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ملخص البحث

ترجػػا الريػػادة االجتماعيػػة  Social Entrepreneurshipإلػػى إسػػتمداـ ميػػارات
كممارسات ريادة األعماؿ  ,لتحقيػؽ الميػاـ كاألىػداؼ المجتمعيػة  ,مػف مػعؿ السػعى ك ار
اغتنػ ػػاـ الاػ ػػرص العزمػ ػػة لتكليػ ػػد وػ ػػيـ اجتماعي ػ ػةن مرغك ػ ػػة ك ػ ػػركرية لتم يػ ػػة االحتياجػ ػػات
المجتمعيػػة  ,ككػػذلؾ لمعمػػؿ عمػػى نأػػر طػػرؽ كةسػػاليب م تكػرة إلحػػداث الت ييػػر االجتمػػاعى
المنأ ػػكد كتقػ ػػديـ حم ػػكؿ م تك ػ ػرة لممأ ػػكعت كالصػ ػػعك ات الت ػػى تكاجػ ػػو المجتم ػػا كتسػػػاىـ
الجامعات كإحدل ةىـ وطاعػات المجتمػا  -فػى جميػا ةنحػا العػالـ  -فػى تحقيػؽ النمػك
االوتصػػادل كاالجتم ػػاعى ,كتقػػديـ التعم ػػيـ المناس ػػب لسػػكؽ العم ػػؿ  ,كالمسػػاىمة فػػى إيجػػاد
حمكؿ لممأكعت كالصعك ات التى تعكؽ تقدـ المجتما كتطكره
كفى إطار ذلؾ تحددت مأكمة ال حث فى السؤاؿ الرئيسى التالى:
كيػػؼ يمكػػف تاعيػػؿ الريػػادة االجتماعيػػة لمجامعػػة المص ػرية مػػا يم ػػى حاجػػات المجتمػػا
كيعزز الععوة يف الجامعة كالمجتما ,فى ك م ػرة كػؿ مػف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة
كاليند  ,ك ما يتسؽ ما السياؽ الثقافى لممجتما المصرل؟
كيتمثؿ ىػدؼ ال حػث الػرئيس فػى التكصػؿ إلػى إجػ ار ات مقترحػة تايػد فػى تعزيػز ر ػط
الجامعة المجتما  ,كالمساىمة فػى تحقيػؽ رفاىيتػو ,كذلػؾ فػى ػك االفػادة مػف م ػرة كػؿ
مف الكاليات المتحدة االمريكية كاليند كود تكصؿ ال حث إلى عدة نتائج مف ينيا :
تعػػد الريػػادة االجتماعيػػة مجػػاؿ لػػو ةىميػػة اكاديميػػة كعمميػػة  ,يعتمػػد عمػػى نيػػج وػػائـعم ػػى الس ػػكؽ كتكظي ػػؼ الممارس ػػات التجاري ػػة  ,لح ػػؿ المأ ػػاكؿ االجتماعي ػػة  ,كينظ ػػر ال ػػى
المأ ػػركعات كالم ػػادرات االجتماعي ػػة اعت ارى ػػا كس ػػيمة لمم ػػؽ األث ػػر االجتم ػػاعى كاح ػػداث
الت يير فى مجتما معيف كات اع نيج وائـ عمى االصعح كالعدالة االجتماعية
ةف الريػػادة االجتماعيػػة لمجامعػػة تعػػد كسػػيمة كليسػػت ىػػدفا ,كةف ال ارئػػد االجتمػػاعىم تكر – كمحاز – كوائد لم ادرات كمأاريا الريادة االجتماعية لمجامعة
(*) مدرس قسـ التر ية المقارنة كاإلدارة التعميمية ,كمية التر ية ,جامعة عيف أمس
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ةف التعم ػػيـ الج ػػامعى يمع ػػب دك ار ميم ػػا ف ػػى اس ػػتثمار رةس الم ػػاؿ االجتم ػػاعى كدع ػػـالتماسؾ االجتماعى
-  الري ػػادل االجتم ػػاعى-  ري ػػادة مجتمعي ػػة-  ري ػػادة اجتماعيػ ػةن:الكمم ػػات الماتاحي ػػة
 مأركع- م ادرة

Abstract:
Social entrepreneurship is attributed to the use of entrepreneurial
skills and practices to achieve social tasks and objectives by seizing
opportunities to generate desirable and necessary social values to meet
societal needs. As well as to work on the dissemination of innovative
ways and methods to bring about the desired social change and provide
innovative solutions to the problems and difficulties facing society.
Universities contribute as one of the most important sectors of
society - all over the world - to achieve economic and social growth,
provide appropriate education to the labor market, and contribute to
finding solutions to the problems and difficulties that impede the
progress and development of society.
Within this framework, the research problem was identified in the
following main question:
How can the the social entrepreneurship of the Egyptian university
be activate to meet the Socity needs and to strenghthen the relationship
between the university and the Socity in light of the experience of the
United States of America and India, and in consistent with the cultural
context of the Egyptian society?
The main purpose of the research was to reach proposed procedures
that would help strengthen the university's connection with society and
contribute to its well-being in light of the experience of the United States
and India.
The research has reached several findings, including:
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Social entrepreneurship as an area of academic and practical
importance depends on a market-based approach and employing business
practices, to solve social problems. Social enterprises and initiatives are
seen as a means of creating social impact and change in a given society
and pursuing an approach of social reform and justice.
Social entrepreneurship is a means, not a goal, and the social
entrepreneur is an “innovator, motivator and leader” of Social
entrepreneurship initiatives and projects of the university.
University education plays an important role in the investment of
social capital and support of social cohesion.

Keywords: Social entrepreneurship - Societal entrepreneurship Social Entrepreneur- enterprise.
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مقذمت :

تحػػكؿ الاكػ يػر الريػػادل مػػف إعت ػػاره ػػركرةن كعممي ػةن مدفكع ػةن التكنكلجيػػا فػػي منتصػػؼ
ً
ً
متكاممة متعددة األ عاد في القرف الحادل كالعأريف  ,كةنو ما مطمػا
لعممية
القرف العأريف
ً
ايد االىتماـ الريادة االجتماعية
األلاية الثالثة تز ى
فاى السنكات األميرة نمى االىتماـ الر ً
يادة االجتماعيػة كمجػاؿ لػو ةىميػة ةكاديميػة
كعممية ,يعتمد عمى نيج وػائـ عمػى السػكؽ كتكظيػؼ الممارسػات التجاريػة  ,لحػؿ المأػاكؿ
االجتماعيػػة  ,كينظػػر إلػػى المأػػركعات كالم ػػادرات االجتماعيػػة إعت ارىػػا كسػػيمةن لممػػؽ
األثػػر االجتمػػاعى كاحػػداث الت ييػػر فػػى مجتمػػا معػػيف كات ػػاع نيج ػان وائم ػان عمػػى االصػػعح
االجتماعى كالعدالة ()i
كترج ػػا ري ػػادةي األعم ػػاؿ االجتماعي ػػة  Social Entrepreneurshipإل ػػى اس ػػتمداـ
مي ػػارات كممارس ػػات ري ػػادة األعم ػػاؿ لتحقي ػػؽ المي ػػاـ كاألى ػػداؼ االجتماعي ػػة م ػػف م ػػعؿ
السعى ك ار اغتناـ الارص العزمة لتكليد ويمان اجتماعيةن جديػدةن ك ػركريةن كالزمػةن لتم يػة
االحتياج ػػات المجتمعي ػػة  ,ك ػػذلؾ العم ػػؿ عم ػػى نأ ػػر طروػ ػان كةس ػػالي ان م تكػ ػرةن لتحاي ػػز كدع ػػـ
الت ييػػر االجتمػػاعى اإليجػػا ي ةك العمػػؿ عمػػى إطػػعؽ مؤسسػػات جديػػدة تيػػدؼ إلػػى تقػػديـ
حمػػكؿ م تك ػرة لمأػػكعت المجتمػػا  ,كةف ىػػذه الجيػػكد فػػي مجمميػػا تعمػػؿ عمػػى ممػػؽ ويم ػا
اجتماعي ػ ػةن إيجا يػ ػػة  ,كالنتػ ػػائج المترت ػ ػػة عميي ػ ػػا يمكػ ػػف تقيميػ ػػا مػ ػػف الناحيػ ػػة االوتص ػ ػػادية
اإل افة إلى ةثرىا اإلجتماعي اإليجا ي  ,كمف ةمثمػة ىػذه الجيػكد  :جيػكد تطػكير التعمػيـ
كمكافحة الاقر كالرعاية الصحية كتمكيف األفراد ذكل اإلعاوة كاالىتماـ يـ ()ii
ػير م ػ ػػا سػ ػ ػ ؽ إل ػ ػػى ةف الري ػ ػػادةى االجتماعي ػ ػػة تس ػ ػػعى لتحقي ػ ػػؽ المي ػ ػػاـ كاألى ػ ػػداؼ
كيأ ػ ػ ي
االجتماعية مف معؿ اغتنػاـ الاػرص لتكليػد ويمػان اجتماعيػةن مرغك ػة عػف طريػؽ اسػتمداـ
ةسػػاليب م تكػرة إلحػػداث ت ييػػر اجتمػػاعى إيجػػا ي  ,ةك مػػف مػػعؿ إطػػعؽ مؤسسػػات تيػػدؼ
إلى تقديـ حمكالن م تكرةن لمأكعت المجتما
يؼ الريػادةي االجتماعيػة ويمػةن إلػى المجتمػا كتقػدـ حمػكالن لممأػكعت االجتماعيػة
كت
ي
كتس ػػعى لزي ػػادة الث ػػركة الأمص ػػية ,كال تكل ػػد الري ػػادة االجتماعي ػػة ويمػ ػةن اجتماعيػ ػةن فق ػػط,
لكنيا تنأأ ةي ان الكظائؼ كتنأػأ عمميػة الريػادةي االجتماعيػة مػف ميمػة أمصػية تتعمػؽ
الرغ ة في ال د في ت يير ةك تحكؿ اجتماعى مف معؿ السعى ك ار ةىداؼ ماديػة  ,كمػا
اد األعم ػ ػػاؿ
ةني ػ ػػا تق ػ ػػكـ إس ػ ػػياـ عمي ػ ػػؽ ف ػ ػػي المجمت ػ ػػا  ,كلتحقي ػ ػػؽ األى ػ ػػداؼ يح ػ ػػرؾ رك ي
االجتماعي ػػة المػ ػكارد لح ػػؿ المأ ػػكعت المجتمعي ػػة  ,كتم ي ػػة احتياج ػػات إنس ػػانية ةساس ػػية
يحتاجيا السكاف كالمجتمعات المحمية ()iii
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حيػػث ينظػػر لمريػػادة االجتماعيػػة عمػػى ةنيػػا نػػا متعػػدد األ عػػاد  ,يأػػتمؿ عمػػى دافػػا
إنس ػػاني  ,فري ػػادة األعم ػػاؿ النسػ ػ ة لمري ػػادل االجتم ػػاعى  ,ى ػػى م ػػف ةج ػػؿ إ تك ػػار و ػػدرات
كميػػارات إتمػػاذ الق ػرار كالتركيػػز عمػػى العمػػؿ اسػػتمرار ػػالرغـ مػػف التعقيػػدات كالصػػعك ات
التى ود تكاجيو  ,كا تكار حمكالن ليا  ,فريادةي األعماؿ الناجحة ىى نتيجة لإل تكػار كالتجديػد
 ,كةف الم ادرات كالمأركعات االجتماعية ىى مف ةجؿ كسب الدمؿ كلتحقيػؽ النتػائج
المجتمعية كالثقافية كال يئية المنأكدة ( ,)ivمما يعنػى ةف الريػادةى االجتماعيػة تعػ يد كسػيمةن
لتحقيؽ ميامان كةىدافان اجتماعيةن كليست ىدفان في حد ذاتيا
الجامعات في جميا ةنحػا العػالـ فػي تحقيػؽ النمػك االوتصػادل كاالجتمػاعى
كتساىـ
ي
كت ػػكفير ف ػػرص العم ػػؿ المس ػػتدامة كالمس ػػاىمة ف ػػي ك ػػا الحم ػػكؿ لمص ػػعك ات كالمأ ػػكعت
المجتمعية التى تعكؽ تقدـ المجتما كتطكره  ,كوػد ت ازيػد االىتمػاـ الجامعػات كدكرىػا فػي
تحقي ػ ػػؽ النم ػ ػػك االوتص ػ ػػادل – كاالجتم ػ ػػاعى  ,كماص ػ ػػة ف ػ ػػي ظ ػ ػػؿ األزم ػ ػػات االوتصػ ػػادية
العالمية  ,كالتى ة ػرزت دكر الجامعػة كمسػاىـ رئيسػي فػي تحقيػؽ التنميػة فػي ظػؿ اوتصػاد
المعرفة  ,كمػف مػعؿ تكليػد معػارؼ جديػدة تسػاىـ فػي تحقيػؽ الريػادة كالتقػدـ ( )vفيػى لػـ
تعػػد مجػػرد مؤسسػػات لمتعمػػيـ العػػالى كال ح ػػث  ,ىػػدفيا مػػن درجػػات عمميػػة فػػي مجمكعػػة
متنكعة مف المجاالت فقػط  ,كلكنيػا تحكلػت إلػى مؤسسػات تيػتـ ػالتعميـ كال حػث  ,كعمييػا
مسئكلية تدريب ال أر كانتاج المعرفة كالمساىمة في حؿ الق ايا كالمأػكعت فػي المجتمػا
()vi

كود زاد التعقيد كال مكض فػي عمػؿ الجامعػة  ,فعمػى الػرغـ مػف ةنيػا مطال ػة التمسػؾ
نقػػاط وكتيػػا األساسػػية كالتقميديػػة  ,ةص ػ حت مطال ػػة إنأػػا مجػػاالت حثيػػة جديػػدة تيػػتـ
ت ػػكفير حمػ ػكالن لممأ ػػكعت كالتح ػػديات المجتمعي ػػة  ,إل ػػى جان ػػب ات ػػاع سمس ػػمة م ػػف ا لي ػػات
اليادفػػة لتسػػييؿ انتأػػار المعرفػػة مػػف الجامعػػة إلػػى الأػػركات كغيرىػػا مػػف المنظمػػات غيػػر
الر حي ػػة  ,كك ػػذلؾ التكي ػػؼ م ػػا احتياج ػػات المجتم ػػا  ,كى ػػك م ػػا يع ػػد ويم ػػة م ػػافة لمعم ػػؿ
الجامعي  ,كيجعؿ منيا كاحدة مف ةكثر المؤسسات مركنة في المجتما ()vii
ىػػذا كمػػا ومػػة المػكارد الحككميػػة ػػدةت الجامعػػات فػػي دكؿ العػػالـ الممتماػػة تتجػػو إلػػى
التكسا فػي ففػاؽ المأػاركة مػا األفػراد كالمؤسسػات اإلنتاجيػة كالقطػاع المػاص لمحصػكؿ
عمػػى التمكيػػؿ الػػعزـ ألنأػػطتيا الممتماػػة  ,حيػػث يعػ يػد تحقيػػؽ المأػػاركة الأػػع ية مػػف ةىػػـ
عناصر التنمية كماصة في الدكؿ النامية ألنيا تسيـ في تمايؼ العب عػف كاىػؿ الدكلػة
 ,كتحمػؿ جػز مػف المسػػئكلية لػدفا عجمػة التنميػة  ,فالتنميػػة الأػاممة مسػئكلية مأػتركة ػػيف
الحككمات كةفراد المجتما كمؤسساتو ()viii
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كلمػػا كانػػت الجامعػػات األمريكيػػة ت ػ يػـ ةف ػػؿ القػػكل ال أػػرل مػػف ذكل التميػػز الاكػػرل
كاإل تكار  ,مقارنةن أل مؤسسات اجتماعيةن ةمرل  ,فإف الكثير منيػا يعتم يػد عمػى مأػاركة
المجتمػػا فػػي تنػػاكؿ المك ػػكعات االجتماعيػػة كاالوتصػػادية المعقػػدة التػػى تكاجييػػا ال يئػػات
المحمي ػػة المحيط ػػة الجامع ػػات ك ػػالاقر كال طال ػػة كالجريم ػػة كفق ػػداف الم ػػأكل  ,كغي ػػر ذل ػػؾ
كيمكف لمجامعات القياـ دكر ةساسى فػي إعػادة نػا المجتمعػات المحميػة الك يػرة كالصػ يرة
()ix
فتحرص الجامعات فى الكاليات المتحػدة األمريكيػة  ,عمػى ك ػا الريػادة االجتماعيػة
ػػمف ةكلكياتيػػا كذلػػؾ رغ ػػة التكاصػػؿ مػػا المجتمػػا لكسػػب الق ػػكؿ الرسػػمى كالمجتمعػػى ,
مف معؿ العمؿ عمى تم ية احتياجات المجتما كالمساىمة فى حؿ مأػكعتو كتطػكيره مػا
يتناسب ما الكاوا العالمى الدائـ الت ير ,مثاؿ جامعة ىارفػارد كجامعػة جنػكب كالياكرنيػا ك
جامعة ستاناكرد  ,كجامعة ككلكم يا  ,كجامعة نسماانيا كجامعة لكس انجمكس ()x
حيػػث تأػػكؿ اإلتجاىػػات السػػائدة فػػي المجتمػػا األمريكػػى نظػػـ الجامعػػات األمريكيػػة
كويميػػا أػػكؿ جزئػػى  ,كمػػف ةحػػد ىػػذه االتجاىػػات  ,الحركػػة العامػػة مػػف حكػػـ النم ػػة فػػي
الكاليػػات المتحػػدة إلػػى اإليمػػاف أػػكؿ ةك ػػر المسػػاكاة  ,كةص ػ حت ةمريكػػا كصػػايا ةرض
الاػ ػػرص جػ ػػز ان مػ ػػف الػ ػػركح األمريكيػ ػػة  ,كةص ػ ػ النػ ػػاس مػ ػػف جميػ ػػا الط قػ ػػات كاألكسػ ػػاط
يعتقػػدكف ػػأف التعمػػيـ – كال سػػيما التعمػػيـ العػػالى – ىػػك الطريػػؽ إلػػى الح ػراؾ اإلجتمػػاعي
( )xiكوػػد تػػـ تقػػديـ ةكؿ دكرة لريػػادة األعمػػاؿ فػػي جامعػػة ىارفػػارد – عمػػى س ػ يؿ المثػػاؿ -
ف ػػي ع ػػاـ ُْٕٗ  ,كتص ػػاعد االىتم ػػاـ ري ػػادة األعم ػػاؿ االجتماعي ػػة كدكرى ػػا ف ػػى ح ػػؿ
المأ ػػكعت االجتماعي ػػة كات ػ ػ ذل ػػؾ ف ػػى زي ػػادة ػ ػرامج الري ػػادة االجتماعي ػػة كالأ ػػيادات
الممنكحة مف الجامعات فى ىذا المجاؿ في جميا ةنحا الكاليات المتحدة ((xii
كػػذلؾ تمثػػؿ الريػػادةي االجتماعيػػة الينػػد تسػػمية أػػاممة تسػػتمدـ لتصػػكير عمميػػة الت ييػػر
االجتمػاعى  ,كىػػك مايػػكـ مت ازيػػد األىميػػة  ,حيػث تنػػاؿ الريػػادة االجتماعيػػة الينػػد اىتمػػاـ
الحككمة كحرصيا الأديد عمى التركيج ليا كدعميا  ,كلػيس ال ػركرة عػف طريػؽ تمكيميػا
ةك ع ػػف طري ػػؽ تق ػػديـ المأ ػػكرة لي ػػا فق ػػط  ,كلك ػػف م ػػف م ػػعؿ تمكيني ػػا كم ػػا تن ػػاؿ الري ػػادة
االجتماعيػػة اىتمػػاـ كدعػػـ وطاعػػات المجتمػػا الممتماػػة ( )xiiiفتمعػػب الريػػادةي االجتماعيػػة
لممنظمػات المجتمعيػػة دك انر ىامػان فػػي تجسػػيد صػكرة الريػػادة االجتماعيػػة فػي جميػػا وطاعػات
المجتما  ,كمف ينيا مؤسسات التعميـ العالى كالجامعى
كفي ظؿ ىذا الكعى مػف و ػؿ الحككمػة الينديػة كوطاعػات المجتمػا الينػدل كمنظماتػو
الممتماػػة تحظػػى الريػػادة االجتماعيػػة ةي ػان اىتمػػاـ الجامعػػات الينديػػة كالحػػرص عمػػى ةف
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تقػكـ كظياتيػا فػي مدمػػة المجتمػا كتحقيػؽ ريادتػو  ,فتسػػعى الجامعػات إلػى امتيػار ةف ػػؿ
الط ػػرؽ كالكس ػػائؿ لمتكاص ػػؿ م ػػا مجتمعاتي ػػا المحمي ػػة ك األوميمي ػػة ك الدكلي ػػة  ,ليصػ ػ ى ػػذا
التكاصػػؿ سػػمةن يتصػػؼ يػػا الحػػرـ الجػػامعى (طػػعب – كةع ػػا ىيئػػة التػػدريس – كمػػكظايف )
اإل افة إلى أركا المجتما  communityك دعـ كتأييد الحككمة ()xiv
كود تطمب دمج ثقافة مدمة المجتما في الجامعات اليندية ما يمى )xv( :
ةف يعتقد كيؤمف ع ك ىيئة التدريس ما يعنيو ةف يككف عالمان مأاركان فػي المجتمػا,
كةف مأاركتو فى المدمة  Service Engagementتمثؿ جز ان مف تحقيؽ ىكية الجامعة
ركرة التعرؼ عمى الارص المتاحة ةماـ الجامعة كمجتمعيا
ةف يتـ إجػ ار التكاصػؿ الػدائـ دامػؿ الحػرـ الجػامعى لت ػادؿ ةف ػؿ الممارسػات كالػدعـ
المت ادؿ
تط يؽ ةف ؿ الممارسات عمى المستكل المؤسسى ل ماف مأاركة المدمة في نطػاؽ
الحرـ
كيأػػير مػػا س ػ ؽ إلػػى ةف الريػػادة االجتماعيػػة  SEتعػ يػد جػػز ان حيكي ػان مػػف ثقافػػة المجتمػػا
الجامعى اليند
كفى مصر ككعيان منيا أىمية االستثمار في رةس الماؿ ال أرل  ,كفػي ظػؿ االىتمػاـ
تحقيؽ ريػادة المجتمػا كتحقيػؽ رفاىيتػو  ,تػـ فػي ف اريػر َُِٔ إطػعؽ إسػتراتيجية التنميػة
ػؽ
المسػػتدامة (رؤيػػة مصػػر ََِّ)  ,إعت ارىػػا اإلطػػار الحػػاكـ لمطػػط التنميػػة  ,ك مػػا يحقػ ي
نم ػكان إحتكائي ػان يمتمػػؼ فػػي م ػػمكنو عػػف ذلػػؾ النمػػك الػػذل كػػاف سػػائدان و ػػؿ ينػػاير َُُِ ,
نم ػػك ي ت ازي ػػد مع ػػو تحقي ػػؽ ةى ػػداؼ العدال ػػة االجتماعي ػػة كزي ػػادة مع ػػدالت التأػ ػ يؿ كما ػػض
معدالت ال طالة  ,ماصة في ةكسػاط الأػ اب  ,نمػكان ي ارعػى إعت ػارات االسػتدامة كيحػافظ
عمى حقكؽ األجياؿ القادمة في مستق ؿ ةف ؿ ()xvi
كو ػػد ح ػػددت مص ػػر ف ػػي رؤيتي ػػا ََِّ  ,ةني ػػا س ػػتككف مص ػػر الجدي ػػدة ذات اوتص ػػاد
تنافسػػى كمتػ ػكازف كمتنػػكع يعتم ػػد عمػػى اإل تك ػػار كالمعرفػػة  ,كو ػػائـ عمػػى العدال ػػة كاإلنػػدماج
االجتمػ ػػاعى كالمأػ ػػاركة ذات نظػ ػػاـ إيككلػ ػػكجي متػ ػػزف كمتنػ ػػكع يسػ ػػتثمر ع قريػ ػػة المكػ ػػاف ,
كاإلنساف لتحقؽ التنمية المستدامة كليرتقي جكدة حياة المصرييف ()xvii
كمف ةىداؼ ىذه االستراتيجية في عدىا االوتصادل  :تحقيػؽ نمػك إحتػكائى كمسػتداـ
,كتكفير فرص عمؿ الئقة كمنتجة  ,كدمج القطاع غير الرسمى فػي االوتصػاد ك ػالتكازل
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أػػممت االسػػتراتيجية فػػي عػػدىا االجتمػػاعى تحقيػػؽ عػػدة ةىػػداؼ إسػػتراتيجية منيػػا  :العدالػػة
االجتماعيػػة  ,لمجتمػػا عػػادؿ متكػػاتؼ يتميػػز المسػػاكاة فػػي الحقػػكؽ كالاػػرص االوتصػػادية
كاالجتماعيػة كالسياسػية ك ػأعمى درجػة مػف اإلنػدماج المجتمعػى  ,كةف يكػكف ىنػاؾ إتاحػػة
لمجميا لمتعميـ كالتدريب جكدة عالية دكف تمييز في إطػار نظػاـ مؤسسػى  ,كػؼ  ,عػادؿ
 ,مستداـ()xviii
ػدر تقريػر التنافسػية العر يػة لعػاـ َُِٖ -
كتزامنان ما تكجو مصر فى ىذه الاتػرة ص ى
الص ػػادر ع ػػف ال ن ػػؾ العر ػػي  -ف ػػي إط ػػار م ػػادرة مس ػػتق ؿ النظ ػػاـ االوتص ػػادل الع ػػالمى ,
رؼ رةس الماؿ ال أػرل أنػو يتػألؼ مػف المعػارؼ كالميػارات كالقػدرات التػى تتػراكـ لػدل
ىع ى
األأ ػػماص عم ػػى م ػػدار حي ػػاتيـ م ػػا يمك ػػنيـ م ػػف اس ػػت عؿ إمكان ػػاتيـ ك ػػأفراد منتج ػػيف ف ػػي
المجتما  ,حيث يمكػف إنيػا الاقػر المػدوا ,ك نػا مجتمعػات ةكثػر تقػدمان مػف مػعؿ تنميػة
رةس المػػاؿ ال أػػرل  ,كة ػػاؼ التقريػػر ةف ذلػػؾ يتطمػػب االسػػتثمار فػػي ال أػػر عػػف طريػػؽ
تػكفير الت ذيػة كالرعايػة الصػػحية  ,كالتعمػيـ الجيػد  ,كفػػرص العمػؿ  ,ك نػا الميػػارات ()xix
ػير إلػػى كجػػكد تكجػػو محمػػى كاوميمػػى مكاكػػب لمتكجػػو العػػالمى الػػذل ينظػػر فيػػو
كىػػك مػػا يأػ ي
لممجتمعات كالأعكب إعت ارىا وكل فاعمة
كمف معؿ تكصيات المػؤتمر السػادس لمأػ اب عػاـ َُِٖ  ,تػـ إعػعف عػاـ َُِٗ
عػػاـ التعمػػيـ  ,كاطػػعؽ المأػػركع القػػكمى لتطػػكير نظػػاـ التعمػػيـ المصػػرل الجديػػد  ,كالػػذل
ت ػػمف اسػػتيداؼ  :ر ػػط المطػػط كالمأػػركعات ال حثيػػة الجامعػػات المصػرية احتياجػػات
الدكل ػػة كالمجتم ػػا  ,كتكمي ػػؼ الجامع ػػات المصػ ػرية إيج ػػاد حم ػػكؿ لممأ ػػكعت الت ػػى تكاجػػػو
المجتم ػػا  ,كاع ػػداد مط ػػة أ ػػاممة عم ػػى مس ػػتكل الدكل ػػة لع ػػكدة األنأ ػػطة الريا ػػية كالاني ػػة
كالثقافية الجامعات المصرية ()xx
تكافر الرغ ة في تحقيؽ مصػر الجديػدة  ,فػي ظػؿ إطػار حػاكـ ليػذا
كمما س ؽ يت
التكجو وائـ عمى اوتصاد تنافسػى كمتػكازف كمتنػكع يعتمػد عمػى اال تكػار كالمعرفػة  ,كيرتكػز
عمػػى العدالػػة كاالنػػدماج  ,يتميػػز المسػػاكاة فػػي الحقػػكؽ كالاػػرص االوتصػػادية كاالجتماعيػػة
كالسياسػػية  ,ياػػت المجػػاؿ إلحتػكا كافػػة فئػػات المجتمػػا كال سػػيما الأػ اب  ,كيػػؤمف الػػدكر
الريادل لمجامعات فى حؿ مأكعت المجتما كاحتكا الأ اب
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مشكلت البحث :

عمى الرغـ مف تكافر الرغ ة في تحقيؽ مصػر الجديػدة  ,إال ةنػو تأػيد م ارحػؿ التحػكؿ
الديمقراطى كاالصعح االوتصادل العحؽ لمثكرات ت يرات اجتماعيةن كاوتصػادية ناتجػة
ع ػػف ت ارج ػػا النأ ػػاط االوتص ػػادل كانيي ػػار منظكم ػػة الحماي ػػة كالعدال ػػة االجتماعي ػػة ()xxi
كعميو يحدد ال حث مأكمتة في عدة ة عاد:
البعددد الول  :تأػػير إحصػػا ات الجيػػاز المركػػزل لمتع ئػػة العامػػة كاإلحصػػا المصػػرل
إلػػى ةف عػػدد سػػكاف مصػػر كصػػؿ فػػي عػػاـ َُِٕ إلػػى ِٕٗ ٔٗ سػػتة كتسػػعكف مميػػكف
كمائتػػاف كتسػػا كس ػ عكف ةلػػؼ نسػػمة  ,ك م ػػت وػػكة العمػػؿ ( ِْٗ ّْٕ:ذكػػكر و كانػػاث) ,
المأػػت مكف مػػنيـ ( َِٔ َِٔ :ذكػػكر و كانػػاث ) كالمتعطمػػكف مػػنيـ , ّْ ِٖٔ :كيصػػؿ
معػدؿ ال طالػػة يػػنيـ كفقػان لمتقػديرات السػػنكية لػػذات الاتػرة  ) َُِٕ – ََِٖ(:إلػػى ٖ ُُ
)xxii( %
كذلؾ تأير تقديرات ال نؾ الدكلى لعاـ َُِٖ إلى ةف نس ة ال طالة ػيف الأػ اب مػف
اجمالى القكل العاممة فػى الأػريحة العمريػة ( ُٓ ِْ-عامػا) فػي مصػر تصػؿ لحػكالي :
ٔ ِّ  )xxiii(%كاي ػػا ككفق ػ ػان ةي ػ ػان إلحصػ ػػا ات ال نػ ػؾ الػ ػػدكلى ,فػ ػػإف متكسػ ػػط نسػ ػ ة
ال طالػػة ػػيف الأ ػ اب مػػف اجمػػالى القػػكل العاممػػة فػػى الأ ػريحة العمريػػة ( ُِْٓ-عامػػا)
ػير إلػى ةف مصػ ىػر
لمأػرؽ األكسػط كأػماؿ ةفريقيػا ىػك )xxiv( % َُ ُْ :كىػك مػا يأ ي
تعد مف الدكؿ ذات نس ة ال طالة األعمى في الأرؽ األكسط كأماؿ ةفريقيا
ي

كا ػػافةن لم ػػا سػ ػ ؽ ,يعحػػظ الزي ػػادة المارط ػػة كالمزمن ػػة فػػي ع ػػدد مريج ػػى الجامعػػات,
حيػث يعج يػز العديػػد مػف مريجػى الجامعػػات عمػي الحصػػكؿ عمػى عمػؿ فػػي المجػاالت التػػى
درس ػ ػػكىا  ,كم ػ ػػا يتمت ػ ػػا العدي ػ ػػد م ػ ػػنيـ مي ػ ػػارات غي ػ ػػر معئم ػ ػػة لمكظ ػ ػػائؼ الت ػ ػػى يتق ػ ػػدمكف
لأ ميا()xxv
ممػػا ةدل إلػػى إنتأػػار عػػض المظػػاىر التػػى وػػد تأػػير إل ػى فقػػداف إلت ازمػػات المكاطنػػة
مثػػؿ :مظػػاىر ػػعؼ اإلنتمػػا  ,كالسػػم ية ,كالعم ػػاالة مػػف جانػػب الكثيػػر مػػف الم ػكاطنيف –
كماصة أ اب الجامعات  , -كعدـ الرغ ة في المأاركة فػي الق ػايا العامػة  ,كاإلحسػاس
لػػدل الكثيػػر مػػنيـ ػػاإلغتراب فػػي ةكطػػانيـ  ,كأػػيكع ظ ػكاىر العنػػؼ كال مطجػػة كالتعصػػب
كعػ ػدـ التس ػػام ( )xxviكةن ػػو عم ػػى ال ػػرغـ م ػػف ةف الح ػػرـ الج ػػامعى ل ػػو ودس ػػيتو كىي ت ػػو
ػتمد ى ػػذه المنزل ػػة الرفيع ػػة كالمكان ػػة
كاحت ارمػ ػو ل ػػدل ك ػػؿ األجي ػػاؿ المتعاو ػػة عمي ػػو  ,كى ػػك يس ػ ي
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العاليػػة مػػف الجامعػػة ناسػػيا  ,إعت ارىػػا مح ػراب الاكػػر كمنػػارة العمػػـ كالمعرفػػة  ,كالتػػى تاػػت
ة كا يا لمدارسيف لينيمكا مف عمكميا كفنكنيا ,كيتمرجكا فييا أ ا ان واد انر عمى اإلسػياـ عممػو
ػيد اليػػكـ إنتأػػا انر
كفك ػرة فػػي اإلرتقػػا مجتمعػػو كتحقيػػؽ ني ػػتو كتقدمػػو  ,إال ةف سػػاحتو تأػ ي
كثي انر مف الممارسات السم ية كانتأار الاك ى دامػؿ القاعػات الدارسػية ك ػياع الكوػت فػي
ػض الطػ ػػعب عم ػػى ةع ػ ػػا ىيئػ ػػة
ةم ػػكر غيػ ػػر مرت ط ػػة العمميػ ػػة التعميمي ػػة كتطػ ػػاكؿ ع ػ ي
التػ ػػدريس كعمػ ػػى القيػ ػػادات األكاديميػ ػػة  ,كسػ ػػك الععوػ ػػة ػ ػػيف الطػ ػػعب ك ع ػ ػػيـ ال ػ ػ عض
( )xxviiممػػا يتطمػػب مػػف الجامعػػة ةف تمػػارس ريادتيػػا االجتماعيػػة لممجتمػػا دامػػؿ الحػػرـ
الجامعى كمارجو
البعددد النددا  :ةأػػارت إحػػدل الد ارسػػات إلػػى محدكديػػة مص ػادر التمكيػػؿ ,حيػػث يعػػد
التمكيػ ػػؿ الحكػ ػػكمى المصػ ػػدر الرئيسػ ػػى لتمكيػ ػػؿ التعمػ ػػيـ العػ ػػالى ,كلكنػ ػػو ال يكاػ ػػى لمكاجيػ ػػة
متطم ػػات إصػػعح التعمػػيـ  ,اإل ػػافة إلػػى محدكديػػة التمكيػػؿ المػػارجى  ,كمػػف ثػػـ تػػدىكر
الكا ػػا ة الداممي ػػة كالمارجي ػػة لمتعم ػػيـ  ,ككج ػػكد عج ػػز ف ػػى إع ػػداد الجامع ػػات مم ػػا ةدل إل ػػى
إرتااع كثافة الطعب كندرة المكا مة يف عػرض مريجػى التعمػيـ العػالى كاحتياجػات سػكؽ
العمؿ إلى جانب الطمب المتزايد مف و ؿ ةصحاب األعمػاؿ عمػى المػريجيف ذكل الميػارات
المينية المتطكرة ()xxviii
كةك ػػحت د ارسػػة ةمػػرل إلػػي ةف التعمػػيـ العػػالى فػػى مصػػر يكاجػػو تحػػديات كثي ػرة مػػف
ينيا مأكمة التمكيؿ  ,فيناؾ :
ػعؼ فػ ػػى كااي ػػة الم ػ ػكارد المالي ػػة فػ ػػى الجامع ػػات  ,كىػ ػػى ال تكاك ػػب زيػ ػػادة الطمػ ػػب
ػ ه
االجتماعى عمى التعميـ العالى  ,مما يؤدل إلى عؼ ممرجاتو
ال تتناسب نس ةي اإلناػاؽ عمػى التعمػيـ العػالى عمػى مكازنػة الدكلػة أػكؿ ةساسػى  ,فػى
حيف تسيـ المأاركةي الأع ية نس ة يسيرة فى التمكيؿ
عج ػػز ف ػػى ميزاني ػػة التعم ػػيـ  ,كالعج ػػز الك ي ػػر ف ػػى ال ػػدعـ المق ػػدـ م ػػف ةفػ ػراد المجتم ػػا
كمؤسس ػػاتو م ػػا ي ػػؤثر ف ػػى ػػعؼ و ػػدرة التعم ػػيـ الع ػػالى المص ػػرل عم ػػى مكاك ػػة التط ػػكرات
العالمية
تت ازيػ ػػد القناعػ ػػة ػ ػػأف تمكيػ ػػؿ التعمػ ػػيـ العػ ػػالى ين ػ ػػى ةف يكػ ػػكف مسػ ػػئكلية جميػ ػػا ةف ػ ػراد
المجتما  ,حيث يتزايد اإلتجاه نحػك مصحصػة التعمػيـ اإل ػافة إلػى كجػكد عػض حػاالت
تقديـ المن كالت رعات لمجامعة ()xxix
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البعددد النالدددث :ػػالرجكع إلػػى إحصػػائيات الجيػػاز المركػػزل لمتع ئػػة العامػػة كاإلحصػػا
المص ػػرل  ,ف ػػى تص ػػكيره كوياس ػػو لممػ ػػدمات االجتماعي ػػة الت ػػى تؤديي ػػا المنظم ػػات غيػ ػػر
الحككميػػة المعانػػة ( الجمعيػػات كالمؤسسػػات األىميػػة ) الممتماػػة  ,كالتػػى ت مػ كفػػؽ إحصػػا
عػػاـ َُِٔـ  ) ّٕٓٓ( ,منظمػػة غيػػر حككميػػة معانػػة ( )xxxكىػػك مػػا يؤكػػد تمقػػى ىػػذه
الجمعيػات كالمؤسسػات األىميػة المسػػاعدة كدعػـ الدكلػة  ,فػى مقا ػػؿ ذلػؾ يعحػظ َّ
ػائد
ةف السػ ى
حاليان فى معم المجتما المػدنى – صػاة عامػة  -فػى مصػر حالػة مػف الػكىف كالممػكؿ
 ,ك َّةنػو تػػـ تاسػػير ىػػذة الحالػة لعػػدة ةسػ اب  ,منيػػا ال ػ كط االوتصػػادية المت ازيػػدة ,كتعقػػد
كتأػػا ؾ المت ي ػرات االجتماعيػػة كالثقافيػػة  ,كانسػػحاب الأ ػ اب إلػػى الا ػػا اإلفت ار ػػى ,
كالأػػعكر العػػاـ عػػدـ جديػػة الكثيػػر مػػف المنظمػػات األىميػػة  ,اإل ػػافة إلػػى إرت ػػاط مػػا ىػػك
مػػاص مػػا ىػػك عػػاـ سػ ب تػػدامعت المصػػال الأمصػػية ألفػراد كجيػػات مػػا مايػػكـ الناػػا
العػػاـ كالمصػػمحة العامػػة  ,كىػػى السػػمة الرئيسػػة كالماتر ػػة فػػى عمػػؿ مؤسسػػات كمنظمػػات
المجتما المدنى ( )xxxiمما يؤكد مأكمة ال حث كالحاجػة الػى تاعيػؿ الريػادة االجتماعيػة
لمجامعة
ػاب الحػ ػكار المجتمع ػػى ح ػػكؿ إدارة الجامع ػػات كاألس ػػمكب األف ػػؿ
البعدددد الرابددد غي ػ ي
لتمطػػيط ةنأ ػػطتيا ,كال ػػدائؿ التمكيمي ػػة المتاح ػػة لمجامعػػات ف ػػى ظ ػػؿ نظ ػػاـ متكامػػؿ لمروا ػػة
كالمتا عة  ,كذلؾ ا ية الم ادئ الماصة الأاافية كالمسا لة كالمأاركة فػى صػنا القػرار
فى إدارة الجامعات (, )xxxiiكىك مايأػير إلػى غيػاب الجيػات غيػر الحككميػة كالتػى تمثػؿ
المجتما عف المأاركة فى العمؿ الجامعى
ال عػػد المػػامس :اسػػتق ار إنجػػازات ك ازرة التعمػػيـ العػػالى لعػػاـ َُِٖ  ,يعحػػظ فييػػا ةف
جميعيا إنجازات كجيكد وائمة غمى الدعـ الحككمى لائات ماصة ػالمجتما  ,سػكا كانػت
فيم ػػا يمػ ػص إي ػػع اىتم ػػاـ م ػػاص رعاي ػػة الط ػػعب األو ػػؿ حظػ ػان م ػػف ذكل األس ػػر الاقيػ ػرة
كالمناطؽ النائية كرعاية المتاكويف كالمكىػك يف  ,ك رعايػة كدعػـ متحػدل اإلعاوػة (,)xxxiii
ػائـ عمػى
عمى الرغـ مف ةف ىذا يعد مسئكلية مجتمعية كىك ما يار و كاوا عػالمى جديػد و ه
المسئكلية المأتركة لجميا المعنييف الصال العاـ
كم ػػف م ػػعؿ الع ػػرض الس ػػا ؽ لمأ ػػكمة ال ح ػػث كة عادى ػػا ,ت ػ َّ
ػيف ةف الجامع ػػة المصػ ػرية
تعمػػؿ فػػى ظػػؿ كاوػػا يتسػػـ إرتاػػاع نس ػ ة ال طالػػة ػػيف الم ػريجيف  -كنكعيػػة تعمػػيـ ال
تتناس ػػب م ػػا س ػػكؽ العم ػػؿ  -ك تػ ػكافر مم ػػاطر الاق ػػر كالتيم ػػيش لػ ػ عض فئ ػػات المجتم ػػا ,
اإل افة إلى إنسحاب الأ اب إلى الا ا اإلفت ار ى  ,كالأعكر العاـ عػدـ جديػة الكثيػر
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ةف تتػػكلى الجامع ػة القيػػاـ ػػدكرىا الريػػادل
مػػف المنظمػػات األىميػػة فأص ػ ى مػػف ال ػػركرل ٍ
لممجتما  ,كماصة مف عد تراجا دكر الدكلة فى ظؿ األزمات االوتصادية – العالمية
كعميو يمكف صياغة مأكمة ال حث فى السؤاؿ الرئيس التالى:
كيػػؼ يمكػػف تاعيػػؿ الريػػادة االجتماعيػػة لمجامعػػة المص ػرية مػػا يم ػػى حاجػػات المجتمػػا
كيعزز الععوة يف الجامعة كالمجتما  ,فى ك م رة كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكيػة
كاليند  ,ك ما يتسؽ ما السياؽ الثقافى لممجتما المصرل؟
أهذاف البحث :

