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 الدراسة ملخص

ناقشتتتذ  ال الدراستتتة دسر ماستتتدتتتاج العيادف اتجتما ية شا كةعال المشتتتاركة الم تمعية سكن يم ا سدعم ج ود 
األشعاد المتطوعان؛ ستتتتتعياق لتأهاا   دان التنمية المدتتتتتتدامة شا الم تم  الدتتتتتعودسة سلى هذ الدراستتتتتة عل  العياد ان 

 شا مد نة العياضة سقد ِصيغذ مشكلة الدراسة عل اتجتماعاان مداسلا ماسداج العيادف اتجتما ية سمدتةاد  ا 
النأو التالا: ما دسر ماستتتتدتتتتاج العيادف اتجتما ية شا كن يم المشتتتتاركة الم تمعية لجشعاد شا الم تم  الدتتتتعودس ة 
 سكدتتتتمد الدراستتتة   مانت ا من   مية ماستتتدتتتاج العيادف اتجتما ية سدسر ا شا كشتتت ي  ال  ود الااكية سالتطو ية ألشعاد

الم تم ة باتضتتتاشة أل مية المشتتتاركة الم تمعية كون ا  ند العناصتتتع األستتتاستتتية شا عملية التنميةة سقد إستتتتى د  شا 
 ال الدراستتة التعدد المن  ا لالفيةا سالفمام من ل ا المهات ج للوصتتوا لمعلوماج عميهة سمكمةة من المدتتاسلان 

لذ الدراسة لعدف نتائج   مُّ ا:  نن شا ماسداج العيادف اتجتما يةة سالمدح اتجتماعا ت  توظيف اتستبيانة سقد كوصن
من  شعاد عاِ نة الدراستتتتتتتة مدتتتتتتتتوا م التعليما بكالوريوسة  لا م الدراستتتتتتتاج العلياة سالغالبية العى م  من  شعاد  39.2%

العمل التطوعا شا يمارسون  %50.2قد مارسوا العمل التطوعاة س نن ما ندبته  %95.3الدراسة يممِ لون ما ندبته 
الم اا اتجتماعاة كما تاننذ النتائج  نن من  عل  ال دماج سالبعامج المهدمة للمدتتتتتتتتتتتةاد ن من ماستتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتاج العيادف 

ة س نن  شعاد %15.2ة ثم كن يم المشتتتتتتاركة الم تمعية تندتتتتتت ة %16.1اتجتما ية:  ا دعم األستتتتتتع المنت ة تندتتتتتت ة 
كة الم تمعية شا كنةاا المشتتتتتتتاري  سلعامج التنمية كايد من اتنتمام للم تم ة عانة الدراستتتتتتتة مواشهون عل   نن المشتتتتتتتار 

س نن ا مطلب  ا  شا كاشة م االج الأيافة س نن  ناك إغةاا لدسر ماستتتتتتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتاج العيادف اتجتما ية ال ا  شا عملية 
دع ِ التنميةة سياكدسن عل  ضعسرف دعم ناضناج  عماا العيادف اتجتما ية ساتيمان بأ مانت  عاج اة سضعسرف إي اد مى

           ألعماا العيادف اتجتما يةة سإعداد المايد من الدراساج ساألبأاث نوا المشاركة الم تمعية. 

يادف اتجتما يةة المشاركة الم تمعيةة التنمية المدتدامةة مد نة العياض.كلمات مفتاحية  : العِ 

 

 : مقدمة الدراسة

غلذ الفماع من الم ططان سالم تجتتتتان شا م اا كىعد المشتتتتاركة الم تمعية  من الموضتتتتوعاج ال امة التا تتتتتث
التنميةة لما ل ا من دسر  ا  شا عملية التنمية سالتطويعة سزيادف كماستتتتتك الم تمعاجة سكعابط ا نتي ةق لمشتتتتتاركة  شعاد 

لك ار  امة ك ال كن يم كالم تم  شا األنشتتتتطة اتجتما يةة سلالك يه  عل  عاكا ماستتتتدتتتتاج العيادف اتجتما ية  دس 
المشتتتتاركاج ساألنشتتتتطة اتجتما ية التطو يةة ألننه تتةعال عملية كن يم المشتتتتاركاج الم تمعية كتأها   دان التنمية 

سألنن عملية المشتتتتاركة الم تمعية أاج   مية بالغة شا ستتتتبال كأهاا   دان إجتما ية شا م االج عدفة ة المدتتتتتدامة
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شإنن م تمعاج العالم كالع بالعد د من الماستتتتتتدتتتتتتاج سال معياج المن مة لجنشتتتتتتطة التطو ية سال اعيةة سالتا ك دن 
لتةعال المشتتاركاج الم تمعية سكن يم ا تنداث كنمية مدتتتدامة عل  نطاس ساستت ؛ لأل مشتتك ج سقمتتايا إجتما ية 

 Billاتجتما يةة من مة  ستتتتتتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتت ا لتال درا تون  متعددفة س ند   م  ال المن ماج التا كعمل شا م اا العيادف
Drayton م سكدع  " تتتتتتتوكاAshoka  مبتفعسن من  جل ال م ور"ة س دش ا دعم رساد األعماا اتجتما ية شا كاشة

م تلداق نوا العالمة س ناك عدداق كباعاق من المن ماج التا كعمل شا م اا 65 نأام العالمة سكهديم الدعم المالا إل  ل
ف اتجتما ية غاع الأكومية سالتا كتواجد شا العد د من الدسا ممل: ال ند سإندسنيدتتتتتتتتيا سالبعازيلة سقد زادج  ال العياد

 م.40 :2014 لف من مة لتورندتا ن سديفيسة  400المن ماج شا التدعانياج من الهعن العشعين بأاث ك اسزج 

م تتاا التنميتتة شا عتتدد من التتدسا الععليتتة كمتتا لونف شا اآلسنتتة األلاعف إ تمتتا  ال تتانمان سالم تجتتتتتتتتتتتتتتان شا 
بموضتتتتتتتتتوع ريادف األعماا اتجتما ية سالمشتتتتتتتتتاركة الم تمعية سالعمل عل  كعايا دسر الموالن سمشتتتتتتتتتاركته شا ن ا  
لطط التنميةة كما إ تمذ قطاعاج المملفة الععلية الدتتتتتتتتتتتتتتعودية الم ث: الهطاع الأكوماة سالهطاع ال ا ة سما 

الاس يشتتتتتتتتتتتتمل ال معياج ال اعية سالمن ماج غاع العلأيةة سماستتتتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتاج ريادف األعماا  يطلا عليه الهطاع المالث
اتجتما يةة بموضتتتتتتتتتتتتتتوع ريادف األعماا اتجتما ية سالمشتتتتتتتتتتتتتتتاركة الم تمعية سركاج عل    مية األعماا التطو ية 

 نل مشك كه. تم  س تدا م شا لطط التنمية ال ادشة لتلبية إنتياجاج الملساألنشطة الةعدية شا الم تم  الدعودسة 

 الفصل األول

 أواًل: مشكلة الدراسة: 

يىمارس  شعاد الم تم  الدتتتتتتعودس العد د من األنشتتتتتتطة التطو ية ال تا كىعد "نوعاق من  نواع المشتتتتتتاركة من جانب  
م. ناث كعتبع 55 :2000 شعاد الم تم  للمدتتتتتتتتتتتتتتتا مة شا إنداث التغاعاج اتجتما ية المعغولة شا الم تم "لشعيدة

م قائ ق "ال يمكن ألس 43 :1992ية المشتتتتاركة الم تمعية من الهمتتتتايا ال امة للتنمية سالتا  اكد علا ا سلدتتتتتع لعمل
ند ث عن كنمية غض ال جتتتتتع عن قمتتتتتية المشتتتتتاركة". كما إنن عملية المشتتتتتاركة الم تمعية كثعكِفا عل  الموالنانة 

ل  المدتتتتتت دشةة إأ  نن المشتتتتتاركة الم تمعية "كعتمد ع سألك بمشتتتتتاركت م الةاعلة شا كطويع م تمع مة سكأهاا التنمية
 م.75 :1984العنجع ال شعس سندن اتدارف ساستغ ا الموارد الم تلةة لتهدُّ  الم تم "للالعة 

سكلك المشتتتتتتاركاج شا األنشتتتتتتطة اتجتما ية إن لم كفن مىن نمة كن يماق رستتتتتتمياق سشا لطط إستتتتتتتعاكي ية كدتتتتتتع   
تدامة لع ج قمتتايا إجتما ية يعانا من ا الم تم ة كالةهع سال طالةة سغاع اة شإنه ال يمكن لتأهاا   دان كنموية مىدتت

 ثْن كأها الن ا  المطلوب عل  المدى ال عادة سِإْن نههذ كلك المشتتتتتتتتتتتتتتتاركاج منةعة ماقتهة إْأ ال يمكن الهوا بأنن ا 
ج ةائدف عل   شعاد الم تم ة سكأل المشتتتك نههذ كنمية مدتتتتدامة ساستتتعة النطاس كدتتت م شا الناكج المألاة سكعود بال
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اتجتمتا يتة. ألتك ألنن موضتتتتتتتتتتتتتتوع كن يم الم تم  من الموضتتتتتتتتتتتتتتوعتاج التا كفتدتتتتتتتتتتتتتتتب   ميتة بتالغتة؛ ناتث كىعتد من 
"الموضتتوعاج ال امة المتعلهة بإعادف التوازن الأقيها للم تمعاج؛ تتتعيطة  ْن يهو  التن يم عل   ىستتس علمية سعملية 

 م.17 :2014ج لإلركهام نأو األشمل"لالالادسة مىن مة كدش  الم تمعا

سالدراستتة الأالية كث دن للتععن عل  ساق  كن يم ماستتدتتاج العيادف اتجتما ية لعملية المشتتاركة الم تمعية شا  
 ة مأور 2030الم تم  الدتتعودسة ناث  تواشا موضتتوع ا م   ند المأاسر ال امة لعاية المملفة الععلية الدتتعودية

النتته مدتتتتتتتتتتتتتتاسامة سيعكا عل    ميتتة دسر من متتاج لالهطتتاع المتتالتتثم تتمكان كأهاا  ثع  كبع ل تتاا لسلن لمو  مو 
تدعم نموِ  ا سكمكان ا من المععشة سالأجتتتتتتتوا عل  الموا ب  -سيممل ا  نا ماستتتتتتتدتتتتتتتاج العيادف اتجتما ية  -الهطاع 

شا مواج ة التأدياج اتجتما يةة سالمشتتتتتتتتتتتتتتاركة شا عملية التنمية سالعمل عل  إي اد نلوا   ادسر س سالتمويل ال نز ة 
كنموية مدتتتتتتتدامة لمعال ة قمتتتتتتايا الم تم  الدتتتتتتعودس سالمدتتتتتتا مة شا الناكج المألاة سكشتتتتتت ي  العمل التطوعا شا 

بألوا عا   %33الندتت ة إل  ايادف المدتتا مة شا الناكج المألا لتجتتل  ال لالم تم  بما يىأها اتستتتدامةة سالدتتعا 
 ة سزيادف  عداد المتطوعان إل  ملاون متطوع يعملون سشا من ومة ماستتدتتية مىن مة بمشتتاركة  شعاد الم تم ة 2020

ناث  كندج العاية عل   نن تنام الولن الاس ننشتتتتتتتتتتدل ال يكتمل إالن باكتماا  دسارناة شعلانا جميعاق مدتتتتتتتتتتاسلياج س دسار 
ا: ما دسر كما  ل ،سشا ضتتتوم ما ستتتبا كتأدد مشتتتكلة الدراستتتة عل  تتتتكل كدتتتااا رئيسة س نةىدتتتناك ال سلننا س ىستتتعنا 

 ماسداج العيادف اتجتما ية شا كن يم المشاركة الم تمعية لجشعاد شا الم تم  الدعودس 

 ثانيًا: أهمية الدراسة: 

 : األهمية العلمية

ستتتتتدتتتتتاج العيادف اتجتما ية شا معال ة قمتتتتتايا كىدتتتتت م نتائج الدراستتتتتة شا مععشة مأتوى مشتتتتتاري  سلعامج ما  .1
مه لتن يم المشتتاركاج  الم تم  الدتتعودسة سما يأتاجه العياد ون اتجتماعاون من اة سدسر ا ك ا  مة سما كهدِ 

 الم تمعية لجشعاد.

 اكتناسا الدراستتتتتتتة موضتتتتتتتوعاق  اماق  تواشا م  راية المملفة الععلية الدتتتتتتتعودية الموج ة نأو  شعاد الم تم  بم .2
يأها التغاُّع سالتنمية المدتتتتتتتتتتتت دشةة سالتا كمتتتتتتتتتتتمننذ شا  ند مأاسر ا ضتتتتتتتتتتتعسرف كو ية األشعاد بأدسار م ك ال 

 م تمع م شا م اا األنشطة ال اعية ساألعماا التطو ية اتجتما ية.
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 األهمية العملية:

اتستتتةادف من الت ارب الدتتابهة لماستتدتتاج العيادف اتجتما ية شا الدسا المتهدمة باأللا بما نههته سكطبيه ا شا  .1
 كن يم المشاركاج الم تمعية لجشعاد شا الم تم  الدعودس.

إستتتتتتتةادف المدتتتتتتاسلان شا ال  اج أاج الع قة من نتائج الدراستتتتتتة بالتعكاا عل  الت طيط الشتتتتتتامل كونه من   م  .2
 ادئ التنميةة من ل ا سض  إستعاكي يناج كن يمية مىبتفعف كىعالج بجورف عملية قمايا إجتما ية  امة لم تمعنا.م 

اتستتتتتتتتتتتتتتةادف من نتائج الدراستتتتتتتتتتتتتة بالعمل عل  للا  شفار مبتفعف كتواشا م  ناجاكنا لتأها مشتتتتتتتتتتتتتاري  إجتما ية  .3
 دس.طويع المشاركة الم تمعية شا الم تم  الدعو ا ن يدعون لتأهاا   دان م تمعيةة سسض  ال طط لتلللعياد ان ا

 ثالثًا: أهداف الدراسة:
 ناك  دن رئيس كدتتتتع  الدراستتتتة لتأقيهه س و: التعع ن عل  دسر ماستتتتدتتتتاج العيادف اتجتما ية شا كن يم  

ةة يسألك بالتععن عل  ساق  كن يم عملية المشتتتتتتتتاركة الم تمعة المشتتتتتتتتاركة الم تمعية لجشعاد شا الم تم  الدتتتتتتتتعودس
سم االك ا سمدتتتتتتتوى شاعلات اة سمدى إستتتتتت ام ا شا تعامج التنمية اتجتما يةة سما كواج ه من كأدياج سكيفية ك اسز 

 كلك التأدياج.
 وفي إطار هذا الهدف الرئيس هناك أهداف فرعية تسعى الدراسة للتعرف عليها كما يلي:

 مدتةاد ن من ماسداج العيادف اتجتما ية.التععن عل  ال جائص الديموغعافية ساتجتما ية سالتعليمية لل م1
 التععن عل  ال دماج سالبعامج المهدمة للمدتةاد ن من ماسداج العيادف اتجتما ية. م2
 التععن عل  كهايم المدتةاد ن لل دماج سالبعامج التا كمن اتستةادف من ا. م3
 التععن عل  مدتوى شاعلي ة المشاركة الم تمعية شا الم تم  الدعودس. م4
 ن عل  الجعولاج  س التأدياج التا كواجه ماسداج العيادف اتجتما ية.التعع  م5
التععن عل    م المهتعناج لتطويع ماسداج العيادف اتجتما ية شا المملفة الععلية الدعودية سلالتأد د عملية  م6

 كن يم المشاركة الم تمعية.
التعليمية ساتدارية ساتجتما ية  التععن عل  لجتتتتتتتتائص ماستتتتتتتتدتتتتتتتتاج العيادف اتجتما يةة س دسار ا شا ال وانب م7

 ساتقتجادية.
التععن عل  لجتتائص العيادس اتجتماعاة سالمهاشة العيادية لجشعاد شا األنشتتطة اتجتما ية ساألعماا ال اعية  م8

 س نواع ا.
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  رابعًا: تساؤالت الدراسة:
ا كن يم المشتتتاركة الم تمعية لجشعاد شالتدتتتااا العئيس عل  النأو التالا: ما دسر ماستتتدتتتاج العيادف اتجتما ية شا 

  الم تم  الدعودس 
 سالتدااالج الةع ية عل  النأو التالا: 
 ما ال جائص الديموغعافية ساتجتما ية سالتعليمية للمدتةاد ن من ماسداج العيادف اتجتما ية  -1
 ما ال دماج سالبعامج المهدمة للمدتةاد ن من ماسداج العيادف اتجتما ية  -2
 م المدتةاد ن لل دماج سالبعامج التا كمن اتستةادف من ا ما كهاي -3
 ما مدتوى شاعلية المشاركة الم تمعية شا الم تم  الدعودس  -4
 ما الجعولاج  س التأدياج التا كواجه ماسداج العيادف اتجتما ية  -5
ية كن يم أد د عملما   م المهتعناج لتطويع ماستتتتدتتتتاج العيادف اتجتما ية شا المملفة الععلية الدتتتتعودية سلالت -6

 المشاركة الم تمعية  
 ما لجائص ماسداج العيادف اتجتما يةة س دسار ا شا ال وانب التعليمية ساتدارية ساتجتما ية ساتقتجادية    -7
 ما لجائص العيادس اتجتماعا سالمهاشة العيادية لجشعاد شا األنشطة اتجتما ية ساألعماا ال اعية س نواع ا  -8

 : الدراسة نموذج: خامساً 
يىهدِ   كجتتتتتوراق لموضتتتتتوع الدراستتتتتة عن دسر ماستتتتتدتتتتتاج العيادف اتجتما ية شا كن يم  (Model)كمن إعداد نموأج  

  المشتتتتتاركة الم تمعيةة ناث كفمن   مية النموأج شا كوضتتتتتيح شفعف موضتتتتتوع الدراستتتتتةة س و كممال  ىل ِ ص معلوماج 
الة مة س و من النمتتاأج العهليتتة التا كعان شا تنتتام الن عيتتاج  س تيتتانتتاج  س ظوا ع  س عمليتتاج سيكون عونتتاق عل  

سكجتتتتتتتتتتتتتتلح دلا ق للةفع شا العمتتل ساك تتاأ الهعارة كمتتا  نن النموأج  و "كععيف ك عيبا  سلا يدتتتتتتتتتتتتتتتتاعتتد شا كوظيف 
 قية ك المعلوماج سالبياناج المتانة لة م موضتتتتتتتتتتتوع ما  س كةدتتتتتتتتتتتاع ظا عف معانةة سالنموأج ليس كععيةاق ثاتتاق  س ن ائياق 

 م.105 :2004التععيةاج الشائعة تل  و كهعيبا سمعن سيمكن كفايةه سمعاجعته ك عاق للموضوع سال عن"لالفبيداة 
س اا النموأج الاس لورل ال انث من الممكن  ن يكون دلا ق إستتتتتعتتتتتادياق  وضتتتتح معانل الةفعف العيادية ال ادشة 

ايم اة سالعمل عل  كطبيه ا من ماستتتتدتتتتاج العيادف اتجتما يةة لمعال ة الهمتتتتايا اتجتما يةة سمن ثم إنتمتتتتان ا سكه
 سلمتابعة نتائ  ا سالعمل عل  ن ا  األشفار العيادية لتأهاا   دان التنمية اتجتما ية سضمان إستدامت ا:
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 ( نموذج مراحل تطور الفكرة الريادية حتى مرحلة تطبيقها.1شكل رقم )

 
 

 سادسًا: مفاهيم الدراسة: 

المة و   و "ك عيد  س سستتتتالة م تالة لتممال الأهائا ستتتتتعن ا ت دن ك دتتتتيط ا سكوضتتتتيح الةفعف من ا"لن ابة  
 م. 24 :1997

سلمعسرف كأد د مةاهيم الدراسةة شهد نع  ال انث عل  التوس  قلا ق شا مناقشة المةاهيمة سكوضيح المةاهيم  
األستتتاستتتية سالتععيةاج اتجعائية للدراستتتة؛ بأاث يدتتتاعد ألك عل  تتتتع  المعلومة سش م اة سي دن لت دتتتيط سكوضتتتيح 

 إن كانذ شا م تم  ساند كعلطه ندسد ساندل. المهجود من الةفعفة ألنن المةاهيم ك تلف بالت ن المهاشاج س 

 : Roleمفهوم الدور 

 م.15 :2004بأننه " سلوب الةعد شا المدا مة شا الأياف اتجتما ية"لعطيةة  Allportععنشه  لبورج 

م إل   نن مة و  الدسر  ىندب من النانية الدوساولوجية إل  للنتونم ناث  عى  نن 13 :2014سيشاع توراس ل
كل كن يم  تممن م موعة من األدسارة سيىةتتعض باألتت ا  الهتائمان ت تا ال موع ل ا سيأدد الدسر الواج اج التا 

الفكرة الرايدية

حاضنة أ فاكر 
الرايدة 

الإجامتعية 

مؤسسات الرايدة 
الإجامتعية

 ؛من الفرد الرايدي تنشأ  الفكرة

 ،اراتستشاإ نتيجة تفكري وحبث و 

جامتعية  ،أ و خربة أ و قضية اإ

 حديثة.

 

تعمل  املؤسسات عىل تنظمي 

املشاراكت الفردية ومرشوعات 

، وتعمل الإجامتعيةأ عامل الرايدة 

لواقع رض اأ  عىل عىل تنفيذ ال فاكر 

تابعة مع م لزتام ابخلطط املقررة ابلإ 

 ،امةوحتقيق التمنية املس تد اس مترارهاإ 

 اميهوتقو  امع رضورة متابعة نتاجئه

 حسب املس تجدات.

 م احلاضنات:تقد   
 وادلمع املتنوع .التشجيع  .1

 . تاستشار الإ تقدمي   .2

اجلدوى ووضع دراسة  .3

  .تقيميهااخلطط و 

البحث عن املمولني أ و  .4

التسهيالت أ و اخلدمات 

 .رارا ملتخذ القهالالزمة لتقدمي 

تقدمي حلول مبتكرة حتقق  .5

 التمنية املس تدامة.

جامتعية اإ معاجلة مشالكت  .6

 .واقتصادية

التخطيط للمشاركة  .7

املشاريع ستامثر يف والإ 

 الرايدية.
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ن الدسر   ص ما من متطل اج كتممل شا كوقعتاج اآللتعين بشتأن  دام تيمطل  تتنةاا ا كلُّ شتعد شا التن يمة سيتفون
 لدسر معان شا موق  ماة سقد يكون الةاعل عل  علم بمتطلبتاج دسرل سقد ال يعلم.

الهواعد ساتجعاماج التا كىن ِ م العمل سالدتتتتتتتتلوك سالم ا  التا يهو  ت ا ويقصدددددد بالدور إجرائيًا في الدراسدددددة ال الية: 
 شا ماسداج العيادف اتجتما ية ت دن كأهاا األ دان الم طنط ل ا.األشعاد العاملان 

  Social Entrepreneurshipريادة األعمال اإلجتماعية مفهوم 

ععنش تتتا لدراكعم بتتتأنن تتتا "الهتتتدرف عل  إدراك الةع  التا ال  عا تتتا اآللعسن  Entrepreneurial مة و  العيتتتادف
 م.11 :2016سكهايم ا سإستغ ل ا ب دارلة سيهجد بالعائد الاس يهتنص الةع  تتنةاا  شفارل اتتتفارية"لالم  شاة 

عاد لةعد  س م موعة من األشعيادف بأنن ا "العملية التا  نشتتتتأ بموجب ا االكما ععنن كلٌّ من لتتتتتارما ستتتتتعيدتتتتمانم 
 .  (Bouchard, 2001:3)ضمن من مة قائمة  س من مة جد دف  س إعادف ك د د  س إتتفار دالل المن مة الهائمة"

العيادف اتجتما ية بأنن ا " شفار إتدا ية لتهديم نلوا لمشتتتتتتتتتتتتتك ج م 20 :2014سديفيس ل سععن تورندتتتتتتتتتتتتتتا ن
 رلح مالا يممن اتستدامة لمشاري  العيادف اتجتما ية".إجتما ية سلع ج قمايا إجتما ية م  

 و كل نشاط  س عمل مبتفع  دشه لدمة الم تم  شا  ويقصد بالريادة اإلجتماعية إجرائيًا في الدراسة ال الية:
 المها  األساة سي دن لألوا مدتدامة لمشك ج الم تم .

 : Organization مفهوم التنظيم

ن ععنشه كالفوج بارستتونا ب أننه "ندتتا إجتماعا له إك ال  ستتاستتا  و كأهاا  دن ما  س م موعة   دانة سمكون
من  قدتتتتتتا  سإداراج بممابة  ندتتتتتتاس شع ية لفل ح من ا  دن مأدد إالن  نن ا كتدتتتتتتاند سكتفامل سظيفياق لتأهاا ال دن العا  

 م19 :2013للتن يم"لع   سنلماة 

عن التن يم: بأننه "كل ما كهعرل ال ماعة  (M. E. Dimock) م لتععيف ديموك7 :2014 تتتتار عبدالأماد لس  
من كعكا اج سإجعاماج كن يمية سمعا اع سضتتتتتتتتتتتتتتوابط ستتتتتتتتتتتتتتلوكية سما يهتعن تالك  س  تعكب عليه من كفويناج ِتناوية 

ينة غسسنداج سظيفية من تأن ا كعاان ج ود  عمائ ا سكنداا الع قاج المت ادلة تان م سكأد د مداسلياج كلٌّ من م بث 
 التأهاا الواعا لج دان سالمجالح المشتعكة لل ماعة".

م لتععيف  ماتاس إكايونا عن التن يم بأننه "سندف إجتما ية  تم إنشتتتتتتتتتتاا ا من 23 :2007كما  تتتتتتتتتتتار لطةا ل 
 جل كأهاا  دن معانة سيكون له   دان"ة س تتتتتتتتتتتتتتتار  يمتتتتتتتتتتتتتتاق لتععيف تعنارد للن يم بأننه "ن ا  للتعاسنة ي  ع شا 
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الوجود عندما يكون  ناك  تتتت ا  قادرسن عل  اتكجتتتاا ت عمتتت م ال عض سراغبون شا المدتتتا مة بالعملة لتأهاا 
   دان مشتعكة".

م لتععيف آرثع دن ا  عن كن يم الم تم  بأننه "العملية الوا ية للتةاعل 152 :2013سقد  تتتتتتتتتتتتار عبداللطيف ل
اج سإي اد التوازن ما تان ناجاج الم تم  سمواردلة سمداعدف اتجتماعا الاس يأدث شا الم تم  لمواج ة اتنتياج

 شعاد الم تم  عل  التعامل الةعناا م  مشتتتتتتتتتتتك ك مة سالعمل عل  كأهاا   داش م من ل ا المشتتتتتتتتتتتاركة سالتعاسن فيما 
 تان مة سالعمل عل  التأثاع عل  مت اس الهعاراج تنداث التغااع المطلوب".

: بأننه نشتتتتتاط سكةاعل تان  شعاد الم تم  الدتتتتتعودس  ثتندتتتتتم بالوعا ساتدراك هذه الدراسدددة ويقصدددد بالتنظيم إجرائيًا في
لمدتتتتتتتتتتاسلية كلٌّ من م سشا لىطط إستتتتتتتتتتتعاكي ية مأددف س ادشة لمعال ة قمتتتتتتتتتتايا إجتما ية بأشفار مىتطورل لتأها كنمية 

  ت ا سمىجع  ل ا من الدسلة. مدتدامة للمدتةاد سللمن مة العياديةة  تم ممارسته شس ماسدة رسمينة مىعتعن

 

 :Social participationمفهوم المشاركة المجتمعية 

م المشتتتاركة الم تمعية بأنن ا "العمل عل  كوثاا العسابطة سكمتتتاشع ال  ودة 4 :2007ععنشذ تلقيس الشتتتععا ل
عاج ن سك تتتادا ال بسالتندتتتتتتتتتتتتتتاا تان التن يمتتتاج اتجتمتتتا يتتتة سالم نيتتتة شا م تم  األمتتتة شا جو من التةتتتا م سالتعتتتاس 

ساألشفارة سكهاستتتتم المعارن سكعايا المهةة سقد كجتتتتل إل  إندماج  نشتتتتطة ما سكفامل ا من  جل إي اد ع قاج كعاسنية 
 شعنالة كأها الشعاكة الفاملة".

