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دراست مقارنت للريادة االجتماعيت للجامعت يف كل من الىالياث املتحذة 
 مصراالمريكيت واهلنذ وإمكانيت اإلفادة منها فى 

 د. أماني محمد محمد حسن نصر*

 ملخص البحث
رات سػػػتمداـ ميػػػاإ إلػػى Social Entrepreneurship ترجػػا الريػػػادة االجتماعيػػة  

كممارسات ريادة األعماؿ , لتحقيػؽ الميػاـ كاألىػداؼ المجتمعيػة , مػف مػعؿ السػعى كرا  
اغتنػػػػاـ الاػػػػػرص العزمػػػػة لتكليػػػػػد وػػػػػيـ اجتماعيػػػػةن  مرغك ػػػػػة ك ػػػػركرية لتم يػػػػػة االحتياجػػػػػات  
 المجتمعيػػة , ككػػذلؾ لمعمػػؿ عمػػى نأػػر طػػرؽ كةسػػاليب م تكػػرة إلحػػداث الت ييػػر االجتمػػاعى

م تكػػػػرة لممأػػػػكعت كالصػػػػعك ات التػػػػى تكاجػػػػو المجتمػػػػا   كتسػػػػاىـ المنأػػػػكد كتقػػػػديـ حمػػػػكؿ 
فػى تحقيػؽ النمػك   -فػى جميػا ةنحػا  العػالـ   -دل ةىـ وطاعػات المجتمػا إحالجامعات ك

 إيجػػػادالمناسػػػب لسػػػكؽ العمػػػؿ , كالمسػػػاىمة فػػػى  االوتصػػػادل كاالجتمػػػاعى, كتقػػػديـ التعمػػػيـ
 تطكره  حمكؿ  لممأكعت كالصعك ات التى تعكؽ تقدـ المجتما ك 

   طار ذلؾ  تحددت مأكمة ال حث فى السؤاؿ الرئيسى التالى:إكفى 
 مػػا يم ػػى حاجػػات المجتمػػا  المصػػرية كيػػؼ يمكػػف تاعيػػؿ الريػػادة االجتماعيػػة لمجامعػػة

فى  ك  م ػرة كػؿ مػف الكاليػات المتحػدة األمريكيػة  كيعزز الععوة  يف الجامعة كالمجتما,
 ؟ى لممجتما المصرلكاليند , ك ما يتسؽ ما السياؽ الثقاف

جػرا ات مقترحػة تايػد فػى تعزيػز ر ػط إلػى إالتكصػؿ  تمثؿ ىػدؼ ال حػث الػرئيس فػىيك 
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 : 
يػػادة االجتماعيػػة مجػػاؿ لػػو ةىميػػة اكاديميػػة كعمميػػة , يعتمػػد عمػػى نيػػج وػػائـ تعػػد الر -

, كينظػػػر الػػػى  عمػػػى السػػػكؽ كتكظيػػػؼ الممارسػػػات التجاريػػػة , لحػػػؿ المأػػػاكؿ االجتماعيػػػة
حػػػػداث ا  األثػػػػر االجتمػػػػاعى ك  المأػػػركعات كالم ػػػػادرات االجتماعيػػػػة  اعت ارىػػػػا كسػػػػيمة لممػػػػؽ

  ية ى االصعح  كالعدالة االجتماعالت يير فى مجتما معيف كات اع نيج وائـ عم
ةف الريػػادة االجتماعيػػة لمجامعػػػة تعػػد كسػػيمة كليسػػػت ىػػدفا, كةف الرائػػد االجتمػػػاعى   -
 كوائد   لم ادرات كمأاريا الريادة االجتماعية   لمجامعة   –كمحاز  –م تكر 

                                                 

 )*( مدرس  قسـ التر ية المقارنة كاإلدارة التعميمية, كمية التر ية, جامعة عيف أمس 
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ميمػػػا فػػػى اسػػػتثمار رةس المػػػاؿ االجتمػػػاعى كدعػػػـ  ةف التعمػػػيـ الجػػػامعى يمعػػػب دكرا-
  االجتماعىماسؾ الت

  -الريػػػادل االجتمػػػاعى   -ريػػػادة مجتمعيػػػة  -لكممػػػات الماتاحيػػػة: ريػػػادة اجتماعيػػػةن  ا
    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: 



 

 

 

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

 2019مايو العدد      والعشرون  الخامسالمجمد 
285 

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 الاكػػري الريػػادل مػػف إعت ػػاره  ػػركرةن كعمميػػةن مدفكعػػةن  التكنكلجيػػا فػػي منتصػػؼ 

لعأريف لعمميًة متكاممًة متعددة األ عاد في القرف الحادل كالعأريف , كةنو ما مطمػا االقرف 
   تزايدى االىتماـ    الريادًة االجتماعية  األلاية الثالثة

فاى السنكات األميرة نمى االىتماـ   الريادًة 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 

حػػداث الت ييػػر فػػى مجتمػػػا معػػيف كات ػػاع نيجػػان وائمػػان عمػػى االصػػػعح  األثػػر االجتمػػاع ى كا 
 (i)االجتماعى كالعدالة 

إلػػػى اسػػػتمداـ  Social Entrepreneurshipكترجػػػا ريػػػادةي  األعمػػػاؿ االجتماعيػػػة   
ميػػػارات كممارسػػػات ريػػػادة األعمػػػاؿ لتحقيػػػؽ الميػػػاـ كاألىػػػداؼ االجتماعيػػػة   مػػػف مػػػعؿ 

العزمة لتكليد ويمان اجتماعيةن   جديػدةن ك  ػركريةن كالزمػةن لتم يػة السعى كرا  اغتناـ الارص 
االحتياجػػػات  المجتمعيػػػة , كػػػذلؾ العمػػػؿ عمػػػى نأػػػر طروػػػان كةسػػػالي ان م تكػػػرةن لتحايػػػز كدعػػػـ 
الت ييػػر االجتمػػػاعى اإليجػػػا ي ةك العمػػػؿ عمػػػى إطػػػعؽ مؤسسػػػات جديػػػدة تيػػػدؼ إلػػػى تقػػػديـ 

 االجيػػكد فػػي مجمميػػػا تعمػػؿ عمػػى ممػػؽ ويمػػػحمػػكؿ م تكػػرة لمأػػكعت المجتمػػػا , كةف ىػػذه 
اجتماعيػػػػػةن  إيجا يػػػػػة , كالنتػػػػػائج المترت ػػػػػة عمييػػػػػا يمكػػػػػف تقيميػػػػػا مػػػػػف الناحيػػػػػة االوتصػػػػػادية  
 اإل افة إلى ةثرىا اإلجتماعي اإليجا ي , كمف ةمثمػة ىػذه الجيػكد : جيػكد تطػكير التعمػيـ 

 (ii)الىتماـ   يـ   كمكافحة الاقر كالرعاية الصحية كتمكيف األفراد ذكل اإلعاوة كا
لتحقيػػػػػؽ الميػػػػػاـ كاألىػػػػػداؼ  تسػػػػػعىكيأػػػػػيري مػػػػػا سػػػػػ ؽ إلػػػػػى ةف الريػػػػػادةى االجتماعيػػػػػة 

 عػف طريػؽ اسػتمداـاالجتماعية   مف معؿ اغتنػاـ الاػرص لتكليػد ويمػان اجتماعيػةن مرغك ػة 
ةسػػاليب م تكػػرة إلحػػداث ت ييػػر اجتمػػاعى إيجػػا ي , ةك مػػف مػػعؿ إطػػعؽ مؤسسػػات تيػػدؼ 

  م تكرةن لمأكعت المجتما  إلى تقديـ حمكالن 
كت يؼي الريػادةي االجتماعيػة   ويمػةن إلػى المجتمػا كتقػدـ حمػكالن لممأػكعت االجتماعيػة   
كتسػػػعى لزيػػػادة الثػػػركة الأمصػػػية, كال تكلػػػد الريػػػادة االجتماعيػػػة   ويمػػػةن اجتماعيػػػةن   فقػػػط, 

مػف ميمػة أمصػية تتعمػؽ  كتنأػأ عمميػة الريػادةي االجتماعيػة    لكنيا تنأأ ةي ان الكظائؼ 
كمػا  , الرغ ة في ال د  في ت يير ةك تحكؿ اجتماعى مف معؿ السعى كرا  ةىداؼ ماديػة 

ةنيػػػػػا تقػػػػػـك  إسػػػػػياـ عميػػػػػؽ فػػػػػي المجمتػػػػػا , كلتحقيػػػػػؽ األىػػػػػداؼ   يحػػػػػرؾ ركادي األعمػػػػػاؿ 
االجتماعيػػػة   المػػػكارد لحػػػؿ المأػػػكعت المجتمعيػػػة , كتم يػػػة احتياجػػػات  إنسػػػانية ةساسػػػية 

   (iii)ا السكاف كالمجتمعات المحمية  يحتاجي



 

 

 

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

 2019مايو العدد      والعشرون  الخامسالمجمد 
287 

حيػػث ينظػػر لمريػػادة االجتماعيػػة   عمػػى ةنيػػا  نػػا  متعػػدد األ عػػاد , يأػػتمؿ عمػػى دافػػا 
االجتمػػػاعى , ىػػػى مػػػف ةجػػػؿ إ تكػػػار وػػػدرات  النسػػػ ة  لمريػػػادل إنسػػػاني , فريػػػادة األعمػػػاؿ 

لصػػعك ات كميػػارات إتمػػاذ القػػرار كالتركيػػز عمػػى العمػػؿ  اسػػتمرار  ػػالرغـ مػػف التعقيػػدات كا
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 

دي كسػيمةن , مما يعنػى ةف الريػادةى االجتماعيػة   تعػ(iv)المجتمعية كالثقافية كال يئية المنأكدة  
 لتحقيؽ ميامان كةىدافان اجتماعيةن   كليست ىدفان في حد ذاتيا  

كتساىـ الجامعاتي في جميا ةنحػا  العػالـ فػي تحقيػؽ النمػك االوتصػادل  كاالجتمػاعى 
المسػػػاىمة فػػػي ك ػػػا الحمػػػكؿ لمصػػػعك ات كالمأػػػكعت ك كتػػػكفير فػػػرص العمػػػؿ المسػػػتدامة 

,  كوػد تزايػد االىتمػاـ   الجامعػات كدكرىػا فػي المجتمعية التى تعكؽ تقدـ المجتما كتطكره 
كاالجتمػػػػػاعى , كماصػػػػػة فػػػػػي ظػػػػػؿ األزمػػػػػات االوتصػػػػػادية   –تحقيػػػػػؽ النمػػػػػك االوتصػػػػػادل  

العالمية , كالتى ة ػرزت دكر الجامعػة كمسػاىـ رئيسػي فػي تحقيػؽ التنميػة فػي ظػؿ اوتصػاد 
  فيػى لػـ (v)دـ المعرفة , كمػف مػعؿ تكليػد معػارؼ جديػدة تسػاىـ فػي تحقيػؽ الريػادة كالتقػ

تعػػػد مجػػػرد مؤسسػػػات لمتعمػػػيـ العػػػالى كال حػػػث , ىػػػدفيا مػػػن  درجػػػات عمميػػػة فػػػي مجمكعػػػة 
متنكعة مف المجاالت فقػط , كلكنيػا تحكلػت إلػى مؤسسػات تيػتـ  ػالتعميـ كال حػث , كعمييػا 

نتاج المعرفة كالمساىمة في حؿ الق ايا كالمأػكع فػي المجتمػا  تمسئكلية تدريب ال أر كا 
  (vi)   

زاد التعقيد كال مكض فػي عمػؿ الجامعػة , فعمػى الػرغـ مػف ةنيػا مطال ػة  التمسػؾ  كود
 نقػػػاط وكتيػػػا األساسػػػية كالتقميديػػػة , ةصػػػ حت مطال ػػػة  إنأػػػا  مجػػػاالت  حثيػػػة جديػػػدة تيػػػتـ 
 تػػػكفير حمػػػكالن لممأػػػكعت كالتحػػػديات المجتمعيػػػة , إلػػػى جانػػػب ات ػػػاع سمسػػػمة مػػػف ا ليػػػات 

مػػف الجامعػػة إلػػى الأػػركات كغيرىػػا مػػف المنظمػػات غيػػر  اليادفػػة لتسػػييؿ انتأػػار المعرفػػة
الر حيػػػة , ككػػػذلؾ التكيػػػؼ مػػػا احتياجػػػات  المجتمػػػا , كىػػػك مػػػا يعػػػد ويمػػػة م ػػػافة لمعمػػػؿ 

 (vii) الجامعي , كيجعؿ منيا كاحدة مف ةكثر المؤسسات مركنة في المجتما  
تجػػو إلػػى ىػػذا كمػػا  ومػػة المػػكارد الحككميػػة  ػػدةت الجامعػػات فػػي دكؿ العػػالـ الممتماػػة ت

التكسا فػي ففػاؽ المأػاركة مػا األفػراد كالمؤسسػات اإلنتاجيػة كالقطػاع المػاص   لمحصػكؿ 
عمػػى التمكيػػػؿ الػػعـز ألنأػػػطتيا الممتماػػة , حيػػػث يعػػدي تحقيػػػؽ المأػػاركة الأػػػع ية مػػف ةىػػػـ 
عناصر التنمية كماصة في الدكؿ النامية ألنيا تسيـ في تمايؼ العب  عػف كاىػؿ الدكلػة 

المسػػئكلية لػدفا عجمػة التنميػة , فالتنميػػة الأػاممة مسػئكلية مأػتركة  ػػيف  , كتحمػؿ جػز  مػف
 (  viii)الحككمات كةفراد المجتما كمؤسساتو 
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ـي ةف ػػؿ القػػكل ال أػػرل مػػف ذكل التميػػز الاكػػرل   كلمػػا كانػػت الجامعػػات األمريكيػػة ت ػػ
أػاركة كاإل تكار , مقارنةن  أل مؤسسات اجتماعيةن  ةمرل , فإف الكثير منيػا يعتمػدي عمػى م

االوتصػػادية  المعقػػدة التػػى تكاجييػػا ال يئػػات ك المجتمػػا فػػي تنػػاكؿ المك ػػكعات االجتماعيػػة 
المحميػػػة المحيطػػػة  الجامعػػػات كػػػالاقر كال طالػػػة كالجريمػػػة كفقػػػداف المػػػأكل , كغيػػػر ذلػػػؾ   
كيمكف لمجامعات القياـ  دكر ةساسى فػي إعػادة  نػا  المجتمعػات المحميػة الك يػرة كالصػ يرة 

   (ix)   
ريػادة االجتماعيػة   التحرص الجامعات فى الكاليات المتحػدة األمريكيػة , عمػى ك ػا ف 

كذلػػؾ رغ ػػة التكاصػػؿ مػػا المجتمػػا  لكسػػب الق ػػكؿ الرسػػمى كالمجتمعػػى ,   ػػمف ةكلكياتيػػا
مف معؿ العمؿ عمى تم ية احتياجات  المجتما كالمساىمة فى حؿ مأػكعتو كتطػكيره  مػا 

ائـ الت ير, مثاؿ جامعة ىارفػارد كجامعػة جنػكب كالياكرنيػا ك يتناسب ما الكاوا العالمى الد
 (x)جامعة ستاناكرد , كجامعة ككلكم يا , كجامعة  نسماانيا كجامعة لكس انجمكس    

حيػػث تأػػػكؿ اإلتجاىػػػات السػػػائدة فػػػي المجتمػػا األمريكػػػى نظػػػـ الجامعػػػات األمريكيػػػة  
عامػػة مػػف حكػػـ النم ػػة فػػي كويميػػا  أػػكؿ جزئػػى , كمػػف ةحػػد ىػػذه االتجاىػػات , الحركػػة ال

الكاليػػات المتحػػدة إلػػى اإليمػػاف  أػػكؿ ةك ػػر  المسػػاكاة , كةصػػ حت ةمريكػػا  كصػػايا   ةرض 
الاػػػػرص   جػػػػز ان مػػػػف الػػػػركح األمريكيػػػػة , كةصػػػػ   النػػػػاس مػػػػف جميػػػػا الط قػػػػات كاألكسػػػػاط 

ىػػك الطريػػؽ إلػػى الحػػراؾ اإلجتمػػاعي    –كال سػػيما التعمػػيـ العػػالى  –يعتقػػدكف  ػػأف التعمػػيـ 
(xi)  عمػػى سػػ يؿ المثػػاؿ  – كوػػد تػػـ تقػػديـ ةكؿ دكرة لريػػادة األعمػػاؿ فػػي جامعػػة ىارفػػارد-  

, كتصػػػػاعد االىتمػػػػاـ    ريػػػػادة األعمػػػػاؿ  االجتماعيػػػػة كدكرىػػػػا فػػػػى حػػػػؿ  ُْٕٗفػػػػي عػػػػاـ 
المأػػػكعت االجتماعيػػػة كات ػػػ  ذلػػػؾ فػػػى زيػػػادة   ػػػرامج الريػػػادة االجتماعيػػػة  كالأػػػيادات 

 xii)) في جميا ةنحا  الكاليات المتحدة   جاؿفى ىذا الم الممنكحة مف الجامعات

كػػذلؾ تمثػػؿ الريػػادةي االجتماعيػػة  الينػػد تسػػمية أػػاممة تسػػتمدـ لتصػػكير عمميػػة الت ييػػر 
 اىتمػػاـ االجتمػاعى , كىػػك مايػػـك متزايػػد األىميػػة , حيػث تنػػاؿ الريػػادة االجتماعيػػة    الينػػد 

ل ػركرة عػف طريػؽ تمكيميػا الحككمة كحرصيا الأديد عمى التركيج ليا كدعميا , كلػيس  ا
ةك عػػػف طريػػػؽ تقػػػديـ المأػػػكرة ليػػػا فقػػػط , كلكػػػف مػػػف مػػػعؿ تمكينيػػػا   كمػػػا تنػػػاؿ الريػػػادة 

فتمعػػب الريػػادةي االجتماعيػػة    (xiii)كدعػػـ وطاعػػات المجتمػػا الممتماػػة  اىتمػػاـ االجتماعيػػة   
ات لممنظمػات المجتمعيػػة دكران ىامػان فػػي تجسػػيد صػكرة الريػػادة االجتماعيػػة فػي جميػػا وطاعػػ

 المجتما , كمف  ينيا مؤسسات التعميـ العالى كالجامعى   
كمنظماتػو  الينػدل كوطاعػات المجتمػاالينديػة كفي ظؿ ىذا الكعى مػف و ػؿ الحككمػة 

كالحػػرص عمػػى ةف الينديػػة الممتماػػة تحظػػى الريػػادة االجتماعيػػة ةي ػػان  اىتمػػاـ  الجامعػػات 
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سػػعى الجامعػات إلػى امتيػار ةف ػػؿ تفتقػـك  كظياتيػا فػي مدمػػة المجتمػا كتحقيػؽ ريادتػو , 
الدكليػػػة , ليصػػػ   ىػػػذا ك األوميميػػػة  كالطػػػرؽ كالكسػػػائؿ لمتكاصػػػؿ مػػػا مجتمعاتيػػػا المحميػػػة 

( مػػكظايف ك  –ةع ػػا  ىيئػػة التػػدريس ك  –طػػعب التكاصػػؿ سػػمةن يتصػػؼ  يػػا الحػػـر الجػػامعى )
     (xiv)ك دعـ كتأييد الحككمة   community اإل افة إلى أركا  المجتما 

 (xv)ب دمج ثقافة مدمة المجتما في الجامعات اليندية ما يمى : كود تطم
ةف يككف عالمان مأاركان فػي المجتمػا,  وما يعني ةف يعتقد كيؤمف ع ك ىيئة التدريس 

 تمثؿ جز ان مف تحقيؽ ىكية الجامعة    Service Engagementفى المدمة  وكةف مأاركت
 ة كمجتمعيا    ركرة التعرؼ عمى الارص المتاحة ةماـ الجامع

 ةف يتـ إجػرا  التكاصػؿ الػدائـ دامػؿ الحػـر الجػامعى لت ػادؿ ةف ػؿ الممارسػات كالػدعـ
    المت ادؿ

تط يؽ ةف ؿ الممارسات عمى المستكل المؤسسى ل ماف مأاركة المدمة في نطػاؽ 
 الحـر   

ثقافػػة المجتمػػا  مػػفتعػػدي جػػز ان حيكيػػان  SE كيأػػير مػػا سػػ ؽ إلػػى ةف الريػػادة االجتماعيػػة
 الجامعى  اليند  

ستثمار في رةس الماؿ ال أرل , كفػي ظػؿ االىتمػاـ  كفى مصر ككعيان منيا  أىمية اال
إطػعؽ إسػتراتيجية التنميػة  َُِٔتػـ فػي ف رايػر  , تحقيؽ ريػادة المجتمػا كتحقيػؽ رفاىيتػو 

( ,  إعت ارىػػا اإلطػػار الحػػاكـ لمطػػط التنميػػة , ك مػػا يحقػػؽي ََِّالمسػػتدامة )رؤيػػة مصػػر 
,  َُُِإحتكائيػػان يمتمػػؼ فػػي م ػػمكنو عػػف ذلػػؾ النمػػك الػػذل كػػاف سػػائدان و ػػؿ ينػػاير  نمػػكان 
تزايػػػد معػػػو تحقيػػػؽ ةىػػػداؼ العدالػػػة االجتماعيػػػة  كزيػػػادة معػػػدالت التأػػػ يؿ كماػػػض ينمػػػك 

معدالت ال طالة , ماصة في ةكسػاط الأػ اب , نمػكان يراعػى إعت ػارات  االسػتدامة  كيحػافظ 
 (xvi)مستق ؿ ةف ؿ عمى حقكؽ األجياؿ القادمة في 

, ةنيػػػا سػػػتككف مصػػػر الجديػػػدة ذات اوتصػػػاد  ََِّكوػػػد حػػػددت مصػػػر فػػػي رؤيتيػػػا 
تنافسػػػى كمتػػػكازف كمتنػػػكع يعتمػػػد عمػػػى اإل تكػػػار كالمعرفػػػة , كوػػػائـ عمػػػى العدالػػػة كاإلنػػػدماج 
 االجتمػػػػاعى كالمأػػػػاركة ذات نظػػػػاـ إيككلػػػػكجي متػػػػزف كمتنػػػػكع يسػػػػتثمر ع قريػػػػة المكػػػػاف ,

 (xvii) المستدامة كليرتقي  جكدة حياة المصرييفكاإلنساف لتحقؽ التنمية 
كمف ةىداؼ ىذه االستراتيجية في  عدىا االوتصادل  : تحقيػؽ نمػك إحتػكائى كمسػتداـ 

ك ػالتكازل   , كدمج القطاع غير الرسمى فػي االوتصػاد  ة,كتكفير فرص عمؿ الئقة كمنتج
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ية منيػػا : العدالػػة أػػممت االسػػتراتيجية فػػي  عػػدىا االجتمػػاعى تحقيػػؽ عػػدة ةىػػداؼ إسػػتراتيج
االجتماعيػػة   , لمجتمػػا عػػادؿ متكػػاتؼ يتميػػز  المسػػاكاة فػػي الحقػػكؽ كالاػػرص االوتصػػادية  
كاالجتماعيػة   كالسياسػية ك ػأعمى درجػة مػف اإلنػدماج المجتمعػى , كةف يكػكف ىنػاؾ إتاحػػة 

يز في إطػار نظػاـ مؤسسػى , كػؼ  , عػادؿ يلمجميا لمتعميـ كالتدريب  جكدة عالية دكف تم
 (xviii)مستداـ, 

 - َُِٖكتزامنان ما تكجو مصر فى ىذه الاتػرة  صػدرى تقريػر التنافسػية العر يػة لعػاـ 
فػػػي إطػػػار م ػػػادرة مسػػػتق ؿ النظػػػاـ االوتصػػػادل  العػػػالمى ,  -الصػػػادر عػػػف ال نػػػؾ العر ػػػي 

عىرؼى رةس الماؿ ال أػرل  أنػو   يتػألؼ مػف المعػارؼ كالميػارات كالقػدرات التػى تتػراكـ لػدل 
مػػػدار حيػػػاتيـ  مػػػا يمكػػػنيـ مػػػف اسػػػت عؿ إمكانػػػاتيـ كػػػأفراد منتجػػػيف فػػػي األأػػػماص عمػػػى 

المجتما ,  حيث يمكػف إنيػا  الاقػر المػدوا, ك نػا  مجتمعػات ةكثػر تقػدمان مػف مػعؿ تنميػة 
كة ػػاؼ التقريػػر ةف ذلػػؾ يتطمػػب االسػػتثمار  فػػي ال أػػر عػػف طريػػؽ  ,رةس المػػاؿ ال أػػرل 

 (xix)الجيػد , كفػػرص العمػؿ , ك نػا  الميػػارات تػكفير الت ذيػة كالرعايػة الصػػحية , كالتعمػيـ 
وميمػػى  مكاكػػب لمتكجػػو العػػالمى الػػذل ينظػػر فيػػو  كىػػك مػػا يأػػيري إلػػى كجػػكد تكجػػو محمػػى كا 

 لممجتمعات كالأعكب  إعت ارىا وكل فاعمة  
 َُِٗ, تػـ إعػعف عػاـ  َُِٖكمف معؿ تكصيات المػؤتمر السػادس لمأػ اب عػاـ 

طػػعؽ المأػػركع ا لقػػكمى لتطػػكير نظػػاـ التعمػػيـ المصػػرل الجديػػد , كالػػذل   عػػاـ التعمػػيـ  , كا 
ت ػػمف اسػػتيداؼ : ر ػػط المطػػط كالمأػػركعات ال حثيػػة  الجامعػػات المصػػرية    احتياجػػات  

التػػػػى تكاجػػػػو  الدكلػػػػة كالمجتمػػػػا , كتكميػػػػؼ الجامعػػػػات المصػػػػرية  إيجػػػػاد حمػػػػكؿ لممأػػػػكعت
عػػػداد مطػػػة أػػػاممة عمػػػى مسػػػتكل الدكلػػػة لعػػػكدة األنأػػػطة ا المجتمػػػا لريا ػػػية كالانيػػػة , كا 

 (xx)كالثقافية  الجامعات المصرية   
كمما س ؽ يت   تكافر الرغ ة في تحقيؽ مصػر الجديػدة , فػي ظػؿ إطػار حػاكـ ليػذا 
التكجو وائـ عمى اوتصاد تنافسػى كمتػكازف كمتنػكع يعتمػد عمػى اال تكػار كالمعرفػة , كيرتكػز 

اػػرص االوتصػػادية  كاالجتماعيػػة   عمػػى العدالػػة كاالنػػدماج , يتميػػز  المسػػاكاة فػػي الحقػػكؽ كال
, كيػػؤمف  الػػدكر  كالسياسػػية , ياػػت  المجػػاؿ إلحتػػكا  كافػػة فئػػات المجتمػػا كال سػػيما الأػػ اب

   الريادل لمجامعات فى حؿ مأكعت المجتما كاحتكا  الأ اب 
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 مشكلت البحث : 
كؿ عمى الرغـ مف تكافر الرغ ة في تحقيؽ مصػر الجديػدة , إال ةنػو تأػيد مراحػؿ التحػ

الديمقراطى كاالصعح  االوتصادل  العحؽ لمثكرات ت يرات اجتماعيةن  كاوتصػادية  ناتجػة 
نييػػػار منظكمػػػة الحمايػػػة كالعدالػػػة االجتماعيػػػة    (xxi) عػػػف تراجػػػا النأػػػاط االوتصػػػادل كا 

 كعميو يحدد ال حث مأكمتة في عدة ة عاد: 
كاإلحصػػا  المصػػرل : تأػػير إحصػػا ات الجيػػاز المركػػزل لمتع ئػػة العامػػة  البعددد الول

سػػتة كتسػػعكف مميػػكف   ِٕٗ ٔٗإلػػى  َُِٕإلػػى ةف عػػدد سػػكاف مصػػر كصػػؿ فػػي عػػاـ 
نػػاث( ,  ّْٕ ِْٗةلػػؼ نسػػمة , ك م ػػت وػػكة العمػػؿ : كمائتػػاف كتسػػا كسػػ عكف )ذكػػكر و كا 

نػػاث ( كالمتعطمػػكف مػػنيـ:  ) َِٔ َِٔالمأػػت مكف مػػنيـ:  , كيصػػؿ  ِٖٔ ّْذكػػكر و كا 
 ٖ ُُ( إلػػى  َُِٕ – ََِٖيرات السػػنكية لػػذات الاتػػرة :)معػدؿ ال طالػػة  يػػنيـ كفقػػان لمتقػد

  %(xxii) 
 ػيف الأػ اب مػف  إلى ةف نس ة ال طالة  َُِٖكذلؾ تأير تقديرات ال نؾ الدكلى لعاـ 

حػكالي : تصػؿ ل فػي مصػر  عامػا( ِْ-ُٓاجمالى القكل العاممة فػى الأػريحة العمريػة ) 
ِّ ٔ %(xxiii )   ؾ الػػػػدكلى, فػػػػإف متكسػػػػط نسػػػػ ة ككفقػػػػان ةي ػػػػان إلحصػػػػا ات ال نػػػػكاي ػػػػا

عامػػػا( ِْ-ُٓ ػػيف الأػػ اب مػػف اجمػػالى القػػػكل العاممػػة فػػى الأػػريحة العمريػػة )  ال طالػػة 
كىػك مػا يأػيري إلػى ةف مصػػرى   (xxiv)    % ُْ َُلمأػرؽ األكسػط كأػماؿ ةفريقيػا ىػك: 

 تعدي مف الدكؿ ذات نس ة ال طالة األعمى في الأرؽ األكسط كأماؿ ةفريقيا  
 ؽ, يعحػػػظ الزيػػػادة المارطػػػة كالمزمنػػػة فػػػي عػػػدد مريجػػػى الجامعػػػات, كا  ػػػافةن لمػػػا سػػػ

حيػث يعجػزي العديػػد مػف مريجػى الجامعػػات عمػي الحصػػكؿ عمػى عمػؿ فػػي المجػاالت التػػى 
درسػػػػػكىا , كمػػػػػا يتمتػػػػػا العديػػػػػد مػػػػػنيـ  ميػػػػػارات غيػػػػػر معئمػػػػػة لمكظػػػػػائؼ التػػػػػى يتقػػػػػدمكف 

 (xxv)لأ ميا
ى فقػػداف إلتزامػػات المكاطنػػة ممػػا ةدل إلػػى إنتأػػار  عػػض المظػػاىر التػػى وػػد تأػػير إلػػ

 –مثػػؿ: مظػػاىر  ػػعؼ اإلنتمػػا , كالسػػم ية ,كالعم ػػاالة مػػف جانػػب الكثيػػر مػػف المػػكاطنيف 
, كعدـ الرغ ة في المأاركة فػي الق ػايا العامػة , كاإلحسػاس  -كماصة أ اب الجامعات 

لػػػدل الكثيػػػر مػػػنيـ  ػػػاإلغتراب فػػػي ةكطػػػانيـ , كأػػػيكع ظػػػكاىر العنػػػؼ كال مطجػػػة كالتعصػػػب 
كةنػػػو عمػػػى الػػػرغـ مػػػف  ةف الحػػػـر الجػػػامعى لػػػو ودسػػػيتو كىي تػػػو  (xxvi)دـ التسػػػام    كعػػػ

حترامػػػ لػػػدل كػػػؿ األجيػػػاؿ المتعاو ػػػة عميػػػو , كىػػػك يسػػػتمدي ىػػػذه المنزلػػػة الرفيعػػػة كالمكانػػػة  وكا 
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العاليػػة مػػف الجامعػػة ناسػػيا , إعت ارىػػا محػػراب الاكػػر كمنػػارة العمػػـ كالمعرفػػة , كالتػػى تاػػت  
كا مف عمكميا كفنكنيا, كيتمرجكا فييا أ ا ان وادران عمى اإلسػياـ  عممػو ة كا يا لمدارسيف لينيم

كفكػػرة فػػي اإلرتقػػا   مجتمعػػو كتحقيػػؽ ني ػػتو كتقدمػػو , إال ةف سػػاحتو تأػػيدي اليػػـك إنتأػػاران 
نتأار الاك ى دامػؿ القاعػات الدارسػية ك ػياع الكوػت فػي  كثيران مف الممارسات السم ية كا 

لتعميميػػػػة   كتطػػػػاكؿ  عػػػػضي الطػػػػعب عمػػػػى ةع ػػػػا  ىيئػػػػة ةمػػػػكر غيػػػػر مرت طػػػػة  العمميػػػػة ا
التػػػػدريس كعمػػػػى القيػػػػادات األكاديميػػػػة , كسػػػػك  الععوػػػػة  ػػػػيف الطػػػػعب ك ع ػػػػيـ الػػػػ عض  

(xxvii)  ممػػػا يتطمػػػب مػػػف الجامعػػػة ةف تمػػػارس ريادتيػػػا االجتماعيػػػة لممجتمػػػا دامػػػؿ الحػػػـر
 الجامعى كمارجو  
ادر التمكيػػؿ ,حيػػث يعػػد ةأػػارت إحػػدل الدراسػػات إلػػى محدكديػػة مصػػ:  البعددد النددا  

التمكيػػػػؿ الحكػػػػكمى المصػػػػدر الرئيسػػػػى لتمكيػػػػؿ التعمػػػػيـ العػػػػالى, كلكنػػػػو ال يكاػػػػى لمكاجيػػػػة 
متطم ػػات إصػػعح التعمػػيـ ,  اإل ػػافة إلػػى محدكديػػة التمكيػػؿ المػػارجى , كمػػف ثػػـ تػػدىكر 
الكاػػػا ة الدامميػػػة كالمارجيػػػة لمتعمػػػيـ , ككجػػػكد عجػػػز فػػػى إعػػػداد الجامعػػػات ممػػػا ةدل إلػػػى 