يسعى ال حث لتحقيؽ األىداؼ التالية :
الكوػكؼ عمػػى األسػػس النظريػة لمريػػادة االجتماعيػػة لمجامعػة مػػف حيػػث  :الماىيػػةالم ادئ – المجاالت – المؤسسات المجتمعية الااعمة – ركاد األعماؿ المجتمعييف
التعػػرؼ عمػػى كاوػػا الريػػادة االجتماعيػػة لمجامعػػة فػػى الػػدكؿ محػػؿ الد ارسػػة  ,مػػفمعؿ التركيز عمى المحاكر المحددة
التكصػؿ إلػػى مجمكعػػة مػػف اإلجػ ار ات المقترحػػة التػػى مػػف أػأنيا ةف تايػػد فػػى تعزيػػزر ط الجامعة المجتما ك ما يم ى حاجاتو  ,كيساىـ فى تحقيؽ رفاىيتو مف معؿ ريادتيػا
لو
أهميت البحث :

تتحدد ةىميةي ال حث فى اىتمامو إستثمار رةس الماؿ ال أرل فػى مصػر كمػف ينيػاأريحة الأ اب – أ اب الجامعات – الذل يمثؿ رةس ماؿ أػرل غنػى كةمػؿ المسػتق ؿ ,
كىػػك مػػا يتطمػػب ةف تعمػػؿ الجامعػػات عمػػى حػػث ى ػؤال الأػ اب عمػػى المأػػاركة كالمسػػاىمة
فػػى مجػػاالت التنميػػة  ,مػػف مػػعؿ إطػػعؽ اإلمكانػػات كالقػػدرات اليائمػػة الكامنػػة لػػدييـ  ,ك
إستثمارىا فى تحقيؽ الريادة ليـ كلمجتمعيـ
وػػد تايػػد مػػا يتكصػػؿ إليػػو مػػف إج ػ ار ات مقترحػػة إلػػى اإلسػػياـ فػػى تنميػػة رةس المػػاؿاالجتماعى كتعزيز التماسؾ كاإلندماج الكطنى كدمج كمأػاركة الأػ اب كػركاد لممأػركعات
االجتماعية ككأفراد فاعميف فى المجتما
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تعزي ػػز ر ػػط الجامع ػػة احتياج ػػات المجتم ػػا كتطمعات ػػو  ,ك م ػػا ياي ػػد ف ػػى ط ػػرح ع ػػدةمقترحات التى تايد فػى تكثيػؽ الععوػة ػيف الجامعػة كالمجتمػا قطاعاتػو الممتماػة  ,كتأكيػد
دكرىا فى حؿ المأكعت االجتماعية ك ما يايد فى تعزيز الععوة الت ادلية ينيما
حذود البحث :

الحدود الموضوعية  :كيقتصر ال حػث فػى تناكلػو لمريػادة االجتماعيػة لمجامعػة عمػى
ما يمى:
ةكال  -الماىية  :المايكـ كالم ادئ األساسية لمريادة االجتماعية
ثانيا – الريادل االجتماعى كسماتو  -ك نماذج لركاد مجتما معاصريف
ثالثا -ة رز الجيات كالمؤسسات كالمنظمات الااعمة
ار عان  -نماذج تط يقية لمريادة االجتماعية لمجامعة فى العالـ المعاصر
الحدود المكا ية يقتصر ال حث عمى فى تناكلو لمم رات األجن ة المعاصرة عمى:
الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة :إعت ارىػ ػػا مػ ػػف الػ ػػدكؿ ال ارئػ ػػدة فػ ػػى تحقيقيػ ػػا لمريػ ػػادةاالجتماعي ػػة عم ػػى مس ػػتكل الع ػػالـ  ,كلم ػػا تممك ػػو م ػػف جامع ػػات عريق ػػة ف ػػى ىػػذا المج ػػاؿ
فيقتصػػر ال حػػث عمػػى جػػامعتى ىارفػػارد ك أػػيكاجك لككنيمػػا تمػػثعف نمػػكذجيف نػػاجحيف فػػى
ريادتيما االجتماعية
-الين ػػد :تمث ػػؿ الين ػػد إح ػػدل دكؿ الق ػػكم الص ػػاعدة  ,كى ػػى دكؿ ال ػ ػريكس BRICS

كالت ػػى تأ ػػمؿ مم ػػس دكؿ ال ارزي ػػؿ  ,كركس ػػيا  ,كالين ػػد  ,كالص ػػيف  ,كجن ػػكب ةفريقي ػػا كى ػػى
مجمكع ػػة م ػػف ال ػػدكؿ اتاق ػػت فيم ػػا يني ػػا عم ػػى إنأ ػػا كي ػػاف اوتص ػػادل يعم ػػؿ عم ػػى تأ ػػجيا
التعػػاكف التجػػارل كالسياسػػى كالثقػػافى ػػيف الػػدكؿ األع ػػا ( )xxxivكيقتصػػر ال حػػث عػػؿ
جػػامعتى دليػػى ك ةأػػككا كذلػػؾ لككنيمػػا تممكػػاف م ػرة متميػزة فػػى مجػػاؿ الريػػادة االجتماعيػػة
كذاتا سمعة مأيكد ليما فى ريادتيما لممجتما
مصطلحاث البحث :
ريادة العمال االجتماعية Social Entrepreneurship

اسػػتق ار الكتا ػػات المتمصصػػة ات ػ تعػػدد المصػػطمحات المسػػتمدمة عنػػد تنػػاكؿ ريػػادة
ػيف َّ
(Social
ةف كػ ػ ػ ػػع المصػ ػ ػ ػػطمحيف:
األعمػ ػ ػ ػػاؿ المجتمعيػ ػ ػ ػػة  ,حيػ ػ ػ ػػث ت ػ ػ ػ ػ ى
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 , Entrepreneurship) (Community Entrepreneurship),يسػػػتمدماف
الت ػػادؿ كيأػػيراف لػػذات المعنػػى ,كيكمػػف اإلمػػتعؼ فػػى نطػػاؽ التط يػػؽ ةك الممارسػػة
كفيما يمى ياف لذلؾ :
فبالتحميل المغوي تع د كممدة جمجتمد  Communityج جماعػة مػف األفػراد ذات تنظػيـ
مأػػترؾ ةك مصػػال مأػػتركة ةك اىتمػػاـ ات مأػػتركة تجمعيػػـ معػػا ككػػذلؾ تسػػتمدـ
local
كممػ ػػة مجتمػ ػػا  : "Communityمػ ػػا جماعػ ػػة محػ ػػددة كمحػ ػػدكدة مثػ ػػؿ:
" , Communityينم ػػا  :"Societyمجتم ػػا ةكث ػػر اتس ػػاعان يجم ػػا كيأ ػػمؿ ع ػػدة
جماع ػػات كمجتمعػ ػػات  Communitiesكى ػػك يتصػ ػػؼ ػػالتنكع كالتعػ ػػدد كعمي ػػو يعػػػد
مايػػكـ مجمتػػا  ,"Socialةعػػـ كةأػػمؿ مػػف مايػػكـ مجتمػػا معنػػى Community
()xxxv
كما يجدر بالذكر أ ه ال يوجد حت الن إتفاق دول حول التعريف أو مدداخل تحيييادا
أو حت د إتفدداق وتوافددق عددالم حددول المخ د م الم ددتخدم  :فقػػد يسػػتمدـ مصػػطم
 Socialالري ػ ػ ػػادة االجتماعي ػ ػ ػػة ةك الم ػ ػ ػػادرة و المأ ػ ػ ػػركع
Entrepreneurship
االجتماعى  ,Social Enterprisesكالمذيف يستمدماف في عػض األحيػاف الت ػادؿ ,
اإل ػػافة إلػػى مصػػطم ثالػػث الريػػادة المجتمعيػػة ,Societal Entrepreneurship
كالذل يستمدـ عمى األوؿ في عض المناطؽ عمى مستكل العػالـ  ,كا ػافةن إلػى ذلػؾ
لػػكحظ َّ
ةف ىنػػاؾ تػػدامؿ ك يػػر  largely overlapsفػػي المعنػػى كاالسػػتمداـ مػػا ػػيف
مصػػطم  Social Entrepreneurshipالريػػادة االجتماعيػػة  ,كمصػػطم Societal
 entrepreneurshipالريػادة المجتمعيػة  ,ممػا دعػى إلػى اسػتمداميما كمترادفػاف .
)xxxvi( Synonymously
كوػػد ػػرزت الريػػادةي االجتماعيػػة كمطمػػب دعػػت إليػػو الحاجػػة لتأكيػػد ال عػػد االجتمػػاعى –
اإلنسػػانى فػػي ريػػادة األعمػػاؿ  ,كىػػك المنحػػى الػػذل إىػػتـ تحقيػػؽ األر ػػاح كالمكاسػػب
االجتماعية اإلنسانية ,حيث يقصد الريػادة االجتماعيػة – كفػي ة سػط معانييػا –
ػار إلييػ ػػا اسػ ػػـ ريػ ػػادة اإليثػ ػػار
القيػ ػػاـ األعمػ ػػاؿ مػ ػػف ةجػ ػػؿ و ػ ػػية اجتماعي ػ ػةن  ,كيأػ ػ ي
 , "Altruistic Entrepreneurshipحيػػث يجمػػا ةصػػحاب المأػػركعات االجتماعيػػة
ػ ػػيف التجػ ػػارة كالق ػ ػػايا االجتماعيػ ػػة طريقػ ػػة تي ىح ألسػ ػػف مػ ػػف حيػ ػػاة األف ػ ػراد الم ػ ػرت طيف
كالمعن ػػيف الق ػػية  ,في ػػـ ال يقيس ػػكف نج ػػاحيـ م ػػف حي ػػث ال ػػر  ,فالنج ػػاح لمنظم ػػى
المأػركعات كالم ػادرات االجتماعيػة يعنػى ةنيػـ وػد وػامكا ت يػر العػالـ ل ف ػؿ كةنػػو
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غال ػ ػان مػ ػػا ينجػ ػػذب النػ ػػاس إلػ ػػى األنأػ ػػطة التجاريػ ػػة التػ ػػى تسػ ػػتمدـ م ػ ػػادرات الريػ ػػادة
المجتمعية ,ألنيـ يساعدكف في حؿ مأكمة اجتماعيةن عندما يناقكف ةمكاالن عمػى أػ
يحتػػاجكف إليػػو ةك يريدكنػػو فعنػػدما يقػػكـ ارئػػد األعمػػاؿ االجتماعيػػة جنػػى األم ػكاؿ
عػػف طريػػؽ يػػا أ ػ مػػا  ,يعػػرؼ عمػػع الأػػركة ةف عمميػػة الأ ػ ار التػػى وػػامكا يػػا
ستساعد في دعـ ةمر محدد كةنيـ يساىمكف في حؿ مأكمة اجتماعيةن ()xxxvii
فى ىذا التعريؼ تـ االأػارة الػى ال ارئػد االجتمػاعى كدكره  ,ككػذلؾ يػتـ تعرياػو أنػو أػمص
يقػػكـ تاسػػيس أػػركة يكػػكف ىػػدفيا الرئيسػػى ىػػك إحػػداث ت ييػػر اجتمػػاعى إيجػػا ى ػػدال
مػػف تحقيػػؽ ر ػ ( )xxxviiiكةنػػو مػػف رجػػاؿ األعمػػاؿ المسػػتقميف الػػذيف يقكمػػكف ػػدكر
ككػػع الت ييػػر فػػى المجتمػػا  ,كيعممػػكف عمػػى اسػػتمداـ األسػػاليب كاألفكػػار الم تك ػرة ,
كاغتنػػاـ الاػػرص التػػى ػػيعيا األمػػركف  ,إنيػػـ يعممػػكف عمػػى ا تكػػار حمػػكؿ مسػػتدامة
يدؼ ت يير المجتما نحك األف ؿ ()xxxix
منهج البحث وخطىاته :

فػػى ػػك مأ ػػكمة ال حػػث كح ػػدكده كةىداف ػػو  ,يت ػػا ال حػػث الم ػػنيج المق ػػارف لمناسػػ تو
لتحقيؽ ةىدافو  ,ككفؽ المطكات اإلجرائية التالية :
الخ وة الول

تحديد اإلطار العاـ لم حث

الخ وة النا ية :الريادة االجتماعية لمجامعة فى العالـ المعاصر (اطار نظرل )
الخ وة النالنة :كصؼ كتحميػؿ ثقػافى لكاوػا الريػادة االجتماعيػة لمجامعػة فػى الكاليػات
المتحدة األمريكية
الخ وة الرابعة :كصؼ كتحميؿ ثقافى لكاوا الريادة االجتماعية لمجامعة فى اليند
الخ ددوة الخام ددة :إج ػ ار د ارسػػة مقارنػػة تاسػػيرية لكاوػػا الريػػادة االجتماعيػػة لمجامعػػة
دكلتى المقارنة
الخ وة ال اد ة التكصؿ إلى مجمكعة مف اإلج ار ات المقترحػة فػى ػك الد ارسػة
النظريػػة كالد ارسػػة المقارنػػة التاسػػيرية لػػدكلتى المقارنػػة  ,ك مػػا يايػػد فػػى تعزيػػز ر ػػط الجامعػػة
المجتما  ,كالمساىمة فى تحقيؽ رفاىيتو مف معؿ ريادتيا لو
فى

ك ما تقددـ فإف ال حث الراىف يسير كفقا لترتيب المطكات التالية

ةكال :ة رز معم األلاية الثالثة كتداعياتيا االجتماعية
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نا ياً ماهية الريادة االجتماعية لمجامعات  ،وتتضمن
ُ مايكـ الريادة االجتماعية ك كم ادئيا األساسية
ِ الريادل االجتماعى ك سماتو
ّ ة رز الجيات كالقطاعات الااعمة
ْ

تط يقات معاصرة لمريادة االجتماعية لمجامعة

نالنا الريادة االجتماعية لمجامعة في الواليات المتحدة المريكية د ار ة وخفية
تحميمية
رابعا الريادة االجتماعية لمجامعة في الا د د ار ة وخفية تحميمية
خام ا تحميل ميارن لواق الريادة االجتماعية لمجامعة في كل من الواليات المتحدة
االمريكية كاليند
اد ا
ككما يت

تائج البحث و اجراءاته الميترحة
فيما يمى :

أوال أبرز مالم اللفية النالنة وتداعياتاا االجتماعية
َّ
إف الريػ ػ ػػادة االجتماعيػ ػ ػػة لمجامعػ ػ ػػات تحتػ ػ ػػاج إلػ ػ ػػى ت ييػ ػ ػػر الػ ػ ػػنمط الاكػ ػ ػػرل السػ ػ ػػائد
 , Paradigm Shiftحيػػث إف الصػػعك ات كالتحػػديات التػػى تكاجػػو المجتمعػػات حالي ػان وػػد
تكػػكف نتػػاج لطريقػػة تاكيػػر تركػػز عمػػى الجػػز كتتجاىػػؿ الكػػؿ  ,كىػػذه الرؤيػػة تعجػػز عػػف
فيػػـ ةك تاسػػير ةك التن ػػك تطػػكرات الكاوػػا الاعمػػى ككفػػؽ طػػرح ودمػػو عػػالـ التػػاري إيػػاف
مكريس  Ian Morrisفي دارستو التاريميػة عػف تطػكر المجتماعػات اإلنسػانية تاسػي انر ليػذه
الرؤيػػة ,يػػرل فيػػو ةف حركػػة التقػػدـ اإلنسػػانى وػػد إرت طػػت تاريمي ػان قػػدرة المجتمعػػات عمػػى
تطكيػػا نيتيػػا الط يعيػػة ,كاالوتصػػادية كاالجتماعيػػة كالاكريػػة لتحقيػػؽ مػػا تصػ ك إليػػو مػػف
ةىداؼ كلكف حركة التقدـ ىػذه فػي حػد ذاتيػا تممػؽ مأػاكؿ نحػك الحمػكؿ التػى تسػتمدميا
المجتمعات لمعالجة ىذه المأاكؿ تؤدل ػدكرىا إلػى مأػاكؿ ةك ػر  ,كىػك مػا ةطمػؽ عميػو
مع مة التقدـ  , Paradox Developmentكعند مراحؿ معينة مف التطكر تجتمػا ىػذه
المأاكؿ لت ا ما يمكف تسميتو السقؼ الصمب عمى حركة المجتما كتقدمو ()xl
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مم ػػا يترت ػػب عمي ػػو ةف تك ػػكف المجتمع ػػات ةم ػػاـ مي ػػارات ص ػػع ة  ,فإم ػػا ةف ت ي ػػر م ػػف
ممارس ػػتيا الس ػػائدة كتط ػػكر ةفك ػػا انر كممارس ػػات جدي ػػدةن ,فت ػػنج ف ػػي تج ػػاكز ى ػػذا الس ػػقؼ ةك
تتمسػػؾ ممارسػػاتيا القديمػػة  ,فتتكوػػؼ حركػػة التطػػكر المجتمعػػى ككػػؿ ,كيصػػاب المجتمػػا
ػػالرككد  ,ث ػػـ ع ػػد فتػ ػرة الت ػػدىكر  ,كر م ػػا االنيي ػػار الأ ػػامؿ كي ػػرل م ػػكريس ةف مجتمعن ػػا
المع اصر ود كصؿ إلػى مثػؿ ىػذه المحظػة  ,كالتػى تمثػؿ مرحمػة إنتقاليػة ػيف انييػار النظػاـ
العالمى الحالى كظيكر معم النظاـ الجديد ()xli
كيرصد ال حث تكافقان ما ىذه الرؤية عدة معم ليذا النظاـ الجديد :
تراج دور الدولة اليومية في ميابل تخاعد دور المجتم المد  :فالدكلةي لػـ تعػدىى الكحدة المركزية األساسية في النظاـ العالمى ,كما كانت عميو فػي السػا ؽ  ,ك ماصػة
في ظؿ ركز وكل اوتصادية كاجتماعيةن محميػة كعالميػة منافسػة حيػث ةصػ حت الدكلػة
المعاصػ ػرة م ػػطرة إل ػػى تاكي ػػؾ ة نيتي ػػا الأ ػػمكلية لص ػػال المجتمع ػػات المحمي ػػة مػػف مػػعؿ
العمركزيػػة كلصػػال مؤسسػػات المجتمػػا المػػدنى ال ازغػػة كالتنػػازؿ فػػي ناػػس الكوػػت عػػف
عديػػد مػػف مجػػاالت سػػيادتيا التقميديػػة لصػػال المؤسسػػات الدكليػػة كالككنيػػة  ,األمػػر الػػذل
سيؤدل إلى جعؿ مؤسسات الدكلة ةوؿ محكريةن ةك مركزيةن كما كانػت عمييػا فػي السػا ؽ ,
حػػيف كانػػت تحتكػػر كػػؿ أ ػ  ,ةك مؤىمػػو إلحتكػػار كػػؿ أ ػ يقػػا ػػمف حػػدكدىا فػػي إطػػار
س ػػيادتيا ( )xliiف ػػي مقا ػػؿ ت ػػدعيـ دكر مؤسس ػػات المجتم ػػا الم ػػدنى ف ػػي تق ػػديـ المػػدمات
ككافة االحتياجات األساسية ل فراد كماصة في دكؿ العالـ الثالث ()xliii
ةتاح المجػاؿ لمؤسسػات المجتمػا المػدنى لممأػاركة فػي تقػديـ المػدمات ككافػة
كىك ما ى
االحتياجػػات األساسػػية ل ف ػراد  ,فاألصػػؿ فػػي الععوػػة ػػيف الدكلػػة كالمجتمػػا المػػدنى ةنيػػا
ععو ػػة تكام ػػؿ كاعتم ػػاد مت ػػادؿ كتكزي ػػا لػ ػ دكار  ,كليس ػػت ععو ػػة تن ػػاوض ةك مص ػػكمة ,
ةحد تجميات الدكلة الحديثة ,التى تكفر أرط ويامػو عػف طريػؽ
فالمجتما المدنى ما ىك إال ه
تقنيف نظاـ لمحقػكؽ يػنظـ ممارسػات جميػا األطػراؼ كالجماعػات دامػؿ المجتمػا كمػا ةف
المجتمػ ػػا يعتمػ ػػد عمػ ػػى الدكلػ ػػة فػ ػػي القيػ ػػاـ كظائاػ ػػو األساسػ ػػية االوتصػ ػػادية كاالجتماعيػ ػػة
كالتعميمية مف معؿ ما ت عو مف تنظيمات  ,فالدكلة كالمجتما المػدنى متعزمػاف ال دكلػة
مػػف دكف مجتمػػا كال مجتمػػا مػػف دكف دكلػػة  ,ػػؿ إف المجتمػػا المػػدنى ىػػك كليػػد وػػكة الدكلػػة
كمػف ةجػػؿ مكازنػػة وكتيػػا ك َّ
ةف تسػيـ فػػي تقكيػػة المجتمػػا المػػدنى ةك فػػي
ةف الدكلػػة تسػػتطياي ٍ
تطػػكر مجتمػػا مػػدنى صػػحى مػػف مػػعؿ ك ػػا و ػكانيف كا ػػحة وا مػػة لمتط يػػؽ لعمػػؿ ىػػذا
المجتما كةي ان تقديـ حكافز لو ()xliv
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غيدداا العدالددة االجتماعيددة يعػ يػد غيػػاب العدالػػة االجتماعيػػة تع يػػر عػػف غيػػابالتجػػانس س ػكا عمػػى الصػػعيد العػػالمى ةك الصػػعيد القػػكمى ةك الػػكطنى كاذا كػػاف نظامنػػا
ػتند إل ػػى واع ػػدة ع ػػدـ التج ػػانس ف ػػي الق ػػكة كالث ػػركة كع ػػدـ االس ػػتقرار
الع ػػالمى يع ػػد نظامػ ػان يس ػ ي
االجتمػػاعى  ,كىػػى األسػػس التػػى تقسػػـ المجتمػػا العػػالمى إلػػى الأػػماؿ كالجنػػكب  ,الأػػماؿ
الػذل يمتمػػؾ الثػػركة كالقػكة كالسػػيطرة ,كالجنػػكب الاقيػر الػػذل يسػػتمب الأػماؿ مػكارده ,كيسػػعى
إلػػى حرمانػػو مػػف إمػػتعؾ القػػكة كالسػػيطرة عميػػو حيػػث نجػػد َّ
ةف الك ػػا العػػالمى يع ػػر عػػف
غيػػاب العدالػػة االجتماعيػػة عمػػى الصػػعيد العػػالمى  ,كىػػى الحالػػة التػػى يمكػػف ةف تتسػػاوط
عمى المستكيات األدنى لتنأر عدـ العدؿ عمى ساحتيا ()xlv
كغيػػاب العدال ػػة تػػنعكس ةث ػػاره عمػػى الكاو ػػا لتأ ػػكؿ كاوع ػان ينتأ ػ يػر فيػػو الاق ػػر كالتيم ػػيش
االجتمػػاعى  ,كفػػي العػػادة يت ػػافر إتسػػاع مسػػاحة التيمػػيش االجتمػػاعى مػػا عمػػؽ غيػػاب
العدالػػة االجتماعيػػة  ,فيػػؤدل إلػػى زيػػادة الاجػػكة ػػيف الائػػات االجتماعيػػة الممتماػػة فػػي
المجتم ػ ػػا )xlvi( ,كى ػ ػػك م ػ ػػا يس ػ ػػتدعى الري ػ ػػادة االجتماعي ػ ػػة إعت ارى ػ ػػا كس ػ ػػميةن لتج ػ ػػاكز
المأػػكعت المجتمعيػػة ك مػػا يحقػػؽ رفاىي ػػة المجتمػػا ‘ كتعمػػيـ العمػػؿ االجتمػػاعى مطم ػػب
لتحقيؽ العدالة يرتكز عمى دعائـ ةر ا )xlvii( :
تأكيد المساكاة االجتماعية كاالوتصاديةتعزيز كرامة الناس كويمتيـالعمؿ نحك االستدامة ال يئيةدعـ اإلعتراؼ أىمية الععوات اإلنسانيةرأس المددال المعرفددي كبددديل ل درأس المددال ال يدددى يأػػيد عالمنػػا المعاصػػر تصػػاعدةىميػػة رةس المػػاؿ المعرفػػي ك ػػديؿ ل ػرةس المػػاؿ النقػػدل  ,كذلػػؾ نظ ػ انر لمػػا يعانيػػو العػػالـ مػػف
ةزمات اوتصادية متتالية  ,جعمتو يتجو إلى إعادة النظر فيما يتمػذ مػف تػدا ير كيت عػو مػف
فليات لمكاجية ةزماتو االوتصادية
ػالـ منػػذ الر ػػا األميػػر مػػف القػػرف الما ػػى كمػػازاؿ  ,ىيمنػػة العديػػد مػػف
فقػػد أػ ى
ػيد العػ ي
الماػ ػػاىيـ عمػ ػػى المأػ ػػيد الػ ػػدكلى كالعكلمػ ػػة كالتجػ ػػارة اإللكتركنيػ ػػة كتحريػ ػػر األس ػ ػكاؽ  ,كمػ ػػا
صاح يما مف سط القكل االوتصادية لناكذىا عمى مسرح العمميػات االوتصػادية العالميػة,
ع ػ ػػر سمسػ ػػمة مػ ػػف اإلنػ ػػدماجات كاالسػ ػػتحكاذات  ,عػ ػػعكةن عمػ ػػي ظيػ ػػكر تكػ ػػتعت اوتصػ ػػادية
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اإل ػػافة إلػػى التراكمػػات الديناميػػة لجممػػة مػػف العكامػػؿ المتااعمػػة ة رزىػػا تطػػكر تكنكلكجيػػا
المعمكم ػػات كاإلتص ػػاالت  ,مم ػػا دع ػػا يترد ارك ػػر  Peter Drukerإل ػػى التن ػػؤ تحكي ػػؿ
المجتمعػػات نحػػك مجتمػػا المعرفػػة مؤكػػدان َّ
ةف عمميػػة التحػػكؿ فػػي تككينيػػا عمميػػة اجتماعي ػةن
ةكثػ ػػر مػ ػػف ككنيػ ػػا عمميػ ػػة اوتصػ ػػادية  )xlviii( ,كىػ ػػك مػ ػػا يمثػ ػػؿ تصػ ػػاعد ةىميػ ػػة الجانػ ػػب
االجتماعى جانب الجانب االوتصادل
كما يج عصرنا المعاصر ليكأػؼ عػف أػكؿ جديػد مػف ةأػكاؿ السػمطة كىػي سػمطة
المعرفػػة  ,كىػػي ةكسػػا مػػف حيػػث الممارسػػة  ,كةكثػػر ديمقراطيػػة كعػػدالن ,كةوػ يؿ عمقػان كسػػيطرةن
كاحتكػػا انر كىػػى ط يعػػة الحػػاؿ ليسػػت ةل معرفػػة ,كلكنيػػا المعرفػػة األكثػػر تقػػدمان  ,كاألكثػػر
فاعميػة  ,كاألسػرع ةنتأػا انر  ,إال َّ
ةف المعرفػة  ,قػدر مػا تمنحػو لممػالكيف لزماميػا كالممسػػكيف
قيادىا  ,مػف عكامػؿ القػكة كالتقػدـ  ,إال ةنيػا وػد تػدفعيـ إلػى السػيطرة كالييمنػة عمػى مػف ال
يممككنيا  ,ةك الذيف حرمكا منيا  ,كىذا ما يقػكد إلػى ماصػية ةمػرل لممعرفػة تمتمػؼ جػذريان
ع ػػف العن ػػؼ  ,كع ػػف رةس الم ػػاؿ  ,كى ػػى المعرف ػػة الت ػػى يمك ػػف لماقػ ػ ار كال ػػعاا اكتس ػػا يا
كا داعيا ,كتأكيميا إرادتيـ كحرصيـ الذاتى فيص حكا يػا ةوكيػا  ,كىػك مػا يجعميػا تأػكؿ
تيديػػدان مسػػتم انر ل وكيػػا  ,حتػػى كىػػـ يسػػتمدمكنيا ػػد ال ػػعاا  ,كىػػذا سػػيككف المحػػكر
األساسى لصراعات المستق ؿ ()xlix
التعميم لتحييدق الت ميدة البشدرية الم دتدامة اصػطمحت ىيئػةي األمػـ المتحػدة عػاـُٔٓٗ  ,عم ػػى تعري ػػؼ التنمي ػػة أني ػػا العممي ػػات الت ػػى مقت ػػاىا تكج ػػو الجي ػػكد لك ػػؿ م ػػف
األىػ ػ ػػالى كالحككمػ ػ ػػة لتحسػ ػ ػػيف األح ػ ػ ػكاؿ االوتصػ ػ ػػادية  ,كاالجتماعيػ ػ ػػة  ,كالثقافيػ ػ ػػة فػ ػ ػػي
المجتمع ػػات المحمي ػػة لمس ػػاعدتيا عم ػػى اإلن ػػدماج ف ػػي حي ػػاة األم ػػـ  ,كاإلس ػػياـ ف ػػي تق ػػدميا
أف ؿ ما يمكف فالتنمية مايكميػا العػاـ تت ػمف تطػكير األرض  ,كالمػدف  ,كالمجتمعػات
 ,ككذلؾ االوتصاد كاألعماؿ التجارية كالمأركعات  ,كاألنأػطة  ,كاسػتيعؾ المػكارد  ,كمػا
ػالـ
يصػػحب ذلػػؾ مػػف زيػػادة فػػي عمميػػات اإلنتػػاج فػػي المجػػاالت الممتماػػة كوػػد سػػار العػ ي
مطػػى حثيثػػة فػػي ىػػذا اإلتجػػاه مػػف التنميػػة لسػػنكات طكيمػػة و ػػؿ ةف يكتأػػؼ األثػػر السػػم ي
لتمػػؾ األنأػػطة عمػػى كككػػب األرض  ,حيػػث كاجػػو العػػالـ مطػػكرةى التػػدىكر ال يئػػى كتنػػاوص
المكرد مما ةدل إلى انتأار الاقر كعدـ العدالة ()l
كم ػػف ىن ػػا نأ ػػأ ماي ػػكـ التنمي ػػة المس ػػتدامة ,كالت ػػى تع ػػرؼ أني ػػا التنمي ػػة الت ػػى تم ػػي
احتياجات األجياؿ الحالية  ,دكف المماطرة قػدرة األجيػاؿ القادمػة عمػى تحقيػؽ احتياجػات
ىـ ىػى األمػرل كوػد كرد مايػكـ التنميػة المسػتدامة لممػرة األكلػي أػكؿ رسػمى فػي تقريػر
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صػادر عػف المجنػة العالميػة لمتنميػة كال يئػة عػاـ ُٕٖٗ عنػكاف  :مسػتق منا المأػترؾ Our
)li( Common Future

كػػذلؾ فػػالمتت ا لتطػػكر ماػػاىيـ التنميػػة  ,يجػػد ةنيػػا مالػػت فػػي ةكؿ األمػػر إلػػى التركيػػز
أػػكؿ رئيسػػي عمػػى جانػػب النمػػك االوتصػػادل كمػػا يتحقػػؽ فيػػو مػػف إنجػػاز متمػػثعن أػػكؿ
رئيس عمى جانب النمك االوتصادل  ,إال ةنو مػا نيايػة السػتينات ك دايػة السػ عينات تتجػو
الاكػ ػػر التنمػ ػػكل ن حػ ػػك األىػ ػػداؼ االجتماعيػ ػػة التػ ػػى ةص ػ ػ حت عمػ ػػى ناػ ػػس وػ ػػدر األىميػ ػػة
كاألىداؼ االوتصادية ()lii
ايد االىتمػاـ ال عػد ال أػرل فػي التنميػة  ,كتنػامى الحػديث
كما مطما التسعينيات  ,تز ى
حػػكؿ كػػكف التنميػػة ال أ ػرية يجػػب ةال تقتصػػر عمػػى الجيػػؿ الحا ػػر  ,لكنيػػا تمتػػد كتسػػتمر
كفػا ن حقػػكؽ األجيػػاؿ القادمػة  ,كظيػػر ذلػػؾ جميػان فػػي تقريػػر التنميػة ال أػرية عػػاـ ُِٗٗ ,
كالػػذل وػػدـ لماكػػر التنمػػكل مايػػكـ التنميػػة ال أ ػرية المسػػتدامة Sustainable Human
 , Developmentك ػػذلؾ تط ػػكر ماي ػػكـ التنمي ػػة ال أػ ػرية إل ػػى ماي ػػكـ التنمي ػػة ال أػ ػرية
المستدامة  ,كامتصا انر مايكـ التنمية المستدامة ()liii
كتعددت تعرياات التنمية المستدامة فمنيا مف عرفيػا عمػى ةنيػا تكسػيا ميػارات النػاس
كو ػػدراتيـ م ػػف م ػػعؿ تك ػػكيف رةس م ػػاؿ اجتم ػػاعى لتم ي ػػة حاج ػػات األجي ػػاؿ الحالي ػػة أع ػػدؿ
طريقػػة ممكنػػة  ,دكف اإل ػرار حاجػػات األجيػػاؿ العحقػػة  ,كفػػي ىػػذا تأكيػػد عمػػى الجانػػب
ػتص حق ػػكؽ األفػ ػراد الأمص ػػية كاالجتماعي ػػة
االجتم ػػاعى لمتنمي ػػة المسػ ػتدامة  ,كال ػػذل يم ػ ي
كالسياسية ككافة حقػكؽ اإلنسػاف  ,اإل ػافة إلػى نػا الععوػات االجتماعيػة التػى تجعػؿ
المجتم ػػا متماس ػػكان كالحا ػػاظ عم ػػى اليكي ػػة الثقافي ػػة  ,كاحتػ ػراـ الت اين ػػات السياس ػػية كالثقافي ػػة
كاالجتماعية  ,كايجاد أعكر اإلنتما كالت ار ط كالمسئكلية تجاه المجتما ()liv
فالتنميػػة ال أ ػرية المسػػتدامة ىػػى نظريػػة فػػي التنميػػة االوتصػػادية كاالجتماعيػػة  ,ال
االوتصاد فحسػب  ,ػؿ تجعػؿ اإلنسػاف منطمقيػا كغايتيػا  ,كتتعامػؿ مػا األ عػاد ال أػرية ةك
االجتماعية لمتنمية إعت ارىا العنصر المييمف ,كتنظر لمطاوػات الماديػة إعت ارىػا أػرطان
مف أركط تحقيؽ ىذه التنمية ()lv
نا يا ماهية الريادة االجتماعية لمجامعة
يتناكؿ ال حث ماىية الريادة االجتماعية  ,كفقا ل عاد التالية :
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ُ-مايكـ لمريادة االجتماعية كم ادئيا األساسية
ِ-الريادل االجتماعى كسماتو
ّ-ة رز الجيات كالقطاعات الااعمة
ْ-تط يقات معاصرة لمريادة االجتماعية لمجامعة
ككما يت

