  حمافظات 

الإن�شانية، غزة، 2017.

ماج�شتري،  ر�شالة   ”،)2013–1991( الوطنية  الثوابت  حتقيق  يف  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  “اأثر  بدوان،  عالء   
24

جامعة الأق�شى، اأكاديية الإدارة وال�شيا�شة للدرا�شات العليا، غزة، 2016/8/1.

عاطف اأبو هربيد، “ثوابت الق�شية الفل�شطينية روؤية �رشعية،” جمعية القد�ش للبحوث والدرا�شات الإ�شالمية،   
25

موؤمتر جمعية القد�ش للبحوث والدرا�شات الإ�شالمية “ثوابت الق�شية الفل�شطينية الواقع والتحديات”، غزة، 

 .2006
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ج. حمددات الثوابت الفل�صطينية: 

 
26

تتحدد الثوابت الفل�شطينية يف �شوء املطالب التالية:

ق�صية القد�س: ترجع اأهمية مدينة القد�ش اجلغرافية اإىل مركزية موقع املدينة بالن�شبة   •
لفل�شطني، والعامل اخلارجي، وهذا يوؤكد اأهميتها الدينية والع�شكرية، وترجع الأهمية 

الذي  النفتاح  وميزة  املدينة،  حماية  يكفل  الذي  النغالق  ميزة  مليزَتني؛  جمعها  اإىل 

الدينية  اأهميتها  يوؤكد  ما  املجاورة، وهذا  باملناطق والأقطار  الت�شال  اإمكانية  ينحها 

والع�شكرية، فقد اختري موقع القد�ش مبا يجمع من �شفات النغالق ليكون نقطة بداية 

الديانات الثالثة. 

الثوابت  من  الحتالل  �شجون  يف  الفل�شطينيني  الأ�رشى  ق�شية  تعد  الأ�رشى:  ق�صية   •
ملا قدمه  الفل�شطينيني قادة، وف�شائل نظراً  التي يجمع عليها كل  الفل�شطينية  الوطنية 

الأ�رشى من ت�شحيات من اأجل الكل الفل�شطيني.

جرحاً  واأعمقها  الب�رشية  تاريخ  يف  املاآ�شي  اأفجع  من  تعد  الالجئني:  عودة  ق�صية   •
الالجئني  ق�شية  وتعد  الإن�شان،  حلقوق  انتهاكاً  واأو�شحها  الإن�شاين،  ال�شمري  يف 

اأ�شفرت عن جلوء مئات الآلف  اأكب عمليات التهجري الق�رشي التي  الفل�شطينيني من 

من الفل�شطينيني اإىل مناطق جماورة بحثاً عن الأمن وهروباً من املجازر الب�شعة التي 

ونتيجة  وممتلكاتهم،  بيوتهم  وراءهم  تاركني  الإ�رشائيلي،  الحتالل  قوات  ارتكبتها 

م�شكلة  هي  ومعقدة  كبرية  م�شكلة  اإىل  العودة  حلم  حتّول  ما  �رشعان  عديدة  عوامل 

الالجئني. 

ق�صية احلدود: تتميز حدود فل�شطني باأنها حدود متنوعة ت�شمل اأغلب �شور احلدود   •
لبنان،  كحدود  املياه  تق�شيم  خطوط  مع  ت�شري  فحدود  العامل،  يف  املعروفة  ال�شيا�شية 

وحدود ت�شري مع الظواهر الطبيعية كحدود م�رش، وبع�شها ي�شري يف و�شط الأنهار، 

وعلى �شفافها، والأودية اجلافة، والبع�ش الآخر ي�شري على �شفاف البحريات، وجزء 

منها ي�شري و�شط البحر امليت، وحدود ت�شري ب�شكل هند�شي فلكي منتظم. 

مدار�ش  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الوطنية  الثوابت  تر�شيخ  يف  املدر�شية  ال�شحافة  “دور  �شمور،  �شادي   
26

والعلوم  ال�شحافة  كلية  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  وميدانية،”  حتليلية  درا�شة  غزة:  حمافظات 

الإن�شانية، غزة، 2017.
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امل�شتقلة  الفل�شطينية  الدولة  واإقامة  الوطني،  ال�شتقالل  �شكلت فكرة  الدولة:  ق�صية   •
الزمان  من  قرن  طوال  الفل�شطيني  ال�شيا�شي  الفكر  يف  الزاوية  حجر  ال�شيادة،  كاملة 

الن�شال  مراحل  يف  واملتغرية  املتعددة  بقياداته  الفل�شطيني  ال�شعب  يبخل  ومل  تقريباً، 

الوطني كلها عن تقدمي الت�شحيات اجل�شام، من اأجل حتقيق هذه الغاية الوطنية، على 

على  ي�شمو  الذي  الهدف  حتقيق  عن  لثنيه  وعراقيل  �شعوبات  من  واجهه  مما  الرغم 

والقانوين  والوطني،  والتاريخي،  الطبيعي،  للحق  جت�شيداً  بو�شفه  كلها،  الأهداف 

لل�شعب الفل�شطيني يف تقرير امل�شري. 

4. التطبيع:

اأ. م�صتويات التطبيع وفقاً للتعريف ال�صامل:

و�شع عبد الوهاب امل�شريي م�شتويات التطبيع وفقاً للتعريف ال�شامل اإىل ما يلي:

التطبيع ال�صيا�صي والقت�صادي: وهو يعني اإعادة �شياغة العالقة بني بلدين بحيث   •
اأ�شا�شي  ت�شبح عالقات طبيعية، وهو م�شتوى ي�رش عليه الكيان ال�شهيوين ك�رشط 

لتحقيق “ال�شالم” يف ال�رشق الأو�شط.

التطبيع املعريف: هو املتعلق باملفاهيم املعرفية لدى �شناع القرار وال�شعوب العربية   •
البع�ش  الأمر. فهناك  املعريف يف هذا  النفالت  ال�شهيوين، فهناك حالة من  الكيان  عن 

�شائع  املحتلة  فل�شطني  م�شطلح  يعد  ومل  فل�شطني،  باأنها  غزة  قطاع  على  يطلق  من 

الكيان  اأو  ال�شهيوين،  الكيان  من  بدلً  اإ�رشائيل”  “دولة  ا�شم  يطلق  كما  ال�شتخدام. 

الغا�شب، اأو املحتل مثالً. اإىل جانب �شيا�شة التجهيل التي يعاين منها ال�شارع العربي 

27
للق�شية الفل�شطينية والكيان ال�شهيوين.

واملراكز  الأكاديية،  الزيارات  هو  به  واملق�شود  واملهني:  والفني  العلمي  التطبيع   •
البحثية امل�شرتكة بني دول عربية والكيان ال�شهيوين، متنوعة املجالت العلمية والفنية 

واملهنية.

ترفيهية،  لأماكن  وزيارات  رحالت  على  ي�شتمل  وما  وال�صبابي:  الن�صوي  التطبيع   •
�شواء لفئة الن�شاء اأم ال�شباب.

عبد الوهاب امل�شريي واآخرون، ما هو التطبيع )1( – )2(، موقع ويكيبيديا الإخوان امل�شلمني، 2017/8/23.  
27
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ب. التطبيع وفقاً ملنظور العالقات الدولية:

من خالل نظرة واقعية منطقية �شحيحة ملفهوم التطبيع، نالحظ اأن املفاهيم املتعلقة 

اإىل حّد كبري، وهناك العديد من التعريفات اخلا�شة  “العالقات الدولية”  بالتطبيع تعني 

تعرف  ما  اأو  الواقعية  الليبالية  املدر�شة  تعريف  هو  اأدقها  اأن  اإل  الدولية،  بالعالقات 

بع�ش  مدخل  هو  املفهوم  وهذا  الإن�شاين،  الأمن  نظرية  �شاحبة  الإجنليزية  باملدر�شة 

لتحديد  ال�شهيوين  املنطلق  اأي�شاً  نف�شه  وهو  ال�شهيوين،  الكيان  مع  للتعامل  الأنظمة 

التطبيع.

العالقات  يف  الإن�شاين  الأمن  لنظرية  م�شتويات  خم�ش  بوزان  باري  العامل  حدد  فقد 

الدولية وهي:

الُبعد الع�صكري: ويخ�ّش امل�شتويني املتفاعلني للهجوم امل�شلح والقدرات الدفاعية.  •

احلكومات  ونظم  للدول،  التنظيمي  ال�شتقرار  ويعني  ال�صيا�صي:  الُبعد   •
والأيديولوجيات التي ت�شتمد منها �رشعيتها.

الُبعد القت�صادي: ويخ�ّش املوارد املالية، والأ�شواق ال�رشورية للحفاظ ب�شكل دائم   •
على م�شتويات مقبولة من الرفاه وقوة الدولة.

اإنتاج اأناط خ�شو�شيتها يف  اإعادة  الُبعد الجتماعي: ويخ�ّش قدرة املجتمعات على   •
اللغة، والثقافة، والهوية الوطنية والدينية، والعادات، والتقاليد يف اإطار �رشوط مقبولة 

لتطورها.

