استثمار ذو قيمة
ٌ
لمسؤولية عظيمة
ٍ

ً
حفاظا على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بجامعة
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل يتوجب اإلبالغ في حال الرغبة باستخدام فكرة أو مضمون
ً
فردا من األفراد ألي سبب من األسباب أو
هذا الكتيب من قبل أي جهة من الجهات أو
إعادة تشكيله أو إعادة تصميمه بأي طريقة كانت،وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية ©

وطن طموح
ٌ
مواطنه مسؤول
ُ

المحتويات
مفه ــوم المس ــؤولية المجتمعي ــة بجامع ــة اإلم ــام
عبدالرحم ــن ب ــن فيص ــل
الممكّنات المعزّ زة لتطبيق مفهوم
المسؤولية المجتمعية بالجامعة.
السياس ــات المس ــتحدثة بالجامع ــة لتعزي ــز تطبي ــق
مفه ــوم المس ــؤولية المجتمعي ــة.
تجربة الجامعة في بنك المسؤولية المجتمعية.
تعريـــف بنـــك المســـؤولية المجتمعيـــة بجامعـــة
اإلمـــام عبدالرحمـــن الفيصـــل
مراحل نمو نظام بنك المسؤولية
المجتمعية.
الهدف العام لبنك المسؤولية المجتمعية.
األهداف التفصيلية لبنك المسؤولية
المجتمعية.
مسوغات بنك المسؤولية المجتمعية.
المنافذ الثالث للمسؤولية المجتمعية
المفعلة في البنك.
َّ

الجه ــات المش ــاركة ف ــي بن ــك المس ــؤولية
المجتمعي ــة (عل ــى مس ــتوى الجامع ــات).
الفئـــات المشـــغلة لبنـــك المســـؤولية
المجتمعيـــة (علـــى مســـتوى الجامعـــات).
مؤشرات أداء بنك المسؤولية المجتمعية.
المخرجات النهائية لبنك المسؤولية
المجتمعية.
الريادة في أتمتة المسؤولية المجتمعية.
مميزات بنك المسؤولية المجتمعية من
تجربة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
الرؤية المستقبلية لبنك المسؤولية
المجتمعية.
األثـــر المترتـــب علـــى قطـــاع التعليـــم مـــن
تطبيـــق بنـــك المســـؤولية المجتمعيـــة.
الخاتمة.

تزامناً مع رؤية المملكة  ،2030وإحداث التغيير اإليجابي في
النسق االجتماعي واالقتصادي والبيئي ُأطلق
“بنك المسؤولية المجتمعية”
كنقلة نوعية رائدة تهديها جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل كجزء
حية لما نحظى به من دعم
من مسؤوليتها تجاه المجتمع ،وترجمة ّ
ومساندة من والة األمر حفظهم الله.
د .عبدالله الربيش
مدير جامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل

انطالقاً من إيمان جامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل بمسؤوليتها
المجتمعية وضرورة توظيف خبراتها وإمكاناتها كصرح علمي
ً
وتمشيا مع متطلبات
أكاديمي من أجل خدمة المجتمع وتنميته,
االعتماد األكاديمي المؤسسي والبرامجي ،فقد تم تدشين “بنك
المسؤولية المجتمعية بجامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل” محققين
بذلك الريادة على مستوى العالم في استحداث أنموذج فريد بآليته
التنظيمية ،رائد بأهدافه في مأسسة المسؤولية المجتمعية ،وهو
تطور مفاهيم خدمة المجتمع بالجامعة ،وما آلت إليه
خير شاهد على
ّ
مراحل التوثيق والقياس من تطور ملموس له أثره بالشك في رفع
كفاءة أداء الجامعة تجاه مجتمعها.
أ .د .عبدالله القاضي
وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع

“بنــك المســؤولية المجتمعيــة” رؤيــة ورســالة ،،طمــوح وهــدف،،
واليــوم واقــع ملمــوس نشــهد مــن خاللــه بصمــة وقيمــة تضــاف
ـجل إنجــازات الجامعــة تحــت مظلــة المســؤولية المجتمعيــة.
إلــى سـ ّ
وافــر الشــكر وعظيــم االمتنــان لــكل مــن آمــن بخطــى العمــادة مــن
ـص بالذكــر شــريك العمــادة األول
قياديــي ومنســوبي الجامعــة ..ونخـ ُّ
فــي الفكــر والتنفيــذ عمــادة االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات ،الذيــن
يدخــروا جهـ ًـدا لتحقيــق مــا وصلنــا إليــه اليــوم.
لــم ّ
ســويا هــذا
وأشــد علــى يــد كل مــن ســاهم فــي ســبيل أن نحصــد
ً
ّ
ً
ونبــع عطــاءٍ مســتدام بــإذن اللــه
فخــرا،
اإلنجــاز..
َ
للجامعة والمجتمع والوطن.
د .نجاح القرعاوي
عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة

ً
حديثــا فــي مجــال
أحــد أهــم التجــارب التقنيــة التــي لمســناها
المســؤولية المجتمعيــة هــي تجربــة جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن بــن
فيصــل فــي بنــك المســؤولية المجتمعيــة.
ونحــن نســعى بمــا نقدمــه مــن دعــم ورعاية للبنــك لمشــاركة الجامعة
جهودهــا فــي تعزيــز مفاهيــم المســؤولية المجتمعيــة ،وطموحهــا
فــي نقــل هــذه التجربــة علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية
والعالــم بأجمعــه.
ً
جميعــا علــى قــدر مــا نحملــه علــى عاتقنــا مــن
آمليــن أن نكــون
مســؤوليات تجــاه مجتمعاتنــا ،وعلــى قــدر الثقــة التــي يوليهــا لنــا
قــادة هــذا الوطــن المعطــاء.
المهندس أمين الناصر
رئيس شركة أرامكو السعودية
وكبير إدارييها التنفيذيين

الراعي الرسمي لبنك
المسؤولية المجتمعية

مفهوم المسؤولية المجتمعية بجامعة
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
تعد جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل من أوائل
ُّ
الجامعات التي تسعى والتزال لمأسسة المسؤولية
المجتمعية والعمل التطوعي وتأطير مفاهيمها والتي
غالبا ما يتم الخلط بينها ،مستندة بمنهجها إلى ما ورد في
ً
القرآن الكريم والسنة النبوية من آيات وأحاديث تأصل
الفرق بين المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي،
وتحث على تطبيقها في شتى نواحي الحياة.
إذ يتجلى مفهوم (المسؤولية المجتمعية) بجامعة
اإلمام عبدالرحمن بن فيصل والذي أشبه مايكون بزكاة
علم الجامعة للمجتمع بالتزام الجامعة بممارسة مستدامة
لمجموعة من المبادئ والقيم التي تخدم المجتمع وتحقق
أبعاد التنمية المستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئية،
ووضع اإلطار العام لتفعيلها عبر المنافذ الجامعية وفق
تؤمن تحقيق
اإلمكانات المتاحة ،ووفق خطط وأسس
ِّ
عال من الفاعلية والمرونة من خالل
األهداف بمستوى
ٍ
ما يقوم به منسوبي الجامعة ضمن وظائفهم األساسية
ودون أي مقابل مادي إضافي ،وهي عمل مجتمعي تفعيله
مطلب من مطالب الحصول على االعتماد األكاديمي
من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي ،وذلك
ً
استنادا لقول الرسول ﷺ ( كلكم راع ومسؤول عن رعيته)

أما عن العمل التطوعي في الجامعة فهو أشبه
إيجابي ٌة لبناء
قيمة
ٌ
بصدقة علم الجامعة للمجتمع وهو
َّ
ودعامة بارزةٌ لتنمية المجتمع ،ويتبلور
ٌ
الصالح،
المواطن
َّ
مفهومه حول الممارسات اإلنسانية لمجموعة من القيم
شخصي وغير إلزامي
بدافع
والمبادئ التي تخدم المجتمع
ٍّ
ٍ
ناتج عن الرغبة بالعطاء ،والمبادرة باإليثار والتَّ ضحية بالوقت
ٍ
والجهد والمال من أجل الغير من منطلق قوله تعالى
ً
خيرا فإن الله شاكر عليم” سورة البقرة آية (،)158
“ومن تطوع
وهو عمل مجتمعي بدون مقابل مادي ،يحظى المتطوع
على إثره بباقة من المزايا التشجيعية.
وفي هذا اإلطار حققت الجامعة الريادة على مستوى
المملكة ،بل على مستوى العالم وذلك في تدشين
بنك للمسؤولية المجتمعية وبنك آخر للعطاء التطوعي
ٍ
الوطني ،وذلك بإشراف مباشر من عمادة خدمة المجتمع
والتنمية المستدامة وبمشاركة فاعلة من كافة الجهات من
داخل وخارج الجامعة.