كثافة الطعب كندرة المكا مة  يف عػرض مريجػى التعمػيـ العػالى كاحتياجػات  سػكؽ  إرتااع
العمؿ إلى جانب الطمب المتزايد مف و ؿ ةصحاب األعمػاؿ عمػى المػريجيف ذكل الميػارات 

 (xxviii)المينية المتطكرة  
كةك ػػحت دراسػػة ةمػػرل إلػػي ةف التعمػػيـ العػػالى فػػى مصػػر يكاجػػو تحػػديات كثيػػرة مػػف 

 :مكيؿ , فيناؾ  ينيا مأكمة الت
 ػػػػعؼه فػػػػى كاايػػػػة المػػػػكارد الماليػػػػة فػػػػى الجامعػػػػات , كىػػػػى ال تكاكػػػػب زيػػػػادة الطمػػػػب 

 عميـ العالى , مما يؤدل إلى  عؼ ممرجاتو  تاالجتماعى عمى ال
ال تتناسب نس ةي اإلناػاؽ عمػى التعمػيـ العػالى عمػى مكازنػة الدكلػة  أػكؿ ةساسػى , فػى 

 ة فى التمكيؿ حيف تسيـ المأاركةي الأع ية  نس ة يسير 

عجػػػػز فػػػػى ميزانيػػػػة التعمػػػػيـ , كالعجػػػػز الك يػػػػر فػػػػى الػػػػدعـ المقػػػػدـ مػػػػف ةفػػػػراد المجتمػػػػا 
كمؤسسػػػاتو  مػػػا يػػػؤثر فػػػى  ػػػعؼ وػػػدرة التعمػػػيـ العػػػالى المصػػػرل عمػػػى مكاك ػػػة التطػػػكرات 

 العالمية 
تتزايػػػػد  القناعػػػػة  ػػػػأف تمكيػػػػؿ التعمػػػػيـ العػػػػالى ين  ػػػػى ةف يكػػػػكف مسػػػػئكلية جميػػػػا ةفػػػػراد 

يتزايد اإلتجاه نحػك مصحصػة التعمػيـ  اإل ػافة إلػى كجػكد  عػض حػاالت المجتما , حيث 
 (xxix)تقديـ المن  كالت رعات لمجامعة   
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 ػػالرجكع إلػػػى إحصػػائيات الجيػػػاز المركػػزل لمتع ئػػػة العامػػة كاإلحصػػػا   :البعددد النالدددث
المصػػػػرل , فػػػػى تصػػػػكيره كوياسػػػػو لممػػػػدمات االجتماعيػػػػة   التػػػػى تؤدييػػػػا المنظمػػػػات غيػػػػر 

انػػة ) الجمعيػػات كالمؤسسػػات األىميػػة ( الممتماػػة , كالتػػى ت مػػ  كفػػؽ إحصػػا  الحككميػػة المع
كىػػك مػػا يؤكػػد تمقػػى ىػػذه  (xxx)( منظمػػة غيػػر حككميػػة معانػػة    ّٕٓٓ)ـ , َُِٔعػػاـ 

ةفَّ السػػائدى  الجمعيػات كالمؤسسػات األىميػة المسػػاعدة كدعػـ الدكلػة , فػى مقا ػػؿ ذلػؾ يعحػظ
فػى مصػر حالػة مػف الػكىف كالممػكؿ   -عامػة   صػاة – حاليان فى معم  المجتما المػدنى

, كةنَّػو تػػـ تاسػػير ىػػذة الحالػة لعػػدة ةسػػ اب , منيػػا   ال ػ كط االوتصػػادية  المتزايػػدة, كتعقػػد 
نسػػحاب الأػػ اب إلػػى الا ػػا  اإلفترا ػػى ,  كتأػػا ؾ المت يػػرات االجتماعيػػة   كالثقافيػػة , كا 

 اإل ػػافة إلػػى إرت ػػاط مػػا ىػػك كالأػػعكر العػػاـ  عػػدـ جديػػة الكثيػػر مػػف المنظمػػات األىميػػة , 
مػػاص  مػػا ىػػك عػػاـ  سػػ ب تػػدامعت المصػػال  الأمصػػية ألفػػراد كجيػػات مػػا مايػػـك الناػػا 
العػػاـ كالمصػػمحة العامػػة , كىػػى السػػمة الرئيسػػة كالماتر ػػة فػػى عمػػؿ مؤسسػػات كمنظمػػات 

مما يؤكد مأكمة ال حث كالحاجػة الػى تاعيػؿ الريػادة االجتماعيػة  (xxxi)المجتما المدنى   
 عة  لمجام

غيػػػابي الحػػػكار المجتمعػػػى حػػػكؿ إدارة الجامعػػػات كاألسػػػمكب األف ػػػؿ   البعدددد الرابددد  
لتمطػػػيط ةنأػػػطتيا ,كال ػػػدائؿ التمكيميػػػة المتاحػػػة لمجامعػػػات فػػػى ظػػػؿ نظػػػاـ متكامػػػؿ لمروا ػػػة 
كالمتا عة , كذلؾ   ا ية الم ادئ الماصة  الأاافية كالمسا لة كالمأاركة فػى صػنا القػرار 

,كىك مايأػير إلػى غيػاب الجيػات غيػر الحككميػة كالتػى تمثػؿ  (xxxii)فى إدارة الجامعات 
 المجتما عف المأاركة فى العمؿ الجامعى 

, يعحػػظ فييػػا ةف  َُِٖإنجػػازات كزارة التعمػػيـ العػػالى لعػػاـ   اسػػتقرا  :المػػامسال عػػد 
جميعيا إنجازات كجيكد وائمة غمى الدعـ الحككمى لائات ماصة  ػالمجتما , سػكا  كانػت 

ص إيػػػع  اىتمػػػاـ  مػػػاص  رعايػػػة الطػػػعب األوػػػؿ حظػػػان مػػػف ذكل األسػػػر الاقيػػػرة فيمػػػا يمػػػ
, (xxxiii)كالمناطؽ النائية كرعاية المتاكويف كالمكىػك يف , ك رعايػة كدعػـ متحػدل اإلعاوػة 

عمى الرغـ مف ةف ىذا يعد مسئكلية مجتمعية كىك ما يار و كاوا عػالمى جديػد وػائـه عمػى 
 ف  الصال  العاـ  المسئكلية المأتركة لجميا المعنيي

ةف الجامعػػػة المصػػػرية  كمػػػف مػػػعؿ العػػػرض السػػػا ؽ لمأػػػكمة ال حػػػث كة عادىػػػا, ت ػػػيفَّ 
كنكعيػػة تعمػػيـ ال   -تعمػػؿ فػػى ظػػؿ كاوػػا يتسػػـ   إرتاػػاع نسػػ ة  ال طالػػة  ػػيف  المػػريجيف  

ك تػػػكافر ممػػػاطر الاقػػػر كالتيمػػػيش لػػػ عض فئػػػات المجتمػػػا ,  -تتناسػػػب مػػػا سػػػكؽ العمػػػؿ 
ب الأ اب إلى الا ا  اإلفترا ى , كالأعكر العاـ  عػدـ جديػة الكثيػر إنسحا اإل افة إلى 
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القيػػػاـ  ػػػدكرىا الريػػػادل  ةأصػػػ  ى مػػػف ال ػػػركرل ةٍف تتػػػكلى الجامعػػػف مػػػف المنظمػػػات األىميػػػة
 العالمية  –لممجتما , كماصة مف  عد تراجا دكر الدكلة فى ظؿ األزمات االوتصادية  

 ؿ الرئيس التالى:كعميو يمكف صياغة مأكمة ال حث فى السؤا
 مػػا يم ػػى حاجػػات المجتمػػا  المصػػرية لمجامعػػة كيػػؼ يمكػػف تاعيػػؿ الريػػادة االجتماعيػػة

فى  ك  م رة كؿ مف الكاليات المتحدة األمريكيػة  كيعزز الععوة  يف الجامعة كالمجتما ,
 ؟كاليند , ك ما يتسؽ ما السياؽ الثقافى لممجتما المصرل

 أهذاف البحث :
 األىداؼ التالية : يسعى ال حث لتحقيؽ

مػػف حيػػث : الماىيػػة   لمجامعػة االجتماعيػػة   لمريػػادة  النظريػة األسػػس عمػػى الكوػكؼ-
 ركاد األعماؿ المجتمعييف   –المؤسسات المجتمعية الااعمة  –المجاالت  –الم ادئ 
لمجامعػػػة فػػػى الػػػدكؿ محػػػؿ الدراسػػػة , مػػػف  التعػػػرؼ عمػػػى كاوػػػا الريػػػادة االجتماعيػػػة  -

 ى المحاكر المحددة  معؿ التركيز عم
التكصػؿ إلػػى مجمكعػػة مػػف اإلجػرا ات المقترحػػة التػػى مػػف أػأنيا ةف تايػػد فػػى تعزيػػز -

فى تحقيؽ رفاىيتو مف معؿ ريادتيػا  كيساىـ, ك  ما يم ى حاجاتو ر ط الجامعة  المجتما 
 لو  

 أهميت البحث :
كمػف  ينيػا ال حث فى اىتمامو  إستثمار رةس الماؿ ال أرل فػى مصػر  ةىميةي  تتحدد-

الذل يمثؿ رةس ماؿ  أػرل غنػى  كةمػؿ المسػتق ؿ ,  –أ اب الجامعات  –أريحة الأ اب 
كىػػك مػػا يتطمػػب ةف تعمػػؿ الجامعػػات عمػػى حػػث ىػػؤال  الأػػ اب عمػػى المأػػاركة كالمسػػاىمة 
فػػى مجػػاالت التنميػػة , مػػف مػػعؿ إطػػعؽ اإلمكانػػات كالقػػدرات اليائمػػة الكامنػػة لػػدييـ , ك 

 الريادة ليـ كلمجتمعيـ  إستثمارىا فى تحقيؽ 
وػػد تايػػد مػػا يتكصػػؿ إليػػو مػػف إجػػرا ات مقترحػػة إلػػى اإلسػػياـ فػػى تنميػػة رةس المػػاؿ -

االجتماعى كتعزيز التماسؾ كاإلندماج الكطنى كدمج كمأػاركة الأػ اب كػركاد لممأػركعات 
 االجتماعية ككأفراد فاعميف فى المجتما  
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طػػػرح عػػػدة  فػػػى اتػػػو , ك مػػػا يايػػػدتعزيػػػز ر ػػػط الجامعػػػة  احتياجػػػات  المجتمػػػا كتطمع-
كتأكيػد مقترحات التى تايد فػى تكثيػؽ الععوػة  ػيف الجامعػة كالمجتمػا  قطاعاتػو الممتماػة , 

 ك ما يايد فى تعزيز الععوة الت ادلية  ينيما   دكرىا فى حؿ المأكعت االجتماعية

 حذود البحث :
لمجامعػة عمػى  ماعيػة  كيقتصر ال حػث فػى تناكلػو لمريػادة االجت : الحدود الموضوعية

 ما يمى:

 المايـك كالم ادئ األساسية لمريادة االجتماعية    الماىية : -ةكال 

 ك نماذج لركاد مجتما معاصريف  - الريادل االجتماعى كسماتو –ثانيا 
 ة رز الجيات كالمؤسسات كالمنظمات الااعمة   -ثالثا

 فى العالـ المعاصر نماذج تط يقية لمريادة االجتماعية لمجامعة  -را عان 
 يقتصر ال حث عمى فى تناكلو لمم رات األجن ة المعاصرة عمى: الحدود المكا ية  

 إعت ارىػػػػػا مػػػػػف الػػػػػدكؿ الرائػػػػػدة فػػػػػى تحقيقيػػػػػا لمريػػػػػادة : الكاليػػػػػات المتحػػػػػدة األمريكيػػػػػة-
 عمػػػى مسػػػتكل العػػػالـ , كلمػػػا تممكػػػو مػػػف جامعػػػات عريقػػػة  فػػػى ىػػػذا المجػػػاؿ االجتماعيػػػة  

مػػى جػػامعتى ىارفػػارد ك أػػيكاجك لككنيمػػا تمػػثعف نمػػكذجيف نػػاجحيف فػػى فيقتصػػر ال حػػث ع
 ريادتيما االجتماعية  

 BRICSتمثػػػؿ الينػػػد إحػػػدل دكؿ   القػػػكم الصػػػاعدة  , كىػػػى دكؿ ال ػػػريكس الينػػػد: -
كالتػػػى تأػػػمؿ ممػػػس دكؿ ال رازيػػػؿ , كركسػػػيا , كالينػػػد , كالصػػػيف , كجنػػػكب ةفريقيػػػا كىػػػى 

يػػػا عمػػػى إنأػػػا  كيػػػاف اوتصػػػادل يعمػػػؿ عمػػػى تأػػػجيا مجمكعػػػة مػػػف الػػػدكؿ اتاقػػػت فيمػػػا  ين
كيقتصػػر ال حػػث عػػؿ  (xxxiv)التعػػاكف التجػػارل كالسياسػػى كالثقػػافى  ػػيف الػػدكؿ األع ػػا   

جػػامعتى دليػػى ك ةأػػككا كذلػػؾ لككنيمػػا تممكػػاف م ػػرة متميػػزة فػػى مجػػاؿ الريػػادة االجتماعيػػة 
 كذاتا سمعة مأيكد ليما فى ريادتيما لممجتما  

 مصطلحاث البحث :

   Social Entrepreneurshipدة العمال االجتماعية ريا

 اسػػتقرا  الكتا ػػات المتمصصػػة ات ػػ   تعػػدد المصػػطمحات المسػػتمدمة عنػػد تنػػاكؿ ريػػادة 
 Social)األعمػػػػػػػػػاؿ المجتمعيػػػػػػػػػة  , حيػػػػػػػػػث  ت ػػػػػػػػػيفى ةفَّ  كػػػػػػػػػع المصػػػػػػػػػطمحيف:
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Entrepreneurship) (Community Entrepreneurship),   يسػػػػتمدماف  ,
 راف لػػذات المعنػػى, كيكمػػف اإلمػػتعؼ فػػى نطػػاؽ التط يػػؽ ةك الممارسػػة  الت ػػادؿ كيأػػي

 كفيما يمى  ياف لذلؾ :

جماعػة مػف األفػراد ذات تنظػيـ  ج  Communityبالتحميل المغوي تع د  كممدة جمجتمد   ف
مأػػترؾ ةك مصػػػال  مأػػػتركة   ةك اىتمػػػاـ ات مأػػػتركة تجمعيػػػـ معػػػا ككػػػذلؾ تسػػػتمدـ 

 localجماعػػػػػة محػػػػػددة كمحػػػػػدكدة مثػػػػػؿ: : مػػػػػا   Community"كممػػػػة  مجتمػػػػػا 

Community"   ينمػػػا  , "Society مجتمػػػا ةكثػػػر اتسػػػاعان   يجمػػػا كيأػػػمؿ عػػػدة :
كىػػػػك يتصػػػػؼ  ػػػػالتنكع كالتعػػػػدد   كعميػػػػو يعػػػػد  Communitiesجماعػػػػات كمجتمعػػػػات 

    Community, ةعػػـ كةأػػمؿ مػػف مايػػـك مجتمػػا  معنػػى Social"مايػػـك  مجمتػػا 
(xxxv) 

تفاق دول  حول التعريف أو مدداخل تحيييادا   إيوجد حت  الن كما يجدر بالذكر أ ه ال 
: فقػػد يسػػتمدـ مصػػطم   أو حتدد  إتفدداق وتوافددق عددالم  حددول المخدد م  الم ددتخدم

Social Entrepreneurship   الريػػػػػػػادة االجتماعيػػػػػػػة   ةك الم ػػػػػػػادرة و المأػػػػػػػركع
ت ػادؿ , , كالمذيف يستمدماف في  عػض األحيػاف  الSocial Enterprisesاالجتماعى  

, Societal Entrepreneurshipالريػػادة المجتمعيػػة   اإل ػػافة إلػػى مصػػطم  ثالػػث 
كالذل يستمدـ عمى األوؿ في  عض المناطؽ عمى مستكل العػالـ , كا  ػافةن إلػى ذلػؾ 

فػػي المعنػػى كاالسػػتمداـ مػػا  ػػيف   largely overlapsلػػكحظ ةفَّ  ىنػػاؾ تػػدامؿ ك يػػر 
 Societalكمصػػطم   ريػػادة االجتماعيػػة ,ال Social Entrepreneurshipمصػػطم  

entrepreneurship    ف ا كمترادفػام, ممػا دعػى إلػى اسػتمداميالريػادة المجتمعيػة . 

Synonymously (xxxvi  ) 

 –كوػػػد  ػػػرزت الريػػػادةي االجتماعيػػػة   كمطمػػػب دعػػػت إليػػػو الحاجػػػة لتأكيػػػد ال عػػػد االجتمػػػاعى 
ـ  تحقيػػؽ األر ػػاح كالمكاسػػػب اإلنسػػانى فػػي ريػػادة األعمػػاؿ , كىػػك المنحػػػى الػػذل إىػػت

 –كفػي ة سػط معانييػا  –االجتماعية   اإلنسانية, حيث  يقصد  الريػادة االجتماعيػة   
القيػػػػاـ  األعمػػػػاؿ مػػػػف ةجػػػػؿ و ػػػػية اجتماعيػػػػةن  , كيأػػػػاري إلييػػػػا  اسػػػػـ  ريػػػػادة اإليثػػػػار 

"Altruistic Entrepreneurship    حيػػث يجمػػا ةصػػحاب المأػػركعات االجتماعيػػة ,
ػػػػف مػػػػف حيػػػػاة األفػػػػراد المػػػػرت طيف  ػػػػيف التجػػػػار  سأل ة كالق ػػػػايا االجتماعيػػػػة    طريقػػػػة تيحى

كالمعنػػػيف  الق ػػػية , فيػػػـ ال يقيسػػػكف نجػػػاحيـ مػػػف حيػػػث الػػػر   , فالنجػػػاح لمنظمػػػى 
المأػركعات كالم ػادرات االجتماعيػة   يعنػى ةنيػـ وػد وػامكا  ت يػر العػالـ ل ف ػؿ كةنػػو 
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التػػػػػى تسػػػػػتمدـ م ػػػػػادرات الريػػػػػادة  غال ػػػػػان مػػػػػا ينجػػػػػذب النػػػػػاس إلػػػػػى األنأػػػػػطة التجاريػػػػػة
المجتمعية, ألنيـ يساعدكف في حؿ مأكمة اجتماعيةن  عندما يناقكف ةمكاالن عمػى أػ  
يحتػػاجكف إليػػو ةك يريدكنػػو   فعنػػدما يقػػـك رائػػد األعمػػاؿ االجتماعيػػة    جنػػى األمػػكاؿ 
عػػػف طريػػػؽ  يػػػا أػػػ  مػػػا , يعػػػرؼ عمػػػع  الأػػػركة ةف عمميػػػة الأػػػرا  التػػػى وػػػامكا  يػػػا 

   (xxxviiد في دعـ ةمر محدد كةنيـ يساىمكف في حؿ مأكمة اجتماعيةن   )ستساع

فى ىذا التعريؼ تـ االأػارة الػى الرائػد االجتمػاعى كدكره , ككػذلؾ يػتـ تعرياػو  أنػو أػمص 
يقػػـك  تاسػػيس أػػركة يكػػكف ىػػدفيا الرئيسػػى ىػػك إحػػداث ت ييػػر اجتمػػاعى إيجػػا ى  ػػدال 

قميف الػػذيف يقكمػػكف  ػػدكر ( كةنػػو مػػف رجػػاؿ األعمػػاؿ المسػػتxxxviiiمػػف تحقيػػؽ ر ػػ  )
ككػػع  الت ييػػر فػػى المجتمػػا , كيعممػػكف عمػػى اسػػتمداـ األسػػاليب كاألفكػػار الم تكػػرة , 
كاغتنػػاـ الاػػرص التػػى  ػػيعيا األمػػركف , إنيػػـ يعممػػكف عمػػى ا تكػػار حمػػكؿ مسػػتدامة 

 (xxxix يدؼ ت يير المجتما نحك األف ؿ   )

 منهج البحث وخطىاته :
دافػػػو , يت ػػػا ال حػػػث المػػػنيج المقػػػارف لمناسػػػ تو فػػػى  ػػػك  مأػػػكمة ال حػػػث كحػػػدكده كةى

 لتحقيؽ ةىدافو , ككفؽ المطكات اإلجرائية التالية : 
 تحديد اإلطار العاـ لم حث    الخ وة الول  
 : الريادة االجتماعية   لمجامعة فى العالـ المعاصر )اطار نظرل ( الخ وة النا ية
دة االجتماعيػة لمجامعػة فػى الكاليػات : كصؼ كتحميػؿ ثقػافى لكاوػا الريػاالخ وة النالنة
 المتحدة األمريكية   
 : كصؼ كتحميؿ ثقافى لكاوا الريادة االجتماعية لمجامعة فى اليند  الخ وة الرابعة

لمجامعػػػة  : إجػػػرا  دراسػػة مقارنػػة تاسػػيرية لكاوػػػا الريػػادة االجتماعيػػةالخ ددوة الخام ددة
  دكلتى المقارنة  

مكعة مف اإلجرا ات المقترحػة فػى  ػك  الدراسػة التكصؿ إلى مج الخ وة ال اد ة  
النظريػػة كالدراسػػة 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 

 ة رز معم  األلاية الثالثة كتداعياتيا االجتماعية     :كالة
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   ، وتتضمن لمجامعات  ماهية الريادة االجتماعية    نا ياً 
 األساسية    ياكم ادئ ك لريادة االجتماعيةامايـك   ُ
    وسمات كالريادل االجتماعى   ِ
 ة رز الجيات كالقطاعات الااعمة     ّ
 ية لمجامعة  مريادة االجتماعلتط يقات معاصرة    ْ
درا ة وخفية   في الواليات المتحدة المريكية جامعةمالريادة االجتماعية لنالنا   
   تحميمية
   درا ة وخفية تحميميةالا د  في  جامعةمالريادة االجتماعية لرابعا   

 تحميل ميارن لواق  الريادة االجتماعية لمجامعة في كل من الواليات المتحدةخام ا   
   كاليند  االمريكية
 اجراءاته الميترحة  تائج البحث و  اد ا  

 ككما يت   فيما يمى :
 أوال  أبرز مالم  اللفية النالنة وتداعياتاا االجتماعية     

لمجامعػػػػػػات تحتػػػػػػاج إلػػػػػػى ت ييػػػػػػر الػػػػػػنمط الاكػػػػػػرل السػػػػػػائد  إفَّ الريػػػػػػادة االجتماعيػػػػػػة  
Paradigm Shift المجتمعػػػات حاليػػان وػػػد  , حيػػث إف الصػػعك ات كالتحػػػديات التػػى تكاجػػو

تكػػكف نتػػاج لطريقػػة تاكيػػر تركػػز عمػػى  الجػػز   كتتجاىػػؿ   الكػػؿ  , كىػػذه الرؤيػػة تعجػػز عػػف 
فيػػػـ ةك تاسػػػير ةك التن ػػػك   تطػػػكرات الكاوػػػا الاعمػػػى   ككفػػػؽ طػػػرح ودمػػػو عػػػالـ التػػػاري  إيػػػاف 

ذه في دارستو التاريميػة عػف تطػكر المجتماعػات اإلنسػانية تاسػيران ليػ  Ian Morrisمكريس 
الرؤيػػػة, يػػػرل فيػػػو ةف حركػػػة التقػػػدـ اإلنسػػػانى وػػػد إرت طػػػت تاريميػػػان  قػػػدرة المجتمعػػػات عمػػػى 
تطكيػػا  نيتيػػا الط يعيػػة, كاالوتصػػادية  كاالجتماعيػػة   كالاكريػػة لتحقيػػؽ مػػا تصػػ ك إليػػو مػػف 
ةىداؼ   كلكف حركة التقدـ ىػذه فػي حػد ذاتيػا تممػؽ مأػاكؿ نحػك الحمػكؿ التػى تسػتمدميا 

جة ىذه المأاكؿ تؤدل  ػدكرىا إلػى مأػاكؿ ةك ػر , كىػك مػا ةطمػؽ عميػو   المجتمعات لمعال
  , كعند مراحؿ معينة مف التطكر تجتمػا ىػذه Paradox Developmentمع مة التقدـ   

 (xl)المأاكؿ لت ا ما يمكف تسميتو   السقؼ الصمب   عمى حركة المجتما كتقدمو   
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صػػػع ة , فإمػػػا ةف ت يػػػر مػػػف  ممػػػا يترتػػػب عميػػػو ةف تكػػػكف المجتمعػػػات ةمػػػاـ ميػػػارات
ممارسػػػتيا السػػػائدة كتطػػػكر ةفكػػػاران كممارسػػػات جديػػػدةن, فتػػػنج  فػػػي تجػػػاكز ىػػػذا السػػػقؼ ةك 

كيصػػاب المجتمػػا  ,تتمسػػؾ  ممارسػػاتيا القديمػػة , فتتكوػػؼ حركػػة التطػػكر المجتمعػػى ككػػؿ
 ػػػالرككد , ثػػػـ  عػػػد فتػػػرة  التػػػدىكر , كر مػػػا االنييػػػار الأػػػامؿ  كيػػػرل مػػػكريس ةف مجتمعنػػػا 

اصر ود كصؿ إلػى مثػؿ ىػذه المحظػة , كالتػى تمثػؿ مرحمػة إنتقاليػة  ػيف انييػار النظػاـ المع
 (xli)العالمى الحالى كظيكر معم  النظاـ الجديد  

 كيرصد ال حث تكافقان ما ىذه الرؤية عدة معم  ليذا النظاـ الجديد : 
ةي لػـ تعػد فالدكل: تراج  دور الدولة اليومية في ميابل تخاعد دور المجتم  المد  -

ىى الكحدة المركزية األساسية في النظاـ العالمى, كما كانت عميو فػي السػا ؽ , ك ماصػة 
كاجتماعيةن  محميػة كعالميػة منافسػة   حيػث ةصػ حت الدكلػة  اوتصادية في ظؿ  ركز وكل 

المعاصػػػرة م ػػػطرة إلػػػى تاكيػػػؾ ة نيتيػػػا الأػػػمكلية لصػػػال  المجتمعػػػات المحميػػػة مػػػف مػػػعؿ 
ل  مؤسسػػات المجتمػػػا المػػػدنى ال ازغػػة   كالتنػػػازؿ فػػػي ناػػس الكوػػػت عػػػف العمركزيػػة كلصػػػا

عديػػػد مػػػف مجػػػاالت سػػػيادتيا التقميديػػػة لصػػػال  المؤسسػػػات الدكليػػػة كالككنيػػػة , األمػػػر الػػػذل 
سيؤدل إلى  جعؿ مؤسسات الدكلة ةوؿ محكريةن ةك مركزيةن كما كانػت عمييػا فػي السػا ؽ , 

كػػؿ أػػ  يقػػا  ػػمف حػػدكدىا فػػي إطػػار حػػيف كانػػت تحتكػػر كػػؿ أػػ , ةك مؤىمػػو إلحتكػػار 
فػػػي مقا ػػػؿ تػػػدعيـ دكر مؤسسػػػات  المجتمػػػا المػػػدنى فػػػي تقػػػديـ المػػػدمات  (xlii)سػػػيادتيا   

   (xliii)ككافة االحتياجات  األساسية ل فراد كماصة في دكؿ العالـ الثالث 
كىك ما ةتاحى المجػاؿ لمؤسسػات المجتمػا المػدنى لممأػاركة فػي تقػديـ المػدمات ككافػة 

األساسػػية ل فػػراد , فاألصػػؿ فػػي الععوػػة  ػػيف الدكلػػة كالمجتمػػا المػػدنى ةنيػػا االحتياجػػات  
عتمػػػاد مت ػػػادؿ كتكزيػػػا لػػػ  , كليسػػػت ععوػػػة تنػػػاوض ةك مصػػػكمة ,  ركادععوػػػة تكامػػػؿ كا 

فالمجتما المدنى ما ىك إال ةحده تجميات الدكلة الحديثة, التى تكفر أرط ويامػو عػف طريػؽ 
ميػا األطػراؼ كالجماعػات دامػؿ المجتمػا   كمػا ةف تقنيف نظاـ لمحقػكؽ يػنظـ ممارسػات ج

كاالجتماعيػػػػػة    وتصػػػػادية المجتمػػػػا يعتمػػػػد عمػػػػى الدكلػػػػػة فػػػػي القيػػػػاـ  كظائاػػػػػو األساسػػػػية اال
كالتعميمية مف معؿ ما ت عو مف تنظيمات , فالدكلة كالمجتما المػدنى متعزمػاف ال دكلػة 

مػػدنى ىػػك كليػػد وػػكة الدكلػػة مػػف دكف مجتمػػا كال مجتمػػا مػػف دكف دكلػػة ,  ػػؿ إف المجتمػػا ال
كمػف ةجػػؿ مكازنػػة وكتيػػا   كةفَّ الدكلػػة تسػػتطياي ةٍف تسػيـ فػػي تقكيػػة المجتمػػا المػػدنى ةك فػػي 
تطػػكر مجتمػػػا مػػػدنى صػػحى مػػػف مػػػعؿ ك ػػا وػػػكانيف كا ػػػحة وا مػػة لمتط يػػػؽ لعمػػػؿ ىػػػذا 

 (xliv) المجتما   كةي ان تقديـ حكافز لو  
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لػػة االجتماعيػػة   تع يػػر عػػف غيػػاب يعػػدي غيػػاب العدا غيدداا العدالددة االجتماعيددة   -
ذا كػػاف نظامنػػا  التجػػانس سػػكا  عمػػى الصػػعيد العػػالمى ةك الصػػعيد القػػكمى ةك الػػكطنى   كا 
العػػػالمى يعػػػد نظامػػػان يسػػػتندي إلػػػى واعػػػدة عػػػدـ التجػػػانس فػػػي القػػػكة كالثػػػركة كعػػػدـ االسػػػتقرار 

الأػػماؿ االجتمػػاعى , كىػػى األسػػس التػػى تقسػػـ المجتمػػا العػػالمى إلػػى الأػػماؿ كالجنػػكب , 
الػذل يمتمػػؾ الثػػركة كالقػكة كالسػػيطرة, كالجنػػكب الاقيػر الػػذل يسػػتمب الأػماؿ مػػكارده, كيسػػعى 
إلػػى حرمانػػو مػػف إمػػتعؾ القػػكة كالسػػيطرة عميػػو    حيػػث نجػػد ةفَّ الك ػػا العػػالمى يع ػػر عػػف 
غيػػاب العدالػػة االجتماعيػػة   عمػػى الصػػعيد العػػالمى , كىػػى الحالػػة التػػى يمكػػف ةف تتسػػاوط 

 (  xlv)يات األدنى لتنأر عدـ العدؿ عمى ساحتيا  عمى المستك 
كغيػػػاب العدالػػػة تػػػنعكس ةثػػػاره عمػػػى الكاوػػػا لتأػػػكؿ كاوعػػػان ينتأػػػري فيػػػو الاقػػػر كالتيمػػػيش 
االجتمػػاعى , كفػػي العػػادة يت ػػافر إتسػػاع مسػػاحة التيمػػيش االجتمػػاعى مػػا عمػػؽ غيػػاب 

عيػػة   الممتماػػة فػػػي العدالػػة االجتماعيػػة   , فيػػؤدل إلػػى زيػػادة الاجػػكة  ػػيف الائػػات االجتما
 إعت ارىػػػػػػا كسػػػػػػميةن لتجػػػػػػاكز  كىػػػػػػك مػػػػػػا يسػػػػػػتدعى الريػػػػػػادة االجتماعيػػػػػػة   (xlvi)المجتمػػػػػػا, 

كتعمػػػيـ العمػػػؿ االجتمػػػاعى مطمػػػب ‘  المأػػػكعت المجتمعيػػػة ك مػػػا يحقػػػؽ رفاىيػػػة المجتمػػػا 
 (xlvii)لتحقيؽ العدالة يرتكز عمى دعائـ ةر ا : 

  وتصادية المساكاة االجتماعية   كاال تأكيد-
 ز كرامة الناس كويمتيـ  تعزي-
 العمؿ نحك االستدامة ال يئية  -
 اإلعتراؼ  أىمية الععوات اإلنسانية  دعـ-
يأػػيد عالمنػػا المعاصػػر تصػػاعد  رأس المددال المعرفددي كبددديل لددرأس المددال ال يدددى -

ةىميػػة رةس المػػاؿ المعرفػػي ك ػػديؿ لػػرةس المػػاؿ النقػػدل , كذلػػؾ نظػػران لمػػا يعانيػػو العػػالـ مػػف 
متتالية , جعمتو يتجو إلى إعادة النظر فيما يتمػذ مػف تػدا ير كيت عػو مػف  اوتصادية ةزمات 

 ية  وتصادفليات لمكاجية ةزماتو اال
ـي منػػػذ الر ػػػا األميػػػر مػػػف القػػػرف الما ػػػى كمػػػازاؿ , ىيمنػػػة العديػػػد مػػػف  فقػػػد أػػػيدى العػػػال

ؽ , كمػػػػا الماػػػػاىيـ عمػػػػى المأػػػػيد الػػػػدكلى كالعكلمػػػػة كالتجػػػػارة اإللكتركنيػػػػة كتحريػػػػر األسػػػػكا
ناكذىا عمى مسرح العمميػات االوتصػادية  العالميػة, لصاح يما مف  سط القكل االوتصادية 

ع ػػػػر سمسػػػػمة مػػػػف اإلنػػػػدماجات كاالسػػػػتحكاذات , عػػػػعكةن عمػػػػي ظيػػػػكر تكػػػػتعت اوتصػػػػادية  
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 اإل ػػافة إلػػى التراكمػػات الديناميػػة لجممػػة مػػف العكامػػؿ المتااعمػػة ة رزىػػا تطػػكر تكنكلكجيػػا 
إلػػػى التن ػػػؤ  تحكيػػػؿ   Peter Drukerتصػػػاالت , ممػػػا دعػػػا  يتردراكػػػر المعمكمػػػات كاإل