كعامل  الكوين  اأو  املحلي،  احليوي  املحيط  على  باملحافظة  ويتعلق  البيئي:  الُبعد   •
اأ�شا�شي تتوقف عليه كل الأن�شطة الإن�شانية.
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5. التحديات املعا�رشة: 
28

من �شمن املحاور التي تناولتها هذه الدرا�شة كتحديات معا�رشة ما يلي:

اأ. تقلي�صات الأونروا:

الالجئني  وت�شغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم  وكالة  على  الهجمة  ت�شاعد  اأن  �شّك  ل 

 The United Nations Relief and Works )الفل�شطينيني يف ال�رشق الأدنى )الأونروا

ترافق مع  قد   Agency for Palestine Refugees in the Near East )UNRWA(

احلديث عما ي�شمى “�شفقة القرن”، ولكن احلقيقة اأن ت�شفية الأونروا يجيء باعتبارها 

م�رشوع  فالت�شفية  الفل�شطينيني،  الالجئني  ق�شية  عن  الدولية  للم�شوؤولية  جت�شيداً 

�شيا�شي متجدد تعمل عليه “اإ�رشائيل” والوليات املتحدة منذ زمن لي�ش بق�شري، تدرك 

اأ�شبه  اأمر  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  من  بقرار  الأونروا  اإلغاء  اأن  املتحدة  الوليات 

كثّفت  لذلك  الراهنة.  واملعطيات  الظروف  يف  متاح  غري  الأقل  على  اأو  عموماً،  مب�شتحيل 

لها،  اإىل وكالة �شكلية ل حول ول قوة  لتحويلها  الأونروا ك�شبيل  من جهودها لإف�شال 

املتحدة  لالأمم  التابعة  التوفيق  جلنة  جعل  جتربة  فاإن  �شّك  وبال  فاعلة،  غري  وبالتايل 

 ،United Nations Conciliation Commission for Palestine واخلا�شة بفل�شطني

 194 القرار  تطبيق  عب  الالجئني  ق�شية  وبحل  ال�شاملة  الدولية  احلماية  بتوفري  املكلفة 

منذ  الفعل  عن  كلياً  غائبة  ولكنها  ا�شمياً  موجودة  فاعلة  غري  �شكلية  هيئة   ،1948 ل�شنة 

وعليه،  و“اإ�رشائيل”.  املتحدة  للوليات  ومتاح  ناجح  نوذج  هي  اخلم�شينيات،  مطلع 

نف�شه  الوقت  يف  العربية  الدول  ودعوة  لالأونروا  الأمريكي  التمويل  وقف  فهم  يكن  ل 

اإىل متويل الأونروا اإل باعتبارها م�شيدة يراد بها التن�شل من امل�شوؤولية الدولية حيال 

ق�شية الالجئني وحقوقهم عب حتويلها اإىل ق�شية عربية وفل�شطينية. اإن اأزمة الأونروا 

ومت�شعبة،  منظمة  ا�شرتاتيجية  �شيا�شية  هجمة  نتاج  اإنا  مالية،  اأو  اإدارية  اأزمة  لي�شت 

لتحقيق  الإجراءات  من  جملة  وحلفاوؤهما  و“اإ�رشائيل”  املتحدة  الوليات  فيها  توظّف 

هدف اإف�شال الأونروا وحتويلها اإىل وكالة �شكلية لت�شفية ق�شية الالجئني الفل�شطينيني 

وت�شمل:  الأ�شلية،  وممتلكاتهم  ديارهم  اإىل  العودة  يف  حقهم  وخ�شو�شاً  وحقوقهم 

ق�شي اإبراهيم، “املعوقات التي تواجه خدمات الرعاية الجتماعية لالجئني الفل�شطينيني و�شبل معاجلتها من   
28

منظور اخلدمة الجتماعية الدولية،” املجلة الأردنية للعلوم الجتماعية، اجلامعة الأردنية، عمادة البحث 

العلمي، الأردن، العدد 2، 2015، �ش 306-283.
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تقلي�ش الدعم للموازنة العامة لالأونروا، وفر�ش �رشوط على اأوجه �رشف الإ�شهامات 

املقدمة، وال�شغط على الأونروا لتقلي�ش اخلدمات كماً ونوعاً لنقل م�شوؤوليات الأونروا 

اإىل الدول امل�شت�شيفة لالجئني، وحتميل الدول العربية وخ�شو�شاً اخلليجية م�شوؤولية 

من  مبهمات  للقيام  حملية  وجلان  واأهلية  دولية  موؤ�ش�شات  وت�شجيع  الأونروا،  متويل 

الأونروا خ�شم لالجئني، واأنها وكالة ل تتمتع  اأن  الأونروا، وترويج فكرة  اخت�شا�ش 

29
بالكفاءة الالزمة.

ب. “�صفقة القرن”:

احلديث  مّت  عندما   ،2006 �شنة  تردد  بل  جديداً،  لي�ش  القرن”  “�شفقة  م�شطلح  اإن 

عن عر�ش رئي�ش الوزراء الإ�رشائيلي اآنذاك اإيهود اأوملرت Ehud Olmert، اأو ما ُعرف 

النتخابات  تنتظر  اتفاقات  اأنها  من  حينها  ت�رشب  وما  عبا�ش”؛   - “اأوملرت  بتفاهمات 

الإ�رشائيلية ونتائجها، وهي النتخابات التي مل تاأت مبا ي�شتهي اأوملرت. ويف 2017/9/20، 

البيئة  وتوفر  املتحدة،  الوليات  يف  ترامب  اإدارة  وجود  مع  امل�شطلح  طرح  اإعادة  متت 

30
الإقليمية والدولية الداعمة لل�شعي يف ا�شتكمال املخططات.

31
اإن اأبرز معامل هذه ال�شفقة تتلخ�ش يف:

1. حكم ذاتي للفل�شطينيني حتت ال�شيادة الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية وقطاع غزة 

الأدنى  احلد  )وفق  الدولتني  م�رشوع  اإ�شقاط  وبالتايل  دولة(،  �شكلياً  ُي�شمى  اأن  )يكن 

�شيادة؛  ذات  دولة  اإىل  الفل�شطينية  ال�شلطة  حتّول  اأمام  الطريق  واإغالق  الفل�شطيني(، 

�شلوك”  “ُح�شن  على  بناًء  الذاتي  احلكم  تطوير  اإمكانية  هي  “جزرة”  عن  الإعالن  مع 

الفل�شطينيني.

املعايري  ل�شالح  وح�شمها  ال�شلمية،  الت�شوية  من  النهائي  احلل  ق�شايا  اإخراج   .2

الإ�رشائيلية، واأبرزها: 

مواجهة الهجمة على الأنروا، موقع املركز الفل�شطيني مل�شادر حقوق املواطنة والالجئني – بديل، بيت حلم،   
29

فل�شطني، 2018.

اإبراهيم حمامي، “�شفقة القرن: احللم القدمي اجلديد،” لندن، اآب/ اأغ�شط�ش 2018.  
30

التقدير ال�شرتاتيجي )110(: الآفاق امل�شتقبلية لـ“�شفقة القرن” الأمريكية، موقع مركز الزيتونة للدرا�شات   
31

وال�شت�شارات، 2019/2/11.
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ال�شيادة  حتت  الأق�شى،  امل�شجد  حتوي  التي  القدية  البلدة  ذلك  يف  مبا  القد�ش،  بقاء   •
وان�شحاب  دي�ش،  اأبو  مركزها  للفل�شطينيني  جديدة”  “قد�ش  وا�شطناع  الإ�رشائيلية، 

اإ�رشائيلي من بع�ش اأحياء القد�ش.

ل لعودة الالجئني الفل�شطينيني، ويتم حّل ق�شيتهم من خالل التوطني والتعوي�ش.  •

بقاء امل�شتوطنات الإ�رشائيلية يف ال�شفة الغربية )نحو 190 م�شتوطنة( و�رشعنة البوؤر   •
ال�شتيطانية القائمة )نحو 100(.

الأر�ش،  على  الكانتون(  الذاتي/  )احلكم  املقرتحة  الفل�شطينية”  لـ“الدولة  �شيادة  ل   •
ول �شيطرة له على احلدود، ول على جماله اجلوي، ول على املياه، ولن يكون هناك 

1967، و�شتبقى ال�شيادة  ان�شحاب اإ�رشائيلي اإىل حدود ما قبل حرب حزيران/ يونيو 

من   %12 )نحو  العازل  العن�رشي  اجلدار  وراء  وما  امل�شتوطنات  على  الإ�رشائيلية 

ال�شفة(؛ مع طروحات باأن تبقى ال�شيادة على كافة مناطق ج يف ال�شفة اأي 60% من 

م�شاحتها الكلية.

لن يكون للفل�شطينيني جي�ش ع�شكري، واإنا قوة �رشطة حتافظ على الأمن الداخلي.  •

اليهودي”، وبـ“الكيان  لـ“ال�شعب  بـ“اإ�رشائيل” دولة قومية  اأجمع  العامل  3. اعرتاف 

الفل�شطيني” دولة قومية لل�شعب الفل�شطيني.

عملية  �شورة  يف  ال�شفقة  تقدمي  وحماولة  القت�شادي”،  “ال�شالم  على  الرتكيز   .4

تنموية اقت�شادية للفل�شطينيني وللمنطقة.

5. التطبيع قبل الت�شوية: من خالل اإيجاد موافقات من الدول العربية الرئي�شية املعنية 

يتم  بحيث  ال�شفقة،  على  والأردن،  وال�شعودية  م�رش  خ�شو�شاً  الفل�شطيني،  بال�شاأن 

فر�ش  باجتاه  اأيديهم،  من  العربية  القوة  ورقة  ونزع  وعزلهم،  الفل�شطينيني  حما�رشة 

الت�شوية عليهم.