م المشتاركة بأنن ا كعنا "التعاسن م    الا الم تم  سيياداكه  س مدتا مة موظةو 151 :2000سععنن العمعس ل 
اج الأكومية  س الم تجتتتتتتتتتتتان شا الماستتتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتاج أاج الع قة شا  سِ  عمل من األعماا التا يعود نةع ا عل  ال  

الم تم ة ستتتتتتتتتتتتوامق شا الم اا اتجتماعا  س اتقتجتتتتتتتتتتتتادس  س التعليما  س المهاشا  س الد ناة سغاع ا". س تتتتتتتتتتتتتار بأنن 
 م الدعم المادس سال نمادس.المشاركة كفون إمنا تتهديم األشفار  س ال بعف  س المدا مة تتهدي

م المشتتتتتتتتتتاركة الم تمعية بأنن ا "إستتتتتتتتتت اماج سم ادراج 11 :2017كما عع ن العتتتتتتتتتتتادس سالعناس سالهجتتتتتتتتتتا  ل 
د  و كأهاا ما فيه المجلأة العامة للم تم  شا م تلف الم االج".  سكةاع ج كدع  ل دن مونن

اد العياد ان شا الم تم  الدتتتتتتتتتتتتعودس بالتععن عل  : ستتتتتتتتتتتتعا سم ادرف األشع ويقصددددددددد بالمشدددددددداركة المجتمعية إجرائياً 
اتنتياجاج اتجتما ية الواقعية للم تم ة سالعمل بشتتتتتتتتتتغف لأل قمتتتتتتتتتتايا سمشتتتتتتتتتتك ج الم تم  بإتداع ساتتفار سعمل 

 جماعا مىن نم س ادن يىد م شا كأهاا   دان الم تم  الدعودس التنموية. 
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  Social Incubatorsمفهوم ال اضنات اإلجتماعية 

عنشذ الأاضتتناج اتجتما ية بأن ا: "كىعد  ند  نواع ناضتتناج األعماا التا إنتشتتعج عالمياق لدعم مشتتعسعاج عى 
الش اب سنشع الوعا بأ مية المشاركة شا العمل اتجتماعا من  جل نل المشك ج الهائمة سكأهاا التغااع المنشود 

 م.14 :2016 و سائد سمتعارن عليه"لالناجمة لتأدان الأياف من ل ا لدماج سلعامج متنوعة سم تلةة عم ا 

  responsibility Socialمفهوم المسؤولية اإلجتماعية 
عع ن اتكأاد األسرسلا المدتتتتتتتتتتتتتاسلية اتجتما ية بأنن ا" المة و  الناس من ل له كدمج الشتتتتتتتتتتتتتعكاج ات تماماج 

اتتد ن عل   ستتتتتتتتتتتتتتتاس كطوعا"لقواستتتتتتتتتتتتتتماة اتجتمتتا يتتةة سالباميتتة م  عمليتتاك تتا الت تتاريتتةة سعبع التةتتاعتتل م  المدتتتتتتتتتتتتتتتة
 م.21 :2013

المداسلية اتجتما ية بأنن ا "إلتاا  المنشأف ك ال الم تم  الاس كعمل فيه سما ي ب عل   Druckerكما ععنن  
 م.21 :2013الماسدة القيا  به لمعال ة المشك ج التا كواجه الم تم "لقواسماة 

المشتتتتتتتتتتتاركة الم تمعية سمة و  ناضتتتتتتتتتتتناج األعماا اتجتما يةة سمة و  سمن المتأمنل شا ععض سكوضتتتتتتتتتتتيح مة و  
 المداسلية اتجتما ية بأْن  اسا اتلت اس شا الة م الناس يه  فيه ال عض شا مععشة الةوارس تان كلك المةاهيم.

 
 اإلطار النظري للدراسة  : الفصل الثاني

رة للدراسة:    Role Theory نظرية الدور  أواًل: النظريات الُمفس ِّ

دسر ماستتدتتاج العيادف اتجتما ية شا كن يم المشتتاركة الم تمعية لجشعادة ألنن ا ك تم بالتععن الن عية كوضتتح  
ف كتممل شا الوظائف س نماط الدتتتتتتتتتتتتتتلوك سش م اة ساألنشتتتتتتتتتتتتتتطة اتجتما ية  عل  كل ما ي ص األشعاد من جوانب ِعدن

سكأد د الم ا  لفل شعد يعمل شا م اا من م االج الم تم ة سكأع  س  مانت اة سالة م العماا لجدسار سكألال اة 
 الن عية عل  سصف  ال األدسار سالم ا  سشأج ا.

ح الم ا  الش جية    ح الن عية ال وا ع الدلوكية سكأع  عل  كعد ل ال وا ع الدلبية من اة سكوضِ  كما كوضِ 
يم ستتتتتتتوامق كان إجتما ياق    شا غاعل من الم االج لكمااة سكأثاع ا عل   نشتتتتتتتطة األشعاد العاملان م  غاع م شا التن 

 م.20 :2012

ف مةاهيمة كما  لا:47-46 :2015سيشاع الا عانا ل  م إل   نن لن عية الدسر عدن

ر الةعد لدسرل سساج اكه سإدراكه لأهوقه.  م1  إدراك الدسرة سيهجد به كجوُّ
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 ةعد م   دسار  لعى.صعاع الدسرة سيهجد به كعارض األدسار التا يهو  ت ا ال م2
كوقعاج الدسرة سيهجتتتتتتتتتتتتتتتد به كوقعاج الدتتتتتتتتتتتتتتلوك من األشعاد الا ن يهومون بالدسر سمن األشعاد النا ن  م3

  تةاعلون مع م.
 سلوك الدسرة سيهجد به األدام الةعلا للدسر. م4
متطل اج الدسرة سيهجد به  نن كل دسر  تممن نهوقاق عل  اآللعين سساج اج ك ا  م س ال الأهوس  م5

اج اج ما  ا إالن كوقعاج مت ادلة للدسر الاس  اديه الةعد سالدسر المهاتل له عند اآللعين سالتا سالو 
 كتم  ثنام عملية التةاعل اتجتماعا. 

كهويم الدسرة سالمهجتتتتتتود مدى ييا  الةعد بأدسارل بجتتتتتتورل مهبولة سشهاق لإلعت اراج اتجتما ية سالمهافية  م6
 الدسر.  الدائدف شا المأيط الاس يمارس فيه

قوف الدسرة سيهجتتتتتد به التأوا شا كوقعاج الدسر الهائم ل هاق لنمط ثهاشا معان إل  دسر  قوىة سكلما  م7
 كأدد الدسر كلما زادج قوكه سسضونه.

 كوصيف الدسرة سيتعلا باك ا اج اآللعين سما ي ب  ن يكون عليه  دام الدسر.   م8

 م إل   نن بارسونا  عى: 22-20 :2004سيشاع عطية ل

 ن  إدراك الةعد ألدسار اآللعين سكوق  األشعاد لدتتتتتتتتتتتلوك بعمتتتتتتتتتتت مة ساتلتاا  تتنةاا األدسار المنولة بالةعد 
لتأهاا ال دن الن ائا من الدسرة ألك من المدتتتتتتلنماج التا كهو  علا ا الن عيةة كما  نن  دام الدسر من 

اع إجتما يةة س نن  دام الدسر ل ا الموقف اتجتماعا  و إستتتتتتتتتتتتتتت ابة لتوقعاج اآللعين سكأهاا لمعا 
معك ط بمواقف التةاعل التا كعبِ ع عن المشتتتتاركة لتأهاا  دام الدسرة كما  سضتتتتح بارستتتتونا بأنن الع قة 
تان إتتتتتتتتتتتتتتت اع إنتياجاج الةعد شا ال ماعة سكفامل البنام س دام األدسار كتأها شا جانبانة األسا:  نن 

اتستتتتتمعار فيهة سكأها اتتتتتت اع ستتتتبب شا ندسث كفامل إتتتتت اع الأاجاج داش   ستتتتاستتتتا ألدام الدسر س 
د ت ا األشعاد ساتكةاس اتجماعا علا ا  البنام سكماستتتتتتتتتتتتتتكهة سالمانا:  عج  إل  إلت ن القيم التا  تونن
سالتمدتتتتتتتك بالقيم ساتلتااماج األل يية الدتتتتتتتائدف شا الم تم  لمتتتتتتتمان المأاش ة عل  البنام اتجتماعا 

 سإستهعارل.
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 Kennethم بأنن  ناك ث ث  نواع من األدسار ندد ا كلٌّ من   لكاناث تن 25 :2012ماا لسقد  تتتتتتتتتتتتتتار ك
Benne ة سلوا تتتتاتسPaul Shaetsدسر البنام ساتستتتتمعارة سدسر الم موعة شا إلتيار نو ية المشتتتكلة  :م س ا"
 اصة كأشعاد".األدسار الش جية التا كداعد عل  كأهاا ناجاك م ال   الوض  نل ل اة سآلع  سكأد د ا

م بأنن  ناك مدتتتتتل ماج كهو  علا ا ن عية الدسرة س نن  ال المدتتتتتل ماج مبنية عل  27 :2012كما  تتتتتتار كماا ل
 عدد من ال طواجة كتممل فيما  لا:

 ش م الناس لجدسار ال اصة ت م مدتند ن عل  الهعامف سالتعلُّم اتجتماعا. م1

 ار المتوقعة من م.كش ي  األشعاد بعم م ل عض ليهوموا تلعب األدس  م2

  نن األشعاد  تجعشون سشا األدسار التا ساتبنون ا. م3

 الة م العماا لجدسار ثم كنديه ا بم ارف سإكهان سمن ثم كألال األدسار سالم اراج المتعك ة علا ا. م4

 تالا:م بأنن  ناك   دان  امة يمكن التوصل ل ا من ن عية الدسرة س ا عل  النأو ال28 :2012سقد تانن لكمااة

م   دان سقائية:   ارف عن إرتتتتتتتتاداج سقائية لإلتتعاد عن جوانب ستتتتتتتلوكية معانةة س ال اترتتتتتتتتاداج 1ل
م   دان ع جية: كهد  ن عية الدسر نلوا ل عض 2سالتوجا اج كها الةعد من  ن يه  شا المشتتتك ج. ل

عة.  عمتتام ال ماالمشتتك ج التا يعانا من ا العمتتو  س ال ماعةة سكعالج الدتتلوك الدتتلبا لدى بعض 
م   دان إنمائية: كتممل فيما يكتدتت ه العمتتو من لبعاج سم اراج كدتتا م شا تنام سكهوية تتت جتتاتهة 3ل

سكنمِ ا لديه م ارف نل الهمايا اتجتما ية سالمشك ج الش جيةة سكدريب القياداج سالعمل عل  صهل 
 م اراك م ليج أوا قادف ناجأان شا آدام مدمولياك م م  ال ماعة.

سكىعد ن عية الدسر من الن عياج التا  ثنعج إي اتياق شا الوقذ المعاصتتتتتتتتتتتتتع عل  ممارستتتتتتتتتتتتتاج بعض المن ماج  
اتجتما ية التا كتبن   ال الن عيةة سيعود ألك "ألنن ا كتندتتتتتتتتتتتتتتم تمعام شا مةاهيم ا سمكوناك ا الن عية سممتتتتتتتتتتتتتتتامان ا 

 س  راستتتة الدتتتلوك اتجتماعا المعهند ستتتوام عل  مدتتتتوى األشعادالتطبيقيةة سألنن ا إستتتتطاعذ  ن كهدِ    ستتتلولاق مناستتت اق لد
 م.11 :2004عل  مدتوى المن ماج" لرتوان سالهعناة 

: يمكن اتستةادف من ن عية الدسر شا كوضيح دسر ماسداج العيادف اتجتما ية كوظيف الن عية شا الدراسة الأالية
شا كن يم المشتتتتتتتاركة الم تمعية شا الم تم  الدتتتتتتتعودسة سليان   مية ما كهدمه ماستتتتتتتدتتتتتتتاج العيادف من  دسار سلعامج 
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عن تعامج  سالمدتتاسلانسم ادراج س نشتتطة للم تم ة سكدتت م بالتععن عل  األدسار المتوقعة من العياد ان اتجتماعاان 
العيادف اتجتما يةة سكوظيف الن عية يدتتتتتا م شا كةدتتتتتاع التةاع ج الم تلةة تان الناس سمدى التأثاع المت ادا تان م 
سردسد  شعال مة سكعد ل الدلوك الدلب  ألند األعمام تتهديم م موعة إرتاداج سقائية للعمو لفا  بتعد عن جوانب 

 ع شا المشك ج سيدمن  ألك باأل دان الوقائية للدسر. سلوكية معانة كقيه من الوقو 

سيمكن إستتتتتتت دا  ن عية الدسر شا كةدتتتتتتاع ما  واج ونه العياد ون من صتتتتتتعولاج  ثنام القيا  بأدسار م سكهديم م 
للبعامج سالم ادراج للم تم ة سألك تتهويم الدسر الاس ستتيهومون به سكشتت يع م لأل المشتتك ج التا  واج ون ا بم ارف 
سإكهانة سلأشفار ريادية كأها ناجاك م سرغ اك م شا التطويع ساتستتتتدامةة سكدريب العياد ان سزيادف م اراك م ليىجتتت أوا 

 قادف ناجأان شا  دام مدموليناك م شا الم تم  سألك من األ دان اتنمائية شا ن عية الدسر.

ن العياد ان اتجتماعاان العاملان شا كما يمكن لل انث اتستتتتتتتتتتتتتتتةادف من الن عية شا مععشة إدراك كل شعد م
ماستتتتتتدتتتتتتاج العيادف اتجتما ية سالة م العماا لدسرل شا البنام سالتطويعة سكأهاا   دان التنمية المدتتتتتتتدامة للمن مةة 
ساتدراك الةعلا لمدتتتتتتاسلياكه سلمتطل اج األدسار شا م اا العيادف اتجتما ية سمعال ة الهمتتتتتتايا اتجتما ية للم تم  

 ة سكن يم المشاركة الم تمعية لجشعاد سألك يدم  إدراك الدسر.الدعودس

 Functional Structural Theory لنظرية البنائية الوظيفيةا

كىعد من   م  الن عياج شا علم اتجتماعة سكعتبع الن عية كأند المدالل شا دراستتتتتة التن يم كندتتتتتا إجتماعاة 
ئل علمام اتجتماع الا ن إ تمُّوا تدراستتتتتة األندتتتتتاس اتجتما ية من  سا Talcott Parsonsسيعتبع كالفوج بارستتتتتونا 

ناث  عى بارستتتونا  نن التن يم ندتتتا إجتماعا له إك ال  ستتتاستتتا س و: كأهاا  دن ما  س م موعة   دانة سيشتتتمل 
للتن يم  االتن يم عل : الع قاج ال ارجية: سكشتتتتتتتاع لع قة التن يم بالم تم ة سالع قاج الداللية: س ا البنام الدالل

 م.153 :2007كندا إجتماعا للطةاة

كما  نن الن عية البنائية الوظيفية كىعد من  كمع إك ا اج الةفع اتجتماعا المعاصتتتتتتتتتتتتتتعة سكةتعض  نن الم تم   
  ارف عن ندتتتتتتتتتتتتتتا مالف من م موعة ن مة س نن الن م اتجتما ية ك متتتتتتتتتتتتتت  لتن يم مأددة سكعى الن عية  نن  شعاا 

 م ال كأدث بشتتتتتتتتتتكل عشتتتتتتتتتتوائا تل ك متتتتتتتتتت  لتن يم تنائا مأددة سكادس سظائف معانة شا الأياف األشعاد سكجتتتتتتتتتتعشاك
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أثُّع البامتتتتة اتجتمتتتتا يتتتتةة سلهتتتتام الم تم  اتندتتتتتتتتتتتتتتتتتتانا مأتتتتاش تتتتاق عل  كوازنتتتته لمأمتتتتدة  اتجتمتتتتا يتتتتة التا كى  ع كتتتتث
 م.321 :1986

ا م ع قاج كةاعل إجتماعا شسيعى بارستتتتتتتتتونا  نن الندتتتتتتتتتا اتجتماعا  تأل ف من م موعة شاعلان كنشتتتتتتتتتأ تان  
موقف  ت ا تتتتتتتتتتتتتتك ق شاايقياق  س تامياقة كما  دش  المال من قبل  االم الةاعلان لتأهاا الأد األممل من اتتتتتتتتتتتتتتت اعاجة 

 م.153 :2007سكتأدد الج ج تان الةاعلان سشهاق لندا من العموز المهافية المشتعكةللطةاة 

د ن بأنن  اتجتماعاة للواق  كةدتتتتتاعاق  الوظيفية من عس سيىهدِ     عل  قادراق  يكون  ي ب  ن الن ا  اتجتماعا ماكِ 
 شا كدتتتتتاعد بأنن ا إأ  ن ع سظيفياق للعملياج اتجتما ية بهام ال شتتتتتعة شع  كدعم التا الم تلةةة اتنتياجاج كلبية

كلعب ا م تلف  التا المتعددف الوظائف ل ا من الأجتتتتتتتوا علا ا سيمكن الم تم  ككلة نياف  نماط عل  الأةاظ
 إلا ا  ن ع المأددف شالعملياج هيكليةة  س سظيفية اتك ا اج  ال اتجتما يةة سكىعد شا الأياف المشتتتتاركة الط هاج

 م.Menzies,1982:19بهام الم تم  ل عل  المأاش ة  جل من مت ادا سكداند سكعابط  نن ا ع قاج عل 
لتأد د مة و  الندا اتجتماعا عند إست دامه لغعض م لوجود ث ث عناصع 154 :2007سقد  تار لطةا ل 

 التألالة س ا عل  النأو التالا:
الةاعل: يمكن رايته كوندف مأددف كعمل دالل كل ية  كبع كممِ ل الندتتتتتتتتتا التن يماة سيشتتتتتتتتتتمل عل    م1

 م موعة من الدساش  سالأواشا سالطاقاجة سيعتبع الةاعل المةعد الوندف األساسية للتألال الوظيةا.

المكانة: س ا معك طة بأ دان التن يمة سكشتتتتمل عل  التوقعاج سالأهوس سالواج اجة س ا   ارف عن  م2
 الوض  ال ا  دالل الندا الهائم عل  كهديم العمل.

الدسر: يثعتبع ال انب الد ناما متفاشئ لفل من المكانة سالةاعل ألنن ما يهعان عل  عاكا الةاعل سإْن  م3
  اط بهة سال يمكن كأدية الدسر تدسن شاعل.ك ا نذ  سالاب ما شا اترك

 س تار بارسونا لجنداس الةع ية دالل الندا التن يما الفلاة سصننة ا كما  لا:

 الندا الةنا: سي تص بالنشالاج التا كد م شا إن از   دان التن يم بشكل م اتع. م1

 ال شعية سكدويا المنتج.الندا اتدارس: ي تص بالشاسن الداللية للتن يم من ناث كدتاع الموارد  م2

 م.155 :2007الندا الن اما: سيعلط تان الندا الةنا ساتدارس سع قت ما بالبامة ال ارجيةللطةاة  م3
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سيتمتتتح من  ال التجتتتنيةاج الم ث ستتتالةة الاكعة  نن لفل ندتتتا سظائةه سم امه التا  ادِ   ا سالتا كتمتتتمن كعكا اج 
 ية.يأاسا من ل ل ا مواج ة متطل اكه الوظيف

: يمكن اتستةادف من الن عية البنائية الوظيفية شا كوضيح   مية كن يم المشاركة كوظيف الن عية شا الدراسة الأالية
الم تمعية شا الم تم  الدعودس ناث  نن التن يم يىعد ندا إجتماعا  ا  من  نداس الم تم ة  عك ط بالم تم  عن 

مكن إتتتتتت اع ا إالن عن لعيا  شعاد الم تم ة سلالك كةدتتتتتع الن عية   مينة لعيا القيم ساتنتياجاج الوظيفية التا ال ي
دسر ماسداج العيادف اتجتما ية سدسر العيادس اتجتماعا شا المأاش ة عل  التن يم ساستمعارل سلهائهة سكوضح لنا 

 ال جتماعا سيأدد  دسار ا كالن عية  نن ما كهو  به ماستتتتدتتتتاج العيادف اتجتما ية يىعبِ ع عن مكانت ا دالل الندتتتتا ات
 الم تم  س نن ا كدع  للتفامل سإن از األ دان.

كما يدتتتتتتتتتةاد من الن عية شا كةدتتتتتتتتاع التةاع ج تان ماستتتتتتتتدتتتتتتتتاج العيادف اتجتما ية س شعاد الم تم ة س نن  ال  
ان الم طط أل دالتةاع ج كدتتتتتتع  لتن يم المشتتتتتتاركة الم تمعية لجنشتتتتتتطة الم تمعية التطو ية سال اعية بما يأها ا

ل ا من ماستتدتتاج العيادف اتجتما ية لجتتالح  شعاد الم تم  المأتاجان ل اة س اا ما  ستتمال بارستتونا بالندتتا الن اما 
س و ندتتتتتا شععا دالل الندتتتتتا التن يما الفلا الاس  علط تان الندتتتتتا الةنا ساتدارس دالل الماستتتتتدتتتتتاج سع قت ما 

 بأشعاد الم تم .

 Co Operative System Theory نظرية النظام التعاوني 

 م  و   ارف عن ندتتتتتتا كعاسنا يهو  عل  كأهاا 1938ل Chester Barnardالتن يم عند كشتتتتتتدتتتتتتتع تعنارد  
التوازن تان ج ود األعمام سمشاركت م شا كأهاا ال دن التن يماة ناث  عى  نن التن يم بالندا التعاسنا المتوازن 
يهو  عل  ج ود متندهة سسا ية من جانب األشعاد كهو  علا ا المشاركة بهجد كأهاا  دن معان  س م موعة   دانة 

 ْن كتأها المشتتتتاركة عل   ستتتتاس رغ ة األشعاد الااكيةة س ْن  تجتتتتف الندتتتتا بالتوازن تان الدساش  سالمشتتتتاركة معاق شا س 
ا عل  عناصع   م ا: إن از  ال انب األسا سصن  الهعار دالل الندا شا ال انب الماناة سيتمح بأنن التععيف  عكِ 

مام التن يمة سكوشع العغ ة لدى األشعاد المشاركان للتعاسن  دن  س م موعة   دان عامةة سكأهاا اتكجاا تان  ع
 م.34 :1994شا  دام العمل  س الواجب التن يمالع  ة 

 م بأنن الن ا  التعاسنا ندتتتتتتتتتتتتتتا معكب سمعهد شاايقياق سلاولوجياق ستتتتتتتتتتتتتتت جتتتتتتتتتتتتتتياق 1938كما  سضتتتتتتتتتتتتتتح تعنارد ل 
 نن األندتتتتتتتاس التعاسنية كفون أاج  غعاض متعددف سستتتتتتتوستتتتتتتاولوجياقة سله ع قة ممااف من ل ا التعاسن تان األشعادة س 

لتأدية   داش اة سيوضتتح بأنن التن يم  نهدتتم إل  رستتما سغاع رستتماة سلفل من ما عناصتتع ك د  التن يمة س نن التن يم 
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العسما من عناصعل: ال دن المشتعكة ساتكجاا المت اداة سسجود الدلطةة ساك اأ الهعاراج نأو األ دان المأددلة 
الت جتتتتتص شا م اا العمل  س ال دن المعجو كأقيههة سالعغ ة شا العمل سالتوجيه ساتتتتتتتعان عل  كأهاا ال دنة س 

سلالك ش و يشاع إل   نن التن يم العسما يممن بعناصعل كأهاا   دان المن مة  س ال ماعة بطعس عه نية من مة 
 ة الماقته  س العجتتتتتتتتتتتتتتبية ك ال تتتتتتتتتتتتتتتام معان ك تلف عن التن يم الغاع رستتتتتتتتتتتتتتما الاس قد كأعكه العالةة  س العغ

 م.114 :2014لعبدالأمادة 

عه نية سلفن إنتمائه للمن مة 1938سيعى تعنارد ل   م بأنن "المن مة  ا ن ا  كعاسنا س نن الةعد  ت دتتتتتتتتتتتتتتم بال  
ل بالعتد سالتعهُّل" لالفبيداة   م.107 :2004يجهله سيىمدِ 

ماج أنن ا كعكا عل    مية التن يم العستتما ساتنتمام للمن بن عية الةاد من دتتتي: كوظيف الن عية شا الدراستتة الأالية
مما  اكد عل    مية دسر ماستتتدتتتاج العيادف اتجتما ية شا كن يم المشتتتاركة الم تمعية شا الم تم  الدتتتعودسة س نن 

ة تم  بطعس عه نيما كهو  به  و التن يم العستتتتتتتتتتتتتتما المهجتتتتتتتتتتتتتتود الاس يأها   دان المن مة سانتياجاج  شعاد الم 
من مة سلمن  ية علمية    ال كأعك ا العغ ة الماقته  س العالةةة كما يمكن اتستتتتتتتتتتتتتتتةادف من معطياج الن عية من 
ل ا مععشة لبيعة كعاسن العياد ان اتجتماعاان نأو كأهاا  دن مأدد للمن مة  س للم تم ة سكبا ن  نن التعاسن 

شعاد لتأهاا األغعاض ساأل دان المنشتتتتتتتتتتتتتتودفة س  مية كفوين ع قة ممااف كىبن   و نتي ة سجود ع قاج ممااف تان األ
د للعيادف اتجتما يةة س و ع ج  عل   ستتتتتتتاس من نم سكعاسن مشتتتتتتتتعك فيما تان مة ستتتتتتتعياق شا الوصتتتتتتتوا لل دن المون 

 .ا ال اعس قمايا إجتما ية باستدامة سنمو ساستمعارية كعتمد عل  م ادئ التعاسن سالتن يم سالعمل التطوع

 Social Organization Theoryنظريدة التنظيم اإلجتماعي 

كعى الن عية بأنن "التن يم اتجتماعا  تفون من م موعة من األشعاد م تمعان ت عم م سيتعاسنون مدت دمان   
 موارد بشتتتتتعية سمادية سلبيعية؛ لتأهاا   دان تتتتتت جتتتتتية سجما ية سشا ستتتتتلوك من م يدتتتتتع  لتأهاا   دان التن يم

 م.88 :2001ة لالع سش ما سلدسس سرض  العاملان فيه" ل

 م التن يم بأننه "ن م مدتتتتمعف من األنشتتتطة اتندتتتانية المتمااف سالمتناستتتهة التا كدتتتت د  1953سقد ععنن باك ل
  لم موعة من الموارد اتندتتتانية سالمادية سالمالية سالةفعية سالطبيعية شا ن ا  متماا شعيد لأل المشتتتك جة يعمل ع

  م.2015إت اع بعض العغ اج اتندانية متةاع ق م  غاعل من الن م شا البامة المأيطة به" لالهعيشاة 

كما  ستتتت م ماكس شابع شا كععيف التن يم ناث ععنشه "بال ماعة المتمتتتتامنة التا كتجتتتتف بع قاج إجتما ية 
ملامة ألشعاد ال ماعة من ل ا الدسر الاس كهو  عل  قواعد مىن  مة كىأدد تتتتتتتتتعسط العمتتتتتتتتويةة كما  تم كهوية الن م ال
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يهو  به  شعاد معناان شا سظائف رئاستتتتتتتتية سييادية سقد ي م   االم ج از معان  ت ا تتتتتتتتتكل ال  از اتدارس" لع  ة 
م. كما ععنن كالفوج بارستتتتتونا التن يم بأننه "ندتتتتتا إجتماعا له إك ال  ستتتتتاستتتتتا س و كأهاا  دن ما  س 38 :1994