فيما يمى :

ُ -مايكـ لمريادة االجتماعية كم ادئيا األساسية
ػير الكتا ػػات إلػػى ةف الريػػادة االجتماعيػػة  ,ليػػا تػػاري طكيػػؿ كظػػاىرة اجتماعي ػةن
تأػ ي
منذ ةكائؿ القرف التاسا عأر  ,إال ةنيا كمجاؿ حػث تنػامى االىتمػاـ ػو منػذ نيايػة القػرف
الما ى كمطمػا األلايػة الثالثػة  ,فالريػادة االجتماعيػة ىػى نػكع مػف األعمػاؿ التػى تيػدؼ
إلى تعريؼ كتأميص المأاكؿ كالحاجات االجتماعيػة  ,كاسػتعماؿ م ػادئ ريػادة األعمػاؿ
إلنأ ػػا كتنظػ ػػيـ كادارة مأ ػػركع اجتمػ ػػاعى يحق ػػؽ ت ييػ ػػر اجتم ػػاعى مطمػ ػػكب ,كيقػ ػػيس ركاد
األعم ػػاؿ االجتماعي ػػة ةدا ى ى ػػـ ػػالر الم ػػادل كةي ػ ػان القيم ػػة االجتماعي ػػة الت ػػى و ػػدميا
اد األعم ػػاؿ االجتماعي ػػة لتحقي ػػؽ ةى ػػدافان متنكعػ ػةن تأ ػػمؿ
المأ ػػركع لممجتم ػػا كيس ػػعى رك ي
االجتمػاعى كالثقػافي كال يئػػى كتػرت ط ىػػذه األعمػاؿ فػي كثيػػر مػف األحيػػاف قطػاع التطػػكع
كالمنظمات غير الر حيػة كيعت ػر ركاد األعمػاؿ االجتماعيػة َّ
ةف الػر المػادل ال يتنػاوض
ما المناعة العامػة  ,فيقػاس النجػاح ةي ػا مػا حققػو العمػ يؿ مػف فائػدة لممجتمػا إ ػافةن إلػى
الر المادل ()lvi
أنيػػا مجمػػكع اإلج ػ ار ات كاألعمػػاؿ التػػى يقػػكـ يػػا
كمػػا يقصػ يػد الريػػادة االجتماعيػػة
المكاطنػػكف ل نػػا المؤسسػػات كتطكيرىػػا فػػي س ػ يؿ إ تكػػار الحمػػكؿ لممع ػػعت االجتماعيػػة
مثؿ :الاقر  ,كالمرض  ,كاألمية  ,كالاساد ال يئى  ,كانتياؾ حقػكؽ اإلنسػاف كو ػايا الاسػاد
حيػث يمكػف تحسػيف الحيػاة كةسػ ا يا لكثيػػر مػف ال أػر )lvii(,ك َّ
ةف المقيػاس الحقيقػي لمريػػادة
االجتماعية يجب ةف يككف عمؿ م اأػر يكلػد نقمػو نكعيػة فػي الطريقػة التػى يػتـ يػا تم يػة
الحاجات االجتماعية ()lviii
كفي ىذا السياؽ تعرؼ ريػادةي األعمػاؿ االجتماعيػة عمػى ةنيػا مػنيج لحػؿ المأػاكؿ
التػػى تكاجػػة المجتمػػا أفك ػػار جديػػدة كم دعػػة ةك تطػػكير فكػ ػرة مكجػػكدة مس ػ قان يػػدؼ ح ػػؿ
مأػػكعت مجتمػػا مػػا طريقػػة مسػػتدامة كرياديػػة  ,فالريػػادة االجتماعيػػة تيػػدؼ إلػػى تطػػكير
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المؤسسات كاوامة مأركعات اوتصادية تنمكية متكاممة كمستقمة ماليان ل ماف اإلسػتم اررية
كاالسػػتدامة  ,كتحتػػاج إل ػػى ةف تيػ ألػد ىر دمػ ػعن كتسػػتمزـ نم ػػكذج ذك عائػػد م ػػالى حتػػى كةف ك ػػاف
اليدؼ منيا غير ر حي  ,كتمتمؼ عف الريادة التجاريػة التػى تركػز جيكدىػا فػي تطػكير ةك
ػدؼ الرئيسػ ػػي مػ ػػف الريػ ػػادة
تػ ػػكفير مػ ػػدمات لتكسػ ػػيا األر ػ ػػاح كاألس ػ ػكاؽ  ,ينمػ ػػا يظػ ػػؿ اليػ ػ ي
ػؽ تػػأثي انر مجتمعي ػان كاسػػعا
االجتماعيػػة سػػد احتياجػػات المجتمػػا منتجػػات ةك مػػدمات تممػ ي
النط ػػاؽ  ,ف ػػاألكلى ل ػػدييا إلتػ ػزاـ رئيس ػػي تج ػػاه المس ػػتثمريف كالثاني ػػة ل ػػدييا إلتػ ػزاـ تج ػػاه ةفػ ػراد
المجتم ػػا  ,كيمكنن ػػا الق ػػكؿ إذان َّ
ةف الري ػػادة االجتماعي ػػة ى ػػي ىمػ ػزة الكص ػػؿ ػػيف نم ػػكذجى
العمػػؿ الر حػػي كالعمػػؿ الميػػرل  ,فيػػى تنأ ػ مأػػركعات ىػػدفيا اصػػعح المجتمػػا  ,كفػػي
ناس الكوت تحقيؽ ةر اح إلعادة استثمارىا مف ةجؿ االستدامة كالتنمية ()lix
كينظر لمريادة االجتماعية عمػى ةنيػا عمميػة اكتأػاؼ الاػرص لمق ػا كالت مػب عمػى
الصعك ات كالمأػكعت المجتمعيػة كالمؤسسػية  ,كمعالجػة إمااوػات السػكؽ المتعمقػة تػكوير
السػ ػػما كاالحتياجػ ػػات العزمػ ػػة لممجتمػ ػػا السػ ػػما العامػ ػػة  ,كمأػ ػػركعات تقػ ػػدـ مػ ػػف مػ ػػعؿ
المؤسسػػات االجتماعيػػة  ,التػػى تتػػكلى تقػػديـ م ػػادرات مجتمعيػػة , Social Enterprises
متعددة كمتنكعة  ,فتتعدد الم ادرات االجتماعية كتتعدد ةنأطتيا كمدماتيا لتأمؿ :
ُ-م ادرات اجتماعية تقدـ فرص كةنأطة مر حة تطرح مف معؿ :
مأركع اجتماعى غير ر حي
مأركعات تتـ ع ر مصادر ر حية
إوامة أراكات ما أركات تجارية ىادفة لمر
ِ-تمكيؿ األفكار الجديدة كالم تكرة
ّ-تأسيس مؤسسات اجتماعيةن م تكرة
ْ-تعزيز المنظمات االجتماعية القائمة ()lx
كعمى ةف تتكافر في ىذه األنأطة عدة سمات ةساسية )lxi( :
ليا نتائج كفثار اجتماعيةن كا حةتستمدـ مؤأرات كةدكات لقياس ا ثار االجتماعية اليادفةتحقؽ كتكفر االستدامة المالية لممأركع ةك المنظمةالمجمد الخامس والعشرون
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كما تأير الكتا ات إلى الط يعػة الديناميكيػة  dynamic processلمريػادة االجتماعيػة
 ,كالتى تيدؼ إلى تحقيػؽ ويمػة اجتماعيػة  , Create Social Valueةك ت ييػر اجتمػاعى
 ,ككفقان لكجية النظػر ىػذه تيعػرؼ الريػادة االجتماعيػة  ,إعت ارىػا محاكلػةن لتحمػؿ الممػاطر
كاإل تك ػػار لتكلي ػػد ةر ػػاح األعم ػػاؿ لممجتم ػػا كك ػػذلؾ تتع ػػدد المؤسس ػػات المجتمعيػػة  ,فمني ػػا
المؤسسػػات االجتماعيػػة التػػى تمعػػب ةدكا انر  :مدميػػة  -كاجتماعي ػةن – كاوتصػػادية  ,ةل
ةنيا تقػكـ ػأدكار مزدكجػة فمنيػا مدميػة كةمػرل لجنػى األر ػاح  ,فجنػى األر ػاح النسػ ة ليػا
كسيمة لتقديـ المدمات كتحقيؽ المياـ ()lxii
كيقصػ يػد ىنػػا المدمػػة  Servicesةنيػػا :ةل نأػػاط ةك مي ػزة يمكػػف ةف يقػػدميا طػػرؼ
لطػػرؼ ةمػػر كتكػػكف فػػي صػػكرة غيػػر مممكسػػة فػػي األسػػاس كال ينػػتج عنيػػا ممكيػػة أػ مػػا
كالتى تقػدـ فػي أػكؿ نأػاط ةك فائػدة ةك مناعػة كاسػطة طػرؼ معػيف إلػى طػرؼ معػيف إلػى
طػرؼ ةمػػر كلػػيس ال ػركرة التػػى يػرت ط إنتاجيػا ةك تقػػديميا منػػتج مممػكس  ,كتيػػدؼ إلػػى
إأ اع الرغ ات كاالحتياجات ()lxiii
ك ػػذلؾ تع ػػرؼ الري ػػادة االجتماعي ػػة أني ػػا العممي ػػة الت ػػى ي ػػتـ م ػػف معلي ػػا انأ ػػا ىياك ػػؿ
اوتصػادية – اجتماعيػػة  ,كاوامػة الععوػػات ينيػا مػػف مػعؿ الممارسػػات التػى تحقػػؽ المنػػافا
االجتماعية كتحافظ عمييا كمػا تعػرؼ أنيػا اوامػة المأػركعات لتحقيػؽ غايػات اجتماعيػة
 ,ػ ػػدال م ػ ػػف تحقي ػ ػػؽ األر ػ ػػاح  ,كةف األر ػ ػػاح الت ػ ػػى ي ػ ػػتـ الحص ػ ػػكؿ عميي ػ ػػا م ػ ػػف ك ار ى ػ ػػذه
المأ ػػركعات تس ػػتمدـ لص ػػال سػ ػد احتياج ػػات مجمكع ػػة معين ػػة محركم ػػة  ,كم ػػا كص ػػات
الريػػادة االجتماعيػػة اعت ارىػػا تكليػػد ويمػػة اجتماعيػػة مػػف مػػعؿ م ػػادرات كمأػػاريا م تك ػرة
ك ارئػػدة ( )lxivتحقػػؽ ةر ػػاح يجػػرل إعػػادة اسػػتثمارىا مػػف ةجػػؿ مزيػػد مػػف العمػػؿ نحػػك تحقيػػؽ
األىداؼ االجتماعية كافادة المجتما ()lxv
كما يقصد الريادة االجتماعية أنيا ىذه الجيكد التى تنطكل عمى اإلسػتمداـ الم تكػر
 ,كجمػا المػكارد كاغتنػاـ الاػرص مػف ةجػؿ تحايػز الت ييػر االجتمػاعى ةك تم يػة االحتياجػػات
االجتماعية  ,كايجاد حمكؿ لممأاكؿ الجذرية التى تكاجو المجتما ()lxvi
كما تكصؼ الريادة االجتماعية انيا تأتمؿ عمى المصائص االتية :
تعمؿ عمػى نأػر كاطػعؽ العنػاف لقيمػة جديػدة لممجتمػا  ,كذلػؾ مػف مػعؿ اسػت عؿكاستثمار امكانات غير مست مة
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تحػػدث ت ػكازف مسػػتقر كلكػػف غيػػر عػػادؿ ط يعتػػو نظ ػ ار ألنػػو يػػؤدل الػػى تيمػػيش ةكمعاناة أريحة مف المجتما  ,كىى غير المستايدة
ةف ال ػػركاد االجتم ػػاعييف يعمم ػػكف أ ػػكؿ م اأ ػػر لتق ػػديـ من ػػتج ةك مدم ػػة ةك منيجي ػػةعمؿ تحث غمى ت يير الك ا ال راىف ()lxvii
كمف زاكية مكممة لممايكـ  ,ثمة مايكـ يتكافؽ كيتكامػؿ مػا مايػكـ الريػادة االجتماعيػة
 ,كىػ ػػك المأػ ػػركعات االجتماعيػ ػػة  , Social Enterprisesكىػ ػػك منظػ ػػكر يتسػ ػػؽ مػ ػػا
الم ػػادرات كالمأ ػػركعات التعاكني ػػة كاألى ػػداؼ االجتماعي ػػة ل فػ ػراد كالجماع ػػات كالمجتم ػػا
ػتج ةك ي يػػا السػػما كالمػػدمات أػػكؿ مسػػتمر ,
أس ػره  ,كعميػػو فػػإف المأػػركع االجتمػػاعى ينػ ي
كيكاجو مدل ك ير مػف الممػاطر االوتصػادية  ,كالحػد األدنػى مػف العمػؿ المػدفكع األجػر ,
كلػػو ىػػدؼ – ةىػػداؼ كا ػػحة كىػػك إفػػادة المجتمػػا كتحقيػػؽ درجػػة عاليػػة مػػف االسػػتقعلية
ععكةن عمى ذلؾ م ػادرة ةطمقيػا مجمكعػة مػف المػكاطنيف كلػدييا سػمطة صػنا القػرار التػى ال
تعتمػػد عمػػى ممكيػػة رةس المػػاؿ  ,كلكػػف عمػػى م ػػدة الممكيػػة المأػػتركة كالع ػػكية الارديػػة ,
كاإلمتيارية  ,كالع كية الديمقراطية الماتكحة ()lxviii
كعميػػو ت ػرت ط الريػػادة االجتماعيػػة العديػػد مػػف نمػػاذج األعمػػاؿ المكجػػكدة ػػالمجتما ,
كالت ػػى تس ػػطيا منظمات ػػو كمؤسس ػػاتو اس ػػتمداميا لتحقيػ ػػؽ ةى ػػدافان مكجي ػػة نح ػػك ن ػػا ويمػ ػػة
لممجتما ()lxix
كر ما ياسر ىذا التطكر لً ىككف التحديات االجتماعيػة كال يئػة متناميػة سػرعة فػي العػالـ
 ,كذلؾ َّ
ةف مايكـ الريادة االجتماعية النس ة لمكثيريف ىك ةكثػر جاذ يػة مػف ريػادة األعمػاؿ
التجارية لدل المجتما
مما س ؽ يت يف ةف الريادة االجتماعية ترتكز عمى ثعثة ة عاد ةساسية :
ةىداؼ اجتماعية تستيدؼ تحقيؽ ويـ مرغك ة اجتماعياثمار الريادة االجتماعية ود التأمؿ الجمياالركاد االجتماعيكف  ,كككع ليؤال المست عديف ككككع لمت ييركف ػػي ظ ػػؿ تع ػػدد ال ػػرؤل الت ػػى تص ػػدت لمحاكل ػػة تعري ػػؼ الري ػػادة المجتمعي ػػة  ,تع ػػددت
م ػػادئ الريػػادة المجتمعيػػة لتأػػمؿ عػػدة م ػػادئ ةساسػػية تأػػترؾ فييػػا ىػػذه الػػرؤل المتعػػددة
لتأمؿ )lxx( :
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ك كح اليدؼ :ةم عمؿ إجتماعي ينطمؽ مف ىػدؼ كا ػ معمػف  ,كيكػكف اليػدؼمف األعماؿ التجارية االجتماعية ىك الت مب عمػى الاقػر ةك التعامػؿ مػا عػض المأػاكؿ
مثؿ التعميـ كالت ذية كالرعاية الصحية كال يئة كتمكيف الكصكؿ إلى التكنكلكجيػا لممت ػرريف
كليس فقط تحقيؽ ةوصى ودر مف الر كالمأاركة ألصحاب الماؿ
تحقيؽ ةثر اجتماعى إيجا ي  :مف مػعؿ المؤسسػات المجتمعيػة التػى تم ػي حاجػاتالمجتمعات كالائات التى ىمأتيا جيات فاعمة في السكؽ
التاكير غير التقميػدل  :حيػث تيػدؼ الريػادة المجتمعػة إلػى إنجػاز مػا سػماه جكزيػؼأكم تر Schumpeterالتدمير المعؽ كىك ليس سكل تحكؿ ثكرل في نمط إنتػاج غال ػان
ما يرت ط مايكـ الريادة المجتمعية نطاويا الكاسا ,
اس ػػتعماؿ األس ػػاليب المس ػػتدامة  :عم ػػى الري ػػادة المجتمعي ػػة ةف تت ػػمف اس ػػتراتيجيةتحقػؽ االسػتدامة الماليػة لكسػب الػدمؿ عمػى سػ يؿ المثػاؿ  :اإل ػداع القا ػؿ لمتكيػؼ كالقػادر
ةف يتمطى النطاؽ المحمى مف معؿ األفكار الس اوة القا مة لمتط يؽ عمى نطاؽ كاسا
دكر رئيس نػيا فػي
المسئكلية عف رفاىيػة ال يئػة  :يجػب ةف يمعػب الػركاد االجتمػاعيكف ناتحسػػيف ال يئػػة س ػكا أػػكؿ م اأػػر ةك غيػػر م اأػػر ,ك يعنػػي أػػكؿ غيػػر م اأػػر ةنيػػـ مػػف
معؿ عمميـ سكؼ ي منكف ةنيـ ال ي ركف ال يئة
تكفير ظركؼ عمؿ ةف ؿ  :ستحصؿ القكل العاممة عمى ظركؼ عمػؿ ةف ػؿ ألفاألعم ػػاؿ االجتماعي ػػة ليس ػػت ي ػػدؼ تعظ ػػيـ ال ػػر  ,كلك ػػف َّ
ألف ةكلئ ػػؾ ال ػػذيف ل ػػدييـ أػ ػ ؼ
ػاال تجاريػػة اجتماعي ػةن فػػى منػػاخ عمػػؿ فمػػف
لممسػػاىمة فػػي المجتمػػا كال يئػػة سػػيديركف ةعمػ ن
عيد عف التكتر
 –3الريادى االجتماع و ماته
يتـ كصؼ ركاد األعمػاؿ االجتمػاعييف كأ طػاؿ إجتمػاعييف يسػتمدمكف ميػارات تنظػيـ
المأ ػ ػػركعات  ,كةني ػ ػػـ ةي ػ ػ ػان ةفػ ػ ػراد م ػ ػػدعيف يممق ػ ػػكف ةفك ػ ػػار اجتماعيػ ػ ػةن جدي ػ ػػدة  ,تم ػ ػػي
االحتياجات المجتمعية  ,كةنيـ يتمتعكف العديد مػف المصػائص مثػؿ  :الجػرةة كالطمػكح ,
كالمثػ ػ ػػا رة  ,كالرؤيػ ػ ػػة  ,كالث ػ ػ ػػات  ,كك ػ ػ ػكح اليػ ػ ػػدؼ كاإللت ػ ػ ػزاـ ,كالأػ ػ ػػجاعة  ,كالمركنػ ػ ػػة ,
كالممػػاطرة  ,كالتاكيػػر اإلسػػتراتيجى  ,كالتركيػػز عمػػى العمػػع  ,كمػػا يتمتعػػكف عقميػػة تنظػػيـ
المأركعات ()lxxi
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كيع ػ يػد ال ػػدافا الرئيس ػػي لمم ػػادريف اإلجتم ػػاعييف ى ػػك مم ػػؽ ويم ػػة لممجتم ػػا ع ػػف طري ػػؽ
إسػتمداـ ةسػػاليب كممارسػػات األعمػػاؿ – التجاريػة لمعالجػػة المأػػاكؿ االجتماعيػة  ,كا تكػػار
حم ػكالن اجتماعي ػةن جديػػدةن  ,كمػػا وػػد يقػػكـ ةصػػحاب المأػػركعات االجتماعي ػة تػػكفير س ػػما
ةكمػػدمات أسػػعار ةعمػػى مػػف التكماػػة يػػدؼ تحقيػػؽ ر ػ يحقػػؽ ػػو ويمػػة اجتماعي ػةن  ,كارث
مسػػتداـ فػػي المجتمعػػات المحميػػة )lxxii( ,فصػػاحب المأػػركع االجتمػػاعى ييػػدؼ الدرجػػة
األكلػى مػف ك ار تمػػؾ األعمػاؿ إلػى تحقيػػؽ األثػر اإلجتمػاعي اإليجػػا ي كالاائػدة االجتماعيػػة
الم تكرة ()lxxiii
كتميػػز الكتا ػػات مػػا ػػيف رجػػاؿ األعمػػاؿ التجػػارييف كاإلجتمػػاعييف  ,فرجػػاؿ األعمػػاؿ
التجػ ػػارييف ييتمػ ػػكف تحقيػ ػػؽ األر ػ ػػاح كالمكاسػ ػػب الماليػ ػػة الماصػ ػػة ينمػ ػػا رجػ ػػاؿ األعمػ ػػاؿ
اإلجتماعييف يتجيكف نحك تكليد ويمػة اجتماعيػةن عامػة كةي ػان حػؿ المأػكعت االجتماعيػة
 ,ك َّ
ةف الماؿ ىك مجرد كسيمة لتحقيؽ غاية ()lxxiv
كلعمػػو مػػف الجػػدير الػػذكر َّةنػػو وػػد أػػكؾ الػ عض فػػي ىػػذا التمييػػز ػػيف رجػػاؿ األعمػػاؿ
التجاريػ ػػة كرج ػ ػػاؿ األعم ػ ػػاؿ االجتماعيػ ػػة  ,إعت ػ ػػار َّ
ةف ىن ػ ػػاؾ نمػ ػػاذج م ػ ػػف ال ةرسػ ػػمالييف
المعػركفيف كالػذيف عممػكا كػركاد إجتمػاعييف مثػؿ  Bill and Melinda Gatesيػؿ كميمنػدا
غيتس  ,مالكا كرئيسا أركة مايكركسكفت  ,كالمذاف إىتما عض الق ايا العالميػة التػى ال
تحظػػى اىتمػػاـ عػػض الحككمػػات عمػػى مسػػتكل العػػالـ  ,حيػػث يػػتـ تكزيػػا ةر ػػاح األم ػكاؿ
التى حققكىا  ,في دعـ ةنأطتيـ المجتمعية  ,كما يعحظ َّ
ةف أػركة مايكركسػكفت تعػد مػف
الأػػركات التػػى لػػدييا سػػمات اجتماعي ػةن كتجاريػػة عمػػى حػػد س ػكا  ,كلػػذلؾ تكصػػؼ أنيػػا
نمكذج ػان لممؤسسػػات االجتماعيػػة اليجينػػو  Hybridsالتػػى تجمػػا ػػيف مجػػاليف متناو ػػيف
تجاكز االىتماـ ات التجارية في س يؿ تحقيؽ اإلندماج اإلجتماعى ()lxxv
كيجمػػا ركاد المأػػركعات االجتماعيػػة ػػيف التجػػارة كالق ػػايا االجتماعيػػة طريقػػة
تحسف مف حياة األفراد المرت طيف الق ية فيـ اليقيسػكف نجػاحيـ مػف حيػث الػر  ,ػؿ
مػػف حيػػث نػػا وػػيـ اجتماعيػةن مرغك ػػة كميػػارات جديػػدة  ,كالتأػػجيا عمػػى اإل تكػػار كالػػتعمـ
كالتكيػؼ كتحقيػػؽ اإلسػتدامة كلتكليػػد القيمػة االوتصػػادية  ,كتجنػب المسػػائر )lxxvi( ,فيػػـ
يعت ػركف َّ
المناعػػة العامػػة  ,فيقػػاس النجػػاح ةي ػان مػػا
ةف الػػر المػػادل ال يتنػػاوض مػػا
حققو العمؿ مف فائدة لممجتما إ افة إلى الر المادم ()lxxvii
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كمػا يطمػؽ عمػييـ  Social Tradersالتجػار اإلجتمػاعييف  ,كةكلئػؾ ىػـ مػف يػديركف
منظمػػة و منظمػػات ةنأػػأت مصيص ػان مػػف ةجػػؿ دعػػـ المؤسسػػات االجتماعيػػة المسػػتدامة ,
كالتى تعمؿ ألجػؿ حػؿ المأػكعت االجتماعيػة كالثقافيػة كاالوتصػاد يػة كال يئيػة  ,كتسػتمدـ
التجارة لتحقيؽ الدمؿ ,كالذل يعاد اسػتثمار غال يػة ةر احػو السػتدامة نأػاطيا كةدا مياميػا
كتحقيػػؽ رسػػالتيا االجتماعيػػة  ,فيػػى منظمػػات مكجػػكده لاائػػدة الجميػػكر كالمجتمػػا ػػدالن مػػف
المساىميف كالمعؾ ()lxxviii
كيسػػعى صػػاحب المأػػركع االجتمػػاعى رجػػؿ األعمػػاؿ مػػف مػػعؿ اسػػتمداـ ود ارتػػو
كمياراتو –إلى الحصكؿ عمى ةل فرصة ناتجة عف الت يير  ,كالتى يستجيب ليػا اإل تكػار
 ,ممػػا ي ػػدفا التق ػػدـ االوتص ػػاد ل عم ػػى المس ػػتكيات االوتص ػػاد ي ػػة الكمي ػػة كالجزئيػػة  ,إنػػو
إ تكػػار يميػػز ريػػادة األعمػػاؿ – أػػكؿ عػػاـ – عػػف العمػػؿ الحػػر  ,ك َّ
ةف ريػػادة األعمػػاؿ دكف
اإل تكػػار لػػيس ليػػا جػػذكر  ,كةف اإل تكػػار ػػدكف ريػػادة األعمػػاؿ لػػيس لػػو ثمػػار كةف التقػػدـ
كالتطػػكر لػػيس فقػػط ا ػػؿ اإل تكػػار كلكػػف ةي ػان ا ػػؿ الأػػعكر الممكيػػة التػػى يأػػعر يػػا
صاحب المأركع ل د تأ يمو كل ماف التكسا كاالستدامة ()lxxix
كمف ةمثمة الركاد اإلجتماعييف المعاصريف )lxxx( :
ة  -تكم ػػاس : Tomsكى ػػك م ػػف رج ػػاؿ األعم ػػاؿ  ,كال ػػذل ط ػػؽ عن ػػد تأس ػػيس أ ػػركتو
مايػػكـ كاحػػد مقا ػػؿ كاحػػد  One ,for Oneفػػي يػػا األحذيػػة فمكػػؿ زكج مػػف األحذيػػة
المأػتراه  ,ت رعػػت الأػػركة ػزكج إلػػى طاػػؿ محتػاج – حيػػث يقػػكـ ارئػد األعمػػاؿ االجتماعيػػة
جنػى األمػكاؿ عػف طريػؽ يػػا أػ مػا يعػرؼ عمػع الأػػركة ةف عمميػة الأػ ار التػى وػػامكا
يػػا ستسػػاعد فػػي دعػػـ ةمػر محػػدد س ػكا كػػاف تػػكفير الصػػا كف ل طاػػاؿ المحتػػاجيف لػػذلؾ ,
يمكػػف ل سػػؿ الي ػػديف كحمػػايتيـ مػػف األمػ ػراض  ,ةك حتػػى فػػي ي ػػا حاػػادات لممسػػاعدة فػػي
تعزيػز السػعـ فػي الككن ػكا  ,ف ال ػان مػا ينجػذب النػاس إلػى األنأػطة التجاريػة التػى تسػػتمدـ
نمكذجان لمم ادرات االجتماعية ألنيػـ يسػاعدكف فػي حػؿ مأػكمة اجتماعيػةن عنػدما يناقػكف
ةمكاالن عمى أ يحتاجكف إليو ةك يرغ كف فيو
ب  -جكيػػؿ ماكنمػػا ار  :Joelle Mc Namaraكوػػد وامػػت تأسػػيس مؤسسػػة ػػاداال
 , Badala Organizationةثنػػا د ارسػػتيا فػػي المدرسػػة الثانكيػػة  ,كىػػى ع ػػاة عػػف مكوػػا
لمتجػػارة اإللكتركنيػػة  ,يتػػي فػػرص عم ػؿ لمنسػػا األفريقيػػات مػػف مػػعؿ يػػا المنتجػػات التػػى
يقدمنيا  ,كالتى تأمؿ  :مف المجكىرات إلى ةدكات المط المأ ية
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ج ػ  -محمػد يػكنس نػؾ ال ػارميف  : Grameen Bankيعت ػر محمػد يػكنس ةنجػ
رجػػؿ ةعمػػاؿ اجتمػػاعى حتػػى ا ف  ,كىػػك مؤسػػس نػػؾ ال ػػارميف  ,كىػػك مؤسسػػة لمتمكيػػؿ
الص ير ك كفيو تتأكؿ الثركة المالية مف الاكائد التػى تمػرج مػف القػركض  ,كالتػى تسػتمدـ
لمساعدة المقتر يف عمى المركج مف الاقر  ,كيؤمف محمػد يػكنس َّ
ػأف الريػادة االجتماعيػة
ليست فقط نكعان جديدان مف األعماؿ كلكف كذلؾ ود تككف تأسيس لنكع جديػد مػف ال ةرسػمالية
يمدـ احتياجات اإلنسانية األكثر إلحاحان
كجػدير الػذكر َّ
ػأف ىنػاؾ نمػط جديػد ك ىػـ الػركاد الجػد  ,الػذيف ظيػركا مػا التمييػػز
ما يف مصطمحيف ال ارئػد االجتمػاعي  , Social Entrepreneurمايكمػو السػا ؽ طرحػو
 ,كا مر  Social Intraperneurكىك ذلػؾ الأػمص الػذل يعمػؿ دامػؿ الأػركات الك ػرل
ةك المنظم ػ ػػات التجاري ػ ػػة الك ػ ػػرل  ,كيعم ػ ػػؿ لتط ػ ػػكير كتعزي ػ ػػز الحم ػ ػػكؿ العممي ػ ػػة لمتح ػ ػػديات
االجتماعية ةك ال يئية التى تكاجو مجتمعيا كتتس ب في عرومة السػكؽ النسػ ة ليػا  ,كىػك
الذل يط ؽ م ادئ الريادة االجتماعية دامؿ تمؾ الأركات كالمنظمات الك رل ()lxxxi
حيػػث يعمػػؿ ى ػؤال الم تكػػركف اإلجتمػػاعيكف الجػػدد ذك اإل ػػداع العػػالى عمػػى تحسػػيف
التحالا ػػات ع ػػر أ ػػركاتيـ  ,كك ػػذلؾ مارجي ػػا  ,إلنأ ػػا منتج ػػات ت ػػأميف متناىي ػػة الصػ ػ ر
ل أػػماص ذكل الػػدمؿ المػػنماض  ,كتقػػديـ مػػدمات التكصػػيؿ لمعيػػيف الأػػركات الص ػ يرة
فػػي األحيػػا الاقي ػرة فػػي جميػػا ةنحػػا العػػالـ  ,كالمأػػاركة فػػي جيػػكد تطػػكير الطاوػػة ال ديمػػة
()lxxxii
مما س ؽ يت يف ةف الرائد االجتماعى ينتمػى أليػة وطػاع مػف وطاعػات المجتمػا  ,كةنػو
يمعب دك ار حيكيا فى ريادة المجتما كمساعدتو فى مكاجية مأكعتو  ,كةنيـ يمثمكف نمػاذج
ايجا ية يحتذل يـ فى الريادة االجتماعية
ار عا – ة رز الجيات كالقطاعات الااعمة :
الري ػػادة االجتماعي ػػة  :يمك ػػف ةف تكم ػػف ف ػػي ةل وط ػػاع م ػػف وطاع ػػات األعم ػػاؿ ف ػػي
المجتمػػا  :القطػػاع المػػاص اليػػادؼ لمػػر ةك القطػػاع غيػػر اليػػادؼ لمػػر ةك فػػي القطػػاع
العاـ  ,ما القناعة كاإليمػاف أىميػة غػرس الريػادة االجتماعيػة كتحقيػؽ اإلسػتدامة كنأػرىما
في المجتما ()lxxxiii
ككما يت

في الأكؿ التالي :
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شكل ()1
الريادة وارتبا اا بي اعات ومجاالت مختمفة في المجتم

ككم ػػا يك ػ ػ الأ ػػكؿ تتع ػػدد الجي ػػات الااعم ػػة كالمعني ػػة تق ػػديـ الم ػػادرات المجتمعي ػػة
كاالجتماعي ػػة لتأ ػػمؿ  :القط ػػاع الع ػػاـ  public sectorمم ػػثعن ف ػػي الدكل ػػة  ,كاألسػ ػرة
كاألصػػدوا  :كىػػك وطػػاع تتأػػارؾ فيػػو األس ػرة كاألف ػراد  ,كالػػركا ط كالمجتمعػػات كالمنظمػػات
كىػػك
غيػػر اليادفػػة لمػػر  ,كالقطاعػػات التعاكنيػػة ككػػذلؾ وطػػاع األعمػػاؿ  :اليػػادؼ لمػػر
ما يأير إلى تعدد المصال كاالىتماـ ات
كما يعحظ َّ
ةف مطكط التماس يف القطاعات الممتماة تـ تمثيميا فػي الأػكؿ مطػكط
متقطعػػة لإلأػػارة إل ػػى ةف الم ػػادرات الرياديػػة و ػػد تػػتـ مػػف م ػػعؿ دمػػج ةك تعػػاكف وطاعػػات
ممتماة  ,كر ما ذلؾ يمن القكة كالااعمية لمم ادرة المجتمعية كيجعميا ةكثر فاعميػةن كانتأػا انر
ك َّةنو ما تعدد الجيػات التػى تقػكـ طػرح الم ػادرات المجتمعيػة تتعػدد الم ػادرات المطركحػة
كتمتمػؼ مػػا إمػػتعؼ القطػػاع الػػذل يقػػكـ تقػديميا لممجتمػػا  ,كةنػػو تعت ػػر ةف ػػؿ الم ػػادرات
ىى التى يككف ليا التأثير عمى جميا األطراؼ المأاركة ()lxxxiv
كت ػ يػـ وطاع ػػات المجتم ػػا الممتما ػػة منظم ػػات كمؤسس ػػات تػ ػرت ط فيم ػػا يني ػػا ط ػػرؽ
ممتماػة  ,كيجمػا ع ػػيا مصػائص محػددة كمتميػزة فيمػا ينيػا  ,كمأػػتركة فػي يكػؿ عػػاـ ,
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كر م ػػا م ػػا التع ػػدد كالتن ػػكع  ,ف ػػي تنظيم ػػات كفئ ػػات المجتم ػػا أ ػػكؿ إأ ػػكالية مااىيمي ػػة ف ػػي
المسميات
كم ػػف جان ػػب فم ػػر ف ػػي المج ػػاؿ اإلجتم ػػاعي ال ػػذل تتع ػػدد كتتن ػػكع مؤسس ػػاتو  ,تع ػػددت
كتنكعػػت مسػػمياتو فػػي الكتا ػػات المتمصصػػة ,فػػأطمؽ عمييػػا فػػي مجمكعيػػا القطػػاع غيػػر
اليادؼ لمر  , N.P.Oتميي انز ليػا عػف وطػاع األعمػاؿ اليػادؼ لمػر  P.Oكعمػى الػرغـ
مػػف ىػػذا التمييػػز إال َّةنػػو كجػ ىػد دامػػؿ القطػػاع مؤسسػػات ةوامػػت الحػػدكد ػػيف ىػػذيف القطػػاعيف
عمى ةساس الر  ,كىك ما يعد عممية صع ة – في عػض األحيػاف – فينػاؾ العديػد مػف
المنظمات التى ال تستيدؼ الر  ,لدييا ةوسػاـ متمصصػة فػي جمػا الت رعػات كالي ػات ,
ك َّ
ةف تصػنيايـ دامػؿ القطػاع يعػكد إلػى ةىػدافيا كىياكميػا القانكنيػة ككيػؼ يػتـ ك ػا معػػايير
محػػدد لتقػػكـ أعماليػػا  ,فينػػاؾ منظمػػات تػػدير أػػركات كلكػػف مػػا تكزيػػا محػػدد لمػػر ةك وػػد
يحدث العكس كمثاؿ ذلؾ  :المنظمات دامؿ القطاع التعػاكنى , Cooperative Sector
كالت ػػى يجمعي ػػا م ػػادئ مث ػػؿ الع ػػكية الطكعي ػػة و اإلمتياري ػػة  Voluntaryكالماتكح ػػة و
المتاحػة  ,كالديمقراطيػة  ,كالمأػػاركة الماليػة لمع ػػكية  ,كالحكػـ الػػذاتى  ,كالتعمػيـ كالتػػدريب
 ,كالتعاكف  ,كاالىتماـ كاإلنأ اؿ ق ايا المجتما ()lxxxv
كفػػي إطػػار ىػػذه الأ ػراكات يمتمػػؼ ىػػدؼ المؤسسػػات كالمنظمػػات كالأػػركات  ,فيػػى
تعمػػؿ مػػف ةجػػؿ تحقي ػػؽ ةىػػدافان اجتماعي ػةن كلتحقيػػؽ الص ػػال العػػاـ  ,كلػػيس فقػػط لكس ػػب
مكاسػػب ماديػػة كزيػػادة حجػػـ الثػػركات مػػف ك ار مأػػاريعيـ كاسػػتثماراتيـ فػػي المجتمػػا  ,كفػػي
إطار تكامؿ العمؿ في الم ادرات المجتمعية كدمج كافة األطراؼ المعنية ()lxxxvi
ػاش حػكؿ نأػاط المؤسسػات االجتماعيػة كاإلتجػاه نحػك زيػادة االسػتعانة
كود تزايد النق ي
مصػ ػ ػػادر مارجيػ ػ ػػة ل نأػ ػ ػػطة كالمػ ػ ػػدمات العامػ ػ ػػة فػ ػ ػػي القطاعػ ػ ػػات  :الماصػ ػ ػػة كالعامػ ػ ػػة
كاالجتماعيػػة  ,ك َّةنػػو وػػد تكػػكف لممؤسسػػات م ػزيج مػػف ػػيف القطاعػػات الممتماػػة إلػػى الحػػد
الذل معو ود يصعب إوامة الحدكد الااصمة يف ىذه القطاعات ()lxxxvii
ةف تكػكف ىنػاؾ
ك َّةنو ما تزايد صعك ة كتعدد المأاكؿ التى تكاجة العالـ دفػا ذلػؾ إلػى ٍ
حاجة إلى كياف يساعد الحككمة كالمجتما عمى حد سكا – كماصة ما عجػز الدكلػة عػف
القياـ يذا ماردىا – كمف ثـ كانت الحاجة إلى أريؾ  ,كالػذل سػيركز عمػى جانػب محػدد
مف سمسمة الق ايا التى تكاجػو المجتمػا  ,ك التػالى سػيككف وػاد انر عمػى تركيػز طاواتػو عمػى
ةف يككف عامان مثؿ الحككمة ()lxxxviii
الق ية فقط دالن مف ٍ
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كتيعػ ألػرؼ منظمػػة العمػػؿ الدكليػػة المؤسسػػات االجتماعيػػة أنيػػا منظمػػات تسػػعى إلػػى
إيجػػاد حم ػكالن تتكافػػؽ مػػا منظػػكر األعمػػاؿ التجاريػػة لممأػػاكؿ االجتماعيػػة  ,كػػذلؾ تيعػ ألػرؼ
منظمة العمؿ الدكلية المنأآت االجتماعية عمى ةنيا :
 ذات ى ػػدؼ اجتم ػػاعى ةساسػ ػػي  ,كى ػػك مػ ػػا ي ػػنص عميػ ػػو ك ػػكح عمػ ػػى ةن ػػو ىدفػػػواألساسى
 تسػتمدـ نمػػكذج األعمػػاؿ المسػػتدامة ماليػان مػػا تكليػػد دمػػؿ كػػاؼ لت طيػػة التكػػاليؼككجكد نس ة جيدة مف دمميا مف األر اح ( دالن مف المن ةك الت رعات)
 ةف تم ا لممسا لة ةمػاـ ةصػحاب المصػمحة مػا فليػة مناسػ ة لػذؾ  ,كويػاس ةثرىػااالجتماعى كاث اتو ()lxxxix
كيقكـ المأركع و الم ادرة االجتماعية عمػى ةسػاس المأػكمة كال حػكث كمطػط األعمػاؿ
 ,حيث يسأؿ صاحب  ,المأركع االجتماعى ناسػو  ,مػا ىػى المأػكمة التػى ةري يػد معالجتيػا
؟ كي ػػؼ س ػػيتـ تط ػػكير ت ػػدفقات اإليػ ػرادات ل ػػماف نج ػػاح المؤسس ػػة ف ػػي تحقي ػػؽ ةى ػػدافيا ؟
كتعمػػؿ المؤسسػػة االجتماعيػػة عمػػى ةسػػاس ىػػذه القاعػػدة المزدكجػػة فػػي الرؤيػػة فالنجػػاح ال
يقاس الر كحده  ,ؿ األر اح كالقيمة االجتماعية ةي ان ()xc
ك ي ػػذه الطريق ػػة ف ػ َّ
ػإف م ػػنظـ األعم ػػاؿ االجتماعي ػػة ى ػػك ةل أ ػػمص يعط ػػى رس ػػالتو
االجتماعيػػة ةكلكيػػة متسػػاكية ,ةك ةعمػػى مػػف ىػػامش الػػر الػػذل يحقػػؽ كفػػي حػػيف تركػػز
الكثير مف المؤلاػات كالم ارجػا عمػى تكسػيا نطػاؽ الم ػادرات كالكصػكؿ لمعالميػة فػإف حػؿ
المأاكؿ المحمية لو ناس القدر مػف األىميػة  ,كال يمػزـ ال ػركرة ةف يكػكف لػدل ةصػحاب
المأركعات االجتماعية ةفكا انر كاسعةن النطاؽ حتى يككف ليا ةث انر إيجا يان ()xci
كتمتم ػ ػػؼ المؤسس ػ ػػات و الم ػ ػػادرات االجتماعي ػ ػػة ع ػ ػػف األنػ ػ ػكاع األم ػ ػػرل لعوتص ػ ػػاد
االجتماعى كالت امنى  ,حيث إنيا ليست ال ركرة جماعية الممكية ()xcii
ككأنو ود ةص تحقيؽ الرفاىية االجتماعية ػ مسئكلية مأتركة تجما مػا ػيف الدكلػة
كوطاعات المجتما الممتماة  ,كمف معؿ الم ادارت المجتمعية  ,التى تيػدؼ إلػى تحقيقيػا
مف معؿ الأكؿ التالى ()xciii
مف معؿ األنأطة كالمدمات التى تقدميا ككما يت
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هادفة
للربح