6. حرف بو�شلة ال�رشاع: من خالل ال�شعي لإن�شاء حتالف اإقليمي عربي - اإ�رشائيلي 

�شدّ اإيران من جهة؛ وي�شتهدف من جهة اأخرى تيارات “الإ�شالم ال�شيا�شي”، وحركات 

التغيري وقواها والثورة يف املنطقة، ومبا ي�شمن ا�شتقرار الأنظمة ال�شيا�شية املتوافقة مع 

ال�شيا�شة الأمريكية يف املنطقة.
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الدرا�صات ال�صابقة: 

اأولً: الدرا�صات العربية: 

)جامعة  ال�شعودية  اجلامعات  طلبة  لدى  املواطنة  “تنمية  قا�شم،  احلربي،   .1
،36 املجلد   ،2017 القاهرة،  الأزهر،  جامعة  الرتبية،  كلية  جملة  نوذجاً(،”   جازان 

32
العدد 176:

بدور  يتعلق  فيما  جازان  جامعة  طلبة  نظر  وجهات  عن  الك�شف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 

مبتغريات  نظرهم  وجهة  تاأثر  مدى  وبيان  لديهم،  املواطنة  تنمية  يف  الطالبية  الأن�شطة 

الثقايف  الن�شاط  اإ�شهام  على  جازان  جامعة  طلبة  موافقة  النتائج  وك�شفت  الدرا�شة، 

والجتماعي يف تنمية املواطنة لديهم.

ظل  يف  الطالب  لدى  ومتثلها  املواطنة  قيم  تنمية  يف  اجلامعة  “دور  حمدي،  علي،   .2
جملة  و�شوهاج،”  اأ�شيوط  جامعتي  طلبة  من  لعيّنة  ميدانية  درا�شة  العوملة:  حتديات 

 ،1 العدد   ،14 املجلد  املتحدة،  العربية  الإمارات  ال�شارقة،  جامعة  ال�صارقة،  جامعة 

33
:2017

اإىل التعرف على دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة، والتعرف على  هدفت الدرا�شة 

واأبعاد  مفهوم  يف  العوملة  حتديات  باأثر  ووعيهم  طالبها،  لدى  القيم  هذه  متثّل  درجة 

املواطنة، واأظهرت نتائج الدرا�شة اأن اجلامعة ت�شهم بدرجة كبرية يف تنمية قيَم املواطنة، 

واأن درجة متثل طلبة جامعة اأ�شيوط و�شوهاج لقيَم املواطنة كانت مرتفعة.

3. فار�ش، علي، والطاهر، طعبلي حممد، “العالقة بني الجتاهات نحو مفهوم املواطنة 
وامل�شوؤولية الجتماعية لدى طلبة اجلامعة: درا�شة ميدانية،” جملة الباحث يف العلوم 

 ،31 العدد   ،9 املجلد  الإن�صانية والجتماعية، جامعة قا�شدي مرباح ورقلة، اجلزائر، 

34
:2017

قا�شم احلربي، “تنمية املواطنة لدى طلبة اجلامعات ال�شعودية )جامعة جازان نوذجاً(.”  
32

حمدي علي، “دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة ومتثلها لدى الطالب يف ظّل حتديات العوملة: درا�شة ميدانية   
33

العربية  الإمارات  ال�شارقة،  جامعة  ال�صارقة،  جامعة  جملة  و�شوهاج،”  اأ�شيوط  جامعتي  طلبة  من  لعيّنة 

املتحدة، املجلد 14، العدد 1، 2017، �ش 60–94.

علي فار�ش وطعبلي حممد الطاهر، “العالقة بني الجتاهات نحو مفهوم املواطنة وامل�شوؤولية الجتماعية لدى   
34

طلبة اجلامعة: درا�شة ميدانية،” جملة الباحث يف العلوم الإن�صانية والجتماعية، جامعة قا�شدي مرباح 

ورقلة، اجلزائر، املجلد 9، العدد 31، 2017، �ش 369–384.
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املواطنة  مفهوم  نحو  الجتاهات  بني  العالقة  طبيعة  فح�ش  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 

عالقة  هناك  اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  اجلامعة،  طلبة  لدى  الجتماعية  وامل�شوؤولية 

ارتباطية بني الجتاهات نحو مفهوم املواطنة وامل�شوؤولية الجتماعية لدى طلبة اجلامعة.

4. الثبيتي، حممد، “دور اإدارة اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة جامعة تبوك،” 

 ،3 العدد   ،11 املجلد  ال�شعودية،  طيبة،  جامعة  الرتبوية،  للعلوم  طيبة  جامعة  جملة 

 
35

:2016

هدفت الدرا�شة اإىل معرفة دور اإدارة جامعة تبوك يف تنمية قيم املواطنة لدى الطلبة، 

وكذلك حتديد ما اإذا كانت هناك فروق يف قيم املواطنة تعزى ملتغريات امل�شتوى الدرا�شي، 

واجلن�ش، والتخ�ش�ش، وتو�شلت الدرا�شة اإىل جملة من النتائج اأهمها ارتفاع امل�شتوى 

قيم  اأعلى  يثل  للوطن  الولء  اأن  وات�شح  تبوك،  بجامعة  الطلبة  لدى  للمواطنة  العام 

املواطنة، يليه اللتزام مبعايري املجتمع، ثم ال�شعور بامل�شوؤولية الأخالقية جتاه املجتمع. 

ثانياً: الدرا�صات املحلية:

1. احلايف، حممد، “دور النخبة ال�شيا�شية يف تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة اجلامعات 

ال�شتقالل،  جامعة  لالأبحاث،  ال�صتقالل  جامعة  جملة  غزة،”  قطاع  يف  الفل�شطينية 

36
عمادة البحث العلمي والدرا�شات العليا، 2017:

الهوية  تعزيز  يف  الفل�شطينية  ال�شيا�شية  النخبة  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 

متر  التي  احلرجة  الفرتة  هذه  يف  خ�شو�شاً  الفل�شطينية،  اجلامعات  طلبة  لدي  الوطنية 

بها الق�شية الفل�شطينية، واأظهرت النتائج اأن هناك دوراً اإيجابياً كبرياً للنخبة ال�شيا�شية 

ال�شيا�شية  النخب  واأن  الفل�شطينية،  اجلامعات  طلبة  لدى  الجتماعي  الوعي  تعزيز  يف 

)الولء  والت�شحية  الوطن  حب  قيم  تعزيز  يف  جداً  كبري  بدور  اأ�شهمت  الفل�شطينية 

)القد�ش  الوطنية  بالثوابت  خ�شو�شاً  الوطنية  بالق�شايا  الوعي  عززت  كما  والنتماء(، 

والالجئني(. 

حممد الثبيتي، “دور اإدارة اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدى طلبة جامعة تبوك.”   
35

حممد احلايف، واأدهم طبيل، “دور النخبة ال�شيا�شية يف تعزيز الهوية الوطنية لدى طلبة اجلامعات الفل�شطينية   
36

والدرا�شات  العلمي  البحث  عمادة  ال�شتقالل،  جامعة  لالأبحاث،  ال�صتقالل  جامعة  جملة  غزة،”  قطاع  يف 

العليا، اأريحا، 2017.
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الفل�شطينية  الوطنية  الهوية  املفتوحة يف تعزيز  القد�ش  “دور جامعة  �شليم،  2. هبة، 
واأثره على التنمية ال�شيا�شية من وجهة نظر الطلبة،” جملة جامعة ال�صتقالل لالأبحاث، 

37
اأريحا، املجلد 2، عدد خا�ش، 2017:

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف اإىل دور جامعة القد�ش املفتوحة يف تعزيز الهوية الوطنية 

اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  الطلبة،  نظر  وجهة  من  ال�شيا�شية  التنمية  يف  واأثره  الفل�شطينية 

نتائج اأهمها اأن درجة دور جامعة القد�ش املفتوحة يف تعزيز الهوية الفل�شطينية واأثرها يف 

التنمية ال�شيا�شية كانت مرتفعة. 

الثوابت الوطنية لدى طلبة  “دور ال�شحافة املدر�شية يف تر�شيخ  3. �شمور، �شادي، 
املرحلة الثانوية يف مدار�ش حمافظات غزة “درا�شة ميدانية حتليلة”،” ر�شالة ماج�شتري، 

38
اجلامعة الإ�شالمية، كلية ال�شحافة والعلوم الإن�شانية، غزة، 2017:

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على دور ال�شحافة املدر�شية يف تر�شيخ الثوابت الوطنية 

لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدار�ش حمافظات غزة، واإلقاء ال�شوء على الواقع الفعلي 

اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  غزة،  حمافظات  يف  الثانوية  املرحلة  يف  املدر�شية  لل�شحافة 

الوطنية  الثوابت  اأكرث  من  القد�ش  ق�شية  واأن  الأوىل،  املرتبة  يف  جاءت  الوطنية  الثوابت 

الفل�شطينية التي مّت تداولها يف �شحف احلائط املدر�شية. 

4. ع�شاف، حممود، والعاجز، فوؤاد، “درجة ممار�شة اأع�شاء هيئة التدري�ش باجلامعات 
املجلة  تعزيزها،”  و�شبل  باملواطنة  املرتبطة  القيم  تدري�ش  ل�شرتاتيجيات  الفل�شطينية 

اجلمعية  والتدريب،  لال�شت�شارات  الدولية  املجموعة  املتخ�ص�صة،  الرتبوية  الدولية 

39
الأردنية لعلم النف�ش، الأردن، املجلد 6، العدد 9، 2017:

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف على تقديرات عيّنة من طلبة جامعتي الأزهر والإ�شالمية 

باملواطنة،  املرتبطة  القيم  تدري�ش  ل�شرتاتيجيات  فيها  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  ملمار�شة 

هبة �شليم، “دور جامعة القد�ش املفتوحة يف تعزيز الهوية الوطنية الفل�شطينية واأثره على التنمية ال�شيا�شية من   
37

وجهة نظر الطلبة،” جملة جامعة ال�صتقالل لالأبحاث، املجلد 2، عدد خا�ش، 2017.