 اا اتك ال يممل ستتتتتتمة  ستتتتتتاستتتتتتية من ستتتتتتماج التن يم كما يشتتتتتتمل شا الوقذ أاكه جانبان  سل ما: م موعة   دانة س 
الع قاج ال ارجيه التا كشتتتاع إل  ع قة التن يم بالم تم ة سالمانية: البنام الداللا للتن يم كندتتتا إجتماعا"لع  ة 

 م.38 :1994
ا "كعتبع ن اماق مدتتتتتتمداق من األنشتتتتتطة اتندتتتتتانية م بأنن ن عية التن يم اتجتماع70 :2018س تتتتتتار تن زاسس ل 

المتةاعلةة سالتا كدتتتتتت دن إستتتتتت دا  الموارد ال شتتتتتعية سالمادية شا ن ا  إجتماعا  ادس إل  كأهاا إتتتتتت اع للأاجاج 
 .اتندانية المتنامية سالتا كتةاعل م  البامة ال ارجية من ل ا  نشطت ا"

 عكا شا دراستتتتتتتتتتته للتن يم عل   White Bakke) ة 1953 م بأنن سا ذ باك ل2015سيشتتتتتتتتتتاع الهعيشتتتتتتتتتتا ل 
األشعادة ناث  عى بأنن م عنجع  ساسا  س مورد رئيدا للتن اتتتتتم؛ سألك لما  تمتعون به من دساش  ساك ا اج سماواة 

سن من المتغاعاج المأددف للدتتتلوك التن يما كما  ةباتضتتتاشة إل  كفوين م ال دتتتمانا سقدراك م الةدتتتاولوجيةة س نن م يعدُّ
س  داش مة سلان الماسدة س  داش اة سلهد  سضح   دان ك   ركنا عل  التةاعل الهائم تان األشعاد العاملان شا الماسدة

الطعشان سكأثاع ما المت ادا ساترك اط تان م  س ما يىدتتتم   باتندماجة بأاث  ثللا عليه رسابط المن متتتتتتتتتتتتتتتتتتة سيهجتتتد به 
  ركنا عل  مة و  التن يم اتجتماعا سالتفوين الداللا له. التن يمان العسما سغاع العسماة سقد

 م  عى  نن التن يم "  ارف عن  نشتتتتتطة سع قاج إندتتتتتانية 1953 م إل   نن باك ل2015كما يشتتتتتاع الهعيشتتتتتا ل
ه يمتةاعلة فيما تان اة سقد  للا عل  كلك الع قاج صةة التما ا سالتناساة س نن ا كدع  لتأهاا  دن مأدد  تةا عل

  شعاد الم تم ة سيلبا إنتياجاك م". 
ناج قد ندد ا باك ل2015سلانن الهعيشا ل   مة عل  النأو التالا: 1953 م بأنن التن يم يىدتمد من عدف مكوِ 

 . سالق: الموارد األساسيةة سكشتمل عل  عناصع مادية سشفعية سلبيعية موجودف شا مأيط الم تم 
األنشتطة العقاتية ساتنتاجيةة ساألنشتطة التا كأع  عل  المأاش ة عل  كوازن ثانياق: األنشتطةة سكشتتمل عل  

 .ساستهعار التن يمة سك دن لإلستةادف من الموارد سكأويل كلك الموارد إل  منت اج
 .ثالماق: مامتاس التن اتمة سيىعد  اا الماماس المأدد تسم التن يم سسظائةه س  داشه العئيدية سييمه سرموزل

رسابط التن يمة سيهجتتتتتتتد ت ا الع قة المت ادلة ساتعتماد المت ادا تان  جاام التن يم سعناصتتتتتتتعل المتةاعلة  رابعاق:
 سعناصعل الم تلةةة بأاث كادس قوف  ال العسابط إل  كأهاا   دان التن يم.
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د  نواع األشعاد الا ن  عى  نن م يشتتتتتتتكلون   1953أنن باك لب م 2015كما يشتتتتتتتاع الهعيشتتتتتتتا ل  مية للتن يم  م ندن
م م إل   نواع س م: "األشعاد الا ن يمارسون عمل م شعلياق شا التن يمة ساآللعين الا ن من المأتمل  سسلوكهة بأاث قدن

  ن  نممُّو كأعمام شا التن يمة سآلع م العاملان م  التن يم سيدا مون شا  دام سظائف التن يم سكأهاا   داشه".
م بال وانب الةدتتتتتتتتتاولوجية الطبيعية سالنةدتتتتتتتتتية ساتجتما ية لجشعادة باعت ار م  م   ت1953سيتنمتتتتتتتتتح بأنن باك ل

عنجتتتتتعاق  ستتتتتاستتتتتياق شا التن يمة س نن ل م   مية ماثعف شا التن يمة كما  نن م  تأثعسن  م  يمتتتتتاق بطبيعة التن يم سكفوينه 
  م.2015لالهعيشاة 

الزدياد الأاجاج سالمشتتتتتتتتتتتتتتك ج اتجتما يةة م عل    مية كن يم الم تم ؛ سألك 15 :2009سياكد كةاسين ل
سأل مية كأدتتتان مدتتتتوى ال دماجة سدعم المت جتتتجتتتان لتجتتت ح ال دماج المهدمة ب ودف عاليهة سن ا  إدارس ستتتليم 

 سم اراج شنية سكدريب سكنداا لل  ود.
نة سكعتبع اسيعى ل دمون تعكم بأنن  ناك إستتتعاكي ياج كعمل عل  كن يم الم تم  فيما ي ص مشتتاركة الموالن 

كأستتالاب مدتتاعدل لتأهاا المشتتاركة الشتتعبية للموالنان شا البعامج سالمشتتعسعاج الم تمعيةة س نن  ال اتستتتعاكي ياج 
 يمكن  ن كدت دم ا المن ماج اتجتما يةة س ا عل  النأو التالا: 

ا عل  إتتتتتتتتتت اع إنتياجاج معانة لدى المشتتتتتتتتتاركان ممن  م1 ن  إستتتتتتتتتتعاكي ية الع ج سالتعليم: سكعكِ  نوال م ا يىأدتتتتتتتتتِ 
 سي عل م  كمع قدرف عل  إن از األ دانة سكتممن شا التعليم سكطويع المهة شا النةس لدى المشاركان.

إستتتتتتتتتتتتعاكي ية كغااع الدتتتتتتتتتتتلوك: سيعى  نن مشتتتتتتتتتتتاركة ال ماعة قوف لتغااع ستتتتتتتتتتتلوك األشعادة سألك لتأثع األشعاد  م2
 بال ماعاج التا يشتعكون مع م.

لان: سكهو  عل  جاب المتطوعان للمشتتتتتتتاركة شا  عماا المن ماج سالماستتتتتتتدتتتتتتتاج إستتتتتتتتعاكي ية كد يم العام م3
 اتجتما ية سالأث عل  التطوع.

إستتتتتتتتعاكي ية التطاتا: سكثعتِبع مشتتتتتتتاركة الموالنان بممابة عملية إجتااب عناصتتتتتتتع جد دفة كقياد ان  س إل   م4
 م.101 :2000جانب القياداج الأالية شا المن ماج لالعمعسة 

: يمكن اتستتتتتتتتتتتتةادف من معطياج ن عية التن يم اتجتماعا شا كةدتتتتتتتتتتتاع   مية ية شا الدراستتتتتتتتتتتة الأاليةكوظيف الن ع 
ح الن عية   مية العمل المن م؛  التن يم لدتتتتلوك األشعادة سألك شا  دام الوظائف ساألنشتتتتطة المنولة ت مة ناث كوضتتتتِ 

كما  ية سشا مدتلماج ن عية التن يم اتجتماعاةلتأهاا   دان األشعاد العياد ان العاملان بماستدتاج العيادف اتجتما 
ح الن عية   مية العمل عل  كأهاا   دان المن مة تواستتتتتتتتطة األشعاد النا ن يعملون شا المن مةة سألك بالعلط  كوضتتتتتتتتِ 
تان م سلان كأهاا   تتداش تتاة  س تان كتتلح  من األشعاد سالمن متتةة بأاتتث  تتتأثعسن ت عمتتتتتتتتتتتتتت مة سينتج عن ألتتك التتتأثاع 

 ا نوع من اترك اطة سالاس  سمال لباكم تعسابط المن متة.المت اد
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كما يمكن اتستتتةادف من  ال الن عية شا كةدتتاع الع قاج اتندتتانيةة ساألنشتتطةة سالتةاع ج تان العياد ان شا 
ماستتتتتدتتتتتاج العيادف اتجتما يةة سالمدتتتتتتةاد ن من كلك الماستتتتتدتتتتتاج سكالك لعس كن يم األنشتتتتتطة العقاتيةة ساألنشتتتتطة 

 نتاجيةة سكالك األنشطة ال اصةة سكوضيح   مية المأاش ة عل  إستهعار التن يم سكوازنه سإستدامته.ات

 ثانيًا: الدراسات السابقة:

 أواًل: الدراسات األجنبية:

 مة نوا المشتتتتتتتتتتاركة الم تمعية سالتنميةة س دشذ الدراستتتتتتتتتتة لععض   مية 2001: دراستتتتتتتتتتة  كعكار لالدراسددددددة األولى
الم تمعية بشتتتكل عا ة سلدسر المع ف بشتتتكل لا ة سسضتتت  مهارناج تان الدسا سك ارل ا شا دراستتتة ع قة المشتتتاركة 

المشاركة الم تمعية سالتنميةة سقد  كندج نتائج الدراسة عل    مية التعليم من ك ارب اآللعينة س  مية ال نمعكاية شا 
 .العمل اتجتماعا

 مة نوا ريادف األعماا اتجتما ية سالتأوا الم تمعاة س دشذ 2004سلاتس ل دراسة  لةورد سلعاسن الدراسة الثانية: 
للتععن عل  العوامل المعك طة تن ا  مشتتتتتتتتتتتتتتتاري  ريادف األعماا اتجتما ية شا إنداث كغااعاج  امة شا الم االج 

  مية  راستتتتتة عل اتقتجتتتتتادية سالدتتتتتياستتتتتية ساتجتما يةة سإنداث كأوا م تمعا سكطور سكنميةة سقد  كندج نتائج الد
الوعا سالمهاشة سالتعليم كمأعكح  ستتتتتتتتتتتتتتتاْس لعملية التغااع سالتطويعة س  مية التوستتتتتتتتتتتتتت  شا م ادراج اتتتفار بما ي د  

  كندج عل  ات تما  بالتن يم اتجتماعا سالت طيط اتستعاكي ا لعملية التنمية.س الم تم  سيأها إنتياجاج  شعادلة 

 مة نوا ريادف األعماا اتجتما ية سريادف األعماا الت اريةة س ال 2014سشو عا ل دراستتتتتتتتتتتتتة شاعما الدراسددددددددة الثالثة:
دراستتتتتتتتتة مهارنة كألالية تان ريادف األعماا اتجتما ية سالت اريةة س دشذ للتععن عل  دسر رساد األعماا اتجتما ية 

رية شا لمشتتتتتتاري  اتجتما ية سالت اسالت ارية شا إنداث التنمية اتقتجتتتتتتاديةة  سالتععن عل  المتغاعاج الناك ة عن ا
عدف جوانبة من ا الم ادراج اتجتما ية سالتغاُّعاج المالية ساألدام ال شتتتتعس سرس  الم ادراجة سقد  كدج نتائج الدراستتتتة 
عل   نن  ناك شوارس كباعف تان رائد العمل اتجتماعا سرائد العمل الت ارسة سركناج عل  ن ج عملية كن يم المشاري  

 تما ية ل عل ا  كمع من  ية سشعالية للم تم .اتج

 مة نوا ريادف األعماا اتجتما ية كمن ج للتنمية الم تمعيةة س دشذ 2014دراستتتتتتتتتتتتتتة كاكاوادا ل الدراسدددددددددة الرابعة:
للتععن عل  دسر ريادف األعماا اتجتما ية شا  عماا التنمية الم تمعية شا الم تم ة سكيفية رلط ريادف األعماا 

ية ب دسا  عماا التنمية الم تمعية لتلبية اتنتياجاج الملأة للم تم ة سقد  كدج نتائج الدراستتتتتتتتتتتتتتة عل   نن اتجتما 
كن يم المشتتتتاري  اتجتما ية يدتتتت م إستتتت اماق ملأوظاق شا عناصتتتتع التنمية الم تمعيةة س نن عل  الأكومة دسر  ا  شا 
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المشتتتتتاري  اتجتما ية الم تمعيةة سكطويع ن ا   سضتتتتت  لطط سستتتتتياستتتتتاج لتعميم الممارستتتتتاج العائدف من  جل كن يم
 ألنن ريادف األعماا اتجتما ية كعتبع نشالاق ريادياق مةاداق للم تم  بشكل عا . ؛الدعم لتش ي  الممارساج اتتتفارية

 مة نوا دسر الماستتتتتدتتتتتاج اتجتما ية كمأةِ ا لإلستتتتتتدامة المألية سالتنمية 2017دراستتتتتة كيم ل الدراسدددة الخامسدددة:
تقليميةة س دشذ لتهديم إلار ن عس متفامل عن التنمية المدتتتتتتتتتتتتدامةة سالتعكاا عل  ن عية اتقتجتتتتتتتتتتتاد اتجتماعاة ا

ساألدتياج الن عية اتجتما يةة سالتعكاا عل  معوقاج اتستتتتتتتتدامة سسظيةة اتقتجتتتتتتتاد اتجتماعا شا التنمية المألية 
مية المدتتتتتتتدامةة سليان   مية العمل الماستتتتتتدتتتتتتاة  سمن   م ساتقليميةة سكوضتتتتتتيح دسر ر س الماا اتجتماعا شا التن

النتائج التا كوصتتتتلذ ل ا الدراستتتتةة  ا:  نن القيم اتجتما ية عامل  ا  شا كأهاا التطور سالتنمية اتجتما يةة كما 
 ةتدامةدتت نن كعاسن الماستتدتتاج اتجتما ية م   شعاد الم تم  يىدتت م شا نل المشتتك ج اتجتما ية سيأها التنمية الم

 تعيطة العمل كأذ م لة رسمية سلطعس من مة كد م شا نل قمايا الم تم  سكأها   داشه.

 ثانيًا: الدراسات العربية:

دسر المشتتتتتتتتتتاركة الم تمعية شا كنمية سكطويع الم تم  المألاة   مة نوا2008دراستتتتتتتتتتة قدسما لالدراسددددددة األولى: 
كنمية سكطويع الم تم  المألا سمععشة سج ة ن ع األشعاد  س دشذ الدراستتتتتة لتوضتتتتتيح   مية المشتتتتتاركة الم تمعية شا

أل ميتتة المشتتتتتتتتتتتتتتتاركتتة سكأتتد تتد إك تتا تتاك م نأو مة و  المشتتتتتتتتتتتتتتتاركتتة الم تمعيتتة سكأتتد تتد الم تتاالج المعغولتتة من بعض 
الماستتتتتتتدتتتتتتتاج شا م اا المشتتتتتتتاركة الم تمعيةة سكوضتتتتتتتيح مدى   مية سكة م موضتتتتتتتوع المشتتتتتتتاركة الم تمعيةة س نواع 

انة سم االج التعاسن ساألنشتتتتتطةة سقد كوصتتتتتلذ الدراستتتتتة إل  عدف نتائج   مُّ ا:  نن الماستتتتتدتتتتتاج المشتتتتتاركة من الدتتتتتك
المعنية شا كنمية الم تم  ك دن لتهديم لدماج متنوعة سمشتتاري  كدتتع  لتطور األشعاد سالم تم ة سكأهاا إنتياجاج 

و  ة الناشعةة كما  كدج عل    مية  ْن كهاألشعاد سكن يم نشتتتتتتتالاك م من  جل كأهاا المشتتتتتتتاركة الةعنالة سكنوع األنشتتتتتتتط
ال  اج المعنية تتةهد ناجاج الم تم  سالتععن عل  مطالب  شعادل من ل ا إستتتتتتتتتتتتتتةتائ م نوا مدتتتتتتتتتتتتتتوى ال دماج 
المهدمة ل مة سللجتتتتذ الدراستتتتة تتوصتتتتياج نوا   مية كو ية الدتتتتكان بالعمل التطوعا س  مية المشتتتتاركة الةاعلة شا 

شا البعامجة سالتوستتتتت  شا ا سالتوستتتتت  شا الدراستتتتتاج شا  اا الم ااة سعل  الماستتتتتدتتتتتاج دسر  األنشتتتتتطةة سكعايا المهة
 كن يما  ا  للبعامج التدريبية ساألنشطة سكن يم ا سالعمل عل  كأهاا إنتياجاج  شعاد الم تم  سمعال ة مشك ك م.

ة العيفيةة سقد كناسلذ الدراستتتتتتتة  مة نوا دسر المشتتتتتتتاركة الشتتتتتتتعبية شا التنمي2011دراستتتتتتتة العطا ل الدراسددددة الثانية:
إستتتعاكي ية التنمية العيفية المتفاملة شا ظل المشتتاركة الشتتعبية الةاعلة للموالنان شا جمي  معانل العملية اتنتاجيةة 
سقد كوصتتلذ الدراستتة إل  عدف نتائج   مُّ ا:   مية المشتتاركة للمدتتتةاد ن شا العملية التنموية باعت ار  نن اتندتتان  و 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الرابع عشر

  2019 – 12 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

21 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ة التنمية س دش اة س نن التنمية العيفيه  ا عملية كطور نمارس تامل   دن تنداث كغاعاج  ساسية شا البنية سسال
 اتجتما ية ساتقتجادية.

 مة نوا المشاركة الم تمعية شا الماسداج غاع العلأيةة س دشذ للتععن 2013: دراسة مأمود لالدراسة الثالثة
لماستتتتتتتدتتتتتتتاج غاع العلأيةة س  م معوقاك ا سستتتتتتتبل مواج ة  ال المعوقاجة سقد عل  ساق  المشتتتتتتتاركة الم تمعية شا ا

من   م المعيهاج  لذ الدراستتتة إل  عدف نتائج   مُّ ا: الأاجة المادية سالعانية لمشتتتعسعاج التنمية الارا يةة س ن ن كوصتتت 
 ة إل  مال الماسدة نأوللمشاركة الم تمعية  ا اتنت ا ساعتماد الماسدة الداعمة عل   جندف الممواة باتضاش

 التةعد بقيادف العمل التنموسة سضعف التنداا ما تان الماسداج الم تمعية.
 مة نوا دسر المشتتتتتتتتاركة الم تمعية شا كأهاا التنمية المدتتتتتتتتتدامة ل طط 2014: دراستتتتتتتتة الهاا لالدراسدددددة الرابعة

 شا الم تمعية المشاركة دسر راسة كوضيحالتنمية اتستعاكي ية للمدن الةلدطانية كأالة دراسةة سمن   م   دان الد
 التنمية كأهاا شا الم تمعية المشتتتتتاركة كلع ه  ن يمكن الاس اتستتتتتتعاكي يةة سمععشة الدسر التنموية ال طط إعداد

الةلدتتتطانيةة سقد كوصتتتلذ الدراستتتة إل  عدف نتائج   مُّ ا: سجود كوجه إي اتا  المدن شا المألا للم تم  المدتتتتدامة
 نأو المشاركة الم تمعيةة س  مية  دسار األشعاد شا كأهاا التنمية المدتدامة للم تم  المألا.لدى األشعاد 

 مة نوا دسر المشتتتاركة الم تمعية شا رستتتم لطط سستتتياستتتاج 2015: دراستتتة الشتتتعشا سال اتال لالدراسددة الخامسددة
اقة  تمعية شا تلدية غاف من  يال اماج المأليةة سمن   م   دان الدراستتتتتة  و يياس مدى كطباا مبد  المشتتتتتاركة الم

سالتععن عل  آليتتتة إك تتتاأ الهعار م  الموالنان شا إجتمتتتاعتتتاج الم لس البلتتتدسة كمتتتا  تتتدشتتتذ للتععن عل  دسر 
المشتتتتاركة الم تمعية شا رستتتتم ستتتتياستتتتاج سلطط ال اماج المألية شا قطاع غافة سكأد د  سلوية العمل عل  كأهاا 

ستتة المدتتت دشةة سقد كمتتمننذ نتائج الدراستتة نتي ة  امة س ا  ننه ال  وجد إتتتارف مبد  المشتتاركة الم تمعية لعا نة الدرا
لتأثاع مشتتتتتتتاركة الموالنان شا الت طيط الأمتتتتتتتعس سآلية إك اأ الهعارة سقدنمذ الدراستتتتتتتة عدداق من التوصتتتتتتتياج نوا 

الأع  ا لطط العملة س   مية كعايا مة و  المشتتتتتاركة الم تمعية للموالنان سيتممل ألك باعتماد آلية للمشتتتتتاركة ش
عل  كوشاع مايد من الدعم المادس سالتهنا سالمعنوس لمبد  المشتتتتتتتتتتتتتتتاركة الم تمعيةة سالعمل عل  كدتتتتتتتتتتتتتتويا مة و  
المشاركة الم تمعية شا العد د من الهنواج سالمجادر اتع ميةة سكالك إعتماد كنةاا سرش العمل سالبعامج التدريبية 

ة سالتا ك دن لتمكان العاملان من إنت اج مبد  المشاركةة سإعتماد  سلوب المشاركة سالتوعوية للعاملان شا تلدية غاف
 شا جمي  البعامج سال طط.

 مة نوا ريادف األعماا اتجتما يةة مة وم اة سمهوماك اة سدسر ا شا 2016دراستتتتتتة الناجم لالدراسددددة السددددادسددددة: 
مة و  ريادف األعماا اتجتما ية سلجتتتائجتتت اة  كأدتتتان لدماج الععاية اتجتما يةة س دشذ الدراستتتة للتععن عل 

سالتععن عل  مهوماج ريادف األعماا اتجتما يةة سمناقشتتتتتتتتتتتة دسر ريادف األعماا اتجتما ية شا كأدتتتتتتتتتتتان لدماج 
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سلعامج الععاية االجتما يةة سللىجتتتتتتتذ الدراستتتتتتتة لعدد من النتائج   م ا:  نن ريادف األعماا اتجتما ية كوجه ند ث 
عل ليدتتتتتتتا م شا كأدتتتتتتتان ساق  معيشتتتتتتتة األشعاد سالم تمعاج سيعاز ييمة مشتتتتتتتاركة الشتتتتتتت اب شا التنمية التد من كطوي

اتجتما ية ساتقتجتتتتتتتاديةة س نن من  تعز مهوماج ريادف األعماا اتجتما ية التعليم سالتمقيف سالتدريبة س سضتتتتتتتأذ 
عا بأ مية المشتتتتاركة شا العمل النتائج   مية دسر الماستتتتدتتتتاج سالمن ماج شا دعم مشتتتتعسعاج الشتتتت اب سنشتتتتع الو 

اتجتماعا من  جل نل المشتتتتتتتتتتتك ج الهائمةة سكأهاا التغااع المنشتتتتتتتتتتتود لتأدتتتتتتتتتتتان الأيافة سألك توجود نامة من 
األن مة سالتشعيعاج التا كداعد العساد عل  كأسيس مشعسعاك م سإستدامت اة س  مية سجود إرادف سياسية من صنناع 

ركة الم تمعية شا نل المشتتتتتتك ج الهائمةة س  مية سجود سعا سقبوا م تمعا لأل الهعاراجة سقناعة بأ مية المشتتتتتتا
لىجتتتذ الدراستتتة لعدد من التوصتتتياج  المشتتتك ج ساتتتفار سالتعامل م  المعوقاج التا كأد من كهد  الم تم ة سقد لث

 شعاد الم تم   تان شةكمها لنشتتتع ا االجتما ية األعماا  ريادف نوا سماكمعاج مأاضتتتعاج كن يم عل    مُّ ا: العمل
 كنةاا إجعاماج كن يم عل  اتجتماعاة سالعمل العمل م االج شا سالمبتفعين العساد إكتشتتتتتتان عل  يدتتتتتتاعد بما

 ريادف األعماا  شفار كولاد ناضتتتناج لةفعف اتجتما ية الماستتتدتتتاج اتجتما يةة سكبنا األعماا ريادف مشتتتعسعاج
 .اتجتماعا العمل شا الش اب سالشاباج لتمكان مشعسعاك ا كمويل شا ساتستممار اتجتما يةة

 مة نوا دسر المن ماج العيادية شا كأهاا المدتتتاسلية اتجتما يةة 2018دراستتتة الفيأان س لبا ل الدراسددة السددابعة:
لية س س دشذ الدراستتتتتتتتتتتة تتأد د مةاهيم العيادف سريادف األعماا سالتعكاا عل  دسر المن مة العيادس ك ال م ادئ المدتتتتتتتتتتتا 

اتجتما يةة سكانذ شعضتتتتتية الدراستتتتتة كشتتتتتاع إل   نن المشتتتتتعسعاج العيادية كدتتتتتا م شا كعايا المدتتتتتاسلية اتجتما ية 
بالمن ماجة س ثبتذ النتائج صتتتتتأة الةعضتتتتتية بأنن المشتتتتتعسعاج العيادية كدتتتتتا م شا كعايا المدتتتتتاسلية اتجتما ية شا 

ر نوا   مية العمل عل  إعداد مدسناج  ل يية لإلستعتاد المن ماجة سللىجذ الدراسة لعدد من التوصياج: كتمأو 
ت ا من قبل المدرامة سلتن يم ستتتلوك العماا شا م االج عمل م؛ لمتتتمان الفةامف ساألل يية الم نيةة سالموازنةة سكل 

  سسضتتتتتتتتتتت ألك شا ستتتتتتتتتتتبال كأهاا المنةعة ل مي  األلعانة سضتتتتتتتتتتتعسرف إعداد لطط إجعائية لدسر المن ماج العياديةة
معا اع ال نزمة التا كمتتتتمن ندتتتتن إلتيار المدرام سالعاملان سكأقيه م ل اصتتتتاتان  ما األل س سالفةامفة سات تما  ال

 تتطويع جمي  األعماا المشتعكة م  ماسداج الم تم  المدنا.
 لم ة عن ريادة األعمال اإلجتماعية والمشاركة المجتمعية   الفصل الثالث

 Social Entrepreneurshipريادة األعمال اإلجتماعية : أوالً 

شا مع م اللغة الععلية بأنن ا كشتتتا من الةعل لرادم سإستتم الةاعل من ا  Entrepreneurial سردج كلمة العيادف
 م.11 :2016رائدة سيهجد بالعائد الاس يهتنص الةع  تتنةاا  شفارل اتتتفارية لالم  شاة 
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 ارلدتونم العيادس بأننه "الشت ص الاس يملك م اراج البنام الماستدتا ب انب م اراج إداريةة سععنن لشعيدرك 
 (.29 :2013سإتدا ية كداعدل شا تنام التن يم  س إدارف الماسدة"لرتدسة 

كما ععنن لميكلا ندم العيادس بأننه "اتندتتتتتتتتتان غاع التهلادس الاس يهو  بأعماا ممااف سمبتفعفة ساأل م من ألك 
 ننه قادر عل  إك اأ الهعار شا ظعسن غاممتتتتتتتتة كعكة  شا ا ندتتتتتتتت ة الم العفة سالعي ادس أس ستتتتتتتتلوك إقتجتتتتتتتتادس سلديه 

 م.29 :2013داشعية قوية لبلوغ ال دن"لرتدسة 

كما ععنن لماكويدم العائد بأننه " تماا بدتتتتتتتتتتلوك تتتتتتتتتتت ص   أث دائماق عن التغااعة سيدتتتتتتتتتتت اب لهة سيدتتتتتتتتتتتغله 
 م.McQuaid,2002:4 كةعصة"ل

ا الدتتتتتتتوستتتتتتتاولوجا بمة وم  سألنن ما يماا العائد  و ثهاشته التا يمارس شا ا نياكه اتجتما يةة ناث  نن المهاشة 
ال اس  تدتتتتتتتتتتتتتتم بطاب  العموميةة سالتا ععش ا كا لور بأنن ا "ألك الفل المعهد الاس  تمتتتتتتتتتتتتتتمن المععشة سالعهادف سالةن 

أللعى التا يكتدتتتتتتتب ا اتندتتتتتتتان بجتتتتتتتةته عمتتتتتتتواق شا الم تم "لالدتتتتتتتعاد ساألل س سالهانون سالعاداج سكل المهوماج ا
م. كما ععش ا  يمتتتتتتتتتتتتاق كلٌّ من لكعسيبع سكلوك ونم بأنن ا: "كتألف من  نماط مدتتتتتتتتتتتتتتعف  س ظا عف 34 :2008سللالة 

 م.34 :2008للدلوك المكتدب سالمنهوا عن لعيا العموز"لالدعاد سللالة 

ة Entrepreneurshipإل  المجتتطلح  Social " نن بإضتتاشة كلمة م20 :2014ل سديفيس سيشتتاع تورندتتتا ن      
 تغانع المعن  للعيادف اتجتما يةة س و من المةاهيم الأد مة التا كتل ص شا األشفار المتمااف سالمبتفعفة سالتا ك دن 

 طالة سغاع عليم سالةهع ساللع ج قمتتتتايا الم تم  بطعس إتدا يةة سكتنوع م االج العيادف اتجتما ية تان الجتتتتأة سالت
ويِ ة للةعد".   ألكة سك دن ل لا نلوا لويلة المدى كأها الأياف الدث

  مفهوم رائد العمل اإلجتماعي:

س ستتلعة  س 2016ععنشذ كاعياا تتتا ان ل  م رائد العمل اتجتماعا بأننه "الشتت ص الاس يدتتتطي   ن  نتج سيىدتتوِ 
  شعاد الم تم ". للةهعام سالم مشان منلدمة كداعد عل  كأدان ال عسن المعيشية 

م تورندتتتتتتتا ن  م نياف العائد اتجتماعا إل   رل  معانل مت نهةة كتةاسج شا مىدد ا سالتد من 2007ل سقد قدتتتتتتن
النمتتتتتتتج: سكىعد  ال المعنلة األلاعف التا يجتتتتتتتل ا العائد ة ثم اتنط سة س اتستتتتتتتت  اة س اتعداد الم نا كثتثالا اة س ا:
  م.2018كأثاع شفعكه شا م ال التياناة نان ي  ع 

 مفهوم رواد األعمال اإلجتماعية:
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قدن  المنتدى العالما لعيادف األعماا عل  موقعه اتلفتعسنا كععيةاق لعس اد األعماا اتجتما يةة بأنن م  م الا ن  
 مل الم الع سلاا ال  وديدتتتتتتعون إل  األشفار اتتتفارية م  الهدرف عل  نل مشتتتتتتاكل الم تم ة سعل  إستتتتتتتعداد لتأ

ل لا كغااعاج إي اتية شا الم تم  من ل ا م ادراك مة سلالك شإنن م يم دسن لىعقاق من الةع  للا ن يعيشتتتتتتتتتون نياف 
ا عالمنا لجشمل   .ت   ملة س م عوامل التغااع شا الم تم ة سمىبدعا اتتتفاراج التا كأو 

 أهمية الريادة اإلجتماعية:

الةفع الععلا بأنن عدداق من ال معياج ال اعية المعتمدف عل  التبععاج قد ساج ذ الفماع  يشتتتاع موق  ماستتتدتتتة 
من المشك ج سالتأدي اج تعتماد ا عل  التمويل بشكل مدتمعة سألنن التمويل يكون من تعكاج  ادشة للعلح المادس 

دف األعمتاا اتجتمتا ية بتال  ور بشتتتتتتتتتتتتتتكتل بأتذ سال كن ع لتلبيتة إنتيتاجتاج الم تم ة ل تاا الدتتتتتتتتتتتتتتبتب تتد  مة و  ريتا
ان الا ن من األت ا  الم لج عددساتنتشارة ساكدعذ دائعف كناسله نتي ةق لعدد من ال  ود الم تلةةة سالتا قا  ت ا 

 يأعصون عل  م تمعاك م سيدعون لتنمات ا سكطويع ا شا تت  م االج الأياف سوام اتجتما ية  س اتقتجادية.