المجتمعػػات نحػػك مجتمػػا المعرفػػة مؤكػػدان ةفَّ عمميػػة التحػػكؿ فػػي تككينيػػا عمميػػة اجتماعيػػةن  
كىػػػػػك مػػػػػا يمثػػػػػؿ تصػػػػػاعد ةىميػػػػػة الجانػػػػػب  (xlviii)ةكثػػػػػر مػػػػػف ككنيػػػػػا عمميػػػػػة اوتصػػػػػادية , 

 االجتماعى  جانب الجانب االوتصادل    
المعاصر ليكأػؼ عػف أػكؿ جديػد مػف ةأػكاؿ السػمطة كىػي سػمطة  كما يج  عصرنا

المعرفػػة , كىػػي ةكسػػا مػػف حيػػث الممارسػػة , كةكثػػر ديمقراطيػػة كعػػدالن, كةوػػؿي عمقػػان كسػػيطرةن 
كاحتكػػاران   كىػػى  ط يعػػة الحػػاؿ ليسػػت ةل معرفػػة, كلكنيػػا المعرفػػة األكثػػر تقػػدمان , كاألكثػػر 

عرفػة ,  قػدر مػا تمنحػو لممػالكيف لزماميػا كالممسػػكيف فاعميػة , كاألسػرع ةنتأػاران , إال ةفَّ الم
 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 

تػػػى يمكػػػف لماقػػػرا  كال ػػػعاا  اكتسػػػا يا عػػػف العنػػػؼ , كعػػػف رةس المػػػاؿ , كىػػػى المعرفػػػة ال
كا  داعيا, كتأكيميا  إرادتيـ كحرصيـ الذاتى فيص حكا  يػا ةوكيػا  , كىػك مػا يجعميػا تأػكؿ 
تيديػػدان مسػػتمران ل وكيػػػا  , حتػػى كىػػػـ يسػػتمدمكنيا  ػػػد ال ػػعاا  , كىػػػذا سػػيككف المحػػػكر 

 (xlix)األساسى لصراعات المستق ؿ 
اصػطمحت ىيئػةي األمػـ المتحػدة عػاـ  م دتدامة  التعميم لتحييدق الت ميدة البشدرية ال-
, عمػػػى تعريػػػؼ التنميػػػة  أنيػػػا  العمميػػػات التػػػى  مقت ػػػاىا تكجػػػو الجيػػػكد لكػػػؿ مػػػف  ُٔٓٗ

األىػػػػػػالى كالحككمػػػػػػة لتحسػػػػػػيف األحػػػػػػكاؿ االوتصػػػػػػادية  , كاالجتماعيػػػػػػة   , كالثقافيػػػػػػة فػػػػػػي 
فػػػي تقػػػدميا المجتمعػػػات المحميػػػة لمسػػػاعدتيا عمػػػى اإلنػػػدماج فػػػي حيػػػاة األمػػػـ , كاإلسػػػياـ 

 أف ؿ ما يمكف فالتنمية  مايكميػا العػاـ تت ػمف تطػكير األرض , كالمػدف , كالمجتمعػات 
, ككذلؾ االوتصاد كاألعماؿ التجارية كالمأركعات , كاألنأػطة , كاسػتيعؾ المػكارد , كمػا 
ـي  يصػػػحب ذلػػػؾ مػػػف زيػػػادة فػػػي عمميػػػات اإلنتػػػاج فػػػي المجػػػاالت الممتماػػػة   كوػػػد سػػػار العػػػال

فػػي ىػػذا اإلتجػػاه مػػف التنميػػة لسػػنكات طكيمػػة و ػػؿ ةف يكتأػػؼ األثػػر السػػم ي  مطػػى حثيثػػة 
لتمػػؾ األنأػػطة عمػػى كككػػب األرض , حيػػث كاجػػو العػػالـ مطػػكرةى التػػدىكر ال يئػػى كتنػػاوص 

    (l)المكرد مما ةدل إلى انتأار الاقر كعدـ العدالة 
لتػػػى تم ػػػػي كمػػػف ىنػػػا نأػػػأ مايػػػػـك التنميػػػة المسػػػتدامة, كالتػػػى تعػػػػرؼ  أنيػػػا   التنميػػػة ا

احتياجات  األجياؿ الحالية , دكف المماطرة  قػدرة األجيػاؿ القادمػة عمػى تحقيػؽ احتياجػات 
ىـ ىػى األمػرل  كوػد كرد مايػـك التنميػة المسػتدامة  لممػرة األكلػي  أػكؿ رسػمى فػي تقريػر 
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 Our عنػكاف : مسػتق منا المأػترؾ  ُٕٖٗصػادر عػف المجنػة العالميػة لمتنميػة كال يئػة عػاـ 

Common Future (li) 
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 

حػػػػك األىػػػػداؼ االجتماعيػػػػة   التػػػػى ةصػػػػ حت عمػػػػى ناػػػػس وػػػػدر األىميػػػػة الاكػػػػر التنمػػػػكل ن
   (lii)كاألىداؼ االوتصادية  

كما مطما التسعينيات , تزايدى االىتمػاـ   ال عػد ال أػرل فػي التنميػة , كتنػامى الحػديث 
حػػكؿ كػػكف التنميػػة ال أػػرية يجػػب ةال تقتصػػر عمػػى الجيػػؿ الحا ػػر , لكنيػػا تمتػػد كتسػػتمر 

,  ُِٗٗالقادمػة , كظيػػر ذلػػؾ جميػان فػػي تقريػػر التنميػة ال أػػرية عػػاـ كفػا ن  حقػػكؽ األجيػػاؿ 
 Sustainable Humanكالػػذل وػػدـ لماكػػر التنمػػكل مايػػـك   التنميػػة ال أػػرية المسػػتدامة 

Development   ك ػػػذلؾ تطػػػكر مايػػػػـك التنميػػػة ال أػػػرية إلػػػى مايػػػـك التنميػػػة ال أػػػػرية ,
متصاران مايـك التنمية المستدامة      (liii) المستدامة , كا 

كتعددت تعرياات التنمية المستدامة فمنيا مف عرفيػا عمػى ةنيػا تكسػيا ميػارات النػاس 
كوػػػدراتيـ مػػػف مػػػعؿ تكػػػكيف رةس مػػػاؿ اجتمػػػاعى لتم يػػػة حاجػػػات األجيػػػاؿ الحاليػػػة  أعػػػدؿ 
طريقػػة ممكنػػة , دكف اإل ػػرار  حاجػػات األجيػػاؿ العحقػػة , كفػػي ىػػذا تأكيػػد عمػػى الجانػػب 

تدامة , كالػػػػذل يمػػػتصي  حقػػػػكؽ األفػػػػراد الأمصػػػػية كاالجتماعيػػػػة   االجتمػػػاعى لمتنميػػػػة المسػػػػ
كالسياسية ككافة حقػكؽ اإلنسػاف ,  اإل ػافة إلػى  نػا  الععوػات االجتماعيػة   التػى تجعػؿ 
المجتمػػػا متماسػػػكان كالحاػػػاظ عمػػػى اليكيػػػة الثقافيػػػة , كاحتػػػراـ الت اينػػػات السياسػػػية كالثقافيػػػة 

يجاد أعكر  اإلنتم  (liv)ا  كالترا ط كالمسئكلية تجاه المجتما كاالجتماعية   , كا 
فالتنميػػة ال أػػرية المسػػتدامة ىػػى نظريػػة فػػي التنميػػة االوتصػػادية  كاالجتماعيػػة   , ال 
االوتصاد فحسػب ,  ػؿ تجعػؿ اإلنسػاف منطمقيػا كغايتيػا , كتتعامػؿ مػا األ عػاد ال أػرية ةك 

ات الماديػة  إعت ارىػا أػرطان االجتماعية   لمتنمية  إعت ارىا العنصر المييمف ,كتنظر لمطاوػ
 (lv)مف أركط تحقيؽ ىذه التنمية 

 نا يا  ماهية الريادة االجتماعية لمجامعة   
 يتناكؿ ال حث ماىية الريادة االجتماعية   , كفقا ل  عاد التالية : 



 

 

 

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

 2019مايو العدد      والعشرون  الخامسالمجمد 
303 

 األساسية    يام ادئك  مايـك لمريادة االجتماعية-ُ
 سماتو  ك  الريادل االجتماعى-ِ
 كالقطاعات الااعمة    ة رز الجيات-ّ
 مريادة االجتماعية لمجامعة  لتط يقات معاصرة -ْ

 ككما يت   فيما يمى :
    األساسية يام ادئك  مايـك لمريادة االجتماعية -ُ

, ليػػػا تػػػاري  طكيػػػؿ كظػػػاىرة اجتماعيػػػةن   تأػػيري الكتا ػػػات إلػػػى ةف الريػػػادة االجتماعيػػػة  
اؿ  حػث تنػامى االىتمػاـ   ػو منػذ نيايػة القػرف منذ ةكائؿ القرف التاسا عأر , إال ةنيا كمج

الما ى كمطمػا األلايػة الثالثػة , فالريػادة االجتماعيػة   ىػى نػكع مػف األعمػاؿ التػى تيػدؼ 
إلى تعريؼ كتأميص المأاكؿ كالحاجات االجتماعيػة  , كاسػتعماؿ م ػادئ ريػادة األعمػاؿ 

دارة مأػػػػركع اجتمػػػػاعى يحقػػػػؽ ت ييػػػػر اجتمػػػػاعى مط مػػػػكب, كيقػػػػيس ركاد إلنأػػػػا  كتنظػػػػيـ كا 
األعمػػػاؿ االجتماعيػػػة   ةدا ىىػػػـ  ػػػالر   المػػػادل كةي ػػػان  القيمػػػة االجتماعيػػػة   التػػػى وػػػدميا 
المأػػػركع لممجتمػػػا   كيسػػػعى ركادي األعمػػػاؿ االجتماعيػػػة   لتحقيػػػؽ ةىػػػدافان متنكعػػػةن تأػػػمؿ 
 االجتمػاعى كالثقػافي كال يئػػى   كتػرت ط ىػػذه األعمػاؿ فػي كثيػػر مػف األحيػػاف  قطػاع التطػػكع
كالمنظمات غير الر حيػة كيعت ػر ركاد األعمػاؿ االجتماعيػة   ةفَّ الػر   المػادل ال يتنػاوض 

العمػؿي مػف فائػدة لممجتمػا إ ػافةن إلػى  وما المناعة العامػة , فيقػاس النجػاح ةي ػا  مػا حققػ
   (lvi) لالر   الماد

ـ  يػػا كمػػا يقصػػدي  الريػػادة االجتماعيػػة     أنيػػا مجمػػكع اإلجػػرا ات كاألعمػػاؿ التػػى يقػػك 
المكاطنػػكف ل نػػا  المؤسسػػات كتطكيرىػػا فػػي سػػ يؿ إ تكػػار الحمػػكؿ لممع ػػعت االجتماعيػػة   
مثؿ: الاقر , كالمرض , كاألمية , كالاساد ال يئى , كانتياؾ حقػكؽ اإلنسػاف كو ػايا الاسػاد 

كةفَّ المقيػاس الحقيقػي لمريػػادة  (lvii), حيػث يمكػف تحسػيف الحيػاة كةسػ ا يا لكثيػػر مػف ال أػر
عية   يجب ةف يككف عمؿ م اأػر يكلػد نقمػو نكعيػة فػي الطريقػة التػى يػتـ  يػا تم يػة االجتما

   (lviii)الحاجات االجتماعية   
كفي ىذا السياؽ تعرؼ ريػادةي  األعمػاؿ االجتماعيػة   عمػى ةنيػا مػنيج لحػؿ المأػاكؿ 
التػػػى تكاجػػػة المجتمػػػا  أفكػػػار جديػػػدة كم دعػػػة ةك تطػػػكير فكػػػرة مكجػػػكدة مسػػػ قان  يػػػدؼ حػػػؿ 

مجتمػػا مػػا  طريقػػة مسػػتدامة كرياديػػة , فالريػػادة االجتماعيػػة   تيػػدؼ إلػػى تطػػكير  مأػػكعت
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وامة مأركعات اوتصادية  تنمكية متكاممة كمستقمة ماليان ل ماف اإلسػتمرارية  المؤسسات كا 
دمػػػعن كتسػػػتمـز نمػػػكذج ذك عائػػػد مػػػالى حتػػػى كةف كػػػاف  كاالسػػػتدامة , كتحتػػػاج إلػػػى ةف تيػػػدألرى 

كتمتمؼ عف الريادة التجاريػة التػى تركػز جيكدىػا فػي تطػكير ةك اليدؼ منيا غير ر حي , 
تػػػػكفير مػػػػدمات لتكسػػػػػيا األر ػػػػاح كاألسػػػػكاؽ ,  ينمػػػػػا يظػػػػؿ اليػػػػدؼي الرئيسػػػػػي مػػػػف الريػػػػػادة 
االجتماعيػػة   سػػد احتياجػػات  المجتمػػا  منتجػػات ةك مػػدمات تممػػؽي تػػأثيران مجتمعيػػان كاسػػعا 

ثمريف كالثانيػػػة لػػػدييا إلتػػػزاـ تجػػػاه ةفػػػراد النطػػػاؽ , فػػػاألكلى لػػػدييا إلتػػػزاـ رئيسػػػي تجػػػاه المسػػػت
المجتمػػػا , كيمكننػػػا القػػػكؿ إذان ةفَّ الريػػػادة االجتماعيػػػة   ىػػػي ىمػػػزة الكصػػػؿ  ػػػيف نمػػػكذجى 
العمػػؿ الر حػػي كالعمػػؿ الميػػرل , فيػػى تنأػػ  مأػػركعات ىػػدفيا اصػػعح  المجتمػػا , كفػػي 

 (lix)   ناس الكوت تحقيؽ ةر اح إلعادة استثمارىا مف ةجؿ االستدامة كالتنمية
كينظر لمريادة االجتماعية   عمػى ةنيػا عمميػة اكتأػاؼ الاػرص لمق ػا  كالت مػب عمػى 
الصعك ات كالمأػكعت المجتمعيػة كالمؤسسػية , كمعالجػة إمااوػات السػكؽ المتعمقػة  تػكوير 

مػػػػف مػػػػعؿ تقػػػػدـ السػػػػما كاالحتياجػػػػات  العزمػػػػة لممجتمػػػػا  السػػػػما العامػػػػة  , كمأػػػػركعات 
,   Social Enterprisesم ػػادرات مجتمعيػػة  تقػػديـ التػػى تتػػكلى, المؤسسػػات االجتماعيػػة 

 ات االجتماعية   كتتعدد ةنأطتيا كمدماتيا لتأمؿ : ر متعددة كمتنكعة , فتتعدد الم اد
 م ادرات اجتماعية تقدـ فرص كةنأطة مر حة تطرح مف معؿ : -ُ

 مأركع اجتماعى غير ر حي  
 مأركعات تتـ ع ر مصادر ر حية  

 اكات ما أركات تجارية ىادفة لمر     إوامة أر 

 تمكيؿ األفكار الجديدة كالم تكرة   -ِ
 تأسيس مؤسسات اجتماعيةن  م تكرة   -ّ

 (lx)تعزيز المنظمات االجتماعية القائمة  -ْ

 (lxi)كعمى ةف تتكافر في ىذه األنأطة عدة سمات ةساسية : 
 ليا نتائج كفثار اجتماعيةن  كا حة -
 ؤأرات كةدكات لقياس ا ثار االجتماعية   اليادفة  تستمدـ م-
 ع ةك المنظمة  ك تحقؽ كتكفر االستدامة المالية لممأر -
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لمريػادة االجتماعيػة   dynamic processكما تأير الكتا ات إلى الط يعػة الديناميكيػة 
 اعى, ةك ت ييػر اجتمػ Create Social Value, كالتى تيدؼ إلى تحقيػؽ ويمػة اجتماعيػة  

,  إعت ارىػا محاكلػةن لتحمػؿ الممػاطر  ككفقان لكجية النظػر ىػذه تيعػرؼ الريػادة االجتماعيػة ,
كاإل تكػػػار لتكليػػػد ةر ػػػاح األعمػػػاؿ لممجتمػػػا ككػػػذلؾ تتعػػػدد المؤسسػػػات المجتمعيػػػة  , فمنيػػػا 

كاوتصػػادية  , ةل  –كاجتماعيػػةن   -المؤسسػػات االجتماعيػػة   التػػى تمعػػب ةدكاران  : مدميػػة 
ـ  ػأدكار مزدكجػة فمنيػا مدميػة كةمػرل لجنػى األر ػاح , فجنػى األر ػاح  النسػ ة ليػا ةنيا تقػك 

 (lxii)كسيمة لتقديـ المدمات كتحقيؽ المياـ   
ةنيػػا: ةل نأػػاط ةك ميػػزة يمكػػف ةف يقػػدميا طػػرؼ    Servicesكيقصػػدي ىنػػا  المدمػػة 

  لطػػرؼ ةمػػر كتكػػكف فػػي صػػكرة غيػػر مممكسػػة فػػي األسػػاس كال ينػػتج عنيػػا ممكيػػة أػػ  مػػا 
كالتى تقػدـ فػي أػكؿ نأػاط ةك فائػدة ةك مناعػة  كاسػطة طػرؼ معػيف إلػى طػرؼ معػيف إلػى 

يػػرت ط إنتاجيػا ةك تقػػديميا  منػػتج مممػكس , كتيػػدؼ إلػػى  التػػىطػرؼ ةمػػر كلػػيس  ال ػركرة 
 (lxiii)إأ اع الرغ ات كاالحتياجات  

 كػػػذلؾ تعػػػرؼ الريػػػادة االجتماعيػػػة  أنيػػػا العمميػػػة التػػػى يػػػتـ مػػػف معليػػػا انأػػػا  ىياكػػػؿ
اجتماعيػػة , كاوامػة الععوػػات  ينيػا مػػف مػعؿ الممارسػػات التػى تحقػػؽ المنػػافا  –اوتصػادية 

االجتماعية كتحافظ عمييا   كمػا تعػرؼ  أنيػا اوامػة المأػركعات لتحقيػؽ غايػات اجتماعيػة 
,  ػػػػػدال مػػػػػف تحقيػػػػػؽ األر ػػػػػاح , كةف األر ػػػػػاح التػػػػػى يػػػػػتـ الحصػػػػػكؿ عمييػػػػػا مػػػػػف كرا  ىػػػػػذه 

د احتياجػػػػات  مجمكعػػػة معينػػػة محركمػػػة , كمػػػا كصػػػػات المأػػػركعات تسػػػتمدـ لصػػػال  سػػػ
الريػػػادة االجتماعيػػػة  اعت ارىػػػا تكليػػػد ويمػػػة اجتماعيػػػة مػػػف مػػػعؿ م ػػػادرات كمأػػػاريا م تكػػػرة 

تحقػػؽ ةر ػػاح يجػػرل إعػػادة اسػػتثمارىا مػػف ةجػػؿ مزيػػد مػػف العمػػؿ نحػػك تحقيػػؽ  (lxiv)كرائػػدة 
فادة المجتما     (lxv)األىداؼ االجتماعية كا 

جتماعية  أنيا ىذه الجيكد التى تنطكل عمى اإلسػتمداـ الم تكػر كما يقصد  الريادة اال
, كجمػا المػكارد كاغتنػاـ الاػرص مػف ةجػؿ تحايػز الت ييػر االجتمػاعى ةك تم يػة االحتياجػػات  

   (lxvi)االجتماعية , كايجاد حمكؿ لممأاكؿ الجذرية التى تكاجو المجتما  
 ص االتية : كما تكصؼ الريادة االجتماعية  انيا تأتمؿ عمى المصائ

تعمؿ عمػى نأػر كاطػعؽ العنػاف لقيمػة جديػدة لممجتمػا , كذلػؾ مػف مػعؿ اسػت عؿ -
 كاستثمار امكانات غير مست مة  
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تحػػدث تػػكازف مسػػتقر كلكػػف غيػػر عػػادؿ  ط يعتػػو نظػػرا ألنػػو يػػؤدل الػػى تيمػػيش ةك -
 معاناة أريحة مف المجتما , كىى غير المستايدة  

ف  أػػػكؿ م اأػػػر لتقػػػديـ منػػػتج ةك مدمػػػة ةك منيجيػػػة ةف الػػػركاد االجتمػػػاعييف  يعممػػػك -
 (lxvii)عمؿ تحث غمى ت يير الك ا ال راىف 

كمف زاكية مكممة لممايـك , ثمة مايـك يتكافؽ كيتكامػؿ مػا مايػـك الريػادة االجتماعيػة   
, كىػػػػك منظػػػػكر يتسػػػػؽ مػػػػا  Social Enterprises, كىػػػػك المأػػػػركعات االجتماعيػػػػة   

يػػػة كاألىػػػداؼ االجتماعيػػػة   ل فػػػراد كالجماعػػػات كالمجتمػػػا الم ػػػادرات كالمأػػػركعات التعاكن
 أسػػره , كعميػػو فػػإف المأػػركع االجتمػػاعى ينػػتجي ةك ي يػػا السػػما كالمػػدمات  أػػكؿ مسػػتمر , 
كيكاجو مدل ك ير مػف الممػاطر االوتصػادية  , كالحػد األدنػى مػف العمػؿ المػدفكع األجػر , 

درجػػة عاليػػة مػػف االسػػتقعلية   ةىػػداؼ كا ػػحة كىػػك إفػػادة المجتمػػا كتحقيػػؽ  –كلػػو ىػػدؼ 
ععكةن عمى ذلؾ م ػادرة ةطمقيػا مجمكعػة مػف المػكاطنيف كلػدييا سػمطة صػنا القػرار التػى ال 
تعتمػػد عمػػػى ممكيػػة رةس المػػػاؿ , كلكػػف عمػػػى م ػػدة الممكيػػػة المأػػتركة كالع ػػػكية الارديػػػة , 

 (  lxviii)كاإلمتيارية , كالع كية الديمقراطية الماتكحة  
االجتماعيػػػة  العديػػػد مػػػف نمػػػاذج األعمػػػاؿ المكجػػػكدة  ػػػالمجتما , كعميػػو تػػػرت ط الريػػػادة 

كالتػػػػى تسػػػػطيا منظماتػػػػو كمؤسسػػػػاتو اسػػػػتمداميا لتحقيػػػػؽ ةىػػػػدافان مكجيػػػػة نحػػػػك  نػػػػا  ويمػػػػة 
 (lxix)لممجتما 

كال يئػة متناميػة  سػرعة فػي العػالـ  كر ما ياسر ىذا التطكر ًلكىكف التحديات االجتماعيػة
األعمػاؿ  ريػادة عية  النس ة لمكثيريف ىك ةكثػر جاذ يػة مػف, كذلؾ ةفَّ مايـك الريادة االجتما

 التجارية لدل المجتما   
 مما س ؽ يت يف ةف الريادة االجتماعية ترتكز عمى ثعثة ة عاد ةساسية :

 ةىداؼ اجتماعية تستيدؼ تحقيؽ ويـ مرغك ة اجتماعيا  -

 ثمار الريادة االجتماعية ود التأمؿ الجميا  -

 يكف , كككع  ليؤال  المست عديف ككككع  لمت يير الركاد االجتماع-
التػػػى تصػػػدت لمحاكلػػػة تعريػػػؼ الريػػػادة المجتمعيػػػة , تعػػػددت  لفػػػي ظػػػؿ تعػػػدد الػػػرؤ ك 

م ػػادئ الريػػادة المجتمعيػػة لتأػػمؿ عػػدة م ػػادئ ةساسػػية  تأػػترؾ فييػػا ىػػذه الػػرؤل المتعػػددة  
 (lxx) لتأمؿ :
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ىػدؼ كا ػ  معمػف , كيكػكف اليػدؼ : ةم عمؿ إجتماعي ينطمؽ مف اليدؼك كح -
مف 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 

   الماؿالمأاركة ألصحاب ك كليس فقط تحقيؽ ةوصى ودر مف الر   

: مف مػعؿ المؤسسػات المجتمعيػة التػى تم ػي حاجػات  ةثر اجتماعى إيجا ي تحقيؽ-
 المجتمعات كالائات التى ىمأتيا جيات فاعمة في السكؽ 

: حيػث تيػدؼ الريػادة المجتمعػة إلػى إنجػاز مػا سػماه جكزيػؼ  التاكير غير التقميػدل-
تػاج غال ػان   التدمير المعؽ  كىك ليس سكل تحكؿ ثكرل في نمط إن Schumpeterأكم تر

 ما يرت ط  مايـك الريادة المجتمعية  نطاويا الكاسا , 
عمػػػػى الريػػػػادة المجتمعيػػػػة ةف تت ػػػػمف اسػػػػتراتيجية اسػػػػتعماؿ األسػػػػاليب المسػػػػتدامة : -

تحقػؽ االسػتدامة الماليػة لكسػب الػدمؿ عمػى سػ يؿ المثػاؿ : اإل ػداع القا ػؿ لمتكيػؼ كالقػادر 
 ار الس اوة القا مة لمتط يؽ عمى نطاؽ كاسا ةف   يتمطى  النطاؽ المحمى مف معؿ األفك

دكرنا رئيسػينا فػي  الػركاد االجتمػاعيكف :  يجػب ةف يمعػب المسئكلية عف رفاىيػة ال يئػة-
مػػف ةنيػػـ يعنػػي  أػػكؿ غيػػر م اأػػر  , كتحسػػيف ال يئػػة سػػكا   أػػكؿ م اأػػر ةك غيػػر م اأػػر

   سكؼ ي منكف ةنيـ ال ي ركف  ال يئةيـ معؿ عمم

ستحصؿ القكل العاممة عمى ظركؼ عمػؿ ةف ػؿ ألف  ةف ؿ :تكفير ظركؼ عمؿ -
األعمػػػاؿ االجتماعيػػػة ليسػػػت  يػػػدؼ تعظػػػيـ الػػػر  , كلكػػػف ألفَّ ةكلئػػػؾ الػػػذيف لػػػدييـ أػػػ ؼ 
لممسػػاىمة فػػي المجتمػػا كال يئػػة سػػيديركف ةعمػػاالن تجاريػػة اجتماعيػػةن  فػػى منػػاخ عمػػؿ فمػػف 

  عيد عف التكتر   

    الريادى االجتماع  و ماته  –3
يتـ كصؼ ركاد األعمػاؿ االجتمػاعييف كأ طػاؿ إجتمػاعييف يسػتمدمكف ميػارات تنظػيـ 

, كةنيػػػػػـ ةي ػػػػػان ةفػػػػػراد م ػػػػػدعيف يممقػػػػػكف ةفكػػػػػار اجتماعيػػػػػةن  جديػػػػػدة , تم ػػػػػي  المأػػػػػركعات
االحتياجات  المجتمعية , كةنيـ يتمتعكف  العديد مػف المصػائص مثػؿ : الجػرةة كالطمػكح , 

ح اليػػػػػػدؼ كاإللتػػػػػػزاـ ,كالأػػػػػػجاعة , كالمركنػػػػػػة , ك لث ػػػػػػات , كك ػػػػػػكالمثػػػػػػا رة , كالرؤيػػػػػػة , كا
كالممػػاطرة , كالتاكيػػر اإلسػػتراتيجى , كالتركيػػز عمػػى العمػػع  , كمػػا يتمتعػػكف  عقميػػة تنظػػيـ 

    (lxxi)المأركعات 
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كيعػػػدي الػػػدافا الرئيسػػػي لمم ػػػادريف اإلجتمػػػاعييف ىػػػك ممػػػؽ ويمػػػة لممجتمػػػا عػػػف طريػػػؽ 
ة , كا  تكػػار يػػالتجاريػة لمعالجػػة المأػػاكؿ االجتماع –إسػتمداـ ةسػػاليب كممارسػػات األعمػػاؿ 

ة  تػػػكفير سػػػما يػػػحمػػػكالن اجتماعيػػػةن   جديػػػدةن , كمػػػا وػػػد يقػػػـك ةصػػػحاب المأػػػركعات االجتماع
رث  ةكمػػدمات  أسػػعار ةعمػػى مػػف التكماػػة  يػػدؼ تحقيػػؽ ر ػػ  يحقػػؽ  ػػو ويمػػة اجتماعيػػةن , كا 

ى ييػػػدؼ  الدرجػػػة فصػػاحب المأػػػركع االجتمػػاع (lxxii)مسػػتداـ فػػػي المجتمعػػات المحميػػػة, 
األكلػى مػف كرا  تمػػؾ األعمػاؿ إلػى تحقيػػؽ األثػر اإلجتمػاعي اإليجػػا ي كالاائػدة االجتماعيػػة   

 (lxxiii)الم تكرة 
اإلجتمػػاعييف ,  فرجػػاؿ األعمػػاؿ ك كتميػػز الكتا ػػات مػػا  ػػيف رجػػاؿ األعمػػاؿ التجػػارييف 

عمػػػػاؿ التجػػػػارييف ييتمػػػػكف  تحقيػػػػؽ األر ػػػػاح كالمكاسػػػػب الماليػػػػة الماصػػػػة  ينمػػػػا رجػػػػاؿ األ
اإلجتماعييف يتجيكف نحك تكليد ويمػة اجتماعيػةن  عامػة كةي ػان حػؿ المأػكعت االجتماعيػة   

 (lxxiv) , كةفَّ الماؿ ىك مجرد كسيمة لتحقيؽ غاية  
كلعمػػو مػػف الجػػدير  الػػذكر ةنَّػػو وػػد أػػكؾ الػػ عض فػػي ىػػذا التمييػػز  ػػيف رجػػاؿ األعمػػاؿ 

ىنػػػػػاؾ نمػػػػػاذج مػػػػػف الرةسػػػػػمالييف  التجاريػػػػػة كرجػػػػػاؿ األعمػػػػػاؿ االجتماعيػػػػػة   ,  إعت ػػػػػار ةفَّ 
 يػؿ كميمنػدا   Bill and Melinda Gatesمثػؿالمعػركفيف كالػذيف عممػكا كػركاد إجتمػاعييف 

غيتس , مالكا كرئيسا أركة مايكركسكفت , كالمذاف إىتما   عض الق ايا العالميػة التػى ال 
األمػػكاؿ ـ ,  حيػػث يػػتـ تكزيػػا ةر ػػاح لتحظػػى  اىتمػػاـ   عػػض الحككمػػات عمػػى مسػػتكل العػػا

التى حققكىا , في دعـ ةنأطتيـ المجتمعية , كما يعحظ ةفَّ أػركة مايكركسػكفت تعػد مػف 
الأػػركات التػػػى لػػػدييا سػػػمات اجتماعيػػةن  كتجاريػػػة عمػػػى حػػػد سػػكا  , كلػػػذلؾ تكصػػػؼ  أنيػػػا 

التػػى تجمػػا  ػػيف مجػػاليف متناو ػػيف   Hybridsنمكذجػػان لممؤسسػػات االجتماعيػػة  اليجينػػو 
 (lxxv)اإلندماج اإلجتماعى  تحقيؽ لتجارية في س يؿ تجاكز االىتماـ ات ا

كيجمػػػا ركاد المأػػػركعات االجتماعيػػػة    ػػػيف التجػػػارة كالق ػػػايا االجتماعيػػػة    طريقػػػة 
تحسف مف حياة األفراد المرت طيف  الق ية   فيـ اليقيسػكف نجػاحيـ مػف حيػث الػر   ,  ػؿ 

التأػػجيا عمػػى اإل تكػػار كالػػتعمـ مػػف حيػػث  نػػا  وػػيـ اجتماعيػػةن  مرغك ػػة كميػػارات جديػػدة , ك 
فيػػـ  (lxxvi) ,كالتكيػؼ كتحقيػػؽ اإلسػتدامة  كلتكليػػد القيمػة االوتصػػادية  , كتجنػب المسػػائر

المناعػػة العامػػة , فيقػػاس النجػػاح ةي ػػان  مػػا      يعت ػركف ةفَّ الػػر   المػػادل ال يتنػػاوض مػػا 
    (lxxvii)حققو العمؿ مف فائدة لممجتما إ افة إلى الر   المادم 
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التجػار اإلجتمػاعييف , كةكلئػؾ ىػـ مػف يػديركف   Social Tradersعمػييـ  كمػا يطمػؽ
منظمػػة و منظمػػات ةنأػػأت مصيصػػان مػػف ةجػػؿ دعػػـ المؤسسػػات االجتماعيػػة المسػػتدامة , 
كالتى تعمؿ ألجػؿ حػؿ المأػكعت االجتماعيػة كالثقافيػة كاالوتصػاد يػة  كال يئيػة , كتسػتمدـ 

ر غال يػة ةر احػو السػتدامة نأػاطيا كةدا  مياميػا التجارة لتحقيؽ الدمؿ, كالذل يعاد اسػتثما
كتحقيػػؽ رسػػالتيا االجتماعيػػة , فيػػى منظمػػات مكجػػكده لاائػػدة الجميػػكر كالمجتمػػا  ػػدالن مػػف 

 (lxxviii)المساىميف كالمعؾ   
صػػػاحب المأػػػركع االجتمػػػاعى   رجػػػؿ األعمػػػاؿ  مػػػف مػػػعؿ اسػػػتمداـ ودراتػػػو  كيسػػػعى

الت يير , كالتى يستجيب ليػا  اإل تكػار  إلى الحصكؿ عمى ةل فرصة ناتجة عف–كمياراتو 
, ممػػػا يػػػدفا  التقػػػدـ االوتصػػػاد ل  عمػػػى المسػػػتكيات االوتصػػػاد يػػػة  الكميػػػة كالجزئيػػػة , إنػػػو 

عػػف العمػػؿ الحػػر , كةفَّ ريػػادة األعمػػاؿ دكف  – أػػكؿ عػػاـ   –إ تكػػار يميػػز ريػػادة األعمػػاؿ 
س لػػو ثمػػار   كةف التقػػدـ اإل تكػػار لػػيس ليػػا جػػذكر , كةف اإل تكػػار  ػػدكف ريػػادة األعمػػاؿ لػػي