مدار�ش  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الوطنية  الثوابت  تر�شيخ  يف  املدر�شية  ال�شحافة  “دور  �شمور،  �شادي   
38

والعلوم  ال�شحافة  كلية  الإ�شالمية،  اجلامعة  ماج�شتري،  ر�شالة  وميدانية،”  حتليلية  درا�شة  غزة:  حمافظات 

الإن�شانية، غزة، 2017.

حممود ع�شاف وفوؤاد العاجز، “درجة ممار�شة اأع�شاء هيئة التدري�ش باجلامعات الفل�شطينية ل�شرتاتيجيات   
39

تدري�ش القيم املرتبطة باملواطنة و�شبل تعزيزها،” املجلة الدولية الرتبوية املتخ�ص�صة، املجموعة الدولية 

لال�شت�شارات والتدريب، اجلمعية الأردنية لعلم النف�ش، الأردن، املجلد 6، العدد 9، 2017، �ش77–94.
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القيم  تدري�ش  ل�شرتاتيجيات  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  ممار�شة  اأن  اإىل  النتائج  وتو�شلت 

املرتبطة باملواطنة من وجهة الطلبة كانت كبرية. 

الوطنية الثوابت  حتقيق  يف  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  “اأثر  عالء،  بدوان،   .5 

وال�شيا�شة  الإدارة  اأكاديية  الأق�شى،  جامعة  ماج�شتري،  ر�شالة   ”،)2013–1991(

40
للدرا�شات العليا، غزة، 2016:

هدفت الدرا�شة اإىل ت�شليط ال�شوء على دور الديبلوما�شية الفل�شطينية يف احلفاظ على 

الثوابت الفل�شطينية، اإ�شافة اإىل التعرف على املعيقات التي واجهت العمل الديبلوما�شي 

الفل�شطينية دوراً مهماً يف  للديبلوما�شية  اأن  النتائج  الفل�شطيني يف هذا املجال، واأظهرت 

الفل�شطيني يف �شتى بلدان  ال�شعب  الوطنية، وحقوق  الفل�شطينية وثوابها  الق�شية  ن�رش 

العامل.

ثالثاً: الدرا�صات الأجنبية: 

1. دهان، جري�شي، و�شينول، اإي�شيل، “امل�شوؤولية الجتماعية لل�رشكات يف موؤ�ش�شات 

 
41

التعليم العايل: جامعة ا�شطنبول بيلجي نوذجاً”:

Dahan, Gresi and Senol، Isil, ”Corporate Social Responsibility in 

Higher Education Institutions: Istanbul Bilgi University Case“, American 
International Journal of Contemporary Research, Center for Promoting 

Ideas )CPI(, USA, vol. 2, no. 3, 2012.

امل�شوؤولية  ممار�شة  يف  اإ�شطنبول  بيلجي  جامعة  دور  حتليل  اإىل  الدرا�شة  هدفت 

امل�شوؤولية  جمال  يف  اإ�شطنبول  بيلجي  جامعة  اأن  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  الجتماعية، 

الجتماعية هي جتربة ناجحة، حيث يوجد يف اجلامعة 14 مركزاً يقدم خدمات للمجتمع 

والباحثني مثل مركز الدرا�شات البيئية والطاقة، ومركز البحوث الفكرية امللكية، ومركز 

الجتماعية  امل�شوؤولية  وممار�شات  اإجراءات  ا�شتيعاب  كذلك  املدين،  املجتمع  درا�شات 

للجامعة مهم جداً لكت�شاب �شمعة طيبة وميزة تناف�شية قوية. 

ماج�شتري،  ر�شالة   ”،)2013–1991( الوطنية  الثوابت  حتقيق  يف  الفل�شطينية  الدبلوما�شية  “اأثر  بدوان،  عالء   
40

جامعة الأق�شى، اأكاديية الإدارة وال�شيا�شة للدرا�شات العليا، غزة، 2016/8/1.

 Gresi Dahan and Isil Senol, “Corporate Social Responsibility in Higher Education Institutions:  
41

 Istanbul Bilgi University Case,” American International Journal of Contemporary Research,
Center for Promoting Ideas )CPI(, USA, vol. 2, no. 3, 2012.
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القيم  ال�رشقية:  اأوروبا  يف  القادة  من  جديد  جيل  “نحو  ميالين،  همفرايز،   .2
42

والجتاهات من اأجل مواطنة فاعلة”:

Humphreys, Melanie J., ”A New Generation of Leaders for Eastern 

Europe: Values and Attitudes for Active Citizenship,“ Christian Higher 
Education journal, Routledge, vol. 10, no. 3–4, 2011.

طلبة  لدى  املواطنة  تنمي  التي  والجتاهات  القيم  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 

جامعة ليتوانيا الدولية، واأظهرت نتائج الدرا�شة اأن طلبة اجلامعة لديهم قيم واجتاهات 

تقود اإىل مواطنة فعالة، واأن الطلبة الذين لديهم قيم النتماء والتكافل هم الأكرث م�شاركة 

يف اإيجاد تغيريات اإيجابية جتاه الآخرين، واأن برنامج تنمية القيادة ي�شهم يف وعي الطلبة 

باملعتقدات والقيم والجتاهات التي حتّفزهم على القيام باأفعال تعزز قيمة الوعي بالذات 

كقيمة من قيم املواطنة.

3. هو، يل-ت�شينغ، “ا�شتك�شاف ت�شورات الطلبة للمواطنة يف امل�شارات الأكاديية يف 
43

�شنغافورة”:

Ho, Li-Ching et. al., ”Civic Disparities: Exploring Students’ 
Perceptions of Citizenship within Singapore’s Academic Tracks,“ Theory 
& Research in Social Education journal, National Council for the Social 
Studies )NCSS(, Columbia, vol. 39, no. 2, spring 2011.

الطلبة يف �شنغافورة دورهم  التي يفهم بها  الكيفية  التعرف على  اإىل  الدرا�شة  هدفت 

باعتبارهم مواطنني، من م�شارات تعليمية خمتلفة، حول مفهوم الديوقراطية واملواطنة، 

واأظهرت نتائج الدرا�شة اأن جميع الطلبة و�شفوا املواطنة من حيث م�شوؤولياتهم اخلا�شة 

نحو الدولة مثل طاعة القوانني، وامل�شاركة يف الت�شويت، واأن املواطن ال�شالح هو الذي 

يحافظ على �شنغافورة نظيفة، ويطيع القوانني يف بلده، واأظهروا م�شتوى عالياً من الثقة 

من  للمواطنني،  الجتماعي  الرفاه  تاأمني  يف  املركزي  ودورها  وموؤ�ش�شاتها،  باحلكومة 

خالل توفري ال�شكن، والعمل، والتعليم، وال�شحة.

 Melanie J. Humphreys, “A New Generation of Leaders for Eastern Europe: Values and Attitudes  
42

 for Active Citizenship,” Christian Higher Education journal, Routledge, vol. 10, no. 3–4, 2011,
pp. 215–236.
 Li-Ching Ho et. al., “Civic Disparities: Exploring Students’ Perceptions of Citizenship within  

43

 Singapore’s Academic Tracks,” Theory & Research in Social Education journal, National
Council for the Social Studies )NCSS(, Columbia, vol. 39, no. 2, spring 2011, pp. 203–237.



304

درا�صات يف التطبيع مع الكيان ال�صهيوين

التعقيب على الدرا�صات ال�صابقة: 

اأوجه الت�شابه بني الدرا�شات ال�شابقة والدرا�شة احلالية:

من حيث العينة: ت�شابهت الدرا�شة احلالية يف العيّنة مع درا�شة كل من ع�شاف   .1
والعاجز 2017، ودهان و�شينول 2012.

من حيث املنهج: ت�شابهت الدرا�شة احلالية يف املنهج مع درا�شة كل من ع�شاف   .2
،2017 وعلي   ،2017 واحلربي   ،2012 و�شينول  ودهان   ،2017  والعاجز 

واحلايف  ،2016 والثبيتي   ،2017 وبدوان   ،2017 و�شمور   ،2017  وفار�ش 

و�شليم 2017، ويل-ت�شينغ هو 2011، وهمفرايز 2011.

من حيث الأدوات: ت�شابهت الدرا�شة احلالية يف الأدوات مع درا�شة كل من ع�شاف   .3
والعاجز 2017، ودهان و�شينول 2012، واحلربي 2017، وعلي 2017، وفار�ش 

2017، و�شليم  2016، واحلايف  2017، والثبيتي  2017، وبدوان  2017، و�شمور 
2017، ويل-ت�شينغ هو 2011، وهمفرايز 2011.

اأوجه الختالف بني الدرا�شات ال�شابقة والدرا�شة احلالية:

اختلفت الدرا�شة احلالية يف الهدف مع درا�شة كل من ع�شاف  من حيث الهدف:   .1
،2017 وعلي  واحلربي2017،   ،2012 و�شينول  ودهان   ،2017  والعاجز 

وفار�ش 2017، و�شمور 2017، وبدوان 2017، والثبيتي 2016، واحلايف 2017، 

و�شليم 2017، ويل-ت�شينغ هو 2011، وهمفرايز 2011.