م بأنن العيادف اتجتما ية ل ا عدف  دسار شا م اا التنمية اتقتجتتتتتتتتتتتتادية 26 :2013لسلهد  سضتتتتتتتتتتتتح رتتتتتتتتتتتتتدس  
ساتجتما يةة سكتممل شا المدتتا مة شا نهل التفنولوجياة سللا شع  عمل جد دفة سالمدتتا مة شا كنوع اتنتاج سألك 

ألك من ف الهدرف عل  المناشدتتتتتة س لوجود ك ا ن شا م االج إتداع العياد انة سالعمل عل  رش  مدتتتتتتوى اتنتاجيةة سزياد
ل ا المععشة الوا ية للبامة المألية سالبامة ال ارجيةة سكطويع  ستتتتتتتتتتتتتتالاب العمل من ل ل ا سالتةاعل مع ا بإي اتيةة 

 سالت د د سإعادف ال يكلة شا المشاري  اتقتجاديةة سإي اد  سواس جد دف.

 رواد األعمال المجتمعية:
رائداق إجتما ياق معتعن  78لع بعدد ا م بأنن م تمعاكنا الععلية كث 2010سنالدون ل يشاع عبدل سش ما سغعينوالد 

ت م عالمياق من قبل من مة  تتوكا سماستدتة تتواب للعيادف اتجتما يةة سلعنامج ستنعجوس للمبدعان اتجتماعاان شا 
ة جتما ية الغاع مدتتتتتتتتت لة سمععسشالعالم الععلاة سجمعية إكوينج غعينة سيوجد غاع ا العد د من من ماج العيادية ات

لتلك ال  اجة سالتا كمتاز تتنوع المناتتتط اتجتما ية سالتطو ية ستتوام عل  مدتتتوى األشعاد  س عن لعيا المن ماج 
ال اعية المتنوعة شا المناتتتتتتتتتتتتتتتط  س الم ادراج ال اعية سالتطو ية بدتتتتتتتتتتتتتتبب الأاجة ل ا من الم تم  نتي ة  زماج  س 

 مشك ج إجتما ية م تلةة.
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عن العيادف اتجتما يةة  David  Bornsteinسيشاع موق  الملك سلمان للش اب اتلفتعسنا لفتاب ديةاد تورندتا ن 
عج ناث  تار لم ثة مةاهيم غان  كيف كغاع العالم: لالعائد اتجتماعا سقو ف األشفارم   بعنوان:2007الاس نشع عا  

 س ا: 21تكل العالم شا ن اية الهعن الت 
Business Entrepreneurship  – Social Entrepreneurship – Social Business 

 م  نن مما  توجب عل  العائد اتجتماعا شعله  و اتستتتتتتعداد لت اسز الجتتتتتعولاج 2007ل يشتتتتتاع تورندتتتتتتا نس  
 سالتأدياجة بأاث  واجه العائد اتجتماعا المشتتتتتتتتتتك ج ب ا اي ته لت اسز الجتتتتتتتتتتعولاج سكوناد اآلرام لجتتتتتتتتتتالح ع لة

المشتتتاري  اتجتما ية التا يى م  األشعاد عل  اتنتةاع ت اة ساتستتتتعداد للعمل بجتتتمذة ساليهان بهو ف الداش  األل قاة 
إْأ ال معن  للعيتتادف اتجتمتتا يتة بتتالتتداشعيتتة شهط دسن  ْن كفون داشعيتتة أاج لبيعتتة  ل ييتتةة ألنن المهتتارنتتة تان العيتتادف 

تتتتتتتتتتتتتتتعاك ما شا العد د من المواصتتتتتتتتتتتتتةاجة نت  إأا ما  كانا للغاية من ا  ت ل   لنا اتجتما ية سريادف األعماا كى  ع إ
 اتلت ن تان ما؛  ل  ا مادي ة عالمية    إندانية عالمية.

 ريادة األعمال المجتمعية: الريادة اإلجتماعية أو
ا العيادف اتجتما ية عل  كل ما من تتتتتتتتتتتتتتتأنه  ن  نة  الم تم  شا م االج الأياف ا  تبنن  لم تلةةة بأاث ككىعكِ 

األشفار اتتتفارية اتتدا ية سالتا كىدتتتتتتتتتتت د  شا المشتتتتتتتتتتاري  اتجتما يةة سكعمل عل  إنداث كأثاع إجتماعا ساستتتتتتتتتت  
النطتتتاسة يكون  تتتدن ألتتتك التتتتأثاع مى تمعا شا المهتتتا  األسا سليس  تتتدشتتتاق ك تتتاريتتتاق يىع ِ م العلح المتتتادس شهط مى م ق 

 الم تم  سإنتياجاكه.
  Social Business ألعمال التجارية اإلجتماعيةريادة ا

األعماا الت ارية اتجتما ية  س الشتتتعكاج اتجتما ية  ا تتتتعكاج ال كوزع  رلا ة تل  ا قائمة بالعمل عل   
ستتد ناجة م تمعية  س معال ة قمتتايا سمشتتك ج إجتما يةة س ال الشتتعكاج كهد  لدماك ا للم تم  م  الأع  عل  

متتتتمن كأهاا إستتتتتدامة للمشتتتتعسع المدتتتتت دنة سليس شهط المهجتتتتود كع يم ر س المااة ألنن  ال كأهاا عائد مادس ي
الشتتتتتتتتتعكاج لد  ا منت اجة سكهد  لدماجة سلد  ا عم مة سمورد نة سكأهِ ا  رلا  كىدتتتتتتتتتت د  شا كغطية النةهاجة سشا 

ط سلفن لتا إستتتتممعس ا شهعملياج التوستتتعة شا نشتتتاط الشتتتعكةة كما يأجتتتل المدتتتتممعسن شا ا عل   صتتتوا الم ال  ا
 .اليأجلون عل   رلا 

م إل   نن الشعكاج اتجتما ية ساألعماا الت ارية اتجتما ية  ا 53: 2014سديفيس ل سلهد  تار تورندتا ن 
 ند شعسع ريادف األعماا اتجتما ية؛ قد  تشات ون بشكل عا  سلفن  ناك عدف شوارس تان مة كما  نن ليس كل مشعسع 
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و تتتعكة إجتما يةة تل إنن كل تتتعكة إجتما ية  ا مشتتعسع إجتماعا لعيادف  عماا إجتما يةة بمعن   نن إجتماعا  
مشتتتتتتتتتاري  العيادف اتجتما ية ليدتتتتتتتتتذ جميع ا كمتلك ن ا  مدتتتتتتتتتتدا  للعائد المالا شا اة تل كعتمد  نياناق عل  التمويل 

ون  ناك ن ا  م طط للعوائد المالية سالمهجتتتود ت ا ال ارجا  س المنحة ب  ن الشتتتعكاج اتجتما يةة إْأ التد  ن يك
 لاتستدامة الماليةم؛ لتأها قدر مناسب من األرلا ة كما  نن ا الكعتمد عل  المدتممعين إالن شا شتعف تداية المشعسع.

يادف ع سيعى ال انث  ننه من المعسرس كوضيح الةارس تان ريادف األعماا اتجتما ية سريادف األعماا الت اريةة ش
األعماا الت ارية كدتتتتممع شا  سِ  مكان سال كلتا  تبلد مأدد شهطة تانما ريادف األعماا اتجتما ية كهجتتتد نل مشتتتكلة 

 .شا م تم  ما  س شا منطهة جغعافية معانهة سكهو  بأل كلك المشكلة شا ألك الم تم 

 وأنواعها وأهدافها:نشأتها وأهميتها، ومعوقاتها ودعائمها،  المشاركة المجتمعية:ثانيًا: 

 نشأثف المشاركة الم تمعية:

  نان كمن إقعار ا ضتتتتتمن مواد الهانون البعيطانا كنص 1891كانذ تداية شفعف المشتتتتتاركة الم تمعينة شا العا  
من النجتتتتتتتتو  التا كدتتتتتتتتا م شا المأاش ة عل  دعم دسر ال معياج سالماستتتتتتتتدتتتتتتتتاج ال اعية التا كوشع دعماق ألشعاد 

 صتتتتتتتتتتتتتت أذ  ال الةفعف من األشفار التا إنتشتتتتتتتتتتتتتتعج شا العد د من دسا العالم ساعتمدج علا ا شا كعايا الم تم ة ثم 
الع قاج اتجتما ية تان األشعادة سلهد ظ ع مة و  المشتتتتتتتتتاركة ضتتتتتتتتتمن مةاهيم التنمية شا ن اية ال مدتتتتتتتتتاناجة ناث 

قد عنج بشتتكل كباع عل  التنميةة س نعصتتذ الدسا التا كأثعج من الأعب العالمية المانية سعانذ من سي ج عدف  ضتت
كان الأع  عل  المشتتتتتتتتتتتتتتتاركة من ل ا عمل المدتتتتتتتتتتتتتتاسلان شا م االج التنمية الم تلةةة ساقتن  الم ططون بأنن 
س لن ا  مشتتتتتعسعاج التنميةة س نن ششتتتتتل  إستتتتتتعاكي ياج المشتتتتتاركة من يياداج الم تم ة  ا المتغاِ ع األستتتتتاستتتتتا المادِ 

ية  و بدتتتتتتبب إستتتتتتت عاد الموالنان من المشتتتتتتاركة شا صتتتتتتياغة لطط التنمية للالعة العد د من المشتتتتتتعسعاج التنمو 
 م.130 :1999

   مية المشاركة الم تمعية:

بأنن ا مبد   ستتتتتاستتتتتا من م ادئ كنمية الم تم ة كىدتتتتتا م شا ع ج العد د من  كفمن   مينة المشتتتتتاركة الم تمعية
يةة سمعال ة قمتتتايا م سمشتتتك ك م الم تمعية التا  ىلمُّون المشتتتك ج من ل ا مشتتتاركة الموالنان شا عملياج التنم

ت اة سكعمل عل  مدتتتتتتتتتتتاندف ال  ود الأكوميةة سعل  كأهاا مبد  الديموقعاليةة سيمكن للمشتتتتتتتتتتتاركة من ل ا ال اماج 
الغاع نكومية من القيا  تدسر  ا  سرائد قد كع ا عنه بعض الماستتتتتتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتتاج الأكوميةة سألك بةتح مياد ن جد دل 
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ج ساألنشتتتتطة المتتتتعسرية للم تم ة سكايد عملية المشتتتتاركة من الوعا اتجتماعا سكهو  تدسر العقابة سالمتتتت ط لل دما
لتد يم عملية التنميةة سنشتتتتع الوعاة سالأع  عل  الماا العا  سكعتتتتتاد الدتتتتياستتتتاج سالهعاراج المتعلهة بالمشتتتتعسعاج 

يا الممارستتتتتتتتتتة ساتدراك لمشتتتتتتتتتتاكل الم تم  ساتمكانياج سلعامج التنميةة كما سكهدِ   المشتتتتتتتتتتاركة التعليم سال بعف عن لع 
 م.231-228 :2000المتانة لأل الشعيدة 

 م شا جم ورية مجتتتع الععلية  نن الشتتتعاكة الم تمعية كدتتتاعد عل  2017سيشتتتاع موق  سزارف التنمية المألية ل 
  دان كأهاا التنمية  و إتتتتتتتتتتتتتتتعاك كفامل سكمتتتتتتتتتتتتتتتاشع ال  ود سالموارد ل دمة عملية التنمية المتفاملةة س نن  ند   م 

 الموالنان سمشاسرك م شا الت طيط سالتنةاا للبعامج سالمشعسعاج التا كمس نياك م س سلوياك م.

كما  نن المشاركة  ند م ادئ كن يم الم تم  سكعنا مداسلية األشعاد بالعمل م  الم تم ة سالمدا مة شا كنمية 
عامج سالمشتتتتتتتتاري  التا ك جتتتتتتتتُّ م سالعمل عل  ستتتتتتتتد الأاجاج اتجتما ية الم تم  سألك بالمشتتتتتتتتاركة شا الت طيط سالب

 م.45 :2009سإت اع اة ناث  نن مدا مة األشعاد كدعم كعابط الم تم  سك عله بعاداق عن التةفك سالتداعالكةاسينة 

عاد الم تم ة شكما كىدتتتا م المشتتتاركة الم تمعية شا دعم األشعاد شا الم تم ة سكعايا التعاسن الةع اا تان كاشة  
سالتندتتتتتتتاا تان األلعان المعك طة بعملية الت طيطة سك لا اتعتماد عل  النةس سالشتتتتتتت جتتتتتتتية المدتتتتتتتاسلة سكهلِ ل من 
الط قية سكدعم الديموقعالية شا الم تم ة سك لا الداشعية لجشعاد سكدتتتتتتتتتتتتتتتاعد م للوصتتتتتتتتتتتتتتوا لألوا منطقية ألزماج 

ا م شا كوشاع التفاشل اتجتماعا من ل ا كهديم مدتتتتتاعداج لمن الم تم ة سكدعم إنتمائ م لم تمع م سسلن مة سكدتتتتت
 م.140 :1986يعانا الةهع سالأاجةة سكداند الدلطاج المألية بالقيا  بم ام ا شا الم تم  لالجهورة 

سكعتتتد المشتتتتتتتتتتتتتتتتتاركتتتة الم تمعيتتتة  نتتتد   م مهتمتتتتتتتتتتتتتتيتتتاج التنميتتتةة ألتتتك" ألنن مة و  التنميتتتة شا العهتتتد المتتتالتتتث 
د إكتدب بىعداق نهويياق سديموقعالياق  تممنل شا المشاركة الدياسية سالشعبية شا إك اأ الهعاراج  ة ق1990إل 1980من

التنمويةة س نن الديموقعالية كعنا مشتتاركة الناس شا إك اأ الهعاراجة سالمشتتاركة  ا  ند المتطل اج األستتاستتية للتنمية 
 م.26 :2013الناجأة"لناجاة 

المشتتتتتتتتتتاركة الم تمعية "كىعد من م ادئ التنمية المدتتتتتتتتتتتدامة س نن من   م  م إل   نن 72 :2013سيشتتتتتتتتتتاع ناجا ل
غاياج س  دان التنمية المدتتتتتتتتدامة  و: كعايا سعا الدتتتتتتتكان بالمشتتتتتتتك ج البامية الهادمة سألك من ل ا نمِ  م عل  

سمشتتتتتاري   هديم تعامجالمشتتتتتاركة الةع الة شا إي اد نلوا مناستتتتت ة ل ا من ل ا مشتتتتتاركت م شا إعداد سكنةاا سمتابعة سك
 التنمية المدتدامة".
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سي در اتتتتتتتتتتارف إل   نن إستتتتتتتتتعاكي يناج التنمية المدتتتتتتتتتدامة عل  النطاس الولنا كعتمد عل  "من ج المشتتتتتتتتاركة 
الم تمعيتتتة ال تتتادف ساتي تتتاتيتتتة شا م تلف معانتتتل صتتتتتتتتتتتتتتنتتتاعتتتة الهعار سالتا كهوس عمليتتتة الت طيط سالتنةاتتتا" لنتتتاجاة 

 م.112 :2013

م عل  " نن التنمية عملية م تمعية ي ب  ن يىدتتتتتتتتتتتتتتتا م ت ا كل شماج سقطاعاج 170 :2013ا لسياكد ناج
الم تم ة سيعى  نن الم تم   و المأعِ ك سالمأةِ ا األساسا شا عملية التنمية المدتدامةة سالتد  ْن كعتمد التنمية عل  

 عدف شماج سموارد س الن كهتجع عل  شمة سمورد ساند".

م  نن المشتتتتاركة الم تمعية كىعد من   م الهمتتتتايا التا كعتمد علا ا تعامج التنميةة 129 :1987سياكع بشتتتتاع ل 
سيتطلب كواشع ث ثة عوامل  امة لفا كتأها المشتتتتتتتتتتتتتتتاركة اتي اتية من جانب  شعاد الم تم ة سلمتتتتتتتتتتتتتتمان شاعلية 

 .ة شا سض  الهعاراجإست اتت م سمشاركت م الةعليةة سكلك العوامل  ا: التعاسن سالمواشهةة سالمدا م

م أل مية المشتتتتتتتتتتتتتتاركة الم تمعية كمبد  من م ادئ كن يم الم تم ة س ن  ا 200 :2013سيشتتتتتتتتتتتتتتاع عبداللطيف ل 
العمود الةهعس لطعيهة كن يم الم تم  س نن ا كدتتتتتتتتتتتتتتع  لتأهاا   داشهة أل مية مشتتتتتتتتتتتتتتاركة الموالنان كطوعاق شا ال  ود 

 س بالع سة سغاع ألك من المشتتتاركاج التا كادس لتنمية الم تم  سكأهاا التنموية ستتتوامق مشتتتاركة بالتمويل  س بالعمل 
 .  داشه

 م عل   نن المشتتتتتاركة الم تمعية كدتتتتتا م شا دعم األشعاد شا 2018كما  اكد موق  منجتتتتتة م تم  الشتتتتتعيية ل 
 الم تم ة سكعاز من التنمية الم تمعية شا العد د من الم االج.

صن  الهعار شهد نعصذ نكومة المملفة الععلية الدعودية عل  كةعال  تكاا سأل مية المشاركة الم تمعية شا 
التواصتتتتتل تان ا سلان  شعاد الم تم ة ناث كمن كطباا مة و  المشتتتتتاركة الم تمعية من ل ا األن مة اتلفتعسنية التا 

سألك  ية إك اأ الهعارةنعصذ الأكومة عل  كةعال اة سال دن من ألك جعل الموالن سإنتياجاكه مأوراق  اماق شا عمل
باتستتتةادف من التهنية الأد مة بقياس رضتتا األشعاد س لا آرائ م إلفتعسنياقة ناث  صتت ح رضتتا المدتتتةاد ن من ال دماج 
الأكومية  دشاق  ستتتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتتياق شا رش  إنتاجية سكةامف الهطاع العا  سالدتتتتتتتتتتتعا دسماق لتلبية إنتياجاج األشعادة بأاث كهو  

م العد د من الم ادراج شا المشتتتاركة الم تمعية سكدتتتع  دسماق باستتتتط ع اآلرام سالتععن عل  ال  اج الأكومية تتهدي
 رضا المدتةاد ن كما  تمح عل  موق  البوابة الولنية سعودس.

سإي ازاق لما ستتتتتبا ععضتتتتته عن   مية المشتتتتتاركة الم تمعيةة شهد  عدن ال انث الشتتتتتكل التالا موضتتتتتأاق فيه  تعز 
 للمشاركة الم تمعية:ال وانب ال امة 
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 ( الجوانب الهامة للمشاركة المجتمعية.2شكل رقم )

 
 

 معوقاج المشاركة الم تمعية:

س ل ا؛ كا ال كمتتتتتتتتتتعف 33 :2008 سضتتتتتتتتتتأذ قدسما ل قاج ي ب التجتتتتتتتتتتدِ  م بأنن للمشتتتتتتتتتتاركة الم تمعية معوِ 
المأةِ ااج للتعاسن تان األشعاد شا الم تم ة سكاثِ ع شا الع قاج اتجتما ية تان مة سكتممنل  ال المعوقاج شا غياب 

ي ب  ن كعمل عل  كو ية األشعاد بمتتتتتتتتتتتتتعسرف الدسر التوجا ا للدتتتتتتتتتتتتتلطاج المدتتتتتتتتتتتتتاسلةة سالمن ماج اتجتما ية التا 
المشتتتتتتتتتتتتتتتتاركتتة الم تمعيتتةة سكأةِ ا األشعاد سكتتدعم مة سمن  تتال المعوقتتاج: إنعتتدا  نعيتتة التطباا الةعلا للنشتتتتتتتتتتتتتتتتالتتاج 
اتجتمتتا يتتة تان  شعاد الم تم ة سإلت ن المهتتاشتتة اتجتمتتا يتتة الدتتتتتتتتتتتتتتتتائتتدف تان  غلتتب  شعاد الم تم ة سعتتد  كوعات م 

ة أ مهية املشارك
اجملمتعية

ية رمس الس ياسات ملعاجلة القضااي الإجامتع 
والصعوابت واحلد من املعوقات

يات تسامه يف معل 
منوي التخطيط الت 

يف وخفض التاكل 
يةللخطط التمنو 

عية تقلل من الفوارق الطبقية الإجامت
ُّح .مة الوطنيةوالإقتصادية، وتزيد من الل

تدمع قمي 
ادلميوقراطية 

ور واحلوار والتشا
والتعاون 

عاجملمتوالتاكفل يف
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سلعس كنةاا اة سغياب المشتتتتتتتتتتاسرف تان  شعاد الم تم ة سالة وف الواستتتتتتتتتتعة تان  صتتتتتتتتتتأاب الهعار بمتطل اج المشتتتتتتتتتتاركة 
 ساتعتماد عل  المعكاينة شا إك اأ الهعاراج شا ماسداج الم تم .

م إل   نن من معوقاج المشتتتتتتتاركة  يمتتتتتتتاق ما  و معك ط بطبيعة المشتتتتتتتعسعاج: 159 :2000سيشتتتتتتتاع العمعس ل 
شتتتتتتتتتتتتتتعسعاج م  ماوا سإنتياجاج بعض  شعاد الم تم ة سكعهُّد اتجعاماج للأجتتتتتتتتتتتتتتوا عل  سكتممل شا عد  إكةاس الم

ال دماج ساتستتتتتتتةادف من اة سعد  إتتتتتتتتعاك األ الا شا كلك المشتتتتتتعسعاج سات تما  بارائ مة سلعد ا عن المشتتتتتتاركانة 
ا متتا  عك ط بتتالموالنان: شتتممتتل شا إركةتتاع األم يتتة سنهص الوعا سستتتتتتتتتتتتتتوم ال تتدمتتة المهتتدمتتة من المشتتتتتتتتتتتتتتعسعتتاجة  متت 

 اتجتماعاة سالتعدد سعد  ات تما  بالمشعسعاجة سعد  سجود الداشعيةة سالمهةة سات تما  بالمشعسعاج.

 سمن معوقاج المشاركة الم تمعية: 

 .عد  إيمان الدلطاج المداسلة بمعسرف المشاركة شا عملية الت طيط سالتنمية .1

 تم  التنموية سالعاملان شا ا من ج ةة سالدتتتتكان من الة وف الواستتتتعة تان  صتتتتأاب الهعار شا ماستتتتدتتتتاج الم .2
 ج ة  لعى.

 .غياب سياساج التأةاا سالتش ي  من الدسلة .3

 م.16 :2013عد  مععشة العاملان لأدسد مشاركت م سش م م للمشاركة سمتطل اك ا سظعسش ا لمأمودة  .4

اد شا سكهد  الم تمعاجة سلن ا  األشع سال د ع بالاكع  نن التعاسن سالتفاشل تان األشعاد  و مطلب  ا  لتطوُّر  
كأهاا   داش مة إأ ال تد من سعا الةعد تدسرل ك ال نةدتتتتته سم تمعهة س اا ما كةدتتتتتعل لنا ن عية الدسر موضتتتتتأةق   مية 
الوعا الفامل بمشتتتتتتاكل الم تم  سكوج اكه سثهاشتهة سنت  لو سجدج العغ ة ال ادشة تنداث كنمية سكهد  شا الم تم  

أها الن مة تدسن الوعا سالمععشة سالمشاركة سكن يم العمل سكوناد األ دان سكد يم ال  ودة شالمععشة شلن كن ح سكت
 ا الموجه ألس نشتتتتتتاطة سمدتتتتتتا مة  شعاد الم تم  ضتتتتتتعسرف شا كأهاا التنمية اتجتما يةة سعل  األشعاد  ن  تمتعون 

من الم م دعم مشتتتتتتتتتتتتتتتاركت م سالأع  عل  كنةاا بهدر كباع من الوعا سالمهاشة ساتتداع الةفعس ل دمة م تمعاك مة س 
 شفار م سإزالة المعوقاج التا كأوا دسن مشتتتتتاركت م اتجتما يةة سمنح الةع  للعاغبان من  شعاد الم تم  للمشتتتتتاركة 

الم تمعية من مة  المشتتتتتتتتاركة شا كنمية م تمعاك مة ناث كعد المشتتتتتتتتاركة من الم ادئ ال امة للتنميةة سالتد  ن كفون 

http://www.ajsp.net/
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8972


   
   

     
 العدد الرابع عشر

  2019 – 12 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

31 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

ندتتتب الم اا سنوع النشتتتاط  س البعامجة لاتم كأمان الأاجاج اتجتما ية سالمهافية سالدتتتياستتتية ساتقتجتتتادية للم تم ة 
 سلالك كتأها التنمية المدتدامة.