رسمية

غير هادفة
للربح

غير
رسمية

الدولة
عامة
القطاع
الثالث

خاصة
السوق

المجتمع
community

شكل ()2

المبادرات االجتماعية في منمث الرفاهية

كيمكػػف لممؤسسػػات المجتمعيػػة ةف تت نػػى مجمكعػػة مػػف األنمػػاط القانكنيػػة كالتنظيميػػة ,
فتصنؼ لدل عض ال احثيف إلى ثعثة ةنكاع مف التنطيمات :
 منظمػػات غيػػر ىادفػػة لمػػرطريقة ريادية

 :Nonprofit Organizationsكتسػػعى لمتصػػرؼ

 كمنظمػات ر حيػػة ذات ميػاـ اجتماعيػةن profit organizations with social - missionsكمنظمات ممتمطة  hybrid organizationsتجما يف عناصػر األنأػطة

الر حية كغير الر حية ( , )xcivينما في تقسيـ فمر تقسـ إلى ةر عة ةنكاع )xcv( :

المؤسسػات المدعكمػة التػى ال تنأػد الػر  : Leveraged nonprofitsكىػى التػىتعتمد عمى الدعـ كالمن المالية مف معؿ عدد مف الجيػات المعنيػة  ,كػى تعمػؿ كت ػمف
الدعـ المتكاصؿ  ,مستندة عمى محاظة تمكيؿ كأراكات متنكعة
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 المؤسسػػات التػػى ال تنأػػد الػػر  : Enterprising Nonprofitكىػػى التػػى تممػػؾعنصر تمكيؿ ذاتى يساىـ في استدامة المنظمة ماديان

 المؤسسػػات الممتمطػػة  : Enterprises Hybridتجمػػا مظػػاىر النمػػاذج القانكنيػػةلممؤسسات التى تسعى لمر كتمؾ التى ال تنأػد الػر  ,كذلػؾ إمػا مػف مػعؿ نيػة وانكنيػة
م تكرة ةك مف معؿ المجك إلى إنأا أػراكة تا عػة تسػعى لمػر مػف ةجػؿ دعػـ النأػاطات
االجتماعية لممؤسسة التى ال تنأد الر
 : Social Businessesىػػى المأػػركعات القػػادرة عمػػى
الأػػركات االجتماعيػػةإظيار ةدا كتنافسػية مسػتكل السػكؽ  ,مػا إظيػار المسػتكل ناسػو  ,ةك مسػتكل ةعمػى مػف
اإللتزاـ يدؼ اجتماعى
كج ػػدير ال ػػذكر ةن ػػو و ػػد تك ػػكف المؤسس ػػات االجتماعي ػػة ى ػػى مؤسس ػػات ميري ػػة  ,ةل
عمميا عمى تعزيػز رفاىيػة ا مػريف  ,ينمػا عمػؿ المؤسسػة االجتماعيػة يتمي يػز عػف عمػؿ
المؤسسة الميرية في َّ
يعتمد عمى التجارة كالعائدات التى يتـ استثمارىا ()xcvi
ةف دمميا
ي
ػيف تعػػدد التط يقػػات كالممارسػػات المجتمعيػػة لمريػػادة االجتماعيػػة س ػكا
ممػػا س ػ ؽ يت ػ ي
دامؿ المؤسسات كالمنظمات القائمة ةك مارجيا كفيما ينيا

كتأػػير الكتا ػػات الػػى َّ
ةف اإلحصػػا ات الماليػػة أػػأف الريػػادة المجتمعػػة  ,غيػػر متػػكفرة
كلك ػػف يكج ػػد ع ػػض المؤأػ ػرات م ػػف ع ػػض ال م ػػداف مث ػػؿ المممك ػػة المتح ػػدة  ,حي ػػث يكج ػػد
المممكػػة مػػا ػػيف ٕٔ َٕ -ةلػػؼ مؤسسػػة اجتماعي ػةن  ,تكظػػؼ ح ػكالى مميػػكف أػػمص ,
كتكلػد مػػا يقػػرب مػػف ِْ مميػػار جنيػػو اسػترلينى مػػف إيػرادات األنأػػطة كاألعمػػاؿ التػػى تقػػكـ
يػػا  ,كتعتمػػد ىػػذه المؤسسػػات عمػػى ٕٓ %مػػف دمميػػا مػػف التمكيػػؿ الػػذاتى  ,كَِ %مػػف
دعػ ػػـ ميزانيػ ػػة الدكلػ ػػة  ,كالنس ػ ػ ة المت قيػ ػػة مػ ػػف ةنأػ ػػطة مؤسسػ ػػات دكليػ ػػة  ,كيرجػ ػػا نجػ ػػاح
األنأػطة كالم ػػادرات التػػى تػػتـ عمػػى المسػػتكل المحمػى إلػػى تػكافر دعػػـ الدكلػػة  ,كالتأػريعات
التنظيمي ػ ػػة المأ ػ ػػجعة كالمنظم ػ ػػة لمعم ػ ػػؿ  ,ك ػ ػػذلؾ دع ػ ػػـ الأ ػ ػػركات  ,كدافع ػ ػػى ال ػ ػ ػرائب ,
كالنقا ػػات كالجمعيػػات كالػػركا ط المجتمعيػػة  ,كالتػػى تأػػارؾ فػػى تطػػكير المجتمػػا المحمػػى
مما يجعؿ مف المممكة المتحدة نمكذجان فريدان لعستثمار اإلجتماعى ()xcvii
كمػػا يػػتـ التمييػػز ػػيف ثػػعث ةنػكاع مػػف المنظمػػات المعنيػػة الريػػادة االجتماعيػػة كىػػى
منظمػػات غيػػر ىادفػػة لمػػر  ,كمنظمػػات ر حيػػة ليػػا ميػػاـ اجتماعي ػةن ,كمنظمػػات ممتمطػػة
تجمػػا ػػيف النأػػاط الر حػػى كغيػػر الر حػػى  ,كيػػذكر َّ
ةف اإلحصػػا ات عمػػى مسػػتكل العػػالـ
أأف ىذه المنظمات غير متكفرة دوة  ,ك َّةنو يتـ العمؿ مف ةجؿ حأد المػكارد  ,كذلػؾ مػف
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م ػػعؿ ات ػػاع ع ػػدة فلي ػػات مث ػػؿ  :جم ػػا الت رع ػػات  ,ج ػػذب الم ػػن كاالس ػػتثمار ات كالدعاي ػػة
كاإلعػػعف كالتسػػكيؽ لممنتجػػات كالمػػدمات كجػػذب مػػزكدل المػػدمات التجاريػػة إلػػى األس ػكاؽ
()xcviii
كالأكؿ التالى ي يف سمسمة المؤسسات المجتمعية (مرت ة كفؽ أكميا القانكنى كمصدر
()xcix
دمميا ) :
سلسلة المؤسسات المجتمعية

الأركات
الأركات

النمكذج

النمكذج

المؤسسات (كياف
المجتمعية

الممتمط

الر )

وانكنىف  :األكؿ

التجا
وانكنىرية ينأد

وانكني ذات
(كياف أركة
ميمةالر )
ينأد
اجتماعية
تستثمر
ةك

ةكثر

دمج
تعززراتيا
مدم

نأاطاتيايف
المستثمر
الماصة

َٓ%

مف

فى

تتمتا

ينأد الر

(منظمة
ك انيف

غير ر حى )
ةكمنظمة

كالثانى

مسجمة

كفؽ كياف وانكنى

ممتمط منظمة ذات
ىدؼ اجتماعى

ت مف

استدامتيا

المالية مف معؿ

نأاطات
الدمؿ

تكلد

الأركة المجتمعية
(كياف وانكنى غير

ر حى )

مؤسسة غير ر حية
امنة الستدامتيا

المالية

تكلد عض
الدمؿ مما يعزز
مف استدامتيا
كسياستيا
االستراتيجية

غير

المدعكمة

الر حية

(كياف

وانكنى

غير ر حى)

مؤسسة
ر حية

غير

امنة

الستدامتيا المالية
تعتمدكميا

الأراكات

االستراتيجية

ل ماف
استدامتيا

عمى

المنظمات
الميرية
واإلحساف
كالمنظمات
التى التنأد
الر

(كياف وانكنى

غير ر حى )

تعتمدعمى
الي ات كالمن
كالدعـ أكؿ

شكل ( ) 3

مػػف الأ ػػكؿ الس ػػا ؽ يت ػ ػ تع ػػدد كيان ػػات الري ػػادة المجتمعي ػػة  ,كال ػػذيف يمثمػػكف القػػكل
كالجي ػ ػػات الااعم ػ ػػة  ,ك َّ
ةف الري ػ ػػادة المجتمعي ػ ػػة كاالس ػ ػػتثمار المجتمع ػ ػػى مس ػ ػػئكلية متع ػ ػػددة
األطراؼ تتطمب العمؿ الجماعى إئػتعؼ جمػاعى ك مػا يعػزز فػرص النجػاح كاالسػتدامة
كيع ػػزز رةس الم ػػاؿ اإلجتم ػػاعي كيقص ػػد ػػو  :جمم ػػة الع ػػادات كالق ػػيـ كالتقالي ػػد االجتماعي ػػة
كالتنظيمػ ػػات المجتمعيػ ػػة  ,كةسػ ػػاليب التعامػ ػػؿ ػ ػػيف ةىػ ػػؿ المجتمػ ػػا )c( ,فيػ ػػى تكمػ ػػف فػ ػػى
الععوػ ػػات االجتماعيػ ػػة المت ادلػ ػػة ػ ػػيف جميػ ػػا وطاعػ ػػات المجتمػ ػػا كتنظيماتػ ػػو كمؤسسػ ػػاتو
كجماعاتو
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كلقػػد ػػات ػػركريان تحقيػػؽ أ ػراكة فعالػػة ػػيف الجامعػػة كمؤسسػػات المجتمػػا اإلنتاجيػػة
ةف تحقػػؽ مؤسسػػات
كالمدميػػة  ,العامػػة كالماصػػة كفػػي إطػػار تاعيػػؿ تمػػؾ الأ ػراكة يمكػػف ٍ
المجتما مكاسػب عػدة  ,منيػا  :االسػتاادة مػف نتػائج األ حػاث الجامعيػة كتكظيايػا فػي حػؿ
مأ ػػكعتيا كتط ػػكير ةس ػػاليب عممي ػػا  ,كتحس ػػيف مي ػػارات كو ػػدارت الع ػػامميف ي ػػا مػػف م ػػعؿ
الػػدكرات التدري يػػة التػػى تنظميػػا الجامعػػات  ,كاالسػػتعانة أع ػػا ىيئػػة التػػدريس كال ػػاحثيف
كمستأػػاريف كم ػػا تسػػتايد الجامع ػػات مػػف ى ػػذه الأػ ػراكة فػػي الحص ػػكؿ عمػػى مػػكارد ماليػػة
إ ػػافية لتمكيػػؿ التعمػػيـ الجػػامعى ,كتسػػكيؽ منتجػػات الجامعػػة فػػي نطػػاؽ تمػػؾ المؤسسػػات ,
اإل ػػافة إلػػى المسػػاىمة فػػي تطػػكير ال ػرامج الد ارسػػية  ,كمراو ػػة النكعيػػة  ,كتطػػكير كتنايػػذ
رامج التناكب يف التعميـ كالتدريب  ,ك رامج إعػادة تػدريب المػريجيف العػاطميف عػف العمػؿ
كتأىيميـ يدؼ القياـ كظائؼ ةمرل متاحة في سكؽ العمؿ ()ci
كينظر لممسػئكلية االجتماعيػة لمجامعػة عمػى ةنيػا عقػد ػيف الجامعػة كالمجتمػا تمتػزـ
مكج ػػو الجامعػػة إر ػػا المجتمػػا كتحقيػػؽ مػػا يتاػػؽ مػػا الصػػال العػػاـ  ,فيػػى تعػػد إلت ازم ػان
عمػػى الجامعػػة تجػػاة المجتمػػا الػػذل تعمػػؿ فيػػو  ,كذلػػؾ مػػف مػػعؿ اإلسػػياـ فػػي مجمكعػػة
ك يرة مػف األنأػطة كالمػدمات المجتمعيػة مثػؿ  :محار ػة الاقػر كتحسػيف المػدمات الصػحية
 ,كمكافحة التمكث  ,كتييئة فرص عمؿ كتم ية حاجات المجتما كمستجداتو ()cii
خام ا  -ت بييات معاخرة لمريادة االجتماعية لمجامعة
اس ػػتق ار الكاو ػػا الع ػػالمى المعاص ػػر  ,لم ح ػػث كتمي ػػر ةف ػػؿ الممارس ػػات ف ػػي الري ػػادة
االجتماعية كمنظكر لمتصدل لم طالة كتمايؼ حدة الاقػر كتنميػة المػكارد ال أػرية كغيرىػا
 ,كوػد تعػددت ىػذه التط يقػات كفػؽ نطػاؽ التط يػؽ فاػي نطػاؽ جنػكب أػرؽ فسػيا  ,يتنػامى
االىتمػ ػػاـ الق ػ ػػايا االوتصػ ػػادية كاالجتماعيػ ػػة – س ػ ػكا عمػ ػػى المسػ ػػتكل الرسػ ػػمى كغيػ ػػر
الرسمى
فاي الصػيف ىنػاؾ اىتمػاـ ان جػاد الق ػايا االوتصػادية كاالجتماعيػة كتنميػة المػكارد
ال أرية  ,مف معؿ االىتماـ اسػتمداـ إسػتراتيجيات تنميػة المػكارد ال أػرية كاحػداث تنميػةن
اجتماعيػ ػةن ةكث ػػر فعالي ػػة م ػػف و ػػؿ ممارس ػػى تنمي ػػة المػ ػكارد ال أػ ػرية – كك ػػع الت يي ػػر –
كةصحاب المأركعات االجتماعية  ,ككذلؾ في كؿ مف ىػكنج كػكنج  ,كتػايكف ,حيػث يػتـ
إنأػػا المؤسسػػات االجتماعيػػة فػػي ال الػػب لمتصػػدل لم طالػػة كلمحػػد مػػف الاقػػر  ,حيػػث تػػـ
تنظيـ المأركعات دامؿ األسرة  ,كالتى ةمذت عد ذلؾ الأكؿ التنظيمى ()ciii
كفي ظػؿ ىػذا االىتمػاـ كالػدعـ الرسػمى كالمجتمعػى  ,ال ت يػب المؤسسػات الجامعيػة
عنو  ,فيناؾ كعى أىمية الريػادة االجتماعيػة  ,فتتػكلى رعايػة كتكجيػو طػعب الجامعػات
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نحك الريادة االجتماعية  ,كةىمية ككنيـ أػركا كركاد لمتطػكير كتنميػة المجتمػا  ,فتعمػؿ
عمػػى تنميػػة اإلتجػػاه نحػػك العمػػؿ االجتمػػاعى  ,كاكسػػا يـ الصػػاات الرياديػػة الكايمػػة تحقيػػؽ
الريػػادة االجتماعيػػة لتأػػمؿ  :التكاصػػؿ كاإل ػػداع  ,كالمثػػا رة كالثقػػة  ,كالتعػػاطؼ كاالىتمػػاـ
()civ
كالحماس  ,كالم امرة – المماطرة  ,كاإللتزاـ
ةف تص دكلة عالية الدمؿ حمكؿ عاـ ََِِ ,كلذلؾ ث تت
ككذلؾ تسعى ماليزيا إلى ٍ
الحككمة الماليزية ةجندة لمتطكير كالتنمية  ,ترتكز عمى م دة الأمكلية  ,مما جعؿ
الكصكؿ إلى الجماعات الميمأة كتكفير س ؿ العيش كالحياة المناس ة  ,يعد مف يف
ةعمى ةكلكياتيا كلذلؾ إتجيت إلى الريادة االجتماعية إعت ارىا مدمعن لحؿ المع عت
االجتماعية كاالوتصادية كغيرىا  ,ك ما يكاؿ تم ية حاجات كمطالب المجتما  ,فينظر
إلى الريادة االجتماعية عمى ةنيا تمتمؾ القدرة عمى محار ة المأاكؿ االجتماعية
كاالوتصادية التى ود ال تتمكف فييا الحككمة كالأركات كالمؤسسات غير اليادفة لمر
لحميا كؿ مارده  ,ك َّ
ةف التعاكف كالمأاركة ينيـ ةم انر ركريان لتنايذ المأركعات
كالم ادرات المجتمعية  ,كلذلؾ إتجيت ماليزيا إلى تكفير يئة داعمة ألصحاب
()cv
المأركعات كالركاد
كما إىتمت ماليزيا تكفير يئة داعمة ألصحاب المأركعات االجتماعية مف معؿ
حا نات األعماؿ  ,كالتكجيو  ,كالدعـ المالى ك ما يمكف مف محار ة الاقر كالحرية ,
كعدـ المساكاة  ,كال طالة كاألمية  ,كةنو لمكاجية ىذه المأكعت يتطمب حمكالن م تكرة
لمكاجية المأاكؿ االجتماعية كحميا ,فأنأأت المركز الماليزل العالمى لإل داع
كاإل تكار)The Malaysian Global Innovation and Creativity center (MaGIC
 ,إيمانان منيا َّ
أف اإل تكار سيككف ةحد المؤأرات ل ماف تحقيؽ الريادة االجتماعية
()cvi
لممجتما الماليزل
كود صاحب تكجو الدكلة كعى مجتمعى كاؼ لحاز كافة مؤسسات المجتما إلى المأاركة
في مأاريا كم ادرات الريادة االجتماعية  ،ك ما يحقؽ المصمحة العامة  ,كمف ةمثمة ذلؾ
تنايذ مؤسسة  , PT Foundationكىى مؤسسة طكعية غير ىادفة لمر Community
 , based, voluntaryتعمؿ عمى تقديـ رامج تثقياية أأف فيركس نقص المناعة
ال أرية األيدز كتكعية المكاطنيف س ؿ الكواية منو كالت مب عميو  ,كيمدـ ىذا ال رنامج
ةكثر مف ََََٓ ممسيف ةلؼ أمص سنكيان  ,كىـ األكثر عر ة لإلصا ة مرض
()cvii
اإليدز
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كػػذلؾ كألىميػػة دكر المؤسسػػات كالمنظمػػات االجتماعيػػة كاالوتصػػاد االجتمػػاعى فػػي
المستق ؿ  ,دعت الماك ية األكر ية لدكؿ اإلتحاد األكر ي  ,إلى دعـ مطة عمػؿ مأػتركة
, European Action plan for the social Economy and social Enterprises
كت ػػـ المؤسسػػات كالمنظمػػات االجتماعيػػة  ,إعت ارىػػا أ ػريكان ىام ػان ,كذلػػؾ مػػف مػػعؿ :
()cviii
 ك كح الرؤية كالايـ الصحي لدكر المؤسسات االجتماعية تعزيز مجتما مؤسسات اجتماعيةن ةكثر حزمان كتنسيقان في السياسات العامة -تأجيا مأاركة المؤسسات االجتماعية في رامج الت ادؿ كالتعاكف

 تأكيؿ أ كات تمثيمية متنكعة كأاممة  ,كت ـ ممثمى المؤسسات االجتماعية دم ػ ػ ػػج االوتص ػ ػ ػػاد اإلجتم ػ ػ ػػاعيى كالمؤسس ػ ػ ػػات ف ػ ػ ػػي جمي ػ ػ ػػا السياس ػ ػ ػػات كال ػ ػ ػ ػرامجكالممارسات ذات الصمة
 مسػػاعدة المؤسسػػات االجتماعيػػة لمكصػػكؿ إلػػى التمكيػػؿ الػػعزـ لممؤسسػػات ل نػػاالقدرات كتد ير احتياجات ال نية التحتية ك نا مياراتيـ اإلدارية كتحقيػؽ االسػتدامة الماليػة
ليـ
 تمايػػؼ العق ػػات التنظيميػػة كرسػػـ م ػرائط الح ػكافز ال ػري ية المرت طػػة االسػػتثمارفي المأركعات االجتماعية
 تحسػػيف ال يئػػة القانكنيػػة  Improving the legal Environmentلتيسػػير تطػػكيرةف تزدىػػر فيػػو  ,كتػػكفير األطػػر القانكنيػػة
نظػػاـ إيػػدلكجى  ,يمكػػف لممؤسسػػات االجتماعيػػة ٍ
كالتنظيمية المنظمة كالحاكمة لعمؿ ىذه المؤسسات
 دمج اإلعت ارات االجتماعية في المطط كالممارسات زيادة كعى صانعى السياسات قكاعد المساعدات كالمعمكمػات الحككميػة  ,كتأثيرىػاعمى المؤسسات االجتماعية التى تقدـ مدمات اوتصادية عامة
 دع ػ ػ ػػـ التع ػ ػ ػػاكف الع ػ ػ ػػالمى لممؤسس ػ ػ ػػات االجتماعي ػ ػ ػػة  ,ف ػ ػ ػػي المج ػ ػ ػػاؿ االجتم ػ ػ ػػاعىكالمأركعات كالم ادرات االجتماعية العا رة لمحدكد
كجدير الذكر َّ
ةف ىذه ا ليات تحظى ػدعـ الماك ػية ككػذلؾ دكؿ األتحػاد األع ػا
 ,ك ما يعزز السكؽ الداممية كتحقيؽ التنمية االجتماعية كاالوتصاد ية لم مداف
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فاي السكيد تمثؿ المؤسسػات االجتماعيػة ركنػان فػاععن فػي مثمػث الرفاىيػة االجتماعيػة
ىنػػاؾ  ,حيػػث كفػػي ظػػؿ ت ارجػػا دكر دكلػػة الرفػػاه  , Welfare stateككمػػا يك ػ الأػػكؿ
التالى ()cix
شكل يوض الي اع النالث ومزيج  paradoxالرفاهية بال ويد

رسمية

غير هادفة
للربح

هادفة
للربح

غير
رسمية

الدولة
السو
يدية

عامة

القطاع
الثالث

خا
صة
السو
ق

المجتمع

شكل ( )4
يوض العالقات المتبادلة بين مختمف الي اعات

كيظير في الأكؿ تعػدد الجيػات الميتمػة تحقيػؽ الرفاىيػة االجتماعيػة  ,ك َّ
ةف ىنػاؾ
ارت اطػان فيمػػا ينيمػػا كععوػػات تعاكنيػػة مت ادلػػة  ,حيػػث تعمػػؿ فػػي تكامػػؿ  ,كتحػػرص الدكلػػة
عمى المأاركة ما وطاعات المجتما الممتماة فتقكـ طػرح م ػادرات حككميػة وعامػة تتػكلى
تنظيميا كتمكيميا كاإلأراؼ عمييا ()cx
كف ػػي كن ػػدا يت ازي ػػد – ةي ػ ػان – االىتم ػػاـ تاعي ػػؿ التع ػػاكف ػػيف المجتم ػػا – كالجامع ػػة
كالػ ػػدعكة إلػ ػػى ت ػ ػػافر الجيػ ػػكد  ,كاألعمػ ػػاؿ التعاكنيػ ػػة  ,كةوامػ ػػة التحالاػ ػػات ػ ػػيف الجيػ ػػات
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كالجماعػػات المعنيػػة  ,عمػػى كافػػة المسػػتكيات مػػف ةجػػؿ زيػػادة الم ػكارد إلػػى الحػػد األوصػػى ,
ل نػػا المجتمػػا الكنػػدل فتتميػػز ريػػادة األعمػػاؿ يػػا العمػػؿ الجم ػاعى ك نػػا التحالاػػات ,
كفت الحرـ الجامعي لممجمتا مؤسساتو الممتماة العديػد مػف الم ػادرات  ,مػف مػعؿ إوامػة
ععوات ت ادلية  , Process of Interactionك ما يحقؽ الصال العاـ (, )cxi
كفيمػا يمػػى يعػػرض ال حػػث ألمثمػة ليػػذا التعػػاكف فػػى كنػدا ,حيػػث يت ػ فييػػا الجيػػات
الااعم ػػة لطرف ػػي التع ػػاكف ف ػػي الح ػػرـ الج ػػامعى – ك مؤسس ػػات المجتم ػػا  ,اإل ػػافة إل ػػى
مأاركة كسائؿ اإلععـ لمتييئة كالتكعية أىمية المأاركة كحاز الأراكات مف ةجؿ الت ييػر
كالتطكير ()cxii
 مأػػركع مطػػة المعاأػػات  , Pension plan Project :يمثػػؿ ىػػذا التعػػاكف ػػيفالجامعة ك يف المنظمات المجتمعية كالمتمثمة فى :
 كحػدة المػدمات المجتمعيػة  Community services Unitالجامعػة العامػة لم ػػةالارنسية a comprehensive public French language university
 مؤسسػػات الػػركا ط النسػػائية المسػػتقمة غيػػر اليادمػػة لمػػر feminist nonprofit connectorكتتػألؼ مػف (َٗ) تسػعكف مؤسسػة محميػة كمنظمػات
إوميميػػة اإل ػػافة إلػػى ع ػػكية المقاطعػػات كاألوػػاليـ  ,كالتػػى تػػدعـ العمػػؿ المأػػترؾ ػػيف
الجامعات كالمؤسسات المجتمعية كال ػاحثيف الجػامعييف حيػث ترتكػز مطػة المعاأػات عمػى
األأماص الذيف يعممكف في منظمػات مجتمعػة كيتقاعػدكف عػف العمػؿ سػ ب الاقػر كىػـ
الائ ػػة المعني ػػة مأ ػػركع مط ػػة المعاأ ػػات  ,حي ػػث يي ػػدؼ إل ػػى دع ػػـ اإلس ػػتقرار االوتص ػػادل
ليػ ػؤال األأ ػػماص  ,حي ػػث ي ػػتـ ك ػػا إس ػػتراتيجية مجتمعي ػػة يح ػػدد فيي ػػا ةس ػػاليب الت ػػدريب
كالتكظيؼ ألكلئؾ األأماص ك ما يكاؿ ليـ س ؿ عمؿ مناس ة
An independent

جػ ػ ػ  -ػ ػػدائؿ إسػ ػػتراتيجية لعسػ ػػتثمار المجتمعػ ػػى
كتجمػػا ىػػذه الم ػػادرة ػػيف كح ػدة الح ػراؾ المعرفػػي
Investment
strategy
 University Knowledge mobilization unitالجامعػػة العامػػة ل حػػاث الك ػػرل
 , Large public Research Universityكالتػػى تقػػا العاصػػمة كمنظمػػة الطريػػؽ
المتحػد  , United Way orكالتػى تمثػؿ مجتمػا مجمػس يتكػكف مػف مػدف ريايػة صػ يرة ,
كمػػدف فػػي طريقيػػا لمتطػػكر  ,ك ػكاحى ت ػػر ط ػػيف ال مػػديات الص ػ يرة ع ػػيا الػػ عض ,
كالمركػػز األك ػػر حيػػث تقػػا الجامعػػة  ,كمػػف مػػعؿ ىػػذا التعػػاكف تػػـ طػػرح اسػػتراتيجية تمكيػػؿ
ػت منظمػة الطريػؽ المتحػد U.W
مأترؾ لدعـ م ادرات تنمية المجتما المحمى  ,كوػد ىمىنح ٍ
م م ان ودره َََ ََّ دكالر ةمريكى لتمكيؿ (ُُ) إحدل عأرة م ادرة تنمية مجتمعية
community
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د  -أػراكة حثيػة ةكاديميػة – مجتمعيػة  :الاقػر كالرفاىيػة Poverty and well – :
Being: A community – Academic Research partnership.

يكأؼ ىذا المأركع ال حثي المجتمعى عف ةنماط التكظيػؼ المتعمقػة ػالاقر كالرفاىيػة
لدل الكندييف كيت مف أركا مف المنظمات اإلوميميػة كالعديػد مػف المنظمػات المحميػة :
منظمػ ػػات المجتمػ ػػا المػ ػػدنى فػ ػػي مجػ ػػاؿ الصػ ػػحة  ,كالتمطػ ػػيط االجتمػ ػػاعى  ,كعػ ػػدد مػ ػػف
المنظمات المجتمعية المعنية كعدد مف الجامعات الكندية كةمرل عمى المستكل الدكلى
يقػػكـ المأػػركع ػػإج ار د ارسػػات حالػػة لد ارسػػة الععوػػة ػػيف ىأاأػػة فػػرص التكظيػػؼ
كرفاىية الارد كاألسػرة كالمجتمػا  ,ك يػدؼ الكأػؼ عػف ةسػ اب اسػتيطاف الاقػر فػي منػاطؽ
محددة دامػؿ منطقػة ح ػرية ك يػرة  ,كتيػدؼ مثػؿ ىػذه المأػركعات كالم ػادرات ألصػحاب
مصمحة متحديف إلػى جمػا نتػائج األ حػاث كالعمػؿ المجتمعػى لمتػأثير عمػى مناوأػة كك ػا
السياسات العزمة لتكفير فرص التكظيؼ
كفػػى إطػػار التنػػاكؿ السػػا ؽ لمريػػادة االجتماعيػػة لمجامعػػة فػػى عالمنػػا المعاصػػر ت ػػيف
لم حث ما يمى :
ةف ال اية األساسية لمريادة االجتماعية لمجامعة ىك إحػداث ويمػةن ةك ت يػر اجتمػاعى
مرغكب
َّ
ةف القيم ػةى االوتصػػادية الرئيسػػة التػػى تحققيػػا الريػػادة االجتماعيػػة ىػػى القيمػػة األكثػػر
ك ػػكحان  ,ألنػػو يػػتـ مأػػاركتيا مػػا ركاد األعمػػاؿ كالأػػركات  ,عمػػى حػػد سػكا لممػػؽ فػػرص
العمؿ كايجاد الكظائؼ  ,كماصة لأريحة الائات المحركمة كالميمأة
الريػ ػػادة االجتماعيػ ػػة ليسػ ػػت تسػ ػػمية تناسػ ػػب الجميػ ػػا  -جميػ ػػا وطاعػ ػػات المجتمػ ػػا
كمنظماتػو – ىنػػاؾ ةنػكاع ممتماػػة لمريػػادة االجتماعيػػة ككػػذلؾ لػػركاد األعمػػاؿ كالتػػى تنػػدرج
تحػػت مظمػػة اإل تكػػار االجتمػػاعى  ,كمػػا ةف تعػػدد األن ػكاع فػػى حػػد ذاتػػو يعطػػى دالل ػةن عمػػى
مدل إتساع المايكـ كتنكعو
رةس المػػاؿ االجتمػػاعى  ,ىػػك متطمػػب ةساسػػى ك ػػركرل لتحقيػػؽ التنميػػة االجتماعيػػة
كاالوتصادية المستدامة
ييػػدؼ العديػػد مػػف ركاد األعمػػاؿ اإلجتمػػاعييف إلػػى رد الجميػػؿ لممجتمػػا  ,مػػف مػػعؿ
تقػػديـ م ػػادرات ,ةك مػػف مػػعؿ إدرة مأػػركع لجنػػى األر ػػاح  ,كةف يكػػكف ليػػا تػػأثير إيجػػا ى
عمى المجتما كماصة فى مجاالت متعددة كالتعميـ كالصحة
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ةف
تع ػػد الميػ ػزة األكث ػػر ةىمي ػػة ل ارئ ػػد األعم ػػاؿ اإلجتم ػػاعي  ,ى ػػى الت ػػأثير ال ػػذل يمك ػػف ٍ
يحدثو فى المجتما
 تعزي ػ ػ ػػز اإلنص ػ ػ ػػاؼ ػ ػ ػػالنظر ال ػ ػ ػػى تم ي ػ ػ ػػة احتياج ػ ػ ػػات األأ ػ ػ ػػماص المح ػ ػ ػػركميفكالمست عديف كالميمأيف
 ين ى عمى الجامعات ةف تؤكد فػى كظائايػا األساسػية عمػى ةىميػة تكظيػؼ رةسالماؿ االجتماعى لممجتما كاستثماره فى تم ية احتياجات المجتما كحؿ مأكعتو
نالنا -الريادة االجتماعية لمجامعة في الواليات المتحدة المريكيدة د ار دة وخدفية
تحميمية
يعرض ال حث فيما يمى لنمػكذجيف لمجامعػات األمريكيػة  :جامعػة ىارفػارد Harvard
 , Universityكجامعة أيكاجك : chicago university

ُ -جامعة ىارفارد

Harvard University

تقػػا جامعػػة ىارفػػارد  Harvard Universityفػػي مدينػػة كام ريػػدج ػػالقرب مػػف مدينػػة
كسػػطف كاليػػة ماساتأكسػػتس  Massachusettsكىػػى جامعػػة ماصػػة  ,كتعت ػػر مػػف ةوػػدـ
الجامعػػات فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ػ كلػػدييا مػػف اإلمكانػػات التعميميػػة كالم ػكارد مػػا
يجعميػػا م ػػف ةك ػػر كةعػػرؽ الجامع ػػات أمريك ػػا  ,كتحت ػػؿ المركػػز األكؿ عم ػػى وائمػػة ةف ػػؿ
جامعات ةمريكا)cxiii( ,كتتنافس عمػى الم اركػز األكلػى فػي التصػنيؼ العػالمى لمجامعػات ,
حيػػث تحتػػؿ المركػػز الثالػػث كفػػؽ تصػػنيؼ  Qs World University Rankingsلعػػاـ
َُِٗ ()cxiv
كتعت ر ىارفارد ةودـ مؤسسة لمتعميـ العالى فػي الكاليػات المتحػدة تأسسػت عػاـ ُّٔٔ
ـ  ,كتػػـ تسػػميتيا عمػػى إسػػـ الػػكزير الأػػاب جػػكف ىارفػػارد ,الػػذل تػػرؾ عنػػد كفاتػػو فػػي عػػاـ
ُّٖٔ مكت تػػو كنصػػؼ ثركتػػو لمجامعػػة  ,كالػػذل يعت ػػر المعمػػـ األكثػػر أػػيرة فػػي الجامعػػة
كيكج ػػد ف ػػي جامع ػػة ىارف ػػارد (ُِ) اثن ػػى عأػ ػرة كمي ػػة  ,اإل ػػافة إل ػػى معي ػػد راد كمي ػػؼ
لمدارسػات المتقدمػة  , Radcliffe Institute for advanced studyكيصػؿ عػدد طع يػا
حاليان إلي ةكثر مف َََ َِ عأركف ةلؼ طالػب (جػامعى – كد ارسػات عميػا – كمينيػة )
مف الكاليات المتحدة كةكثر مف (َُٗ) مائة كتسعكف دكلة ةمرل ()cxv
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كىنػػاؾ العديػػد مػػف ال طػػرؽ التػػى تسػػيـ يػػا جامعػػة ىارفػػارد مػػف مػػعؿ ةع ػػا ىيئػػة
التػػدريس يػػا كطع يػػا كمكظاييػػا فػػي المجتمػػا المحمػػى لتنايػػذ رسػػالة الجامعػػة فػػي التػػدريس
كال حػػث كالتعمػػيـ  ,تأػػارؾ فػػي العديػػد مػػف الم ػػادرات (ةنأػػطة – ػرامج – مػػدمات )  ,مػػا
منظمػػات المجتمػػا المحمػػى  ,حيػػث تػػؤمف جامعػػة ىارفػػارد ػػأ َّف الأ ػراكة المجتمعيػػة تيحػػدث
فروػ ػان ف ػػي مجتمعنػ ػان ( )cxviكفيم ػػا يم ػػى يع ػػرض ال ح ػػث لػ ػ عض الم ػػادرات كالمأ ػػركعات
المجتمعية لمجامعة - :
أ  -الشدددراكة لمعالجدددة عددددم الم ددداواة الغذائيدددة