من كل  درا�شة  مع  العيّنة  يف  احلالية  الدرا�شة  واختلفت  العينة:  حيث  من   .2 
 ،2017 وبدوان   ،2017 و�شمور   ،2017 وفار�ش   ،2017 وعلي   ،2017 احلربي 

،2017 و�شليم   ،2011 هو  ويل-ت�شينغ   ،2017 واحلايف   ،2016  والثبيتي 

وهمفرايز 2011. 

اإجراءات الدرا�صة:

امل�شوؤولية  الفل�شطينية يف تر�شيخ  التعرف على دور اجلامعات  الدرا�شة  هدفت هذه 

هذا  ويف  التطبيع،  ظّل  يف  اجلامعات  طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  وتعزيز  الجتماعية 

البيانات  جمع  يف  الباحثة  اتبعتها  التي  والإجراءات  الطريقة  اإىل  التعرف  �شيتم  الف�شل 

وتعزيز  الجتماعية،  امل�شوؤولية  تر�شيخ  يف  الفل�شطينية  اجلامعات  دور  على  للوقوف 

الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع.
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1. منهج الدرا�صة:

لقد ا�شتخدمت الباحثة املنهج الو�شفي التحليلي، وهو املنهج الذي يقوم على و�شف 

كما  الو�شف،  اأثناء  يف  التحيّز  عدم  ذلك  ويتطلب  عنها،  معلومات  وجمع  معيّنة  ظاهرة 

يتطلب درا�شة احلالة، وامل�شح ال�شامل اأو م�شح العينة. 

2. جمتمع الدرا�صة:

يتكون جمتمع الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�ش؛ وهو جمموعة العنا�رش والأفراد 

الذين ين�شّب عليهم الهتمام يف درا�شة معيّنة، اأو جمموعة امل�شاهدات التي يتم جمعها 

عن تلك العنا�رش. 

3. عّينة الدرا�صة:

املفتوحة،  القد�ش  )جامعة  يف  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  من   160 الدرا�شة  عيّنة  بلغت 

الدرا�شة  اأفراد  باختيار  الباحثة  قامت  حيث  بغزة،  فل�شطني(  وجامعة  غزة،  وجامعة 

بطريقة ع�شوائية من جمتمع الدرا�شة، ومّت توزيع اأداة الدار�شة واملتمثلة بال�شتبانة على 

اأفراد عيّنة الدرا�شة. 

واجلداول التالية تبنّي خ�شائ�ش و�شمات عيّنة الدرا�شة كما يلي:

التخ�ص�س:   •

جدول رقم 1: خ�صائ�س عينة الدرا�صة و�صماتها

الن�صبة املئوية )%(التكرارالتخ�ص�س

3018.8حا�صوب

2817.5حما�صبة

3220اإدارة

4628.8تعليم اأ�صا�صي

127.5اإعالم

127.5اإجنليزي

160100املجموع
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يتبني من اجلدول رقم 1 اأن ن�شبة الذين تخ�ش�شهم حا�شوب كانت 18.8% من عيّنة 

الدرا�شة، يف حني كانت ن�شبة الذين تخ�ش�شهم حما�شبة كانت 17.5% من عيّنة الدرا�شة، 

وكانت 20% من العيّنة تخ�ش�شهم اإدارة، وكانت 28.8% من العيّنة تخ�ش�شهم تعليم 

العيّنة  من   %7.5 وكانت  اإعالم،  تخ�ش�شهم  العيّنة  من   %7.5 كانت  حني  يف  اأ�شا�شي، 

تخ�ش�شهم اإجنليزي.

امل�صتوى الدرا�صي:  •

جدول رقم 2: امل�صتوى الدرا�صي لعينة الدرا�صة

الن�صبة املئوية )%(التكرارامل�صتوى الدرا�صي

2616.3الأول

5333.1الثاين

4226.3الثالث

3924.4الرابع

160100املجموع

يتبني من اجلدول رقم 2 اأن ن�شبة الذين يدر�شون امل�شتوى الأول كانت 16.3% من 

عيّنة  من   %33.1 كانت  الثاين  امل�شتوى  يدر�شون  الذين  ن�شبة  حني  يف  الدرا�شة،  عيّنة 

الدرا�شة، وكانت ن�شبة الذين يدر�شون امل�شتوى الثالث 26.3% من عيّنة الدرا�شة، بينما 

كانت ن�شبة الذين يدر�شون امل�شتوى الرابع %24.4.

اجلامعة:  •

جدول رقم 3: ن�صبة اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعات

الن�صبة املئوية )%(التكراراجلامعة

6741.9جامعة القد�س املفتوحة

3119.4جامعة غزة

6238.8جامعة فل�صطني

160100املجموع
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3 اأن ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�ش يف جامعة القد�ش املفتوحة  يتبني من اجلدول رقم 

غزة  جامعة  يف  التدري�ش  هيئة  اأع�شاء  ن�شبة  حني  يف  الدرا�شة،  عيّنة  من   %41.9 كانت 

كانت 19.4% من عيّنة الدرا�شة، وكانت ن�شبة اأع�شاء هيئة التدري�ش يف جامعة فل�شطني 

38.8% من عيّنة الدرا�شة. 

4. اأداة الدرا�صة: 

قامت الباحثة ببناء ا�شتبانة حول التعرف على دور اجلامعات الفل�شطينية يف تر�شيخ 

التطبيع؛  ظّل  يف  اجلامعات  طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  وتعزيز  الجتماعية  امل�شوؤولية 

وذلك لتطبيقها على عيّنة الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�ش يف جامعة القد�ش املفتوحة، 

وجامعة غزة، وجامعة فل�شطني.

وقد تكونت هذه ال�شتبانة من 33 فقرة موزعة على حمورين، وهي:

عدد الفقراتاملحاور

16تنمية امل�صوؤولية املجتمعية

17الثوابت الفل�صطينية

33املجموع

وقد راعت الباحثة يف �شياغة عبارات ال�شتبانة الأمور التالية: الو�شوح، والخت�شار، 

وتناول العبارات بجانب واحد من جوانب املو�شوع، وجتنب �شياغة العبارات بطريقة 

نفي النفي.

وقد ق�شمت الباحثة مدى ال�شتجابة يف ال�شتبانة اإىل خم�شة خيارات، وهي:

ً قليل جداًقليلمتو�صطكثريكثري جدا

درجة واحدةدرجتانثالث درجاتاأربع درجاتخم�ش درجات

54321

اأ. �صدق حمتوى ال�صتبانة:

يبحث هذا النوع من ال�شدق يف التحقق من اأن املقيا�ش اأو ال�شتبانة، التي قامت الباحثة 

من  جمموعة  على  ال�شتبانة  بعر�ش  وذلك  لقيا�شها  �شممت  ما  فعالً  تقي�ش  بت�شميمها 
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اخلباء يف املحور الذي تنتمي اإليه هذه الأداة وهو ما يعرف ب�شدق املحكمني، كما يكن 

الدرجة  الأبعاد مع  اأو  للفقرات  البينية  الرتباطات  املحتوى بح�شاب  التحقق من �شدق 

الكلية لال�شتبانة، لذلك قامت الباحثة بتعديل فقرات ال�شتبانة وذلك للتاأكد من �شدقها 

كالتايل:

�صدق املحكمني:

�شورتها  يف  ال�شتبانة  عر�ش  ثم  ال�شتبانة،  فقرات  �شياغة  من  الباحثة  انتهاء  بعد 

من  جامعيني  اأ�شاتذة  خ�شو�شاً  الرتبوي  امليدان  يف  املخت�شني  املحكمني  على  الأولية 

فقرات  �شالحية  حول  باآرائهم  والإدلء  لتحكيمها  الرتبية،  جمال  يف  املتخ�ش�شني 

ال�شتبانة اأو تعديل بع�ش فقرات ونقل فقرات مكان اأخرى اأو حذف فقرات، و�شياغتها 

عليها،  التعديالت  بع�ش  اإجراء  وبعد  ال�شتبانة،  و�شالحية  اأي�شاً،  لغوية  ناحية  من 

هذه  حمتوى  �شدق  اإىل  يطمئنوا  الباحثة  جعل  مما  والو�شوح،  بالدقة  فقراتها  لتت�شف 

ال�شتبانة، و�شالحية تطبيقها على عيّنة الدرا�شة. 