[أخرجهما البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر]
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الممكّنـــات المعـــزّ زة لتطبيـــق مفهـــوم المســـؤولية
المجتمعيـــة بالجامعـــة
التوجه الجاد لدى الجامعة في المساهمة نحو تحقيق رؤية المملكة
(2030وطن طموح ..مواطنه مسؤول).
التقدير والثقة التي تحظى بها الجامعة لدى المجتمع.
والموجهة
رؤية ورسالة وقيم الجامعة ضمن خطتها االستراتيجية
َّ
نحو تفعيل خدمة المجتمع.
الفرص المتاحة لتفعيل الوظيفة الثالثة للجامعة (خدمة المجتمع)
من خالل الوظيفتين األولى والثانية (التعليم،
والبحث العلمي).
التنوع في التخصصات والخبرات األكاديمية بالجامعة.
توجه الجامعة في تحقيق التوازن والتكامل بين الجهات
المساهمة في خدمة المجتمع.
تحتية تمكّن الجامعة من أداء دورها المجتمعي.
وجود بنية
ّ
إمكانية استثمار ساعات الدوام الرسمي في العمل المجتمعي
وعدم الحاجة لتحمل عبء ساعات عمل إضافية.
الفرص المتاحة إلشراك الطالب في أنشطة خدمة المجتمع
ّ
“التعلم المجتمعي”.
تحت مظلة مفهوم
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السياسات المستحدثة بالجامعة لتعزيز
تطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية

22

1

2

4

اعتماد بنك المسؤولية
المجتمعية كمرجع
أساسي لتوثيق وقياس
المسؤولية المجتمعية
بالجامعة

تخصيص ساعات محددة
للمسؤولية المجتمعية
في الجدول األكاديمي
لعضو هيئة التدريس

رفع الدرجة المخصصة
لخدمة المجتمع ضمن
متطلبات ترقية عضو هيئة
التدريس

3

5

رفع الدرجة المخصصة
لخدمة المجتمع في
تقييم األداء الوظيفي
ي
السنو ّ

استحداث استراتيجية
ّ
التعلم المجتمعي ضمن
استراتيجيات التدريس
بالجامعة
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تجربة جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل
في بنك المسؤولية المجتمعية
خاصا بخدمة
اهتماما
أولت المؤسسات الجامعية
ً
ً
المجتمع إذ باتت الوظيفة الثالثة وإحدى رسائلها األساسية
وتعد
بجانب كل من التعليم والتعلم والبحث العلمي،
ُّ
جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل من أوائل الجامعات
التي حملت على عاتقها تعزيز مفاهيم المسؤولية
المجتمعية من خالل البوابة االلكترونية التي أنشأتها
عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة كجسر تفاعلي
للتواصل مع المجتمع.
ً
وحفاظا على اإلسهامات التراكمية التي تبذلها
ً
واستثمارا
الجامعة في خدمة المجتمع عبر السنين،
للموارد واإلمكانات المتاحة بالجامعة ،حملت الجامعة من
خالل عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة لواء رصد
وتوثيق ُج َّل ما تقدمه الجامعة من إسهامات عبر منسوبيها
المجتمعية من خالل منصة (بنك
في منافذ المسؤولية
ّ
المسؤولية المجتمعية) الذي ُيعنى بإيداع تلك اإلسهامات
على شكل أرصدة بنكية يتم من خاللها توثيق دور الجهات
واألفراد على مدار العام بشكل مستدام ،واعتماد حصاد
الجامعة للمجتمع كمقياس مفاضلة على مستوى الجهات
المعنية بالجامعة ،وكمقارنة مرجعية على مستوى جامعات
المملكة.