Partnering to Address

foodine Quality

كفقػػا ل نػػؾ كسػػطف لم ػػذا  ,ال يممػػؾ كاحػػد مػػف كػػؿ عأ ػرة مػػف السػػكاف المحميػػيف مػػا
يكا ػػي م ػػف الطع ػػاـ  ,كف ػػي محاكل ػػة لممس ػػاعدة ف ػػي معالج ػػة ع ػػدـ المس ػػاكاة ال ذائي ػػة عم ػػى
المسػػتكل المحمػػى ,ػػدةت جامعػػة ىارفػػارد فػػي عقػػد الأ ػراكة مػػا منظمػػة األغذيػػة المجانيػػة
 Food for freeكىى منظمة غير ىادفة لمر مقرىا كام ريدج تعمػؿ عمػى إنيػا الجػكع
المػزمف  ,مػف مػعؿ اسػتعادة األغذيػة الطازحػػة التػى يمكػف الػتممص منيػا طريقػة ةمػػرل ,
ةف تجد طريقيا إلى ةكلئؾ الػذيف فػي حاجػة إلييػا ةكثػر مػف غيػرىـ مػف مػعؿ ىػذه
ك ماف ٍ
الأػ ػراكة  ,حي ػػث تت ػػرع م ػػدمات الطع ػػاـ جامع ػػة ىارف ػػارد حػ ػكالى َََِ] ةلا ػػيف كج ػػة
م ذية  Nutritious mealلمعائعت المحتاجة كؿ ةس كع
ا  -تخ ي الم اخ والمرو ة لج ة بو

ن الشري الخضر

Climate and Resiliency planning: Boston Green Ribbon Commission

ىارف ػػارد ع ػػك ف ػػي لجن ػػة كس ػػطف جػ ػريف ري ػػكف
 , commissionكىػػى مجمكع ػػة مككن ػػة مػػف و ػػادة األعم ػػاؿ كالمؤسسػػات كالمػػدنييف فػػي
كسطف تعمؿ عمى تطكير إستراتيجيات مأتركة لمكافحػة ت يػر المنػاخ التنسػيؽ مػا مطػة
عمؿ المناخ في المدينة

Boston Green Ribbon

جدد  -كامبريددج كومباكدت مدن أجدل م دتيبل م دتدام Cambridege Compact
for sustainable future

تع ػػد ىارف ػػارد أػ ػريكان إل ػػى جان ػػب مدين ػػة كام ري ػػدج كمعي ػػد ماساتأكأ ػػتس لمتكنكلكجي ػػا
) Massachusetts Institute of Technology (M.I.Tمؤسسػان لكام ريػدج ككم كػت مػف
ةجؿ مستق ؿ مستداـ  ,كالذل ي ػـ حاليػان مػا يقػرب مػف (َِ) عأػريف ع ػكان مػف ةع ػا
اإلتااؽ الذيف يتعاكنكف مف ةجؿ مدينة ةكثر صحة كاستدامة
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هد  -أكاديمية كريم ن الخيفية

Crimson Summer Academy

كىى ع ارة عف رنامج مكثػؼ فػي الصػيؼ يػكفر لتعميػذ المػدارس الثانكيػة المكىػك يف
ةكاديميػ ػان (المي ػػارت كالمس ػػاندة المالي ػػة) لمنج ػػاح كالتمي ػػز  ,كحاليػ ػان ةكث ػػر م ػػف (ٖٓ )%م ػػف
مريجى المدارس الثانكية التحقكا كميات ةك جامعات لمدة ةر ا سنكات
ز  -مؤ

ة بيت فيميبس بروكس Phillips Brooks House Association

تدار المؤسسة مػف و ػؿ الطػعب  ,كتع يػد جمعيػة مجتمعيػة  ,تسػعى إلػى إحػداث ت ييػر
إيج ػػا ي ع ػػر كس ػػطف ككام ري ػػدج  ,كتق ػػدـ (َٖ) ثم ػػانكف رنامجػ ػان متمصصػ ػان ف ػػي أ ػػئكف
كمدمات االسكاف
حد  -مركز هارفارد – ميشو يان لمفيزياء الفمكيدة Harvard- Smuthsonian
Center for Astrophysics

يست ػػيؼ المركػػز مجمكعػػة متنكعػػة مػػف ال ػرامج المجانيػػة لمجميػػكر  ,كيمصػػص يػػكـ
كيتػاح
المميس الثالػث مػف كػؿ أػير تحػت مسػمى ليػالى المرصػد  Observatory Nightsي
الح كر فييا مجانان
 -زمالة جيمس براي ت كو ا ت James Bryant Conant fellowship

تػػـ تأسػػيس زمالػػة جػػيمس راينػػت ككنانػػت لػػدعـ النم ػك المينػػى لممعممػػيف كاإلد ارريػػيف
المتميػ ػزيف ف ػػي الم ػػدارس العام ػػة ف ػػي كس ػػطف ككام ري ػػدج  ,كال ػػذيف ي ػػتـ و ػػكليـ ف ػػي ػ ػرامج
أػيادات كميػة الدارسػات العميػا فػي جامعػة ىارفػارد accepted to Harvard Graduate
school of Education degree program

ن  -وحدة مجتم التعمم خارج الدوام المدر

Out of school time learning

)Community (OSTLC

تػػكفر كحػػدة مجتمػػا الػػتعمـ مػػارج المدرسػػة فػػي جامعػػة ىارفػػارد المػػدر يف كالمعمكمػػات
العزم ػػة ع ػػف الممارس ػػات الكاع ػػدة  ,كك ػػذلؾ األدكات العزم ػػة ل ػػدعـ عممي ػػـ  ,كم ػػف م ػػعؿ
إأػراؾ العػائعت كاألسػر  ,فػي سمسػمة مػف كرش العمػؿ  ,يتعػرؼ معليػا المأػارككف حػػكؿ
الععوة يف مأاركة األسرة كتحسيف النتائج التنظيمية
ك  -مركز دعم التعميم مدى الحياة
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تقدـ جامعة ىارفارد فرصػان متنكعػةن لممتعمػيمف مػف ممتمػؼ األعمػاؿ لمكاصػمة تعمػيميـ
في كؿ مرحة مف مراحؿ حيػاتيـ  ,سػكا اإللتحػاؽ ػرامج كدكرات دامػؿ الجامعػة ةك عػف
طريؽ أ كة اإلنترنت
ل  -جماعدة اببتكدار االجتمداع التعاو يدة بجامعدة هارفدارد Harvard College
))cxvii( social innovation collaborative (SIC

تعت ػػر جماعػػة اإل تكػػار االجتمػػاعى فػػي جامعػػة ىارفػػارد  SICةك ػػر جماعػػة طع يػػة
جا معي ػػة ممصص ػػة لمري ػػادة االجتماعي ػػة  ,كتتح ػػدد رس ػػالتيا ف ػػي ةني ػػا تجم ػػا جماع ػػة
اإل تكار االجتماعى في جامعة ىارفػارد  SICػيف ةع ػا مجتمػا ىارفػارد الػذيف يرغ ػكف
فػي ال حػػث عػف حمػكالن م تكػرةن لممأػػاكؿ االجتماعيػػة كال يئيػة األكثػػر إلحاحػان فػػي العػػالـ ,
كما تيدؼ إلى تدريب كتمكيف ركاد األعماؿ  Entrepreneursالجدد  ,مف مػعؿ إنأػا
أ ػ ػ كات إرأػ ػػادية  , Mentorship Networksكاتاحػ ػػة الاػ ػػرص لمطػ ػػعب الجػ ػػامعييف
لممأاركة كالتعاكف  ,كالعمؿ عمى تعزيز الركا ط يف ةفراد المجتما مػف ةجػؿ حػؿ المأػاكؿ
كالق ايا االجتماعية
ةم ػػا عػ ػػف رؤيتيػ ػػا فتتمثػ ػػؿ فػ ػػي  :نأمػ ػػؿ ةف نكأػ ػػؼ لمم ػ ػػدعيف الأ ػ ػ اب عػ ػػف الحمػػػكؿ
االجتماعية التى يمكف تنايذىا مف معؿ المؤسسات غير الر حية  ,كالر حيػة  ,كالنمػاذج
الممتمطػ ػػة  , Hybrid-modelكك ػ ػػا تصػ ػػكر لأ ػ ػ كة دعػ ػػـ نأػ ػػطة لمأػ ػػركا المسػ ػػئكليف
إجتماعيان في ىارفارد كع ر الػدكؿ  ,كمػا نطمػ إلػى ةف تكػكف المػكارد األساسػية الجامعيػة
ف ػػي جامع ػػة ىارف ػػارد متاح ػػة لجمي ػػا األفػ ػراد  ,كك ػػذلؾ األفك ػػار الت ػػى تس ػػعى إل ػػى تعزي ػػز
اإل تكار
كتعم ػػؿ جماع ػػة  SICعم ػػى إنت ػػاج حمػ ػكالن فعال ػػة ح ػػكؿ اإل تك ػػار االجتم ػػاعى  ,كدع ػػـ
األفكػػار اإل داعيػػة مػػف مػػعؿ فعاليػػات متنكعػػة عمػػى مسػػتكل الحػػرـ الجػػامعى ,ككرش عمػػؿ
نا الميارات كاثػ ار الأػراكات مػا المنظمػات فػي ىارفػاد كمارجيػا كتعت ػر ومػة اإل تكػار
السػ ػػنكية الماصػ ػػة اإل تكػ ػػار فػ ػػي الريػ ػػادة االجتماعيػ ػػة و المجتمعيػ ػػة  ,كاحػ ػػدة مػ ػػف ةك ػ ػػر
الم ػػؤتمرات الت ػػى تنظمي ػػا الجامع ػػات ,ك ػػذا العم ػػؿ عم ػػى الحا ػػاظ عم ػػى ععو ػػات وكي ػػة م ػػا
مستأػػاريف مػػف كميػػة ىارفػػارد ل عمػػاؿ , Harvard Business schoolككميػػة ىارفػػارد
لمد ارسػات العميػا فػي التر يػة  Harvard Graduate school of educationككميػة ىارفػارد
كيندل  Harvard Kennedy schoolككمية الحقكؽ Harvard law school
كمػػف ةمثمػػة المػػدمات كالم ػػادرات التػػى تقػػدميا جماعػػة اإل تكػػار االجتمػػاعى التعاكنيػػة
 SICجامعة ىارفارد ما يمى :
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التأزر سػينرجي  : Synergyكىػك حا ػنة لممأػاريا االجتماعيػة ع ػر الثقافػات ,كالتى تمكف الطعب مف معالجة الق ايا االجتماعية األكثر إنتأا انر حكؿ العػالـ طػرؽ
تحكيمي ػػة  ,م ػػف م ػػعؿ متح ػػدثيف م ػػف ركاد األعم ػػاؿ الح ػػائزيف عم ػػى جػ ػكائز  ,كك ػػذلؾ كرش
عمؿ الميارات التجارية  ,كرحعت ميدانية إلى ةكثر المناطؽ التجاريػة إ ػداعان فػي كسػطف
 ,كاتاحػػة فػػرص اإلرأػػاد لتطػػكير مطػػة العمػػؿ  ,كتكػػكيف الأ ػ كات الدكليػػة  ,ك نػػا مأػػركع
اجتماعى إعت اره عممية داية مف التاكير لتطكير األعماؿ إلى االستثمار فييا
كفي إطار العمؿ الع ر ثقػافي مػارج كسػطف – كام ريػدج إلػى ع ػر العػالـ مػف مػعؿ
مأركعات كم ادرات مف ةجؿ مستق ؿ مسػتداـ مػف مأػركعات ت ػـ طػعب كرجػاؿ ةعمػاؿ
كمينػػيف مػػف جميػػا المجػػاالت كالتمصصػػات  ,كالػػذيف يجمعيػػـ جميعػان اإليمػػاف كالعمػػؿ مػػف
ةجؿ مستق ؿ صحى كمستداـ
كحا ػػنات األعمػػاؿ  Business Incubatorsكىػػى تمثػػؿ نمط ػان مػػف ال نػػى الداعمػػة
لمنأ ػػاطات اإل تكاري ػػة لممؤسس ػػات الصػ ػ يرة كالمتكس ػػطة ةك لممط ػػكريف الم ػػدعيف الماع ػػيمف
ػػركح الريػػادة ,الػػذيف ياتقػػدكف إلػػى اإلمكانػػات ال ػػركية لتطػػكير ة حػػاثيـ كتقنيػػاتيـ الم تك ػرة
ػؽ مايػػكـ الح ػػانات مػػف إعت ػػار المأ ػركع الص ػ ير ةك الاك ػرة الم تك ػرة
كلتسػػكيقيا  ,كينطمػ ي
حاجة إلى رعاية ك يئة مساعدة تمكف مف إكتساب مقكمات النجاح كالنمك كاالستمرار
كعميػػو فػ َّ
ػإف حا ػػنة األعمػػاؿ ع ػػارة عػػف مؤسسػػة تػػكفر الأػػركط كالظػػركؼ المعئمػػة
لممأاريا الص يرة مف ةجؿ ماف نجاحيا  ,كتتمثؿ ةىداؼ حا نات األعماؿ في :
 دعػـ كجػكد مؤسسػػات ناجحػة كتمتمػػؾ القػدرة عمػػى الػتحكـ فػػي رنامجيػا  -المػػالى ,كالقادرة كذلؾ عمى ال قا كاإلستم اررية اإلعتماد عمى ذاتيا
 مساعدة المريجييف في الحصكؿ عمى فرص عمؿ تسكيؽ التكنكلكجيا  ,كتعزيز االوتصاد يات المحمية كالكطنية ()cxviiiالتكاص ػ ػػؿ كال ػ ػػتعمـ م ػ ػػف ركاد األعم ػ ػػاؿ االجتم ػ ػػاعييف  :تع ػ ػػد ار ط ػ ػػة اال تك ػ ػػاردكرت كالمقػػا ات
 , Innovation Connectىػى المسػئكلة عػف القيػاـ ػالتمطيط كتنايػذ الػ ا
عمػػى مػػدار العػػاـ  ,مػػا فػػي ذلػػؾ :امتيػػار سمسػػمة المتحػػدثيف كاعػػداد و ػكائـ الم ػ ار لإلعػػداد
المينػي  ,كتست ػيؼ فػي كػؿ فصػؿ د ارسػى مػايطمؽ عميػو دردأػات تأػيز كيػؾ Cheese
ةصحاب المأركعات االجتماعية مف مجتمػا ىارفػارد كحػكؿ
 , cake Chatsحيث يتااعؿ
ي
العالـ ما الطعب حكؿ مك كع أ كفيف و ةك مأركع يعممكف عميو  ,اإل افة إلى ذلػؾ
ػدير ار طػة اإل تكػار  innovation connectرنامجػان إرأػػاديان عمػى مسػتكل الحػػرـ
,كي ي
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الج ػػامعى يأ ػػم يؿ طع ػ ػان م ػػف جمي ػػا كمي ػػات ىارف ػػارد  ,حي ػػث يت ػػي لمط ػػعب م ػػف ممتم ػػؼ
التمصصات األكاديمية التكاصؿ كالتعمـ مف ع يـ ال عض
 زمالء التدثنير  Impact fellows Boardيسػعى مجمػس و ىيئػة دمػج األفػراد –النظ ػ ػ ار إلػ ػػى ر ػ ػػط طػ ػػعب جامعػ ػػة ىارفػ ػػارد ذكل الكاػ ػػا ة العالميػ ػػة  ,كالميتمػ ػػيف الريػ ػػادة
االجتماعية كاإل تكار االجتماعى إلى التعاكف ما المنظمػات المعنيػة العمػؿ االجتمػاعى
 ,كل ػػدييا مأ ػػاريا اجتماعيػ ػةن الاع ػػؿ يمح ػػؽ ي ػػا الط ػػعب لمت ػػدريب عم ػػى ممارس ػػة العم ػػؿ
االجتمػػاعى  ,مثػػؿ مؤسسػػة يػػؿ كميمنػػدا جيػػتس  , Bill, Melinda Gatesكال يقتصػػر
األمػػر عمػػى تق ػديـ ىػػذه الاػػرص الممصصػػة لمطػػعب فحسػػب ػػؿ كالتكاصػػؿ مػػا المنظمػػات
الر حيػػة و التجاريػػة لتػػكفير فػػرص عمػػؿ لمطػػعب مػػعؿ فصػػؿ الأػػتا – السػػنة الدارسػػية –
الصيؼ (طكاؿ العاـ)
( )4بر ددامج قريددة لرعايددة ال فددل  )cxix( Village to Raise childمػػف مػػعؿ
مسػػا قة عالميػػة ػػيف طػػعب المػػدارس الثانكيػػة ىػػك رنػػامج يحػػدد كيعػػد ممسػػة مػػف الػػركاد
الأ اب مف جميا ةنحا العالـ  ,ثػـ دعػكة ىػؤال الطػعب الممسػة الػذيف يطمػؽ عمػييـ اسػـ
 Global Trailblazersإلػى الح ػكر إلػى جامعػة ىارفػارد  ,لح ػكر كتقػديـ ةفكػارىـ فػي
ومة اإل تكار السنكية  ,مما يمنحيـ األدكات كالميارات كالمػكارد التػى يحتػاجكف إلييػا لتنايػذ
مأاريعيـ المجتمعية  ,كو ا ةس كع في جامعة ىارفارد في كام ريدج
( )5مجمدس ال د ة الولد  :First year Boardتتمثػؿ الرؤيػة التأسيسػية لمجمػس
الس ػػنة األكل ػػى لجماع ػػة اإل تك ػػار االجتم ػػاعى التعاكني ػػة جامع ػػة ىارف ػػارد  SICف ػػي تعزي ػػز
ةجي ػػاؿ جدي ػػدة م ػػف ةع ػػا  SICم ػػف م ػػعؿ تأ ػػجيا الط ػػعب إكتأ ػػاؼ كتعزي ػػز الأػ ػ ؼ
كالرغ ػػة فػػي اإل تكػػار اإلجتمػػاعى ,كالريػػادة االجتماعيػػة كر طيػػـ ػػالمكارد المناس ػ ة دامػػؿ
 SICكالعم ػػؿ عم ػػى جم ػػا كر ػػط ةع ػػا  SICمعػ ػان كعم ػػى الم ػػدل الطكي ػػؿ كةثن ػػا كاف ػػة
المناس ات كاألحداث ما في ذلؾ فترات الدراسة
ك اإل ػػافة لمم ػػادرات كاألنأػػطة السػػا قة  ,تقػػدـ الجامعػػة مجمكعػػة ةمػػرل مػػف الم ػكارد
كاألدكات كالمعرفػػة  ,ل طاػػاؿ كاألسػػر كالمعممػػيف  ,كالمػػدارس  ,كالمتعممػػيف مػػدل الحيػػاة ,
كود نظمت الجامعة مأركع التعميـ  , Project Teachاإلتاػاؽ مػا مػدارس كام ريػدج
ك كس ػػطف العامػ ػػة لطػ ػػعب الصػ ػػؼ السػ ػػا ا يمػ ػػا  ,كييػ ػػدؼ المأػ ػػركع إلػ ػػى تطػػػكير جميػػػا
المدارس العامة في و
كؿ مف كسطف ككام ريدج ()cxx
كػذلؾ تسػعى جامعػػة ىارفػارد إلػػى تحقيػؽ رسػالتيا فػػي التػدريس كال حػػث كالتعمػيـ فػػي
المجتمعات المحيطة يا فتعمؿ عمى تعزيز الركا ط ما جيرانيػا مػف المنظمػات المجتمعيػة
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المحيطػػة يػػا تحػػت أػػعار جامعػػة ىارفػػارد فػػي المجتمػػا المحمػػي
 , communityفتق ػ ػػكـ تق ػ ػػديـ الم ػ ػػادرات التعميمي ػ ػػة اليادف ػ ػػة لمص ػ ػػال الع ػ ػػاـ ك ػ ػػث الق ػ ػػيـ
االجتماعي ػػة المرغك ػػة  ,كذل ػػؾ ف ػػي تجم ػػا ي ػػـ م ػػا يزي ػػد ع ػػف َََ َّ ثعث ػػكف ةل ػػؼ
منظمػػة غيػػر ر حيػػة كمػػا يزيػػد عػػف ََٔ ٕ طالػػب كم ػريج مػػف ممتمػػؼ األنحػػا  ,تتػػكلى
الجامعػػة التنسػػيؽ لعقػػد لقػػا تيـ كاجتماعػػاتيـ  ,لمعمػػؿ كالػػتعمـ مػػف ةجػػؿ إوامػػة مأػػركعات
مأتركة ()cxxi
Harvard in the

كمػا يأػارؾ ةكثػر مػف َٗ تسػعكف مػف ةع ػا ىيئػة التػدريس منػذ عػاـ ُّٗٗ  ,فػػي
كتا ة ةكثػر مػف ََٖ ثمانمائػة كتػاب كد ارسػات حالػة كمػذكرات تعميميػة معنيػة المؤسسػات
االجت ماعي ػػة  ,ك ػػذلؾ المأ ػػاركة ف ػػي مأ ػػاريا ال ح ػػكث كال ػػدكرات التدري ي ػػة  ,كالت ػػى دارت
حػػكؿ مك ػػكعات عػػدة منيػػا  :ويػػادة األعمػػاؿ فػػي القطػػاع االجتمػػاعى  ,كالرعايػػة الصػػحية
كالاق ػػر الع ػػالمى  ,اإل ػػافة إل ػػى غيرى ػػا م ػػف الم ػػادرات كالجي ػػكد الت ػػى تي ػػدؼ إل ػػى تع ئ ػػة
المكارد المالية مف ةجؿ إحداث الت يير االجتماعى المنأكد ()cxxii
ِ  -جامعة أيكاجك : chicago university
جامعػ ػػة أػ ػػيكاجك ىػ ػػي مؤسسػ ػػة ماصػ ػػة تأسسػ ػػت عػ ػػاـ َُٖٗ كي م ػ ػ إجمػػػالي عػ ػػدد
الط ػػعب المقي ػػديف ف ػػي المرحم ػػة الجامعي ػػة (ِْٔٔ) طالن ػػا  ,كحج ػػـ الح ػػرـ الج ػػامعي ى ػػك
فدانا ()cxxiii
(ُِٕ) ن
تقػا جامعػػة أػػيكاجك  Chicagoفػػي مدينػة أػػيكاجك ,ثالػػث ةك ػػر مدينػػة فػػي الكاليػػات
المتح ػػدة االمريكي ػػة م ػػف حي ػػث ع ػػدد الس ػػكاف ع ػػد مدين ػػة نيكي ػػكرؾ كل ػػكس انجم ػػكس كالين ػػكم
( Illinoisعاصػػمة كاليػػة كػػكؾ  , )Cookكمػػا تأػػتير مدينػػة أػػيكاجك أنيػػا ةكثػػر المػػدف
إحت انا لجميا جنسيات العالـ ()cxxiv
كتسػػعي جامعػػة أػػيكاجك إلػػي ةف تكػػكف مركػػز عػػالمي لمتعمػػيـ كال حػػث كاإل تكػػار ,كمػػا
تسعي الي التكاصؿ ما أركائيا دامؿ الحرـ الجامعي كمارجػو كالػذيف يأػترككف معيػا فػي
القدرات كالمكارد كذلؾ مف اجؿ التأثير االيجا ي في أيكاجك كما حكليا ()cxxv
فا ػػي ع ػػاـ ُٔٗٗ كم ػػف م ػػعؿ مكت ػػب المأ ػػاركة المدني ػػة  O.C.E .كمرك ػػز الري ػػادة
المجتمعية  C.E.Cالجامعة  ,ك دعـ كتأييػد مػف و ػؿ ميأػيؿ ةك امػا السػيدة األكلػي السػا قة
زكجػػة ال ػرئيس السػػا ؽ لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة  ,تػػـ طػػرح عػػدة م ػػادرات كمػػدمات لمػػا
يقرب مف عأرة فالؼ طالب جامعي كممسة فالؼ مف طػعب الد ارسػات العميػا كالمينيػة ,
كتيدؼ ىذه الم ادرات كالمدمات الي مساعدة الطعب مف مػعؿ إأػراكيـ مػا المجتمعػات
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كالأػ ػػركا ل نػ ػػا أػ ػػيكاجك ةكث ػ ػ ر عدالػ ػػة كلتأػ ػػجيعيـ عمػ ػػي إوامػ ػػة ركا ػ ػػط ذات معنػ ػػي مػ ػػا
المجتمعات المتنكعة في جميا انحا المدينػة كتكػكيف صػداوات مػا الطػعب األمػريف ذكم
التكجو االجتماعي كالمأاركة في معالجة الق ايا المجتمعية ((cxxvi
كتستمدـ جامعة أيكاجك ريادة االعماؿ االجتماعيػة فػي عمميػا كالقيػاـ كظائايػا تجػاه
المجتمػػا كفػػي تحقيػػؽ ةىػػدافيا  ,فتقػػكـ تط يػػؽ القكاعػػد كالم ػػادئ المرت طػػة عػػادة تطػػكير
األعمػػاؿ التجاريػػة فػػي انأػػا كتنظػػيـ كادارة المأػػركعات إلحػػداث ت ييػػر اجتمػػاعي مقصػػكد
ك ما يحقؽ المصمحة العامة  ,حيث يتـ دعـ عػدد مػف المأػركعات التػي يقػكـ يػا طػعب
الجامعػػة المعنيػػيف الريػػادة االجتماعيػػة  ,كمػػا يتػػاح ليػػـ فرصػػة المأػػاركة فػػي مأػػركعات
كةنأطة الم ادرات المطركحػة كذلػؾ مػف مػعؿ التعػاكف مػا عػدد مػف المنظمػات كالأػركات
المجتمعية الأريكة كالتي تقا القرب مف الجامعة  ,كمػف ةمثمػة الم ػادرات المقدمػة جامعػة
أيكاجك  ,ما يمى :
(ُ) الم ػػادرة المأ ػػتركة ػػيف ع ػػدد م ػػف ركاد الري ػػادة االجتماعي ػػة ك ػػدعـ م ػػف مرك ػػز
كلسػػكي لريػػادة االعمػػاؿ كاال تكػػار جامعػػة أػػيكاجك  ,كالػػذم ييػػتـ األعمػػاؿ المجتمعيػػة ,
كى ػػك يع ػػد منظم ػػة غي ػػر ىادف ػػة لم ػػر  ,يت ػػكلي ت ػػكفير المػ ػكارد المح ػػددة مصيص ػػا لرج ػػاؿ
األعمػػاؿ كالم تكػريف االجتمػػاعييف مػػف الطػػعب فػػي كػػؿ صػػيؼ كذلػػؾ لعمػػؿ مأػػركع حثػػي
ييػػدؼ لك ػػا كتصػػميـ م ػرائط ألصػػكؿ مجتمعػػات الجنػػكب كال ػػرب مػػف أػػيكاجك ثػػـ تقػػدـ
ال يان ػػات الت ػػي يجمعي ػػا الط ػػعب ال ػػي أ ػػركة نك ػػك كى ػػي أ ػػركة ىادف ػػة لم ػػر تي ػػتـ مج ػػاؿ
الرعاية الصحية كتعمؿ عمي تكفير المكارد التكنكلكجية الي ةط ا المنطقػة  ,ممػا كػاف لػو
نتػػائج ايجا يػػة عمػػي مسػػتكم الصػػحة ككػػذلؾ التكظيػػؼ كتػػكفير فػػرص العمػػؿ فػػي المنطقػػة
()cxxvii
(ِ) م ػػادرة صػػف أػػايف  , Sunshine Enterpriseكىكع ػػارة عػػف اتحػػاد تعػػاكني
يعمػػؿ كحا ػػنة لممأػػركعات التجاريػػة الص ػ يرة اليادفػػة لمػػر حيػػث يػػتـ اسػػتثمار الم ػكارد
التػػي تػػـ جمعيػػا مػػف مػػعؿ مأػػاري عيـ االجتماعيػػة فػػي مجػػتمعيـ كفػػي تمكيػػؿ مأػػكرعات
جديدة ()cxxviii
يت ػػيف مػػف العػػرض السػػا ؽ لمم ػػادرات المطركحػػة مػػف جػػامعتى ىارفػػارد كأػػيكاجك ةنيػػا
م ػػادرات ذات تكج ػػو اجتم ػػاعى  ,تأ ػػارؾ فيي ػػا وطاع ػػات المجتم ػػا الممتما ػػة كتح ػػت مظم ػػة
الجامعة كريادتيا لممجتما إلحداث ت يير اجتماعي مقصكد ك ما يحقؽ المصمحة العامة
القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة :
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جػ ػػا فػ ػػي دي اجػ ػػة دسػ ػػتكر الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة األمريكيػ ػػة كالصػ ػػادر فػ ػػي ُٕ س ػ ػ تم ر
ُٕٖٕـ – كالمعمكؿ و حتى ا ف ما نصو نحف أعب الكاليات المتحدة  ,رغ ة منا فػي
تأليؼ إتحاد ةكمؿ  ,كفي إوامة العدالة  ,ككاالة الطمأنينة الداممية  ,كتييئػة كسػائؿ الػدفاع
المأتركة  ,كرعاية الميػر العػاـ  ,ك ػماف ركػات الحريػة لنػا كلػذريتنا  ,رسػمنا كوررنػا ىػذا
الدستكر لمكاليات المتحدة األمريكية ()cxxix
كوػػد نج ػ الدسػػتكر األمريكػػى فػػي التكفيػػؽ ػػيف اإلتجاىػػات المتعار ػػة )cxxx( ,فػػي
الكاليات كالتى ن عت مف تعدد عكامؿ التاروة ػيف سػكاف الكاليػات منػذ ىجػرتيـ إلييػا  ,تمػؾ
العكامػػؿ التػػى تمثمػػت فػػي تعػػارض الن ػكاحى االوتصػػاد يػػة ػػيف الكاليػػات الأػػمالية كالكاليػػات
الجنك يػ ػػة  ,كامػ ػػتعؼ ال يئػ ػػة االجتماعيػ ػػة كالتكػ ػػكيف االجتمػ ػػاعى لسػ ػػكاف منتأ ػ ػريف فػ ػػي
مساحات كاسعة ذات مظاىر ج رافية متنكعة  ,ذلؾ إلى جانب ةصػكليـ األكلػى الممتماػة,
كالتػػى تمثػػؿ إمتعف ػان فػػي الم ػػة كالثقافػػة كالػػديف كاإلنتمػػا  ,كرغػػـ ىػػذا كمػػو ظمػػت الكاليػػات
المتحػػدة ةم ػةن متماسػػكةن ,كيرجػػا الا ػ يؿ فػػي ىػػذا التماسػػؾ إلػػى إعتيػػاد األم ػريكتيف اإلنتمػػا
لدكلة كاحدة كاستقرار النظاـ السياسى في ىذه الدكلة
كوػػد ةدممػػت عمػػى الدسػػتكر عػػدةي تعػػديعت جػػا ت فػػي (ُِ) مػػادة  ,كوػػد صػػدرت ىػػذه
التعػػديعت عػػد تصػػديؽ الييئػػات التأ ػريعية فػػي الكاليػػات عمييػػا  ,فيمػػا يعػػرؼ اسػػـ كثيقػػة
حق ػػكؽ الأ ػػعب كى ػػى تعت ػػر مكمم ػػة لمدس ػػتكر  ,كص ػػارت س ػػارية الماع ػػكؿ إ ت ػػدا م ػػف ُٓ
ديسم ر ُُٕٗـ ()cxxxi
الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة دكلػػة ذات اإلمتػػداد الأػػمالى الجنػػك ي الكاسػػا تتعػػدد فييػػا
دكائر العرض ,كمف ثػـ تتنػكع فييػا المنامػات فتػؤدل إلػى مػكارد متنكعػة تتػكفر يػا ميػارات
كثيػ ػرة الس ػػت عليا اوتص ػػاديان (, )cxxxiiكػ ػػذلؾ ى ػػى منا ػػردة مػ ػػف حي ػػث الميػ ػزتيف اإلمتػػػداد
الأروي ال ر ي كالأػمالى الجنػك ي مػا اإلطػعؿ عمػى كػؿ مػف المحػيط األطمنطػى كالمحػيط
اليادل ()cxxxiii
كتنقسـ ةمريكا في جممتيا إلى وسميف  :ةمريكػا الأػمالية كةمريكػا الجنك يػة كذلػؾ حكػـ
ي
تكزع كتمتى القارة إلى القسػميف صػكرة أػ و مناصػمة ينيمػا فػي الكسػط  ,كتعػد منزلػة وػارة
كاحػػدة  ,اك ػػر وػػارة مػػف حيػػث اليػػا س الػػذل تحتمػػو كحيػػث عػػدد دكائػػر العػػرض ,التػػى تمتػػد
معليا كما يتميز الكاوا ال أرل لمقارة األمريكية ككف الجز الأمالى منيا مف ما يعػرؼ
العػػالـ المتقػػدـ ,حيػػث ةغمػػب سػػاكنيو ميػػاجركف مػػف القػػارات األمػػرل مػػا غم ػػة العنصػػر
األكر ي  ,ك المقا ؿ يعد الجز الجنك ي مأىكالن السكاف األصمييف الذيف كانكا يكجػدكف و ػؿ
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الكأكؼ الج رافية األكر ية كعناصرىـ ىى ال ال يػة رغػـ كجػكد عناصػر سػكانية مػف وػارات
ةمرل ()cxxxiv
ككف ػػؽ تق ػػديرات ال ن ػػؾ ال ػػدكلى تع ػػد الكالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة إح ػػدل دكؿ OECD

منظمة التعاكف االوتصادل كالتنمية ذات الدمؿ المرتاا  ,ي م عػدد سػكانيا كفػؽ تقػديرات
عاـ َُِٖ حكالى ُّٓ ُِٕ ِّّ مميكف نسمة ()cxxxv
ػيد االوتصػػاد األمريكػػى فػػي الات ػرة الممتػػدة مػػف ََِٕ إلػػى ََِٗ فت ػرةى ركػػكد
كوػػد أػ ى
ك يرة  ,كاف ليا إنعكاسيا عمى دمؿ األسػرة األمريكيػة سػ ب ركػكد سػكؽ العمػؿ  ,كاسػتمر
االوتصاد في حالة مف اإلنتعػاش ال طػ  ,ك لكػف فػي ظػؿ سػعى رجػاؿ السياسػة كجيػكدىـ
ػيد االوتصػػاد األمريكػػى فػػي عػػاـ َُِٕ تسػػارعان
الم ذكلػػة لتنأػػيط حالػػة اإلنتعػػاش ىػػذه أػ ى
وكيػ ػان كممحكظػ ػان ف ػػاؽ التكوع ػػات م ػػا نم ػػك الن ػػاتج المحم ػػى نح ػػك ٓ ِ , %كانما ػػاض مع ػػدؿ
ال طالة كتكفير ِ ِ مميكف فرصة عمؿ في القطاعات غير الزراعية ()cxxxvi
ككفقان لمس ةجرتو لجنةي المراجعة االوتصػادية كاإلنمائيػة Economic and EDRC
 Development Review Committeeالتا عػة لمنظمػة التعػاكف االوتصػادل كالتنميػة ,

ػارت فيػػو إلػػى حػػدكث
كالمكماػػة دارسػػة الك ػػا االوتصػػادل لم مػػداف فػػي عػػاـ َُِٔ  ,ةأػ ٍ
إنتعاش في االوتصػاد األمريكػى زيػادة وػدرىا َُ  %ك مػا يعػكد الا ػؿ فييػا لتػكافر وطػاع
ماص وكل يعمؿ في ظؿ وكل سكؽ تنافسية
ذات اإلصدار عف المنظمة  ,ةنو ال تزاؿ عكائد ىذا النمػك غيػر
كرغـ ىذا ككما يأير ي
مكزعػة أػكؿ متس ً
ػاك ػيف جماعػات المجتمػا  ,كوػػد تأػمؿ ذلػؾ فػي اسػتمرار عػدـ المسػػاكاة
في الدمؿ  ,كال طالة  ,مما دفا إلػى ػركرة التكجػة نحػك إفكػار إ تكاريػة  ,كالسػماح مزيػد
مف المأاركة لكافة وطاعات المجتما ()cxxxvii
كم ػػف ػػيف العدي ػػد م ػػف الق ػػيـ الت ػػى تحك ػػـ العم ػػؿ الج ػػامعى ف ػػي ةمريك ػػا  ,ويم ػػة العم ػػؿ
لمصال العاـ  ,كةف يتـ تقديـ المعرفة التى يمكف ةف تايد المجتمعات كافػة  ,كةصػ ى ىػذا
التكػ ػريس لمدم ػػة الص ػػال الع ػػاـ ج ػػز ان م ػػف الميم ػػات ال ارس ػػمة لمعدي ػػد م ػػف الجامع ػػات  ,إذان
يتحقػػؽ التمصػػيص لمدمػػة الصػػال العػػاـ ط ارئػ ً
ؽ عػػدة  ,مػػف ينيػػا تػػدريب المػريجيف عمػػى
العديد مف الكظػائؼ  ,كاعػداد المينيػيف الػذيف سيصػ حكف فيمػا عػد وػادة ل نأػطة التجاريػة
كالصناعية كالحككمية ()cxxxviii
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ك ػػذلؾ اىتم ػػاـ ى ػػا االس ػػتثمار ال أ ػػرل  Human Investmentكيقص ػ يػد ػػو الجي ػػكد
كاألمكاؿ الم ذكلػة فػي تطػكير المػكارد ال أػرية إعت ػار َّ
ػاس
ةف عكائػد التطػكير كالتنميػة ال تق ي
ةك تظير نتائجيا في األجؿ القصير ()cxxxix
كةي ػان عمميػػا عمػػى تحقيػػؽ تنميػػة ليػػذه الم ػكارد مػػف مػػعؿ العمػػؿ عمػػى تنميػػة مكاردىػػا
ال أػرية كيقصػ يػد تنميػػة المػكارد ال أػرية  Human Resources Development'sالتنميػػة
الكمي ػػة لمعنص ػػر ال أ ػػرل عم ػػى مس ػػتكل المجتم ػػا  ,كتأ ػػمؿ جمي ػػا م ارح ػػؿ التعمػػيـ كالرعاي ػػة
الصػػحية كاالجتماعيػػة كاألمعويػػة كغيرىػػا  ,التػػى تسػ ؽ العمػػؿ  ,ككػػذلؾ التطػػكير كالتػػدريب
مرحمة العمؿ ()cxl
ػؼ الم ػػادرات المطركحػػة تػكافر التااعػػؿ االجتمػػاعى Social
كمػػف جانػػب فمػػر تتصػ ي
 Interactionكحدكثو دامؿ حرـ جامتى ىارفارد كأيكاجك ,كيقصد و العمميػة التػى يػؤثر