�صدق الت�صاق الداخلي: 

عيّنه  على  ال�شتبانة  بتطبيق  لال�شتبانة  الداخلي  الت�شاق  �شدق  من  التحقق  جرى 

فقرات  من  فقرة  كل  درجات  بني  بري�شون  ارتباط  معامل  ح�شاب  ومّت  ا�شتطالعية 

احلزمة  برنامج  با�شتخدام  وذلك  اإليه  تنتمي  الذي  للمجال  الكلية  والدرجة  ال�شتبانة، 

 Statistical Package for Social اأ�ش(  اأ�ش  بي  )اأ�ش  الجتماعية  للعلوم  الإح�شائية 

.Sciences )SPSS(

املجتمعية(  امل�شوؤولية  )تنمية  الأول  املحور  لفقرات  الداخلي  الت�شاق  معامالت   .1

والدرجة الكلية لفقراته كما هو مبني باجلدول رقم 4.
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جدول رقم 4: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات املحور الأول )تنمية امل�صوؤولية 

املجتمعية( مع الدرجة الكلية للمحور

الفقرةم
معامل 

الرتباط
م�صتوى الدللة

1
ي�صجع ع�صو هيئة التدري�س الطلبة اخل�صوع لدورات 

تدريبية لتنمية قدرة الطلبة على امل�صاركة املجتمعية.
دالة عند 0.5500.01

2
ي�صتخدم ع�صو هيئة التدري�س اأ�صاليب ت�صجيعية لتحفيز 

الطلبة على امل�صاركة الفعالة يف املجتمع.
دالة عند 0.4410.01

دالة عند 0.4540.01ي�صارك ع�صو هيئة التدري�س الطلبة باملنا�صبات الوطنية.3

4
ينمى ع�صو هيئة التدري�س مبداأ امل�صاركة يف حّل امل�صكالت 

املجتمعية.
دالة عند 0.3880.01

5
يحث ع�صو هيئة التدري�س الطلبة على ممار�صة احلياة 

ال�صيا�صية داخل اجلامعة.
دالة عند 0.4770.01

6
ير�صد ع�صو هيئة التدري�س الطلبة لالأن�صطة التي تنا�صب 

قدراتهم.
دالة عند 0.7110.01

7
ينظم ع�صو هيئة التدري�س دروات تدريبية لتنمية مهارات 

الطلبة اخلريجني.
دالة عند 0.5170.01

8
ي�صارك ع�صو هيئة التدري�س الطلبة يف الن�صاطات 

اجلامعية.
دالة عند 0.5330.01

9
يناق�س ع�صو هيئة التدري�س طالبه يف احلديث عن م�صاكل 

املجتمع.
دالة عند 0.5920.01

10
ي�صاعد ع�صو هيئة التدري�س طالبه يف تنظيم فاعليات �صّد 

التطبيع.
دالة عند 0.5930.01

11
يحث ع�صو هيئة التدري�س طلبته للم�صاركة يف النتخابات 

الرئا�صية والت�رشيعية والبلديات.
دالة عند 0.4780.01

12
ي�صجع ع�صو هيئة التدري�س الطلبة على القيام بالن�صاطات 

املجتمعية واملتعلقة بالق�صايا الوطنية كالتطبيع.
دالة عند 0.5880.01

13
ي�صاهم ع�صو هيئة التدري�س يف ن�رش املعلومات املتعلقة 

بال�صخ�صيات الوطنية الفل�صطينية لدى الطلبة.
دالة عند 0.7040.01

14
يغر�س ع�صو هيئة التدري�س لدى الطلبة خطورة تطبيق 

�صفقة القرن.
دالة عند 0.6090.01

15
يوؤكد ع�صو هيئة التدري�س على اأحقية ال�صعب الفل�صطيني 

با�صرتداد اأرا�صيه وفق حدود 1948.
دالة عند 0.4460.01

دالة عند 0.3540.01ي�صارك ع�صو هيئة التدري�س الطلبة يف اإحياء ذكرى النكبة.16
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يبني اجلدول ال�شابق معامالت الرتباط بني كل فقرة من فقرات املحور الأول )تنمية 

امل�شوؤولية املجتمعية(، والدرجة الكلية لفقراته، دالة عند م�شتوى دللة 0.01، ومعامالت 

اأكب من قيمة املح�شوبة  0.354-0.711، وكذلك قيمة ر  املدى   الرتباط حم�شورة بني 

ر اجلدولية عند م�شتوى دللة 0.05 ودرجة حرية 159 والتي ت�شاوي 0.3988، وبذلك 

تعدُّ فقرات املحور الأول )تنمية امل�شوؤولية املجتمعية(، �شادقة وتقي�ش ما و�شعت لقيا�شه.

والدرجة  الفل�شطينية(  )الثوابت  الثاين  املحور  لفقرات  الداخلي  الت�شاق  معامالت   .2

الكلية لفقراته كما هو مبني باجلدول رقم 5.

 جدول رقم 5: معامل ارتباط كل فقرة من فقرات املحور الثاين )الثوابت الفل�صطينية(

مع الدرجة الكلية للمحور )الثوابت الفل�صطينية(

الفقرةم
 معامل

الرتباط
م�صتوى الدللة

1
يغر�س ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته مفاهيم الوحدة 

الوطنية الفل�صطينية.
دالة عند 0.7170.01

2
ين�رش ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته ثقافة التفاهم واإنهاء 

النق�صام.
دالة عند 0.6660.05

3
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته النتماء للوطن الواحد 

والهوية وامل�صري امل�صرتك.
دالة عند 0.6050.01

4
ينمي ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته النخراط يف العمل 

ال�صيا�صي داخل اجلامعة.
دالة عند 0.6230.01

5
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته مفاهيم وثقافة حّق 

العودة لالجئني.
دالة عند 0.6030.01

6
يناق�س ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته املعلومات الكافية 

عن دور وكالة غوث وت�صغيل الالجئني الفل�صطينيني يف دعم 

الق�صية الفل�صطينية.

دالة عند 0.6160.01

7
ير�ّصخ ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته قيم الولء والنتماء 

للهوية الوطنية.
دالة عند 0.6830.01

دالة عند 0.7680.01يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته الوعي يف حترير القد�س.8

دالة عند 0.6440.01يغر�س ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته حّق الالجئني يف العودة.9

10
يناق�س ع�صو هيئة التدري�س مع طلبته احلق يف اإقامة دولة 

فل�صطينية.
دالة عند 0.7320.01
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الفقرةم
 معامل

الرتباط
م�صتوى الدللة

11
ير�صخ ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته املقاومة كحق م�رشوع 

ل�صرتداد احلقوق امل�صلوبة.
دالة عند 0.7890.01

12
يدعم ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته الإميان بالق�صية 

الفل�صطينية كالتطبيع.
دالة عند 0.5220.01

13
يحث ع�صو هيئة التدري�س طلبته على امل�صاركة يف م�صريات 

لالعرتا�س على تقلي�صات وكالة الغوث الأونروا يف خدماتها.
دالة عند 0.3860.01

14
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته امل�صاركة يف فعاليات 

اإنهاء النق�صام وحتقيق امل�صاحلة.
دالة عند 0.6390.01

دالة عند 0.4410.01يهتم ع�صو هيئة التدري�س بتوعية طلبته بق�صية الأ�رشى.15

16
يعمل ع�صو هيئة التدري�س با�صتمرار على تعزيز قيم ال�صمود 

واملقاومة عند طلبته.
دالة عند 0.5930.01

17
ينظم ع�صو هيئة التدري�س لقاءات خمتلفة للحديث عن خطورة 

التطبيع.
دالة عند 0.5720.01

يبني اجلدول ال�شابق معامالت الرتباط بني كل فقرة من فقرات املحور الثاين )الثوابت 

الفل�شطينية(، والدرجة الكلية لفقراته، دالة عند م�شتوى دللة 0.01 و0.05، ومعامالت 

الرتباط حم�شورة بني املدى 0.386-0.789، وكذلك قيمة ر املح�شوبة اأكب من قيمة ر 

0.3388، وبذلك  159 والتي ت�شاوي  0.01 ودرجة حرية  اجلدولية عند م�شتوى دللة 

تعدُّ فقرات املحور الثاين )الثوابت الفل�شطينية( �شادقة وتقي�ش ما و�شعت لقيا�شه.

ب. ثبات ال�صتبانة: 

اأجرت الباحثة خطوات للتاأكد من ثبات ال�شتبانة وذلك بعد تطبيقها على اأفراد العيّنة 

ال�شتطالعية بطريقتني، وهما: التجزئة الن�شفية ومعامل األفا كرونباخ. 

طريقة التجزئة الن�صفية: 

التجزئة  بطريقة  ال�شتبانة  ثبات  حل�شاب  ال�شتطالعية  العيّنة  درجات  ا�شتخدام  مّت 

ال�شتبانة وكذلك  الأول لكل حمور من حماور  الن�شف  احت�شبت درجة  الن�شفية حيث 

ثم  الن�شفني،  بني  الرتباط  معامل  بح�شاب  وذلك  الدرجات،  من  الثاين  الن�شف  درجة 

جرى تعديل طول املحور با�شتخدام معادلة �شبريمان براون للت�شحيح ح�شب املعادلة 

التالية:
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معامل الثبات:

مّت ح�شاب ثبات ال�شتبيان با�شتخدام قانون التجزئة الن�شفية وذلك باإيجاد معامل 

الرتباط لبري�شون بني جمموع الفقرات زوجية الرتبة وجمموع الفقرات فردية الرتبة، 

واجلدول رقم 6 يو�شح ذلك: 

جدول رقم 6: يو�صح معامالت الرتباط بني ن�صفي كل حمور من حماور ال�صتبانة قبل 

التعديل وحماور الرتباط بعد التعديل

املحور
 عدد

الفقرات

 معامل الرتباط

قبل التعديل

 معامل الرتباط

بعد التعديل

160.7470.855املحور الأول )تنمية امل�صوؤولية املجتمعية(

170.9000.947املحور الثاين )الثوابت الفل�صطينية(

330.9140.955املجموع

اأن ال�شتبانة  الثبات متو�شط، وهذا يدل على  اأن معامل  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 

تتمتع بدرجة جيدة من الثبات، لذلك يكن للباحثة تطبيقها على عيّنة الدرا�شة.