م  ا:  عد  سجود مهاتل مادس 237 :2000 اكد علا ا شعيد للاا شإنن من دعائم ن ا  عملية المشاركة التا  
يه المتطوع من لدماجة سسجود الشتتتتتتتتتتغف سالعغ ة الجتتتتتتتتتتادقة شا رساد األعماا التطو يهة سسجود ع قة  ن اع ما  ادِ 

تم   إنتعا  مت ادلة تان المن مة سالةعد المتطوعة سإدراك المتطوع أل مية العمل ال اعس التطوعا سكهد ع ألك من الم
م ما كان ن م العمل المهد  ش و مأل كهد ع؛ ألنه ستتتتتتتتتتتتتيدتتتتتتتتتتتتت م شا كأهاا   دان الم تم ة سمن   م الدعائم كفعيم 

 المتطوعان العساد سكهديم الشكع لما قدمول للمن ماج من ج ود سلدماج.

اع ق شا  ص شا ا ش نواع المشاركة الم تمعية: كنهدم المشاركة لعدف  نواع: إم ا  ن كفون مشاركة عمويةة يكون الش
األعماا التطو ية ب  دل سسقته سمععشته ِلدمةق للم تم ة سإم ا  ن كفون المشتتاركة مالية ناث كدعم المشتتاري  ال اعية 
سالم ادراج العياديةة سكفون المشتتتتتاركة معنوية بالتأةاا ساترتتتتتتاد ساتتتتتتتعان سالتوجيه سالتععيف بالمشتتتتتاري  التطو ية 

 م.144 :2013سالعياديةلرتدسة 

باتستشارفة سالمشاركة  المشاركة م إل   نن المشاركة الم تمعية ل ا عدف  نواعة س ا: 2012سقد  تار اتما  ل 
باتستتتتتتتشتتتتتتارف  و إتدام الع س شا األمور تت ادا المعلوماجة سالمشتتتتتتاركة شا معنلة التنةااة سالمهجتتتتتتود من المشتتتتتتاركة 

ا المشتتتتتتتتتتتتتتتاركة تت ادا المعلوماج فيهجتتتتتتتتتتتتتتتد ت ا كاسيد  شعاد الم تم   المتعلهة شا عملية المشتتتتتتتتتتتتتتتاركة اتجتما يةة س م 
بالمعلوماج التا ك ص البعامج سالمشتتتتتاري  التا ستتتتتتها  لمنأ م الةعصتتتتتة بالمشتتتتتاركةة س م ا ما يىهجتتتتتد بالمشتتتتتاركة شا 

 و م ادرف الموالنان تتن يم  نةد مة سالعمل بةعالينة كامنة تن از الم ا  الملهاف عل  عاكه م.معنلة التنةاا: ش 

  دان المشاركة الم تمعية: للمشاركة الم تمعية   دان عدف من   مِ  ا: معال ة الجعولاج سالمشك ج التا كواجه 
مطلتب لتدى دسا العتالم  جم  سركااف من ركتائا  شعاد الم تم ة بتإي تاد نلوا كأها التنميتة المدتتتتتتتتتتتتتتتتدامتة سالتا كعتد 

التنمية الشتتاملةة س ا ساضتتأة شا التشتتعيعاج اتستت مية ستتتوا د ا عبع التاريش اتستت ما مشتت ودف منا الهد  سالقذ 
ن اناج ساستتتتتتتعة نتي ة ما كعك ط به سكدتتتتتتتتند عليهة ناث  نن العمل ال اعس معك ط بالعهادف سالد نة سمطلب من الةعد 

http://www.ajsp.net/
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8972


   
   

     
 العدد الرابع عشر

  2019 – 12 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

32 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

اتستتتتت ا  شا شعل ال اع سالمشتتتتتاركة فيه سالعمل التطوعا عل  مدتتتتتتوى الةعد  س ال ماعة  س الماستتتتتدتتتتتة  س المدتتتتتلم ب
 م.275 :2010الدسلةة سمن األمملة شا اتس   زكاف المااة ساألسقانة سالتبععاج لالدلوماة 

إنتياجاج  سمن   دان المشتتتتتتتتاركة: العمل الم طط المن م سالمشتتتتتتتتتعك من  جل الجتتتتتتتتالح العا  بالتععن عل 
األشعاد سنل مشتتتتك ج الم تم ة سمن   داش ا  نن ا كدتتتتاعد شا جعل اتكجتتتتاالج تان العناصتتتتع الم تلةة شا الم تم  
 كمع شاعلية سنشتتاطة سكعمل عل  إقناع  شعاد الم تم  بالتغااع سكأدتتان نو ية الأياف سرش  المدتتتوى المعيشتتا لشعيدة 

 م.232 :2000

ة آثار إقتجتتادية سإجتما ية كتممل شا إستتتهطاب الشتت اب للعمل سالم ادراج العيادية كما  نن للمشتتاركة الم تمعي
سإستتتممار لاقاك م سإكتدتتات م الت طيطة سالتن يمة سإدارف المشتتاري ة سندتتن اتدارف م  األزماجة سصتتهل موه اك م شا 

 م.27 :2013م االج متنوعةة ساتستممار شا مشاري  كعود بالنة  علا م سعل  الم تم  لرتدسة 

م يشاع لعدف جوانب شا   مية التطوع للم تم ة عل  126 :2013سأل مية التطوع كمشاركة م تمعيةة شإنن رتدس ل
 النأو التالا:

 يأاشف عل  الد   اتجتماعا سك فيف الجعاع الط ها. -

 يعمل عل  كوشاع موارد بشعية سلبعاج للعمل التطوعا. -

 المشاركة لدى الش اب سكوشاع قنواج للمشاركة الم تمعية.كةعال مة و  س نل مشك ج الم تم   -

 كش ي  ييمة اتنتمام سالولنية لدى  شعاد الم تم . -
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م عل  ضتتتعسرف كن يم المشتتتاركاج سالعمل التطوعا سلمتتتوعه لمعانل كهايم 113 :2016سياكد  تو النجتتتع ل
 .لمعف شا عملية المشاركةسكهويمة سيهجد بالتهايم: كأد د اتي اتياج سالدلبياج سمنالا الهوف سا

م إل   نن   دان المشتتتتتتتتتاركة الم تمعية س  دان كن يم الم تم  ليدتتتتتتتتتذ ثاتته تل 52 :2009سيشتتتتتتتتتاع كةاسينل 
متغاعف سشا إنتياجاج الم تم  اتقتجتتتتتتتتادية سمشتتتتتتتتك كه اتجتما ية سال تد  ن كفون مندتتتتتتتت مة م  ناجاج الم تم  

 سكدا م شا إنداث التغااع المدت دن لجالأه.

 م بأنن  ناك عدف عناصع ماثعف لن ا  إستعاكي ية المشاركة الم تمعيةة س ا:155 :2000سيشاع العمعس ل 

 الةعل: بمعن  الأعكة النشطة سالداشعية لتأهاا  دن. م1

 التطوع: بمعن  الطنوثا يثة تدسن كأثاع  س ضغط  س إج ار.  م2

 لل مي .اتلتيار: بأن كفون ج ود المشاركة متانة لل مي  سعائد ا  م3

 سجود هيكل كن يما  دعم عملية المشاركة سيوج  ا. م4

 سجود الوعا اتجتماعا ألشعاد الم تم  بالمشك ج الهائمة ساتنتياجاج. م5

سجود يياداج كدعم سكوجه عملية المشتتتتتتاركة سكن م ا سكايد من شاعلات ا من ل ا التدريب سالتعليمة سلد  ا  م6
 لمشك ج المألية.العغ ة للعمل ال ماعا المشتعك لمواج ة ا

 كوشاع التمويل ال نز  لدعم مشعسعاج كنمية الم تم . م7

 كواشع الم ارف شا اتدارف للبعامج سالمشعسعاج. م8

 دعم سكنمية اتنداس بالمداسلية سكش ي  القياداج عل  كأمُّل المداسلية. م9

 اتدراك الفامل ل دن المشاركة سإرك اله با تماماج األشعاد سمجالأ م. م10

م بأنن  ناك عوامل كىأدد دساعا إقتناع الدسا سالماستتدتتاج بأ مية سجدسى 131 :1999ف لالع لكما سيمتتي 
 المشاركة الم تمعية شا تعامج التنميةة سالتا صننة ا باأل دان العامة للمشاركةة س ىسِجا ا عل  النأو التالا:

 شعسعاج التنموية. نن المشاركة الم تمعية سسالة لتهلال التفلةة عن بعض الماسداج شا الم م1
 المشاركة كىعد  ند المدالل األساسية لممان التأ اد الدياسا سالشعبا للمشعسعاج. م2
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المشتتتتتتتتتاركة مطلب إقتجتتتتتتتتتادس كنموس بأاث كعش  الوعا لدى ال ما اع بأ مية المشتتتتتتتتتعسعاج اتنتاجية شا  م3
 التنمية.

 من ال بعاجة سإقامة ع قاجالمشتتتتتتاركة سستتتتتتالة لتأهاا الةعالية للمشتتتتتتعسعاج سكوظيف الموارد ساتستتتتتتتةادف  م4
 سليمة كىعاعا القيم سمعا اع الم تم .

 م بأنن للمشاركة متطل اج  امةة كتممل فيما  لا:144 :1999سياكد لالع ل

 دعم سكنمية اتنداس بالمداسلية تتش ي  القياداج عل  كأمل المداسلية. م1
 الم تمعية.كوظيف ال  ود الأكومية ساأل لية بةاعلية لمهاتلة اتنتياجاج  م2
 كنمية الميكانااماج لتأهاا المشاركة من الموالنان من ل ا األج اف الأكومية ساأل لية. م3
 كوشع كادر من العاملان المدرلان أسس الم اراج المشتعكة شا عملياج كنمية الم تم . م4

من  ر كل شعد م بأنن للمشاركة الم تمعية متطل اج  امة كتممل بأ مية تعو 2015سيميف الشعشا سال اتال ل
 شعاد الم تم  بانتمائه للم تم  الاس يعيش فيهة سلأنن  ناك ظعسن سمشك ج سمجالح مشتعكة سع قاج مت ادلةة 
س  مية التعاسن تان  شعاد الم تم  ال ادن لتأهاا   دان مشتتتتعكة سمجتتتالح سإنتياجاج  ستتتاستتتية ل مة س  مية سجود 

سجود ماسداج سكن يماج م تمعية شعالة سقادرف عل  كعبمة لاقاج لبعاج مألية كمكن من اتعتماد عل  الااجة س 
 شعاد الم تم  سكممال   داش م سكطلعاك مة سكىشتتتتتتتت ِ   سكدعم الم ادراج ساألشفار شا تعامج التنمية الم تمعية الشتتتتتتتتاملة 

 .بكاشة معانل ا
 

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة  الفصل الرابع

 أواًل: نوع الدراسة:

 -كىعد  ال الدراستتتتة من الدراستتتتاج اتستتتتتط  ية سكدتتتتم    يمتتتتاق لاتستتتتتفشتتتتافيةمة لعد  سجود دراستتتتاج ستتتتابهة  
كطعنقذ لموضتتوع دسر ماستتدتتاج العيادف اتجتما ية بشتتأن كن يم عملية المشتتاركة الم تمعية  -بأدتتب علم ال انث 

ة س ىتتتتتتتاع بأنن  اا النوع من الدراستتتتتتاج ال للم تم  الدتتتتتتعودس؛ ستتتتتتوامق شا مد نة العياض  س شا عمو  منالا المملفة
 تطلب إستتتتتتت دا  عانة كباعفة س ننه يىعان عل  كهديم ِش م ساضتتتتتتح لمشتتتتتتكلة الدراستتتتتتةة كما يىدتتتتتتاعد عل  العلط سالتألال 
سالتةدتتتتتاع العلما الاس يىمتتتتتيف إل  المععشة اتندتتتتتانيةة سألك باتل ع عل  الدراستتتتتاج الدتتتتتابهة التا كناسلذ بعض 

هعي ة من موضتتوع ال أثة سلاتل ع عل  الفتب سالعستتائل العلمية المطبوعة سالغاع مطبوعةة سالنشتتعاجة ال وانب ال
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سالدسرياج العلميةة سالجتتتتتتأفة سلاستتتتتتتشتتتتتتارف أسس ال بعف سالم تمان بالموضتتتتتتوعة سألك توضتتتتتت   ستتتتتتملة مأددف مدتتتتتت هاق 
  م.44-43 :2000سلطعيهة مةتونة كدمح ل م بالتعباع الأعلنورسة 

 منهج الدراسة: ثانيًا:

إنط قاق من   دان الدراسة سكدااالك اة إست د  ال انث التعدد المن  ا شا  ال الدراسة ناث كمن كوظيف  
 م بأننه "من ج يهو  عل  سصف لبعاج األشعاد 2015سالاس ععنشه مهد  ل Qualitative Researchاألسلوب الفيةا 

عية بإست دا  الم ن ة بالمشاركة سالمهاتلة المةتونة سالطعس غاع سآرائ م سسلوك م سكةاعل م شا المواقف الطبي
الم اتعف"ة سقد إست د  م   اا المن ج  داف المهاتلة سالتا كشمل  سملة مةتونة سمغلهة ل م  الأهائا سالمعلوماج من 

 Socialتماعا مداسلا ماسداج العيادف اتجتما يةة كما كمن كوظيف األسلوب الفما من ل ا من ج المدح اتج
Survey   عن لعيا العانةة باست دا   داف اتستبيان عل  المدتةاد ن من ماسداج العيادف اتجتما ية للتععن عل

 لجائج م الش جية ساتجتما ية سآرائ مة مما يأها   دان الدراسة.

 : ثالثًا: مجتمع الدراسة

  تفون م تم  الدراسة من قدمان:

العياد ون اتجتماعاان الا ن  تع ستتتتتتتتتتتتتتون  س  ىد عسن تعامج سمعاكا ريادف األعماا اتجتما يةة س و م تم  مأدد  -أ
سمت انسة ناث كمن إلتيار ث ث من ماجة سسق  إلتيار ا ألنن ا إنط هذ علا ا عدد من المأدداج التا سضتتتتتتتتتتتتتتع ا 

ننةة شا م اا ريادف األعماا اتجتما ية سمتمااف كفون مجتتتتتتتتتتتتتتة س  ن كفون المن مة شا مد نة العياض ال انث س ا:
 ن يكون ل ا م ادراج سإستتتتتتتتتتتتتت اماج ة س كفون ممن يهد  تعامج سم ادراج شا م اا ريادف األعماا اتجتما يةة س فيه

يةمتتتتتتل  ن كفون ممن ستتتتتتبا ك علت ا من رساد األعماا اتجتماعاان شا ة س مط هة شا كن يم المشتتتتتتاركاج الم تمعية
 ريادف األعماا اتجتما ية. عدد من مشاري 

سقد إنط هذ كلك المأدداج عل  ث ث من ماجة س ا: كدتتتتتتاما لعيادف األعماا اتجتما يةة سماستتتتتتدتتتتتتة الملك لالد 
ال اعيةة سمعكا إثمار للعيادف اتجتما ية ساتستتتتتتتتتتتتتممار اتجتماعاة سل ال المن ماج دسر إي اتا كباع سإستتتتتتتتتتتت اماج 

 ا ية.جلينه شا ريادف األعماا اتجتم
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 المدتةادسن من ماسداج العيادف اتجتما ية. -ب

 : رابعًا: عينة الدراسة

كمن إلتيار عانة المدتتتتتتةاد ن من ماستتتتتدتتتتتاج العيادف اتجتما ية شا مد نة العياض بأستتتتتلوب الأجتتتتتع الشتتتتتامل 
م 4كبانن سجود لم إستتتتتت انةة سلةأجتتتتت ا 152للمدتتتتتتةاد ن شا كلك المن ماج الم ثة سلعد كوزي  اتستتتتتت انة كمن جم  ل

م إستتتتتتتت انة سردج من المدتتتتتتتتةاد نة 148إستتتتتتتت اناج غاع صتتتتتتتالأة للتألال اتنجتتتتتتتائاة سكمن إستتتتتتتت عاد اة ثم كألال ل
 سصالأة للتألال اتنجائا.

 سكعنا الم اا ال شعس سالمكانا سالامانا للدراسةة س ا كالتالا:خامسًا: مجاالت الدراسة: 

ل ا الفيةا عل  ث ثة  شعاد سعود انة س م المداسلان عن تعامج ريادف األعماا الم اا ال شعس: لى هذ الدراسة بأسلو 
م مةعدف من المدتتتتتتةاد ن 148اتجتما ية شا المن ماج الم ث التا كمن إلتيار اة كما لى هذ بأستتتتتلول ا الفما عل  ل

  من من ماج العيادف اتجتما ية الم ث.

 نة العياض كون ا العاصتتمة سكأتوس العد د من المن ماج ال اعية سالمعاكا الم اا المكانا: كمن إعداد الدراستتة شا مد
التطو ية سمن ماج ريادف األعماا اتجتما يةة سلى هذ عل : كدتتتتاما لعيادف األعماا اتجتما يةة سماستتتتدتتتتة الملك 

 لالد ال اعيةة سمعكا إثمار للعيادف اتجتما ية ساتستممار اتجتماعا.

 ة ساستغعس 2018 تتتت المواشا 1439إعداد الدراسة شا الةجل الدراسا المانا من العا  الدراسا  كمن : الم اا الامانا
 جم  البياناج سكألال ا قعابة الش عين.

إستتتتتتتتتتتت دا   داكان رئيدتتتتتتتتتتتانتان شا  ال الدراستتتتتتتتتتتة ل م  البياناجة  ما: المهاتلة  كمن سدددددددادسدددددددًا: أدوات جمع البيانات: 
Interview  ساتستبيانQuestionaire .ممتا بما  تواشا م    دان سكدااالج الدراسة  ناث صى

 أداة المقابلة: -1

إست دمذ المهاتلة م  العياد ان الا ن يعملون شا ماسداج العيادف اتجتما يةة سا تم ال انث بالأجوا عل   
اث كمن ا معسا به من ك اربة بأمعلوماج عميهة من الم أوثان النا ن  تمتعون بال بعف شا العمل العيادس من ساق  م

إلتيار م عن لعيا التععن علا م من  ند الم تجتتتتتتتتتتتتتتان شا م اا ريادف األعماا اتجتما يةة سيتمتعون بمعلوماج 
غنية كأها  غعاض الدراستتتتتةة سكمذ المهات ج تتندتتتتتاا مع م نوا الوقذ سالمكان المناستتتتتبة لمتتتتتمان عد  مهالعة 

 ثنام لع  األستتتتتتملة علا مة ألننه " ن غا إلتيار المكان المناستتتتتتب سالوقذ المناستتتتتتب المهاتلة  س إنشتتتتتتغال م سالركيان م 
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ة ال كععِ ض المهاتلة م  الم أوث تنهطاع نبل األشفار  ثنام الدتتتتتتتتتتتتتتعد  لايارف الم أوثة تجعام المهاتلة بأريأية كام 
 م.239 :2007لإلجاباج  س الممايهة للم أوث  س إزعاجه شا سقذ غاع م ئم"لنورسة 

نذ  داف المهاتلة من األسملة التالية:  سقد كفو 

 الدااا األسا: ما دسر ماسدتفم شا كن يم المشاركة الم تمعية شا الم تم  الدعودس 

 الدااا المانا: ما لجائص ماسدتفم 

 الدااا المالث: ما  دسار ماسدتفم شا ال وانب التعليمية ساتدارية ساتجتما ية ساتقتجادية 

 اب : من سج ة ن عك ما مدتوى شاعلية ماسدتفم شا كأهاا المشاركة الم تمعية الدااا الع 

 الدااا ال امس: ما لجائص العيادس اتجتماعا شا ماسدتفم 

 الدااا الدادس: ما الجعولاج سالتأدياج التا كواجه ماسدتفم شا كن يم المشاركة الم تمعية 

 يم عملية المشاركة الم تمعية الدااا الداتتتتتت : ما مهتعناكفم شا كطويع سكن 

سقد كأههذ اتستةادف بشكل كباع من إست دا  المهاتلةة ناث كعما الم أوثون شا إجاباك مة سلعساية األنداث 
التا عاصعس ا شا م اا ريادف األعماا اتجتما يةة سقد ك ادر لا ن ال انث كدااالج إضافية نان أكعسا معلوماج 

م " ننه من ل ا إجابة 63 :2007األستتتتتتتتتتتتتتملة الموج ة إلا مة سألك ما دان عليه نورس ل امه لم كفن سشا ستتتتتتتتتتتتتتياس 
ل الوصتتتتتوا إل  المعلوماج  الم أوث يطع  لل انث  ستتتتتملة كةجتتتتتالية متعمهة كهود إل  جوانب  كمع عمهاقة ناث يىةمتتتتتن

التاكع سإندتتتتتتتياب سشا كدتتتتتتتلدتتتتتتتل ا الامنا بهدر اتمكان من الماضتتتتتتتا إل  الأاضتتتتتتتعة سألك يدتتتتتتتاعد الم أوث عل  
 المعلوماج باكداس كا ".

 أداة اإلستبيان:  -2

لهد كمن كجتتميم اتستتت انة شا ضتتوم   دان سكدتتااالج الدراستتةة سإستتت دام ا ل م  البياناج سالمعلوماج المتعلهة   
طعس علمية ب بالمدتتتةاد ن من ماستتدتتاج العيادف اتجتما ية شا مد نة العياضة سكمن كدتت ال البياناج كم ياق سمعال ت ا

تستتتتتتتت عاج المها يس سكوضتتتتتتتيح النتائج المتعلهة بالدراستتتتتتتةة ألنن البياناج العقمية كدتتتتتتتاعد شا كن يم البياناج سكألال ا 
 سكةداع ا.
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نذ  داف اتستبيان من جا  ن  ما:  سكفو 

الة لالعمعة ال نسة الأ: كمتتتتتتمنن ال جتتتتتتائص الديموغعافية ساتجتما ية ألشعاد عانة الدراستتتتتتة ممملة شا الجزء األول
اتجتما يةة المدتتتتتتتتتوى التعليماة نوع الدتتتتتتتتكنة نيازف الدتتتتتتتتكنة الأالة الجتتتتتتتتأيةة الم نةة ممارستتتتتتتتة العمل التطوعا 

 سم االج التطوعة سنواج ال بعف شا العمل التطوعام.

 : كممنن  اا ال ام لمس مها يس عل  النأو التالا:الجزء الثاني

ن من ل: لدماج سلعامج ماسداج ااألسا  م   اراج.10لعيادف اتجتما يةة سكفون

ن من لالمانا  م   اراج.10: كهايم ال دماج سالبعامج المهدمة من ماسداج العيادف اتجتما يةة سكفون

ن من لالمالث  م   ارف.12: مدتوى شاعلية المشاركة الم تمعية شا الم تم  الدعودسة سكفون

ن من ل: البياناج المتعلهة بالجعولاج  العاب   م   اراج.9س التأدياج التا كواجه ماسداج العيادف اتجتما يةة سكفون

ن من لال امس م 16:   م المهتعناج لتطويع ماستتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتاج العيادف اتجتما ية شا المملفة الععلية الدتتتتتتتتتتعوديةة سكفون
   ارف.

م أوثانة مة ومة للسلهد نع  ال انث شا صتتياغة  ستتملة س  اراج اتستتتبيان عل  ال دتتالة سالوضتتو  لتفون   
سنددج درجاج اتستتتتتتتتتتت ابة سشا مقياس ليكعج ال ماستتتتتتتتتتاة سلهد  ىعتمد عل  مقياس ليكعج ال ماستتتتتتتتتتا ألننه يعطا 
الم أوث الأعية شا كأد د ر يه سيتمتتتتح درجة إي اتية  س ستتتتلبية  اا الع س شا كل   ارفة سيهاتل كل شهعف من شهعاج 

 كهايم ال دماج سالبعامج المهدمة من ماستتتتتتتتدتتتتتتتتاج العيادف اتجتما يةمقياس اتستتتتتتتتتبيان قائمة كأمل الةهعاج التالية: ل
لدائماقة غال اقة  نياناقة نادراقة  تداقمة  ما المقياس المالث سالعاب  سال امس لمواشا بشتتتتتتتتتتتتتتتدفة مواشاة مواشا إل  ند ماة 

ة   كل   ارف شا كاشغاع مواشاة غاع مواشا بشتتتتتتتتتدفمة سلغعض المعال ة اتنجتتتتتتتتتائية شهد  عطا لفل إستتتتتتتتتت ابة عل
ددج درجاج اتجابة بالتدريج كنازلياق تدماق من دائماق ل م درجاج 5مأاسر اتستتتتتتتبيان ييمة مأددف عل  النأو التالا: نى

ة شأددج اتجاباج عل  مدتتتتتوى شاعلية المشتتتتاركة الم تمعية شا الم تم  الدتتتتعودسم درجةة  م ا مقياس 1إل   تداق ل
م 2م درجةة ما عدا الع ارف العكدتتتتتتتية رقم ل1م درجاج ناسالق إل  غاع مواشا بشتتتتتتتدف ل5جمي  األستتتتتتتملة مواشا بشتتتتتتتدف ل
 تعلا بالجتتتتتعولاج  س التأدياج م درجةة س م ا ما 1م درجاج ناسالق إل  مواشا بشتتتتتدف ل5شأعطاذ غاع مواشا بشتتتتتدف ل

م ل مي  5اع مواشا بشدف لم سصوالق بالتدريج إل  غ1شأعطاذ مواشا بشدف ل التا كواجه ماسداج العيادف اتجتما ية
مقياس   م م س لاعاق: 1م ناسالق إل  غاع مواشا بشتتدف ل5م شأعطاذ مواشا بشتتدف ل1الع اراج ما عدا الع ارف العكدتتية ل
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م 1م سصوالق بالتدريج إل  غاع مواشا بشدف ل5شأعطا مواشا بشدف ل المهتعناج لتطويع ماسداج العيادف اتجتما ية
 درجة. 

 كمن التأكد من صدس  داكا الدراسة من ل ا التالا:ات أدوات جمع البيانات: سابعًا: صدق وثب

 إجراءات الصدق: -1

 الصدق الظاهري )الخارجي( ألداتي المقابلة واإلستبيان:

سشنعج المهات ج تياناج متعمهة سكةاصال  امة لموضوع الدراسةة سكمنذ كتابة سكدسين كل ما أكعل الم أوثانة   
إست دا  التد ال الجوكاة ناث كمذ معاعاف رغ ة الم أوثان بعد  التد الة سلتأهاا الجدس الوصةا عوضاق عن 

الاس يشاع إل  درجة الدقة التا كتأل  ت ا كهاريع ال انمانة شهد قا  ال انث تتةعي  سكتابة جمي  ما قاله الم أوثان 
 م 1992ل  Maxwellسالتا  تار ل ا ماكدويلدسن كأعيف  س كغااع  س إضاشةة ناث يىعد ألك من  نواع الجدسة 

الجدس التأسيلا  س س   Validity escriptive بأنن ا األ م شا م اا ال أث النوعا س ا:"الجدس الوصةا
مة س ال 66 :2017" لالأوسنيةة  Validity Theoreticalسالجدس الن عس   Validity Interpretiveالتةداعس 

ن ال أمية درجةق من الواقعية سالدقة شا تع  ال وا ع سالتعباع عن ا سش م  شفار الم أوثا األنواع  ا التا كعطا التهاريع
سآرائ م بشكل موضوعاة سألك عندما  تناسب ما يهدمه الم أوثان م  الواق  اتجتماعا سيمكن للن عياج اتجتما ية 

 كةداع ا.