كالتطػػكر لػػيس فقػػط  ا ػػؿ اإل تكػػار كلكػػف ةي ػػان  ا ػػؿ الأػػعكر  الممكيػػة التػػى يأػػعر  يػػا 
 (lxxix)صاحب المأركع ل د  تأ يمو كل ماف التكسا كاالستدامة 

 (  lxxx) ركاد اإلجتماعييف المعاصريف :الكمف ةمثمة 
أػػػركتو  كىػػػك مػػػف رجػػػاؿ األعمػػػاؿ , كالػػػذل ط ػػػؽ عنػػػد تأسػػػيس : Tomsتكمػػػاس -ة 

فػػي  يػػا األحذيػػة فمكػػؿ زكج مػػف األحذيػػة  One  ,for Oneمايػػـك  كاحػػد مقا ػػؿ كاحػػد  
حيػػث يقػػـك رائػد األعمػػاؿ االجتماعيػػة    –المأػتراه , ت رعػػت الأػػركة  ػزكج إلػػى طاػػؿ محتػاج 

 جنػى األمػكاؿ عػف طريػؽ  يػػا أػ  مػا يعػرؼ عمػع  الأػػركة ةف عمميػة الأػرا  التػى وػػامكا 
ر محػػدد سػػكا  كػػاف تػػكفير الصػػا كف ل طاػػاؿ المحتػػاجيف لػػذلؾ ,  يػػا ستسػػاعد فػػي دعػػـ ةمػػ

يمكػػػف ل سػػػؿ اليػػػديف كحمػػػايتيـ مػػػف األمػػػراض , ةك حتػػػى فػػػي  يػػػا حاػػػادات لممسػػػاعدة فػػػي 
تعزيػز السػعـ فػي الككن ػكا , ف ال ػان مػا ينجػذب النػاس إلػى األنأػطة التجاريػة التػى تسػػتمدـ 

ي حػؿ مأػكمة اجتماعيػةن  عنػدما يناقػكف نمكذجان لمم ادرات االجتماعية   ألنيػـ يسػاعدكف فػ
 ةمكاالن عمى أ  يحتاجكف إليو ةك يرغ كف فيو   

كوػػد وامػػت  تأسػػيس مؤسسػػة  ػػاداال :  Joelle Mc Namaraجكيػػؿ ماكنمػػارا  -ب 
Badala Organization   ةثنػػا  دراسػػتيا فػػي المدرسػػة الثانكيػػة , كىػػى ع ػػاة عػػف مكوػػا ,

ؿ لمنسػػا  األفريقيػػات مػػف مػػعؿ  يػػا المنتجػػات التػػى اإللكتركنيػػة , يتػػي  فػػرص عمػػ ةلمتجػػار 
 يقدمنيا , كالتى تأمؿ : مف المجكىرات إلى ةدكات المط   المأ ية  
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يعت ػر محمػد يػكنس ةنجػ   :  Grameen Bankمحمػد يػكنس   نػؾ ال ػارميف    -جػػ 
مؤسسػػة لمتمكيػػؿ كىػػك رجػػؿ ةعمػػاؿ اجتمػػاعى حتػػى ا ف , كىػػك مؤسػػس  نػػؾ  ال ػػارميف  , 

 كالتػى تسػتمدـ  مالية مف الاكائد التػى تمػرج مػف القػركض ,الثركة التأكؿ كفيو ت ك الص ير
لمساعدة المقتر يف عمى المركج مف الاقر , كيؤمف محمػد يػكنس  ػأفَّ الريػادة االجتماعيػة   
ليست فقط نكعان جديدان مف األعماؿ كلكف كذلؾ ود تككف تأسيس لنكع جديػد مػف الرةسػمالية 

 إلنسانية األكثر إلحاحان  يمدـ احتياجات  ا
كجػدير  الػذكر  ػأفَّ ىنػاؾ نمػط جديػد ك ىػـ   الػركاد الجػد  , الػذيف ظيػركا مػا التمييػػز 

,  مايكمػو السػا ؽ طرحػو    Social Entrepreneurما  يف مصطمحيف الرائػد االجتمػاعي 
كىك ذلػؾ الأػمص الػذل يعمػؿ دامػؿ الأػركات الك ػرل   Social Intraperneur, كا مر 

المنظمػػػػػات التجاريػػػػػة الك ػػػػػرل , كيعمػػػػػؿ لتطػػػػػكير كتعزيػػػػػز الحمػػػػػكؿ العمميػػػػػة لمتحػػػػػديات  ةك
في عرومة السػكؽ  النسػ ة ليػا , كىػك  باالجتماعية   ةك ال يئية التى تكاجو مجتمعيا كتتس 

 (lxxxi)الذل يط ؽ م ادئ الريادة االجتماعية   دامؿ تمؾ الأركات كالمنظمات الك رل  
اإلجتمػػػاعيكف الجػػػدد ذك اإل ػػػداع العػػػالى عمػػػى تحسػػػيف حيػػػث يعمػػػؿ ىػػػؤال  الم تكػػػركف 

التحالاػػػػات ع ػػػػر أػػػػركاتيـ , ككػػػػذلؾ مارجيػػػػا , إلنأػػػػا  منتجػػػػات تػػػػأميف متناىيػػػػة الصػػػػ ر 
ل أػػماص ذكل الػػدمؿ المػػنماض , كتقػػديـ مػػدمات التكصػػيؿ لمعيػػيف الأػػركات الصػػ يرة 

 ر الطاوػػة ال ديمػػةفػػي األحيػػا  الاقيػػرة فػػي جميػػا ةنحػػا  العػػالـ , كالمأػػاركة فػػي جيػػكد تطػػكي
(lxxxii  ) 

مما س ؽ يت يف ةف الرائد االجتماعى ينتمػى أليػة وطػاع مػف وطاعػات المجتمػا , كةنػو 
يمعب دكرا حيكيا فى ريادة المجتما كمساعدتو فى مكاجية مأكعتو , كةنيـ يمثمكف نمػاذج 

 ايجا ية يحتذل  يـ فى الريادة االجتماعية  
 عمة :ة رز  الجيات كالقطاعات الاا  – را عا

الريػػػادة االجتماعيػػػة   : يمكػػػف ةف تكمػػػف فػػػي ةل وطػػػاع مػػػف وطاعػػػات األعمػػػاؿ فػػػي 
المجتمػػا : القطػػاع المػػاص اليػػادؼ لمػػر   ةك القطػػاع غيػػر اليػػادؼ لمػػر   ةك فػػي القطػػاع 
العاـ , ما القناعة كاإليمػاف  أىميػة غػرس الريػادة االجتماعيػة كتحقيػؽ اإلسػتدامة كنأػرىما 

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

ككمػػػا يك ػػػ  الأػػػكؿ تتعػػػدد الجيػػػات الااعمػػػة كالمعنيػػػة  تقػػػديـ الم ػػػادرات المجتمعيػػػة 
ممػػػثعن فػػػي الدكلػػػة , كاألسػػػرة   public sectorكاالجتماعيػػػة   لتأػػػمؿ : القطػػػاع العػػػاـ 

فيػػو األسػػرة كاألفػػراد , كالػػركا ط كالمجتمعػػات كالمنظمػػات  تتأػػارؾكاألصػػدوا  : كىػػك وطػػاع 
كىػػك غيػػر اليادفػػة لمػػر   , كالقطاعػػات التعاكنيػػة ككػػذلؾ وطػػاع األعمػػاؿ : اليػػادؼ لمػػر     

 ما يأير إلى تعدد المصال  كاالىتماـ ات  
كما يعحظ ةفَّ مطكط التماس  يف القطاعات الممتماة تـ تمثيميا فػي الأػكؿ  مطػكط 

تقطعػػػة لإلأػػػارة إلػػػى ةف الم ػػػادرات الرياديػػػة وػػػد تػػػتـ مػػػف مػػػعؿ دمػػػج ةك تعػػػاكف وطاعػػػات م
نتأػاران    ممتماة , كر ما ذلؾ يمن  القكة كالااعمية لمم ادرة المجتمعية كيجعميا ةكثر فاعميػةن كا 

تعػدد الم ػادرات المطركحػة تك ةنَّو ما تعدد الجيػات التػى تقػـك  طػرح الم ػادرات المجتمعيػة 
مػػا إمػػتعؼ القطػػاع الػػذل يقػػـك  تقػديميا لممجتمػػا , كةنػػو تعت ػػر ةف ػػؿ الم ػػادرات  كتمتمػؼ

 (lxxxiv)ىى التى يككف ليا التأثير عمى جميا األطراؼ المأاركة 
ـي وطاعػػػػات المجتمػػػا الممتماػػػػة منظمػػػات كمؤسسػػػػات تػػػرت ط فيمػػػػا  ينيػػػا  طػػػػرؽ  كت ػػػ

ؿ عػػاـ , فػي كيػ ممتماػة , كيجمػا  ع ػػيا مصػائص محػددة كمتميػػزة فيمػا  ينيػا , كمأػػتركة
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كر مػػػا مػػػا التعػػػدد كالتنػػػكع , فػػػي تنظيمػػػات كفئػػػات المجتمػػػا أػػػكؿ إأػػػكالية مااىيميػػػة فػػػي 
 المسميات   

اإلجتمػػػاعي الػػػذل تتعػػػدد كتتنػػػكع مؤسسػػػاتو , تعػػػددت  المجػػػاؿكمػػػف جانػػػب فمػػػر فػػػي 
كتنكعػػػت مسػػػمياتو فػػػي الكتا ػػػات المتمصصػػػة, فػػػأطمؽ عمييػػػا فػػػي مجمكعيػػػا القطػػػاع غيػػػر 

  كعمػى الػرغـ  P.O, تمييزان ليػا عػف وطػاع األعمػاؿ اليػادؼ لمػر    N.P.Oاليادؼ لمر   
مػػف ىػػذا التمييػػز إال ةنَّػػو كجػػدى دامػػؿ القطػػاع مؤسسػػات ةوامػػت الحػػدكد  ػػيف ىػػذيف القطػػاعيف 

فينػاؾ العديػد مػف  –في  عػض األحيػاف  –عمى ةساس الر   ,  كىك ما يعد عممية صع ة 
وسػاـ متمصصػة فػي جمػا الت رعػات كالي ػات , المنظمات التى ال تستيدؼ الر   , لدييا ة

كةفَّ تصػنيايـ دامػؿ القطػاع يعػكد إلػى ةىػدافيا كىياكميػا القانكنيػة ككيػؼ يػتـ ك ػا معػػايير 
محػػدد لتقػػـك  أعماليػػا , فينػػاؾ منظمػػات تػػدير أػػركات كلكػػف مػػا تكزيػػا محػػدد لمػػر   ةك وػػد 

,    Cooperative Sectorيحدث العكس كمثاؿ ذلؾ : المنظمات دامؿ القطاع التعػاكنى 
كالماتكحػػػة و   Voluntaryكالتػػػى يجمعيػػػا م ػػػادئ مثػػػؿ الع ػػػكية الطكعيػػػة و اإلمتياريػػػة 

المتاحػة , كالديمقراطيػة , كالمأػػاركة الماليػة لمع ػػكية , كالحكػـ الػػذاتى , كالتعمػيـ كالتػػدريب 
 (lxxxv) , كالتعاكف , كاالىتماـ  كاإلنأ اؿ  ق ايا المجتما  

يمتمػػػؼ ىػػػدؼ المؤسسػػػات كالمنظمػػػات كالأػػػركات , فيػػػى كفػػػي إطػػػار ىػػػذه الأػػػراكات 
تعمػػػؿ مػػػف ةجػػػؿ تحقيػػػؽ ةىػػػدافان اجتماعيػػػةن   كلتحقيػػػؽ الصػػػال  العػػػاـ , كلػػػيس فقػػػط لكسػػػب 
مكاسػػب ماديػػة كزيػػادة حجػػـ الثػػركات مػػف كرا  مأػػاريعيـ كاسػػتثماراتيـ فػػي المجتمػػا , كفػػي 

 (lxxxvi) لمعنيةإطار تكامؿ العمؿ في الم ادرات المجتمعية كدمج كافة األطراؼ ا
ود تزايد النقػاشي حػكؿ نأػاط المؤسسػات االجتماعيػة   كاإلتجػاه نحػك زيػادة االسػتعانة ك 

 مصػػػػػػادر مارجيػػػػػػة ل نأػػػػػػطة كالمػػػػػػدمات العامػػػػػػة فػػػػػػي القطاعػػػػػػات : الماصػػػػػػة كالعامػػػػػػة 
كاالجتماعيػػة   , كةنَّػػو وػػد تكػػكف لممؤسسػػات مػػزيج مػػف  ػػيف القطاعػػات الممتماػػة إلػػى الحػػد 

 (lxxxvii)ة الحدكد الااصمة  يف ىذه القطاعات الذل معو ود يصعب إوام
كةنَّو ما تزايد صعك ة كتعدد المأاكؿ التى تكاجة العالـ دفػا ذلػؾ إلػى ةٍف تكػكف ىنػاؾ 

كماصة ما عجػز الدكلػة عػف  –حاجة إلى كياف يساعد الحككمة كالمجتما عمى حد سكا  
عمػى جانػب محػدد كمف ثـ كانت الحاجة إلى أريؾ , كالػذل سػيركز  –القياـ  يذا  ماردىا 

مف سمسمة الق ايا التى تكاجػو المجتمػا , ك التػالى سػيككف وػادران عمػى تركيػز طاواتػو عمػى 
 (lxxxviii)الق ية فقط  دالن مف ةٍف يككف عامان مثؿ الحككمة  
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كتيعػػرألؼ منظمػػة العمػػؿ الدكليػػة المؤسسػػات االجتماعيػػة    أنيػػا منظمػػات تسػػعى إلػػى 
التجاريػػة لممأػػاكؿ االجتماعيػػة   , كػػذلؾ تيعػػرألؼ  إيجػػاد حمػػكالن تتكافػػؽ مػػا منظػػكر األعمػػاؿ

 منظمة العمؿ الدكلية المنأآت االجتماعية   عمى ةنيا : 
ذات ىػػػػدؼ اجتمػػػػاعى ةساسػػػػي , كىػػػػك مػػػػا يػػػػنص عميػػػػو  ك ػػػػكح عمػػػػى ةنػػػػو ىدفػػػػو  -

 األساسى  
تسػتمدـ نمػػكذج األعمػػاؿ المسػػتدامة ماليػػان   مػػا تكليػػد دمػػؿ كػػاؼ لت طيػػة التكػػاليؼ  -

 جيدة مف دمميا مف األر اح ) دالن مف المن  ةك الت رعات(   ككجكد نس ة 

ةثرىػا  س, كويػا لػذؾمسا لة ةمػاـ ةصػحاب المصػمحة مػا فليػة مناسػ ة لم تم اةف  -
ث اتو     (lxxxix)االجتماعى كا 

كيقـك المأركع و الم ادرة االجتماعية عمػى ةسػاس المأػكمة كال حػكث كمطػط األعمػاؿ 
مػا ىػى المأػكمة التػى ةريػدي معالجتيػا  ,تماعى ناسػو , حيث يسأؿ صاحب , المأركع االج

؟ كيػػػؼ سػػػيتـ تطػػػكير تػػػدفقات اإليػػػرادات ل ػػػماف  نجػػػاح المؤسسػػػة فػػػي تحقيػػػؽ ةىػػػدافيا ؟ 
كتعمػػؿ المؤسسػػة االجتماعيػػة   عمػػى ةسػػاس ىػػذه القاعػػدة المزدكجػػة فػػي الرؤيػػة فالنجػػاح ال 

 (xc) يقاس  الر    كحده ,  ؿ  األر اح كالقيمة االجتماعية   ةي ان 
ك يػػػػذه الطريقػػػػة فػػػػإفَّ مػػػػنظـ األعمػػػػاؿ االجتماعيػػػػة   ىػػػػك ةل أػػػػمص يعطػػػػى رسػػػػالتو 
االجتماعيػػة   ةكلكيػػة متسػػاكية, ةك ةعمػػى مػػف ىػػامش الػػر   الػػذل يحقػػؽ كفػػي حػػيف تركػػز 
الكثير مف المؤلاػات كالمراجػا عمػى تكسػيا نطػاؽ الم ػادرات كالكصػكؿ لمعالميػة   فػإف حػؿ 

لػدل ةصػحاب ةف يكػكف  ف األىميػة , كال يمػـز  ال ػركرة المأاكؿ المحمية لو ناس القدر مػ
 (xci)المأركعات االجتماعية   ةفكاران كاسعةن النطاؽ حتى يككف ليا ةثران إيجا يان   

كتمتمػػػػػؼ المؤسسػػػػػات و الم ػػػػػادرات االجتماعيػػػػػة   عػػػػػف األنػػػػػكاع األمػػػػػرل لعوتصػػػػػاد 
 (xcii)االجتماعى كالت امنى , حيث إنيا ليست  ال ركرة جماعية الممكية 

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 

 (xciii)مف معؿ األنأطة كالمدمات التى تقدميا ككما يت   مف معؿ الأكؿ التالى 
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 (2كل )ش
 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 :

:  كتسػػعى لمتصػػرؼ  Nonprofit Organizationsمنظمػػات غيػػر ىادفػػة لمػػر    -
   طريقة ريادية

 profit organizations with socialكمنظمػات ر حيػػة ذات ميػاـ اجتماعيػػةن   -

missions  -   كمنظمات ممتمطةhybrid organizations  تجما  يف عناصػر األنأػطة
 (  xcv),   ينما في تقسيـ فمر تقسـ إلى ةر عة ةنكاع :  (xciv)الر حية كغير الر حية  

: كىػى التػى   Leveraged nonprofitsالمؤسسػات المدعكمػة التػى ال تنأػد الػر   -
تعتمد 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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: كىػػى التػػى تممػػؾ   Enterprising Nonprofitالمؤسسػػات التػػى ال تنأػػد الػػر    -
 في استدامة المنظمة ماديان   عنصر تمكيؿ ذاتى يساىـ 

: تجمػػا مظػػاىر النمػػاذج القانكنيػػة  Enterprises Hybridالمؤسسػػات الممتمطػػة  -
لممؤسسات التى تسعى لمر   كتمؾ التى ال تنأػد الػر   , كذلػؾ إمػا مػف مػعؿ  نيػة وانكنيػة 

ت م تكرة ةك مف معؿ المجك  إلى إنأا  أػراكة تا عػة تسػعى لمػر   مػف ةجػؿ دعػـ النأػاطا
 االجتماعية   لممؤسسة التى ال تنأد الر    

: ىػػى المأػػركعات القػػادرة عمػػى   Social Businesses الأػػركات االجتماعيػػة  -
, ةك مسػتكل ةعمػى مػف  وإظيار ةدا  كتنافسػية  مسػتكل السػكؽ , مػا إظيػار المسػتكل ناسػ

 اإللتزاـ  يدؼ اجتماعى  

يػػػة   ىػػػى مؤسسػػػات ميريػػػة , ةل كجػػػدير  الػػػذكر ةنػػػو وػػػد تكػػػكف المؤسسػػػات االجتماع
عمميا عمى تعزيػز رفاىيػة ا مػريف ,  ينمػا عمػؿ المؤسسػة االجتماعيػة   يتميػزي عػف عمػؿ 

  (xcvi)المؤسسة الميرية في ةفَّ دمميا يعتمدي عمى التجارة كالعائدات التى يتـ استثمارىا 
سػػكا     ممػػا سػػ ؽ يت ػػيفي تعػػدد التط يقػػات كالممارسػػات المجتمعيػػة لمريػػادة االجتماعيػػة

 دامؿ المؤسسات كالمنظمات القائمة ةك مارجيا كفيما  ينيا   
كتأػػير الكتا ػػات  الػػى ةفَّ اإلحصػػا ات الماليػػة  أػػأف الريػػادة المجتمعػػة , غيػػر متػػكفرة 
كلكػػػف يكجػػػػد  عػػػػض المؤأػػػرات مػػػػف  عػػػػض ال مػػػداف مثػػػػؿ المممكػػػػة المتحػػػدة , حيػػػػث يكجػػػػد 

, تكظػػؼ حػػكالى مميػػكف أػػمص ,  ةلػػؼ مؤسسػػة اجتماعيػػةن   َٕ -ٕٔ المممكػػة مػػا  ػػيف 
مميػػار جنيػػو اسػترلينى  مػػف إيػػرادات األنأػػطة كاألعمػػاؿ التػػى تقػػـك  ِْكتكلػد مػػا يقػػرب مػػف 

% مػػف َِ% مػػف دمميػػا مػػف التمكيػػؿ الػػذاتى , كٕٓ يػػا , كتعتمػػد ىػػذه المؤسسػػات عمػػى 
دعػػػػـ  ميزانيػػػػة الدكلػػػػة , كالنسػػػػ ة المت قيػػػػة مػػػػف ةنأػػػػطة مؤسسػػػػات دكليػػػػة , كيرجػػػػا نجػػػػاح 

ة كالم ػػادرات التػػى تػػتـ عمػػى المسػػتكل المحمػى إلػػى تػػكافر دعػػـ الدكلػػة , كالتأػػريعات األنأػط
التنظيميػػػػػة المأػػػػػجعة كالمنظمػػػػػة لمعمػػػػػؿ , كػػػػػذلؾ دعػػػػػـ الأػػػػػركات , كدافعػػػػػى ال ػػػػػرائب , 
كالنقا ػػات  كالجمعيػػػات كالػػػركا ط المجتمعيػػػة , كالتػػػى تأػػػارؾ فػػػى تطػػػكير المجتمػػػا المحمػػػى  

 (xcvii)ذجان فريدان  لعستثمار اإلجتماعى  مما يجعؿ مف المممكة المتحدة نمك 

يػػتـ التمييػػز  ػػيف ثػػعث ةنػػكاع مػػف المنظمػػات المعنيػػة  الريػػادة االجتماعيػػة   كىػػى  كمػػا 
منظمػػات غيػػر ىادفػػة لمػػر   , كمنظمػػات ر حيػػة ليػػا ميػػاـ اجتماعيػػةن  ,كمنظمػػات ممتمطػػة 

كل العػػػالـ تجمػػا  ػػػيف النأػػاط الر حػػػى كغيػػػر الر حػػى , كيػػػذكر ةفَّ اإلحصػػػا ات عمػػى مسػػػت
 أأف ىذه المنظمات غير متكفرة  دوة , كةنَّو يتـ العمؿ مف ةجؿ حأد المػكارد , كذلػؾ مػف 
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مػػػعؿ ات ػػػاع عػػػدة فليػػػات مثػػػؿ : جمػػػا الت رعػػػات , جػػػذب المػػػن  كاالسػػػتثمار ات كالدعايػػػة 
كاإلعػػعف كالتسػػكيؽ لممنتجػػات كالمػػدمات كجػػذب مػػزكدل المػػدمات التجاريػػة إلػػى األسػػكاؽ 

(xcviii) 
سمسمة المؤسسات المجتمعية )مرت ة كفؽ أكميا القانكنى كمصدر أكؿ التالى ي يف كال

 (xcix) : دمميا (
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 ( 3شكل ) 

مػػػف الأػػػكؿ السػػػا ؽ يت ػػػ  تعػػػدد كيانػػػات الريػػػادة المجتمعيػػػة , كالػػػذيف يمثمػػػكف القػػػكل 
ية متعػػػػػػددة كالجيػػػػػات الااعمػػػػػػة , كةفَّ الريػػػػػػادة المجتمعيػػػػػػة كاالسػػػػػتثمار  المجتمعػػػػػػى مسػػػػػػئكل

سػتدامة  األطراؼ تتطمب العمؿ الجماعى  إئػتعؼ جمػاعى  ك مػا يعػزز فػرص النجػاح كاال
جممػػػة العػػػادات كالقػػػيـ كالتقاليػػػد االجتماعيػػػة    كيقصػػػد  ػػػو : رةس المػػػاؿ اإلجتمػػػاعي كيعػػػزز 

فيػػػػى تكمػػػػف فػػػػى ( c)كالتنظيمػػػػات المجتمعيػػػػة , كةسػػػػاليب التعامػػػػؿ  ػػػػيف ةىػػػػؿ المجتمػػػػا, 
يػػػػة   المت ادلػػػػة  ػػػػيف جميػػػػا وطاعػػػػات المجتمػػػػا كتنظيماتػػػػو كمؤسسػػػػاتو الععوػػػػات االجتماع

  كجماعاتو 
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كلقػػد  ػػات  ػػركريان تحقيػػؽ أػػراكة فعالػػة  ػػيف الجامعػػة كمؤسسػػات المجتمػػا اإلنتاجيػػة 
كالمدميػػة , العامػػة كالماصػػة   كفػػي إطػػار تاعيػػؿ تمػػؾ الأػػراكة يمكػػف ةٍف تحقػػؽ مؤسسػػات 

ف نتػائج األ حػاث الجامعيػة كتكظيايػا فػي حػؿ المجتما مكاسػب عػدة , منيػا : االسػتاادة مػ
مأػػػكعتيا كتطػػػكير ةسػػػاليب عمميػػػا , كتحسػػػيف ميػػػارات كوػػػدارت العػػػامميف  يػػػا مػػػف مػػػعؿ 

سػػتعانة  أع ػػا  ىيئػػة التػػدريس كال ػػاحثيف الػػدكرات التدري يػػة التػػى تنظميػػا الجامعػػات , كاال
مػػػكارد ماليػػػة كمستأػػػاريف   كمػػػا تسػػػتايد الجامعػػػات مػػػف ىػػػذه الأػػػراكة فػػػي الحصػػػكؿ عمػػػى 

إ ػػافية لتمكيػػؿ التعمػػيـ الجػػامعى ,كتسػػكيؽ منتجػػات الجامعػػة فػػي نطػػاؽ تمػػؾ المؤسسػػات , 
 اإل ػػافة إلػػى المسػػاىمة فػػي تطػػكير ال ػػرامج الدراسػػية , كمراو ػػة النكعيػػة , كتطػػكير كتنايػػذ 
 رامج التناكب  يف التعميـ كالتدريب , ك رامج إعػادة تػدريب المػريجيف العػاطميف عػف العمػؿ 

 (ci)ىيميـ  يدؼ القياـ  كظائؼ ةمرل متاحة في سكؽ العمؿ   كتأ
لمجامعػة عمػى ةنيػا عقػد  ػيف الجامعػة كالمجتمػا تمتػـز  كينظر لممسػئكلية االجتماعيػة  

 مكج ػػو الجامعػػة  إر ػػا  المجتمػػا كتحقيػػؽ مػػا يتاػػؽ مػػا الصػػال  العػػاـ , فيػػى تعػػد إلتزامػػان 
ذلػػؾ مػػف مػػعؿ اإلسػػياـ فػػي مجمكعػػة عمػػى الجامعػػة تجػػاة المجتمػػا   الػػذل تعمػػؿ فيػػو , ك 

ك يرة مػف األنأػطة كالمػدمات المجتمعيػة مثػؿ : محار ػة الاقػر كتحسػيف المػدمات الصػحية 
 (cii), كمكافحة التمكث , كتييئة فرص عمؿ كتم ية حاجات المجتما كمستجداتو   

 ت بييات معاخرة لمريادة االجتماعية لمجامعة   -خام ا 
معاصػػػر , لم حػػػث كتميػػػر ةف ػػػؿ الممارسػػػات فػػػي الريػػػادة  اسػػػتقرا  الكاوػػػا العػػػالمى ال

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 

المسػػػػتكل الرسػػػػمى كغيػػػػر  سػػػػكا  عمػػػػى –االىتمػػػػاـ   الق ػػػػايا االوتصػػػػادية  كاالجتماعيػػػػة 
 الرسمى   

فاي الصػيف ىنػاؾ اىتمػاـ ان جػاد  الق ػايا االوتصػادية  كاالجتماعيػة   كتنميػة المػكارد 
حػداث تنميػةن  ال أرية , مف معؿ االىتماـ   اسػتمداـ إسػتراتيجيات تنميػة المػكارد ال أػرية كا 

 –ككػػػع  الت ييػػػر  –اجتماعيػػػةن   ةكثػػػر فعاليػػػة مػػػف و ػػػؿ ممارسػػػى تنميػػػة المػػػكارد ال أػػػرية 
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 

   (ciii)تنظيـ المأركعات دامؿ األسرة , كالتى ةمذت  عد ذلؾ الأكؿ التنظيمى 
كالػدعـ الرسػمى كالمجتمعػى , ال ت يػب المؤسسػات الجامعيػة   كفي ظػؿ ىػذا االىتمػاـ

, فتتػكلى رعايػة كتكجيػو طػعب الجامعػات  عنو , فيناؾ كعى  أىمية الريػادة االجتماعيػة  
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, كةىمية ككنيـ أػركا  كركاد لمتطػكير كتنميػة المجتمػا , فتعمػؿ  نحك الريادة االجتماعية  
كسػػا يـ الصػػاات الرياديػػة الكايمػػة  تحقيػػؽ  عمػػى تنميػػة اإلتجػػاه نحػػك العمػػؿ االجتمػػاعى , كا 

لتأػػمؿ : التكاصػػؿ كاإل ػػداع , كالمثػػا رة كالثقػػة , كالتعػػاطؼ كاالىتمػػاـ   الريػػادة االجتماعيػػة  
 (civ)المماطرة , كاإللتزاـ  –كالحماس , كالم امرة 

, كلذلؾ ث تت ََِِككذلؾ تسعى ماليزيا إلى ةٍف تص   دكلة عالية الدمؿ  حمكؿ عاـ 
مة الماليزية ةجندة لمتطكير كالتنمية , ترتكز عمى م دة الأمكلية , مما جعؿ الحكك 

الكصكؿ إلى الجماعات الميمأة كتكفير س ؿ العيش كالحياة المناس ة , يعد مف  يف 
 إعت ارىا مدمعن لحؿ المع عت  ةعمى ةكلكياتيا كلذلؾ إتجيت إلى الريادة االجتماعية  

غيرىا , ك ما يكاؿ تم ية حاجات كمطالب المجتما , فينظر االجتماعية   كاالوتصادية  ك 
إلى الريادة االجتماعية   عمى ةنيا تمتمؾ القدرة عمى محار ة المأاكؿ االجتماعية   

كاالوتصادية  التى ود ال تتمكف فييا الحككمة كالأركات كالمؤسسات غير اليادفة لمر   
نيـ ةمران  ركريان لتنايذ المأركعات لحميا كؿ  مارده , كةفَّ التعاكف كالمأاركة  ي

ات المجتمعية , كلذلؾ إتجيت ماليزيا إلى تكفير  يئة داعمة ألصحاب ر كالم اد
 (cv)المأركعات كالركاد   

كما إىتمت ماليزيا  تكفير  يئة داعمة ألصحاب المأركعات االجتماعية   مف معؿ 
مف محار ة الاقر كالحرية , حا نات األعماؿ , كالتكجيو , كالدعـ المالى ك ما يمكف 

كعدـ المساكاة , كال طالة كاألمية , كةنو لمكاجية ىذه المأكعت يتطمب حمكالن م تكرة 
لمكاجية المأاكؿ االجتماعية   كحميا, فأنأأت المركز الماليزل العالمى لإل داع 

 The Malaysian Global Innovation and Creativity center (MaGIC)كاإل تكار
 يمانان منيا  أفَّ اإل تكار سيككف ةحد المؤأرات ل ماف تحقيؽ الريادة االجتماعية  , إ

 (cvi)لممجتما الماليزل 
كود صاحب تكجو الدكلة كعى مجتمعى كاؼ لحاز كافة مؤسسات المجتما إلى المأاركة 

ك ما يحقؽ المصمحة العامة , كمف ةمثمة ذلؾ ، في مأاريا كم ادرات الريادة االجتماعية  
 Community, كىى مؤسسة طكعية غير ىادفة لمر    PT Foundationتنايذ مؤسسة 

based, voluntary   تعمؿ عمى تقديـ  رامج تثقياية  أأف فيركس نقص المناعة ,
ال أرية   األيدز  كتكعية المكاطنيف  س ؿ الكواية منو كالت مب عميو , كيمدـ ىذا ال رنامج 

سنكيان , كىـ األكثر عر ة لإلصا ة  مرض ةلؼ أمص ممسيف  ََََٓةكثر مف 
   (cvii)اإليدز 
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كػػػذلؾ كألىميػػػة دكر المؤسسػػػات كالمنظمػػػات االجتماعيػػػة كاالوتصػػػاد  االجتمػػػاعى فػػػي 
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 أػػريكان ىامػػان ,كذلػػؾ مػػف مػػعؿ : 

(cviii)   
 ك كح الرؤية كالايـ الصحي  لدكر المؤسسات االجتماعية    -
 تعزيز مجتما مؤسسات اجتماعيةن  ةكثر حزمان كتنسيقان في السياسات العامة    -

 جتماعية   في  رامج الت ادؿ كالتعاكف   تأجيا مأاركة المؤسسات اال -

 تأكيؿ أ كات تمثيمية متنكعة كأاممة , كت ـ ممثمى المؤسسات االجتماعية    -

دمػػػػػػػج االوتصػػػػػػػاد  اإلجتمػػػػػػػاعيى كالمؤسسػػػػػػػات فػػػػػػػي جميػػػػػػػا السياسػػػػػػػات كال ػػػػػػػرامج  -
 كالممارسات ذات الصمة   

لممؤسسػػات ل نػػا  مسػػاعدة المؤسسػػات االجتماعيػػة   لمكصػػكؿ إلػػى التمكيػػؿ الػػعـز  -
القدرات كتد ير احتياجات  ال نية التحتية ك نا  مياراتيـ اإلدارية كتحقيػؽ االسػتدامة الماليػة 

 ليـ   

تمايػػػؼ العق ػػػات التنظيميػػػة كرسػػػـ مػػػرائط الحػػػكافز ال ػػػري ية المرت طػػػة  االسػػػتثمار   -
 في المأركعات االجتماعية     