طريقة األفا كرونباخ:

ا�شتخدمت الباحثة طريقة اأخرى من طرق ح�شاب الثبات وهي طريقة األفا كرونباخ، 

وذلك لإيجاد معامل ثبات ال�شتبانة، حيث حددت قيمة معامل األفا لكل حمور من حماور 

ال�شتبانة وكذلك لال�شتبانة ككل، واجلدول رقم 7 يو�شح ذلك: 

جدول رقم 7: يو�صح معامالت األفا كرونباخ لكل حمور من حماور ال�صتبانة

معامل األفا كرونباخعدد الفقراتاملحور

160.855املحور الأول )تنمية امل�صوؤولية املجتمعية(

170.947املحور الثاين )الثوابت الفل�صطينية(

330.955املجموع

اأن  0.421، وهذا يدل على  يت�شح من اجلدول ال�شابق اأن معامالت الثبات اأعلى من 

عيّنة  على  تطبيقها  للباحثة  يكن  لذلك  الثبات،  من  متو�شطة  بدرجة  تتمتع  ال�شتبانة 

الدرا�شة.
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املعاجلة الإح�صائية: 

اأ�ش وهي  اأ�ش  اأ�ش بي  للتحقق من �شحة الفرو�ش قامت الباحثة با�شتخدام برنامج 

كالتايل: 

اختبار ت T. test حل�شاب دللة الفروق بني جمموعتني م�شتقلتني وغري مرتبطتني.   •

اختبار حتليل التباين الأحادي لإيجاد دللة الفروق بني متو�شطات درجات املجموعات   •
الثالثة.

املتو�شطات احل�شابية، والنحرافات املعيارية، والتكرارات والن�شب املئوية.   •

ومدى  ال�شتبانة  �شدق  من  للتاأكد  و�شبريمان  بري�شون  من  لكل  الرتباط  معامالت   •
ارتباط كل بند من بنود ال�شتبانة مبجالها، وكذلك مدى ارتباط كل جمال باملجموع 

الكلي لال�شتبانة.

ح�شاب ثبات ال�شتبانة با�شتخدام قانون التجزئة الن�شفية.  •

معادلة كرونباخ األفا لإيجاد ثبات ال�شتبانة.  •

حتليل النتائج:

يتناول هذا الق�شم عر�ش وحتليل لأهم النتائج الإح�شائية التي مّت الو�شول اإليها حول 

م�شكلة الدرا�شة والتي تهدف اإىل درا�شة دور اجلامعات الفل�شطينية يف تر�شيخ امل�شوؤولية 

على  وبناء  التطبيع،  ظّل  يف  اجلامعات  طالب  لدى  الوطنية  الثوابت  وتعزيز  الجتماعية 

حتليل نتائج الدرا�شة مّت اختبار الفر�شيات ومناق�شتها، والتعليق عليها وتف�شريها مبا 

يتنا�شب مع م�شكلة الدرا�شة.

تبنت  فقد  الدرا�شة،  اأداة  اإعداد  يف  اخلما�شي  ليكرت  مقيا�ش  ا�شتخدم  قد  اإنه  حيث 

ا�شتخدام  عند  فقرة  كل  اجتاه  على  للحكم   ،8 رقم  جدول  يف  املو�شح  املعيار  الدرا�شة 

الو�شط احل�شابي  قيمة  ب�شكل رئي�شي على  بالعتماد  ليكرت اخلما�شي، وذلك  مقيا�ش 

والوزن الن�شبي لتحديد م�شتوى املوافقة على فقرات الدرا�شة وحماورها.
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جدول رقم 8: �صلّم املقيا�س امل�صتخدم يف الدرا�صة

كثري جداًكثريمتو�صطقليلقليل جداًامل�صتوى

الو�صط 

احل�صابي
اأقل من 1.97

1.80
اإىل 2.59

2.60
اإىل 3.39

3.40
اإىل 4.19

اأكرث من 4.20

الوزن الن�صبي 

)%(
اأقل من %35.9

%36
اإىل %51.9

%52
اإىل %67.9

%68
اإىل %83.9

اأكرث من %84

وهذا يعطي دللة اإح�شائية على اأن:

املتو�شطات التي تقل عن 1.79 تدل على وجود معار�شة �شديدة على الفقرة اأو فقرات   •
املحور ككل.

الفقرة على  معار�شة  وجود  على  تدل   2.59 اإىل   1.80 بني  املح�شورة  املتو�شطات   • 
اأو فقرات املحور ككل.

الفقرة على  الإجابة  حيادية  على  تدل   3.39 اإىل   2.60 بني  املح�شورة  املتو�شطات   • 
اأو فقرات املحور ككل.

فقرات  اأو  الفقرة  على  املوافقة  على  تدل   4.19 اإىل   3.40 بني  املح�شورة  املتو�شطات   •
املحور ككل.

املتو�شطات التي تزيد عن 4.20 تدل على املوافقة ال�شديدة على الفقرة اأو فقرات املحور   •
ككل.

حتليل نتائج ال�صوؤال الرئي�صي:

وتعزيز  الجتماعية  امل�صوؤولية  تر�صيخ  يف  الفل�صطينية  اجلامعات  دور  “ما 
الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع؟”.

ويتفرع من ال�شوؤال الرئي�شي الت�شاوؤلت الفرعية التالية: 

 1. ما دور اجلامعات الفل�صطينية يف تر�صيخ امل�صوؤولية الجتماعية لدى طالب
            اجلامعات يف ظّل التطبيع؟ 

املحور  فقرات  على  الدرا�شة  عيّنة  اأفراد  ا�شتجابات  م�شتوى  اأن  النتائج  اأ�شارت 

الأول )تنمية امل�شوؤولية املجتمعية( بلغ م�شتوى املوافقة بدرجة 70.7%، بينما ح�شلت 
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الفقرة رقم 4 والتي ن�شها “ينمي ع�شو هيئة التدري�ش مبداأ امل�شاركة يف حّل امل�شكالت 

 ،%81.2 املئوية  ن�شبتها  الن�شبي وكانت  الوزن  الأول ح�شب  الرتتيب  املجتمعية.” على 

“يحث ع�شو هيئة التدري�ش الطلبة على ممار�شة  5 والتي ن�شها  وح�شلت الفقرة رقم 

وكانت  الن�شبي  الوزن  ح�شب  الأخري  الرتتيب  على  اجلامعة.”  داخل  ال�شيا�شية  احلياة 

ن�شبتها املئوية %60.

جدول رقم 9: الو�صط احل�صابي والنحراف املعياري والوزن الن�صبي للمحور الأول 

)تنمية امل�صوؤولية املجتمعية(

املتو�صطالفقرةم
النحراف

املعياري

الوزن

الن�صبي

1
ي�صجع ع�صو هيئة التدري�س الطلبة اخل�صوع لدورات 

تدريبية لتنمية قدرة الطلبة على امل�صاركة املجتمعية.
3.590.9771.80

2
ي�صتخدم ع�صو هيئة التدري�س اأ�صاليب ت�صجيعية 

لتحفيز الطلبة على امل�صاركة الفعالة يف املجتمع.
3.631.1372.60

3
ي�صارك ع�صو هيئة التدري�س الطلبة امل�صاركة 

باملنا�صبات الوطنية.
3.410.8768.20

4
ينمي ع�صو هيئة التدري�س مبداأ امل�صاركة يف حّل

امل�صكالت املجتمعية.
4.060.7781.20

5
يحث ع�صو هيئة التدري�س الطلبة على ممار�صة 

احلياة ال�صيا�صية داخل اجلامعة.
3.000.9960.00

6
ير�صد ع�صو هيئة التدري�س الطلبة لالأن�صطة التي 

تنا�صب قدراتهم.
3.521.0370.40

7
ينظم ع�صو هيئة التدري�س دروات تدريبية لتنمية 

مهارات الطلبة اخلريجني.
3.190.7963.80

8
 ي�صارك ع�صو هيئة التدري�س الطلبة يف الن�صاطات

اجلامعية.
3.911.0678.20

9
يناق�س ع�صو هيئة التدري�س طالبه يف احلديث عن 

م�صاكل املجتمع.
3.751.1375.00

3.471.0969.40ي�صاعد ع�صو هيئة التدري�س طالبه يف حّل م�صاكلهم.10

11
يحث ع�صو هيئة التدري�س طلبته للم�صاركة يف 

النتخابات الرئا�صية والت�رشيعية والبلديات.
3.380.9667.60

12
ي�صجع ع�صو هيئة التدري�س الطلبة على القيام 

بالن�صاطات املجتمعية واملتعلقة بالق�صايا الوطنية.
3.840.7376.80
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املتو�صطالفقرةم
النحراف

املعياري

الوزن

الن�صبي

13
ي�صاهم ع�صو هيئة التدري�س يف ن�رش املعلومات 

املتعلقة بال�صخ�صيات الوطنية الفل�صطينية لدى 

الطلبة.