ف من ا: كمتع المهاشة  م بال بعف سالمععشة العميهةة سكماا م بسكمن الأع  عند إلتيار الم أوثان عل  معا اع عد 
الواندفة سإتتعاك م نةس التهالاد سالقيم اتجتما يةة سقد سا م ألك شا كهديم معلوماج سلياناج من الم أوثان متواشهة 

كما نع  ال انث عل  اتنمتتتتتتتتتتت اط الااكا سالموضتتتتتتتتتتتوعا سعد   نوا ريادف األعماا اتجتما ية سم االك ا.    
اة سإستتت دا  عدف إجعاماج لتأهاا المجتتدايية سالموضتتو يةة من ا إستتت دا  الدتتعد الهجتتجتتا ساتنجتتاج آلرام التأاُّ 

ن ال انث من  ن  مبذ مجتتدايية المعلوماج سموضتتوعات اة  الم أوثانة سلع  األستتملة الفيفية سالتوضتتيأية التا كىمكِ 
األستتتتتتتتتتتتملة عل  الم أوث كما  عال مناستتتتتتتتتتتت اقة سمن ا  م إل   ننه "يمكن لل انث  ن يملا147 :2007ناث تانن نورس ل

  تأكند من صدس البياناج سالمعلوماج التا   قدم ا الم أوث".

مم لقياستته شع ق" الهأطاناة سآلعسن   منا صتتدس  داف اتستتتبيان فيهجتتد به "إل   س درجة يقيس المقياس ما صتتى
عذ لقياستتتته قا  ال انث بععضتتتت ا شا صتتتتورك ا مة سللتأكد من صتتتتدس  داف الدراستتتتة شا يياس ما سضتتتت209 :2000ل

المبدئية عل  المشتتتتعن العلما لإلستتتتتشتتتتارف سالتوجيهة ثمن ععضتتتت ا عل  ثمانية من المأكمان المت جتتتتجتتتتان شا علم 
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اتجتماع سعلم اتنجتتتامة سألك للتأكد من صتتتدق ا ال ا عس سلإلستتتتعتتتتاد بارائ م ناث لىلب من م إتدام الع س نوا 
ضتتتتتتتعذ ألجلهة سمناستتتتتتت ة الع اراج للمقياس الاس كنتما إليهة سعل  ضتتتتتتتوم  سضتتتتتتتو  الع اراجة سمدى م ممت ا لما سى

مان لتعد ل بعض الع اراجة  س نان بعمتتتتتتتتتتتتت اة  كوجا اك م  ىجعيذ التعد  ج ال  زمة التا إكنةا علا ا غالبية المأكِ 
 .نت   ص أتا األداكان شا صورك ما الن ائية

 تبيان )الصدق البنائي(صدق اإلتساق الداخلي ألداة اإلس

بعد التأكد من الجتتدس ال ا عس ألداف اتستتتبيانة قا  ال انث بالت ار صتتدس اتكدتتاس الداللا ألداف اتستتتبيان   
م مةعدف كمن إلتيار ا عشتتوائياقة سلعد ك مي  اتستتت اناج كمن كعماا سإدلاا البياناج شا ج از 30عل  عا نة مكونة من ل

 Statistical Package For Social Scienceمج الأا  اتنجتائية للعلو  اتجتما يةالأاستوب باستت دا  تعنا
ة ثم قا  بأداب معامل اترك اط من ل ا يياس إرك اط كل مقياس بالع اراج المكونة له عن لعيا إست دا  معامل 

 لا:" سجامج النتائجة عل  النأو التاPearson Correlation Coefficientاترك اط تاعسون "

 صدق اإلتساق الداخلي

 مقياس تقييم الخدمات والبرامج المقدمة من مؤسسات الريادة اإلجتماعية.  (1

 ( معامالت اإلرتباط بين درجة  كل  عبارة من عبارات المقياس األول بالدرجة الكلية للمقياس.1جدول رقم )
 معامل اإلرتباط رقم العبارة معامل اإلرتباط رقم العبارة

1 0.788** 6 0.797** 
2 0.707** 7 0.770** 
3 0.670** 8 0.801** 
4 0.717** 9 0.813** 
5 0.750** 10 0.780** 

  0.01** أاج داللة إنجائية عند 

ح ال دسا رقم ل م  نن ييم معام ج اترك اط تان درجة الع ارف سالدرجة الفلية للمقياس لكهايم ال دماج سالبعامج 1 وضتت 
م للع ارف التاستتتتتتتتعةة 0.813م للع ارف المالمة سل0.670المهدمة من ماستتتتتتتتدتتتتتتتتاج العيادف اتجتما يةم كعاسنذ ما تان ل
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ة مما يعنا سجود درجة عالية من اتكدتتتتتتتتاس الداللا 0.01داللة سجميع ا ييم موج ة سدالة إنجتتتتتتتتائياق عند مدتتتتتتتتتوى 
 سإرك اط المقياس بع اراكه بما يعكس درجة عالية من الجدس لةهعاج المقياس.

 

 مقياس مستوى فاعلية المشاركة المجتمعية في المجتمع السعودي. (2

 الثاني بالدرجة الكلية للمقياس.( معامالت اإلرتباط بين درجة  كل  عبارة من عبارات المقياس 2جدول رقم )
 معامل اإلرتباط رقم العبارة معامل اإلرتباط رقم العبارة

1 0835** 8 0451** 
2 0.489** 9 0.312** 
3 0.379** 10 0.346** 
4 0.445** 11 0.092// 
5 0.409** 12 0.345** 
6 0.440** 13 0843** 
7 0.548**   

 0.05// غير دالة إحصائيًا عند      0.05* دالة إحصائيًا عند     0.01** ذات داللة إحصائية عند 

ح ال دسا رقم ل  م  نن ييم معام ج اترك اط تان درجة الع ارف سالدرجة الفلية للمقياس لمدتتتتتتتتتتتتتتتوى شاعلية 2 وضتتتتتتتتتتتتتت 
ف المالمة م للع ار 0.843م للع ارف المانية سل0.092المشتتتتتتتتتتتتتاركة الم تمعية شا الم تم  الدتتتتتتتتتتتتتعودسم كعاسنذ ما تان ل

مة سجميع ا ييم موج ة 1إل  مواشا بشتتتتتدف  5عشتتتتتعة سكمن عكس إجاباج الع ارف المانية لاتدرج من لغاع مواشا بشتتتتتدف 
ة مما يعنا سجود درجة عالية من اتكداس الداللا سإرك اط المقياس بع اركه 0.01سدالة إنجائياق عند مدتوى داللة 

سلالتالا  0.05م غاع دالة إنجتتتتائياق عند 11لمقياس. ما عدا الع ارف لبما يعكس درجة عالية من الجتتتتدس لع اراج ا
 كأان من المقياس.
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 مقياس البيانات المتعلقة بالصعوبات أو الت ديات التي تواجه مؤسسات الريادة اإلجتماعية.  (3

 للمقياس. ( معامالت اإلرتباط بين درجة  كل عبارة من عبارات المقياس الثالث بالدرجة الكلية3جدول رقم )
 معامل اإلرتباط رقم العبارة معامل اإلرتباط رقم العبارة

1 0.833** 9 0.248** 
2 -0.020// 10 0.143// 
3 0.157// 11 0.108// 
4 0.167* 12 0.238** 
5 0.145// 13 0.255** 
6 0.045// 14 0.306** 
7 0.171* 15 0.641** 
8 0.379**   

 0.05// غير دالة إحصائيًا عند    0.05* دالة إحصائيًا عند    0.01** ذات داللة إحصائية عند 

ح ال دسا رقم ل م  نن ييم معام ج اترك اط تان درجة الع ارف سالدرجة الفلية للمقياس المالث لالبياناج المتعلهة 3 وض 
م للع ارف المانية 0.20بالجتتتتتتتتتتتتتتعولاج  س التأدياج التا كواجه ماستتتتتتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتتتاج العيادف اتجتما يةم كعاسنذ ما تان ل

غاع مواشا  5م للع ارف األسل ة ناث كمن عكس تياناج الع ارف األسل  لتتةا م  باقا الع اراج تتدرٌّج من ل0.833سل
م جميع ا ييم موج ة سدالة 15ة14ة13ة12ة9ة8ة7ة4ة1مواشا بشتتتتتتتتتتتتتتتدفم سلنامق عليه شإنن الع ارج ل 1بشتتتتتتتتتتتتتتتدف إل  

ة مما يعنا سجود درجة عالية من اتكدتتتتاس الداللا سإرك اط المقياس  0.05 س  0.01إنجتتتتائياق عند مدتتتتتوى داللة 
م غاع دالتتة 11ة10ة6ة5ة3ة2بع تتاراكتته بمتتا يعكس درجتتة عتتاليتتة من الجتتتتتتتتتتتتتتتتدس لع تتاراج المقيتتاسة تانمتتا الع تتاراج ل

ا شس بالتالا كأان من المقياسة س ىعدنج اتستتتتتتتت انة بشتتتتتتتكل ا الن ائا كما  تمتتتتتتتح  0.01 س  0.05إنجتتتتتتتائياق عند 
 م.2الملأا رقم ل
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 مقياس أهم المقترحات لتطوير مؤسسات الريادة اإلجتماعية في المملكة العربية السعودية. (4

 ( معامالت اإلرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس الرابع بالدرجة الكلية للمقياس.4جدول رقم )
 معامل اإلرتباط رقم العبارة معامل اإلرتباط رقم العبارة

1 0.840** 9 0.580** 
2 0.658** 10 0.479** 
3 0.489** 11 0.413** 
4 0.567** 12 0.563** 
5 0.507** 13 0.572** 
6 0.212** 14 0.569** 
7 0.508** 15 0.692** 
8 0.427** 16 0.823** 

           0.01** ذات داللة إحصائية عند 

ح ال دسا رقم ل اترك اط تان درجة الع ارف سالدرجة الفلية للمقياس العاب  ل  م المهتعناج م  نن ييم معام ج 4 وضتتتتتتتتتتتت 
م للع ارف الدتتتتتتتتتتادستتتتتتتتتتة 0.212لتطويع ماستتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتاج العيادف اتجتما ية المملفة الععلية الدتتتتتتتتتتعوديةم كعاسنذ ما تان ل

سجود درجة  ة مما يعنا0.01م للع ارف األسل ة سجميع ا ييم موج ة سدالة إنجتتتتتتتتتتائياق عند مدتتتتتتتتتتتوى داللة 0.840سل
 عالية من اتكداس الداللا سإرك اط المقياس بع اراكه بما يعكس درجة عالية من الجدس لةهعاج المقياس.

 ثبات أداة اإلستبيان:  -2

ث اج  داف الدراستتتتة يعنا "التأكد من  نن اتجابة ستتتتتفون ساندف كهعي اق إأا كفعر كطبيه ا عل  األتتتتت ا  أاك م"   
م. سلقياس مدى ث اج  داف اتستتتتتتتتتتتتتتتبيان قا  ال انث باستتتتتتتتتتتتتتت دا  معامل  لةا كعسن ا  430 :1995لالعدتتتتتتتتتتتتتتتانة 

Cronpach's Alpha  التأها من  نن معتتامتتل الم تتاج العتتا  لفتتامتتل لفتتامتتل الع تتاراج المكونتتة للمهتتا يسة سمن ثم كمن
 الةهعاج معكة  يمكن اتعتماد عليهة سال دسا التالا  وضح ييم معامل  لةا كعسن ا .
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 ( قيم معامل ألفا كرونباخ ألداة الدراسة5جدول رقم )
 معامل الثبات عدد الفقرات مقاييس الدراسة رقم المقياس

1 
من كهايم ال دماج سالبعامج المهدمة 
 0.597 10 ماسداج العيادف اتجتما ية

2 
مدتوى شاعلية المشاركة الم تمعية شا 

 0.851 12 الم تم  الدعودس

3 
البياناج المتعلهة بالجعولاج  س 

التأدياج التا كواجه ماسداج العيادف 
 اتجتما ية

9 0.723 

4 
  م المهتعناج لتطويع ماسداج العيادف 

الععلية اتجتما ية شا المملفة 
 الدعودية

16 0.919 

 0.906 47 الثبات العام ألداة الدراسة )مقاييس الدراسة(
ح ال دسا رقم ل م  نن معام ج الم اج  لةا كعسن ا  لمها يس الدراستتتتتتتتتتتة معكةعة ناث تل  معامل الم اج العا  5 وضتتتتتتتتتتت 

سجميع تتا معتتام ج  م0.919ة0.723ة0.851ة0.597سعل  مدتتتتتتتتتتتتتتتوى المهتتا يس األرلعتتة عل  التعكاتتب ل 0.906
ث اك ا معكةعة مم ا  دا عل   نن اتستبيان  تمت  تدرجة عالية من الم اج لع اراج مها يس الدراسةة سالم اج العا  ألداف 

 م ممنا  دا عل   نن اتستبيان  تمتن  تدرجة عالية من الم اج.0.906الدراسة تل ل

 نجائا لبياناج الدراسة:التألال اتثامنًا: أساليب المعالجة اإلحصائية: 

بعد جم  تياناج الدراستتتتتتتتتتةة كم ذ معاجعت ا كم اداق تدلال ا للأاستتتتتتتتتتوب للتألال اتنجتتتتتتتتتتائاة سكمن إدلال ا شا   
الأاستتوب بإعطائ ا  رقاماقة  س تتأويل اتجاباج اللة ية إل  رقمية لالتعماامة ناث كمن إستتت دا  كألال اتستتت اباج 

ج لدماج سلعامج ماستتتتتدتتتتتاج العيادف اتجتما يةة بأاث كمن إعتماد كل لدمة كأنن ا متغاع المتعددف لإلجابة عل  شهعا
بأد أاك ا لتفعار اتجاباج للةعد الواندة سلالندتتتتتتتتتت ة لمقياس كهايم ال دماج سالبعامج المهدمة من ماستتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتاج العيادف 

ا مقياس 1درجتاج إل   تتداق لم 5اتجتمتا يتةة  عطاتذ درجتاج اتجتابتة بتالتتدريج كنتازليتاق تتدماق من دائمتاق ل م درجتةة  مت 
م 5مدتتتوى شاعلية المشتتاركة الم تمعية شا الم تم  الدتتعودسة شأعطاذ اتجاباج عل  جمي  األستتملة مواشا بشتتدف ل

م 5م شأعطاذ غاع مواشا بشتتتتتتتتتتدف ل2م درجة ما عدا الع ارف العكدتتتتتتتتتتية رقم ل1درجاج ناسالق إل  غاع مواشا بشتتتتتتتتتتدف ل
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م درجةة سفيما  تعلا بمقياس الجعولاج  س التأدياج التا كواجه ماسداج العيادف 1ا بشدف لدرجاج ناسالق إل  مواش
م ل مي  الع اراج ما عدا الع ارف 5م سصتتتتتتتوالق بالتدريج إل  غاع مواشا بشتتتتتتتدف ل1اتجتما ية شأعطاذ مواشا بشتتتتتتتدف ل

: مقياس   م المهتعناج لتطويع م س لاعاق 1م ناسالق إل  غاع مواشا بشتتتتتتتتتدف ل5م شأعطاذ مواشا بشتتتتتتتتتدف ل1العكدتتتتتتتتتية ل
م درجةة سلعد ا 1م سصتتتوالق بالتدريج إل  غاع مواشا بشتتتدف ل5ماستتتدتتتاج العيادف اتجتما يةة شأعطاذ مواشا بشتتتدف ل

كمن ندتتتتتاب المتوستتتتتط الأدتتتتتاتا تجاباج  شعاد الدراستتتتتةة سقد كمن كأد د لوا ل يا المقياس ال ماستتتتتا لالأدسد الدنيا 
م سكمنذ قدتتتتتمته عل  عدد 4=1-5 دمة شا مها يس الدراستتتتتة بأاث كمن ندتتتتتاب مدى ال  يا لسالأدسد العليام المدتتتتتت

م سمن ثم كمن إضتتتتتتتتتتاشة لوا ال  يا إل   قل ييمة شا المقياس ل س 0.8=4/5ل يا المقياس ليجتتتتتتتتتت ح لوا ال لية ل
 يس عل  ال  يا ل مي  المهاتداية المقياس س ا الواند الجأيحم لتأد د الأد األعل  لل ليةة سلالتالا  ص ح لوا 

 النأو التالا:

 مقياس ليكرت الخماسي
لغاع مواشا بشدفم  نأو كل   ارف بالت ن المقياس    1.80إل      1من   

 المعاد يياسه
لغاع مواشام         نأو كل   ارف بالت ن المقياس    2.60إل   1.81من 

 المعاد يياسه
ند مام  نأو كل   ارف بالت ن المقياس لمواشا إل     3.40إل   2.61من 

 المعاد يياسه
لمواشام              نأو كل   ارف بالت ن المقياس    4.20إل   3.41من 

 المعاد يياسه
لمواشا بشتتتدفم       نأو كل   ارف بالت ن المقياس    5.00إل   4.21من 

 المعاد يياسه
العكدتتتتتتتية سمأور الجتتتتتتتعولاج  س التأدياج التا كواجه ماستتتتتتتدتتتتتتتاج العيادف سيطبا ل مي  المها يس ما عدا للع اراج 

 اتجتما يةة شاتم عكس التدريج ليج ح عل  النأو التالا:
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 مقياس ليكرت الخماسي
لمواشا بشتتدفم      نأو كل   ارف بالت ن المقياس   1.80إل      1من    

 المعاد يياسه
نأو كل   ارف بالت ن المقياس   لمواشام              2.60إل   1.81من 

 المعاد يياسه
لمواشا إل  ند مام نأو كل   ارف بالت ن المقياس    3.40إل   2.61من 

 المعاد يياسه
لغاع مواشام        نأو كل   ارف بالت ن المقياس    4.20إل   3.41من 

 المعاد يياسه
بالت ن المقياس لغاع مواشا بشدفم  نأو كل   ارف    5.00إل   4.21من 

 المعاد يياسه
 وتمَّ حساب المقاييس اإلحصائية على الن و التالي:

للتععن عل  ال جتتتتتتتتتتتتتتتتائص التتديموغعافيتتة : Frequencies & Percentagesالتكرارات والنسددددددددددب الم ويدة -1
 لالش جية سالوظيفيةم ألشعاد عانة الدراسةة سلتأد د إست اباج  شعاد العانة عل  مها يس الدراسة.

لمععشة مدى إركةاع  س إن ةاض إستتتتتتتتتتت اباج  شعاد عانة الدراستتتتتتتتتتة عن المها يس : Meanالمتوسددددددا ال سددددددابي -2
 العئيديةة سيتم إست دامه لتعكاب المها يس ندب  عل  متوسط نداتا موزسن.

: للتععن عل  مدى إنأعان  س كشتتتتتتتتتتتتتتتذ إستتتتتتتتتتتتتتت اباج  شعاد عانة Standard Deviationاإلن راف المعياري -3
ة عل  كل   ارف من   اراج متغاعاج الدراستتتتتتتتةة سلفل مقياس عن المتوستتتتتتتتط الأدتتتتتتتتاتاة شفلما إقتعلذ ييمة الدراستتتتتتتت

 اتنأعان المعيارس من الجةع كعكاج اتست اباج سان ةض كشتت ا تان المقياس.

 : لمععشة درجة إرك اط   اراج اتستتتتتتتتتتتتبيان سالمقياس الاسPearson Correlationمعامل اإلرتباط بيرسدددددددون -4
 كنتما إليه كل   ارف من   اراكه سلان الدرجة الفلية لإلستبيان.

 : اللت ار مدى ث اج  داف الدراسة.Cronbacha Alphaمعامل ألفا كرونباخ  -5
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 :نتائج الدراسة  الفصل الخامس

 أواًل: الخصائص الديموغرافية واإلجتماعية والتعليمية للمستفيدين من مؤسسات الريادة اإلجتماعية:

 : العمر -1

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الف ات العمرية.6جدول رقم )
 النسبة التكرارت الف ات العمرية

 %12.2 18 عاماً  25إلى أقل من  20من 
 %46.6 69 عاماً  35إلى أقل من  25من 
 %36.5 54 عاماً  45إلى أقل من  35من 

 %4.7 7 عاماً  45أكبر من 
 %100 148 المجموع

 : الجنس -2

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الجنس.7جدول رقم )
 النسبة التكرارت الجنس
 %79.1 117 ذكر
 %20.9 31 أنثى

 %100 148 المجموع
 ال الة اإلجتماعية: -3

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير ال الة اإلجتماعية.8جدول رقم )
 النسبة التكرار ال الة اإلجتماعية

 %29.1 43 أعزب
 %63.5 94 متزوج
 %4.7 7 أرمل
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 %2.7 4 منفصل
 %100 148 المجموع

 

 المستوى التعليمي: -4

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المستوى التعليمي.9جدول رقم )
 النسبة التكرار المستوى التعليمي

 %10.8 16 ثانوي 
 %39.2 58 بكالوريوس
 %14.9 22 دبلوم

 %33.1 49 دراسات عليا
 %2.0 3 أخرى 
 %100 148 المجموع

 نوع السكن: -5

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير نوع السكن.10جدول رقم )
 النسبة التكرار نوع السكن

 %56.1 83 فيال
 %10.8 16 دور في فيال

 %33.1 49 شقة
 %100 148 المجموع

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الرابع عشر

  2019 – 12 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

49 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 السكن:حيازة  -6

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير حيازة السكن.11جدول رقم )
 النسبة التكرار حيازة السكن

 %35.8 53 ملك
 %32.4 48 تأجير

 %30.4 45 مع الوالدين
 %1.4 2 عن طريق العمل

 %100 148 المجموع
 ال الة الص ية: -7

 لمتغير ال الة الص ية.( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا 12جدول رقم )
 النسبة التكرار ال الة الص ية

 %95.3 141 سليم
 %4.7 7 من ذوي االحتياجات الخاصة

 %100 148 المجموع
 المهنة: -8

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المهنة.13جدول رقم )
 النسبة التكرار المهنة
 %9.5 14 ال أعمل
 %8.1 12 طالب

 %60.8 90 موظف مدني
 %6.8 10 موظف عسكري 

 %100 148 المجموع
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 مدى ممارسة العمل التطوعي: -9

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير ممارسة العمل التطوعى.14جدول رقم )
 النسبة التكرار ممارسة العمل التطوعى

 %7.4 11 ال
 %92.6 137 نعم

 %100 148 المجموع
 التي تمَّ التطوع بها( : اإلجابات بنعم  )المجاالت

 %14.5 32 بي ي
 %50.2 111 اجتماعي
 %11.3 25 ص ي
 %22.6 50 ثقافي
 %1.4 3 أخرى 

 سنوات الخبرة في المجال الريادي:  -10

 4.02سنة بانأعان معيارس  3.46كشةذ النتائج  نن متوسط عدد سنواج ال بعف التطوعا 

 للمستفيدين من مؤسسات الريادة اإلجتماعية:ثانيًا: الخدمات والبرامج المقدمة 

كمن ندتتاب التفعاراج سالندتتب المموية سالعكب تستتت اباج مةعداج عانة الدراستتة عل    اراج ال دماج سالبعامج  
 المهدمة من ماسداج العيادف اتجتما يةة سجامج النتائج كما  ا موضأة شا ال دسا التالا:

 المقدمة من مؤسسات الريادة اإلجتماعية للمستفيدين.( الخدمات والبرامج 15جدول رقم )

 الترتيب النسب التكرارات العبارة رقم العبارة

16.1 71 دعم األسر المنتجة 1
% 

1 

15.2 67 تنظيم المشاركة المجتمعية 2
% 

2 
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13.8 61 دعم المشاريع التقنية ذات المردود اإلجتماعي 3
% 

3 
 4 %12 53 البرامج الثقافيةدعم  4

 5 %9.5 42 اإلهتمام بتمويل المشروعات الريادية 5

 6 %8.4 37 دعم التعليم والتدريب 6

 7 %6.8 30 برنامج حاضنة أعمال ريادة إجتماعية 7

 8 %6.3 28 تأهيل ذوي اإلحتياجات الخاصة 8

 9 %6.1 27 التأهيل لسوق العمل 9

 10 %5.9 26 تقديم خدمات ص ية 10

ح ال دسا رقم ل م  نن  ناك كةاسج شا دسر ماسداج العيادف اتجتما ية المممل بال دماج المهدمة من قبل م 15 وضِ 
 %16.1للمدتةاد نة سكمن كعكاب  ال ال دماج المهدمة كنازلياق ناث إنتل "دعم األسع المنت ة" المعك ة األسل  تند ة 

ة  لا ا  %15.2من ال دماج المهدمة ألشعاد عانة الدراستتةة  لا ا "كن يم المشتتاركة الم تمعية" بالمعك ة المانية تندتت ة 
بالمعك ة المالمةة  لا ا "دعم البعامج المهافية" تندتتت ة  %13.8"دعم المشتتتاري  التهنية أاج المعسدسد اتجتماعا" تندتتت ة 

ة  لا ا "دعم %9.5ما  تتمويل المشتتتتتتعسعاج العيادية" بالمعك ة ال امدتتتتتتة تندتتتتتت ة بالمعك ة العابعةة  لا ا "اال ت  12%
ة  لا ا "تعنامج ناضتتتنة  عماا ريادف إجتما ية" بالمعك ة الدتتتابعة %8.4التعليم س التدريب" بالمعك ة الدتتتادستتتة تندتتت ة 

لا ا "التأ ال لدتتتوس العمل" ة  %6.3ة  لا ا "كأ ال أسس االنتياجاج ال اصتتتة" بالمعك ة المامنة تندتتت ة %6.8تندتتت ة 
ة س لاعاق "كهديم لدماج صتتأية" بالمعك ة العاتتتعف من ال دماج المهدمة من ماستتدتتاج %6.1بالمعك ة التاستتعة تندتت ة 

 .% 5.9العيادف اتجتما ية ألشعاد عانة الدراسة تند ة 

 ثالثًا: تقييم المستفيدين للخدمات والبرامج التي تمَّ اإلستفادة منها:

اب التفعاراج سالندتتب المموية سالمتوستتطاج الأدتتاتية ساتنأعاشاج المعيارية سالعكب تستتت اباج مةعداج كمن ندتت 
عانة الدراستتتتتتة عل    اراج كهايم ال دماج سالبعامج المهدمة من ماستتتتتتدتتتتتتاج العيادف اتجتما يةة سجامج النتائج كما 

  ا موضأة شا ال دسا التالا:
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 تفيدين للخدمات والبرامج التي تمَّ اإلستفادة منها.( مقياس تقييم المس16جدول رقم ) 

 ارف
الع

رقم 
 

 الع ارف

ج 
عارا

لتف
ا

دب
سالن

 

 درجة المواشهة
ط 

وس
لمت

ا
اتا

أد
ال

ن  
أعا

اتن
س  ر

عيا
الم

اب 
لتعك

ا
  تداق  نادراق   نياناق  غال اق  دائماق  

يد ل التهد   1
لطلب 

الأجوا عل  
لدمة من 
 الماسدة

 4 0.961 3.35 3 38 15 88 4 ك
% 2.7 59.5 10.1 25.7 2.0 

 ناك كنوع شا  2
ال دماج التا 

كهد  من 
 الماسدة

 4 0.954 3.35 2 39 17 85 5 ك
% 3.4 57.4 11.5 26.4 1.4 

لعيهة  3
الأجوا عل  

ال دماج 
ميدعف 
 إلفتعسنياق 

 1.28 2.91 11 71 10 32 24 ك
 

10 
% 16.2 21.6 6.8 48.0 7.4 

لدماج  4
الماسدة 

كواكب التطور 
 التهنا

 9 1.25 3.12 6 64 9 44 25 ك
% 16.9 29.7 6.1 43.2 4.1 

كدا م البعامج  5
سال دماج شا 
كنمية الم تم  

 الدعودس

 6 0.767 3.32 1 21 58 65 3 ك
% 2 43.9 39.2 14.2 0.7 

كهو  الماسدة  6
تتهايم 

ال دماج 
 سالبعامج

 0.7 13.5 32.4 49.3 4.1 % 2 0.800 3.43 1 20 48 73 6 ك

كهو  الماسدة  7
بمتابعة 
البعامج 

سالتأها من 
كأقيه ا 
األ دان 
 الم طط ل ا

 0.7 11.5 32.4 50.7 4.7 % 1 0.786 3.47 1 17 48 75 7 ك

س ولة  8
التواصل م  
المداسلان 
عن تعامج 

ريادف األعماا 
 اتجتما ية

 4.1 24.3 20.3 43.2 8.1 % 8 1.047 3.27 6 36 30 64 12 ك

كةاعل  9
المداسلان 
عل  تعامج 

العيادف 
اتجتما ية 
م  البعامج 

 االتتفارية

 6 0.882 3.32 3 26 45 68 6 ك
% 4.1 45.9 30.4 17.6 2.0 

كتواشا تعامج  10
الماسدة م  

متطل اج 
الم تم  
 سقمايال

 3 0.834 3.36 3 19 53 67 6 ك
% 4.05 45.27 35.81 12.84 2.03 

المتوسط العا  لمقياس 
كهايم ال دماج 

سالبعامج المهدمة من 
ماسداج العيادف 

 اتجتما ية

 37 351 333 661 98 ك
3.37 0.665 - 

% 6.62 44.66 22.50 23.72 2.50 
ح ال دسا رقم ل م المتوسط الأداتا ساتنأعان المعيارس لع اراج مقياس كهايم المدتةاد ن لل دماج سالبعامج 16 وضِ 