لتيسػػير تطػػكير  Improving the legal Environmentتحسػػيف ال يئػػة القانكنيػػة  -
نظػػاـ إيػػدلكجى , يمكػػف لممؤسسػػات االجتماعيػػة ةٍف تزدىػػر فيػػو , كتػػكفير األطػػر القانكنيػػػة 

 كالتنظيمية المنظمة كالحاكمة لعمؿ ىذه المؤسسات 

 في المطط كالممارسات    دمج اإلعت ارات االجتماعية -

كمػات الحككميػة , كتأثيرىػا زيادة كعى صانعى السياسات  قكاعد المساعدات كالمعم -
 التى تقدـ مدمات اوتصادية عامة   عمى المؤسسات االجتماعية

دعػػػػػػػـ التعػػػػػػػاكف العػػػػػػػالمى لممؤسسػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػة , فػػػػػػػي المجػػػػػػػاؿ االجتمػػػػػػػاعى  -
 كالمأركعات كالم ادرات االجتماعية العا رة لمحدكد  

تحػاد األع ػا  كجدير  الذكر ةفَّ ىذه ا ليات تحظى  ػدعـ الماك ػية ككػذلؾ دكؿ األ
 , ك ما يعزز السكؽ الداممية كتحقيؽ التنمية االجتماعية   كاالوتصاد ية  لم مداف   
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اي السكيد تمثؿ المؤسسػات االجتماعيػة  ركنػان فػاععن فػي مثمػث الرفاىيػة االجتماعيػة   ف
, ككمػػا يك ػػ  الأػػكؿ  Welfare stateىنػػاؾ , حيػػث كفػػي ظػػؿ تراجػػا دكر دكلػػة الرفػػاه 

 (cix)التالى 
 الرفاهية بال ويد   paradoxشكل يوض  الي اع النالث ومزيج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (4شكل ) 
 يوض  العالقات المتبادلة بين مختمف الي اعات

كيظير في الأكؿ تعػدد الجيػات الميتمػة  تحقيػؽ الرفاىيػة االجتماعيػة   , كةفَّ ىنػاؾ 
الدكلػػة  كتحػػرصفػػي تكامػػؿ , , حيػػث تعمػػؿ  مت ادلػػة ارت اطػػان فيمػػا  ينيمػػا كععوػػات تعاكنيػػة

المجتما الممتماة فتقـك  طػرح م ػادرات حككميػة وعامػة تتػكلى  عمى المأاركة ما وطاعات
 (cx)تنظيميا كتمكيميا كاإلأراؼ عمييا  

كالجامعػػػػة  –االىتمػػػاـ   تاعيػػػػؿ التعػػػاكف  ػػػػيف المجتمػػػا  –ةي ػػػػان  –كفػػػي كنػػػػدا يتزايػػػد 
يػػػػة , كةوامػػػػة التحالاػػػػات  ػػػػيف الجيػػػػات كالػػػػدعكة إلػػػػى ت ػػػػافر الجيػػػػكد , كاألعمػػػػاؿ التعاكن
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كالجماعػػات المعنيػػة , عمػػى كافػػة المسػػتكيات مػػف ةجػػؿ زيػػادة المػػكارد إلػػى الحػػد األوصػػى , 
عى ك نػػا  التحالاػػات , ال نػػا  المجتمػػا الكنػػدل   فتتميػػز ريػػادة األعمػػاؿ  يػػا  العمػػؿ الجمػػ

, مػف مػعؿ إوامػة  كفت  الحـر الجامعي لممجمتا  مؤسساتو الممتماة العديػد مػف الم ػادرات
 , (cxi), ك ما يحقؽ الصال  العاـ   Process of Interactionععوات ت ادلية 

فييػػا الجيػػات  يت ػػ  فػػى كنػدا, حيػػث كفيمػا يمػػى  يعػػرض ال حػػث ألمثمػة ليػػذا التعػػاكف
مؤسسػػػات المجتمػػػا ,  اإل ػػػافة إلػػػػى ك  –الااعمػػػة لطرفػػػي التعػػػاكف فػػػي الحػػػـر الجػػػامعى 

ييئة كالتكعية  أىمية المأاركة كحاز الأراكات مف ةجؿ الت ييػر مأاركة كسائؿ اإلععـ لمت
 (cxii)كالتطكير   

, يمثػػؿ  ىػػذا التعػػاكف  ػػيف  Pension plan Projectمأػػركع مطػػة المعاأػػات :  -
 الجامعة ك يف المنظمات المجتمعية  كالمتمثمة فى : 

لعامػة لم ػػة  الجامعػة ا Community services Unitكحػدة المػدمات المجتمعيػة  -
  a comprehensive public French language universityالارنسية 

 An independentمؤسسػػات  الػػركا ط النسػػائية المسػػتقمة غيػػر اليادمػػة لمػػر    -

feminist nonprofit connector  ( تسػعكف مؤسسػة محميػة كمنظمػات َٗكتتػألؼ مػف )
يـ , كالتػػػى تػػػدعـ العمػػػؿ المأػػػترؾ  ػػػيف إوميميػػػة  اإل ػػػافة إلػػػى ع ػػػكية المقاطعػػػات كاألوػػػال

الجامعات كالمؤسسات المجتمعية كال ػاحثيف الجػامعييف حيػث ترتكػز مطػة المعاأػات عمػى 
األأماص الذيف يعممكف في منظمػات مجتمعػة كيتقاعػدكف عػف العمػؿ  سػ ب الاقػر   كىػـ 
  الائػػػة المعنيػػػة  مأػػػركع مطػػػة المعاأػػػات , حيػػػث ييػػػدؼ إلػػػى دعػػػـ اإلسػػػتقرار االوتصػػػادل
ليػػػؤال  األأػػػماص , حيػػػث يػػػتـ ك ػػػا إسػػػتراتيجية مجتمعيػػػة يحػػػدد فييػػػا ةسػػػاليب التػػػدريب 

 كالتكظيؼ ألكلئؾ األأماص ك ما يكاؿ ليـ س ؿ عمؿ مناس ة   

 Alternatives communityسػػػػتثمار المجتمعػػػػى  ػػػػدائؿ إسػػػػتراتيجية لع -جػػػػػ 

Investment   strategy        دة  الحػػػراؾ المعرفػػػي كتجمػػػا ىػػذه الم ػػػادرة  ػػػيف كحػػ
University Knowledge mobilization unit   الجامعػػة العامػػة ل  حػػاث الك ػػرل 

Large public Research University    كالتػػى تقػػا  العاصػػمة كمنظمػػة الطريػػؽ ,
, كالتػى تمثػؿ مجتمػا مجمػس يتكػكف مػف مػدف ريايػة صػ يرة ,   United Way orالمتحػد 

ك ػػػكاحى تػػػر ط  ػػػيف ال مػػػديات الصػػػ يرة   ع ػػػيا الػػػ عض ,  كمػػػدف فػػػي طريقيػػػا لمتطػػػكر ,
سػػتراتيجية تمكيػػؿ اكالمركػػز األك ػػر حيػػث تقػػا الجامعػػة , كمػػف مػػعؿ ىػػذا التعػػاكف تػػـ طػػرح 

  U.Wمأترؾ لدعـ م ادرات تنمية المجتما المحمى , كوػد مىنىحػٍت منظمػة الطريػؽ المتحػد 
 عأرة م ادرة تنمية مجتمعية   ( إحدل ُُدكالر ةمريكى لتمكيؿ ) َََ ََّم م ان ودره 
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 – Poverty and wellمجتمعيػة : الاقػر كالرفاىيػة :  –أػراكة  حثيػة ةكاديميػة  -د 

Being: A community – Academic Research partnership. 

يكأؼ ىذا المأركع ال حثي المجتمعى عف ةنماط التكظيػؼ المتعمقػة  ػالاقر كالرفاىيػة 
 مف أركا  مف المنظمات اإلوميميػة كالعديػد مػف المنظمػات المحميػة : لدل الكندييف   كيت

منظمػػػػػات المجتمػػػػػا المػػػػػدنى فػػػػػي مجػػػػػاؿ الصػػػػػحة , كالتمطػػػػػيط االجتمػػػػػاعى , كعػػػػػدد مػػػػػف 
 المنظمات المجتمعية المعنية كعدد مف الجامعات الكندية كةمرل عمى المستكل الدكلى   

 ػػػيف ىأاأػػػة فػػػرص التكظيػػػؼ  يقػػػـك المأػػػركع  ػػػإجرا  دراسػػػات حالػػػة لدراسػػػة الععوػػػة 
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 

 العزمة لتكفير فرص التكظيؼ    السياسات
لمجامعػػة فػػى عالمنػػا المعاصػػر ت ػػيف  كفػػى إطػػار التنػػاكؿ السػػا ؽ لمريػػادة االجتماعيػػة  

 لم حث ما يمى :
ةف ال اية األساسية لمريادة االجتماعية   لمجامعة ىك إحػداث ويمػةن ةك ت يػر اجتمػاعى 

 مرغكب   

لريػػادة االجتماعيػػة   ىػػى القيمػػة األكثػػر ةفَّ القيمػػةى االوتصػػادية  الرئيسػػة التػػى تحققيػػا ا
ك ػػكحان , ألنػػو يػػتـ مأػػاركتيا مػػا ركاد األعمػػاؿ كالأػػركات , عمػػى حػػد سػػكا  لممػػؽ فػػرص 

يجاد الكظائؼ , كماصة  لأريحة الائات المحركمة كالميمأة    العمؿ كا 

جميػػػػا وطاعػػػػات المجتمػػػػا  -الريػػػػادة االجتماعيػػػػة   ليسػػػػت تسػػػػمية تناسػػػػب الجميػػػػا  
نػػاؾ ةنػػكاع ممتماػػة لمريػػادة االجتماعيػػة   ككػػذلؾ لػػركاد األعمػػاؿ كالتػػى تنػػدرج ى –كمنظماتػو 

تحػػت مظمػػة اإل تكػػار االجتمػػاعى , كمػػا ةف تعػػدد األنػػكاع فػػى حػػد ذاتػػو يعطػػى داللػػةن عمػػى 
 مدل إتساع المايـك كتنكعو  

رةس المػػاؿ االجتمػػاعى , ىػػك متطمػػب ةساسػػى ك ػػركرل لتحقيػػؽ التنميػػة االجتماعيػػة   
 ة  المستدامة  كاالوتصادي

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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اإلجتمػػػاعي , ىػػػى التػػػأثير الػػػذل يمكػػػف ةٍف  تعػػػد الميػػػزة األكثػػػر ةىميػػػة لرائػػػد األعمػػػاؿ
 يحدثو فى المجتما  

تعزيػػػػػػػز اإلنصػػػػػػػاؼ  ػػػػػػػالنظر الػػػػػػػى تم يػػػػػػػة احتياجػػػػػػػات  األأػػػػػػػماص المحػػػػػػػركميف  -
 كالمست عديف كالميمأيف  

ين  ى عمى الجامعات ةف تؤكد فػى كظائايػا األساسػية عمػى ةىميػة  تكظيػؼ رةس  -
 جات  المجتما كحؿ مأكعتو  الماؿ االجتماعى لممجتما كاستثماره فى تم ية احتيا

    درا دة وخدفية   في الواليات المتحدة المريكيدة جامعةمالريادة االجتماعية ل  -نالنا
   تحميمية

 Harvardيعرض ال حث فيما يمى لنمػكذجيف لمجامعػات األمريكيػة : جامعػة ىارفػارد 

University    كجامعة أيكاجك ,chicago university   : 
 Harvard Universityعة ىارفارد       جام  -ُ

فػػي مدينػػة كام ريػػدج  ػػالقرب مػػف مدينػػة  Harvard Universityتقػػا جامعػػة ىارفػػارد 
كىػػى جامعػػة ماصػػة , كتعت ػػر مػػف ةوػػدـ  Massachusetts كسػػطف  كاليػػة ماساتأكسػػتس 

كالمػػكارد مػػا الجامعػػات فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة ػ كلػػدييا مػػف اإلمكانػػات التعميميػػة 
يجعميػػػا مػػػف ةك ػػػر كةعػػػرؽ الجامعػػػات  أمريكػػػا , كتحتػػػؿ المركػػػز األكؿ عمػػػى وائمػػػة ةف ػػػؿ 

كتتنافس عمػى المراكػز األكلػى فػي التصػنيؼ العػالمى لمجامعػات , (cxiii)جامعات ةمريكا, 
لعػػاـ   Qs World University Rankingsحيػػث تحتػػؿ المركػػز الثالػػث كفػػؽ تصػػنيؼ 

َُِٗ (cxiv  ) 
 ُّٔٔدـ مؤسسة لمتعميـ العالى فػي الكاليػات المتحػدة تأسسػت عػاـ كتعت ر ىارفارد ةو

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  ُّٖٔ

 اإل ػػػافة إلػػػى معيػػػد راد كميػػػؼ ( اثنػػػى عأػػػرة  كميػػػة , ُِكيكجػػػد فػػػي جامعػػػة ىارفػػػارد )
, كيصػؿ عػدد طع يػا  Radcliffe Institute for advanced studyلمدارسػات المتقدمػة 
كمينيػة (  –كدراسػات عميػا  –عأركف ةلؼ طالػب )جػامعى  َََ َِحاليان إلي ةكثر مف 

 (cxv)( مائة كتسعكف دكلة ةمرل َُٗمف الكاليات المتحدة كةكثر مف )
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طػػرؽ التػػى تسػػيـ  يػػا جامعػػة ىارفػػارد مػػف مػػعؿ ةع ػػا  ىيئػػة كىنػػاؾ العديػػد مػػف ال
التػػدريس  يػػا كطع يػػا كمكظاييػػا فػػي المجتمػػا المحمػػى لتنايػػذ رسػػالة الجامعػػة فػػي التػػدريس 

مػػدمات ( , مػػا  – ػػرامج  –كال حػػث كالتعمػػيـ , تأػػارؾ فػػي العديػػد مػػف الم ػػادرات )ةنأػػطة 
فَّ الأػػراكة المجتمعيػػة تيحػػدث منظمػػات المجتمػػا المحمػػى , حيػػث تػػؤمف جامعػػة ىارفػػارد  ػػأ

كفيمػػػػا يمػػػػى يعػػػػرض ال حػػػػث لػػػػ عض الم ػػػػادرات كالمأػػػػركعات   (cxvi)فروػػػػان فػػػػي مجتمعنػػػػان 
  -: المجتمعية لمجامعة 

 Partnering to Addressالشدددراكة لمعالجدددة عددددم الم ددداواة الغذائيدددة  -أ 

foodine Quality  
سػػكاف المحميػػيف مػػا لم ػػذا  , ال يممػػؾ كاحػػد مػػف كػػؿ عأػػرة مػػف ال فكفقػػا ل نػػؾ  كسػػط

يكاػػػػي مػػػػف الطعػػػػاـ , كفػػػػي محاكلػػػػة لممسػػػػاعدة فػػػػي معالجػػػػة عػػػػدـ المسػػػػاكاة ال ذائيػػػػة عمػػػػى 
المسػػتكل المحمػػى,  ػػدةت جامعػػة ىارفػػارد فػػي عقػػد الأػػراكة مػػا منظمػػة األغذيػػة المجانيػػة 

Food for free    كىى منظمة غير ىادفة لمر   مقرىا كام ريدج تعمػؿ عمػى إنيػا  الجػكع
مػعؿ اسػتعادة األغذيػة الطازحػػة التػى يمكػف الػتممص منيػا  طريقػة ةمػػرل , المػزمف , مػف 

ك ماف ةٍف تجد طريقيا إلى ةكلئؾ الػذيف فػي حاجػة إلييػا ةكثػر مػف غيػرىـ مػف مػعؿ ىػذه 
لاػػػيف كج ػػػة ة[ َََِالأػػػراكة , حيػػػث تت ػػػرع مػػػدمات الطعػػػاـ  جامعػػػة ىارفػػػارد  حػػػكالى   

 كؿ ةس كع    لمعائعت المحتاجة  Nutritious mealم ذية 
 تخ ي  الم اخ والمرو ة   لج ة بو  ن الشري  الخضر  -ا 

Climate and Resiliency planning: Boston Green Ribbon Commission 

 Boston Green Ribbonىارفػػػارد ع ػػػك فػػػي لجنػػػة  كسػػػطف جػػػريف ري ػػػكف 

commission  , ي كىػػػى مجمكعػػػة مككنػػػة مػػػف وػػػادة األعمػػػاؿ كالمؤسسػػػات كالمػػػدنييف فػػػ
 كسطف تعمؿ عمى تطكير إستراتيجيات مأتركة لمكافحػة ت يػر المنػاخ  التنسػيؽ مػا مطػة 

 عمؿ المناخ في المدينة 
 Cambridege Compactكامبريددج كومباكدت مدن أجدل م دتيبل م دتدام  -جدد 

for sustainable future   
جيػػػا تعػػػد ىارفػػػارد أػػػريكان إلػػػى جانػػػب مدينػػػة كام ريػػػدج كمعيػػػد ماساتأكأػػػتس لمتكنكلك 

(M.I.T) Massachusetts Institute of Technology  مؤسسػان لكام ريػدج ككم كػت مػف
( عأػريف ع ػكان مػف ةع ػا  َِةجؿ مستق ؿ مستداـ , كالذل ي ػـ حاليػان مػا يقػرب مػف )

 اإلتااؽ الذيف يتعاكنكف مف ةجؿ مدينة ةكثر صحة كاستدامة   
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   Crimson Summer Academyالخيفية     نمير كأكاديمية  -هد 
كىى ع ارة عف  رنامج مكثػؼ فػي الصػيؼ يػكفر لتعميػذ المػدارس الثانكيػة المكىػك يف 

%( مػػػف ٖٓةكاديميػػػان )الميػػػارت كالمسػػػاندة الماليػػػة( لمنجػػػاح كالتميػػػز , كحاليػػػان ةكثػػػر مػػػف )
 مريجى المدارس الثانكية التحقكا  كميات ةك جامعات لمدة ةر ا سنكات  

   Phillips Brooks House Associationمؤ  ة بيت فيميبس بروكس  -ز 
تدار المؤسسة مػف و ػؿ الطػعب , كتعػدي جمعيػة مجتمعيػة , تسػعى إلػى إحػداث ت ييػر 

( ثمػػػانكف  رنامجػػػان متمصصػػػان فػػػي أػػػئكف َٖإيجػػػا ي ع ػػػر  كسػػػطف ككام ريػػػدج , كتقػػػدـ )
 كمدمات االسكاف  

 Harvard- Smuthsonian ميشو يان لمفيزياء الفمكيدة   –مركز هارفارد  -حد 

Center for Astrophysics   

يست ػػيؼ المركػػز مجمكعػػة متنكعػػة مػػف ال ػػرامج المجانيػػة لمجميػػكر , كيمصػػص يػػـك 
كييتػاح  Observatory Nightsالمميس الثالػث مػف كػؿ أػير تحػت مسػمى ليػالى المرصػد 

 الح كر فييا مجانان  
   James Bryant Conant fellowshipزمالة جيمس براي ت كو ا ت   -  

ك المينػػػى لممعممػػػيف كاإلدراريػػػيف مػػػتػػػـ تأسػػػيس زمالػػػة جػػػيمس  راينػػػت ككنانػػػت لػػػدعـ الن
المتميػػػزيف فػػػي المػػػدارس العامػػػة فػػػي  كسػػػطف ككام ريػػػدج , كالػػػذيف يػػػتـ و ػػػكليـ فػػػي  ػػػرامج 

 accepted to Harvard Graduateأػيادات كميػة الدارسػات العميػا فػي جامعػة ىارفػارد 

school of Education degree program   
 Out of school time learningوحدة مجتم  التعمم خارج الدوام المدر    -ن 

Community (OSTLC)    
تػػكفر كحػػدة مجتمػػا الػػتعمـ مػػارج المدرسػػة فػػي جامعػػة ىارفػػارد المػػدر يف كالمعمكمػػات 
العزمػػػة عػػػف الممارسػػػات الكاعػػػدة , ككػػػذلؾ األدكات العزمػػػة لػػػدعـ عمميػػػـ , كمػػػف مػػػعؿ 

عت كاألسػر , فػي سمسػمة مػف كرش العمػؿ , يتعػرؼ معليػا المأػارككف حػػكؿ إأػراؾ العػائ
 الععوة  يف مأاركة األسرة كتحسيف النتائج التنظيمية   

 مركز دعم التعميم مدى الحياة    -ك 



 

 

 

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

 2019مايو العدد      والعشرون  الخامسالمجمد 
326 

تقدـ جامعة ىارفارد فرصػان متنكعػةن لممتعمػيمف مػف ممتمػؼ األعمػاؿ لمكاصػمة تعمػيميـ 
, سػكا   اإللتحػاؽ   ػرامج كدكرات دامػؿ الجامعػة ةك عػف في كؿ مرحة مف مراحؿ حيػاتيـ 

 طريؽ أ كة اإلنترنت   
 Harvard College جماعدة اببتكدار االجتمداع  التعاو يدة بجامعدة هارفدارد -ل 

social innovation collaborative (SIC) (cxvii) 
ةك ػػر جماعػػػة طع يػػػة  SICتعت ػػر جماعػػػة اإل تكػػار االجتمػػػاعى فػػػي جامعػػة ىارفػػػارد 

معيػػػة ممصصػػػػة لمريػػػػادة االجتماعيػػػػة    , كتتحػػػػدد رسػػػػالتيا فػػػػي ةنيػػػػا   تجمػػػػا جماعػػػػة جا
 ػيف ةع ػا  مجتمػا ىارفػارد الػذيف يرغ ػكف  SIC اإل تكار االجتماعى في جامعة ىارفػارد 

فػي ال حػػث عػف حمػػكالن م تكػرةن لممأػػاكؿ االجتماعيػػة   كال يئيػة األكثػػر إلحاحػان فػػي العػػالـ   , 
الجدد , مف مػعؿ إنأػا   Entrepreneursكتمكيف ركاد األعماؿ كما تيدؼ إلى تدريب   

تاحػػػػػة الاػػػػػرص لمطػػػػػعب الجػػػػػامعييف  Mentorship Networksأػػػػػ كات  إرأػػػػػادية  , كا 
لممأاركة كالتعاكف , كالعمؿ عمى تعزيز الركا ط  يف ةفراد المجتما مػف ةجػؿ حػؿ المأػاكؿ 

 كالق ايا االجتماعية    
نأمػػػػؿ ةف نكأػػػػؼ لمم ػػػػدعيف الأػػػػ اب عػػػػف الحمػػػػكؿ    : ةمػػػػا عػػػػف رؤيتيػػػػا فتتمثػػػػؿ فػػػػي

االجتماعية   التى يمكف تنايذىا مف معؿ المؤسسات غير الر حية , كالر حيػة , كالنمػاذج 
, كك ػػػػػا تصػػػػػكر لأػػػػػ كة دعػػػػػـ نأػػػػػطة لمأػػػػػركا  المسػػػػػئكليف  Hybrid-modelالممتمطػػػػة 

ساسػية الجامعيػة إجتماعيان في ىارفارد كع ر الػدكؿ  , كمػا نطمػ  إلػى ةف تكػكف المػكارد األ
  فػػػي جامعػػػة ىارفػػػارد متاحػػػة لجميػػػا األفػػػراد , ككػػػذلؾ األفكػػػار التػػػى تسػػػعى إلػػػى تعزيػػػز

 اإل تكار    
عمػػػػى إنتػػػػاج حمػػػػكالن فعالػػػػة حػػػػكؿ اإل تكػػػػار االجتمػػػػاعى , كدعػػػػـ  SICكتعمػػػؿ جماعػػػػة 

األفكػػار اإل داعيػػة مػػف مػػعؿ فعاليػػات متنكعػػة عمػػى مسػػتكل الحػػـر الجػػامعى, ككرش عمػػؿ 
ثػرا  الأػراكات مػا المنظمػات فػي ىارفػاد كمارجيػا   كتعت ػر ومػة اإل تكػار  نا  الميا رات كا 

السػػػػنكية الماصػػػػة  اإل تكػػػػار فػػػػي الريػػػػادة االجتماعيػػػػة   و المجتمعيػػػػة , كاحػػػػدة مػػػػف ةك ػػػػر 
المػػػؤتمرات التػػػى تنظميػػػا الجامعػػػات, كػػػذا العمػػػؿ عمػػػى الحاػػػاظ عمػػػى ععوػػػات وكيػػػة مػػػا 

,ككميػػة ىارفػػارد   Harvard Business schoolمستأػػاريف مػػف كميػػة ىارفػػارد ل عمػػاؿ 
ككميػة ىارفػارد   Harvard Graduate school of educationلمدراسػات العميػا فػي التر يػة 

      Harvard law schoolككمية الحقكؽ   Harvard Kennedy schoolكيندل 
يػػة التػػى تقػػدميا جماعػػة اإل تكػػار االجتمػػاعى التعاكن كالم ػػادرات كمػػف ةمثمػػة المػػدمات

SIC  : جامعة ىارفارد ما يمى  
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كىػك حا ػنة لممأػاريا االجتماعيػة   ع ػر الثقافػات :   Synergy سػينرجي  التأزر -
التى تمكف الطعب مف معالجة الق ايا االجتماعية   األكثر إنتأاران حكؿ العػالـ  طػرؽ ك , 

ككػػػذلؾ كرش تحكيميػػػة , مػػػف مػػػعؿ متحػػػدثيف مػػػف ركاد األعمػػػاؿ الحػػػائزيف عمػػػى جػػػكائز , 
عمؿ الميارات التجارية , كرحعت ميدانية إلى ةكثر المناطؽ التجاريػة إ ػداعان فػي  كسػطف 
تاحػػة فػػرص اإلرأػػاد لتطػػكير مطػػة العمػػؿ , كتكػػكيف الأػػ كات الدكليػػة , ك نػػا  مأػػركع  , كا 

 اجتماعى  إعت اره عممية  داية مف التاكير لتطكير األعماؿ إلى االستثمار فييا   
كام ريػدج إلػى ع ػر العػالـ مػف مػعؿ  –لعمؿ الع ر ثقػافي مػارج  كسػطف كفي إطار ا

مأركعات كم ادرات مف ةجؿ مستق ؿ مسػتداـ مػف مأػركعات ت ػـ طػعب كرجػاؿ ةعمػاؿ 
كمينػػيف مػػف جميػػا المجػػاالت كالتمصصػػات , كالػػذيف يجمعيػػـ جميعػػان اإليمػػاف كالعمػػؿ مػػف 

    ةجؿ مستق ؿ صحى كمستداـ  
كىػػى تمثػػؿ نمطػػان مػػف ال نػػى الداعمػػة  Business Incubatorsكحا ػػنات األعمػػاؿ 

لمنأػػػاطات اإل تكاريػػػة لممؤسسػػػات الصػػػ يرة كالمتكسػػػطة ةك لممطػػػكريف الم ػػػدعيف الماعػػػيمف 
 ػػركح الريػػادة, الػػذيف ياتقػػدكف إلػػى اإلمكانػػات ال ػػركية لتطػػكير ة حػػاثيـ كتقنيػػاتيـ الم تكػػرة 

ركع الصػػ ير ةك الاكػػرة الم تكػػرة كلتسػػكيقيا , كينطمػػؽي مايػػـك الح ػػانات مػػف إعت ػػار المأػػ
  حاجة إلى رعاية ك يئة مساعدة تمكف مف إكتساب مقكمات النجاح كالنمك كاالستمرار   

كعميػػو فػػػإفَّ حا ػػنة األعمػػػاؿ ع ػػػارة عػػف مؤسسػػػة تػػػكفر الأػػركط كالظػػػركؼ المعئمػػػة 
 لممأاريا الص يرة مف ةجؿ  ماف نجاحيا , كتتمثؿ ةىداؼ حا نات األعماؿ في : 

المػػالى ,  -كجػكد مؤسسػػات ناجحػة كتمتمػػؾ القػدرة عمػػى الػتحكـ فػػي  رنامجيػا  دعػـ -
 كالقادرة كذلؾ عمى ال قا  كاإلستمرارية  اإلعتماد عمى ذاتيا 

 مساعدة المريجييف في الحصكؿ عمى فرص عمؿ    -

 (cxviii)تسكيؽ التكنكلكجيا , كتعزيز االوتصاد يات المحمية كالكطنية    -
 تعػػػػػد  را طػػػػػة اال تكػػػػػار  : ركاد األعمػػػػػاؿ االجتمػػػػػاعييف التكاصػػػػػؿ كالػػػػػتعمـ مػػػػػف-

Innovation Connect   , كالمقػػا ات ت ادكر الػىػى المسػئكلة عػف القيػاـ  ػالتمطيط كتنايػذ
وػػكائـ الم ػػرا  لإلعػػداد اعػػداد سمسػػمة المتحػػدثيف ك  :امتيػػار عمػػى مػػدار العػػاـ ,  مػػا فػػي ذلػػؾ

 Cheeseأػات تأػيز كيػؾ كتست ػيؼ فػي كػؿ فصػؿ دراسػى مػايطمؽ عميػو درد , المينػي

cake Chats ,  حيث يتااعؿ ةصحابي المأركعات االجتماعية مف مجتمػا ىارفػارد كحػكؿ
العالـ ما الطعب حكؿ مك كع أ كفيف  و ةك مأركع يعممكف عميو ,  اإل افة إلى ذلػؾ 

 رنامجػان إرأػػاديان عمػى مسػتكل الحػػـر    innovation connect, ك يػديري را طػة اإل تكػار 
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عى يأػػػػمؿي طع ػػػػان مػػػف جميػػػػا كميػػػػات ىارفػػػارد , حيػػػػث يتػػػػي  لمطػػػعب مػػػػف ممتمػػػػؼ الجػػػام
 التمصصات األكاديمية التكاصؿ كالتعمـ مف  ع يـ ال عض   

 –يسػعى مجمػس و ىيئػة دمػج األفػراد    Impact fellows Boardزمالء التدثنير  -
يتمػػػػيف  الريػػػػادة النظػػػػرا  إلػػػػى ر ػػػػط طػػػػعب جامعػػػػة ىارفػػػػارد ذكل الكاػػػػا ة العالميػػػػة , كالم

كاإل تكار االجتماعى إلى التعاكف ما المنظمػات المعنيػة  العمػؿ االجتمػاعى  االجتماعية  
, كلػػػدييا مأػػػاريا اجتماعيػػػةن   الاعػػػؿ يمحػػػؽ  يػػػا الطػػػعب لمتػػػدريب عمػػػى ممارسػػػة العمػػػؿ 

, كال يقتصػػر  Bill, Melinda Gates االجتمػػاعى , مثػػؿ مؤسسػػة  يػػؿ كميمنػػدا جيػػتس 
ديـ ىػػذه الاػػرص الممصصػػة لمطػػعب فحسػػب  ػػؿ كالتكاصػػؿ مػػا المنظمػػات األمػػر عمػػى تقػػ

 –السػػنة الدارسػػية  –الر حيػػة و التجاريػػة لتػػكفير فػػرص عمػػؿ لمطػػعب مػػعؿ فصػػؿ الأػػتا  
 الصيؼ )طكاؿ العاـ( 

مػػف مػػعؿ Village to Raise child  (cxix ) بر ددامج قريددة لرعايددة ال فددل( 4)
كيػػػة ىػػػك  رنػػػامج يحػػػدد كيعػػػد ممسػػػة مػػػف الػػػركاد مسػػا قة عالميػػػة  ػػػيف طػػػعب المػػػدارس الثان

الأ اب مف جميا ةنحا  العالـ , ثػـ دعػكة ىػؤال  الطػعب الممسػة الػذيف يطمػؽ عمػييـ اسػـ 
Global Trailblazers  إلػى الح ػكر إلػى جامعػة ىارفػارد , لح ػكر كتقػديـ ةفكػارىـ فػي

تػى يحتػاجكف إلييػا لتنايػذ ومة اإل تكار السنكية , مما يمنحيـ األدكات كالميارات كالمػكارد ال
 مأاريعيـ المجتمعية , كو ا  ةس كع في جامعة ىارفارد في كام ريدج   

تتمثػؿ الرؤيػة التأسيسػية لمجمػس :  First year Boardمجمدس ال د ة الولد  ( 5)
فػػػي تعزيػػػز  SICالسػػػنة األكلػػػى لجماعػػػة اإل تكػػػار االجتمػػػاعى التعاكنيػػػة  جامعػػػة ىارفػػػارد 

مػػػف مػػػعؿ تأػػػجيا الطػػػعب إكتأػػػاؼ كتعزيػػػز الأػػػػ ؼ  SIC ةجيػػػاؿ جديػػػدة مػػػف ةع ػػػا 
كالرغ ػػة فػػي اإل تكػػار اإلجتمػػاعى, كالريػػادة االجتماعيػػة   كر طيػػـ  ػػالمكارد المناسػػ ة دامػػؿ 

SIC   كالعمػػػؿ عمػػػى جمػػػا كر ػػػط ةع ػػػا  SIC  معػػػان كعمػػػى المػػػدل الطكيػػػؿ كةثنػػػا  كافػػػة
 المناس ات كاألحداث  ما في ذلؾ فترات الدراسة   

لمم ػػادرات كاألنأػػطة السػػا قة , تقػػدـ الجامعػػة مجمكعػػة ةمػػرل مػػف المػػكارد  ك اإل ػػافة
كاألدكات كالمعرفػػة , ل طاػػاؿ كاألسػػر كالمعممػػيف , كالمػػدارس , كالمتعممػػيف مػػدل الحيػػاة , 

,  اإلتاػاؽ مػا مػدارس كام ريػدج           Project Teachكود نظمت الجامعة  مأركع التعميـ   
صػػػػؼ السػػػػا ا  يمػػػػا , كييػػػػدؼ المأػػػػركع إلػػػػى تطػػػػكير جميػػػػا ك كسػػػػطف العامػػػػة لطػػػػعب ال