3.101.2862.00

14
يغر�س ع�صو هيئة التدري�س لدى الطلبة خطورة 

تطبيق �صفقة القرن.
3.141.2962.80

15
يوؤكد ع�صو هيئة التدري�س على اأحقية ال�صعب 

الفل�صطيني با�صرتداد اأرا�صيه وفق حدود 1948.
3.750.8975.00

16
ي�صارك ع�صو هيئة التدري�س الطلبة يف اإحياء ذكرى 

النكبة.
3.811.2176.20

3.530.5470.70الدرجة الكلية

طالب لدى  الوطنية  الثوابت  تعزيز  يف  الفل�صطينية  اجلامعات  دور  ما   .2 
              اجلامعات يف ظّل التطبيع؟ 

اأ�شارت النتائج اأن م�شتوى ا�شتجابات اأفراد عيّنة الدرا�شة على فقرات املحور الثاين 

)الثوابت الفل�شطينية( بلغ م�شتوى املوافقة بدرجة 76.1%، بينما ح�شلت الفقرة رقم 3 

والهوية  الواحد  للوطن  النتماء  طلبته  لدى  التدري�ش  هيئة  ع�شو  “يعزز  ن�شها  والتي 

املئوية  ن�شبتها  وكانت  الن�شبي  الوزن  ح�شب  الأول  الرتتيب  على  امل�شرتك.”  وامل�شري 

بتوعية  التدري�ش  هيئة  ع�شو  “يهتم  ن�شها  والتي   15 رقم  الفقرة  وح�شلت   ،%86.4
ن�شبتها  وكانت  الن�شبي  الوزن  ح�شب  الأخري  الرتتيب  على  الأ�رشى.”  بق�شية  طلبته 

املئوية %61.2.

جدول رقم 10: الو�صط احل�صابي والنحراف املعياري والوزن الن�صبي

للمحور الثاين )الثوابت الفل�صطينية(

املتو�صطالفقرةم
النحراف

املعياري

الوزن

الن�صبي

1
يغر�س ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته مفاهيم 

الوحدة الوطنية الفل�صطينية. 
4.150.8283.00

2
ين�رش ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته ثقافة 

التفاهم واإنهاء النق�صام. 
4.210.8284.20

3
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته النتماء 

للوطن الواحد والهوية وامل�صري امل�صرتك. 
4.320.8486.40
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املتو�صطالفقرةم
النحراف

املعياري

الوزن

الن�صبي

4
ينمي ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته النخراط يف 

العمل ال�صيا�صي داخل اجلامعة. 
3.341.1566.80

5
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته مفاهيم 

وثقافة حّق العودة لالجئني. 
3.881.0277.60

6

يناق�س ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته 

املعلومات الكافية عن دور وكالة غوث وت�صغيل 

الالجئني الفل�صطينيني )الأونروا( يف دعم الق�صية 

الفل�صطينية. 

3.441.0268.80

7
ير�صخ ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته قيم الولء 

والنتماء للهوية الوطنية. 
4.180.8183.60

8
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته الوعي يف 

حترير القد�س.
4.020.8980.40

9
يغر�س ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته حّق 

الالجئني يف العودة. 
4.041.0080.80

10
يناق�س ع�صو هيئة التدري�س مع طلبته احلق يف 

اإقامة دولة فل�صطينية.
3.920.9878.40

11
ير�صخ ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته املقاومة 

كحق م�رشوع ل�صرتداد احلقوق امل�صلوبة. 
3.741.2974.80

12
يدعم ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته الإميان 

بالق�صية الفل�صطينية. 
4.050.9981.00

13
يحث ع�صو هيئة التدري�س طلبته على امل�صاركة يف 

م�صريات لالعرتا�س على تقلي�صات وكالة الغوث 

وت�صغيل الالجئني )الأونروا( يف خدماتها. 

3.711.1974.20

14
يعزز ع�صو هيئة التدري�س لدى طلبته امل�صاركة يف 

فعاليات اإنهاء النق�صام وحتقيق امل�صاحلة. 
3.790.8875.80

15
يهتم ع�صو هيئة التدري�س بتوعية طلبته بق�صية 

الأ�رشى. 
3.061.2661.20

16
يعمل ع�صو هيئة التدري�س با�صتمرار على تعزيز 

قيم ال�صمود واملقاومة عند طلبته. 
3.690.8873.80

17
ينظم ع�صو هيئة التدري�س لقاءات خمتلفة للحديث 

عن دور الحتالل يف تهويد العملية التعليمية داخل 

مدينة القد�س. 

3.141.3862.80

3.800.6376.10الدرجة الكلية
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اختبار الفر�صيات:

1. هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى )α≤0.05( لدور اجلامعات 
تعزى  التطبيع  ظّل  يف  اجلامعات  طالب  لدى  الجتماعية  امل�صوؤولية  تر�صيخ  يف 

للمتغريات الآتية: امل�صتوى التعليمي، واجلامعة؟

 )H0( العدمية  الفر�شية  اختبار  مّت  الأحادي  التباين  حتليل  اختبار  با�شتخدام 

لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  تن�ش  التي 

اجلامعات يف تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى 

التي   )H1( البديلة  الفر�شية  مقابل  واجلامعة،  التعليمي،  امل�شتوى  الآتية:  للمتغريات 

اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  على  تن�ش 

يف تر�شيخ امل�شوؤولية الجتماعية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى للمتغريات 

الآتية: امل�شتوى التعليمي، واجلامعة، وللتحقق من �شحة الفر�شية مّت ا�شتخدام اختبار 

حتليل التباين الأحادي واجلدول يو�شح ذلك:

جدول رقم 11: معامل حتليل التباين الأحادي لإيجاد فروق ذات دللة اإح�صائية يف 

تر�صيخ امل�صوؤولية الجتماعية تعزى للمتغريات الآتية: امل�صتوى التعليمي، واجلامعة

م�صدر التبايناملتغريات
جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متو�صط

املربعات

قيمة 

)ف(

قيمة

الدللة

م�صتوى

الدللة

امل�صتوى 

التعليمي

2.72030.907بني املجموعات

2.2640.073
غري دالة

اإح�شائياً
43.3251560.278داخل املجموعات

46.045159املجموع

اجلامعة

0.89920.449بني املجموعات

1.5630.213
غري دالة

اإح�شائياً
45.1461570.288داخل املجموعات

46.045159املجموع

عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  اإىل  اجلدول  يف  الواردة  النتائج  اأظهرت 

طالب  لدى  الجتماعية  امل�شوؤولية  تر�شيخ  يف  اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى 

التعليمي، واجلامعة، حيث  اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى للمتغريات الآتية: امل�شتوى 

كانت قيمة الدللة غري دالة اإح�شائياً عند م�شتوى الدللة )α=0.05( للمتغريات التالية، 

وبالتايل نقبل الفر�شية العدمية.
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2. هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى )α≤0.05( لدور اجلامعات 

يف تعزيز الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى للمتغريات 

الآتية: امل�صتوى التعليمي، واجلامعة؟

التي   )H0( العدمية  الفر�شية  اختبار  مّت  الأحادي  التباين  حتليل  اختبار  با�شتخدام 

تن�ش على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى )α≤0.05( لدور اجلامعات 

يف تعزيز الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف ظّل التطبيع تعزى للمتغريات الآتية: 

وجود  على  تن�ش  التي   )H1( البديلة  الفر�شية  مقابل  واجلامعة،  التعليمي،  امل�شتوى 

الثوابت  تعزيز  يف  اجلامعات  لدور   )α≤0.05( م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق 

الوطنية لدى طالب اجلامعات الالجئني يف ظّل التطبيع تعزى للمتغريات الآتية: امل�شتوى 

التباين  حتليل  اختبار  ا�شتخدام  مّت  الفر�شية  �شحة  من  وللتحقق  واجلامعة،  التعليمي، 

الأحادي واجلدول يو�شح ذلك:

جدول رقم 12: معامل حتليل التباين الأحادي لإيجاد فروق ذات دللة اإح�صائية يف 

تعزيز الثوابت الوطنية تعزى للمتغريات الآتية: امل�صتوى التعليمي، واجلامعة

م�صدر التبايناملتغريات
جمموع

املربعات

درجة

احلرية

متو�صط

املربعات

قيمة 

)ف(
قيمة

الدللة

م�صتوى

الدللة

امل�صتوى 

التعليمي

1.76730.589بني املجموعات

1.5200.211
غري دالة

اإح�شائياً
60.4291560.387داخل املجموعات

62.196159املجموع

اجلامعة

0.47020.235بني املجموعات

0.5970.551
غري دالة

اإح�شائياً
61.7271570.393داخل املجموعات

62.196159املجموع

عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  اإىل  اجلدول  يف  الواردة  النتائج  اأظهرت 

م�شتوى )α≤0.05( لدور اجلامعات يف تعزيز الثوابت الوطنية لدى طالب اجلامعات يف 

قيمة  كانت  حيث  واجلامعة،  التعليمي،  امل�شتوى  الآتية:  للمتغريات  تعزى  التطبيع  ظّل 

وبالتايل  التالية،  للمتغريات   )α=0.05( الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائياً  دالة  غري  الدللة 

نقبل الفر�شية العدمية.
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النتائج والتو�شيات:

النتائج:
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Abstract

The Role of the Palestinian Universities in Developing Social 

Responsibility and Strengthening National Fundamentals in 

University Students in Light of Normalization

The study aims to identify the role of the Palestinian universities in 

developing social responsibility and strengthening national fundamentals 

in university students in light of normalization. The sample of the study 

consisted of 160 members of the Faculty )Al-Quds Open University, 

Gaza University, University of Palestine( in Gaza, The study used the 

descriptive analytical approach, its tool was a questionnaire, and the 

results were based on statistical analysis showed the following:

1. There are no statistically significant differences at the (α ≤ 0.05) 

level of the role of universities in developing social responsibility in 

university students in light of normalization, that are attributed to the 

educational level and the university. 

2. There are no statistically significant differences at the (α ≤ 0.05) level 

of the role of universities in strengthening national fundamentals in 

university students in light of normalization, that are attributed to the 

educational level and the university.

Keywords:

The Palestinian universities Social responsibility National fundamentals

Normalization
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