24

25

مراحل نمو نظام بنك المسؤولية المجتمعية

تأسيس

تعريف بنك المسؤولية
المجتمعية بجامعة اإلمام
عبدالرحمن بن فيصل

تفعيل

منص ــة إلكتروني ــة تتي ــح للجامع ــة إي ــداع إس ــهامات
ّ
منســـوبيها فـــي المنافـــذ الجامعيـــة للمســـؤولية
المجتمعي ــة عل ــى ش ــكل أرص ــدة بنكي ــة ،وتحويله ــا لقيم ــة
ّ
معادِ لـــة علـــى مـــدار العـــام وبشـــكل مســـتدام.
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تطوير
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األهداف التفصيلية لبنك المسؤولية المجتمعية

الهــــــــــدف العـام
لبنك المسؤولية
المجتمعية
تأطير المســــــؤولية المجتمعية
مؤسسيا وتوثيقها بنظام
تأطيرا
ًّ
ً
إلكترونــــي لحســـــاب التكاليـــــف
والمقدرة
عادلة،
والم ِ
الفعلية،
ّ
ُ
إلمكانـات ومــــــــوارد الجامعـــــــة
المستثمرة في المنافذ الجامعية
المجتمعية ،والقدرة
للمسؤولية
ّ
ً
مـــــوضوعيــــا.
علــى تقــــويـــــمها
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ّ
المتعلقــة بخدمــة
تعزيــز التوجــه ألتمتــة جميــع المعامــات
وصــوال إلــى
المجتمــع ،وتوحيــد النمــاذج وآليــة العمــل،
ً
البيئــة الالورقيــة.
تأســيس قاعــدة بيانــات منافــذ المســؤولية المجتمعيــة،
وتحســين كفــاءة وســرعة اســترجاع بياناتهــا ،وتوظيفهــا فيمــا
يخــدم متطلبــات االعتمــاد المؤسســي.
تســهيل ربــط الفئــات المشــغلة لبنــك المســؤولية
المجتمعيــة بمتخــذي القــرار.
تأميــن التــوازن والتكامــل بيــن الجهــات المســاهمة فــي
المســؤولية المجتمعيــة.
توفيــر طــرق آمنــة ومرنــة لتوثيــق الســاعات المصروفــة
فــي المســؤولية المجتمعيــة.
تحفيز المنسوبين على اإلبداع واالبتكار
في المسؤولية المجتمعية.
ترســيخ ثقافــة الجــودة فــي أداء المســؤولية المجتمعيــة
والتحســين الذاتــي المســتمر.
تمكيــن الجهــة مــن إعــان حصادهــا الســنوي للمجتمــع،
وتحويــل الجهــود المبذولــة إلــى قيمــة موزونــة.
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مسوغات بنك المسؤولية المجتمعية
تأطير
عدم وضوح مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى
منسوبي الجهة.
تقييس
عدم وجود أداة لتنظيم وقياس مستوى أداء الجهة في
المسؤولية المجتمعية.
تحفيز
عدم وجود أداة تحفز استثمار الطاقات واإلمكانات
المتاحة للمساهمة في المسؤولية المجتمعية.
توثيق
عدم وجود آلية لتوثيق اإلسهامات وحصر التكاليف
المصروفة في المسؤولية المجتمعية.
تأمين
عدم وجود مرجعية دقيقة لقياس خدمة المجتمع ضمن
ي.
بنود تقييم األداء الوظيفي السنو ّ
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المنافذ

الثالث

للمسؤولية
المجتمعية

المفعلة
َّ

في البنك
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التعليم والتعلم
األنشطة المنهجية
المجتمعية
األنشطة الالمنهجية
المجتمعية

البحث العلمي

خدمة المجتمع

الدراسات المجتمعية

التنموية
المشاريع
ّ

األبحاث المجتمعية

الخدمات المجتمعية
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الجهات المشاركة في بنك المسؤولية المجتمعية
على مستوى الجامعات

الكليات

34

العمادات المساندة

اإلدارات

المعاهد

المراكز البحثية

الجمعيات العلمية

المستشفيات
الجامعية
35

المشغلة لبنك المسؤولية المجتمعية
ّ
الفئات
على مستوى الجامعات

القيادات
التنفيذية
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أعضاء الهيئة
التعليمية

أعضاء الهيئة
اإلدارية
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مؤشرات أداء بنك المسؤولية المجتمعية
أو ًل
ّ

ثانيا
ً

المؤشرات الكمية
على مستوى أداء البنك
على مستوى أداء الجهة
المؤشرات النوعية (مؤشرات قياس األثر)
ويتــم تحديدهــا ورصدهــا كل علــى حــده حســب أهــداف
أعمــال المســؤولية المجتمعيــة المســجلة فــي البنــك.