 (cxx)المدارس العامة في كؿو مف  كسطف ككام ريدج 
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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 Harvard in theتحػػػت أػػػعار جامعػػػة ىارفػػػارد فػػػي المجتمػػػا المحمػػػي المحيطػػة  يػػػا 

community  فتقػػػػػـك  تقػػػػػديـ الم ػػػػػادرات التعميميػػػػػة اليادفػػػػػة لمصػػػػػال  العػػػػػاـ ك ػػػػػث القػػػػػيـ ,
ثعثػػػكف ةلػػػؼ  َََ َّاالجتماعيػػػة   المرغك ػػػة , كذلػػػؾ فػػػي تجمػػػا ي ػػػـ مػػػا يزيػػػد عػػػف 

األنحػػا  , تتػػػكلى طالػػب كمػػريج مػػف ممتمػػؼ  ََٔ ٕمنظمػػة غيػػر ر حيػػة كمػػا يزيػػد عػػػف 
جتماعػػػاتيـ , لمعمػػػؿ كالػػػتعمـ مػػػف ةجػػػؿ إوامػػػة مأػػػركعات  الجامعػػػة التنسػػػيؽ لعقػػػد لقػػػا تيـ كا 

 (  cxxi)مأتركة 
, فػػي  ُّٗٗتسػعكف مػف ةع ػا  ىيئػة التػدريس منػذ عػاـ  َٗكمػا يأػارؾ ةكثػر مػف 

ة  المؤسسػات يػثمانمائػة كتػاب كدراسػات حالػة كمػذكرات تعميميػة معن ََٖكتا ة ةكثػر مػف 
ماعيػػػة   , كػػػذلؾ المأػػػاركة فػػػي مأػػػاريا ال حػػػكث كالػػػدكرات التدري يػػػة , كالتػػػى دارت االجت

: ويػػادة األعمػػاؿ فػػي القطػػاع االجتمػػاعى , كالرعايػػة الصػػحية   ػػكعات عػػدة منيػػاك حػػكؿ م
كالاقػػػر العػػػالمى ,  اإل ػػػافة إلػػػى غيرىػػػا مػػػف الم ػػػادرات كالجيػػػكد التػػػى تيػػػدؼ إلػػػى تع ئػػػة 

 (cxxii)جتماعى المنأكد المكارد المالية مف ةجؿ إحداث الت يير اال
 :   chicago universityجامعة أيكاجك   - ِ

  كي مػػػػ  إجمػػػػالي عػػػػدد َُٖٗؤسسػػػػة ماصػػػػة تأسسػػػػت عػػػػاـ ك ىػػػػي مججامعػػػػة أػػػػيكا
طال نػػػا , كحجػػػـ الحػػػـر الجػػػامعي ىػػػك  (ِْٔٔ)الطػػػعب المقيػػػديف فػػػي المرحمػػػة الجامعيػػػة 

 (cxxiii)فداننا  (ُِٕ)
فػػي مدينػة أػػيكاجك, ثالػػث ةك ػػر مدينػػة فػػي الكاليػػات   Chicagoتقػا جامعػػة أػػيكاجك 

لينػػػكم المتحػػػدة االمريكيػػػة مػػػف حيػػػث عػػػدد السػػػكاف  عػػػد مدينػػػة نيكيػػػك  رؾ كلػػػكس انجمػػػكس كا 
Illinois   عاصػػمة كاليػػة كػػكؾ(Cook  كمػػا تأػػتير مدينػػة أػػيكاجك  أنيػػا ةكثػػر المػػدف , )

 (cxxiv)إحت انا لجميا جنسيات العالـ 
كتسػػعي جامعػػة أػػيكاجك إلػػي ةف تكػػكف مركػػز عػػالمي لمتعمػػيـ كال حػػث كاإل تكػػار, كمػػا 

ي كمارجػو كالػذيف يأػترككف معيػا فػي تسعي الي التكاصؿ ما أركائيا دامؿ الحـر الجامع
   (cxxv)القدرات كالمكارد كذلؾ مف اجؿ التأثير االيجا ي في أيكاجك كما حكليا 

كمركػػػز الريػػػادة O.C.E  .كمػػػف مػػػعؿ مكتػػػب المأػػػاركة المدنيػػػة  ُٔٗٗفاػػػي عػػػاـ 
ة  الجامعة , ك دعـ كتأييػد مػف و ػؿ ميأػيؿ ةك امػا السػيدة األكلػي السػا ق C.E.Cالمجتمعية 

زكجػػة الػػرئيس السػػا ؽ لمكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة , تػػـ طػػرح عػػدة م ػػادرات كمػػدمات لمػػا 
يقرب مف عأرة فالؼ طالب جامعي كممسة فالؼ مف طػعب الدراسػات العميػا كالمينيػة , 
كتيدؼ ىذه الم ادرات كالمدمات الي مساعدة الطعب مف مػعؿ إأػراكيـ مػا المجتمعػات 
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ر عدالػػػػة كلتأػػػػجيعيـ عمػػػػي إوامػػػػة ركا ػػػػط ذات معنػػػػي مػػػػا كالأػػػػركا  ل نػػػػا  أػػػػيكاجك ةكثػػػػ
المجتمعات المتنكعة في جميا انحا  المدينػة كتكػكيف صػداوات مػا الطػعب األمػريف ذكم 

 )cxxvi)التكجو االجتماعي كالمأاركة في معالجة الق ايا المجتمعية 
يػا تجػاه كتستمدـ جامعة أيكاجك ريادة االعماؿ االجتماعيػة فػي عمميػا كالقيػاـ  كظائا

المجتمػػا كفػػػي تحقيػػػؽ ةىػػػدافيا , فتقػػػـك  تط يػػػؽ القكاعػػػد كالم ػػػادئ المرت طػػػة عػػػادة  تطػػػكير 
األعمػػاؿ التجاريػػة فػػي انأػػا  كتنظػػيـ كادارة المأػػركعات إلحػػداث ت ييػػر اجتمػػاعي مقصػػكد 
ك ما يحقؽ المصمحة العامة ,  حيث يتـ دعـ عػدد مػف المأػركعات التػي يقػـك  يػا طػعب 

 الريػػادة االجتماعيػػة ,  كمػػا يتػػاح ليػػـ فرصػػة المأػػاركة فػػي مأػػركعات  الجامعػػة المعنيػػيف
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 : 
المأػػػتركة  ػػػيف عػػػدد مػػػف ركاد الريػػػادة االجتماعيػػػة  ك ػػػدعـ مػػػف مركػػػز  ( الم ػػػادرةُ) 

 كلسػػكي لريػػادة االعمػػاؿ كاال تكػػار  جامعػػة أػػيكاجك , كالػػذم ييػػتـ  األعمػػاؿ المجتمعيػػة , 
كىػػػك يعػػػد منظمػػػة غيػػػر ىادفػػػة لمػػػر   ,  يتػػػكلي تػػػكفير المػػػكارد المحػػػددة مصيصػػػا لرجػػػاؿ 

كػػؿ صػػيؼ كذلػػؾ لعمػػؿ مأػػركع  حثػػي  األعمػػاؿ كالم تكػػريف االجتمػػاعييف مػػف الطػػعب فػػي
ييػػدؼ لك ػػا كتصػػميـ مػػرائط ألصػػكؿ مجتمعػػات الجنػػكب كال ػػرب مػػف أػػيكاجك ثػػـ تقػػدـ 
ال يانػػػات التػػػي يجمعيػػػا الطػػػعب الػػػي أػػػركة نك ػػػك كىػػػي أػػػركة ىادفػػػة لمػػػر   تيػػػتـ  مجػػػاؿ 
الرعاية الصحية كتعمؿ عمي تكفير المكارد التكنكلكجية الي ةط ا  المنطقػة ,  ممػا كػاف لػو 

تػػائج ايجا يػػة عمػػي مسػػتكم الصػػحة ككػػذلؾ التكظيػػؼ كتػػكفير فػػرص العمػػؿ فػػي المنطقػػة   ن
(cxxvii)   

, كىكع ػػارة عػػف اتحػػاد تعػػاكني    Sunshine Enterprise( م ػػادرة صػػف أػػايف  ِ)
يعمػػؿ كحا ػػنة لممأػػػركعات التجاريػػة الصػػ يرة اليادفػػػة لمػػر   حيػػث يػػػتـ اسػػتثمار المػػػكارد 

عيـ االجتماعيػػػة فػػػي مجػػػتمعيـ كفػػػي تمكيػػػؿ مأػػػكرعات التػػي تػػػـ جمعيػػػا مػػػف مػػػعؿ مأػػػاري
   (cxxviii)جديدة  

يت ػػيف مػػف العػػرض السػػا ؽ لمم ػػادرات المطركحػػة مػػف جػػامعتى ىارفػػارد كأػػيكاجك ةنيػػا 
م ػػػادرات ذات تكجػػػو اجتمػػػاعى , تأػػػارؾ فييػػػا وطاعػػػات المجتمػػػا الممتماػػػة كتحػػػت مظمػػػة 

 كد ك ما يحقؽ المصمحة العامة  الجامعة كريادتيا لممجتما إلحداث ت يير اجتماعي مقص
 القكل كالعكامؿ الثقافية المؤثرة :
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سػػػػ تم ر  ُٕجػػػػا  فػػػػي دي اجػػػػة دسػػػػتكر الكاليػػػػات المتحػػػػدة األمريكيػػػػة كالصػػػػادر فػػػػي 
كالمعمكؿ  و حتى ا ف ما نصو   نحف أعب الكاليات المتحدة , رغ ة منا فػي  –ـ ُٕٖٕ

لطمأنينة الداممية , كتييئػة كسػائؿ الػدفاع تأليؼ إتحاد ةكمؿ , كفي إوامة العدالة , ككاالة ا
المأتركة , كرعاية الميػر العػاـ , ك ػماف  ركػات الحريػة لنػا كلػذريتنا , رسػمنا كوررنػا ىػذا 

    (cxxix)الدستكر لمكاليات المتحدة األمريكية   
فػػي  (cxxx)كوػػد نجػػ  الدسػػتكر األمريكػػى فػػي التكفيػػؽ  ػػيف اإلتجاىػػات المتعار ػػة, 

تعدد عكامؿ التاروة  ػيف سػكاف الكاليػات منػذ ىجػرتيـ إلييػا , تمػؾ  الكاليات كالتى ن عت مف
العكامػػؿ التػػى تمثمػػت فػػي تعػػارض النػػكاحى االوتصػػاد يػػة   ػػيف الكاليػػات الأػػمالية كالكاليػػات 
مػػػػػتعؼ ال يئػػػػػة االجتماعيػػػػػة   كالتكػػػػكيف االجتمػػػػػاعى لسػػػػػكاف منتأػػػػػريف فػػػػػي  الجنك يػػػػة , كا 

ذلؾ إلى جانب ةصػكليـ األكلػى الممتماػة,  مساحات كاسعة ذات مظاىر ج رافية متنكعة ,
كالتػػى تمثػػػؿ إمتعفػػان فػػػي الم ػػػة كالثقافػػة كالػػػديف كاإلنتمػػا  , كرغػػػـ ىػػػذا كمػػو ظمػػػت الكاليػػػات 
المتحػػدة ةمػػةن متماسػػكةن, كيرجػػا الا ػػؿي فػػي ىػػذا التماسػػؾ إلػػى إعتيػػاد األمػػريكتيف اإلنتمػػا  

 لدكلة كاحدة كاستقرار النظاـ السياسى في ىذه الدكلة   
( مػػادة , كوػػد صػػدرت ىػػذه ُِكوػػد ةدممػػت عمػػى الدسػػتكر عػػدةي تعػػديعت جػػا ت فػػي )

التعػػديعت  عػػد تصػػديؽ الييئػػات التأػػريعية فػػي الكاليػػات عمييػػا , فيمػػا يعػػرؼ  اسػػـ  كثيقػػة 
 ُٓحقػػػكؽ الأػػػعب  كىػػػى تعت ػػػر مكممػػػة لمدسػػػتكر , كصػػػارت سػػػارية الماعػػػكؿ إ تػػػدا  مػػػف 

    (cxxxi)ـ ُُٕٗديسم ر 
  فييػػا الجنػػك ي الكاسػػا تتعػػدد  األمريكيػػة دكلػػة ذات اإلمتػػداد الأػػمالىالكاليػػات المتحػػدة 

كمف ثػـ تتنػكع فييػا المنامػات فتػؤدل إلػى مػكارد متنكعػة تتػكفر  يػا ميػارات  ,دكائر العرض
كػػػػذلؾ ىػػػػى مناػػػػردة مػػػػف حيػػػػث الميػػػػزتيف اإلمتػػػػداد , (cxxxii)يان اوتصػػػػادكثيػػػػرة السػػػػت عليا 

كالمحػيط  ؿ عمػى كػؿ مػف المحػيط األطمنطػىالأروي ال ر ي كالأػمالى الجنػك ي مػا اإلطػع
 (cxxxiii) اليادل

ةمريكػا الأػمالية كةمريكػا الجنك يػة كذلػؾ  حكػـ  :كتنقسـي ةمريكا في جممتيا إلى وسميف 
تكزع كتمتى القارة إلى القسػميف  صػكرة أػ و مناصػمة  ينيمػا فػي الكسػط , كتعػد  منزلػة وػارة 

عػػدد دكائػػر العػػرض, التػػى تمتػػد  كاحػػدة , اك ػػر وػػارة مػػف حيػػث اليػػا س الػػذل تحتمػػو كحيػػث
معليا كما يتميز الكاوا ال أرل لمقارة األمريكية ككف الجز  الأمالى منيا  مف ما يعػرؼ 
 العػػػالـ المتقػػػدـ, حيػػػث ةغمػػػب سػػػاكنيو ميػػػاجركف مػػػف القػػػارات األمػػػرل مػػػا غم ػػػة العنصػػػر 

نكا يكجػدكف و ػؿ األكر ي , ك المقا ؿ يعد الجز  الجنك ي مأىكالن  السكاف األصمييف الذيف كا
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الكأكؼ الج رافية األكر ية كعناصرىـ ىى ال ال يػة رغػـ كجػكد عناصػر سػكانية مػف وػارات 
 (  cxxxiv)ةمرل  

 OECDككفػػػؽ تقػػػديرات ال نػػػؾ الػػػدكلى تعػػػد الكاليػػػات المتحػػػدة األمريكيػػػة إحػػػدل دكؿ 
 منظمة التعاكف االوتصادل  كالتنمية ذات الدمؿ المرتاا , ي م  عػدد سػكانيا كفػؽ تقػديرات

 (cxxxv)مميكف نسمة    ُّٓ ُِٕ ِّّحكالى  َُِٖعاـ 
فتػػرةى ركػػكد  ََِٗإلػػى  ََِٕاألمريكػػى فػػي الاتػػرة الممتػػدة مػػف  وتصػػادكوػػد أػػيدى اال

كاف ليا إنعكاسيا عمى دمؿ األسػرة األمريكيػة  سػ ب ركػكد سػكؽ العمػؿ , كاسػتمر , ك يرة 
لسياسػة كجيػكدىـ اإلنتعػاش ال طػ  , ك لكػف فػي ظػؿ سػعى رجػاؿ ا مف االوتصاد في حالة

تسػػارعان  َُِٕاألمريكػػى فػػي عػػاـ  وتصػػادأػػيدى اال  الم ذكلػػة لتنأػػيط حالػػة اإلنتعػػاش ىػػذه
نماػػػاض معػػػدؿ ٓ ِوكيػػػان كممحكظػػػان فػػػاؽ التكوعػػػات مػػػا نمػػػك النػػػاتج المحمػػػى  نحػػػك  % , كا 

 (cxxxvi) مميكف فرصة عمؿ في القطاعات غير الزراعية ِ ِال طالة كتكفير 
 EDRC Economic andمراجعة االوتصػادية  كاإلنمائيػة ككفقان لمس  ةجرتو لجنةي ال

Development Review Committee   , التا عػة لمنظمػة التعػاكف االوتصػادل  كالتنميػة
, ةأػػارٍت فيػػو إلػػى حػػدكث  َُِٔكالمكماػػة  دارسػػة الك ػػا االوتصػػادل  لم مػػداف فػػي عػػاـ 

ا ػؿ فييػا لتػكافر وطػاع % ك مػا يعػكد ال َُاألمريكػى  زيػادة وػدرىا  وتصػادإنتعاش في اال
 ماص وكل يعمؿ في ظؿ وكل سكؽ تنافسية   

كرغـ ىذا ككما يأير ذاتي اإلصدار عف المنظمة , ةنو ال تزاؿ عكائد ىذا النمػك غيػر 
مكزعػة  أػكؿ متسػاًك  ػيف جماعػات المجتمػا , كوػػد تأػمؿ ذلػؾ فػي اسػتمرار عػدـ المسػػاكاة 

جػة نحػك إفكػار إ تكاريػة , كالسػماح  مزيػد في الدمؿ , كال طالة , مما دفا إلػى  ػركرة التك 
 (cxxxvii)مف المأاركة لكافة وطاعات المجتما   

كمػػػف  ػػػيف العديػػػد مػػػف القػػػيـ التػػػى تحكػػػـ العمػػػؿ الجػػػامعى فػػػي ةمريكػػػا , ويمػػػة العمػػػؿ 
لمصال   العاـ  , كةف يتـ تقديـ المعرفة التى يمكف ةف تايد المجتمعات كافػة , كةصػ  ى ىػذا 

عػػػاـ جػػػز ان مػػػف الميمػػػات الراسػػػمة لمعديػػػد مػػػف الجامعػػػات , إذان التكػػػريس لمدمػػػة الصػػػال  ال
يتحقػػؽ التمصػػيص لمدمػػة الصػػال  العػػاـ  طرائػػًؽ عػػدة , مػػف  ينيػػا تػػدريب المػػريجيف عمػػى 
عػداد المينيػيف الػذيف سيصػ حكف فيمػا  عػد وػادة ل نأػطة التجاريػة  العديد مف الكظػائؼ , كا 

 (cxxxviii)كالصناعية كالحككمية   
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كيقصػػػدي  ػػػو الجيػػػكد  Human Investmentسػػػتثمار ال أػػػرل كػػػذلؾ اىتمػػػاـ ىػػػا  اال
كاألمكاؿ الم ذكلػة فػي تطػكير المػكارد ال أػرية  إعت ػار ةفَّ عكائػد التطػكير كالتنميػة ال تقػاسي 

 (cxxxix)ةك تظير نتائجيا في األجؿ القصير   
كةي ػػان عمميػػا عمػػى تحقيػػؽ تنميػػة ليػػذه المػػكارد مػػف مػػعؿ العمػػؿ عمػػى تنميػػة مكاردىػػا 

التنميػػة  Human Resources Development'sكيقصػػدي  تنميػػة المػػكارد ال أػػرية ال أػػرية 
الكميػػػة لمعنصػػػر ال أػػػرل عمػػػى مسػػػتكل المجتمػػػا , كتأػػػمؿ جميػػػا مراحػػػؿ التعمػػػيـ كالرعايػػػة 
الصػػحية كاالجتماعيػػة كاألمعويػػة كغيرىػػا , التػػى تسػػ ؽ العمػػؿ , ككػػذلؾ التطػػكير كالتػػدريب 

   (cxl)مرحمة العمؿ   
 Socialتصػػؼي الم ػػادرات المطركحػػة  تػػكافر التااعػػؿ االجتمػػاعى كمػػف جانػػب فمػػر ت

Interaction  كيقصد  و العمميػة التػى يػؤثر كأيكاجكىارفارد  تىكحدكثو دامؿ حـر جام ,
 يػػا النػػاس عمػػى  ع ػػيـ الػػ عض , مػػف مػػعؿ الت ػػادؿ المأػػترؾ ل فكػػار كالمأػػاعر كردكد 

ممتماػػػػػة , كيعػػػػػرؼ عممػػػػػا  الػػػػػناس األفعػػػػػاؿ  ػػػػػيف األفػػػػػراد كالجماعػػػػػات كسػػػػػكاف ال يئػػػػػات ال
االجتمػاعيكف التااعػؿ االجتمػاعى  أنػو التػأثير كالتػأثر المت ػادؿ  ػيف فػرديف ةك جمػػاعتيف ةك 
جماعػػات  حيػػث يػػؤثر كػػؿ منيمػػا فػػي ا مػػر كيتػػأثر  ػػو , كتصػػ  ي  ػػذلؾ اسػػتجا ة ةحػػدىما 

 (cxli)نيما   مثيران ل مر , يتكالى الت ادؿ المثير كاالستجا ة إلى ةف ينتيى التااعؿ  ي
ك ذلؾ تتي ي الم ادرات المطركحة المجاؿ لحػدكث التااعػؿ  ػيف األطػراؼ المتعػددة ةنيػا 

, كىػػػى ععوػػػة طكيمػػػة األجػػػؿ  ػػػيف منظمتػػػيف ةك  Partnershipتقػػػـك عمػػػى ةسػػػاس الأػػػراكة 
ةكثر تتميز  العمؿ الجماعى كالثقة المت ادلػة   كيكػكف األسػاس فػي تكػكف تمػؾ الأػراكة ىػك 

ادلػػػة  ػػػيف األطػػػراؼ , حيػػػث يسػػػتايد كػػػؿ طػػػرؼ مػػػف تمػػػؾ الععوػػػة فػػػي تحقيػػػؽ المنػػػافا المت 
   (cxlii)ةىدافو   

 ىارفػػػارد تىت ػػػيف ةفَّ جػػػامع  األمريكيػػػة كمػػف العػػػرض السػػػا ؽ لم ػػػرة الكاليػػػات المتحػػدة
الى استمداـ الممارسات المرت طػة  كتميعةعرؽ الجامعات األمريكية  تعت راف مف كأيكاجك

 ا المطركحة  ما كم ادراتيمفى عممي إدارة األعماؿ التجارية 
     ف  الا د درا ة وخفية تحميمية مجامعةل ريادة االجتماعيةال -رابعا  

 University جامعػة دليػى يعػرض ال حػث فيمػا يمػى لنمػكذجيف لمجامعػات الينديػة : 

of Delhi   ,   كجامعة ةأككاAshoka University   : 
 :  University of Delhi  جامعة دلا  -1 
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, كىػػى جامعػػة  ُِِٗعػػاـ   University of Delhi تػػـ تأسػػيس جامعػػة دليػػى 
حػدل جامعػات القمػة فػي الػ عد   ) (  كىػى  إحػدل الجامعػات الػػ cxliiiتعميمية حككميػة ,كا 

University 21  الرائدة في العػالـ , كالتػى تعمػؿ معػان جنػب إلػى جنػب إلػى تحقيػؽ التمييػز
د , مػا تقػدير التنػكع الثقػافي كاإلمػتعؼ , كالعمػؿ , كتأارؾ المعرفة كالم ػرات ع ػر الحػدك 

عمػػى ر ػػط كجيػػات النظػػر مػػف جميػػا ةنحػػا  العػػالـ , كتسػػمير الم ػػرات الجماعيػػة لصػػال  
 cxlivجميًا األع ا    

كتتحددي رؤية جامعة دليى في ةٍف تصػ   مأػيكد ليػا دكليػان , معتػرؼ ليػا  ػالتميز فػي 
مػف التعمػيـ لمطػعب , كرعايػة مػكاى يـ , التدريس كال حث كالتكاصػؿ , تػكفر ةعمػى مسػتكل 

كتعزيػز النمػك الاكػرل كتأػػكيؿ نمػكىـ الأمصػى , كةٍف يظػؿ ممتزمػػان كثا تػان فػي السػػعى كرا  
الحقيقة , كيمدـ اإلنسانية مف معؿ إعػداد مػكاطنيف عػالمييف يتمتعػكف  مسػتكتى عػاًؿ مػف 

 (cxlvالميارة كالقدرة عمى تحمؿ المسئكلية االجتماعية    )
ػػػا عػػػف رسػػػالتيا فيػػػى :  تعزيػػػز التنميػػػة الأػػػاممة لمطػػػعب مػػػف مػػػعؿ التعمػػػيـ متعػػػدد  ةمَّ
 Sustained Engagement, كالمأػاركة المسػتدامة  Multi-faceted Educationاألكجو 

مػػػػا المجتمعػػػػات المحميػػػػة , كالكطنيػػػػة كالعالميػػػػة , كالعمػػػػؿ كجسػػػػر  ػػػػيف مجتمػػػػا الجامعػػػػة 
عممػػػيف القػػػادميف مػػػف جميػػػا ةنحػػػا  العػػػالـ  مػػػا كالمجتمػػػا الينػػػدل , كػػػذلؾ تييئػػػة كدمػػػج المت

 (  cxlviيتماأى ما نمكذجنا الثقافي)
كمما س ؽ يعحظي ةفَّ رؤيةى كرسالةى جامعة دليى تعكس عزميا عمى مكاصمة السػعى  

لتزاميػػػػا الثا ػػػػت  ػػػػالقيـ اإلنسػػػػانية  لتػػػػزاـ الجامعػػػػة   نػػػػا  الػػػػكطف كا  نحػػػػك تحقيػػػػؽ ةىػػػػدافيا , كا 
 ما عالميا المارجي  كافة ثقافاتو   العالمية , كالتكاصؿ المستداـ 

كتسترأػػػدي جامعػػػةي دليػػػى  مجمكعػػػة مػػػف القػػػيـ األساسػػػية فػػػي تحقيػػػؽ رسػػػالتيا كمتا عػػػة 
 (  cxlviiرؤيتيا كىى : )

كالتػػى تؤكػػد عمػػى القيمػػة    Social Responsibilityالم ددئولية االجتماعيددة  -أ 
كالجػػػدارة كالأػػػاافية الجكىريػػػة لمسػػػمكؾ األمعوػػػى كاإلتصػػػاؼ  ػػػاإلحتراـ كالتسػػػام  كالصػػػدؽ 

كالمسػئكلية تجػاه ةناسػيـ كمجػتمعيـ   ك تسػػتمزـي المسػئكلية االجتماعيػة   التاػانى فػي مدمػػة 
المجتمػػا كةفػػراده مػػف مػػعؿ ةنأػػطة التكعيػػة كمأػػاركة المجتمػػا المحمػػى , كالمسػػاىمة فػػي 

 نية مقترنة  اإللتزاـ  ممًؽ الكعى ال يئى   طالتنمية الك 
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تحػػرص الجامعػػةي عمػػى ةٍف    Diversity and Inclusionالت ددوع والشددمول  -ا 
يكػػكف لػػدييا مجتمػػا تعميمػػى , متنػػكع يػػتايـ ةىميػػة إحتػػراـ جميػػا األفػػراد   ػػض النظػػر عػػف 

 الط قة االجتماعية   كالديف كالعرؽ  
إدراج المعرفػة كالميػارات المايػدة    Global Citizenshipالموا  دة العالميدة  -جدد 

التنافسية في المجتما العالمى , كالتعرؼ عمػى المجتمػا العػالمى التى تؤدل إلى المأاركة 
 كالممارسات العالمية   

   Collaborative and Experientialوالتجريبدددي  –التعمددديم التعددداو    -د 
 اإللتزاـ  الدراسة التعاكنية كالتمصصية جن ان إلى جنب ما متا عة فرص ت ادؿ المعرفة  

تنايػػػػػػذ إتجاىػػػػػػػات ال حػػػػػػث الجديػػػػػػػدة كالتكنكلكجيػػػػػػػا تأػػػػػػػجيا تطػػػػػػػكير ك   اببتكددددددار -ه
ليػاـ الطػعب  كالممارسات الم تكرة كال رامج كالأراكات مف ةجػؿ تعزيػز الم ػرة التعميميػة , كا 

 ك ما يحقؽي مناعة اإلنساف   
قتصر دكرىػا عمػى ككنيػا مػف مؤسسػات التعمػيـ يكتعتقدي جامعة دليى ةنو ال ين  ى ةف 

كغػرًس  ان كأحػًد عكامػؿ حاػز كتعزيػز المسػئكلية االجتماعيػة  العالى  اليند ,  ؿ تعمؿ ةي 
القػػػػػيـ األمعويػػػػػة كاإلنسػػػػػانية كالمأػػػػػاركة فػػػػػي  نػػػػػا  مجتمػػػػػا مسػػػػػتداـ , كتحقيػػػػػؽ الرفاىيػػػػػة 
االجتماعيػػػة   كاالوتصػػػادية  لممجتمعػػػات , كفػػػي سػػػ يؿ ذلػػػؾ تعمػػػؿ الجامعػػػة عمػػػى إنأػػػا  

يممػؽ فرصػان لممأػاركة اإليجا يػة ركا ط وكية ما المجتما المحمػى كالمجتمػا المػدنى , ممػا 
مف و ؿ الطػعب كةع ػا  ىيئػة التػدريس , مػف ةجػؿ تم يػة االحتياجػات  المجتمعيػة كتقػديـ 

 (  cxlviii)حمكالن لمأكعت الحياة   
كتطػػرح الجامعػػػة م ػػادرات عػػػدة تنظميػػػا الكحػػدات المتنكعػػػة لمجامعػػة ,  يػػػدؼ تمكػػػيف 

كل  المسػػئكلية تجػػاة المجتمػػا , الطػعب مػػف فيػػـ الحقػػائؽ االجتماعيػػة   , كغػػرس أػػعكر وػػ
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 

ناس , كتعمػـ جديدة , كتعزيز جكدة التاكير , كتأجيا العمػؿ الجمػاعى , كتطػكير الثقػة  ػال
 (cxlix)ميارات القيادة   

ك اإل افة لما س ؽ تساعدي ىذه الم ػادرات الجامعػة عمػى إوامػة أػراكات مسػتدامة مػا 
المجتمػػػا , ك نػػػا ى ركا ػػػط مػػػا مؤسسػػػات المجتمػػػا الممتماػػػة لمعالجػػػة مأػػػكعت المجتمػػػا , 
كطػػػػرح م ػػػػادرات تنمكيػػػػػة اجتماعيػػػػةن  متنكعػػػػػة , كتعمػػػػؿ عمػػػػى تعزيػػػػػز التقػػػػدـ االجتمػػػػػاعى 
كاالوتصػػػػادل  كتنميػػػػة المجتمػػػػا , كتتػػػػي  ىػػػػذه الم ػػػػادرات الاػػػػرص ةمػػػػاـ الطػػػػعب لمعمػػػػؿ 
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كالمأػػاركة فػػي حػػؿ و ػػايا المجتمػػا كتنميتػػو , كاإلنمػػراط فػػي رعايػػة المحػػركميف كالائػػػات 
الميمأة , كرعاية المسنيف كك ار السف كتمكيف المرةة , كيقاي نطاؽ ىػذه الم ػادرات لتأػمؿ 

كالصػػحة كالت ذيػػة , كال يئػػة , كيتػػكلى تقػػديـ ىػػذه الم ػػاردات عمػػى عػػدة مجػػاالت : التعمػػيـ , 
مسػػػػػتكل الجامعػػػػػػة ممتمػػػػػػؼ اإلدارات كالكحػػػػػػدات كالمراكػػػػػػز كجمعيػػػػػػات الطػػػػػػعب , ككحػػػػػػدة 

 (clالدراسات ال يئية كمركز تعميـ الك ار , كغيرىا عمى مستكل الجامعة   )
لتاعيػػؿ ريادتيػػا  دليػػى جامعػػةلصػػي تيف اسػػتحدثتيما  يفمثػػاللكفيمػػا يمػػى يطػػرح ال حػػث 

 : االجتماعية   
 (cli)  ق م العمل االجتماع   بجامعة دلا  –أ 

لمعمػػػؿ , كالػػػذل كػػػاف يعػػػرؼ سػػػا قا  اسػػػـ  كميػػػة  دليػػػى    ُْٔٗكالػػػذل اسػػػس عػػػاـ 
االجتمػػاعى  ك الػػذل تميػػز  أنػػو ةكؿ مؤسسػػة فػػى اسػػيا يقػػدـ درجػػة الماجسػػتير فػػى العمػػؿ 

  الينػػػد كالجامعػػػات  المػػػارج لجميػػػا االجتمػػػاعى , كيسػػػتقطب الطػػػعب مػػػف ممتمػػػؼ ةنحػػػا
دكراتػػػػو , ك كيكمػػػػف وػػػػكة كتميػػػػز القسػػػػـ فػػػػى تركيػػػػزه كاىتمػػػػاـ ق عمػػػػى التنميػػػػة االجتماعيػػػػة   

 –ذكل  االعاوػػػػة  –ك ػػػػار السػػػػف  –كتحديػػػػدا عمػػػػى تنميػػػػة المجتمعػػػػات الميمأػػػػة : النسػػػػا  
 الاقرا   
 (cliiوحدة ت مية المجتم  )مبادرة اليرية ال موذجيه ( ) -ا

 جامعػػة دليػػى , تحػػت رعايػػة رئػػيس جميكريػػة  َُِٓأػػا  الكحػػدة فػػي عػػاـ كوػػد تػػـ إن
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  
مت الجامعة لجنة تنمية المجتمػا إلدارة الكحػدة كتتأػكؿ كتكافقان ما ىذه التكجييات أك

عت ػػػػػػاره المنسػػػػػػؽ كال ركفسػػػػػػير نيػػػػػػرا ا  Prod.Manojالمجنػػػػػػة مػػػػػػف ال ركفسػػػػػػير مػػػػػػانكج ؾ   
كأميف سر , كممثمكف مف اإلدارات كالكميات األمػرل , يػتـ  Nerra Agnimitraةغننيميترا 

ى  الجامعػػة , كالتػػى يأػػارؾ تكجيػػو كتيسػػير عمػػؿ الكحػػدة مػػف مػػعؿ إدارة العمػػؿ االجتمػػاع
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 إأػػراؼ ةع ػػا  ىيئػػة التػػدريس , كيػػتـ عقػػد 

