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الوظيفة الثبلثة للجبمعبت 

ٌقع على الجامعات مسؤولٌة كبٌرة تجاه •

ومن هنا ظهر مفهوم جدٌد لدور ....مجتمعها 

الجامعة فً اكتساب المعارف ٌتمحور حول 

المعرفة بوصفها مهمة فً تكوٌن منتجات تخدم 

.المجتمع و الفرد

تقرٌر الوظٌفة الثالثة للجامعات 

هـ 1435



طبيعة ابداع العطبء 

الجامعات لٌست مؤسسات تجارٌة او خٌرٌة و •

لكنها تقدم الفرص التعلمٌة لجٌل ٌخدم المجتمع و 

ٌمارس المواطنة الصالحة 

تمارس الجامعات التعلٌم و البحث العلمً و "•

فتغرس فً .خدمة المجتمع فً منظومة متكاملة 

الطالب مفاهٌم العطاء اإلبداعً  لٌثبت ذلك 

وزٌر التعلٌم السنغافوري" للمجتمع كجٌل جدٌد 



المولود التفاعلً للعالقات العامة

 أبرز منتجات العالقات العامة التخصصٌة هً برامج

المسؤولٌة االجتماعٌة

 العالقات العامة هً حلقة الوصل بٌن السٌاسً الذي

ٌدٌر الحكومة و بٌن التجاري الذي ٌدٌر األموال و 

مع اإلعالمً الذي ٌدٌر المعانً

 العالقات العامة تصنع المعانً التً تنقل رسالة

السٌاسً و تعزز مكانة التجاري و ترضً رغبة 

اإلعالمً 



CSR  نموذج يتجدد

لم تعد الجامعات وفقا لمعادلة التعلم و التعلٌم البقاء ضمن •

فقدمت نماذج جدٌدة . نموذج ال ٌتجدد 

للمسؤولٌة   PROUDقدمت برنامج جامعة لٌستر البرٌطانٌة  •

:نقاط هً   5المجتمعٌة ٌتمثل فً 

.1PROMOTING تعزٌز الصحة لألفراد و المجتمع

.2Restoring  المحافظة على البٌئة

.3Openeing  ًاالنفتاح على الثقافة و التراث الوطن

.4Upskilling  21ترقٌة المهارات لتتوافق مع مهارات القرن

.5Developing    تنمٌة الشباب



وموذج أخر مه 

نموذج PRIAقدمت جمعٌة البحث التشاركً االسٌوٌة •

مستقبلً مبنً على استمطار األفكار من الجامعات فخلصت 
:Virtual catalyticالى تأسٌس مركز حفز افتراضً 

أهمٌة عودة الجامعات لخدمة المجتمع بشكل مباشر1.

أهمٌة تعلٌم الطالب المواطنة الصالحة بالتطبٌق العمل2ً.

االتجاه نحو فرض برامج خدمة المجتمع ضمن الخطط 3.

تأسٌس مركز حفز و تجرٌب افتراضً لخدمة المجتمع4.

العمل على تطوٌر المعارف و التطبٌقات المنهجٌة بالشراكة 5.

مع المجتمع  



النموذج التفبعلي للمسؤولية المجتمعية 

تعنً  البصمة المجتمعٌة 



SI  

التأثٌر المجتمعً 

 CSV

المجتمعٌة القٌم 
المشتركة

CSR 

المسؤولٌة 
االجتماعٌة 

UNI



التحول نحو التأثير المجتمعي 

تطور النموذج بفعل االنتقال من نموذج العالقة بٌن المجتمعً •
 csrو التجاري فً صناعة برامج

تطور النموذج نحو خلق البرامج المبنٌة على القٌم المشتركة •

shared values  corporateللمؤسسات المتشاركة 

النموذج الذي بدأت الجامعات تتجه نحو فً ظل التصنٌف •

االكادٌمً و الخصخصة وتنمٌة األوقاف هو نموذج البصمة 

 Social Impact Modelالمجتمعٌة 



االتصالٌة للمسؤولٌة االجتماعٌة المحفزات

ًتأثٌر االنترنت و االعالم و السفر للخارج: البعد المعرف

تدمٌر السمه او ,المقاطعة للمنتجات : البعد االقتصادي
الماركة التجارٌة و القرارات السٌاسٌة و التأثر بما ٌحدث 

فً دول اخرى 

للتعرف على المستهلك جماعٌا و وسٌلة : التفاعلً البعد
عن قرب

المبكر فً مشاعر المواطن االستثمار : المستقبلً البعد
المستهلك

 ًإدارة تعتبر نفسها جزء من المجتمع: البعد الوطن



الالعبون الجدد 

شبكات التواصل االجتماعً : االتصالًالمجال •

التكتالت االتصالٌة الصغٌرة : جماعات الضغط •

الالعبون من داخل القرٌة الكونٌة نموذج•

•Is the concept of corporate social responsibility understood the same way in 
Saudi Arabia as in the international community?  

 
 MASTER THESIS IN RELIGION AND SOCIETY  

CSR in Saudi Arabia  
The University of Oslo Faculty of Theology  

Spring 2010  
By: Magnus Gravem 

Supervisor: Bjørn Olav Utvik 



التنبفس مصير الجبمعبت 

,أصبحت الجامعات تجٌد لعبة التنافس و التصنٌف •

تصنٌفات خارجٌة و تصنٌفات مشتركة •

المهم هنا التصنٌفات التنافسٌة المستقبلٌة على أموال الشراكة •

المجتمعٌة وبل و ربما بنود جدٌدة للتمٌز و خدمة المجتمع 

النموذج الهندي قد ٌصبح هو السائد فقد وضعت مفوضٌة •

المنح الجامعٌة نظاما تنافسٌا تحصل الجامعات على الدعم 

وفقا لتحقٌق برامج التأثٌر و البصمة المجتمعٌة وبتقٌٌم 

مشترك مع مؤسسات المجتمع و الفاعلٌن فٌه 



فئبت تأثير برامح بصمة المجتمع 

فئات برامجٌة لتأثٌر البصمة المجتمعٌة  5•

السلوك الٌومً   lifestyleالتأثٌر على أسلوب الحٌاة 1.

االتجاهات و الجماعات و اللغة  culturalالتأثٌر الثقافً 2.

الوظائف الخدمات–البناء   communityالتأثٌر المجتمعً 3.

االنتماء و الشعور   Quality of Lifeجودة الحٌاة 4.

بالمواطنة و التذوق للفن و التراث و التحفٌز و الطموح 

الصحة النفسٌة و الجسدٌة و  Healthالتأثٌر الصحً 5.

االجتماعٌة 



شكرا لكم جميعا 