التا كمن اتستتتتتتةادف من ا من ماستتتتتدتتتتتاج العيادف اتجتما يةة سكباِ ن تياناج ال دسا  نن مدتتتتتتوى اتك ال نأو ال دماج 
م بانأعان 5من  3.37 ية معكة ة ناث تل  المتوسط الأداتا العا  لسالبعامج المهدمة من ماسداج العيادف اتجتما

مة كما كباِ ن نتائج ال دسا  نن  ناك كةاسج شا درجاج كهايم  شعاد عانة الدراستتتتتتتتتتتتتتتة عل  ال دماج 0.665معيارس ل
س ال  م3.47إل   2.91سالبعامج المهدمة من ماستتتدتتتاج العيادف اتجتما يةة ناث كعاسنذ متوستتتطاج كهايم م تان ل
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المتوستتتتطاج كه  شا الةمة المالمة سالعابعة من شماج المقياس المتدرج ال ماستتتتا سالتا كشتتتتاع إل  درجة لغال اقة نياناقم 
عل   داف الدراستتتتتةة ناث  تبانن من النتائج الموضتتتتتأة شا ال دسا  ع ل  نن  شعاد عانة الدراستتتتتة كهايم م لغال اقم عل  

هايم  شعاد عانة الدراستتتتتتتتتتتتتة عل  ال دماج سالبعامج المهدمة من ماستتتتتتتتتتتتتدتتتتتتتتتتتتتاج العيادف   اركان من الع اراج المتعلهة تت
م التا كه  بالةمة 3.47إل   3.43م ناث كعاسنذ المتوستتطاج الأدتتاتية ل ال الع اراج تان ل7ة6اتجتما ية س ما ل

لةمة التا كشتتتتاع إل  م س ا ا4.20إل   3.41العابعة شا المقياس المتدرج ال ماستتتتاة سالاس كتعاس  متوستتتتطاكه تان ل
  اراج من الع اراج المتعلهة تتهايم  شعاد  8درجة غال اقة سكالك  تمتتتح  نن  شعاد عانة الدراستتتة كهايم م ل نياناقم عل  

م ناث 10ة9ة8ة5ة4ة3ة2ة1عانة الدراستتة عل  ال دماج سالبعامج المهدمة من ماستتدتتاج العيادف اتجتما ية س ما ل
م التا كه  بالةمة المالمة للمقياس المتدرج 3.36إل   2.91ل ال الع اراج تان ل كعاسنذ المتوستتتتتتتتتتتتتتطاج الأدتتتتتتتتتتتتتتتاتية

 م س ا الةمة التا كشاع إل  درجة  نياناق.3.40إل   2.61ال ماسا سالاس كتعاس  متوسطاكه تان ل

 مستوى فاعلية المشاركة المجتمعية في المجتمع السعودي: رابعًا:

المموية سالمتوستتطاج الأدتتاتية ساتنأعاشاج المعيارية سالعكب تستتت اباج مةعداج كمن ندتتاب التفعاراج سالندتتب  
عانة الدراستتتتتتتة عل    اراج مدتتتتتتتتوى شاعلية المشتتتتتتتاركة الم تمعية شا الم تم  الدتتتتتتتعودسة سجامج النتائج كما  ا 

 موضأة شا ال دسا التالا:

 ع السعودي.( مقياس مستوى فاعلية المشاركة المجتمعية في المجتم17جدول رقم )
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 ارف
الع

رقم 
 

 الع ارف

ج 
عارا

لتف
ا

دب
سالن

 

 درجة المواشهة
ط 

وس
لمت

ا
اتا

أد
ال

ن  
أعا

االن
س  ر

عيا
الم

اب 
لتعك

ا
ا  
مواش شدف

ب
شا 

موا
ا  

مواش
ند 

  
إل

اع  ما
غ

شا
موا

اع  
غ

ا 
مواش شدف

ب
 

المشاركة الم تمعية كله   1
 اتستأدان من  شعاد الم تم 

.2 3 25 120 0 0 ك
79 

0.45
6 

8 
% 0.0 0.0 81.

1 
16.
9 

2.
0 2

* 
المشاركة الم تمعية كمارس لفدب 

 الوجا ة اتجتما ية
.2 85 29 39 16 6 ك

21 
1.19 1

1 % 4.1 10.8 26.
4 

19.
6 

39
المشاركة الم تمعية كعكس متطل اج  3 2.

 الم تم  شا كأد د إنتياجاكه
.4 4 2 18 68 56 ك

15 
0.88

3 
1 % 2.7 1.4 12.

2 
1.4 2.

7 
4 

المشاركة الم تمعية كايد من إنتمام 
الم تم  شا كنةاا المشاري  سلعامج 

 التنمية

.3 2 10 66 70 0 ك
38 

0.67
4 2 % 0.0 47.3 44.

6 
6.8 1.

4 
م تتهدي كدا م المشاركة الم تمعية 5

 ال دماج بالشكل المناسب للم تم 
.2 14 72 62 0 0 ك

32 
0.64

1 
1
2 % 0.0 0.0 41.

9 
48.
6 

9.
كدا م المشاركة الم تمعية شا  6 5

 الت طيط اتستعاكي ا كةعال
.3 2 21 70 55 0 ك

20 
0.72

8 
6 % 0.0 37.2 47.

3 
14.
2 

1.
4 

المشاركة الم تمعية مطلب د نا  7
 يأث عليه د ننا الأنيف

.3 1 3 27 117 0 ك
76 

0.51
7 

3 
% 0.0 79.1 18.

2 
2.0 0.

مطلب  ا   المشاركة الم تمعية 8 7
 لماسداج العيادف اتجتما ية

.2 6 46 96 0 0 ك
61 

0.56
7 

9 % 0.0 0.0 64.
9 

31.
1 

4.
1 

9 
المشاركة الم تمعية نا من نهوس 

 الولن عل   تنائه
.2 4 61 83 0 0 ك

53 
0.55

2 
1
0 % 0.0 0.0 56.

1 
41.
2 

2.
7 1

0 
المشاركة الم تمعية مطلب  ا  شا 

 كاشة م االج الأياف
.3 1 6 53 88 0 ك

54 
0.61

0 
4 

% 0.0 59.5 35.
8 

4.1 0.
7 1

1 
متابعة  نشطة الماسداج شا م اا 

 كن يم المشاركة الم تمعية
.3 1 16 64 67 0 ك

33 
0.69

4 
5 

% 0.0 45.3 43.
2 

10.
8 

0.
7 1

2 
المشاركة الم تمعية  ند م ادئ 

التنمية المدتدامة سمطلب  ساسا 
 التنميةلن ا  عملية 

.2 4 22 122 0 0 ك
80 

0.46
6 

7 
% 0.0 0.0 82.

4 
14.
9 

2.
المتوسط العا  لمقياس مدتوى شاعلية  7

المشاركة الم تمعية شا الم تم  
 الدعودس

 

12 313 820 481 62 ك
7 

3.
03 

0.38
3 

- % 3.4
4 

26.6
8 

45.
48 

17.
36 

7.
04 
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 *عبارة عكسية

ح ال دسا رقم ل الأداتا ساتنأعان المعيارس لع اراج مقياس مدتوى شاعلية المشاركة الم تمعية م المتوسط 17 وضِ 
شا الم تم  الدتتتعودسة سكباِ ن تياناج ال دسا  نن مدتتتتوى اتك ال نأو المشتتتاركة الم تمعية معكة  نوعاق ما ناث تل  

ال دسا  نن  ناك كةاسج  مة كما كباِ ن نتائج0.383م بإنأعان معيارس ل 5من  3.03المتوستتتتتتتتتتتط الأدتتتتتتتتتتتاتا العا  ل 
إل   2.32مدتتتتتوى شاعلية المشتتتتاركة الم تمعية شا الم تم  الدتتتتعودسة ناث كعاسنذ المتوستتتتطاج الأدتتتتاتية تان ل

م س ال المتوستتتطاج كه  شا الةمة المانية سالمالمة سالعابعة من شماج المقياس المتدرج ال ماستتتا سالتا كشتتتاع إل  4.15
غاع مواشام عل   داف الدراستتتتتتتتتتتةة كما كباِ ن نتائج ال دسا  نن إستتتتتتتتتتتت ابة  شعاد عانة  درجة لمواشاة مواشا إل  ند ماة

الدراسة لغاع مواشام عل    اركان من الع اراج المتعلهة بمدتوى شاعلية المشاركة الم تمعية شا الم تم  الدعودس 
م التا كه  بالةمة 2.53إل  2.32م ناث كعاسنذ المتوستتتتتتتتتتتتتطاج الأدتتتتتتتتتتتتتاتية ل اكان الع اركان ل9ة5س ا الع اركان ل

م  ا الةمة التا كشتتتتاع إل  4.20إل   3.41العابعة شا المقياس المتدرج ال ماستتتتاة  سالاس كتعاس  متوستتتتطاكه تان ل
م   اراج من الع اراج 5درجة غاع مواشاة سيتمح  يماق  نن إست ابة  شعاد عانة الدراسة لمواشا إل  ند مام عل  ل

م ناث كعاسنذ 12ة11ة8ة6ة1لمشاركة الم تمعية شا الم تم  الدعودسة س ا الع اراج لالمتعلهة بمدتوى شاعلية ا
م التا كه  بالةمة المالمة شا المقياس المتدرج ال ماستتتتا 3.33إل   2.61المتوستتتتطاج الأدتتتتاتية ل ال الع اراج تان ل

إل  ند ماة س لاعاق إستتت ابة  م س ا الةمة التا كشتتاع إل  درجة مواشا3.40إل   2.61سالاس كتعاس  متوستتطاكه تان ل
م   اراج من الع اراج المتعلهة بمدتوى شاعلية المشاركة الم تمعية شا الم تم  5 شعاد عانة الدراسة لمواشام عل  ل

م 4.15إل   2.21م ناث كعاسنذ المتوسطاج الأداتية ل ال الع ارف تان ل10ة7ة4ة3ة2الدعودسة س ا الع اراج ل
م س ا الةمة 2.60إل   1.81شا المقياس المتدرج ال ماستتتتتتتتتا سالاس كتعاس  متوستتتتتتتتتطاكه تان ل التا كه  بالةمة المانية

 التا كشاع إل  درجة مواشا.
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 خامسًا: الصعوبات أو الت ديات التي تواجه مؤسسات الريادة اإلجتماعية:

 اراج سالعكب لمقياس   كمن ندتتتتتتاب التفعاراج سالندتتتتتتب المموية سالمتوستتتتتتطاج الأدتتتتتتاتية ساتنأعاشاج المعيارية 
الجتتتتتتعولاج  س التأدياج التا كواجه ماستتتتتتدتتتتتتاج العيادف اتجتما يةة سجامج النتائج كما  ا موضتتتتتتأة شا ال دسا 

 التالا:

 ( مقياس العبارات المتعلقة بالصعوبات أو الت ديات التي تواجه مؤسسات الريادة اإلجتماعية.18جدول رقم )

بارة
الع
قم 
ر

 

 العبارة

ت 
رارا
لتك
ا وا

سب
لن

 

 درجة الموافقة

سا 
متو

ال
بي
سا
ال 

ف  
 را
االن

ي  ر
عيا
الم

يب 
ترت
ال

ق  
مواف شدة
ب

فق 
موا

ق  
مواف

   
ى  

إل
 ما
حد

ير  
غ

فق
موا

ير  
غ

ق 
مواف شدة
ب

 

1 

الهوانان 
ساللوائح 
المن مة 
للماسدة 

 ميدعف

 14 4 62 59 9 ك

3.30 0.980 3 
% 6.1 39.9 41.9 2.7 9.5 

2 

عد  إنت ا  
التدشهاج 
المالية 
 للماسدة

 0 56 83 7 2 ك

3.30 0.624 3 
% 1.4 4.7 56.1 37.8 0.0 

3 
قلة الموارد 
سالتدشهاج 

 المالية

 0 78 54 13 3 ك
3.40 0.735 2 

% 2.0 8.8 36.5 52.5 0.0 

4 

إغةاا دسر 
ماسداج 
العيادف 

اتجتما ية 
ال ا  شا 

 0 0 76 56 16 ك

2.41 0.679 9 
% 10.8 37.8 51.4 0.0 0.0 
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عملية 
 التنمية

5 

عد  سجود 
مدععاج 
ألعماا 
العيادف 

 اتجتما ية

 0 63 58 24 3 ك

3.22 0.790 5 
% 2.0 16.2 39.2 42.6 0.0 

6 

قلة 
الدراساج 

سالماكمعاج 
نوا 

موضوع 
 التطوع

 23 37 54 8 26 ك

3.16 0.127 8 
% 17.6 5.4 36.5 25 15.5 

7 

ندرف البعامج 
التوعوية 
للمشاركة 
 الم تمعية

 0 48 78 21 1 ك

3.17 0.684 7 
% 0.7 14.2 52.7 32.4 0.0 

8 

عد  
ات تما  
تتعجمة 
الفتب 

ساألبأاث 
المت ججة 

شا 
المشاركة 
 الم تمعية

 47 76 21 1 3 ك

4.10 0.814 1 
% 2.0 0.7 14.2 51.4 31.8 

 6 0.706 3.20 0 53 72 22 1 ك
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9 

عد  
التعاسن م  
من ماج 
ريادية 

 متهدمة شا
م اا 

المشاركة 
 الم تمعية

% 0.7 14.9 48.6 35.8 0.0 

المتوسا العام 
لمقياس الصعوبات 
أو الت ديات التي 
تواجه مؤسسات 
 الريادة المجتمعية

 

 189 717 930 305 79 ك

3.26 0.417 - 
% 3.56 13.74 41.89 32.30 8.51 

 

ح ال دسا رقم ل م المتوسط الأداتا ساتنأعان المعيارس لع اراج مقياس الجعولاج  س التأدياج التا كواجه 18سضِ 
م بإنأعان معيارس 5من  3.26ماسداج العيادف اتجتما يةة سكىباِ ن تياناج ال دسا  نن المتوسط الأداتا العا  تل  ل

ج العيادف اتجتما يةةكما كىباِ ن نتائج ال دسا  نن  ناك مة مما   دا عل  سجود صتتتتتتتتتعولاج كواجه ماستتتتتتتتتدتتتتتتتتتا0.417ل
كةاسج شا درجاج الجتتتتتتعولاج  س التأدياج التا كواجه ماستتتتتتدتتتتتتاج العيادف اتجتما يةة ناث كعاسنذ المتوستتتتتتطاج 

 جم س ال المتوستتتتطاج كه  شا الةمة المانية سالمالمة سالعابعة من شماج المقياس المتدر 4.10إل   2.41الأدتتتتاتية تان ل
ال ماستتتا سالتا كشتتتاع إل  درجة لمواشاة مواشا إل  ند ماة غاع مواشام عل   داف الدراستتتةة ناث  تبانن من النتائج 
الموضتتتتتتتتتتتتتأة شا ال دسا  ع ل  نن إستتتتتتتتتتتتتت ابة  شعاد عانة الدراستتتتتتتتتتتتتة لغاع مواشهونم عل    ارف من الع اراج المتعلهة 

م ناث كعاسنذ 8العيادف اتجتما ية س ا الع ارف رقم لبالدرجاج الجتتتتتتتتتعولاج  س التأدياج التا كواجه ماستتتتتتتتتدتتتتتتتتتاج 
مة سالتا كه  بالةمة العابعة شا المقياس المتدرج ال ماستتتتتتتتتا الاس 5من  4.10المتوستتتتتتتتتطاج الأدتتتتتتتتتاتية ل ال الع ارف ل

م س ا الةمة التا كشتتتاع إل  درجة غاع مواشاة س يمتتتاق  تمتتتح  نن إستتتت ابة 4.20إل   3.41كتعاس  متوستتتطاكه تان ل
م   اراج من الع اراج المتعلهة بالدرجاج الجتتتعولاج  س التأدياج 7اد عانة الدراستتتة لمواشهون إل  ند مام عل  ل شع 
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م ناث كعاسنذ المتوستتتتطاج الأدتتتتاتية 3ة2ة9ة7ة1ة5ة6التا كواجه ماستتتتدتتتتاج العيادف اتجتما يةة س ا الع اراج ل
شا المقياس المتدرج ال ماسا الاس كتعاس  متوسطاكه  مة س ا كه  بالةمة المالمة3.40إل   3.16ل ال الع اراج تان ل

م س ا الةمة التا كشتتتتتتتتتتاع إل  درجة مواشا إل  ند ماة س لاعاق إستتتتتتتتتتت ابة  شعاد عانة الدراستتتتتتتتتتة 3.40إل   2.61تان ل
لمواشام عل    ارف من الع اراج المتعلهة بالجتتتتعولاج  س التأدياج التا كواجه  ماستتتتدتتتتاج العيادف اتجتما ية س ا 

م التا كه  بالةمة المانية شا المقياس 5إل   2.41م ناث كعاسنذ المتوستتطاج الأدتتاتية ل ال الع ارف تان ل4 ارف لالع
 م س ا الةمة التا كشاع إل  درجة مواشا.2.60إل   1.81المتدرج ال ماسا الاس كتعاس  متوسطاكه تان ل

لمملكة العربية السددددعودية وبالت ديد عملية سددددادسددددًا: أهم المقترحات لتطوير مؤسددددسددددات الريادة اإلجتماعية في ا
 تنظيم المشاركة المجتمعية: 

كمن ندتتاب التفعاراج سالندتتب المموية سالمتوستتطاج الأدتتاتية ساتنأعاشاج المعيارية سالعكب لمقياس   اراج   م 
م تمعيةة المشتتتتتاركة الالمهتعناج لتطويع ماستتتتتدتتتتتاج العيادف اتجتما ية شا المملفة الععلية الدتتتتتعودية لتن يم عملية 

 سجامج النتائج كما  ا موضأة شا ال دسا التالا:

( مقياس العبارات المتعلقة بأهم المقترحات لتطوير مؤسسات الريادة اإلجتماعية في المملكة 19جدول رقم )
 العربية السعودية.

 ارف
الع

رقم 
 

 الع ارف

ج 
عارا

لتف
ا

دب
سالن

 

 درجة المواشهة

ط 
وس

لمت
ا

اتا
أد

ال
ن  

أعا
االن

س  ر
عيا

الم
اب 

لتعك
ا

ا  
مواش شدف

ب
شا 

موا
ا  

مواش   
إل

 ما
ند

اع  
غ

شا
موا

اع  
غ

ا 
مواش شدف

ب
 

1 
اتستةادف من ك ارب الدسا 

المتهدمة ك ال كن يم المشاركة 
 الم تمعية

 2 32 114 0 0 ك
2.76 

0.46
1 

11 
% 0.0 0.0 77.0 21.6 1.4 

2 
التعاسن م  المن ماج المتهدمة 

الم تمعية  شا م اا المشاركة
 شا سبال كن يم ال  ود

 4 42 102 0 0 ك
2.66 0.52

9 
12 

% 0.0 0.0 68.9 28.4 2.7 

3 
كةعال الشعاكة تان الهطاعاج 

 الأكومية سال اصة

 9 1 42 96 0 ك
3.52 

0.79
5 4 

% 0.0 64.
9 

28.4 0.7 6.1 

 14 2.64 8 38 102 0 0 ك إستهطاب الفةاماج المت ججة 4
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% 0.0 0.0 68.9 25.7 5.4 0.58
5 

التوجه لتأهاا التن يم للمشاركة  5
 الم تمعية لدمة للم تم 

 5 42 101 0 0 ك
2.65 0.54

5 
13 

% 0.0 0.0 68.2 28.4 3.4 

6 
كوناد إجعاماج كن يم المشاركة 
الم تمعية عل  كاشة ماسداج 
 العيادف اتجتما ية نوا المملفة

 23 2 30 93 0 ك
3.30 

1.08
6 

7 
% 0.0 

62.
8 

20.3 1.4 
15.
5 

7 
كةعال ال دماج اتلفتعسنية 

 ل دمة المدتةاد ن
 2 18 128 0 0 ك

2.85 
0.39

3 
9 

% 0.0 0.0 86.5 12.2 1.4 

8 
إتعان سزارف العمل سالتنمية 

اتجتما ية دسرياق عل   عماا 
 الماسداج

 37 3 23 85 0 ك
3.05 

1.26
6 

8 
% 0.0 

57.
4 15.5 2.0 

25.
0 

9 
كهديم نواشا للماسداج أاج 

الةاعلية العليا شا العيادف 
 اتجتما ية

 9 35 104 0 0 ك
2.64 0.59

5 
14 

% 0.0 0.0 70.3 23.6 6.1 

1
0 

اال تما  تتعجمة الفتب 
سالدراساج التا كعكا عل    مية 

 المشاركة الم تمعية

 6 1 47 94 0 ك
3.55 

0.71
3 5 

% 0.0 
63.
5 31.8 0.7 4.1 

1
1 

عهد الندساج سالماكمعاج شا 
 م اا المشاركة الم تمعية

 5 1 49 93 0 ك
3.55 0.68

3 
5 

% 0.0 
62.
8 

33.1 0.7 3.4 

1
2 

كفميف التو ية اتع مية أل مية 
المشاركة الم تمعية شا سسائل 

اتع   المتنوعة سسسائل 
 التواصل اتجتما ية لاصة.

 8 1 41 98 0 ك

3.55 0.76
8 

5 
% 0.0 66.

2 
27.7 0.7 5.4 

1
3 

إي اد مدععاج ألعماا العيادف 
10 0 ك اتجتما ية

7 38 1 2 3.69 0.55
8 2 
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% 0.0 72.
3 

25.7 0.7 1.4 

1
4 

لع  الدراساج ساألبأاث نوا 
 المشاركة الم تمعية

10 0 ك
4 

37 1 6 
3.61 

0.70
5 3 

% 0.0 70.
3 

25.0 0.7 4.1 

1
5 

دعم ناضناج  عماا العيادف 
اتجتما ية ساتيمان بأ مات ا شا 

 كنمية الم تم 

 0 ك
11
2 

31 1 4 
3.70 

0.62
4 1 

% 0.0 
75.
7 

20.9 0.7 2.4 

1
6 

كد ال اتجعاماج ساللوائح 
ساألن مة ال اصة بهطاع ريادف 
 األعماا اتجتما ية شا المملفة

 2 27 119 0 0 ك
2.79 

0.44
0 

10 
% 0.0 0.0 80.4 18.2 1.4 

المتوسط العا  لمقياس   م المهتعناج 
لتطويع ماسداج العيادف اتجتما ية 

 المملفة الععلية الدعودية
 

88 0 ك
2 

110
8 

246 132 2.77 0.37
5 

- 
% 0.0 37.

25 
46.7

9 
10.3

9 
5.5
ح ال دسا رقم ل 7   م المهتعناج لتطويع ماستتدتتاج  م المتوستتط الأدتتاتا ساتنأعان المعيارس لع اراج مقياس19 وضتتِ 

من  2.77العيادف اتجتما ية شا المملفة الععلية الدتتتعوديةة سكىباِ ن تياناج ال دسا  نن المتوستتتط الأدتتتاتا العا  تل  ل
 ناك كةاسج شا مواشهة  شعاد العانة نوا   م المهتعناج  مة كما كباِ ن نتائج ال دسا  نن 0.375م بإنأعان معيارس ل5

م س ال المتوسطاج 3.70إل  2.64اسداج العيادف اتجتما يةة ناث كعاسنذ متوسطاج إست اباك م تان للتطويع م
كه  شا الةمة المانية سالمالمة من شماج المقياس المتدرج ال ماستتتتتا سالتا كشتتتتتاع إل  درجة لمواشاة مواشا إل  ند مام 

  ع ل  نن إستتت ابة  شعاد عانة الدراستتة لمواشهون إل عل   داف الدراستتةة ناث  تبانن من النتائج الموضتتأة شا ال دسا 
  اراج من الع اراج المتعلهة بأ م المهتعناج لتطويع ماستتتتتتتتدتتتتتتتتاج العيادف اتجتما ية س م الع اراج  9ند مام عل  

م سالتا كه  3.33إل   2.64م ناث كعاسنذ المتوستتتتتطاج الأدتتتتتاتية ل ال الع اراج تان ل16ة9ة8ة7ة6ة5ة4ة2ة1ل
م س ا الةمة التا كشتتاع 3.40إل   2.61المالمة شا المقياس المتدرج ال ماستتا سالاس كتعاس  متوستتطاكه تان لبالةمة  

م   اراج من الع اراج المتعلهة 7إل  درجة مواشا إل  ند ماة س يمتتتتتتاق إستتتتتتت ابة  شعاد عانة الدراستتتتتتة لمواشام عل  ل
م ناث كعاسنذ 15ة14ة13ة12ة11ة10ة3 اراج لبأ م المهتعناج لتطويع ماستتتتتتتدتتتتتتتاج العيادف اتجتما ية س ا الع
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م سالتا كه  بالةمة المانية شا المقياس المتدرج ال ماستتتتتتا 3.70إل   3.50المتوستتتتتتطاج الأدتتتتتتاتية ل ال الع ارف تان ل
 م س ا الةمة التا كشاع إل  درجة مواشا.2.60إل   1.81سالاس كتعاس  متوسطاكه تان ل

 سابعًا: خصائص مؤسسات الريادة اإلجتماعية وأدوارها في الجوانب التعليمية واإلدارية واإلجتماعية واإلقتصادية:  

 :بأسلوب المن ج الفيةا سالاس  ىست د  فيه  داف المهاتلة المتعمهة التدااا الداب ساتم ععض نتائج   

مدتتتتتتاسلان عل  تعامج ريادف األعماا اتجتما ية لهد قا  باتجابة عل   اا التدتتتتتتااا ث ث من الم تجتتتتتتان سال 
النا ن كمذ مهاتلت م شا ماستتتتتتتتدتتتتتتتتاج العيادف اتجتما ية شا مد نة العياض سكمتتتتتتتتمنذ إجاباك م التطعس لبداية نشتتتتتتتتأف 

  س ندث م 2011  ساأللعى شا عا  2001الماستتتتدتتتتاج التا يعملون ت ا ناث كانذ  قد  ماستتتتدتتتتة نشتتتتأج شا عا  
ت ا  تتتتارسا إل   نن البعامج سالم ادراج كمذ  لالأد ث عن نشتتتأف ريادف األعماا اتجتما ية ة س 2016نشتتتأج شا عا  

من ل ا عدف لعس من ا: إعداد دراستتتتتتتتتتتتتتة بأمية بعنوان لش م التأدياج سالت ارب سالتأمُّ ج لعساد العمل اتجتماعا 
  م من تدم  نشتتتتتتتتتتتتتتطت م اتجتما يةةشا المملفةمة سلعمل لطط كن يمية ك دن لتدريب العساد اتجتماعاان سكمكان

سكأةاا م سكهديم اتستتتتتتتتتشتتتتتتتتاراج ل مة ساتستتتتتتتتتممار مع مة س يمتتتتتتتتاق باتنمتتتتتتتتما  إل  صتتتتتتتتندسس  كاومن لعيادف األعماا 
اتجتما ية تنمتتما  تتت اب ستتتاباج ستتعود ان لبعنامج الامالة ال ا  بجتتندسس  كاومن الاس  تم من ل له العمل 

كاومن شا بعض الدساة سكمن التطعس لعدد العاملان شا م اا العيادف: ناث  تعاس  شا مشتتتتتتتتتاري  ريادف  عماا كابعة أل
شعد ريادس شا كل ماستتتدتتتة من كلك الماستتتدتتتاجة سكمن الدتتتااا عن جنس العساد اتجتماعاان:  12إل   7عدد م من 

سس  س منا بالتدتتتاناث كنوع ما تان إناث شهط شا  ند الماستتتدتتتاجة سم تلط لأكور سإناثم شا الماستتتدتتتاج األلعىة إِ 
عاماقة سمدتتتتتتتتتتتتتوا م التعليما: متنوع  45إل   20لغل ة عدد الاكور عل  اتناثة سكان متوستتتتتتتتتتتتط  عمار م  تعاس  من 

سمع م م بكالوريوسة س ناك من يأمل ما ل الماجدتتتتتتتتتتتتتتتاعة سشعد يأمل درجة الدكتورافة سلالأد ث عن المدتتتتتتتتتتتتتتتوى 
المتوستتتتطةة س ناك من لديه قدرف تدعم بعض المشتتتتاري  العيادية كونه اتقتجتتتتادس: شهد كان غالبية العساد من الط هة 

 من الط هة العليا.
 وبسؤالهم عن أدوار مؤسستكم في الجوانب التعليمية واإلدارية واإلجتماعية واإلقتصادية؟

  جاتوا بأنن ل ا  دسار شاعلة شا ال وانب التعليمية ساتدارية ساتجتما ية ساتقتجاديةة كما  لا:
 ل انب التعليما: ا
 تممل تنشتتتتتع المععشة سالوعا عن العيادف اتجتما يةة سألك بإثعام المأتوى الععلا بإستتتتتت دا  مواق  التواصتتتتتل  

اتجتمتتاعاة سإجعام ال أوث التنمويتتةة سإعتتداد سكنةاتتا سل تتاعتتة سكوزي  العتتد تتد من الفتتتب التا ك تتد  م تتاالج ريتتادف 
ل  المشتتتتاركة الم تمعية شا األنشتتتتطة التطو يةة سالم االج ال اعية متمملة األعماا اتجتما يةة سلعنامج التدريب ع

 بالدسراج التدريبية سالورش العمليةة باتضاشة لتهديم المنح التعليمية.
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 ال انب اتدارس: 

 كشات ذ إجاباج الم أوثان شا اتجابة عل   دسار م شا ال انب اتدارسة بأننه  تممنل توض  ال طط المن  يةة 
سالتن يم اتدارسة سالتوجيه ساترتتتادة ساتستتتشتتاراج التن يمية ألعماا العيادف اتجتما يةة م  الدعم الةنا للمشتتاري ة 
سكطويع سلنام قدراج العاملان من ل ا كجتتتتتتتتتتتتتميم العد د من الم ادراج سالبعامج اتجتما يةة سألك تبنام تتتتتتتتتتتتتتعاكاج 

 ساد األعماا اتجتماعاان ضمن تعامج إنتمان سكدعي  المشاري .إستعاكي ية م  الهطاع العا  سال ا ؛ لتمكان ر 
 ال انب اتجتماعا:

سقد إكةهذ إجاباك م بأنن ال انب اتجتماعا  تممل شا كشتتت ي  سكمكان الشتتت اب الدتتتعودس للمشتتتاركة الم تمعية  
أةاا م سالتأ ال النةدتتتتتتتتتتتتا تتالةاعلة شا األنشتتتتتتتتتتتتطة اتجتما ية بأنواع اة سكهديم التوجيه ساترتتتتتتتتتتتتتاد سالدعم المعنوسة 

بالمماتعف سإن از األ دان نت  ال طوف األلاعف لفل مشتتتتتتتتتتتتعسع  س تعنامج تتتفار نلوا مدتتتتتتتتتتتتتدامة لمعال ة قمتتتتتتتتتتتتايا 
 سكأدياج الم تم .