ات منتظمػػػػة  يػػػػنيـ , لمناوأػػػػة األفكػػػػار كك ػػػػا مطػػػػة العمػػػػؿ كتحديػػػػد إجتماعػػػػات كمناوأػػػػ
 األنأػػػػطة العزمػػػػة لتحقيػػػػؽ ةىػػػػداؼ الم ػػػػادرة ,  كذلػػػػؾ  عػػػػد إجػػػػرا  تقيػػػػيـ أػػػػامؿ لممؤأػػػػرات
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عتمادىػا  مػف  حػدة تنميػة ك االجتماعية   كاالوتصادية  , يتـ عمى ةثره امتيار ممس ورل كا 
: ال نيػػػة التحتيػػػة , كتعزيػػػز الػػػػكعى , المجتمػػػا , كتحديػػػد مجػػػاالت عمػػػؿ الم ػػػػادرة لتأػػػمؿ 

كالصػػػحة , كالتعمػػػيـ , كتمكػػػيف المػػػرةة , كتمكػػػيف الاقػػػرا  كالميمأػػػيف , كيػػػتـ إرسػػػاؿ تقريػػػر 
مرحمػى أػيرل عػف ةدا  الكحػدة , كيرفػاي إلػى الجامعػة التػى تقػـك  ػدركىا  رفعػو إلػى مكتػب 

 رئيس جميكرية اليند   
مأػاركات مػف األطػراؼ المعنيػة الممتماػة كتتكلى لجنة تنمية المجتما حأػد المػكارد كال

مف مؤسسات المجتما المحمى كرجاؿ األعماؿ كركاد كوادة المجتما المحمى لممأػاركة فػي 
 تكفير الدعـ العـز لمم ادرة , ككما يت   فيما يمى :

الديمكغرافيػػة --تأػػكيؿ فػػرؽ  مػػف الطػػعب كالأػػ اب المتطكعػػكف لجمػػا المعمكمػػات  -
 رل الممس   كاالجتماعية   في الق

 تحديد كحصر احتياجات  كمأكعت سكاف القرل الممس   -

,كتنظيػػؼ  األمػػراضتحديػػد األكلكيػػات كك ػػا مطػػط تػػدمؿ عاجػػؿ إلحتػػكا  انتأػػار  -
 المنطقة, كغيرىا مف المياـ ذات األثر السريا عمى حياة سكاف المنطقة   

اىج الدراسػػػية كتتمتػػػا الجامعػػػة  ح ػػػكر وػػػكل فػػػي ةنأػػػطة اإلرأػػػاد التػػػي تتجػػػاكز المنػػػ
كتحػػاكؿ حػػؿ المأػػكعت العمميػػة كالق ػػايا االجتماعيػػة   فػػي القػػرم كاألحيػػا  الاقيػػرة , كيػػتـ 
اتماذ معظـ ىذه الم ادرات عمي مستكل اإلدارات الممتماػة كالمراكػز  ةك جمعيػات الطػعب 
,  حيػػػث تتػػػكلى العديػػػد مػػػف ىػػػذه اإلدارات الممتماػػػة كالمراكػػػز ةك جمعيػػػات الطػػػعب القيػػػاـ 

 ماؿ رائدة في مجاؿ اإلرأاد كالتكاصؿ المجتمعي   أع

كيك ػػػ  ال حػػػث فيمػػػا يمػػػي الم ػػػادرات المتعػػػددة الجكانػػػب كالتكاصػػػؿ اإلجتمػػػاعي الػػػذم 
تقـك  و اإلدارات كالمراكز كالجمعيات المتنكعة  الجامعة مف معؿ التكاصؿ مػا مؤسسػات 

يت ػػ  فيمػػا يمػػي : ) كمنظمػػات المجتمػػا ك يػػدؼ المحافظػػة عمػػي االسػػتدامة ال يئيػػة ككمػػا 
(cliii 

 ( التثنير البيئي لعممية اليبول عبر اب تر ت   1) 
 َُِٔانتقمػػت جامعػػة دليػػي إلػػى نظػػاـ الق ػػكؿ ع ػػر االنترنػػت فػػي الجمسػػة األكاديميػػة 

كىػػذه المطػػكة لػػـ تيسػػر فقػػط اجػػرا ات الق ػػكؿ المرىقػػة  ػػؿ جم ػػت الأػػاافية المطمقػػة , كوممػػت 
ا ك أكؿ ك ير مف  صمة الكر كف  , ليذا النأاط الذم استمر لمدة أيريف تقري نا    اي ن
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كود ةدت ةر اح االستدامة التي تراكمت مف نظاـ الق كؿ ع ر اإلنترنت إلي تكفير الكوت 
أجرة سنكينا ,  اإل افة الي ال صمة الكر كنية الم افة  )ْٕٖٓكتكفير مايقرب مف ) 

فقو دائما ا  ا  كاألميات مف و ؿ الطعب الذيف يسافركف لمحصكؿ عمي الق كؿ , يرا
كاألوارب كاألصدوا , ا افكا حمعن ك يرنا مف التمكث إلي دليي عمي  يئة اليكا  , كة اؼ 

كميات ىائمة مف ال عستيؾ كالناايات الصم ة األمرل  ما في ذلؾ القمامة دامؿ كحكؿ 
 طالب   ( َََََّحـر  اال افة الي استيعؾ الكوكد المستمدـ في التنقؿ ألكثر مف )

      Solar power systems( أ ظمة ال اقة الشم ية   2)
الجامعة  عد عممية الأػرا  المسػتحقة عمػي ال ػائعيف المعتمػديف لمطاوػة الأمسػية لتنايػذ  
أركة اليند المحدكدة الأمسية , لمأركع تركيب ال نية التحتية لمطاوػة كوػد صػدر وػرار مػف 

القائمػػة عمػػي الطاوػػة الأمسػػية  ككاػػا ة الطاوػػة ك  حككمػػة الينػػد لمتث يػػت اإللزامػػي لإل ػػا ة
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  
 ( حخاد مياه الم ار  3)

حصػػاد ميػػاه األمطػػار فػػي تأػػكمت لجنػػة مػػف و ػػؿ الجامعػػة الستكأػػاؼ جػػدكل تث يػػت 
نظػػػـ الحػػػـر الجػػػامعي فػػػإف جػػػدكل ميػػػاه األمطػػػار فػػػي فتػػػرة الحصػػػاد فػػػي الحػػػـر الجػػػامعي 

 الأمالي مقيد  أكؿ ط يعي  س ب ارتااع منسكب المياه الجكفية في المنطقة   
 ( معرض الزهور ال  وى  4)

ف فػػػي يعػػػد   عػػػرض الزىػػػرة السػػػنكم   ةحػػػد التقاليػػػد الأػػػائعة لجامعػػػة دليػػػى يعمػػػؿ ا 
   تػػنظـ لجنػػة حػػدائؽ الجامعػػة الحػػدث الػػذم يحتاػػؿ الػػكعي ال يئػػى كجمال ػػات  ُٔعاميػػا 

,تػػػـ اوامػػػة  َُِٖالتعػػد كالتحصػػػي ممتماػػة األأػػػكاؿ عمػػي المسػػػتكم الػػكطني   فاػػػى عػػاـ 
معػػرض لزراعػػة األزىػػار ككػػاف مك ػػا تقػػدير ك يػػر  أػػارؾ فيػػو ا الؼ مػػف دليػػي  يػػدؼ 

تحقيػػؽ ذلػػػؾ  التنػػكع الن ػػػاتي كتحقيػػؽ االسػػتدامة ال يئيػػػة  التكعيػػة كالتثقيػػؼ كالتمتػػػا  أىميػػة 
   تعمؿ جامعة دليي عمى :

   التركيز عمى ال حكث متعددة التمصصات  -
 التكاصؿ ما ةصحاب المصمحة الميتميف  الأأف العاـ  -
 تكظيؼ ال احثيف ك المدرسيف مف الطراز العالمى  -
 التكاصؿ ما المريجيف  اعت ارىـ ةصحاب مصمحة رئيسييف -
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غػػػرس المكاىػػػب األكاديميػػػة مػػػف حيػػػث المعممػػػيف ك ال ػػػاحثيف عمػػػي مسػػػتكم عػػػالمي -
سكؼ 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   

س ؽ يتـ إوامة معسػكرات كمميمػات صػحية متنقمػة تتػكلى تقػديـ المػدمات كا  افةن لما 
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 

دارة الناايػػات ,كوػػد ةسػػارت ىػػذه الجيػػكد عػػف المتعمقػػة  ال نيػػة التحتيػػة كالصػػرؼ ال صػػحى كا 
 كسب ثقة المجتما كتعاكنو  

     Ashoka Universityجامعة أشوكا   -نا يا 

كتحرص الجامعة عمػي تقػديـ التعمػيـ المي رالػي عمػي  َُٖٗةنأئت جامعة ةأككا عاـ 
طػػعب وػػدـ المسػػاكاة مػػا الجامعػػات األف ػػؿ عمػػي مسػػتكم العػػالـ , كتيػػدؼ الػػي مسػػاعدة ال

عمػػػي اف يصػػػ حكا وػػػادة لممسػػػتق ؿ يسػػػتطيعكف التاكيػػػر  أػػػكؿ نقػػػدم فػػػي الق ػػػايا كدراسػػػة 
يتسػػـ التعمػػيـ فييػػا   (cliv)كجيػػات نظػػر متعػػددة لحميػػا كممتزمػػكف  ػػأدا  المدمػػة العامػػة   

 الجدية كال حث األكاديمي الأػامؿ كالم ػرة العمميػة المناسػ ة لمكاوػا الحقيقػي كتحدياتػو كىػي 
مػػػف مػػػػعؿ تقػػػديـ  ػػػرامج ال كػػػالكريكس كالدراسػػػػات العميػػػا ي مػػػ  عػػػػدد متعػػػددة التمصصػػػات 

( مدينػػػػة فػػػػي الينػػػػد ٖٗ( كاليػػػػة ك )ِٖطالػػػػب كالػػػػذيف تػػػػـ امتيػػػػارىـ مػػػػف ) ََُْطع يػػػػا 
( دكلػػػة امػػػرم كتحػػػرص عمػػػي اف يكػػػكف تعميميػػػا عالميػػػا كتعمػػػؿ عمػػػي ُٕ األ ػػػافة الػػػي )

 (clv)جذب ىيئة تدريس ذات سمعة عالمية 
مركػػزيف ييتمػػاف  الريػػادة كالمجتمػػا كدكر الجامعػػة فػػي حػػؿ  كي ػػـ حػػـر جامعػػة اأػػككا

 الق ايا المجتمعية كىما :
 Centre for Entrepreneurship  (clvi) مركز ريادة العمال  -

يعػػد مركػػز ريػػادة األعمػػاؿ االعمػػاؿ فػػي جامعػػة ةأػػككا ةحػػد االنػػكاع الاريػػدة مػػف نكعيػػا 
تتمثؿ في مجتما مػف ركاد األعمػاؿ  حيث ةنو مزيج مف الانكف الحرة كريادة االعماؿ كالتي

متعػػػػػددم التمصصػػػػػات كيعممػػػػػكف فػػػػػي وطاعػػػػػات متعػػػػػددة   كيػػػػػؤمف المركػػػػػز  ػػػػػأف الػػػػػكعي 
االجتماعي المستمد مف تعميـ الانكف الحرة كاكتساب الم ػرات يجعػؿ الأػركات الناأػئة عػف 

 المركز  
سػػيف كيرعػػي المركػػز الجيػػكد الرياديػػة لجميػػا الطػػعب كةع ػػا  ىيئػػة التػػدرييس كالمؤس

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 مراحػػؿ دكرة حيػػاة مأػػركعاتيـ مػػف  ػػدايتيا 
 كاكرة الي تسكيقيا كاالستثمار  فييا 

 Centre for Social and Behaviour مركػز الت ييػػر االجتمػػاعي كالسػػمككي  -

Change (CSBC)  (clvii) 

تػػػـ ةنأػػػا  المركػػػز  منحػػػة مػػػف  يػػػؿ كميمنػػػدا صػػػاح ي مؤسسػػػة جيػػػتس , كتتحػػػدد رؤيػػػة 
المركز في تأسيس مؤسسة في اليند تككف ذات سمعة طي ة عمي المستكم العػالمي لقيػاس 
الاكػػػػر كالتميػػػػز فػػػػي إحػػػػداث ت ييػػػػر فػػػػي سػػػػمكؾ سػػػػكاف المنػػػػاطؽ ذات الػػػػدمؿ المػػػػنماض 

ج مف م ػادرات العمػؿ كال حػث كالقػدرة تحػت مظمػة ةكأػف ام ػريع كالميمأيف مف معؿ مزي
Action Umbrella   درجة   َّٔيقكد المركز  رامج ت يير السمكؾ  زاكية 

تعزيػػػػز  مػػػػف ةجػػػػؿ فتعمػػػػعكممػػػػا سػػػػ ؽ يت ػػػػ  ةف كػػػػع مػػػػف جػػػػامعتى دليػػػػى كةأػػػػككا 
مجتمػا مسػتداـ  المسئكلية االجتماعية كغرًس القيـ األمعوية كاإلنسانية كالمأاركة في  نػا 

 ف, كفػػي سػػ يؿ ذلػػؾ تعمػػعالينػػدل  , كتحقيػػؽ الرفاىيػػة االجتماعيػػة كاالوتصػػادية لممجتمػػا
عمػػػػى إنأػػػػا  ركا ػػػػط وكيػػػػة مػػػػا المجتمػػػػا المحمػػػػى كالمجتمػػػػا المػػػػدنى , ممػػػػا يممػػػػؽ فرصػػػػان 

مػػف و ػػؿ الطػػعب كةع ػػا  ىيئػػة التػػدريس , مػػف ةجػػؿ تم يػػة  كالمتنكعػػة لممأػػاركة اإليجا يػػة
 الجتماعية  مجتمعية كتقديـ حمكالن لمأكعت ااالحتياجات  ال

 اليوى والعوامل النيافية المؤنرة  
وػػػد اأػػػتؽ إسػػػـ الينػػػد مػػػف كممػػػة   ةنػػػدكس   كالتػػػى  ػػػدكرىا مأػػػتقة مػػػف الم ػػػة الاارسػػػية 
القديمػػػة التػػػى كانػػػت تسػػػتمدـ كممػػػة   ىنػػػدكس   لكصػػػؼ الينػػػكد فػػػى الم ػػػة السنسػػػكريتية , 

ندك   كىػػػػى التسػػػػمية التاريميػػػػة لنيػػػػر ةنػػػػدكس , ككانػػػػت تطمػػػػؽ عمػػػػى الينػػػػد تسػػػػمية   سػػػػي
كاليكنػػػانيكف القػػػدامى ةطمقػػػكا عمييػػػا اسػػػـ ةنػػػدك , كةأػػػاركا ةي ػػػا إلػػػى أػػػع يا ةحيانػػػا  أػػػعب 
ةنػػدكس   كعمػػى الصػػعيد الرسػػمى , ك سػػ ب عػػدـ كجػػكد ل ػػة مركزيػػة رسػػمية لمػػ عد , ةوػػر 

القانكنيػة الكاممػة فػى  الدستكر اليندل إسـ    يرات   كإسـ رسػمى لمػ عد , كمنحػو المسػاكاة
اإلستمداـ إلى جانب تسمية اليند , كتستمدـ ةحيانػا كممػة ىندكسػنا كىػى الترجمػة الاارسػية 

 (clviii)الم اأرة إلسـ ةرض اليندكس   
كت مػػ  مسػػاحة الينػػد ثمػػث الكاليػػات المتحػػدة , حػػدكدىا فػػى الأػػماؿ الأػػروى الصػػيف , 

 ػنجعديش فػى الأػرؽ ك اؿ ك كرمػا مػف الأػم Bhutanكفى ال رب  اكسػتاف , ني ػاؿ ك كتػاف 
 (clix) كالمحيط اليندل فى الجنكب
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كتعد اليند سػا ا ةك ػر دكؿ العػالـ مػف حيػث المسػاحة كالثانيػة مػف حيػث عػدد السػكاف 
% مف سػكاف العػالـ  ٓ ُٕمميار نسمة يمثمكف حكالى  ِٕ ُحيث ي م  عدد سكانيا نحك 

 (clx), مما يجعميا تحتؿ المرت ة الثانية  عد الصيف 
يى الجميكرية الديمقراطية األكثر إزدحامػا  السػكاف , كىػى جميكريػة فيدراليػة تتػألؼ ف
( ثماف كعأركف كالية كس عة ةواليـ إتحادية ما كجكد نظاـ  رلمػانى ديمقراطػى,  ِٖمف ) 

كاالوتصاد اليندل سا ا ةك ػر اوتصػاد فػى العػالـ , كثالػث ةك ػر وػكة أػرائية ك عػد االصػعح 
, ةصػػػػػ حت الينػػػػػد كاحػػػػػدة مػػػػػف ةسػػػػػرع  ُُٗٗتصػػػػػاد السػػػػػكؽ عػػػػػاـ ات المسػػػػػتندة عمػػػػػى او

رغػػـ ذلػػؾ , مػػا  ةاوتصػػادات العػػالـ نمػػك  كمػػا ةنيػػا تصػػنؼ  ػػمف الػػدكًؿ الصػػناعية الجديػػد
زالػػػت الػػػػ عد تكاجػػػو تحػػػػديات الاقػػػر كالاسػػػػاد كسػػػك  الت ذيػػػػة, كعػػػدـ كاػػػػا ة ةنظمػػػة الرعايػػػػة 

ية إومميػػة , الجػػيش الينػػدل الصػػحية العامػػة   كفػػى الجانػػب العسػػكرل تعػػد الينػػدي وػػكة عسػػكر 
 ( clxi)تصنياو عمى ةنو ثالث ةك ر جيش فى العالـ 

كنظران 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 

كلعػؿ مػف ةسػ اب عػدـ إناػراط الينػد  Cast systemاـ الط قى معان  كما كتعرؼ اليندي  النظ
 النسػػ ة لم ال يػػة  –كىػػى السػػائدة  –فالثقافػػة اليندكسػػية  –  ةكليمػػا الر ػػاط الثقػػافى ةمػػراف :

نتأار فى ةنحا  الينػد )  رغػـ كجػكد السػي  كالمسػمميف (  ىى طريقة حياة كما ىى عقيدة كا 
ة مثػػػؿ الينػػػد متعػػػددة األعػػػراؽ كالػػػديانات يعت ػػػر ,األمػػر الثػػػانى ىػػػك الديمقراطيػػػة , فاػػػى دكلػػػ

النظػػػاـ الػػػديمقراطى كاإلعتمػػػاد عمػػػى المؤسسػػػات الديمقراطيػػػة ةمػػػره  ػػػال ي األىميػػػة , كاألمػػػر 
الثالػػث كػػاف االىتمػػاـ   النقػػؿ كالمكاصػػعت الػػذل يػػؤدل إلػػى زيػػادة اإلتصػػاؿ  ػػيف النػػاس , 

ب المعفػػػات كمركنتيػػا فػػػى  عض   كالكاوػػا ةف طاوػػػةى الينػػد عمػػػى اسػػتيعا ػػػكالسػػما  ع ػػيا 
التعامؿ ما المطالب اإلوميمية كالمحمية كػاف عػامعن ةساسػيان فػى ىػذا التماسػؾ فالحػدكدي  ػيف 
األوػػاليـ يمكػػػف تحريكيػػا , كالمطالػػػب اإلناصػػالية تعػػػالج  ممػػيط مػػػف المااك ػػات كاسػػػتمداـ 

 (  clxii)  القكة الايدرالية
تمثػػؿ ثقافػػات فرعيػػة مػػف ثقافػػة كميػػة  كرغػػـ ىػػذا التنػػكع كالتعػػدد الثقػػافى إال ةفَّ جميعيػػا

ىػى ثقافػػة الينػد ككحػػدة كاحػػدة, الثقافػة الارعيػػة كىػػى نمػط مػػف المعيأػػة يمتمػؼ عػػف الثقافػػة 
الكميػػة ةك  معنػػى فمػػر ىػػى نمػػط مػػف السػػػمكؾ تتميػػز  ػػو الجماعػػات الماصػػة التػػى تعػػػيش 

مجتمػا دامؿ المجتمػا األك ػر  كوػد يمتمػؼ سػمكؾ ةفػراد تمػؾ الجماعػات عػف سػمكؾ ةفػراد ال
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 
 ( clxiii)غيرىا مف الثقافات  

كفى سياؽ الينػد كػأك ر دكلػة فػى جنػكب فسػيا العديػد مػف الحقػائؽ المتناو ػة , حيػث 
كىػى  َُِْتريميكف دكالر فى عػاـ , ِتعت ر اليند ذات الناتج المحمى اإلجمالى ما ياكؽ 

(%  ّ ٕ ػػذلؾ مػػف ةسػػرع دكؿ العػػالـ فػػى النمػػك االوتصػػادل  ,  معػػدؿ نمػػك سػػنكل ي مػػ  ) 
 ِ ّٕكفقػػان إلحصػػا  ال نػػؾ الػػدكلى , كعمػػى الػػرغـ مػػف ذلػػؾ لػػدييا نسػػ ة ةميػػة عاليػػة جػػدا ) 

مكلػػػػكد ( كنسػػػػ ة عاليػػػػة مػػػػف النػػػػاس الػػػػذيف  َََُلكػػػػؿ  ْ ُْ% ( , كمعػػػػدؿ كفيػػػػات ) 
% ( حسػب إحصػا   رنػامج األمػـ المتحػدة  ٔ ِّيعيأكف تحت المػط الاقػر تصػؿ إلػى ) 

, كتتااوـ ىذه األك ػاع فػى ظػؿ الزيػادة المرتاعػة فػى السػكاف كاألميػة َُِٓاإلنمائى لعاـ 
الناايػات سػيئة جػدا , كما ةنيا تعانى مف مأػكعت فػى مرافػؽ الصػرؼ الصػحى كفػى إدارة 

ممػػا دعػػى فػػى ظػػؿ ىػػذه األك ػػاع إلػػى ةٍف تمعػػب الأػػركات كالمنظمػػات غيػػر اليادفػػة لمػػر   
ةدكار متميػػزة فػػى المجتمػػا , فػػتـ إعت ػػار ةف ىػػذه المنظمػػات تقػػا عمييػػا مسػػئكلية اجتماعيػػةن  
لمعمػؿ عمػى مكاجيػػة التحػديات التػى تكاجػػو المجتمػا , مثػؿ تمايػػؼ حػدة الاقػر, ةك تحسػػيف 

ستدامة ال يئية كغيرىػا مػف المأػكعت كالصػعك ات االجتماعيػة   المتناميػة التعقيػد كالتػى اإل
تتطمػػػػب تكحيػػػػد الجيػػػػكد مػػػػا زيػػػػادة تع ئػػػػة المػػػػكارد كاإل تكػػػػار , كىػػػػك مػػػػا دعػػػػى إلػػػػى تػػػػدمؿ 

 ( clxiv)الأركات اليادفة لمر    إعت ارىا أريؾ ىاـ ك ركرل  
لجمػػػا  ػػػيف الػػػدافا االجتمػػػاعى ممػػػا دفػػػا المنظمػػػات غيػػػر الر حيػػػة إلػػػي ةف تمجػػػأ إلػػػى ا

ت اع نيج ريادة األعماؿ    ( clxv)كا 
تأييػػػد كاسػػػاى المػػػدل فػػػى الينػػػد كعمػػػى كافػػػة المسػػػتكيات ,  كتمقػػػى الريػػػادة االجتماعيػػػة  

الرسمية كغير الرسمية , دامػؿ الجامعػة كمارجيػا  ػالمجتما كجماعاتػو الممتماػة , كىػك مػا 
, حيػػػث يجمعيػػػـ  يػػػادة االجتماعيػػػة  ةدل إلػػػى تعػػػدد ةصػػػحاب المصػػػمحة المعينػػػة  أػػػأف الر 

تحػػػكؿ االىتمػػػاـ  مػػػف   األنػػػا   الارديػػػة إلػػػى   نحػػػف   الجماعيػػػة , كىػػػذا يعنػػػى اإلحسػػػاس 
 ػػػػا مريف كتايػػػػـ احتياجػػػػات ىػػػػـ , كفػػػػى ىػػػػذه ال يئػػػػة تجػػػػد الريػػػػادة االجتماعيػػػػة   مناميػػػػا 

كةىػػـ  المناسػػب , كالتػػى تجسػػدت فػػى مقكلػػة   غانػػدل   الػػزعيـ الينػػدل كالػػذل يعػػد مػػف ة ػػرز
ركاده   مػػف الميػػـ التركيػػز عمػػى إحػػداث الت ييػػر كالعمػػؿ  ػػدالن مػػف التنظيػػر , كلػػنكف ةناسػػنا 

 الت يير الذل ندعك إليو  
لريػادة االجتماعيػة    الينػد , كذلػؾ فػى المقػاـ األكؿ ألفَّ الدكلػة اكيتنػامى االىتمػاـ    

يػػا ةك تقػػديـ المأػػكرة حريصػػةه لم ايػػة عمػػى التػػركيج ليػػا , كلػػيس  ال ػػركرة عػػف طريػػؽ تمكيم
 ( clxvi)ليا كلكف عف طريؽ تمكينيا كاإلععف عف تأييدىا ليا  
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كمػػػػا تحظػػػػى الريػػػػادة االجتماعيػػػػة    اىتمػػػػاـ   الأػػػػ اب , ألنػػػػو ر مػػػػا يعػػػػكد ذلػػػػؾ إلػػػػى 
األيػػديكلكجيات كالمعتقػػدات كالقػػيـ الينديػػة المؤكػػدة عمػػى كاجػػب الاػػرد تجػػاه المجتمػػا كالػػذل 

 (clxvii) ة   لميند يعد مف ةسس اليكية االجتماعي
تحميددل ميددارن لواقدد  الريددادة االجتماعيددة لمجامعددة فددي كددل مددن الواليددات  -خام ددا 

     المتحدة االمريكية والا د
يقػػػػـك ال حػػػػث فيمػػػػا يمػػػػى  ػػػػإجرا  تحميػػػػؿ مقػػػػارف لم رتػػػػى المقارنػػػػة الكاليػػػػات المتحػػػػدة 

كتاسػيرىا فػي  االمريكية كالينػد , كذلػؾ لمكوػكؼ عمػى ةكجػو التأػا ة كاإلمػتعؼ فيمػا  ينيمػا
  ك   عض مااىيـ العمـك االجتماعية  كفيما يمى  ياف ذلؾ : 

 ةكجو التأا ة كتاسيرىا:   -ةكالن 
تأػػػا يت م رتػػػى المقارنػػػة فػػػى ةف الريػػػادة االجتماعيػػػة لجامعاتيمػػػا تحظػػػى  اىتمػػػاـ   -

رسػػمية كغيػػر  -  وطاعػػات ممتماػػة  ػػالمجتما ذات تكجػػو ىػػادؼ لمػػر   كغيػػر ىػػادؼ لمػػر  
تراجػػا دكر الحككمػػات  إعت ارىػػا الجيػػة المنػػكط  كيمكػػف تاسػػير ذلػػؾ ةنػػو فػػى ظػػؿ,  ةيرسػػم

كماصػة فػي  – يا تد ير المػكارد الماليػة لتم يػة احتياجػات  مجتمعاتيػا  الحاليػة كالمسػتق مية 
ظؿ مايـك دكلة الرفاىية  الذل ما التنامى المستمر لمعكلمة كاستمرار تداعياتيا عمى كافػة 

تراجػػػػا ىػػػػذا الػػػػدكر كامتمػػػػؼ , كتتطمػػػػب إعػػػػادة إمتػػػػراع الحككمػػػػة  –النػػػػكاحى المجتمعيػػػػة 
Reinventing government   كتصػػاعد مأػػاركة المنظمػػات المدنيػػة , كجػػذب مػػزكدل ,

   (clxviii)المدمات التجارية إلى األسكاؽ  اإل افة إلى الجيات المانحة لممن  كالقركض  
ظاـ العالمى كمػا كانػت عميػة كألنو لـ تعٍد الدكلة ىى الكحدة المركزية األساسية في الن

في السا ؽ ,  ماصة في ظؿ  ركز وػكل اوتصػادية  كاجتماعيػةن  محميػة كعالميػة منافسػة , 
حيػػػث ةصػػػ حت الدكلػػػة المعاصػػػرة م ػػػطرة إلػػػى المجػػػك  إلػػػى مؤسسػػػات المجتمػػػا المػػػدنى 
المحمػػػػى كالتنػػػػازؿ فػػػػي ناػػػػس الكوػػػػت عػػػػف عديػػػػد مػػػػف مجػػػػاالت سػػػػيادتيا التقميديػػػػة لصػػػػال  

   (clxix)كلية كالككنية المؤسسات الد
 ةيمما يأير إلى إتسػاع مسػاحة المأػاركة لت ػـ منظمػات كجيػات رسػمية كغيػر رسػم

 , محمية كغير محمية كالمعنية  الأأف العاـ كو اياه   ىادفة لمر   كغير ىادفة لمر  
 تأكيػػػػد مجمكعػػػػة مػػػػف القػػػػيـ  ايمػػػػتيااىتمػػػػاـ   جامع فػػػػي المقارنػػػػة م رتػػػػى تأػػػػا يت -

ا إلػػػى مػػػلجامعاتي ة, كالمتػػػاف تيػػػدفاف مػػػف مػػػعؿ الريػػػادة االجتماعيػػػة  االجتماعيػػػة المرغك ػػػ
الم ػادئ   Valuesتحقيقيا , كىى مجمكعة مػف القػيـ اإلنسانسػية المأػتركة كيقصػد  القيمػة 

كالمعايير األمعويػة لأػمص مػا ةك مجمكعػة مػا , ةك ىػى األحكػاـ المق كلػة  أػكؿ عػاـ ةك 
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الحيػػاة , كػػذلؾ فػػي ةفكػػار يعتنايػػا األفػػراد ةك أمصػػية لمػػا يمثػػؿ ةىميػػة كمحػػؿ إحتػػراـ فػػي 
ظػػاىران ةك  –الجماعػػات ال أػػرية تتعمػػؽ  مػػا ىػػك مرغػػكب , كمناسػػب , كةي ػػان تعػػد تصػػكران 

مميػػزان لأػػمص مػػا , ةك يصػػؼ مجمكعػػة مػػا لممرغػػكب الػػذل يػػؤثر عمػػى اإلمتيػػار  – اطنػػان 
ا معتقػدات ةك ,  كمػا تعػرؼ القػيـ  أنيػ(clxx)مف نماذج ككسػائؿ كةىػداؼ السػمكؾ المتاحػة 

حػػكؿ مػػا ىػػك جيػػد ةك سػػي    الثقافةة  / ماػػاىيـ ميمػػة كدائمػػة يتقاسػػميا ةع ػػا  الجماعػػة 
التػػػأثير عمػػػى سػػػمكؾ الأػػػمص كمكواػػػو , ويكةةةوه ل ةةةا . كمرغػػػكب فيػػػو ةك غيػػػر مرغػػػكب فيػػػو

, ككمػػا يت ػػ   clxxi) ) كيكػػكف  مثا ػػة م ػػادئ تكجيييػػة كاسػػعة التػػأثير فػػى جميػػا المكاوػػؼ
 فيما يمى : 

ىك إحساس المػكاطف  أنػو جػز  مػف كػؿ , فيػك جػز     Belongingnessاب تماء  -
, كيمثػػؿ  ومػػف  نيػػة الػػكطف الػػذل يتعػػايش معػػو كيتااعػػؿ مػػا تااععتػػو , كيعتنػػؽ ةيديكلكجيػػ

ثقافػػة كيتمسػػؾ  يػػا  , كيكػػكف كالؤه ةكالن كةميػػران ليػػذا الػػكطف , فاإلنتمػػا  إحسػػاسه كأػػػعكر, 
دراؾ ناسى, كاجتماعى يي  ف ةأكاؿ السمكؾ الػذل يمكػف وياسػو مػف مػعؿ ترجـ في أكؿ مكا 

مأػػاركة المػػكاطف ةك عزكفػػو كمػػدل التعػػاكف كالصػػراع , كمػػدل  كمػػدلالمكاوػػؼ كاألفعػػاؿ , 
التماسؾ   كىك حالة مف  ػيف الاػرد كالػكطف , تت ػمف الأػعكر  الر ػا كالامػر لمكجػكد فػي 

سػػػؾ كاإللتػػػزاـ ىػػػذا الػػػكطف تحػػػت ةل ظػػػركؼ سياسػػػية ةك اوتصػػػادية  ةك اجتماعيػػػةن  , كالتم
 العػػادات كالتقاليػػد كالثقافػػة الكطنيػػة   كالتاػػانى فػػي مدمػػة الػػكطف , كالمأػػاركة  ااعميػػة فػػي 
مكاجيػػة ةزماتػػو كمأػػكعتو , كالت ػػحية مػػف ةجمػػو إذا لػػـز األمػػر , حتػػى لػػك لػػـ يكػػف مكافقػػان 

 (clxxii) عمى األك اع القائمة
كجيػػات النظػػر ىػػك مكوػػؼ يتجمػػى فػػي اإلسػػتعداد لتق ػػؿ    Toleranceالت ددام   -

 (clxxiii)الممتماة فيما يتعمؽ  إمتعفات السمكؾ كالرةل دكف المكافقة عمييا   
ويمػػة تعنػػى األىميػػة كاسػػتحقاؽ اإلمتيػػاز كالأػػرؼ , كمػػا ينظػػر   Dignityالكرامددة  -

إلييػػػا عمػػػى ةنيػػػا اإلحتػػػراـ األساسػػػى كالمتسػػػاكم الممػػػكؿ لكػػػؿ فػػػرد , كالػػػذل يأػػػكؿ النسػػػيج 
ة كالتػػػى تتمقػػػي دعمػػػان مؤسسػػػيان كوانكنيػػػان  إعت ارىػػػا مػػػف حقػػػكؽ األساسػػػى لمععوػػػات اإلنسػػػاني

 (clxxiv)اإلنساف   
 ,Associationرا طػة طكعيػة    Voluntary Workالت وع   العمدل الت دوع   -