يػػا النػػاس عمػػى ع ػػيـ ال ػ عض  ,مػػف مػػعؿ الت ػػادؿ المأػػترؾ ل فكػػار كالمأػػاعر كردكد
األفع ػ ػػاؿ ػ ػػيف األفػ ػ ػراد كالجماع ػ ػػات كس ػ ػػكاف ال يئ ػ ػػات الممتما ػ ػػة  ,كيع ػ ػػرؼ عمم ػ ػػا ال ػ ػػناس
االجتمػاعيكف التااعػؿ االجتمػاعى أنػو التػأثير كالتػأثر المت ػادؿ ػيف فػرديف ةك جمػػاعتيف ةك
جماعػػات حيػػث يػػؤثر كػػؿ منيمػػا فػػي ا مػػر كيتػػأثر ػػو  ,كتص ػ ي ػػذلؾ اسػػتجا ة ةحػػدىما
مثي انر ل مر  ,يتكالى الت ادؿ المثير كاالستجا ة إلى ةف ينتيى التااعؿ ينيما ()cxli
ك ذلؾ تتي ي الم ادرات المطركحة المجاؿ لحػدكث التااعػؿ ػيف األطػراؼ المتعػددة ةنيػا
تقػػكـ عمػػى ةسػػاس الأ ػراكة  , Partnershipكىػػى ععوػػة طكيمػػة األجػػؿ ػػيف منظمتػػيف ةك
ةكثر تتميز العمؿ الجماعى كالثقة المت ادلػة كيكػكف األسػاس فػي تكػكف تمػؾ الأػراكة ىػك
المنػػافا المت ادل ػػة ػػيف األط ػراؼ  ,حي ػػث يس ػػتايد كػػؿ ط ػػرؼ م ػػف تمػػؾ الععو ػػة فػػي تحقي ػػؽ
ةىدافو ()cxlii
كمػػف العػػرض السػػا ؽ لم ػرة الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ت ػػيف َّ
ةف جػػامعتى ىارفػػارد
كأيكاجك تعت راف مف ةعرؽ الجامعات األمريكية كتميع الى استمداـ الممارسات المرت طػة
إدارة األعماؿ التجارية فى عمميما كم ادراتيما المطركحة
رابعا  -الريادة االجتماعية لمجامعة ف الا د د ار ة وخفية تحميمية
يعػرض ال حػث فيمػا يمػى لنمػكذجيف لمجامعػات الينديػة  :جامعػة دليػى University
 , of Delhiكجامعة ةأككا : Ashoka University

 -1جامعة دلا
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تػػـ تأسػػيس جامعػػة دليػػى  University of Delhiعػػاـ ُِِٗ  ,كىػػى جامعػػة
تعميمية حككميػة ,كاحػدل جامعػات القمػة فػي الػ عد ( )cxliiiكىػى إحػدل الجامعػات ال ػ
 University 21الرائدة في العػالـ  ,كالتػى تعمػؿ معػان جنػب إلػى جنػب إلػى تحقيػؽ التمييػز
 ,كتأارؾ المعرفة كالم ػرات ع ػر الحػدكد  ,مػا تقػدير التنػكع الثقػافي كاإلمػتعؼ  ,كالعمػؿ
عمػػى ر ػػط كجيػػات النظػػر مػػف جميػػا ةنحػػا العػػالـ  ,كتسػػمير الم ػرات الجماعيػػة لصػػال
جميا األع ا cxliv
ً
ةف تصػ مأػيكد ليػا دكليػان  ,معتػرؼ ليػا ػالتميز فػي
ي
كتتحدد رؤية جامعة دليى في ٍ
التدريس كال حث كالتكاصػؿ  ,تػكفر ةعمػى مسػتكل مػف التعمػيـ لمطػعب  ,كرعايػة مػكاى يـ ,
ةف يظػؿ ممتزمػان كثا تػان فػي السػػعى ك ار
كتعزيػز النمػك الاكػرل كتأػػكيؿ نمػكىـ الأمصػى  ,ك ٍ
الحقيقة  ,كيمدـ اإلنسانية مف معؿ إعػداد مػكاطنيف عػالمييف يتمتعػكف مسػتكتى ع ً
ػاؿ مػف
الميارة كالقدرة عمى تحمؿ المسئكلية االجتماعية ()cxlv
ةمػػا عػػف رسػػالتيا فيػػى  :تعزيػػز التنميػػة الأػػاممة لمطػػعب مػػف مػػعؿ التعمػػيـ متعػػدد
َّ
األكجو  , Multi-faceted Educationكالمأػاركة المسػتدامة Sustained Engagement
مػ ػػا المجتمعػ ػػات المحميػ ػػة  ,كالكطنيػ ػػة كالعالميػ ػػة  ,كالعمػ ػػؿ كجسػ ػػر ػ ػػيف مجتمػ ػػا الجامعػ ػػة
كالمجتمػػا الينػػدل  ,ك ػػذلؾ تييئػػة كدمػػج المتعمم ػػيف القػػادميف مػػف جمي ػػا ةنحػػا العػػالـ مػػا
يتماأى ما نمكذجنا الثقافي()cxlvi
كمما س ؽ يعحظي َّ
ةف رؤيةى كرسالةى جامعة دليى تعكس عزميا عمى مكاصمة السػعى
نح ػػك تحقيػ ػػؽ ةىػ ػػدافيا  ,كالت ػ ػزاـ الجامعػ ػػة ن ػػا الػ ػػكطف كالتزاميػ ػػا الثا ػ ػػت ػ ػػالقيـ اإلنسػ ػػانية
العالمية  ,كالتكاصؿ المستداـ ما عالميا المارجي كافة ثقافاتو
كتسترأ ػ يػد جامعػ ػةي دلي ػػى مجمكع ػػة م ػػف الق ػػيـ األساس ػػية ف ػػي تحقي ػػؽ رس ػػالتيا كمتا ع ػػة
رؤيتيا كىى )cxlvii( :
أ  -الم ددئولية االجتماعيددة  Social Responsibilityكالتػػى تؤكػػد عمػػى القيمػػة
الجكىري ػػة لمس ػػمكؾ األمعو ػػى كاإلتص ػػاؼ ػػاإلحتراـ كالتس ػػام كالص ػػدؽ كالج ػػدارة كالأ ػػاافية
ػتمزـ المسػئكلية االجتماعيػة التاػانى فػي مدمػػة
كالمسػئكلية تجػاه ةناسػيـ كمجػتمعيـ ك تسػ ي
المجتمػػا كةف ػراده مػػف مػػعؿ ةنأػػطة التكعيػػة كمأػػاركة المجتمػػا المحمػػى  ,كالمسػػاىمة فػػي
التنمية الكطنية مقترنة اإللتزاـ مم ً
ؽ الكعى ال يئى

المجمد الخامس والعشرون

334

العدد مايو 2019

دراسة مقارنة لمريادة االجتماعية لمجامعة في كؿ مف الكاليات المتحدة االمريكية كاليند كامكانية اإلفادة
منيا فى مصر

ةف
ا  -الت ددوع والشددمول  Diversity and Inclusionتحػػرص الجامعػةي عمػػى ٍ
يكػػكف لػػدييا مجتمػػا تعميمػػى  ,متنػػكع يػػتايـ ةىميػػة إحت ػراـ جميػػا األف ػراد ػػض النظػػر عػػف
الط قة االجتماعية كالديف كالعرؽ
جدد  -الموا دة العالميدة  Global Citizenshipإدراج المعرفػة كالميػارات المايػدة
التى تؤدل إلى المأاركة التنافسية في المجتما العالمى  ,كالتعرؼ عمػى المجتمػا العػالمى
كالممارسات العالمية
د  -التعمددديم التعددداو – والتجريبدددي
اإللتزاـ الدراسة التعاكنية كالتمصصية جن ان إلى جنب ما متا عة فرص ت ادؿ المعرفة

Collaborative and Experiential

ه -اببتكددددددار تأػ ػ ػػجيا تطػ ػ ػػكير كتنايػ ػ ػػذ إتجاىػ ػ ػػات ال حػ ػ ػػث الجديػ ػ ػػدة كالتكنكلكجيػ ػ ػػا
كالممارسات الم تكرة كال رامج كالأراكات مف ةجػؿ تعزيػز الم ػرة التعميميػة  ,كاليػاـ الطػعب
يحقؽ مناعة اإلنساف
ك ما
ي

كتعتقد جامعة دليى ةنو ال ين ى ةف يقتصر دكرىػا عمػى ككنيػا مػف مؤسسػات التعمػيـ
ي
العالى اليند  ,ؿ تعمؿ ةي ان كأح ًػد عكامػؿ حاػز كتعزيػز المسػئكلية االجتماعيػة كغػرسً
الق ػ ػػيـ األمعوي ػ ػػة كاإلنس ػ ػػانية كالمأ ػ ػػاركة ف ػ ػػي ن ػ ػػا مجتم ػ ػػا مس ػ ػػتداـ  ,كتحقي ػ ػػؽ الرفاىي ػ ػػة
االجتماعي ػػة كاالوتص ػػادية لممجتمع ػػات  ,كف ػػي سػ ػ يؿ ذل ػػؾ تعم ػػؿ الجامع ػػة عم ػػى إنأ ػػا
ركا ط وكية ما المجتما المحمػى كالمجتمػا المػدنى  ,ممػا يممػؽ فرصػان لممأػاركة اإليجا يػة
مف و ؿ الطػعب كةع ػا ىيئػة التػدريس  ,مػف ةجػؿ تم يػة االحتياجػات المجتمعيػة كتقػديـ
حمكالن لمأكعت الحياة ()cxlviii
كتطػػرح الجامعػػة م ػػادرات عػػدة تنظميػػا الكحػػدات المتنكعػػة لمجامعػػة  ,يػػدؼ تمكػػيف
الطػعب مػػف فيػػـ الحقػػائؽ االجتماعيػػة  ,كغػػرس أػػعكر وػكل المسػػئكلية تجػػاة المجتمػػا ,
كما ةنيا تساعد الطعب عمى مد نطاؽ التعميـ مارج الاصؿ الدراسى  ,كتط يػؽ مػا تعممػكه
معؿ التعامػؿ مػا مأػكعت الحيػاة الحقيقيػة  ,كالتػى ػدكرىا تسػاعد عمػى إكتسػاب ميػارات
جديدة  ,كتعزيز جكدة التاكير  ,كتأجيا العمػؿ الجمػاعى  ,كتطػكير الثقػة ػالناس  ,كتعمػـ
ميارات القيادة ()cxlix
تساعد ىذه الم ػادرات الجامعػة عمػى إوامػة أػراكات مسػتدامة مػا
ك اإل افة لما س ؽ
ي
المجتم ػػا  ,ك ن ػػا ى ركا ػػط م ػػا مؤسس ػػات المجتم ػػا الممتما ػػة لمعالج ػػة مأ ػػكعت المجتم ػػا ,
كطػ ػػرح م ػ ػػادرات تنمكيػ ػػة اجتماعي ػ ػةن متنكعػ ػػة  ,كتعمػ ػػؿ عمػ ػػى تعزيػ ػػز التقػ ػػدـ االجتمػ ػػاعى
كاالوتصػ ػػادل كتنميػ ػػة المجتمػ ػػا  ,كتتػ ػػي ىػ ػػذه الم ػ ػػادرات الاػ ػػرص ةمػ ػػاـ الطػ ػػعب لمعمػ ػػؿ
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كالمأػػاركة فػػي حػػؿ و ػػايا المجتمػػا كتنميتػػو  ,كاإلنم ػراط فػػي رعايػػة المحػػركميف كالائػػات
الميمأة  ,كرعاية المسنيف كك ار السف كتمكيف المرةة  ,كيقاي نطاؽ ىػذه الم ػادرات لتأػمؿ
عػػدة مجػػاالت  :التعمػػيـ  ,كالصػػحة كالت ذيػػة  ,كال يئػػة  ,كيتػػكلى تقػػديـ ىػػذه الم ػػاردات عمػػى
مس ػ ػػتكل الجامع ػ ػػة ممتم ػ ػػؼ اإلدارات كالكح ػ ػػدات كالم ارك ػ ػػز كجمعي ػ ػػات الط ػ ػػعب  ,ككح ػ ػػدة
الدراسات ال يئية كمركز تعميـ الك ار  ,كغيرىا عمى مستكل الجامعة ()cl
كفيمػػا يمػػى يطػػرح ال حػػث لمثػػاليف لصػػي تيف اسػػتحدثتيما جامعػػة دليػػى لتاعيػػؿ ريادتيػػا
االجتماعية :
أ – ق م العمل االجتماع

بجامعة دلا

()cli

كال ػػذل اس ػػس ع ػػاـ ُْٔٗ  ,كال ػػذل ك ػػاف يع ػػرؼ س ػػا قا اس ػػـ كمي ػػة دلي ػػى لمعم ػػؿ
االجتمػػاعى ك الػػذل تميػػز أنػػو ةكؿ مؤسسػػة فػػى اسػػيا يقػػدـ درجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػؿ
االجتم ػػاعى  ,كيس ػػتقطب الط ػػعب م ػػف ممتم ػػؼ ةنح ػػا الين ػػد كالجامع ػػات الم ػػارج لجمي ػػا
دك ارتػ ػػو  ,ك كيكمػ ػػف وػ ػػكة كتميػ ػػز القسػ ػػـ فػ ػػى تركي ػ ػزه كاىتمػ ػػاـ ق عمػ ػػى التنميػ ػػة االجتماعيػ ػػة
كتحدي ػػدا عم ػػى تنميػ ػػة المجتمع ػػات الميمأ ػػة  :النسػ ػػا – ك ػػار الس ػػف – ذكل االعاوػػػة –
الاق ار
ا -وحدة ت مية المجتم (مبادرة اليرية ال موذجيه ) ()clii
كوػػد تػػـ إنأػػا الكحػػدة فػػي عػػاـ َُِٓ جامعػػة دليػػى  ,تحػػت رعايػػة رئػػيس جميكريػػة
الينػػد لتطػػكير المجتمػػا  ,حيػػث تػػـ تكجيػػو جميػػا الجامعػػات العامػػة (الحككميػػة) إلػػى إنأػػا
كحدةن لتنمية المجتما  ,كامتيار ممس ورل عمى األوؿ إلعتمادىا كقريػة نمكذجيػة مػف و ػؿ
الجامعة
كتكافقان ما ىذه التكجييات أكمت الجامعة لجنة تنمية المجتمػا إلدارة الكحػدة كتتأػكؿ
المجن ػ ػػة م ػ ػػف ال ركفس ػ ػػير م ػ ػػانكج ؾ  Prod.Manojاعت ػ ػػاره المنس ػ ػػؽ كال ركفس ػ ػػير نيػ ػ ػ ار
ةغننيميت ار  Nerra Agnimitraكأميف سر  ,كممثمكف مف اإلدارات كالكميات األمػرل  ,يػتـ
تكجيػػو كتيسػػير عمػػؿ الكحػػدة مػػف مػػعؿ إدارة العمػػؿ االجتمػػاعى الجامعػػة  ,كالتػػى يأػػارؾ
فييا رئػيس جامعػة دليػى كةمينيػا العػاـ ةي ػان  ,كوػد سػاعد ىػذه التأػكيؿ عمػى تيسػير عمػؿ
الكحدة في القياـ تدريس كتطكير ممارسة المجتما لمعمؿ اإلجتماعى
كيتػػكلى تنايػػذ الم ػػادرة  :الطػػعب كتحػػت إأػراؼ ةع ػػا ىيئػػة التػػدريس  ,كيػػتـ عقػػد
إجتماعػ ػػات كمناوأ ػ ػ ات منتظمػ ػػة يػ ػػنيـ  ,لمناوأػ ػػة األفكػ ػػار كك ػ ػػا مطػ ػػة العمػػػؿ كتحديػ ػػد
األنأ ػػطة العزم ػػة لتحقي ػػؽ ةى ػػداؼ الم ػػادرة  ,كذل ػػؾ ع ػػد إجػ ػ ار تقي ػػيـ أ ػػامؿ لممؤأػ ػرات
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االجتماعية كاالوتصادية  ,يتـ عمى ةثره امتيار ممس ورل كاعتمادىػا مػف كحػدة تنميػة
المجتم ػػا  ,كتحدي ػػد مج ػػاالت عم ػػؿ الم ػػادرة لتأ ػػمؿ  :ال ني ػػة التحتي ػػة  ,كتعزي ػػز ال ػػكعى ,
كالص ػػحة  ,كالتعم ػػيـ  ,كتمك ػػيف المػ ػرةة  ,كتمك ػػيف الاقػ ػ ار كالميمأ ػػيف  ,كي ػػتـ إرس ػػاؿ تقري ػػر
مرحمػى أػيرل عػف ةدا الكحػدة  ,كيرفػاي إلػى الجامعػة التػى تقػكـ ػدركىا رفعػو إلػى مكتػب
رئيس جميكرية اليند
كتتكلى لجنة تنمية المجتما حأػد المػكارد كالمأػاركات مػف األطػراؼ المعنيػة الممتماػة
مف مؤسسات المجتما المحمى كرجاؿ األعماؿ كركاد كوادة المجتما المحمى لممأػاركة فػي
فيما يمى :
تكفير الدعـ العزـ لمم ادرة  ,ككما يت
 تأػػكيؿ فػػرؽ مػػف الطػػعب كالأػ اب المتطكعػػكف لجمػػا المعمكمػػات --الديمكغرافيػػةكاالجتماعية في القرل الممس
 تحديد كحصر احتياجات كمأكعت سكاف القرل الممس تحديػػد األكلكيػػات كك ػػا مطػػط تػػدمؿ عاجػػؿ إلحتػكا انتأػػار األمػراض ,كتنظيػػؼالمنطقة ,كغيرىا مف المياـ ذات األثر السريا عمى حياة سكاف المنطقة
كتتمتػػا الجامع ػػة ح ػػكر و ػػكل ف ػػي ةنأػػطة اإلرأ ػػاد الت ػػي تتجػػاكز المنػ ػاىج الد ارس ػػية
كتحػػاكؿ حػػؿ المأػػكعت العمميػػة كالق ػػايا االجتماعيػػة فػػي القػػرم كاألحيػػا الاقيػرة  ,كيػػتـ
اتماذ معظـ ىذه الم ادرات عمي مستكل اإلدارات الممتماػة كالم اركػز ةك جمعيػات الطػعب
 ,حي ػػث تت ػػكلى العدي ػػد م ػػف ى ػػذه اإلدارات الممتما ػػة كالم ارك ػػز ةك جمعي ػػات الط ػػعب القي ػػاـ
أعماؿ رائدة في مجاؿ اإلرأاد كالتكاصؿ المجتمعي
كيك ػ ال حػػث فيمػػا يمػػي الم ػػادرات المتعػػددة الجكانػػب كالتكاصػػؿ اإلجتمػػاعي الػػذم
تقكـ و اإلدارات كالمراكز كالجمعيات المتنكعة الجامعة مف معؿ التكاصؿ مػا مؤسسػات
كمنظمػػات المجتمػػا ك يػػدؼ المحافظػػة عمػػي االسػػتدامة ال يئيػػة ككمػػا يت ػ فيمػػا يمػػي ( :
(cliii

( )1التثنير البيئي لعممية اليبول عبر اب تر ت
انتقمػػت جامعػػة دليػػي إلػػى نظػػاـ الق ػػكؿ ع ػػر االنترنػػت فػػي الجمسػػة األكاديميػػة َُِٔ
كىػػذه المطػػكة لػػـ تيسػػر فقػػط اجػ ار ات الق ػػكؿ المرىقػػة ػػؿ جم ػػت الأػػاافية المطمقػػة  ,كوممػػت
اي ن ا ك أكؿ ك ير مف صمة الكر كف  ,ليذا النأاط الذم استمر لمدة أيريف تقرينا
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كود ةدت ةر اح االستدامة التي تراكمت مف نظاـ الق كؿ ع ر اإلنترنت إلي تكفير الكوت
سنكيا  ,اإل افة الي ال صمة الكر كنية الم افة
كتكفير مايقرب مف ( ْٕٖٓ( أجرة ن
مف و ؿ الطعب الذيف يسافركف لمحصكؿ عمي الق كؿ  ,ي ارفقو دائما ا ا كاألميات
ير مف التمكث إلي دليي عمي يئة اليكا  ,كة اؼ
كاألوارب كاألصدوا  ,ا افكا حمعن ك نا
كميات ىائمة مف ال عستيؾ كالناايات الصم ة األمرل ما في ذلؾ القمامة دامؿ كحكؿ
حرـ اال افة الي استيعؾ الكوكد المستمدـ في التنقؿ ألكثر مف (َََََّ ) طالب
( )2أ ظمة ال اقة الشم ية

Solar power systems

الجامعة عد عممية الأػ ار المسػتحقة عمػي ال ػائعيف المعتمػديف لمطاوػة الأمسػية لتنايػذ
أركة اليند المحدكدة الأمسية  ,لمأركع تركيب ال نية التحتية لمطاوػة كوػد صػدر وػرار مػف
حككمػػة الينػػد لمتث يػػت اإلل ازمػػي لإل ػػا ة القائمػػة عمػػي الطاوػػة الأمسػػية ككاػػا ة الطاوػػة ك
المعػػدات فػػي جميػػا الم ػػاني الحككميػػة  ,تػػـ تأػػكيؿ لجنػػة لتنظػػيـ كمراو ػػة الطاوػػة الأمسػػية
كلتنايذ حمكؿ اإل ا ة المكفرة لمطاوة لتحؿ محؿ ال ك التقميدل
( )3حخاد مياه الم ار
تأػػكمت لجنػػة مػػف و ػػؿ الجامعػػة الستكأػػاؼ جػػدكل تث يػػت حصػػاد ميػػاه األمطػػار فػػي
نظ ػػـ الح ػػرـ الج ػػامعي ف ػػإف ج ػػدكل مي ػػاه األمط ػػار ف ػػي فتػ ػرة الحص ػػاد ف ػػي الح ػػرـ الج ػػامعي
الأمالي مقيد أكؿ ط يعي س ب ارتااع منسكب المياه الجكفية في المنطقة
( )4معرض الزهور ال وى
يع ػػد ع ػػرض الزىػ ػرة الس ػػنكم ةح ػػد التقالي ػػد الأ ػػائعة لجامع ػػة دلي ػػى يعم ػػؿ ا ف ف ػػي
عاميػػا ُٔ تػػنظـ لجنػػة حػػدائؽ الجامعػػة الحػػدث الػػذم يحتاػػؿ الػػكعي ال يئػػى كجمال ػػات
التعػػد كالتحصػػي ممتماػػة األأػػكاؿ عمػػي المسػػتكم الػػكطني فاػػى عػػاـ َُِٖ ,تػػـ اوامػػة
معػػرض لز ارعػػة األزىػػار ككػػاف مك ػػا تقػػدير ك يػػر أػػارؾ فيػػو ا الؼ مػػف دليػػي يػػدؼ
التكعيػػة كالتثقيػػؼ كالتمتػػا أىميػػة التنػػكع الن ػػاتي كتحقيػػؽ االسػػتدامة ال يئيػػة تحقيػػؽ ذلػػؾ
تعمؿ جامعة دليي عمى :
التركيز عمى ال حكث متعددة التمصصاتالتكاصؿ ما ةصحاب المصمحة الميتميف الأأف العاـتكظيؼ ال احثيف ك المدرسيف مف الطراز العالمىالتكاصؿ ما المريجيف اعت ارىـ ةصحاب مصمحة رئيسييفالمجمد الخامس والعشرون
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غ ػػرس المكاى ػػب األكاديمي ػػة م ػػف حي ػػث المعمم ػػيف ك ال ػػاحثيف عم ػػي مس ػػتكم ع ػػالميسكؼ يؤدل إلى تأثير إيجػا ى عمػي الجامعػة كيػدعـ ريادتيػا االجتماعيػة كجعػؿ الجامعػة
كجية جاذ ة ألع ا ىيئة التدريس كالطعب الدكلييف مف جميا ةنحا العالـ
كا افةن لما س ؽ يتـ إوامة معسػكرات كمميمػات صػحية متنقمػة تتػكلى تقػديـ المػدمات
الصحية  ,كالتكعيػة لمكوايػة مػف األمػراض كػذلؾ مػا يػرت ط ػ عض الماػاىيـ الماطئػة نتيجػة
انتأػار الاقػػر كاألميػة فػػي ىػذه القػػرل ,ك اإلتصػاؿ السػػمطات المعنيػة لممأػػاركة فػي األمػػكر
المتعمقػػة ال نيػػة التحتيػػة كالصػػرؼ الصػػحى كادارة الناايػػات ,كوػػد ةسػػارت ىػػذه الجيػػكد عػػف
كسب ثقة المجتما كتعاكنو
نا يا  -جامعة أشوكا Ashoka University

ةنأئت جامعة ةأككا عاـ َُٖٗ كتحرص الجامعة عمػي تقػديـ التعمػيـ المي ارلػي عمػي
وػػدـ المسػػاكاة مػػا الجامعػػات األف ػػؿ عمػػي مسػػتكم العػػالـ  ,كتيػػدؼ الػػي مسػػاعدة الطػػعب
عم ػػي اف يصػ ػ حكا و ػػادة لممس ػػتق ؿ يس ػػتطيعكف التاكي ػػر أ ػػكؿ نق ػػدم ف ػػي الق ػػايا كد ارس ػػة
كجيػػات نظػػر متعػػددة لحميػػا كممتزمػػكف ػػأدا المدمػػة العامػػة ( )clivيتسػػـ التعمػػيـ فييػػا
الجدية كال حث األكاديمي الأػامؿ كالم ػرة العمميػة المناسػ ة لمكاوػا الحقيقػي كتحدياتػو كىػي
متع ػػددة التمصص ػػات م ػػف م ػػعؿ تق ػػديـ ػ ػرامج ال ك ػػالكريكس كالد ارس ػػات العمي ػػا ي مػ ػ ع ػػدد
طع يػ ػػا ََُْ طالػ ػػب كالػ ػػذيف تػ ػػـ امتيػ ػػارىـ مػ ػػف (ِٖ) كاليػ ػػة ك (ٖٗ) مدينػ ػػة فػ ػػي الينػ ػػد
األ ػػافة ال ػػي (ُٕ) دكل ػػة امػػرم كتح ػػرص عم ػػي اف يك ػػكف تعميميػػا عالمي ػػا كتعمػػؿ عمػػي
جذب ىيئة تدريس ذات سمعة عالمية ()clv
كي ػػـ حػػرـ جامعػػة اأػػككا مركػزيف ييتمػػاف الريػػادة كالمجتمػػا كدكر الجامعػػة فػػي حػػؿ
الق ايا المجتمعية كىما :
 -مركز ريادة العمال (clvi) Centre for Entrepreneurship

يعػػد مركػػز ريػػادة األعمػػاؿ االعمػػاؿ فػػي جامعػػة ةأػػككا ةحػػد االنػكاع الاريػػدة مػػف نكعيػػا
حيث ةنو مزيج مف الانكف الحرة كريادة االعماؿ كالتي تتمثؿ في مجتما مػف ركاد األعمػاؿ
متعػ ػػددم التمصصػ ػػات كيعممػ ػػكف فػ ػػي وطاعػ ػػات متعػ ػػددة كيػ ػػؤمف المركػ ػػز ػ ػػأف الػ ػػكعي
االجتماعي المستمد مف تعميـ الانكف الحرة كاكتساب الم ػرات يجعػؿ الأػركات الناأػئة عػف
المركز
كيرعػػي المركػػز الجيػػكد الرياديػػة لجميػػا الطػػعب كةع ػػا ىيئػػة التػػدرييس كالمؤسسػػيف
عمي حد سكا ما تقديـ الدعـ الكامؿ مف عض ةنج ركاد األعماؿ فػي الػ عد كمػا يتعيػد
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المركػػز مسػػاعدة الطػػعب فػػي كػػؿ مرحمػػة مػػف م ارحػػؿ دكرة حيػػاة مأػػركعاتيـ مػػف ػػدايتيا
كاكرة الي تسكيقيا كاالستثمار فييا
 مركػز الت ييػػر االجتمػػاعي كالسػػمككي Centre for Social and Behaviour))clvii( Change (CSBC