المخرجات النهائية لبنك المسؤولية المجتمعية
حصـــاد المســـؤولية المجتمعيـــة علـــى
مســـتوى الجامعـــة.
حصـــاد المســـؤولية المجتمعيـــة علـــى
مســـتوى المنافـــذ الجامعـــة.
حصـــاد المســـؤولية المجتمعيـــة علـــى
مســـتوى الجهـــات المشـــاركة.
حصاد المسؤولية المجتمعية على
مستوى األفراد المشغلين.
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الـــــــــــريادة في أتمتــة
المسؤولية المجتمعيـة
الفكرية
حفاظا على الملكية
ً
ّ
ــــــــــــ تم بحمد الله ـــــــــــــ

مارس

2017

تسجيل بنك
المسؤولية المجتمعية
في مكتب براءة
االختراع األمريكي
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متوافــق مــع الهيــكل التنظيمــي واإلداري فــي الجامعــات
السعودية.

مميزات بنك
المسؤولية
المجتمعية
من خالل تجربة
جامعة اإلمام
عبدالرحمن بن
فيصل

متوافق مع رؤية المملكة .2030
تجربة النظام على مدى عامين أكاديميين.
تم تسجيله كبراءة اختراع.
توافق النظام مع جميع وظائف الجامعات السعودية.
اشـــتراك الهيئـــة التعليميـــة واإلداريـــة فـــي تشـــغيل
النظـــام.
مرون ــة التغيي ــر ف ــي النظ ــام ليتناس ــب م ــع احتياج ــات كل
الجه ــات المش ــغلة.
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الرؤية المستقبلية لبنك
المسؤولية المجتمعية

تعكس الخطة اإلستراتيجية لتطوير البنك
وطني للمسؤولية
توسيع نطاقه والخروج بمقياس
ّ
المجتمعية على مستوى المملكة ،والمفاضلة
الدولي
بينها وبين دول العالم في نظام البنك ّ
للمسؤولية المجتمعية حاملة لوائه المملكة العربية
السعودية بإذن الله.

بنك المسؤولية المجتمعية
بجامعة اإلمام عبدالرحمن بن
فيصل
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بنك المسؤولية المجتمعية
بوزارة التعليم

البنك الوطني
للمسؤولية المجتمعية

الدولي
البنك ّ
للمسؤولية المجتمعية
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األثر المترتب على قطاع التعليم
من تطبيق بنك المسؤولية المجتمعية
المساهمة في تحقيق رؤية المملكة .2030
تأسيس قاعدة بيانات للمسؤولية المجتمعية.
الخروج بمقياس مفاضلة للمسؤولية
المجتمعية على مستوى الجهات.
إحداث توازن في توزيع أنشطة المسؤولية المجتمعية
والمشاركين في تنفيذها.
رفع جودة األداء وتحفيز المنسوبين على
المشاركة في المسؤولية المجتمعية.
استحداث ضوابط جديدة لتطبيق المسؤولية المجتمعية
ً
تبعا لمؤشرات النظام.
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وأخيرا...
ً
وفقنا إلخراج هذا الكتيب الذي جاء ُليبين
الحمد لله أن ّ
ً
كبيرا
كيف أولت جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل اهتماما
بالوظيفة الثالثة للجامعات من خالل تفعيل المسؤولية
المجتمعية عبر الوظائف الجامعية ،وكيف أخذت على عاتقها
تعزيز ونشر مفاهيم المسؤولية المجتمعية ،وأيضا ُليوضح
أهميه توثيق إسهامات منسوبي الجامعة من الهيئة التعليمية
واإلدارية والطلبة والطالبات في المسؤولية المجتمعية من
خالل نظام مؤسسي إلكتروني ُمبرمج على معايير ُ
وأسس
محدده تُ سهل من عمليات التوثيق واالسترجاع للمعلومات في
تبذلها
كل حين؛ مما يحافظ على اإلسهامات التراكمية التي ُ
الجامعة في خدمة المجتمع ،وتُ حفز منسوبيها على القيام
بمسؤوليتهم المجتمعية ضمن الموارد البشرية والمالية
والعينية المتاحة ونسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا لذلك.
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