 ال انب اتقتجادس:
سيتممل بالدعم المالا لتأهاا ن ا  األنشتتتتتتتتتتتتتتطة سالمشتتتتتتتتتتتتتتتاركاج الم تمعيةة سدش  ييمة المنح التعليميةة سلنام  

صتتتندسس إستتتتممارس إجتماعا   دن إل  كمويل رساد األعماا اتجتماعاانة سقد  تتتتادسا بأنن كلك البعامج نههذ نتائج 
إي اتية متنوعة الم االج: ناث كعددج المشتتتتتتتتتتتتتتاري  اتجتما ية شا م اا العيادف اتجتما ية ساتتتفار اتجتماعاة 

مل ال اعس سالتنموس شا المملفة للماستتتتدتتتتاجة سكو ية آالن من سكمكان العساد اتجتماعاانة سالدتتتتمعة العائدف شا الع
األتتتتت ا  شا م اا العيادف اتجتما ية ساتتتفار اتجتماعاة سكمكان العساد اتجتماعاان من إنشتتتتام مجتتتتن  ريادف 
األعماا اتجتما يةة سكشتتتت ي  الشتتتت اب تتتفار ما  تعدى  لف نل مدتتتتتدا  لمشتتتتاكل الم تم  شا م االج الجتتتتأة 

تعليمة سغاعلة سيتم كهايم المشتتتتتتاري  سالبعامج بشتتتتتتكل دسرس للمأاش ة عل  كأقيه ا ال دن التا  ىستتتتتتدتتتتتتذ من  جلهة سال
 سكجأيح ما يأتاج كجأيح مدار  س كطويع تعامج سشا المتغاعاج الأد مة.

 واعها:خيرية وأنثامنًا: خصائص الريادي اإلجتماعي والثقافة الريادية لألفراد في األنشطة اإلجتماعية واألعمال ال

 :بأسلوب المن ج الفيةا سالاس  ىست د  فيه  داف المهاتلة المتعمهة التدااا المامنساتم ععض نتائج  

ف لجتتتتائص  ناث كمتتتتمنذ إجاباج الم أوثان الم تجتتتتان شا ماستتتتدتتتتاج العيادف اتجتما ية التطعُّس إل  ِعدن
للةعد العيادس اتجتماعا الممااف له عن غاعل س  م ا: بأنن الةعد العيادس  تأل   بالشغف سالداشعيةة سلديه علم سمععشة 

ة سالم اراج سكأمل المداسلية ك ال الم تم ة ساألشفار ال اابة سإل ع لواق  الم تم ة ساتيمان بأ مية المععشة العلمي
سالمبتفعف التا ك د  الم تم ة ساتدراك سالوعا أل مية المشتتتتتتتتتتتتاركة الم تمعية سال مة العاليةة سالتنوع شا عمل ال اع 
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أع  عل  سمدتتاعدف اآللعينة سالعمل دسماق م  اآللعين سشا من ومة عمل متواشهة سمندتت مة نأو  دن مأددة سال
التنوع شا األنشتتتتتتتتتتتطة اتجتما ية ساألعماا ال اعية سكنوع م االك ا لدمة للم تم  سلطعس مىدتتتتتتتتتتتتدامة لأل قمتتتتتتتتتتتايا 
الم تم  سلت طا مشتتك كه اتجتما ية سالبامية عن لعيا اتتتفار؛ لملم المغعف ما تان العمل العلأا سال اعس  دشاق 

شعاد شا األنشتتتتتتتتتتتطة اتجتما ية ساألعماا ال اعية  ا صتتتتتتتتتتتةاج العيادس لتأهاا اتستتتتتتتتتتتتدامةة كون المهاشة العيادية لج
اتجتماعا المكتد ة من مأيط الةعد س ا تعط  ا  للعيادس سكتممل تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت: اتلما  تواق  الم تم ة سنب التعاسن 

م تم  شا لسالمشتتتتتتاركة سالتواصتتتتتتل المهاشا ساتلتاا  بعملية التطويع سالنمو المدتتتتتتتمع نأو ما ي د  الم تم ة سلدمة ا
 م االج إجتما ية متنوعة صأية سكعليمية سلامية سغاع ا.

 
 :توصيات الدراسة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن ِ مة ألعماا ماسداج العيادف اتجتما يةة  س   ه لل  اج الأكومية: التتتتتتتتتتتتتتتمى قىدمذ التوصياج مجننةة سموجن
 العقاتية  س أاج الع قةة سإل  من ماج العيادف اتجتما ية.

 المقدمة للجهات ال كومية:أواًل: التوصيات 

العمل عل  إنشتتام ك جتتص  كاديما شا العيادف اتجتما ية  ستتوفق بال امعاج شا الدسا المتهدمةة سالتا ك عِ ج  .1
 م تجان شا العيادف اتجتما ية.

 العمل عل  اتتتعاث عل  ك جص ريادف األعماا اتجتما ية. .2

 م اا العيادف اتجتما ية. العمل عل  إنشام كعاسا علمية شا ال امعاج م تجة شا .3

د بال أوث شا العيادف اتجتما ية؛ لندرف المعاج  الععلية التا كتأدث عن العيادف اتجتما ية  .4 ضتتتتتتتتتتتتتتعسرف التاسُّ
 س نشتط ا.

كد ال اتجعاماج ساللوائح ساألن مة ال اصة تعيادف األعماا اتجتما يةة سكةعال دسر العيادف اتجتما ية عل   .5
 شا اتعت اراج سال طط المدتهبلية.  رض الواق  سسضعه 

 العمل عل  دعم ناضناج  عماا العيادف اتجتما ية ساتيمان بأ مات ا شا كنمية الم تم . .6
ضتتتتتتعسرف إنشتتتتتتام  امة  س ل نة ك تص ب دمة تعامج العيادف اتجتما ية ساتتتتتتتتعان دسرياق عل   عماا من ماج  .7

 ج أاج الةاعلية المعكةعة شا  عماا العيادف اتجتما ية.ريادف األعماا اتجتما يةة سكهديم نواشا للماسدا
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ضتتتتتتتتعسرف إستتتتتتتتتهطاب الم تجتتتتتتتتان شا العيادف اتجتما ية سإنشتتتتتتتتام الدسراج التدريبيةة سسرش العملة سالتدريبة  .8
سكن يم عملية المشاركة الم تمعيةة سيكون كنةاا ألك عن لعيا ال امعاج  س سزارف العمل سالتنمية اتجتما ية 

 ج التابعة ل ا. س ال اما

ات تما  بإنشتتتتام ناضتتتتناج  عماا العيادف اتجتما ية عل  مدتتتتتوى ال  اج الأكومية سغاع الأكومية سدعم ا  .9
للمنشتتتتتتتتتاج الجتتتتتتتتتغاعف  العامة ال امة  ىستتتتتتتتتوفق بما يهدمه تعنامج بادر لأاضتتتتتتتتتناج سمدتتتتتتتتتععاج التهنيةة سما كهدمه

 سالمتوسطة "منشاج" من دعم لجعماا الت ارية.

 التوصيات المقدمة لمنظمات ريادة األعمال اإلجتماعية:ثانيًا: 

إستتتهطاب الفةاماج الم تجتتة سالما لة شا ك جتتص العيادف اتجتما ية سالتعاسن م  المن ماج العالمية التا  .1
 كمااج شا م اا ريادف األعماا اتجتما ية سالمشاركة الم تمعية.

سلمدتتتتتتتتتتتتتتاسلا العيتتتادف اتجتمتتتا يتتتةة سدعم الأتتتاضتتتتتتتتتتتتتتنتتتاج كوشاع اتمكتتتانيتتتاج ال زمتتتة للعيتتتاد ان اتجتمتتتاعاانة  .2
 اتجتما ية.

 اتستةادف من ك ارب الدسا المتهدمة شا كن يم المشاركة الم تمعية. .3
األعماا شا مد نة الملك عبدالعايا العمل عل  إي اد مدتتتتتععاج ألعماا العيادف اتجتما ية  ىستتتتتوفق بمدتتتتتععاج  .4

 للعلو  سالتهنية.
 اج الأكومية سال اصة لدعم المشاري  العيادية.كةعال الشعاكة تان الهطاع .5
 لع  الدراساج ساألبأاث سعهد الندساج سالماكمعاج نوا المشاركة الم تمعية.  .6
 ات تما  تتعجمة الفتب سالدراساج التا كعكا عل    مية المشاركة الم تمعية.  .7
ة بأ مية التواصتتل اتجتما ية لاصتتكفميف التو ية اتع مية سالتمقيفية شا سستتائل اتع   المتنوعة سسستتائل  .8

 التطوع سالمشاركة الم تمعية سدسر ا ال ا  شا عملية التنمية.

 كوظيف كفنولوجيا المعلوماج ساتكجاا لتأهاا التواصل م   شعاد الم تم . .9

الأع  عل  كعايا دسر المشاركان شا ال دماج التطو ية تتفعيم م سمنأ م ت اداج كهد ع سلطاباج تكعة  .10
 ساتع ن عن  سمائ م عل  الموق  اتلفتعسنا للمن مة  س شا منجاج إع مية  لعى.

كجتتتتتتتتتتميم رسابط عل  الموق  اتلفتعسنا لمن ماج العيادف اتجتما ية لععض كتب  س  بأاث  س مهاالج نوا  .11
   مية المشاركة الم تمعية.
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وق  اتلفتعسنا ال تتا  ت تتاة سكيفيتتة   ميتتة إع ن المن متتاج عن البعامج المتتتانتتة ل تتدمتتة الم تم  عل  الم .12
 المشاركة ت ا ستع  كامل التةاصال لفل تعنامج.

إعداد إستتتتتتتبيان تستتتتتتتط ع ر س  شعاد الم تم  عن البعامج التا ل هذ سمععشة مدى كأقيه ا أل داش اة سكالك  .13
 عن ال دماج سالبعامج التا يأتاج ا الم تم  سيمكن  ن كهدم ا المن مة.

 المراجع العلمية

 : العربية أواًل: المراجع

مناهج  م. 2005 تو زينةة شعيد كامل ساتتعاهيمة معسان سعدسة عبدالعنمن  سقند ل اة عامع سعليانة للال ل
 . عمان: دار المداعف للنشع سالتوزي  سالط اعة.الدراسة العلمي: طرق الدراسة النوعي

. مجتتتتتتتتتتع: العمل التطوعي في الوطن العربيرؤية مسددددددتقبلية لتطوير  م. 2016 تو النجتتتتتتتتتتعة مدنذ مأمد ل
 المكتب ال امعا الأد ث.

. لكعجمة: عبد ال ادس سالاة سالدتتتتتتتتتتتتتتاد عبدالأليم مدخل إلى علم إجتماع التنمية م. 1992 ندرسة سلدتتتتتتتتتتتتتتتع ل
 الاياجمة اتسكندرية: دار المععشة ال امعية.

. لكعجمة: : ما ي تاج الجميع لمعرفتهريادة العمل اإلجتماعي م. 2014تورندتتتتتتتتتتا نة ديةاد سديفيسة ستتتتتتتتتوزان ل
 ع   نمد ص  مة الها عف: الدار الدسلية ل ستمماراج المهافية.

 . الفويذ: أاج الد سل.التغير اإلجتماعي والتنمية في دول الخليج العربية م. 1987بشاعة رشعذ إتعاهيم ل

. رستتتتتتتتتتتتتتتتالتتة فدة التنظيميدة لددى العدامليندور القيدادة اإلداريدة في تنميدة الثقدا م. 2014تو راسة نور التتد ن ل
 ماجدتاع غاع منشورفة جامعة مأمد ليمع بدكعف. 

. لكعجمتتة:  نتتام الب وث الكيفية في العلوم اإلجتماعية م. 2011تااعة تتتتتتتتتتتتتتتتارلان  س س ليةاة بتتاكعيشتتتتتتتتتتتتتتتا ل
 ال و عسمة الها عف: المعكا الهوما للتعجمة.

. رستتتتتتتتتتالة دكتورال غاع منشتتتتتتتتتتورفة ي في ظل ازدواجية اللغةواقع االتصددددددال التنظيم م. 2018تن زاسسة إتعاهيم ل
 .1جامعة مأمد ل مع باكنه

 . عمان: دار المداعف للنشع سالتوزي  سالط اعة.أسس الدراسة اإلجتماعي م. 2009ال و عس, مأمد مأمود ل

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 العدد الرابع عشر

  2019 – 12 – 2: تاريخ اإلصدار

www.ajsp.net                                                                                                                         5798  -2663 ISSN:  
 

67 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 .لتوزي . مجع: دار الة ع للنشع سااألسس العلمية لكتابة الرسائل الجامعية م. 1997ن اب, مأمد مناع ل

 م افظة في التربية لفلسدددفة العامة لألهداف المدرسدددية الخطة تضدددمن درجة م. 2017الأوستتتتتنيةة ستتتتتعاد ل
 . رسالة ماجدتاع غاع منشورفة جامعة ناسىة سلطنة عمان.الباطنة شمال

 . عمان: سائل للنشع.النظريات اإلجتماعية المتقدمة م. 2005الأدنة إندان ل

طريق تنظيم المجتمع: مدخل تنمية المجتمع الم لي إستراتيجيات و أدوار  م. 1984لالعة  نمد مجتطة  ل
 . مجع: المكتب ال امعا الأد ث.المنظم اإلجتماعى

 تنمية المجتمعات الم لية: نموذج المشددددددداركة في إطار ثقافة المجتمع. م. 1999لالعة  نمد مجتتتتتتتتتتتتطة  ل
 مجع: المكتب ال امعا الأد ث.

. اتستتتتتتتكندرية: اإلدارة في المؤسدددددسدددددات اإلجتماعية م. 2001العة  نمد س ش ماة ستتتتتتتامية س تدسسة  نام لل
 المكت ة ال امعية.

. المداخل العالجية المعاصددددددرة للعمل مع األفراد واألسددددددر م. 2004رتتتتتتتتتتتوانة عبدالمنجتتتتتتتتتتفة سالهعناة علا ل
 العياض: مكت ة العتد.

 . عمان: دار العاية للنشع سالتوزي .لعمل التطوعيالريادة وا م. 2013رتدسة عممان شعيد ل

. العياض:         (. المشددددداركة المجتمعية 2017العتتتتتتتتتادسة عبدالونيس س العناسة نشتتتتتتتتما س الهجتتتتتتتتا ة ياستتتتتتتتع ل
 مكت ة العتد.

. رستتتالة المسددؤولية اإلجتماعية لمنظمات القطاع الخات تجاه الشددباب السددعودي م. 2015الا عاناة متعب ل
 اع منشورفة كلية اآلدابةجامعة الملك سعودة العياض.دكتورال غ

 . عمان: دار ز عان للنشع سالتوزي .مجاالت تنظيم المجتمع م. 2014الالادسة شالمة كعيم ل

. دمشتتتتتتا:    لثقافة وال ضددددارة: مقارنة بين الفكرين الغربي واإلسددددالمي م. ا2008الدتتتتتتعادة شااد س للالة شوزس ل
 دار الةفع.

العياض: معكا الهطاع  القطاع الثالث والفرت السددان ة: رؤية مسددتقبلية. م. 2010عبدهللا لالدتتتلوماة مأمد 
 المالث ل ستشاراج سالدراساج اتجتما ية.
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دور المشدددداركة المجتمعية في رسددددم خطا وسددددياسددددات الهي ات  م. 2015الشتتتتتتعشاة ياستتتتتتع س ال اتالة سستتتتتتيم ل
جامعة شلدتتتتتتتطان لجبأاث سالدراستتتتتتتاجة الم لد ال امسة  . م لةالم لية في قطاع غزة دراسدددددة حالة بلدية غزة

 العدد األسا.

دور المشاركة المجتمعية في اإلصالح المدرسي: دراسة مقدمة لمؤتمر اإلصالح  م. 2007الشععاة تلقيس ل
 . دتا: جامعة اتماراج الععلية المتأدف.المدرسي

 . عمان: دار الةفع.التخطيا االقليمي والتنمية في الريف م. 1998الجهورة مأمد ل

 . العياض: مكت ة العبيكان.المدخل إلى الب ث في العلوم السلوكية م. 1995العدانة صالح ل

 . مجع: مكت ة األن لو المجعية.دراسات في علم اإلجتماع التنظيمي م. 1994ع  ة اعتماد مأمد ل

 كت ة األن لو المجعية.. الها عف: معلم إجتماع التنظيم م. 2013ع  ة اعتماد س نلماة إج ا ل

 . اتسكندرية: ماسدة ت اب ال امعة.التنظيم اإلجتماعي والمعايير اإلجتماعية م. 2014عبدالأمادة ندان ل

 . اتسكندرية: المكت ة ال امعية.تنظيم المجتمع والمشاركة الشعبية م. 2000العمعسة  تو الن ا مأمد ل

غاع  . رسالة ماجدتاعيمية في تفعيل تطبيق اإلدارة اإللكترونيةالثقافة التنظ م. 2011العاجاة إ  اب شارسس ل
 منشورفة ال امعة االس مية: غاف.

. اتستتتتتتتتتتتتتتكندرية: دار    نظريات ونماذج تطبيقية في طريقة العمل مع الجماعات م. 2004عطيةة عبدالأماد ل
 المععشة ال امعية.

. مفهومه، أدواته، أسدددددداليبه: الب ث العلمي.  م1988عباداجة أسقان س عدسة عبدالعنمن س عبدالأاة كا دل
 عمان: دار الةفع للنشع سالتوزي .

الريادة اإلجتماعية في الشددددددددرق  م. 2010عبدلة إ  اب سش ماة  مانة س غعينوالدة ديانا س نالدتتتتتتتتتتتتتونة جا ن ل
نغاة ك. دتا: كلية دتا الأكوميةة معكا سلةندتتتتون شا مع د تعس األوسدددا ن و تنمية مسدددتدامة لجيل المسدددتقبل

 صلتكة الةفع الععلا لل أوث سالدراساج. 

 الدودان:دار المن ومة.دور المشاركة الشعبية في التنمية الريفية. م. 2011العطاة مأمد ل
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العياض: دار الا عام للنشتتتتتتتتع تنظيم المجتمع: أسددددداسددددديات وأطر نظرية.  م. 2013عبداللطيفة رتتتتتتتتتاد  نمد ل
 سالتوزي .

 . العياض: دار الا عام.ظريات علم اإلجتماعن م. 2012الغعيبة عبدالعايا ل

 . بغداد: جامعة بغداد.دور المنظمات الريادية في ت قيق المسؤولية اإلجتماعية م. 2018الفيأانة إ مار ل

. تنظيم المجتمع في الخدمة اإلجتماعية: استراتيجيات دددددد مهارات دددددد أدوار م. 2000شعيدة قوج الهلوب مأمد ل
 مجع: جامعة الها عف.

دور المنظمات الدولية غير ال كومية في ترقية المسدددددددؤولية اإلجتماعية للقطاع  م. 2013قواستتتتتتتتتتتماة لطةال
 . رسالة ماجدتاع غاع منشورفة جامعة الأاج ل مع باكنة: ال اائع.الخات

. رسالة ماجدتاع غاع منشورفة دور المشاركة المجتمعية في تنمية المجتمع الم لي م. 2008قدسماة مناا ل
 جامعة الن ا  الولنية: شلدطان.

. spssمنهج الب ث في العلوم السددددددلوكية مع تطبيقات على  م. 2000الهأطاناة ستتتتتتتتتتالم ستتتتتتتتتتعادة سآلعسن ل
 العياض: المطاب  الولنية الأد مة.

دور المشاركة المجتمعية في ت قيق التنمية المستدامة: الخطا التنموية اإلستراتيجية  م. 2014الهااة شعيد ل
 . غاف: ال امعة اتس مية.الفلسطينيةك الة دراسية للمدن

دمشتتتتتتتا: دار  التنظيم اإلداري ال كومي بين التقليد والمعاصددددرة: الفكر التنظيمي. م. 2004الفبيدتتتتتتتاة عامع ل
 العضا للنشع.

 .ب ث في النظريات ال ديثة في مجال رعاية الشددددددباب وكيفية اسددددددتخدامها وتطبيقها م. 2012كمااة  دى ل
 معة نلوان.مجع: جا

 . الها عف: الشعكة الععلية المتأدف للتدويا سالتوريداج.تنظيم المجتمع وأجهزته م. 2009كةاسينة مأمود ل

 . الها عف: دار غعيب لط اعة سالنشع.علم إجتماع التنظيم م. 2007لطةاة للعذ ل

بأث مهد  إل  ماكمع  .دور مؤسددسددات المجتمع المدني في التنمية الشدداملة م. 2008م سسة  نمد إتعاهيم ل
 العمل ال اعس ال لي ا المالثة دتا.
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. مع د التنمية المدتتتتتدامةة    المشددداركة المجتمعية في المؤسدددسدددات غير الرب ية م. 2013مأمودة رانيا جماا ل
 جامعة الهدس.

. مجتتتتتتتتتتتتتتع: دار المععشة تاريخ علم اإلجتماع: الرواد واالتجاهات المعاصدددددددددرة م. 1986مأمدة مأمد علا ل
  امعية.ال

: سرقة علمية التدريب ال كومي لريادة األعمال في المملكة العربية السدددددعودية م. 2016الم  شاة عبدالملك ل
 مهدمة إل  ماكمع التنمية اتدارية شا ظل التأدياج اتقتجادية. العياض: جامعة الملك سعود.

: . العياضاإلجتماعية والتربوية والنفسدديةمناهج الب ث العلمي في العلوم  م. 2015مهد ة عبدالأفيف ستتتعاد ل
 دار النشع الدسلا.

التنمية المسدددددددددتدامة في المجتمع النامي: في ضدددددددددوء المتغيرات العاليمة  م. 2013ناجاة  نمد عبدالةتا  ل
 مجع: المكتب ال امعا الأد ث. والم لية ال ديثة.

 . جدل: مكت ةالعلوم اإلجتماعية والسلوكيةتصميم الب وث العلمية في  م. 2000نورسة مأمد عممان األمان ل
 لدمة الطالب.

تصددددددددميم الب وث في العلوم اإلجتماعية والسددددددددلوكية، خطوات الب ث  م. 2007نورسة مأمد عممان األمان ل
 . ال ام األساة جدل: لوارز  العلمية للنشع سالتوزي .العلمي

دورها في ت سدددددددددين خدمات  -مقوماتها  -ريادة األعمال اإلجتماعية مفهومها  م. 2016الناجمة م ادف ل
 . م لة العلو  اتندانية ساتدارية: جامعة الم معة.الرعاية اإلجتماعية

 . المغعب: مط عة الن ا  ال د دف.المناهج الكيفية في العلوم اإلجتماعية م. 2002ال عاسة الم تار ل
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Abstract 

This study discussed the role of social entrepreneurship institutions in organizing community 

participation, and to clarification the role of social entrepreneurship institutions in activating the 

process of community participation, organizing and supporting individual's volunteers to achieve 

objectives of sustainable development in Saudi society. 

The research main question: what is the role of social entrepreneurship institutions in organizing 

community participation for individuals in Saudi society? 

This study used qualitative research and quantitative method, through interviews to obtain deep 

information from officials in the social entrepreneurship institutions, also the social survey by 

employing the questionnaire to achieve objectives of the study. 

The most important results of this study: 39.2% of the sample of the study were from the educational 

level bachelor, and then graduate studies, the majority of the sample of the study 95.3% of the 

participants in the voluntary work, 50.2% of which are engaged in volunteer work in the social field, the 

highest services and programs provided to the beneficiaries of the social entrepreneurship institutions 

are the support of the productive families by 16.1% and the organization of the community participation 

by 15.2%, also the study sample individuals they agree that community participation increases the 

community's affiliation in implementing the projects and development programs, and an important 

demand in all areas of life, and that there is a neglect of the role of institutions of social entrepreneurship 

institutions important in the development process, support the incubators of social entrepreneurship and 

belief in its importance, and accelerate the pace of social entrepreneurship, and the preparation of further 

studies on community participation. 

Key words: social entrepreneurship, community participation, sustainable development, Riyadh city. 
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