تػػـ ةنأػػا المركػػز منحػػة مػػف يػػؿ كميمنػػدا صػػاح ي مؤسسػػة جيػػتس  ,كتتحػػدد رؤيػػة
المركز في تأسيس مؤسسة في اليند تككف ذات سمعة طي ة عمي المستكم العػالمي لقيػاس
الاكػ ػػر كالتميػ ػػز فػ ػػي إحػ ػػداث ت ييػ ػػر فػ ػػي سػ ػػمكؾ سػ ػػكاف المنػ ػػاطؽ ذات الػ ػػدمؿ المػ ػػنماض
كالميمأيف مف معؿ مزيج مف م ػادرات العمػؿ كال حػث كالقػدرة تحػت مظمػة ةكأػف ام ػريع
 Action Umbrellaيقكد المركز رامج ت يير السمكؾ زاكية َّٔ درجة
كمم ػػا سػ ػ ؽ يت ػ ػ ةف ك ػػع م ػػف ج ػػامعتى دلي ػػى كةأ ػػككا تعم ػػعف م ػػف ةج ػػؿ تعزي ػػز
ً
كغرس القيـ األمعوية كاإلنسانية كالمأاركة في نػا مجتمػا مسػتداـ
المسئكلية االجتماعية
 ,كتحقيػػؽ الرفاىيػػة االجتماعيػػة كاالوتصػػادية لممجتمػػا الينػػدل  ,كفػػي س ػ يؿ ذلػػؾ تعمػػعف
عمػ ػػى إنأػ ػػا ركا ػ ػػط وكيػ ػػة مػ ػػا المجتمػ ػػا المحمػ ػػى كالمجتمػ ػػا المػ ػػدنى  ,ممػ ػػا يممػ ػػؽ فرص ػ ػان
لممأػػاركة اإليجا يػػة كالمتنكعػػة مػػف و ػػؿ الطػػعب كةع ػػا ىيئػػة التػػدريس  ,مػػف ةجػػؿ تم يػػة
االحتياجات المجتمعية كتقديـ حمكالن لمأكعت االجتماعية
اليوى والعوامل النيافية المؤنرة
وػػد اأػػتؽ إس ػػـ الينػػد م ػػف كممػػة ةن ػػدكس كالتػػى ػػدكرىا مأػػتقة م ػػف الم ػػة الاارس ػػية
القديم ػػة الت ػػى كان ػػت تس ػػتمدـ كمم ػػة ىن ػػدكس لكص ػػؼ الين ػػكد ف ػػى الم ػػة السنس ػػكريتية ,
ككانػ ػػت تطمػ ػػؽ عمػ ػػى الينػ ػػد تسػ ػػمية سػ ػػيندك كىػ ػػى التسػ ػػمية التاريميػ ػػة لنيػ ػػر ةنػ ػػدكس ,
كاليكن ػػانيكف الق ػػدامى ةطمقػ ػكا عميي ػػا اس ػػـ ةن ػػدك  ,كةأ ػػاركا ةي ػػا إل ػػى أ ػػع يا ةحيان ػػا أ ػػعب
ةنػػدكس كعمػػى الصػػعيد الرسػػمى  ,ك س ػ ب عػػدـ كجػػكد ل ػػة مركزيػػة رسػػمية لم ػ عد  ,ةوػػر
الدستكر اليندل إسـ يرات كإسـ رسػمى لمػ عد  ,كمنحػو المسػاكاة القانكنيػة الكاممػة فػى
اإلستمداـ إلى جانب تسمية اليند  ,كتستمدـ ةحيانػا كممػة ىندكسػنا كىػى الترجمػة الاارسػية
الم اأرة إلسـ ةرض اليندكس ()clviii
كت م ػ مسػػاحة الينػػد ثمػػث الكاليػػات المتحػػدة  ,حػػدكدىا فػػى الأػػماؿ الأػػروى الصػػيف ,
كفى ال رب اكسػتاف  ,ني ػاؿ ك كتػاف  Bhutanمػف الأػماؿ ك كرمػا ك ػنجعديش فػى الأػرؽ
كالمحيط اليندل فى الجنكب ()clix
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كتعد اليند سػا ا ةك ػر دكؿ العػالـ مػف حيػث المسػاحة كالثانيػة مػف حيػث عػدد السػكاف
حيث ي م عدد سكانيا نحك ِٕ ُ مميار نسمة يمثمكف حكالى ٓ ُٕ  %مف سػكاف العػالـ
 ,مما يجعميا تحتؿ المرت ة الثانية عد الصيف ()clx
ف يى الجميكرية الديمقراطية األكثر إزدحامػا السػكاف  ,كىػى جميكريػة فيدراليػة تتػألؼ
مف ( ِٖ ) ثماف كعأركف كالية كس عة ةواليـ إتحادية ما كجكد نظاـ رلمػانى ديمق ارطػى,
كاالوتصاد اليندل سا ا ةك ػر اوتصػاد فػى العػالـ  ,كثالػث ةك ػر وػكة أػرائية ك عػد االصػعح
ات المس ػ ػػتندة عم ػ ػػى اوتص ػ ػػاد الس ػ ػػكؽ ع ػ ػػاـ ُُٗٗ  ,ةصػ ػ ػ حت الين ػ ػػد كاح ػ ػػدة م ػ ػػف ةس ػ ػػرع
اوتصػػادات العػػالـ نمػػك كمػػا ةنيػػا تصػػنؼ ػػمف الػ ً
ػدكؿ الصػػناعية الجديػػدة رغػػـ ذلػػؾ  ,مػػا
ازل ػػت الػ ػ عد تكاج ػػو تح ػػديات الاق ػػر كالاس ػػاد كس ػػك الت ذي ػػة ,كع ػػدـ كا ػػا ة ةنظم ػػة الرعاي ػػة
الصػػحية العامػػة كفػػى الجانػػب العسػػكرل تعػػد الينػ يػد وػػكة عسػػكرية إومميػػة  ,الجػػيش الينػػدل
تصنياو عمى ةنو ثالث ةك ر جيش فى العالـ () clxi
كنظ انر لمكثافة السكانية اليائمػة  ,تممػؾ الينػد مجتمػا متعػدد الػديانات كمتعػدد األعػراؼ
فى ذات تنكع دينى كل كل كسعلى كاوتصادل  ,مما دعى إلػى القػكؿ إلػى ةنيػا ةمػـ مكحػدة
اليند النظاـ الط قى  Cast systemكلعػؿ مػف ةسػ اب عػدـ إناػراط الينػد
معان كما كتعرؼ ي
ةم ػراف  :ةكليمػػا الر ػػاط الثقػػافى – فالثقافػػة اليندكسػػية – كىػػى السػػائدة – النس ػ ة لم ال يػػة
ىى طريقة حياة كما ىى عقيدة كانتأار فى ةنحا الينػد ( رغػـ كجػكد السػي كالمسػمميف )
,األمػػر الثػػانى ىػػك الديمقراطيػػة  ,فاػػى دكل ػة مثػػؿ الينػػد متعػػددة األع ػراؽ كالػػديانات يعت ػػر
النظ ػػاـ ال ػػديمقراطى كاإلعتم ػػاد عم ػػى المؤسس ػػات الديمقراطي ػػة ةم ػ هػر ػػال ي األىمي ػػة  ,كاألم ػػر
الثالػػث كػػاف االىتمػػاـ النقػػؿ كالمكاصػػعت الػػذل يػػؤدل إلػػى زيػػادة اإلتصػػاؿ ػػيف النػػاس ,
كالسػػما ع ػػيا ػ عض كالكاوػػا ةف طاو ػةى الينػػد عمػػى اسػػتيعاب المعفػػات كمركنتيػػا فػػى
ػدكد ػيف
التعامؿ ما المطالب اإلوميمية كالمحمية كػاف عػامعن ةساسػيان فػى ىػذا التماسػؾ فالح ي
األوػػاليـ يمكػػف تحريكيػػا  ,كالمطالػػب اإلناصػػالية تعػػالج ممػػيط مػػف المااك ػػات كاسػػتمداـ
القكة الايدرالية ( )clxii
كرغػػـ ىػػذا التنػػكع كالتعػػدد الثقػػافى إال َّ
ةف جميعيػػا تمثػػؿ ثقافػػات فرعيػػة مػػف ثقافػػة كميػػة
ىػى ثقافػػة الينػد ككحػػدة كاحػػدة ,الثقافػة الارعيػػة كىػػى نمػط مػػف المعيأػػة يمتمػؼ عػػف الثقافػػة
الكميػػة ةك معنػػى فمػػر ىػػى نمػػط مػػف السػػمكؾ تتميػػز ػػو الجماعػػات الماصػػة التػػى تعػػيش
دامؿ المجتمػا األك ػر كوػد يمتمػؼ سػمكؾ ةفػراد تمػؾ الجماعػات عػف سػمكؾ ةفػراد المجتمػا
عف سمكؾ ةفػراد المجتمػا الكمػى  ,كلكػف فػى ناػس الكوػت تت ػمف ثقػافتيـ الارعيػة عناصػر
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ةساسػػية تأػػترؾ فييػػا مػػا الثقافػػة الكميػػة  ,كمػػا تحػػتاظ لناسػػيا عناصػػر ةمػػرل تميزىػػا عػػف
غيرىا مف الثقافات () clxiii
كفى سياؽ الينػد كػأك ر دكلػة فػى جنػكب فسػيا العديػد مػف الحقػائؽ المتناو ػة  ,حيػث
تعت ر اليند ذات الناتج المحمى اإلجمالى ما ياكؽ ِ تريميكف دكالر فى عػاـ  َُِْ,كىػى
ػػذلؾ مػػف ةسػػرع دكؿ العػػالـ فػػى النمػػك االوتصػػادل  ,معػػدؿ نمػػك سػػنكل ي م ػ ( ّ ٕ )%
كفقػان إلحصػػا ال نػػؾ الػػدكلى  ,كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ لػػدييا نسػ ة ةميػػة عاليػػة جػػدا ( ِ ّٕ
 , ) %كمعػ ػػدؿ كفيػ ػػات ( ْ ُْ لكػ ػػؿ َََُ مكلػ ػػكد ) كنس ػ ػ ة عاليػ ػػة مػ ػػف النػ ػػاس الػ ػػذيف
يعيأكف تحت المػط الاقػر تصػؿ إلػى ( ٔ ِّ  ) %حسػب إحصػا رنػامج األمػـ المتحػدة
اإلنمائى لعاـ َُِٓ ,كتتااوـ ىذه األك ػاع فػى ظػؿ الزيػادة المرتاعػة فػى السػكاف كاألميػة
كما ةنيا تعانى مف مأػكعت فػى م ارفػؽ الصػرؼ الصػحى كفػى إدارة الناايػات سػيئة جػدا ,
ةف تمعػػب الأػػركات كالمنظمػػات غيػػر اليادفػػة لمػػر
ممػػا دعػػى فػػى ظػػؿ ىػػذه األك ػػاع إلػػى ٍ
ةدكار متمي ػزة فػػى المجتمػػا  ,فػػتـ إعت ػػار ةف ىػػذه المنظمػػات تقػػا عمييػػا مسػػئكلية اجتماعي ػةن
لمعمػؿ عمػى مكاجيػػة التحػديات التػى تكاجػػو المجتمػا  ,مثػؿ تمايػػؼ حػدة الاقػر ,ةك تحسػػيف
اإلستدامة ال يئية كغيرىػا مػف المأػكعت كالصػعك ات االجتماعيػة المتناميػة التعقيػد كالتػى
تتطم ػػب تكحي ػػد الجي ػػكد م ػػا زي ػػادة تع ئ ػػة المػ ػكارد كاإل تك ػػار  ,كى ػػك م ػػا دع ػػى إل ػػى ت ػػدمؿ
الأركات اليادفة لمر إعت ارىا أريؾ ىاـ ك ركرل () clxiv
ممػػا دفػػا المنظمػػات غيػػر الر حيػػة إلػػي ةف تمجػػأ إلػػى الجمػػا ػػيف الػػدافا االجتمػػاعى
كات اع نيج ريادة األعماؿ () clxv
ػا الم ػػدل فػػى الينػػد كعمػػى كافػػة المس ػػتكيات ,
كتمقػػى الريػػادة االجتماعيػػة تأييػػد كاسػ ى
الرسمية كغير الرسمية  ,دامػؿ الجامعػة كمارجيػا ػالمجتما كجماعاتػو الممتماػة  ,كىػك مػا
ةدل إلػػى تعػػدد ةصػػحاب المص ػػمحة المعينػػة أػػأف الري ػػادة االجتماعيػػة  ,حيػػث يجمعيػػـ
تح ػػكؿ االىتم ػػاـ م ػػف األن ػػا الاردي ػػة إل ػػى نح ػػف الجماعي ػػة  ,كى ػػذا يعن ػػى اإلحس ػػاس
ػ ػػا مريف كتايػ ػػـ احتياجػ ػػات ىػ ػػـ  ,كفػ ػػى ىػ ػػذه ال يئػ ػػة تجػ ػػد الريػ ػػادة االجتماعيػ ػػة مناميػ ػػا
المناسػػب  ,كالتػػى تجسػػدت فػػى مقكلػػة غانػػدل الػػزعيـ الينػػدل كالػػذل يعػػد مػػف ة ػػرز كةىػػـ
ركاده مػػف الميػػـ التركيػػز عمػػى إحػػداث الت ييػػر كالعمػػؿ ػػدالن مػػف التنظيػػر  ,كلػػنكف ةناسػػنا
الت يير الذل ندعك إليو
كيتنػامى االىتمػاـ الريػادة االجتماعيػة الينػد  ,كذلػؾ فػى المقػاـ األكؿ َّ
ألف الدكلػة
حريصػةه لم ايػػة عمػػى التػػركيج ليػػا  ,كلػػيس ال ػػركرة عػػف طريػػؽ تمكيميػػا ةك تقػػديـ المأػػكرة
ليا كلكف عف طريؽ تمكينيا كاإلععف عف تأييدىا ليا () clxvi
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كم ػػا تحظ ػػى الري ػػادة االجتماعي ػػة اىتم ػػاـ الأػ ػ اب  ,ألن ػػو ر م ػػا يع ػػكد ذل ػػؾ إل ػػى
األيػػديكلكجيات كالمعتقػػدات كالقػػيـ الينديػػة المؤكػػدة عمػػى كاجػػب الاػػرد تجػػاه المجتمػػا كالػػذل
يعد مف ةسس اليكية االجتماعية لميند ( )clxvii
خام ددا  -تحميددل ميددارن لواق د الريددادة االجتماعيددة لمجامعددة فددي كددل مددن الواليددات
المتحدة االمريكية والا د
يقػ ػػكـ ال حػ ػػث فيمػ ػػا يمػ ػػى ػ ػػإج ار تحميػ ػػؿ مقػ ػػارف لم رتػ ػػى المقارنػ ػػة الكاليػ ػػات المتحػ ػػدة
االمريكية كالينػد  ,كذلػؾ لمكوػكؼ عمػى ةكجػو التأػا ة كاإلمػتعؼ فيمػا ينيمػا كتاسػيرىا فػي
ك عض مااىيـ العمكـ االجتماعية كفيما يمى ياف ذلؾ :
ةكالن -ةكجو التأا ة كتاسيرىا:
تأ ػػا يت م رت ػػى المقارن ػػة ف ػػى ةف الري ػػادة االجتماعي ػػة لجامعاتيم ػػا تحظ ػػى اىتم ػػاـوطاعػػات ممتماػػة ػػالمجتما ذات تكجػػو ىػػادؼ لمػػر كغيػػر ىػػادؼ لمػػر  -رسػػمية كغيػػر
رسػػمية  ,كيمكػػف تاسػػير ذلػػؾ ةنػػو فػػى ظػػؿ ت ارجػػا دكر الحككمػػات إعت ارىػػا الجيػػة المنػػكط
يا تد ير المػكارد الماليػة لتم يػة احتياجػات مجتمعاتيػا الحاليػة كالمسػتق مية – كماصػة فػي
ظؿ مايكـ دكلة الرفاىية الذل ما التنامى المستمر لمعكلمة كاستمرار تداعياتيا عمى كافػة
الن ػ ػكاحى المجتمعيػ ػػة – ت ارجػ ػػا ىػ ػػذا الػ ػػدكر كامتمػ ػػؼ  ,كتتطمػ ػػب إعػ ػػادة إمت ػ ػراع الحككمػ ػػة
 , Reinventing governmentكتصػػاعد مأػػاركة المنظمػػات المدنيػػة  ,كجػػذب مػػزكدل
المدمات التجارية إلى األسكاؽ اإل افة إلى الجيات المانحة لممن كالقركض ()clxviii
تعد الدكلة ىى الكحدة المركزية األساسية في النظاـ العالمى كمػا كانػت عميػة
كألنو لـ ٍ
في السا ؽ  ,ماصة في ظؿ ركز وػكل اوتصػادية كاجتماعيػةن محميػة كعالميػة منافسػة ,
حي ػػث ةصػ ػ حت الدكل ػػة المعاصػ ػرة م ػػطرة إل ػػى المج ػػك إل ػػى مؤسس ػػات المجتم ػػا الم ػػدنى
المحمػ ػػى كالتنػ ػػازؿ فػ ػػي ناػ ػػس الكوػ ػػت عػ ػػف عديػ ػػد مػ ػػف مجػ ػػاالت سػ ػػيادتيا التقميديػ ػػة لصػ ػػال
المؤسسات الدكلية كالككنية ()clxix
مما يأير إلى إتسػاع مسػاحة المأػاركة لت ػـ منظمػات كجيػات رسػمية كغيػر رسػمية
ىادفة لمر كغير ىادفة لمر  ,محمية كغير محمية كالمعنية الأأف العاـ كو اياه
 تأػ ػػا يت م رتػ ػػى المقارنػ ػػة فػ ػػي اىتمػ ػػاـ جامعاتييم ػ ػا تأكيػ ػػد مجمكعػ ػػة مػ ػػف القػ ػػيـاالجتماعي ػػة المرغك ػ ػة ,كالمت ػػاف تي ػػدفاف م ػػف م ػػعؿ الري ػػادة االجتماعي ػػة لجامعاتيمػ ػا إل ػػى
تحقيقيا  ,كىى مجمكعة مػف القػيـ اإلنسانسػية المأػتركة كيقصػد القيمػة  Valuesالم ػادئ
كالمعايير األمعويػة لأػمص مػا ةك مجمكعػة مػا  ,ةك ىػى األحكػاـ المق كلػة أػكؿ عػاـ ةك
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أمصػػية لمػػا يمثػػؿ ةىميػػة كمحػػؿ إحت ػراـ فػػي الحيػػاة  ,كػػذلؾ فػػي ةفكػػار يعتنايػػا األف ػراد ةك
الجماعػػات ال أ ػرية تتعمػػؽ مػػا ىػػك مرغػػكب  ,كمناسػػب  ,كةي ػان تعػػد تصػػك انر – ظػػاى انر ةك
اطن ػان – ممي ػ انز لأػػمص مػػا  ,ةك يصػػؼ مجمكعػػة مػػا لممرغػػكب الػػذل يػػؤثر عمػػى اإلمتيػػار
مف نماذج ككسػائؿ كةىػداؼ السػمكؾ المتاحػة ( ,)clxxكمػا تعػرؼ القػيـ أنيػا معتقػدات ةك
حػػكؿ مػػا ىػػك جيػػد ةك سػػي
ماػػاىيـ ميمػػة كدائمػػة يتقاسػػميا ةع ػػا الجماعػػة  /الثقاف ة
كمرغػػكب فيػػو ةك غيػػر مرغػػكب فيػػو .ويكةةوه ل ةةا التػػأثير عمػػى سػػمكؾ الأػػمص كمكواػػو ,
كيكػػكف مثا ػػة م ػػادئ تكجيييػػة كاسػػعة التػػأثير فػػى جميػػا المكاوػػؼ (  , (clxxiككمػػا يت ػ
فيما يمى :
 اب تماء  Belongingnessىك إحساس المػكاطف أنػو جػز مػف كػؿ  ,فيػك جػزمػػف نيػػة الػػكطف الػػذل يتعػػايش معػػو كيتااعػػؿ مػػا تااععتػػو  ,كيعتنػػؽ ةيديكلكجي ػو  ,كيمثػػؿ
ػاس كأػػعكر,
ثقافػػة كيتمسػػؾ يػػا  ,كيكػػكف كالؤه ةكالن كةمي ػ انر ليػػذا الػػكطف  ,فاإلنتمػػا إحسػ ه
كادراؾ ناسى ,كاجتماعى ييترجـ في أكؿ مف ةأكاؿ السمكؾ الػذل يمكػف وياسػو مػف مػعؿ
المكاوػػؼ كاألفعػػاؿ  ,كمػػدل مأػػاركة الم ػكاطف ةك عزكفػػو كمػػدل التعػػاكف كالص ػراع  ,كمػػدل
التماسؾ كىك حالة مف ػيف الاػرد كالػكطف  ,تت ػمف الأػعكر الر ػا كالامػر لمكجػكد فػي
ى ػػذا ال ػػكطف تح ػػت ةل ظ ػػركؼ سياس ػػية ةك اوتص ػػادية ةك اجتماعيػ ػةن  ,كالتمس ػػؾ كاإللتػ ػزاـ
العػػادات كالتقاليػػد كالثقافػػة الكطنيػػة كالتاػػانى فػػي مدمػػة الػػكطف  ,كالمأػػاركة ااعميػػة فػػي
مكاجيػػة ةزماتػػو كمأػػكعتو  ,كالت ػػحية مػػف ةجمػػو إذا لػػزـ األمػػر  ,حتػػى لػػك لػػـ يكػػف مكافق ػان
عمى األك اع القائمة ()clxxii
 الت ددام  Toleranceىػػك مكوػػؼ يتجمػػى فػػي اإلسػػتعداد لتق ػػؿ كجيػػات النظػػرالممتماة فيما يتعمؽ إمتعفات السمكؾ كالرةل دكف المكافقة عمييا ()clxxiii
 الكرامددة  Dignityويمػػة تعنػػى األىميػػة كاسػػتحقاؽ اإلمتيػػاز كالأػػرؼ  ,كمػػا ينظػػرإليي ػػا عم ػػى ةني ػػا اإلحتػ ػراـ األساس ػػى كالمتس ػػاكم المم ػػكؿ لك ػػؿ ف ػػرد  ,كال ػػذل يأػػكؿ النس ػػيج
األساس ػػى لمععو ػػات اإلنس ػػانية كالت ػػى تتمق ػػي دعمػ ػان مؤسس ػػيان كوانكنيػ ػان إعت ارى ػػا م ػػف حق ػػكؽ
اإلنساف ()clxxiv
 Voluntary Workار طػة طكعيػة Association,

 الت وع العمدل الت دوع Voluntaryجماعػػة متمصصػػة تقػػكـ ع ػػكيتيا عمػػى اإلمتيػػار الحػػر ل ف ػراد مػػف ةجػػؿ
تحقيؽ ىدفان معينان غير الحصكؿ عمى الر المادل كىك جيد إمتيارل لمقياـ عمػؿ معػيف
دكف مقا ػ ػػؿ  ,كػ ػػذلؾ ىػ ػػك المجيػ ػػكد الػ ػػذل ي ػ ػػذؿ عػ ػػف رغ ػ ػػة كامتيػ ػػار ػ ػػرض ةدا كاجػ ػػب
اجتمػاعى ػػدكف تكوػػا جػ از مػالى ال ػػركرة  ,كمػػا ةنػػو ذلػػؾ العمػؿ الػػذل يرتكػػز عمػػى جيػػد
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يقػكـ ػو فػػرد ةك جماعػة ةك تنظػيـ يػػدؼ تقػديـ مػدماتيـ لممجتمػػا ةك لائػة منػو  ,دكف تكوػا
الحصكؿ عمى ج از مادل مقا ؿ ىذا العمؿ
كما ينظر إليو عمى ةنو ما يقكـ و األفػراد مػف جيػد ػمف ةيطػر تنظيميػة ػدافا ذاتػى
ك ػػدكف مقا ػػؿ مػػادل  ,نتيجػػة إحساسػػيـ المسػػئكلية تجػػاه مدمػػة مجتمعػػاتيـ ممػػا يػػؤدل إلػػى
دف ػػا عمميػ ػػة التنميػ ػػة كالمس ػػاىمة فػ ػػي تقػ ػػدـ المجتمػ ػػا كتحقي ػػؽ الر ػ ػػا كازدى ػ ػاره  ,كتحقيػ ػػؽ
المصمحة العامة
 العمؿ الجماعى  :Teamworkيعرؼ العمؿ الجماعى أنو الظاىرة التى تنتج عػفتعاكف جماعة مف العامميف لتحقيؽ اليدؼ المأترؾ ةك زيػادة اإلنتػاج كتعتمػد عمػى التعػاكف
كالتااعؿ يف ةع ا الاريؽ في إنجاز مياـ ككاج ات كؿ عامؿ
 المسػػاكاة  :Qualityالتماثػػؿ التػػاـ ػػيف األف ػراد  ,كتعنػػىاألفراد في الحقكؽ الكاج ات ألل س ب كاف

ػػركرة عػػدـ التمييػػز ػػيف

 العدالة  :Justiceىى مطا قة الحؽ كالتنػزة عػف المحا ػاة كالتحيػز كاعطػا كػؿ ذلحػػؽ حقػػو  ,حسػػب مػػا تحػػدده وكاعػػد القػػانكف التػػى تحقػػؽ اإلنسػػجاـ ػػيف الميػػر العػػاـ لمػػدكرة
كالمير الماص ل فراد  ,كما ينظر إلييا عمى ةنيا حالة كسطية يف اإلحسػاف كاإلعتػدا ,
يػتـ فييػػا م ارعػاة حقػػكؽ جميػػا األطػراؼ  ,كمػػف ثػػـ  ,فيػى إعطػػا كػػؿ إنسػاف مػػا يسػػتحؽ ,
كىػػى تمثػػؿ إحػػدل ال ايػػات التػػى يسػػعى اإلنسػػاف إلػػى تحقيقيػػا مػػف ةجػػؿ الكصػػكؿ إلػػى حيػػاة
ىنيئة
 المكاطنة :تعد المكاطنة عقد يحدد ط يعة الععوة يف المكاطف كالدكلػة  ,كلممكاطنػةمكانػػة ةك ععوػػة اجتماعي ػةن تقػػكـ ػػيف أػػمص ط يعػػى كمجتمػػا سياسػػى (الدكلػػة)  ,كمػػف
مػػعؿ ى ػػذه الععوػػة يق ػػدـ الطػػرؼ األكؿ الػ ػكال  ,كيتمػػكل الط ػػرؼ الثػػانى ميم ػػة الحمايػػة ,
كتحػدد ىػذه الععوػة عػف طريػؽ القػانكف كمػا يحكمػو م ػدة المسػاكاة  ,فالمكاطنػة تعنػى صػػاة
الرفػػد الػػذل يعػػرؼ حقكوػػو ككاج اتػػو تجػػاه المجتمػػا  ,كلديػػو ركح التعػػاكف كالعمػػؿ الجمػػاعى
ةف يكػكف وػاد انر عمػى جمػا
ما ا مريف  ,كنجػد العنػؼ كالتطػرؼ فػي التع يػر عػف الػرةل  ,ك ٍ
ةف تكاػ ػػؿ الدكلػ ػػة تحقيػ ػػؽ العدالػ ػػة
المعمكمػ ػػات المرت طػ ػػة أػ ػػئكف المجتمػ ػػا كاسػ ػػتمداميا  ,ك ٍ
كالمساكاة يف جميا األفراد كال تاروة ينيـ س ب النكع ةك المكف ةك العقيدة ()clxxv
 تأ ػ ػػا يت دكلت ػ ػػا المقارن ػ ػػة ف ػ ػػي ةف جامعاتييمػ ػ ػا إىتم ػ ػػت ت ػ ػػكفير ال يئ ػ ػػة اإل تكاري ػ ػػة Creative Environmentالمناس ػ ة كالداعمػػة لريادتيػػا االجتماعيػػة كتػػكفير الظػػركؼ
ادرتيػػا فػػي تحقيػػؽ ةىػػدافيا كيقصػػد ال يئػػة اإل تكاريػػة ةنيػػا ال يئػػة التػػى
المعئمػػة لنجػػاح م ا
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تساعد األفراد الم تكريف عمى حرية العمؿ في مجاالت اىتمػاـ ىػـ  ,كمػا ةنيػا تعمػؿ عمػى
تزكي ػػدىـ المكاف ػػأت كالتق ػػدير  ,كمس ػػاعدتيـ عم ػػى اإلتص ػػاؿ ػػزمعئيـ  ,كتأ ػػجعيـ عم ػػى
تحمؿ المماطر  ,كتق ؿ ما يقعكف فيو مف ةمطا ()clxxvi
 كذلؾ تأا يت دكلتى المقارنة في َّةف الريادة االجتماعيػة لجامعاتييمػا تتحقػؽ مػف
م ػػعؿ العم ػػؿ الجم ػػاعى  – Teamworkككم ػػا سػػ ؽ االأ ػػارة  -لمط ػػعب كةع ػػا ىيئ ػػة
كي ىع َّػرؼ العمػ يؿ الجمػاعى َّأنػو الظػاىرة التػى تنػتج عػف تعػاكف جماعػة
التدريس كاإلدارييف  ,ي
مف العامميف لتحقيؽ اليػدؼ المأػترؾ ةك زيػادة اإلنتػاج كتعتمػد عمػى التعػاكف كالتااعػؿ ػيف
ةع ا الاريؽ في إنجاز مياـ ككاج ات كؿ عامؿ
ةف ليػا ةىػدافان اجتماعيػةن جماعيػة تػر ط مػا ػيف
كر ما يعكد نجاح ىذه الم ادرات ,فػي ٍ
مناػػذييا كركادىػػا كيقصػػد اليػػدؼ االجتمػػاعى  , Social Goalىػػك اليػػدؼ الػػذل تنأػػده
الجماعة عف طريؽ العمؿ الجماعى  ,كود يككف ىذا اليدؼ ىك س ب كجكد الجماعػة كوػد
يمتمؼ كميةن عما ييدؼ إليو كؿ ع ك مف ةع ا الجماعة ()clxxvii

 تأا يت دكلتػى المقارنػة فػي اىتمػاـ جامعاتييمػا طع يػـ كحرصػيـ عمػى دمجيػـفػػي العمػػؿ العػػاـ  ,كتكظيػػؼ إمكانػػاتيـ كوػػدراتيـ ككمػػا ةكػػدت رؤيػػة كرسػػالة كػػؿ مػػف جامعػػة
ىارف ػػارد كأ ػػيكاجك ,ك َّ
ةف ى ػػذا م ػػف منطم ػػؽ إيمانيم ػػا أىمي ػػة االس ػػتثمار ال أ ػػرل كمتطم ػػب
ةص حتمى لتحقيؽ رفعة الػكطف كتقدمػو  ,كيقصػد مايػكـ االسػتثمار ال أػرل Human
 Resources Investmentالجيػػكد كاألم ػكاؿ الم ذكلػػة فػػي تطػػكير الم ػكارد ال أ ػرية
ةف عكائػػد التطػػكير كالتنميػػة ال تقػػاس ةك تظيػػر نتائجيػػا فػػي األجػػؿ القصػػير  ,ك َّ
إعت ػػار َّ
ةف
صاحب العمؿ سيجنى ثمارىا مف معؿ إرتااع إنتاجية ككاا ة العمؿ ()clxxviii
كمػػف جانػػب فمػػر تػػتـ ىػػذه الم ػػادرات فػػي إطػػار االوتصػػاد االجتمػػاعى كالت ػػامنى
كىك ذلؾ المجاؿ الذل ود نما عمى مدل العقكد الما ية ليص عامعن اوتصاديان ىامػان فػي
ةج از كثيرة مف العالـ ()clxxix
يت دكلت ػػى المقارن ػػة ف ػػي َّ
ةف الري ػػادة االجتماعي ػػة لجامعاتي ػػا  ,تحظػػى ػػدعـ
 تأ ػػا ٍةف تاسػػير ذلػػؾ ر مػػا يعػػكد إلػػى َّ
ةف دكلتػػى
كتأييػػد الدكلػػة كمأػػاركتيا فػػي تنايػػذ م ادراتيػػا  ,ك ٍ
المقارنة يحكـ عمميا التكجة نحك عض القيـ كاألسس المجتمعيػة المرغك ػة  ,كالتػى تت ناىػا
مؤسساتيا التعممية كفي مقدمتيا الجامعات  ,كمف ينيا :
 تعزيز اليكيػة  : Identityفاليكيػة تع يػر عػف التاػرد الثقػافي كػؿ مػا يت ػمنو مػفالثقافػػة مػػف عػػادات كةنمػػاط سػػمكؾ كميػػكؿ كوػػيـ ككػػذلؾ ىػػى جميػػا السػمات المميػزة ل مػػة ,
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كالم ة  ,كالديف كالتاري كالعادات كالتقاليد كالقيـ كةنمػاط الععوػات االجتماعيػة  ,كط ارئػؽ
التاكير كس ؿ السمكؾ كالتصرؼ كغيرىا ()clxxx
 التمكدددين  Empowermentكيعن ػػى تكس ػػيا و ػػدرات األفػ ػراد  ,كمس ػػاعدتيـ عم ػػىتط ػػكير الحي ػػاة الت ػػى يعيأ ػػكنيا ( ,)clxxxiكات ػ ػ ذل ػػؾ ف ػػي إتاح ػػة المأ ػػاركة ف ػػي تحقي ػػؽ
الريادة االجتماعية لكافة األطراؼ المعنية مف طػعب الجامعػات كةع ػا ىيئػة التػدريس ,
كوػ ػػادة المجتمػ ػػا المحمػ ػػى مػ ػػف ركاد إجتمػ ػػاعييف كسياسػ ػػييف  ,كمنظمػ ػػات المجتمػ ػػا المػ ػػدنى
كغيرىـ مف الميتميف ق ايا كأئكف المجتما ()
 االجتماعيدة  : Social Justiceمصػطم يقػد ػو تحقيػؽ الناػا العػاـ لممجتمػاكمو  ,كةنو التعارض ما يف تحقيؽ الصال العاـ لممجتما ما تحقيؽ الميػر كالناػا ألفػراده
()clxxxii
كيػرت ط تحقيػؽ العدالػة االجتماعيػة السياسػة االجتماعيػة  ,Social Policyكالتػى
ينظػػر إلييػػا عمػػى ةنيػػا النأػػاط الممطػػط لمػػدكرة كالمؤسسػػات التػػى تعمػػؿ اسػػميا  ,كالػػذل
ييػػدؼ إلػػى تػػأميف الظػػركؼ المثمػػى لتقػػدـ الاػػرد كالمجتمػػا  ,كتػػكفير مسػػتكل متنػػاـ لمعيأػػة
الا ػػرد كتحػ ػكالت نائي ػػة ماي ػػدة لممجتم ػػا  ,كى ػػى تي ػػدؼ إل ػػى ن ػػا وكاع ػػد عقعنيػػة لمقػ ػ اررات
الحاليػػة كطكيم ػػة الم ػػدل  ,كى ػػى و ػ اررات ت ػػاي ف ػػي حس ػػا يا الػػركا ط متع ػػددة الجكان ػػب ػػيف
السياسػػة االجتماعيػػة كسياسػػة التنميػػة االوتصػػادية كمػػف ثػػـ فيػػى تمػػؾ الجيػػكد المنظمػػة
الت ػػى يتص ػػكؿ إليي ػػا المعني ػػكف ف ػػي المجتم ػػا عم ػػى المس ػػتكييف الرس ػػمى كاألىم ػػى  ,ي ػػدؼ
التكصػؿ إلػى منيجيػة ذات ةىػداؼ كوائيػػة كععجيػة لمكاجيػة الق ػايا كالتأػريعات الماصػػة
ػػذلؾ كالتػػى ي ارىػػا المعنيػػكف مناس ػ ة فػػي حػػدكد ثقػػافتيـ كطاوػػاتيـ كامكانػػاتيـ لمكاجيػػة ىػػذه
الق ايا في فترة زمنية معمكمة كمحددة لتنايذ ىذه المطط كال رامج ()clxxxiii
 تشدابات دولتد الميار دة فدي ابتخداف بدالت وع النيدافي ,Cultural Diversityكالػػذل معػػو كػػاف ىنػػاؾ حاج ػةن إلػػى إرسػػا الديمقراطيػػة  ,كم ػا ي ػرت طي يػػا مػػف وػػيـ المسػػاكاة
كالعدالػ ػػة االجتماعيػ ػػة  ,كغيرىػ ػػا مػ ػػف القػ ػػيـ التػ ػػى ت ػ ػػمف العدالػ ػػة كالمسػ ػػاكاة لكافػ ػػة فئػ ػػات
المجتم ػػا  ,كتمن ػػا ةف تق ػػا إح ػػداىا تح ػػت كط ػػأة كمعان ػػاة اإلوص ػػا االجتم ػػاعى كالتيم ػػيش
 Social Exclusion / Marginalizationكيقصػ يػد يمػػا إسػػت عاد الجماعػػات كاألوميػػات
كاألفراد مف المأاركة المايدة في المجتما ()clxxxiv
 تشابات دولت الميار ة فدي اهتمدام جامعاتامدا بالبعدد العدالم دواعدداد شدباباافي إ ار مفاوم الموا ة العالمية Global Citizenship
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نا يا -أوجه ابختالف وتف يرها
 تعت ػػر كػػؿ مػػف الكاليػػات المتحػػدة كالينػػد مثػػاالن لمتنػكع كالتعػػدد الثقػػافي  ,إال َّةف الينػػد
ما عدد سكانيا الذل م نحك ِٕ ُ مميار نسمة يمثمكف ٓ ُٕ  %مػف سػكاف العػالـ فػي
مسػػاحة ت م ػ ثمػػث مسػػاحة الكاليػػات المتحػػدة  ,ممػػا مثػػؿ مزيػػدان مػػف الصػػعك ات كالمأػػكعت
التػ ػػى أػ ػػكمت تحػ ػػدل ػ ػػمـ يكاجػ ػػة الدكلػ ػػة كنطاويػ ػػا التعميمػ ػػى كماصػ ػػة الجامعػ ػػات لتم يػ ػػة
االحتياجات التعميميػة لمثػؿ ىػذا العػدد ال ػمـ مػف السػكاف  ,كػذلؾ صػاحب ىػذا الت ػمـ
السػػكانى كمػػا يأػػتممو مػػف تنػػكع كتعػػدد الػػذل اتسػػـ ػػالتنكع الػػدينى كالم ػػكل كالسػػعلى الأػػديد
مما دعا إلى القكؿ ةنيا ةمـ مكحدة معا ()clxxxv
ػيف مػػف مػػعؿ م ػرة جامعػػة دليػػى كجامعػة ةأػػككا  ,اىتمػػاـ ىمػا تحقيػػؽ ريادتيػػا
ت ىاالجتماعي ػػة لممجتم ػػا الين ػػدل كاحتػ ػكا مصكص ػػيتو الأ ػػديدة التن ػػكع كالتع ػػدد م ػػا ال ػػكعى
أىميػػة التعػػاكف كعقػػد التحالاػػات مػػا األط ػراؼ األمػػرل المعنيػػة الصػػال العػػاـ ,كةصػػحاب
كيقصد و تأكيؿ مؤوت لمجمكعة مػف األفػراد
المصال في أكؿ تحالاات Coalitions
ي
ً
ةك الجماعات ةك الدكؿ يتحدكف معان مف ً
كيسػتمدـ
ةجؿ ةىداؼ مأتركة ةك عمػؿ مأػترؾ  ,ي
المصػ ػػطم عػ ػػادة فيمػ ػػا يتعمػ ػػؽ ق ػ ػػايا سياسػ ػػة ةك كطنيػ ػػة ( )clxxxviكيجمعيػ ػػـ االىتمػ ػػاـ
تحقيؽ المصمحة العامة كاعع أأف اليند ()clxxxvii
 امتما ػػت الكالي ػػات المتح ػػدة ف ػػي ػػمامة المس ػػاحة حي ػػث ت مػ ػ مس ػػاحة الين ػػد ثم ػػثمساحة الكاليػات المتحػدة ,كيسػكف ىػذه المسػاحة الأاسػعة حػكالى ُّٓ ُِٕ ِّّ مميػكف
نسػػمة ممػػا يمثػػؿ إنماػػاض الكثافػػة السػػكانية المقارنػػة الينػػد  ,لكػػف فػػي ظػػؿ ت ػكافر كتعػػدد
عكامؿ التاروة يف سكاف الكاليات الأػمالية كالكاليػات الجنك يػة كامػتعؼ ال يئػة االجتماعيػة
كالتك ػػكيف اإلجت م ػػاعى ,كاالوتص ػػادل لس ػػكاف منتأػ ػريف ف ػػي مس ػػاحة كاس ػػعة ذات مظ ػػاىر
ج رافية متنكعة  ,ذلػؾ إلػى جانػب ةصػمكىـ األكلػى الممتماػة كالتػى تمثػؿ إمتعفػان فػي الم ػة
كالثقافة كاإلنتما ()clxxxviii
ؾ الجامعػػات األعػػرؽ
ػزت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عػػف الينػػد فػػي ةنيػػا تمتم ػ ي
 تميػ ٍكاألوػػدـ مثػػاؿ ىارفػػارد كأػػيكاجك التػػى تتنػػافس عمػػى الم اركػػز األكلػػى عمػػى وائمػػة ةف ػػؿ
جامع ػػات الع ػػالـ حي ػػث تتن ػػافس عم ػػى الم ارك ػػز األكل ػػى ف ػػي التص ػػنيؼ الع ػػالمى لمجامع ػػات
()clxxxix
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سادسا  -نتائج البحث و إجراءاته املقرتحت :

ا
أوال -نتائج البحث :

ُ -ف ػػى الس ػػنكات األميػ ػرة نم ػػى االىتم ػػاـ الري ػػادة االجتماعيػ ػة كمج ػػاؿ ل ػػو ةىمي ػػة
ةكاديمية كعممية ,يعتمد عمى نيج وائـ عمى السػكؽ ,كتكظيػؼ الممارسػات التجاريػة  ,لحػؿ
المأػ ػػاكؿ االجتماعيػ ػػة  ,كينظػ ػػر إلػ ػػى المأػ ػػركعات كالم ػ ػػادرات االجتماعيػ ػػة إعت ارىػ ػػا
كسيمةن لممؽ األثر اإلجتمػاعى ,كاحػداث الت ييػر فػى مجتمػا معػيف كانتيػاج نيػج وػائـ عمػى
االصعح االجتماعى كالعدالة
َِّ -
إف الريادةى االجتماعية لمجامعات كسيمةن ,كليست ىدفان كال ارئ يػد االجتمػاعى م تكػر
كمحاز كوائد لم ادرات الريادة االجتماعية لمجامعات
َّّ -
إف الريػػادة االجتماعيػػة لمجامعػػات تسػػتمزـ مػػد ععوػػات العمػػؿ كالتعػػاكف  ,كعقػػد
التحالاات اإلئتعفات يف كافة األطراؼ المعينة الأأف العاـ
ةف تيػػدؼ م ػػادرات كمأػػاريا االسػػتثمار المجتمعػػى إلػػى تحقيػػؽ العدالػػة
ْ -ػػركرة ٍ
االوتصػ ػػادية كاالجتماعيػ ػػة ػ ػػيف المجتمعػ ػػات ,كاألف ػ ػراد مػ ػػا إدراؾ اإلمتعفػ ػػات  ,كاحت ػ ػكا
الجميا
ةف تت مف الم ادرات كالمأركعات عمى فليات لمتقييـ كوياس األثػر لتقيػيـ
ٓ -ركرة ٍ
ودر الت يير الحادث ك ما يسم معالجة ةكجة الممؿ كالقصكر
ةف تصػ ػ ػػمـ األنأػ ػ ػػطة كالمأػ ػ ػػركعات كالم ػ ػ ػػادرات مػ ػ ػػا يتناسػ ػ ػػب مػ ػ ػػا المنظمػ ػ ػػات
ٍٔ -
كالمؤسسػ ػ ػػات المحميػ ػ ػػة القائمػ ػ ػػة وػ ػ ػػدر اإلمكػ ػ ػػاف  ,كاتاحػ ػ ػػة فرص ػ ػ ػان لممأػ ػ ػػاركة االوتصػ ػ ػػادية
كاالجتماعية  ,ك ما يؤىؿ كيميد لقياـ مجتما فمف كمستداـ
ٕ -إف مجػػاؿ االسػػتثمار االجتمػػاعى تطػػكر فػػي جميػػا ةنحػػا العػػالـ ,كلػػـ يعػػد مجػػرد
فكػرة إليجػػاد مصػػدر ػػديؿ لحػػؿ المأػػكعت كالصػػعك ات التػػى تكاجػػو المجتمػػا  ,ػػؿ ةص ػ ى
فرصةن لت يير مايكـ المدمات المجتمعية طرؽ إ داعية كم تكرة مف حيث تقديميا كادارتيػا
كتقييـ ةثرىا
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َّٖ -
إف الع ػػكية فػػي مؤسسػػات كمنظمػػات المجتمػػا األىمػػى تسػػيـ فػػي نػػا ميػػارات
الارد في التكاصؿ الأمصى ما ا مريف  ,كتسيـ في نا الثقة االجتماعية
ٗ -رةس المػػاؿ االجتمػػاعى  ,ىػػك ةمػػر ةساسػػى ك ػػركرل لتحقيػػؽ التنميػػة االجتماعيػػة
كاالوتصادية المستدامة
َّ
ػدؼ العدي ػ ػػد م ػ ػػنيـ إل ػ ػػى رد الجمي ػ ػػؿ
َُ-
إف ركاد األعم ػ ػػاؿ اإلجتم ػ ػػاعييف يي ػ ػ ي
لممجتما  ,مف معؿ تقديـ م ػادرة ةك ةثنػا إدارة مأػركع لجنػى األر ػاح  ,ةك إأػراؾ طػعب
الجامعة فيو مف ةجؿ المأاركة فى ذات اليدؼ
َّ
ػب دك انر ميمػان فػي تعزيػز رةس المػاؿ اإلجتمػاعى,
ُُ-
إف التعميـ الجامعى يمع ي
كالػػذل يعػ يػد حجػػر الزاكيػػة فػػي دعػػـ كتقكيػػة السػػعـ االجتمػػاعى كالتماسػػؾ المجتمعػػى  ,مػػف
معؿ مػا ينقمػو مػف معػارؼ تسػيـ فػي تأػكيؿ إتجاىػات الأػ اب ,كتعػزز مػا يممكػو مػف وػيـ
إيجا ية ينأدىا المجتما
َّ
إف مكاجي ػ ػػة المت يػ ػ ػرات الحادث ػ ػػة تتطم ػ ػػب م ػ ػػف الجامع ػ ػػات – كمدم ػ ػػة
ُِ-
ةف تقػكـ مسػئكلياتيا االجتماعيػة  ,مػف مػعؿ رامجيػا األكاديميػة كالمدميػة
كاستثمار – ٍ
 ,ككحداتيا كةساتذتيا كطع يا  ,ك ما يم ى احتياجات المجتما كيحقؽ رفاىيتو
إستثمار فرص التعاكف عمى المستكل المحمػى كاإلوميمػى كالػدكلى إليجػاد
ُّ-
يئةن داعمة لإل داع كاإل تكار في مجاؿ التنمية المستدامة
ػػركرة إعتمػػاد م ػػادرات االسػػتثمار المجتمعػػى المقدمػػة مػػف المجتمػػا
ُْ-
المدنى عمى القدرات الذاتية في المقاـ األكؿ
نا ياً  -ابجراءات الميترحة
َّ
إف الري ػػادة االجتماعيػ ػػة لمجامعػ ػػات  ,تتطم ػػب ت ػ ػكافر عػ ػػدة متطم ػػات  ,يعػػػرض ليػػػا
ال حػ ػػث فيمػ ػػا يمػ ػػى ,مصػ ػػناان ليػ ػػا فػ ػػي ثعثػ ػػة ة عػ ػػاد مقسػ ػػمة إلػ ػػى ثعث ػ ػة وطاعػ ػػات رئيسػ ػػية,
مستممصػػة مػػف الد ارسػػة النظريػػة كالمقارنػػة لم حػػث  ,كفػػى اطارىػػا يطػػرح ال حػػث اج ار اتػػو
فيما يمى :
المقترحة  ,ككما يت
ُ -الدكلة  :تكفير المساندة كالدعـ الحككمى  ,مف معؿ :
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 تػ ػ ػػكفير المػ ػ ػػدمات كاألنأػ ػ ػػطة الأػ ػ ػػع ية التػ ػ ػػى تيػ ػ ػػدؼ إلػ ػ ػػى معالجػ ػ ػػة المأػ ػ ػػكعتكالصعك ات المجتمعية
 إتاحػ ػػة عقػ ػػد مػ ػػؤتمرات دكريػ ػػة لمريػ ػػادة االجتماعيػ ػػة  ,ت ػ ػ يػـ صػ ػػانعى الق ػ ػ ارراتكالم ار كاألكاديمييف  ,كمؤسسات المجتما المدنى  ,كممثمى القطاع الماص
 عقػػد أػراكات كعقػػكد تعػػاكف مػػا المؤسسػػات الرياديػػة المجتمعيػػة الجػػادة فػػي مجػػاؿالريادة االجتماعية كاليادفة إلى تحقيؽ الناا العاـ لممجتما المصرل
 إنأا صندكؽ دعـ مأركعات الريادة االجتماعية-