Voluntary   جماعػػة متمصصػػة تقػػـك ع ػػكيتيا عمػػى اإلمتيػػار الحػػر ل فػػراد مػػف ةجػػؿ 
كىك جيد إمتيارل لمقياـ  عمػؿ معػيف تحقيؽ ىدفان معينان غير الحصكؿ عمى الر   المادل  

متيػػػػار   ػػػػرض ةدا  كاجػػػػب  دكف مقا ػػػػؿ , كػػػػذلؾ ىػػػػك المجيػػػػكد الػػػػذل ي ػػػػذؿ عػػػػف رغ ػػػػة كا 
اجتمػاعى  ػػدكف تكوػػا جػػزا  مػالى  ال ػػركرة , كمػػا ةنػػو ذلػػؾ العمػؿ الػػذل يرتكػػز عمػػى جيػػد 
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ا لائػة منػو , دكف تكوػػ يقػـك  ػو فػػرد ةك جماعػة ةك تنظػيـ  يػػدؼ تقػديـ مػدماتيـ لممجتمػػا ةك
 الحصكؿ عمى جزا  مادل مقا ؿ ىذا العمؿ  

طػر تنظيميػة  ػدافا ذاتػى ةنو ما يقـك  و األفػراد مػف جيػد  ػمف ةي  عمى كما ينظر إليو
 ك ػػدكف مقا ػػؿ مػػادل , نتيجػػة إحساسػػيـ  المسػػئكلية تجػػاه مدمػػة مجتمعػػاتيـ ممػػا يػػؤدل إلػػى

اره , كتحقيػػػػؽ زدىػػػػادفػػػػا عمميػػػػة التنميػػػػة كالمسػػػػاىمة فػػػػي تقػػػػدـ المجتمػػػػا كتحقيػػػػؽ الر ػػػػا ك 
 المصمحة العامة   

التى تنتج عػف  ة: يعرؼ العمؿ الجماعى  أنو الظاىر Teamworkالعمؿ الجماعى  -
تعاكف جماعة مف العامميف لتحقيؽ اليدؼ المأترؾ ةك زيػادة اإلنتػاج كتعتمػد عمػى التعػاكف 

 نجاز مياـ ككاج ات كؿ عامؿ   إكالتااعؿ  يف ةع ا  الاريؽ في 
: التماثػػؿ التػػاـ  ػػيف األفػػراد , كتعنػػى  ػػركرة عػػدـ التمييػػز  ػػيف  Qualityالمسػػاكاة  -

 األفراد في الحقكؽ الكاج ات ألل س ب كاف   
عطػا  كػؿ ذل  Justiceالعدالة  - : ىى مطا قة الحؽ كالتنػزة عػف المحا ػاة كالتحيػز كا 

كرة حػػؽ حقػػو ,  حسػػب مػػا تحػػدده وكاعػػد القػػانكف التػػى تحقػػؽ اإلنسػػجاـ  ػػيف الميػػر العػػاـ لمػػد
كالمير الماص ل فراد , كما ينظر إلييا عمى ةنيا حالة كسطية  يف اإلحسػاف كاإلعتػدا  , 
يػتـ فييػػا مراعػاة 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  
تعد المكاطنة عقد يحدد ط يعة الععوة  يف المكاطف كالدكلػة , كلممكاطنػة المكاطنة:  -

مكانػػة ةك ععوػػة اجتماعيػػةن  تقػػـك  ػػيف أػػمص ط يعػػى كمجتمػػا سياسػػى )الدكلػػة( , كمػػف 
مػػػعؿ ىػػػذه الععوػػػة يقػػػدـ الطػػػرؼ األكؿ الػػػكال  , كيتمػػػكل الطػػػرؼ الثػػػانى ميمػػػة الحمايػػػة , 

يحكمػو م ػدة المسػاكاة , فالمكاطنػة تعنػى صػػاة  كتحػدد ىػذه الععوػة عػف طريػؽ القػانكف كمػا
الرفػػد الػػذل يعػػرؼ حقكوػػو ككاج اتػػو تجػػاه المجتمػػا , كلديػػو ركح التعػػاكف كالعمػػؿ الجمػػاعى 
ما ا مريف , كنجػد العنػؼ كالتطػرؼ فػي التع يػر عػف الػرةل , كةٍف يكػكف وػادران عمػى جمػا 

الدكلػػػػة تحقيػػػػؽ العدالػػػػة المعمكمػػػػات المرت طػػػػة  أػػػػئكف المجتمػػػػا كاسػػػػتمداميا , كةٍف تكاػػػػؿ 
 (clxxvكالمساكاة  يف جميا األفراد كال تاروة  ينيـ  س ب النكع ةك المكف ةك العقيدة )

إىتمػػػػػت  تػػػػػكفير ال يئػػػػػة اإل تكاريػػػػػة  ايمػػػػػتياتأػػػػػا يت دكلتػػػػػا المقارنػػػػػة فػػػػػي ةف جامع -
Creative Environment  كتػػكفير الظػػركؼ  االجتماعيػػة   تيػػاالمناسػػ ة كالداعمػػة لرياد

تيػػا فػػي تحقيػػؽ ةىػػدافيا كيقصػػد  ال يئػػة  اإل تكاريػػة  ةنيػػا ال يئػػة التػػى النجػػاح م ادر المعئمػػة 
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تساعد األفراد الم تكريف عمى حرية العمؿ في مجاالت اىتمػاـ  ىػـ , كمػا ةنيػا تعمػؿ عمػى 
تزكيػػػػدىـ  المكافػػػػأت كالتقػػػػدير , كمسػػػػاعدتيـ عمػػػػى اإلتصػػػػاؿ  ػػػػزمعئيـ , كتأػػػػجعيـ عمػػػػى 

 (clxxvi)قعكف فيو مف ةمطا  تحمؿ المماطر , كتق ؿ ما ي
لجامعاتييمػا تتحقػؽ مػف  كذلؾ تأا يت دكلتى المقارنة في ةفَّ الريادة االجتماعيػة   -

لمطػػػعب كةع ػػػا  ىيئػػػة   -ككمػػػا سػػػ ؽ االأػػػارة  – Teamworkمػػػعؿ العمػػػؿ الجمػػػاعى 
التدريس كاإلدارييف , كييعىػرَّؼ العمػؿي الجمػاعى  أنَّػو الظػاىرة التػى تنػتج عػف تعػاكف جماعػة 
مف العامميف لتحقيؽ اليػدؼ المأػترؾ ةك زيػادة اإلنتػاج كتعتمػد عمػى التعػاكف كالتااعػؿ  ػيف 

 ةع ا  الاريؽ في إنجاز مياـ ككاج ات كؿ عامؿ   

كر ما يعكد نجاح ىذه الم ادرات ,فػي ةٍف ليػا ةىػدافان اجتماعيػةن  جماعيػة تػر ط مػا  ػيف 
, ىػػػك اليػػدؼ الػػػذل تنأػػػده  Social Goalمناػػذييا كركادىػػػا كيقصػػد  اليػػػدؼ االجتمػػػاعى 

الجماعة عف طريؽ العمؿ الجماعى , كود يككف ىذا اليدؼ ىك س ب كجكد الجماعػة كوػد 
 (clxxvii)يمتمؼ كميةن عما ييدؼ إليو كؿ ع ك مف ةع ا  الجماعة 

كحرصػيـ عمػى دمجيػـ  ـ طع يػ ايمػتياتأا يت دكلتػى المقارنػة فػي اىتمػاـ   جامع -
تيـ كوػػدراتيـ ككمػػا ةكػػدت رؤيػػة كرسػػالة كػػؿ مػػف جامعػػة  فػػي العمػػؿ العػػاـ , كتكظيػػؼ إمكانػػا

مار ال أػػػرل كمتطمػػػب ثسػػػتال, كةفَّ ىػػػذا مػػػف منطمػػػؽ إيمانيمػػػا  أىميػػػة اكأػػػيكاجك ىارفػػػارد 
 Humanعة الػكطف كتقدمػو , كيقصػد  مايػـك االسػتثمار  ال أػرل فةص   حتمى لتحقيؽ ر 

Resources Investment  المػػػكارد ال أػػػرية      الجيػػػكد كاألمػػػكاؿ الم ذكلػػػة فػػػي تطػػػكير
 إعت ػػار ةفَّ عكائػػد التطػػكير كالتنميػػة ال تقػػاس ةك تظيػػر نتائجيػػا فػػي األجػػؿ القصػػير , كةفَّ 

 (clxxviii)صاحب العمؿ سيجنى ثمارىا مف معؿ إرتااع إنتاجية ككاا ة العمؿ 
كمػػف جانػػب فمػػر تػػتـ ىػػذه الم ػػادرات فػػي إطػػار االوتصػػاد االجتمػػاعى كالت ػػامنى   

ود نما عمى مدل العقكد الما ية ليص   عامعن اوتصاديان ىامػان فػي  كىك ذلؾ المجاؿ الذل
 (clxxix)ةجزا  كثيرة مف العالـ 

تيػػػا , تحظػػػى  ػػػدعـ الجامع تأػػػا يٍت دكلتػػػى المقارنػػػة فػػػي ةفَّ الريػػػادة االجتماعيػػػة   -
كتأييػػد الدكلػػة كمأػػاركتيا فػػي تنايػػذ م ادراتيػػا , كةٍف تاسػػير ذلػػؾ ر مػػا يعػػكد إلػػى ةفَّ دكلتػػى 

نة يحكـ عمميا التكجة نحك  عض القيـ كاألسس المجتمعيػة المرغك ػة , كالتػى تت ناىػا المقار 
 مؤسساتيا التعممية كفي مقدمتيا الجامعات , كمف  ينيا : 

فاليكيػة   تع يػر عػف التاػرد الثقػافي  كػؿ مػا يت ػمنو مػف  Identity : تعزيز اليكيػة -
مات المميػػزة ل مػػة , سػػجميػػا ال الثقافػػة مػػف عػػادات كةنمػػاط سػػمكؾ كميػػكؿ كوػػيـ ككػػذلؾ ىػػى
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كالم ة , كالديف كالتاري  كالعادات كالتقاليد كالقيـ كةنمػاط الععوػات االجتماعيػة   , كطرائػؽ 
 (clxxx)التاكير كس ؿ السمكؾ كالتصرؼ كغيرىا 

كيعنػػػى تكسػػػيا وػػػدرات األفػػػراد , كمسػػػاعدتيـ عمػػػى    Empowermentالتمكدددين  -
ات ػػػ  ذلػػػؾ فػػػي إتاحػػػة المأػػػاركة فػػػي تحقيػػػؽ , ك (clxxxi)تطػػػكير الحيػػػاة التػػػى يعيأػػػكنيا 

الريادة االجتماعية لكافة األطراؼ المعنية مف طػعب الجامعػات كةع ػا  ىيئػة التػدريس , 
كوػػػػادة المجتمػػػػا المحمػػػػى مػػػػف ركاد إجتمػػػػاعييف كسياسػػػػييف , كمنظمػػػػات المجتمػػػػا المػػػػدنى 

 (  )كغيرىـ مف الميتميف  ق ايا كأئكف المجتما   

: مصػطم  يقػد  ػو تحقيػؽ الناػا العػاـ لممجتمػا   Social Justiceاالجتماعيدة     -
كمو , كةنو التعارض ما  يف تحقيؽ الصال  العاـ لممجتما ما تحقيؽ الميػر كالناػا ألفػراده 

(clxxxii) 

كالتػى  ,Social Policyكيػرت ط تحقيػؽ العدالػة االجتماعيػة    السياسػة االجتماعيػة   
ة كالمؤسسػػػات التػػػى تعمػػػؿ  اسػػػميا , كالػػػذل ينظػػػر إلييػػػا عمػػػى ةنيػػػا النأػػػاط الممطػػػط لمػػػدكر 

ييػػدؼ إلػػى تػػأميف الظػػركؼ المثمػػى لتقػػدـ الاػػرد كالمجتمػػا , كتػػكفير مسػػتكل متنػػاـ لمعيأػػة 
الاػػػرد كتحػػػكالت  نائيػػػة مايػػػدة لممجتمػػػا ,  كىػػػى تيػػػدؼ إلػػػى  نػػػا  وكاعػػػد عقعنيػػػة لمقػػػرارات 

ة الجكانػػػب  ػػػيف الحاليػػػة كطكيمػػػة المػػػدل , كىػػػى وػػػرارات ت ػػػاي فػػػي حسػػػا يا الػػػركا ط متعػػػدد
السياسػػة االجتماعيػػة   كسياسػػة التنميػػة االوتصػػادية  كمػػف ثػػـ فيػػى تمػػؾ الجيػػكد المنظمػػة 
التػػػى يتصػػػكؿ إلييػػػا المعنيػػػكف فػػػي المجتمػػػا عمػػػى المسػػػتكييف الرسػػػمى كاألىمػػػى ,  يػػػدؼ 
التكصػؿ إلػى منيجيػة ذات ةىػداؼ كوائيػػة كععجيػة لمكاجيػة الق ػايا كالتأػريعات الماصػػة 

مكانػػاتيـ لمكاجيػػة ىػػذه  ػػذلؾ كالتػػى يرا ىػػا المعنيػػكف مناسػػ ة فػػي حػػدكد ثقػػافتيـ كطاوػػاتيـ كا 
 (clxxxiii)الق ايا في فترة زمنية معمكمة كمحددة لتنايذ ىذه المطط كال رامج 

,  Cultural Diversityتشدابات دولتد  الميار دة فدي ابتخداف بدالت وع النيدافي  -
ا يػػرت طي  يػػا مػػف وػػيـ المسػػاكاة كالػػذل معػػو كػػاف ىنػػاؾ حاجػػةن إلػػى إرسػػا  الديمقراطيػػة , كمػػ

كالعدالػػػػة االجتماعيػػػػة  , كغيرىػػػػا مػػػػف القػػػػيـ التػػػػى ت ػػػػمف العدالػػػػة كالمسػػػػاكاة لكافػػػػة فئػػػػات 
المجتمػػػا , كتمنػػػا ةف تقػػػا إحػػػداىا تحػػػت كطػػػأة كمعانػػػاة اإلوصػػػا  االجتمػػػاعى كالتيمػػػيش 

Social Exclusion / Marginalization   كيقصػػدي  يمػػا إسػػت عاد الجماعػػات كاألوميػػات
 (clxxxiv)كاألفراد مف المأاركة المايدة في المجتما 

عدداد شدباباا مدتشابات دولت  الميار ة فدي اهتمدام   جامعاتا - ا بالبعدد العدالم  واد
    Global Citizenshipفي إ ار مفاوم الموا  ة العالمية 
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 أوجه ابختالف وتف يرها     -نا يا
كع كالتعػػدد الثقػػافي , إال ةفَّ الينػػد تعت ػػر كػػؿ مػػف الكاليػػات المتحػػدة كالينػػد مثػػاالن لمتنػػ -

% مػف سػكاف العػالـ فػي  ٓ ُٕمميار نسمة يمثمكف  ِٕ ُما عدد سكانيا الذل  م  نحك 
مسػػاحة ت مػػ  ثمػػث مسػػاحة الكاليػػات المتحػػدة , ممػػا مثػػؿ مزيػػدان مػػف الصػػعك ات كالمأػػكعت 

يػػػػة التػػػػى أػػػػكمت تحػػػػدل  ػػػػمـ يكاجػػػػة الدكلػػػػة كنطاويػػػػا التعميمػػػػى كماصػػػػة الجامعػػػػات لتم 
ميػة لمثػؿ ىػذا العػدد ال ػمـ مػف السػكاف , كػذلؾ صػاحب ىػذا الت ػمـ ياالحتياجات  التعم

السػػكانى كمػػا يأػػتممو مػػف تنػػكع كتعػػدد الػػذل اتسػػـ  ػػالتنكع الػػدينى كالم ػػكل كالسػػعلى الأػػديد 
 (  clxxxvمما دعا إلى القكؿ ةنيا ةمـ مكحدة معا  )

ا  تحقيػػؽ ريادتيػػا مػػـ  ى, اىتمػػا كجامعػة ةأػػككا ت ػيفى مػػف مػػعؿ م ػػرة جامعػػة دليػػى -
حتػػػكا  مصكصػػػيتو الأػػػديدة التنػػػكع كالتعػػػدد مػػػا الػػػكعى  االجتماعيػػػة   لممجتمػػػا الينػػػدل كا 
 أىميػػة التعػػاكف كعقػػد التحالاػػات مػػا األطػػراؼ األمػػرل المعنيػػة  الصػػال  العػػاـ, كةصػػحاب 

كيقصدي  و   تأكيؿ مؤوت لمجمكعة مػف األفػراد   Coalitionsالمصال  في أكؿ تحالاات 
الجماعات ةك الدكؿ يتحدكف معان مف ةجًؿ ةىداؼ مأتركًة ةك عمػؿ مأػترؾ , كييسػتمدـ ةك 

يجمعيػػػػـ االىتمػػػػاـ   ك  (clxxxviالمصػػػػطم  عػػػػادة فيمػػػػا يتعمػػػػؽ  ق ػػػػايا سياسػػػػة ةك كطنيػػػػة )
عع  أأف اليند  )  (clxxxvii تحقيؽ المصمحة العامة كا 

 امتماػػػت الكاليػػػات المتحػػػدة فػػػي  ػػػمامة المسػػػاحة حيػػػث ت مػػػ  مسػػػاحة الينػػػد ثمػػػث -
مميػكف  ُّٓ ُِٕ ِّّمساحة الكاليػات المتحػدة, كيسػكف ىػذه المسػاحة الأاسػعة حػكالى 

نسػػمة ممػػا يمثػػؿ إنماػػاض الكثافػػة السػػكانية  المقارنػػة  الينػػد , لكػػف فػػي ظػػؿ تػػكافر كتعػػدد 
مػتعؼ ال يئػة االجتماعيػة    عكامؿ التاروة  يف سكاف الكاليات الأػمالية كالكاليػات الجنك يػة كا 

مػػػاعى, كاالوتصػػػػادل  لسػػػكاف منتأػػػػريف فػػػي مسػػػػاحة كاسػػػعة ذات مظػػػػاىر كالتكػػػكيف اإلجت
ج رافية متنكعة , ذلػؾ إلػى جانػب ةصػمكىـ األكلػى الممتماػة كالتػى تمثػؿ إمتعفػان فػي الم ػة 

 (clxxxviiiكالثقافة كاإلنتما    )

عػػرؽ األجامعػػات التميػػزٍت الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة عػػف الينػػد فػػي ةنيػػا تمتمػػؾي  -
التػػػى تتنػػػافس عمػػػى المراكػػػز األكلػػػى عمػػػى وائمػػػة ةف ػػػؿ كأػػػيكاجك  فػػػارد وػػػدـ مثػػػاؿ ىار األك 

جامعػػػات العػػػالـ حيػػػث تتنػػػافس عمػػػى المراكػػػز األكلػػػى فػػػي التصػػػنيؼ العػػػالمى لمجامعػػػات  
(clxxxix) 
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 و إجراءاته املقرتحت : نتائج البحث  -سادسا  

  نتائج البحث : -أوالا 
ة   كمجػػػاؿ لػػػو ةىميػػػة فػػػى السػػػنكات األميػػػرة نمػػػى االىتمػػػاـ   الريػػػادة االجتماعيػػػ -ُ

ةكاديمية كعممية, يعتمد عمى نيج وائـ عمى السػكؽ, كتكظيػؼ الممارسػات التجاريػة , لحػؿ 
المأػػػػاكؿ االجتماعيػػػػة   , كينظػػػػر إلػػػػى المأػػػػركعات كالم ػػػػادرات االجتماعيػػػػة    إعت ارىػػػػا 
نتيػاج نيػج وػائـ عمػى  حػداث الت ييػر فػى مجتمػا معػيف كا  كسيمةن لممؽ األثر اإلجتمػاعى, كا 

 صعح  االجتماعى كالعدالة اال

لمجامعات كسيمةن ,كليست ىدفان كالرائػدي االجتمػاعى م تكػر   إفَّ الريادةى االجتماعية   -ِ
 لمجامعات    كمحاز كوائد لم ادرات الريادة االجتماعية  

لمجامعػػات تسػػتمـز مػػد ععوػػات العمػػؿ كالتعػػاكف , كعقػػد  إفَّ الريػػادة االجتماعيػػة   -ّ
 فات   يف كافة األطراؼ المعينة  الأأف العاـ   التحالاات   اإلئتع

 ػػركرة ةٍف تيػػدؼ م ػػادرات كمأػػاريا االسػػتثمار  المجتمعػػى إلػػى تحقيػػؽ العدالػػة  -ْ
حتػػػػكا   االوتصػػػػادية  كاالجتماعيػػػػة  ػػػػيف المجتمعػػػػات, كاألفػػػػراد مػػػػا إدراؾ اإلمتعفػػػػات , كا 

 الجميا  

كوياس األثػر لتقيػيـ  يـي ركرة ةٍف تت مف الم ادرات كالمأركعات عمى فليات لمتق -ٓ
 ودر الت يير الحادث ك ما يسم   معالجة ةكجة الممؿ كالقصكر   

ةٍف تصػػػػػػمـ األنأػػػػػػطة كالمأػػػػػػركعات كالم ػػػػػػادرات  مػػػػػػا يتناسػػػػػػب مػػػػػػا المنظمػػػػػػات  -ٔ
تاحػػػػػػة فرصػػػػػػان لم أػػػػػػاركة االوتصػػػػػػادية مكالمؤسسػػػػػػات المحميػػػػػػة القائمػػػػػػة وػػػػػػدر اإلمكػػػػػػاف , كا 

 فمف كمستداـ   ك ما يؤىؿ كيميد لقياـ مجتما  ,كاالجتماعية 

إف مجػػاؿ االسػػتثمار  االجتمػػاعى تطػػكر فػػي جميػػا ةنحػػا  العػػالـ ,كلػػـ يعػػد مجػػرد  -ٕ
فكػػرة إليجػػاد مصػػدر  ػػديؿ لحػػؿ المأػػكعت كالصػػعك ات التػػى تكاجػػو المجتمػػا ,  ػػؿ ةصػػ  ى 
فرصةن لت يير مايـك المدمات المجتمعية  طرؽ إ داعية كم تكرة مف حيث تقديميا كادارتيػا 

 كتقييـ ةثرىا  
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إفَّ 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  

تمػػػػػاعييف ييػػػػػدؼي العديػػػػػد مػػػػػنيـ إلػػػػػى رد الجميػػػػػؿ إفَّ ركاد األعمػػػػػاؿ اإلج -َُ
رة مأػركع لجنػى األر ػاح , ةك إأػراؾ طػعب الممجتما , مف معؿ تقديـ م ػادرة ةك ةثنػا  إد

 الجامعة فيو مف ةجؿ المأاركة فى ذات اليدؼ  

إفَّ التعميـ الجامعى يمعػبي دكران ميمػان فػي تعزيػز رةس المػاؿ اإلجتمػاعى,  -ُُ
فػػي دعػػـ كتقكيػػة السػػعـ االجتمػػاعى كالتماسػػؾ المجتمعػػى , مػػف كالػػذل يعػػدي حجػػر الزاكيػػة 

معؿ مػا ينقمػو مػف معػارؼ تسػيـ فػي تأػكيؿ إتجاىػات الأػ اب ,كتعػزز مػا يممكػو مػف وػيـ 
 إيجا ية ينأدىا المجتما   

كمدمػػػػػػة  –إفَّ مكاجيػػػػػػة المت يػػػػػػرات الحادثػػػػػػة تتطمػػػػػػب مػػػػػػف  الجامعػػػػػػات  -ُِ
ستثمار  , مػف مػعؿ  رامجيػا األكاديميػة  كالمدميػة  ةٍف تقػـك  مسػئكلياتيا االجتماعيػة   –كا 

 , 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   

رات االسػػتثمار  المجتمعػػى المقدمػػة مػػف المجتمػػا  ػػركرة إعتمػػاد م ػػاد  -ُْ
 المدنى عمى القدرات الذاتية في المقاـ األكؿ   

   ابجراءات الميترحة - نا ياً 
لمجامعػػػػات , تتطمػػػػب تػػػػكافر عػػػػدة متطم ػػػػات , يعػػػػرض ليػػػػا  إفَّ الريػػػػادة االجتماعيػػػػة  

رئيسػػػػية, وطاعػػػػات  ةال حػػػػث فيمػػػػا يمػػػػى, مصػػػػناان ليػػػػا فػػػػي ثعثػػػػة ة عػػػػاد مقسػػػػمة إلػػػػى ثعثػػػػ
كفػػػى اطارىػػػا يطػػػرح ال حػػػث اجرا اتػػػو مستممصػػة مػػػف الدراسػػػة النظريػػػة كالمقارنػػػة لم حػػث , 

 :   المقترحة , ككما يت   فيما يمى
 تكفير المساندة كالدعـ الحككمى , مف معؿ : الدكلة :   -ُ
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المػػػػػػدمات كاألنأػػػػػػطة الأػػػػػػع ية التػػػػػػى تيػػػػػػدؼ إلػػػػػػى معالجػػػػػػة المأػػػػػػكعت تػػػػػػكفير  -
 كالصعك ات المجتمعية   

ـي صػػػػانعى القػػػػرارات  إتاحػػػػة عقػػػػد مػػػػؤتمرات دكريػػػػة لمريػػػػادة االجتماعيػػػػة    - , ت ػػػػ
    , كممثمى القطاع الماص  كاألكاديمييف , كمؤسسات المجتما المدنىكالم را  

عقػػد أػػراكات كعقػػكد تعػػاكف مػػا المؤسسػػات الرياديػػة المجتمعيػػة الجػػادة فػػي مجػػاؿ  -
 العاـ لممجتما المصرل   كاليادفة إلى تحقيؽ الناا الريادة االجتماعية  

 إنأا  صندكؽ دعـ مأركعات الريادة االجتماعية     -

 تاعيؿ دكر كزارة الت امف االجتماعى     -

 من  مزيد مف المركنة كاالستقعلية لمعمؿ االجتماعى )األىمى كالمدنى(   -

تعظػػيـ اإلفػػادة مػػف جكانػػب القػػكة الماصػػة لمؤسسػػات المجتمػػا لتم يػػة احتياجػػات    -
 كماصة ما يتعمؽ  الأ اب    المجتما ,

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      -

العمػػػؿ المعئمػػػة ليػػػـ ككفػػػؽ احتياجػػػات  السػػػكؽ , كػػػذلؾ الميمأػػػيف تػػػكفير فػػػرص  -
 كالذيف تـ است عادىـ كحرمانيـ مف اإللتحاؽ  سكؽ العمؿ   

, كتػكفير المنػاخ المعئػـ ليػـ  مػا  الدعـ العـز  لركاد األعماؿ االجتماعية   تقديـ -
 ية  يساعدىـ عمى اإل تكار كاإلسياـ  صكرة إ داعية في حؿ المع عت المجتمع

تيسير اإلجرا ات اإلدارية   تيسير ال يركوراطية  فيمػا يتعمػؽ  تسػجيؿ المأػركعات  -
 االجتماعية   الص يرة كالمتكسطة كالمتناىية الص ر 

 تكفير المساندة كالدعـ األكاديمي كذلؾ  عدة صكر :      -الجامعات  - 2
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يات إنأػػػػا  كحػػػػدة متمصصػػػػة فػػػػي مجػػػػاؿ الريػػػػادة االجتماعيػػػػة فػػػػى كافػػػػة المسػػػػتك    ة
دامؿ الجامعة , تتكلى تنسيؽ الجيكد الم ذكلة مف ةجؿ تحقيؽ الجامعػة لريادتيػا  التنظيمية
 , كمنيا :

تصميـ  رامج كمأركعات لدمج كمأاركة المريجييف  إعت ارىـ ةصػحاب مصػمحة    ب
 إرت اط مدل الحياة   كفى ذات الكوت دعـ إنتما ىـ لمجامعة كتكفر

ةنأػػػػػطة كمػػػػػدمات الم ػػػػػادرات المجتمعيػػػػػة تػػػػػدريب القػػػػػكل ال أػػػػػرية المأػػػػػاركة فػػػػػي    ت
 المطركحة   

ك مػػا يتناسػػب مػػا احتياجػػات  عقػػد  ػػرامج تدري يػػة متمصصػػة كمتعػػددة المجػػاالت    ث
  الائات المستيدفة 

    لكػػػؿ مػػػف الطػػػعب كالعػػػامميف  : فػػػى الريػػػادة االجتماعيػػػة تدري يػػػة دكرات عقػػػد   ج
       المتمصصيف يقدميا الجامعة دامؿ  مؤسسات المجتما

    ل ماف الأاافيةستيدفة ممؤتمرات كندكات لمناوأة األعماؿ ال عقد   ح

 تػػكفير مستأػػاريف كم ػػرا  متمصصػػيف فػػي الق ػػايا الممتماػػة التػػى يػػتـ اسػػتيدافيا   خ
    مف وػػ ؿ الجامعة

المتعػػػددة الميتمػػػة سػػػػكا   القطاعػػػات المجتمعيػػػة نػػػا  التحالاػػػات المتنكعػػػة لت ػػػـ    د
 ؽ األىداؼ المنأكدة  تحقي رسمة , ةك غير رسمية , ك ما يسيـ في

إتاحػػػػة الارصػػػػة لأػػػػ اب الجامعػػػػات , لممارسػػػػة العمػػػػؿ اإلجتمػػػػاعي , سػػػػكا  عنػػػػد    ذ
      إعدادىـ في مرحمة التعميـ الجامعى ةك  عده

 غرس كتنمية ويمة العمؿ التطكعى لدل أ اب الجامعات     ر

 تكفير المن  كالمكافأت لممتميزيف مف الطعب فى العمؿ االجتماعى     ز

  حا ػػنات األعمػػاؿ المجتمعيػػة  كتػػكوير المػػكارد العزمػػة مػػف مػػعؿ إنأػا  مراكػػز    س
 حأد المأاركات مف المجتما المحمى   

 تسجيؿ التجارب الكاعدة كنأرىا كتكزيعيا      ش



 

 

 

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

 2019مايو العدد      والعشرون  الخامسالمجمد 
353 

 إنأا  مراكز تيسير االستثمار المجتمعى دامؿ الحـر الجامعى      ص

 دعـ المأركعات كالم ادرات التى تحقؽ اإلستدامة المالية لمجامعة     ض

عقػػػػد إتااوػػػػات كأػػػػراكات مػػػػا المؤسسػػػػات التعميميػػػػة  مسػػػػتكياتيا الممتماػػػػة دامػػػػؿ    ط
 المجتما لممأاركة في اإل تكار كتنايذ كتمكيؿ كاالستثمار  فى الم ادرات المجتمعية  

كرعايػػة  –إجػػرا  دراسػػات كة حػػاث ميدانيػػة تتعمػػؽ  ق ػػايا مجتمعيػػة مثػػؿ ال طالػػة    ظ
كغيرىػػػػػػا مػػػػػػف الق ػػػػػػايا المرت طػػػػػػة  االحتياجػػػػػػات  كالاقػػػػػػر  –ذكل االحتياجػػػػػػات  الماصػػػػػػة 

 المجتمعية  

دارييف لمعمػؿ فػي    ع إتاحة فرص اإلنتداب لمعامميف  الجامعة ةع ا  ىيئة تدريس كا 
 مؤسسات المجتما المدنى المعنية  الريادة االجتماعية    

سػكا  عػف طريػؽ  رنػامج ممصػص إلعػداده جتمػاعى رائد االالتكفير فرص إعداد    غ
  مف  رامج اإلعداد كالتدريب   ةك مقرر يطرح

االنترنػػػػت لإلعػػػػعف عػػػػف م ػػػػادارت  أػػػػكر و كتيػػػػب و دليػػػػؿ  كروػػػػى ع ػػػػرك ر  تكفير    ؼ
 الجامعة كمأركعاتيا  

الكطنيػػػة ذات الػػػكال  كاالنتمػػػا  وطػػػاع المجتمػػػا المػػػدنى منظماتػػػو كمؤسسػػػاتو  -ّ   ؽ
    :(ََِّ)رؤية مصر  لمصر إستراتيجية التنمية المستدامةالمالص لمصر  كاتساوا ما 

 تاعيؿ دكر المجتما المدنى  ممتمؼ تنظيماتو كمؤسساتو ,  مف معؿ :    ؾ
العمػػػؿ مػػػف ةجػػػؿ التكعيػػػة كحأػػػد المسػػػاندة كالتأييػػػد المجتمعػػػى , الػػػداعـ لم ػػػادرات    ؿ

 الريادة االجتماعية , مف معؿ كسائؿ اإلععـ ةك جمسات حكار مجتمعى تعقد لذلؾ   
    المادل ال أرل ةك  اإلسياـ ات المطركحة , سكا  ر المأاركة في الم اد  ـ 

عقد أػراكات مػا المؤسسػات كالمنظمػات المماثمػة ك مػا يعظػـ مػف إمكانيػة تحقيػؽ    ف
 األىداؼ المنأكدة   

عقػػػد كرش عمػػػؿ كلقػػػا ات مأػػػتركة مػػػا األطػػػرؼ األمػػػرل المعنيػػػة  الأػػػأف العػػػاـ     ق
   ,  أنماطيػػا الممتماػػة : حككميػػة كغيػػر حككميػػة , ىادفػػة كغيػػر ىادفػػة لمػػر   , كماصػػة 
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فيمػػػػا يمػػػػص رصػػػػد كتحديػػػػد المأػػػػكعت المجتمعيػػػػة كاالحتياجػػػػات  الماصػػػػة  كافػػػػة فئػػػػات 
 المجتما , كمناوأة كدراسة الحمكؿ المناس ة كطرؽ تم ية االحتياجات    

تنسػػيؽ الجيػػكد الم ذكلػػة كعقػػد التحالاػػات العزمػػة  ػػيف األفػػراد ةك المجمكعػػات مػػف    ك
يجػػػػاد الحمػػػػكؿ لممأػػػػكعت  ل  العػػػػاـكالمعنيػػػػة  الصػػػػا ةجػػػػؿ تحقيػػػػؽ األىػػػػداؼ المأػػػػتركة , كا 
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