تاعيؿ دكر ك ازرة الت امف االجتماعى

 من مزيد مف المركنة كاالستقعلية لمعمؿ االجتماعى (األىمى كالمدنى) تعظػػيـ اإلفػػادة مػػف جكانػػب القػػكة الماصػػة لمؤسسػػات المجتمػػا لتم يػػة احتياجػػاتالمجتما  ,كماصة ما يتعمؽ الأ اب
 تكفير ال يئة التأػريعية المنظمػة كالمقننػة لمعمػؿ اإلجتمػاعي كالميػرل ػالمجتما ,ك ما يكاؿ ليا التمكيف المناسب كحرية العمؿ ما ال يمالؼ وكانيف الدكلة
-

تييئة يئة تمكينية تسم

تطكير مأركعات كم ادرات الريادة االجتماعية

 تػػكفير فػػرص العمػػؿ المعئمػػة ليػػـ ككفػػؽ احتياجػػات السػػكؽ  ,كػػذلؾ الميمأػػيفكالذيف تـ است عادىـ كحرمانيـ مف اإللتحاؽ سكؽ العمؿ
 تقديـ الدعـ العزـ لركاد األعماؿ االجتماعية  ,كتػكفير المنػاخ المعئػـ ليػـ مػايساعدىـ عمى اإل تكار كاإلسياـ صكرة إ داعية في حؿ المع عت المجتمعية
 تيسير اإلج ار ات اإلدارية تيسير ال يركوراطية فيمػا يتعمػؽ تسػجيؿ المأػركعاتاالجتماعية الص يرة كالمتكسطة كالمتناىية الص ر
 - 2الجامعات -تكفير المساندة كالدعـ األكاديمي كذلؾ عدة صكر :
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ة إنأػ ػػا كحػ ػػدة متمصصػ ػػة فػ ػػي مجػ ػػاؿ الريػ ػػادة االجتماعيػ ػػة فػ ػػى كافػ ػػة المسػ ػػتكيات
التنظيمية دامؿ الجامعة  ,تتكلى تنسيؽ الجيكد الم ذكلة مف ةجؿ تحقيؽ الجامعػة لريادتيػا
 ,كمنيا :
ب تصميـ رامج كمأركعات لدمج كمأاركة المريجييف إعت ارىـ ةصػحاب مصػمحة
كفى ذات الكوت دعـ إنتما ىـ لمجامعة كتكفر إرت اط مدل الحياة
ت تػ ػػدريب القػ ػػكل ال أ ػ ػرية المأػ ػػاركة فػ ػػي ةنأػ ػػطة كمػ ػػدمات الم ػ ػػادرات المجتمعيػ ػػة
المطركحة
ث عقػػد ػرامج تدري يػػة متمصصػػة كمتعػػددة المجػػاالت ك مػػا يتناسػػب مػػا احتياجػػات
الائات المستيدفة
ج عق ػػد دكرات تدري ي ػػة  :ف ػػى الري ػػادة االجتماعي ػػة لك ػػؿ م ػػف الط ػػعب كالع ػػامميف
مؤسسات المجتما دامؿ الجامعة يقدميا المتمصصيف
ح عقد مؤتمرات كندكات لمناوأة األعماؿ المستيدفة ل ماف الأاافية
خ تػػكفير مستأػػاريف كم ػ ار متمصصػػيف فػػي الق ػػايا الممتماػػة التػػى يػػتـ اسػػتيدافيا
مف و ػ ؿ الجامعة
د ن ػػا التحالا ػػات المتنكع ػػة لت ػػـ القطاع ػػات المجتمعي ػػة المتع ػػددة الميتم ػػة سػ ػكا
رسمة  ,ةك غير رسمية  ,ك ما يسيـ في تحقيؽ األىداؼ المنأكدة
ذ إتاح ػػة الارص ػػة لأػ ػ اب الجامع ػػات  ,لممارسػ ػػة العم ػػؿ اإلجتم ػػاعي  ,سػ ػكا عنػػػد
إعدادىـ في مرحمة التعميـ الجامعى ةك عده
ر غرس كتنمية ويمة العمؿ التطكعى لدل أ اب الجامعات
ز تكفير المن كالمكافأت لممتميزيف مف الطعب فى العمؿ االجتماعى
س إنأػا م اركػػز حا ػػنات األعمػػاؿ المجتمعيػػة كتػػكوير المػكارد العزمػػة مػػف مػػعؿ
حأد المأاركات مف المجتما المحمى
ش تسجيؿ التجارب الكاعدة كنأرىا كتكزيعيا
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ص

إنأا مراكز تيسير االستثمار المجتمعى دامؿ الحرـ الجامعى

ض

دعـ المأركعات كالم ادرات التى تحقؽ اإلستدامة المالية لمجامعة

ط عقػ ػػد إتااوػ ػػات كأ ػ ػراكات مػ ػػا المؤسسػ ػػات التعميميػ ػػة مسػ ػػتكياتيا الممتماػ ػػة دامػ ػػؿ
المجتما لممأاركة في اإل تكار كتنايذ كتمكيؿ كاالستثمار فى الم ادرات المجتمعية
ظ إج ػ ار د ارسػػات كة حػػاث ميدانيػػة تتعمػػؽ ق ػػايا مجتمعيػػة مثػػؿ ال طالػػة – كرعايػػة
ذكل االحتياجػ ػ ػػات الماصػ ػ ػػة – كالاقػ ػ ػػر كغيرىػ ػ ػػا مػ ػ ػػف الق ػ ػ ػػايا المرت طػ ػ ػػة االحتياجػ ػ ػػات
المجتمعية
ع إتاحة فرص اإلنتداب لمعامميف الجامعة ةع ا ىيئة تدريس كادارييف لمعمػؿ فػي
مؤسسات المجتما المدنى المعنية الريادة االجتماعية
غ تكفير فرص إعداد الرائد االجتمػاعى سػكا عػف طريػؽ رنػامج ممصػص إلعػداده
ةك مقرر يطرح مف رامج اإلعداد كالتدريب
ؼ تكفير ركأػ ػػكر و كتيػ ػػب و دليػ ػػؿ كروػ ػػى ع ػ ػػر االنترنػ ػػت لإلعػ ػػعف عػ ػػف م ػ ػػادارت
الجامعة كمأركعاتيا
ؽ ّ -وط ػػاع المجتم ػػا الم ػػدنى منظمات ػػو كمؤسس ػػاتو الكطني ػػة ذات الػ ػكال كاالنتم ػػا
المالص لمصر كاتساوا ما إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر (رؤية مصر ََِّ):
ؾ تاعيؿ دكر المجتما المدنى ممتمؼ تنظيماتو كمؤسساتو  ,مف معؿ :
ؿ العمػػؿ مػػف ةجػػؿ التكعي ػػة كحأػػد المسػػاندة كالتأيي ػػد المجتمعػػى  ,الػػداعـ لم ػػادرات
الريادة االجتماعية  ,مف معؿ كسائؿ اإلععـ ةك جمسات حكار مجتمعى تعقد لذلؾ
ـ المأاركة في الم ادرات المطركحة  ,سكا اإلسياـ ال أرل ةك المادل
ف عقد أػراكات مػا المؤسسػات كالمنظمػات المماثمػة ك مػا يعظػـ مػف إمكانيػة تحقيػؽ
األىداؼ المنأكدة
ق عق ػػد كرش عم ػػؿ كلق ػػا ات مأ ػػتركة م ػػا األط ػػرؼ األم ػػرل المعني ػػة الأ ػػأف الع ػػاـ
أنماطيػػا الممتماػػة  :حككميػػة كغيػػر حككميػػة  ,ىادفػػة كغيػػر ىادفػػة لمػػر  ,كماصػػة ,
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فيمػ ػػا يمػ ػػص رصػ ػػد كتحديػ ػػد المأػ ػػكعت المجتمعيػ ػػة كاالحتياجػ ػػات الماصػ ػػة كافػػػة فئػػػات
المجتما  ,كمناوأة كدراسة الحمكؿ المناس ة كطرؽ تم ية االحتياجات
ك تنسػػيؽ الجيػػكد الم ذكلػػة كعقػػد التحالاػػات العزمػػة ػػيف األف ػراد ةك المجمكعػػات مػػف
ةجػ ػػؿ تحقيػ ػػؽ األىػ ػػداؼ المأػ ػػتركة كالمعنيػ ػػة الصػ ػػال العػ ػػاـ  ,كايجػ ػػاد الحمػ ػػكؿ لممأػ ػػكعت
كالصعك ات المجتمعية
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( ) xxxiةمانى ونديؿ ( َُِٓ)  ,التحكالت فى نية ككظياة المجتما المدنى عد
الثكرات فى مصر  ,اٌفاؽ سياسية  ,المركز العر ى لم حكث كالدراسات  ,ع
(ُّ)  ,ص ص ََُُِّ -
Availabl at: :
https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%D8%A3%D
9%85%D8%A7%D9%86%D9%89+%D9%82%D9%86%D8%AF%
D9%8A%D9%84+%28+2015%29++
(access:15-7-2019) .

( ) xxxiiسيير الجيار (َُِٖ) القيادة الريادية  :مدمع لتحقيؽ متطم ات مجتما
المعرفة الجامعات المصرية  ,حث مقدـ لممؤتمر العممى السنكل المامس
كالعأريف لمجمعية المصرية لمتر ية المقارنة و مرجا سا ؽ  ,ص ُْٕ
) ) xxxiiiك ازرة التعميـ العالى كال حث العممى  ,انجازات ك ازرة التعميـ العالى مف
ُوُوَُِٖ حتى ُّوُِوَُِٖ كالمطة المستق مية لمك ازرة فى َُِٗ ,ك ازرة
التعميـ العالى كال حث العممى  ,ديسم ر َُِٖ ,ص ِٓ  ,ص ٕٗ
,

متاح

عمى

BRICS
ال ريكس
,
المعرفة
)
(xxxiv
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1
%D9%8A%D9%83%D8%B3_BRICS

:

) اجملتمع  ،يرجى مراجعة ما يلى (xxxv :

-

المعجـ العر ي الجاما  ,مجتما ,متاح :
&book=Aمجتما=http://aranicterminology.com/?search
Al-Qamoos : English – Arabic dictionary, Society: Available at:
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http://www.alqamoos.org/?search fulltext=society&field mag al=all
Community : Aviailable at :
http://www.alqamoos.org/?search fulltext=community&fieldmagal=aal
(xxxvi) Malin Gawell,(2014) Soci(Et) Al Entrenereurship And Different
Forms Of Social Enterpreurship: Leveraaing Different Economic
,Political And Cultural Dimensions , Springer International
Publishing, Switzerland,pp.27-28.
(xxxvii ) Business Encyclopedia, What is social Entrepreneurship?
Available at :
http://www.shopify.com/encyclobedia/social-entreprenevrship
(access:30/12/2018)
(xxxviii)
Social Entreprenurship and Social Entrepreneur
,Macmillandictionary,
Available
at
:
https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/socialentrepreneur?q=social+entrepreneurship+#social-entrepreneur__2

(xxxix)

Social
Entrepreneur
http://www.businessdictionary.com/definition/socialentrepreneur.htm

 ) كارف ة ك المير (يناير َُِِ ) التعقيد ككيؼ يمكف التعامؿ ما كاوا عالمى جديدxl(
ُٖٔ  ص, ُٖٕ  العدد, ْٕ  المجمد,  السياسة الدكلية,
ُٔٗ  ص,  ) المرجا السا ؽxli(
–  المسيرة ال أرية الدراؾ المأتركات األنسانية:  ) محمد محاكظ (َُُِ) العكلمةxlii(
و ار ة د التيار – دراسة في األ عاد الاكرية كالمادية كالمجتمعية كاإلنسانية
ْٗ  ص,  القاىرة أمس لمنأر كالتكزيا, لظاىرة العكلمة
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( ) xliiiمحمد سيد ةحمد يكمى (َُِٖ) النظرية االجتماعية في عصر العكلمة مف
الحداثة إلى ما عد الحداثة القاىرة  ,مكت ة األنجمك المصرية  ,ص ِٖٖ
( ) xlivىكايدا عدلى ( ََِٓ ) دكر منظمات المجتما المدنى في صنا سياسة
لمرفاىية االجتماعية في الكطف العر ي  :حالة المنظمات غير الحككمية مف
حكث كمناوأات الندكة الاكرية التى نظميا مركز دراسات الكحدة العر ية
التعاكف ما المعيد السكيدل االسكندرية  ,مركز دراسات الكحدة العر ية –
يركت  ,الط عة األكلى ,ص ََٓ
( ) xlvعمى ليمة (َُِِ ) األمف القكمى العر ي في عصر العكلمة  :االصعح الداممى
لمكاجية العكلمة  ,الكتاب الثالث  ,القاىرة  ,مكت ة األنجمك المصرية  ,ص ٕٔ
( ) xlviالمرجا السا ؽ  ,ص ص ٖٔ – ٗٔ
(xlvii) Bala Rajo Nikku and Venkat (2014) Global Agenda for Social
Work and Social Development: Voices of the Social Work
Educators from Asia, International Social Work, Vol. 57, No. (4),
pp. 373-374.

( ) xlviiiمالد عجيؿ الحأاش( َُِٓ ) االوتصاد المعرفي  :الثركة المستدامة  ,القاىرة
 ,دار الكتاب الحديث  ,ص ُّٓ
( ) xlixسعيد اسماعيؿ عمى (َُِْ) المكسكعة العر ية ألصكؿ التر ية (ٓ)  :سعيد
اسماعيؿ عمى  ,األصكؿ الثقافية لمتر ية  ,القاىرة دار السعـ لمط اعة كالنأر
كالتكزيا  ,ص ص ُُٖ – ُُٗ
( ) lنياؿ لطاي ( اكتك ر َُِٖ) الطريؽ لممستق ؿ  :التعميـ لتحقيؽ التنمية المستدامة ,
الديمقراطية العدد ِٕ  ,ص ُٔٓ
( ) liالمرجا السا ؽ  ,ص ص ُٔٓ – ُٕٓ
( ) liiةحمد محمكد الزنامى( َُِِ) التمطيط االستراتيجى لمتعميـ الجامعى  :دكره في
تم ية متطم ات التنمية المستدامة  ,سمسمة التر ية كالستق ؿ العر ي (ّ) القاىرة ,
األنجمك المصرية  ,ص ُْٖ
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ُٖٔ  ص,  ) المرجا السا ؽliii(
َُِ – ََِ  ) المرجا السا ؽ ِ ص صliv(
,  ) سعد طو ععـ كفريد ةحمد ع د العاؿ ( َُِِ ) اوتصاديات التنمية ال أريةlv(
ُٔ  ص,  مكت ة األنجمك المصرية: القاىرة
 الريادة: ) ديايد ركنستايف كسكزاف ديايز( َُِٔ) معصات الريادة االجتماعيةlvi(
 المركز الدكلى, )ُ(  العدد,  ةنجاز, االجتماعية ما يحتاج الجميا معرفتو
ّ  ص,  جدة, )ل حاث كالدراسات (مداد
(57) Jerrid P. Kalakay(2015) “Just” Business And Often Personal: An
Exploration
Into

The Incidents Social Entrepreneurs Identify As Critical To
Leading Their Enterprises, A Dissertation, Submitted To The
Ph.D. In Leadership And Change Program Of Antioch University
In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree Of
Doctor Of Philosophy ,P. 5

(lviii) Skoll Fundation, definition social entrepreneurship, Available at:
http://skoll.org/2018/04/30/defining-social-entrepreneurship/
(access: 15/7/2019).

ّّْ  ص,  مرجا سا ؽ,  ) محمد جا ر ع اسlix(
(lx ) Ehaab Abdou and Raghda El Ebrashi (2015) the Social Enterprise
sector in Egypt : current status and Way Forward, in –Dima
Jamali and Alessan dro Lanteri, Social Entrepreneurship in the
Middle East ,London: Palgrave- Macmillan .pp37.—38
(lxi ) Ibid. p.37-38.
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)lxii) Ibid. , p.18.
 ) ) أاكر محمد فتحى كفمركف (َُِْ) معجـ مصطمحات التر ية عمى ويـlxiii(
العر ية لمتر ية كالثقافة
 المنظمة, الدميقراطية كالمكاطنة كحقكؽ اإلنساف
ُٖٗ – ُٕٗ  ص ص,  إدارة التر ية, كالعمكـ
(lxiv) Jol Stoffers and others (2018) Social Entrepreneurship:An
International Perspective ,Open Journal of Social Sciences,
Oct.No.6,
PP.1112.
(lxv) Elizabeth Mary Heyworth – Thomasand Rosalind Jones (2019)
Social Enterprise: Bridging the Gap Between the Statutory and
Third Sector, The Interntional Journal of Entrepreneurship and
Innovation , Vol.20,No. 2, p. 87.
(lxvi)

Anne Hammby and other(2017)Solving Complex Problems
:Enduring Solutions through Social Entrepreneurship,Community
Action, and Social Marketing , Journal of Macromarketing , Vol.
37, No.4, p. 372.

(lxvii)

skoll foundation definition of Social Entrepreneurship,
http://skoll.org/2018/04/30/defining-social-entrepreneurship/

(lxviii ) Malin Gaweel (2017) Social enterprise in Sweden : International
consensus and hidden pardoxes, in Jac ques Delourny and Marthe
nyssens , Imitational comparative social enterprise models , A
vailable at: http://iap-socent.be/icsem-project(access:14/3/2019 ).
(lxix)Lance schaeller and caraig p. Dunn (2008) Social Entrepreneurship,
in Robert w. kolb, Encyclopedia of Business Ethics and society
SAGE publicatuins , thou sand Oaks, p.1964.

: ( يرجى مراجعة مايمىlxx)
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 نحك تنمية:  الريادة المجتمعية في الأرؽ األكسط, )ََُِ( ايياب ع ده كفمركف
 مركز ال حكث كالدراسات في,  مؤسسة الاكر العر ي, مستدامة لجيؿ المستق ؿ
ٕ  ص,  يركت, مؤسسة الاكر العر ٌي
ٌ
- Social enterprises around the world, Available at:
https://

www.managementstudyguide.com/social-enterprises-inworld.htm

https://www.managementstudyguide.com/social-businessprinciples.htm
https://www.managementstudyguide.com/social-capital-negativeeffects.htm
(lxxi) Seham Ghalwash et al.(2017) what motivates social entrepreneurs
to start social Ventures? : an Exploratory study in the context of a
developing economy, social enterprise Journal, Vol.13. No.3, p.p
271-272.
(lxxii) Ibid, pp. 271-272.
(lxxiii) Moriah Omer Attali and Miri Yemini (2017) Initiating Consensus
: stakeholders define Entrepreneurship in Education, Educational
Review, Vol. 69 , No. 2 , p 144.
(lxxiv) Karla Aileen Boluk and Ziene Mottrer (2014), Motivation of
social Entrepreneurs: Blurring the social Contribution and profits
Dichotomy, Social Enterprise Journal, Vol . 10, No 1 ,, p.54.
(lxxv) Ibid, pp.54- 55.
(lxxvi)

Lance schaeller and Caraig p. Dunn (2008), Social
Entrepreneurship, in Robert W. Kolb, Op. Cit, PP. 1964 – 1965.
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(lxxvii) Wikipedia , the free encyclopedia , social entrepreneurship,
available at : https://en.wikipedia.org/wiki/social (access:19-122018)
(lxxviii) Social Traders, Available at:
https://www.socialtraders.com.au/about-social-enterprise/what-is-asocial-enterprise/social-enterprise-definition / (access:15-7-2019)
.

)lxxix) Subhanjan Senguptaj, Op.Cit., p.18.
(lxxx) David Gars and G.T. ;bumpkin (2012) Social Entrepreneurship in
Encyclopedia of new
venture Management, SAGE
Publication,Inc.,p.420,Available a:ak.sage pub.com/reference
/new
ventruremgmt /n168.xml ?from search = true
(accesss:6/10/2018)
(lxxxi) Moriiah Omer Attali and Miri Yemini (2017) Initiating consensus
: stakeholders define Entrepreneurship in Education, Ed. Review,
Vol. 69, No. 2 .p. 144.
(lxxxii) Jonathan Kimitt and Palo Munoz (2018) sense making in the
'social' in social entrepreneurship, international small Business
Journal: Researching Entrepreneurship, Vol.36, No.8, pp. 859860.
(lxxxiii ) Elizabeth Mary Heyworth-Thomas and Rosalind Jones (2019)
Social enterprise: Bridging the gap between The statutory and the
third sector, the International Journal of Entrepreneurship and
Innovation, Vol .20 , No.2, p. 87.
(lxxxiv ) Malin Gawell ,Opcit, p .27
(lxxxv ) Ibid., pp.25-27.
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(lxxxvi ) Rosemary laysaght and other (2018) , Unpacking the
foundational dimensions of work integration social enterprise :
the Development of and Assessment tool, Social enterprise
Journal, Vol.14 No. 1 ,, pp. 60-61 .
(lxxxvii) Mathew MacDonald and Carole Haworth (2018), Roots of
social enterprises : entrepreneurial Fnilanthropy , England 16001908, Social Enterprise Journal, Vol. 14, No1 p.4
(lxxxviii) Prachi Juneja, Non Governmental Organization : Introduction
to
the
Non-profit
Sector,
Available
at
:
https://www.mangementstudyguide.com/nongovernmental.organizarions.htm

 دعـ ريادة األعماؿ االجتماعية كرةس الماؿ, )َُِٕ(  ( منظمة العمؿ الدكليةlxxxix(
 دليؿ عممى لدعـ ريادة األعماؿ االجتماعية: االجتماعى في المجتمعات الرياية
ٗ ص,  مكتب منظمة العمؿ الدكلية: كالدمج في المجتمعات الرياية القاىرة
َُ  ص,  ) المرجا سا ؽxc(
َُ  ص, ) المرجا السا ؽxci(
َُ  ص,  ) المرجا السا ؽxcii(
(xciii) Mailin Gawell (2017), Social Enterprise in Sweden: international
Consensus and hidden paradoxes, In . Jacques Defourny and
Marthe Nyssens , international comparative Social Enterprise
Models, Available at : http://www.iap-socent.be/icsem-project
(access: 14/3/2019) p. 9-10

ِ – ُ  ص ص,  مرجا سا ؽ, )ََِٖ(  ) ايياب ع ده كفمركفxciv(
(xcv( David Gars and G.T . Lumpkin (2012) , Social Entrepreneurship .
Inc.,p.420
Available
at
:
ok.sage.com/reference/new
venturemgnt/n168.xml?fromsenrch-true (access:1/10/2018)
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(xcvi( Gillian Sullivan Mort, Jay weerawardena et al. (2003) Social
Entrepreneurship: Towards Nonprofit and Conceptualization,
International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector
Marketing, Vol. 8. No 1, p 80.
(xcvii)Valentyn Halunkko and et.al (2018) Global Experience of Social
entrepreneurship Development , Baltic Journal of Economic
Studies Vol. 4, No. 1, pp.64-65.
(xcviii) Ibid ,p.420
(xcix) William Dwight Burge, The Relationship Between The Human
and Social Capital
Characteristics of NASCENT
Entrepreneurs and Expected Job Growth in the United States ,
Dissertation Submitted to the Graduate School and Department of
Human Capital Development at the the University of Southern
Mississippi in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Degree of the Doctor of Philosophy , May 2017, p. 33.

ّٖٕ  ص,  مرجا سا ؽ, ) َُِْ(  ) سعيد إسماعيؿ عمىc(
 دكره في:  ) ةحمد محمكد الزنامى (َُِِ) التمطيط االستراتيجى لمتعميـ الجامعىci(
 القاىرة, )ّ(  سمسمة التر ية كالمستق ؿ العر ي, تم ية متطم ات التنمية المستدامة
ََٖ ص,  مكت ة األنجمك المصرية,
ٕٓ – ٓٔ  ص ص,  ) المرجا السا ؽcii(
(ciii) Subhanjan Senguppta, Op.Cit. , pp.38-39.
(civ) Devy M. Puspitasari and other June (2018) enhancement
institutional capacity of campus entrepreneurship through
Business Community Development in some colleges in
Indonesia, Journal of Applied Management (JAM), Vol. 16, No.2
pp.354-355.
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(cv) Sit Daleela Mohd Wahid et. Al (sept 2018 ) the Growing trend of
Social Entrepreneurship among Malaysian Undereducated
Students, International journal of Academic Research in Business
and Social Sciences, Vol.8 , No . 9, p.p. 1035 – 1036.
(cvi) Ibid, p. 1036.
(cvii) Ibid, p. 1036
(cviii) European Commission (31/10/2016) Internal Market, Industry,
Entrpreneurship and SMES : Social Enterprises and the Social
Economy Going forward, Available at :
https://www.britishcouncil.org/society/social-enterprise/newsevents/action-plan-social-enterprise-europe ( access: 15-7-2019).
(cix) Malin Gaweel (2017), Op cit, pp . 16 – 17.
(cx) Ibid , p. 17
(cxi) Rosemary lysaght et al (2018) Unpacking the foundational
Dimensions of work Integration Social Enterprise: the
development of an Assessment tool, Social Enterprise Journal,
vol. 14 No.1, p 61.
(cxii) Naomi Nichols et al . (2015) Generating Social Change through
community – campus collaboration, Journal of higher Education
Outreach and engagement, Vol. 19. No.3, pp.14 – 17.
(cxiii) Harvard University, wikipedia , Availabel at : en.wikipedia.org
/wiki/Harvorduniversity(access: 14/2/2019
(cxiv) Qs World University Ranking-19- Top university Avalilable at :
https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings
World – university-rankings/2019
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(cxv)Harvard university , harvard about , Available at
https://www.harvard.edu/about-harvard-glance/history,(access
14/2/2019)

:

(cxvi) Harvard University, Harvard in the community : community .
Community
partnerships,
Available
at
:
https://communityharvard.edu/commuintypartnership
(cxvii) Harvard College social innovation collaborative (SIC), Available
at ; https://www.harvardsic.org/

:  ) عمى الأمي ي كفمركف (َُِِ ) معجـ مصطمحات الحكامة التر كيةcxviii(
 مكتب تنسيؽ التعريب,  المنظمة العر ية لمتر ية كالثثقافة كالعمكـ, الحكـ الرأيد
ّّ  ص, , الر اط
(cxix) Village to Raise child Available at: http://villagetoraiseachild
access: 9-7-2019) .

(

(cxx)

:
(

Harvard in the community , Available at
https://community.harvard.edu/community-initiatives(access:
access: 9-7-2019) .

(cxxi)Harvard
in
the
community,
Available
at
:
https://www.hbscnycommunitypartners.org/non-profits/ ( access:
9-7-2019) .
(cxxii)Available at https://hbs.educ/socialenterprise/about/default.aspx .
( access: 9-7-2019) .
(cxxiii)
(cxxiv

https://www.usnews.com/best-colleges/university-of-chicago1774 ( access: 9-7-2019) .
)

Chicago
:worldatlas.com
Available
at
https://www.worldatlas.com/articles/top-10-chicago-touristattractions.html
( access: 9-7-2019)
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(cxxv) University of Chicago, Civic Engagement , Available at :
https://ucsc.uchicago.edu/ ( access: 9-7-2019) .
(cxxvi)

Chicago
university,Available
at
https://civicengagement.uchicago.edu/ ( access: 9-7-2019) .

:

(cxxvii ( University of Chicago, The Polsky Center for Entrepreneurship
and Innovation , Available at : https://polsky.uchicago.edu/aboutthe-center/ ( access: 9-7-2019).
(cxxviii)
University of Chicago, The Polsky Center for
Entrepreneurship and Innovation
Partnership and Industry
Relations
,
Available
at
:
https://polsky.uchicago.edu/?s=enterprise ( access: 9-7-2019) .

,  ) رةفت غنيمى الأي (ََِٔ) ةمريكا كالعالـ في التاري الحديث كالمعاصرcxxix(
ْٖ – ْٕ  ص ص,  عيف لمدراسات كال حكث اإلنسانية كاالجتماعية, القاىرة
ِٓ  ص,  ) المرجا السا ؽcxxx(
األمريكى الحديث

 ) ةأرؼ محمد ع د الرحمف مؤنس (َُُِ) التاريcxxxi(
ُٖ  ص,  مكت ة ا داب,  القاىرة, كالمعاصر

 ) مصطاي محمد عمى (َُُِ) الأماؿ كالجنكب الداللة الج رافية كاالستمداـcxxxii(
 ص, )ِ, ُ(  العدد, )ِٕ(  مجمة جامعة دمأؽ – المجمد, الدكلى المعاصر
ّٖٗ
ّٗٗ – ّٖٗ  ص ص,  ) المرجا السا ؽcxxxiii(
َْٔ – َْٓ  ص ص,  ) المرجا السا ؽcxxxiv(
(cxxxv) World Bank Group (2018) , Economies, flagship Report ,15 th
ed. , Comparing Business Regulation for Domestic Firms in 190 :
Doing Business 2018 - Reforming to create Jobs : Economy
Profile: United States, P.4.
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(cxxxvi) Kevin A. Hassett.et al (2018) , Economic Report of the
President, Together with the Annual Report of the council of
Economic Advisers, Washington, D.C. February 21.2018 ,pp.
103, 387.

(cxxxvii) Organization of Cooperation of Economic and Development
(201ٖ) OECD Economic surveys : United States – Overview,
Avalable at : https://www.oecd.org/eco/surveys/economic-surveyunited-states.htm access (َّ-ٓ-201ٗ)

 وصة تاكؽ الجامعات األمريكية:  ) حكناثاف ككؿ (َُِٔ ) جامعات عظيمةcxxxviii(
َُُ  ص,  مرجا سا ؽ,
 ) أاكر محمد فتحى كفمركف (َُِْ) معجـ مصطمحات التر ية عمى ويـcxxxix(
 المنظمة العر ية لمتر ية كالثقافة كالعمكـ, الدميقراطية كالمكاطنة كحقكؽ اإلنساف
َُ  ص,  إدارة التر ية,
َُٔ  ص, ) المرجا السا ؽcxl(
َُّ  ص,  ) المرجا السا ؽcxli(
 ) فريؽ مف م ار المنظمة العر ية لمتنمية اإلدارية (ََِٕ) معجـ المصطمحاتcxlii(
ِٖٓ  ص, حكث كدراسات
,  المنظمة العر ية لمتنمية اإلدارية, اإلدارية
(cxliii(

University of Delhi, about , Available
http://www.du.ac.in/du/index.php?page=about-du-2

at

:

 متاح عمى, ُِ ) الدكؿ األع ا في أ كة جامعاتcxliv(
https://universitas21.com/network/member (access:12/2/2019)
(cxlv)

University of Delhi , vision and Mission, Available at. http:/
http://www.du.ac.in/du/index.php?page=vision-and-mission
(access: 15-7-2019).
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(cxlvi ( University of Delhi , vision and Mission, Available at :
http://www.du.ac.in/du/index.php?page=vision-and-mission
(access: 15-7-2019).
(cxlvii)

Highlights
2018,
Available
http://www.du.ac.in/du/uploads/14122018_brochure.pdf
(access2/5/2019)

at

(cxlviii) University of Delhi, About, Op cit. The context.
(cxlix) University of Delhi, cluster Inovation center, Avalable at:
http://ducic.in/about-opjectives (access: 12/5/2019).
(cl) Ibid.
(cli)

University of Delhi , social work,Availabl at:
http://www.du.ac.in/du/index.php?page=social-work
(access
2/9/2018) .

(clii) University of Delhi, cluster innovation center, Op.cit.
(cliii) University of Delhi, social work, Opcit
(cliv)

Ashoka University , History
, Available at:
https://www.ashoka.org/en-EG/ashoka%27s-history
(access
2/7/2019)

clv)

Ashoka University , About , Available
https://www.ashoka.edu.in/ (access: 15-7-2019) )

at

:

(clvi) Ashoka University , Centre for Entrepreneurship, Available at:
https://www.ashoka.edu.in/CFE (access : 10-7-2019)
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(clvii ) Ashoka University, Centre for Social and Behaviour Change
(CSBC)
,
Available
at
:
https://www.ashoka.edu.in/page/CSBCC-73 (access : 10-7-2019))
(clviii) India , Available at : https://en.wikipedia.org/wiki/India
(clix)

India
:
Geography
,
Available
at
https://www.infoplease.com/world/countries/india ( access
5/6/2019)

:
:

(clx) BEITISH Council (2016) the state of social Enterprise In
Bangladesh, Ghana. India and Pakistan: The state of social
Enterprise:
India.
British
council
,
Available
at:
https://www.socialenterprise.org.uk/the-state-of-social-enterprisein-bangladesh-ghana-india-and-pakistan (access: 15-7-2019).

 متاح عمى:  اليند,  المكسكعة الحرة, (كيكي دياclxi)
https://en.wikipedia.org/wiki/India (access :2/6/2019)

 فى أمصية القارة كأمصية:  ) محمد ع د ال نى سعكدل ( ََِٖ ) اٌسياclxii(
ُِْ – ُُِ  ص ص, ُُٖ  ص,  مكت ة األنجمك المصرية, األواليـ
 القاىرة دار السعـ,  ) سعيد إسماعيؿ عمى ( َُِْ ) األصكؿ الثقافية لمتر يةclxiii(
ٔٓ  ص, لمط اعة كالنأر
(clxiv) Anirudh Agrawal and Sreevas Sahasranamam ( 2016 ) Corporate
Social Entrepreneurship in India, South Asian journal of global
Business Research , Vol . 5, No. 2, pp. 216-217.
(clxv) Sarika Pruthi (2015) Process of Social Entrepreneurship In India:
the Case of Goonj " in Social Enterprise: changing The Nature of
Business Contemporary Issues in Entrepreneurship Research ,
Vol . 2, pp. 4-5.

ٖ  ص,  مرجا سا ؽ,  ) ديايد ركنستايف كسكزاف ديازclxvi(
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(clxvii) Anirudh Agrawal and Sreevas Sahasranamam (2017) Corporate
Social Entrepreneurship in India, South. Asian Journal of Global
Business Research, Vol. 5, No. 2, P. 214.

(clxviii) Gillian Sullivan Mortand et al (2003) Social Entrepreneurship:
Towards Conceptualization, International Journal of Nonprofit
Voluntary Sector Marketing , Vol .8, No.1, p.77

( ) clxixمحمد محاكظ ( َُُِ)  ,العكلمة  :المسيرة ال أرية الدراؾ المأتركات
اإلنسانية -و ار ة د التيار – دراسة فى األ عاد الاكرية كالمادية كالمجتمعية
كاإلنسانية لظاىرة العكلمة  ,القاىرة  ,أمس لمنأر كالتكزيا  ,صْٗ
( ) clxxأاكر محمد فتحى كفمركف  ,مرجا سا ؽ  ,ص ِٕٔ
(clxxi) Jerrid P. Kalakay, Op.cit., p. 9.

( ) clxxiiأاكر محمد فتحى ةحمد كفمركف ( َُِّ ) معجـ مصطمحات التر ية عمى
ويـ الديمقراطية كالمكاطنة كحقكؽ اإلنساف  ,مرجا سا ؽ  ,ص ِّ
المرجا السا ؽ  ,ص ٓٗ )(clxxiii

المرجا السا ؽ  ,ص ُِٕ

)(clxxiv

( ) clxxvعمى الأمي ي كفمركف (َُِِ ) مرجا سا ؽ  ,ص ْْ
( ) clxxviالمرجا سا ؽ  ,ص ِٔ
( ) clxxviiةحمد زكى دكل  ,معجـ مصطمحات العمكـ األجتماعية  ( ,يركت  :مكت ة
ل ناف  , )ُٖٗٔ ,ص ُٕٗ
( ) clxxviiiعمى الأمينى كفمركف  ,مرجا سا ؽ  ,ص ُِٗ
( ) clxxixمنظمة العمؿ الدكلية  ,مرجا سا ؽ  ,ص ٗ
( ) clxxxأاكر محمد فتحى كفمركف  ,مرجا سا ؽ  ,ص ّّْ
( ) clxxxiالمرج السا ؽ  ,ص ُِّ
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( )يرجى مراجعة ال حث  ,ص ّٖٓٓ , ْٖ ,
(clxxxii) Sysan Wallace (ed) (2015) A Dictionary of Education 2 ed,
Oxford University press, p. 282 .

( ) clxxxiiiأاكر محمد فتحى كفمركف  ,مرجا سا ؽ  ,ص ِِّ
( ) clxxxivالمرجا سا ؽ  ,ص َُٔ
( ) clxxxvيرجى مراجعة ال حث ص ص ّْٓٓ -
(clxxxvi) Marilyn M Helms, D.B.A (Eds) (2006) Encyclopedia of
Management, 5th ed., New York, Thomson GALE, p. 83.

( ) clxxxviiيرجى مراجعة ال حث  ,ص ص ِْٕٓ ,ْٖ -
( ) clxxxviiiيرجى مراجعة ال حث  ,صْٓ
( ) clxxxixيرجى مراجعة ال حث  ,ص ص ِّٕٓ , ْٕ , ّْ , ّٖ-
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