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 الملخص باللغة العربية

 

ترسلل م م ملل م  وكخريطللة الطريللصعلللخ خلللص فللردي وتلللدي   لللو ي  0202تعمللم مصللر مللر خلل   ر يللة       

مسلتددفا  اللوزارا    نلو  فلت  إعلدادها بمشلاركة ميتمعيلةي واسلعةي لتراعلي  مستلبم مصَر كما يتطلعم إليه المواط

 واألهلي.ة وتدمجم معدا ر يةَ كم  مر اللطاع الخاد واألجدزة الحكومية  المختلف

وتشلدد الخطلة  وتتي  خطة التنمية المستدامة واألهلدا  المتعلللة بدلا سلبي م  تميلام لمواجدلة هلده التحلديا      

لتحديا  وعلخ الحاجة إلخ إيياد  لو  متكاملة وتغيير الدهنية السائدة واعتماد ندج إنمائي مبتكر علخ ترابط ا

 كامم عر طريص التحو  مر المبادرا  الفردية إلخ تنظي  العمم المشترك بير كافة اللطاعا . ومت

فلي كبيلرة  تحليلص زيلادة فيتطلب تحليص ر ية مصر للتنمية المستدامة اتباع ندج جديدة للتنميلة، عل وة عللخ   

جديلدة ملر الممارسلا  التلي  أشلكا  إييلاداالبتكلار االجتملاعي هلو المسلعو  علر  إ والموارد ونيلد  التمويم

 المستدامة.تساعد في تحليص التنمية الميتمعا  

عللخ  انله يسلاعد، وذلل  علر طريلص أهلدا  التنميلة المسلتدامة السلبعة عشلر يدع  جميع واالبتكار االجتماعي

تيلاوز خلص عللية جديدة وداعمة إلطار التنمية المستدامة كيلز  أساسلي لنملوذال االبتكلار والمعرفلة اليديلد و

ريللادة األعمللا   العامللة،ابتكللار الخللدما  مندللا  صلللة بميللاال  عللده لمللا للله مللر  الفدلل  التلليللدو لمواجدللة

 .الخدما (فكير في تصمي  والت االستثمار االجتماعي االجتماعية،المشاريع  االجتماعية،

 

 0202مصر ر ية  ،التنمية المستدامة ،االبتكار االجتماعي المفتاحية:الكلمات 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:Morsh2030@gmail.com


 م 0202-4-5اإلصدار:  والعشرون | تأريخ رابعالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ال

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                         224  

ISSN: 2706-6495 

 

 

Mechanisms for activating social innovation to achieve Egypt Vision 

2030 

 

Abstract  

      In light of Vision 2030, Egypt is working to create opportunities and provide 

solutions, and like the road map, it charts the features of Egypt future as the 

citizens looking forward to. So, it was prepared with wide community 

participation to consider the targets of the various ministries and government 

bodies and to integrate with it the vision of both the private and non-governmental 

sectors. 

     The sustainable development plan and its related goals provide an inevitable 

way to face these challenges. The plan stresses the interconnectedness of 

challenges and the need to find integrated solutions, change the prevailing 

mentality, and adopting an innovative and integrated development approach by 

shifting from individual initiatives to organize joint action among all sectors. 

   Achieving Egypt vision for sustainable development requires adopting new 

approaches to development, in addition to achieving a significant increase in 

funding and resources. We find that social innovation is responsible for creating 

new forms of practices that help in achieving sustainable development in societies. 

  Social innovation supports all the seventeen sustainable development goals by 

helping to create a new and supportive mentality of the sustainable development 

framework as an essential part of the new innovation and knowledge model and 

bypassing the traditional understanding to confront for its relevance to several 

areas including (innovation of public services, social entrepreneurship, social 

projects, social investment and service design thinking). 

Recommendations: Based on the results of the study, it is possible to 

recommend: Supporting social innovation according to national development 

plans by spreading the culture of social innovation, 
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providing individuals and institutions with the knowledge and skills to implement 

innovations through curricula and their specialized centers, encouraging the 

possession of social innovation tools, especially social innovation laboratories, and 

participation in setting  a national strategy for social innovation. 

Keywords: Social Innovation, Sustainable Development, Egypt Vision 2030 

 

    الدراسة:أوال: مشكلة 

 أَ  نملوذال  التنميلة  تزايَد اال
هتمامم العالمي بمفاهيَ  وأفكاَر ومبادئ  التنمية  المسلتدامة  بعلدما أصلب  يلينلام

نتائَج علخ مستوى مختللف  اللطاعلا   ال في بعض أخفصمندم الثورة  الصناعية  و تخ اآلَ   هالتلليدو  التي تنتدي

 ية  والبيئية .االقتصادية واالجتماع

الحيلاةَ  اسلتمراريتهوالتنميةم المستدامةم تعتبرم  لللةَ الوصلم بلير الييلم  الحلالي والييلم  الللادم  وت لمرم 

الوا دة ، و تخ بير الدو    اإلنسانية، وت مرم للييم  اللادم العيَش الكريَ  والتوزيَع العادَ  للموارد  داخم  الدولة  

 (.10، د 0202، وآخرو  النصر أبو  تلليص  الفيوة  وتحليص  األولويا المتعددة ، لكوندا  وسيلةم ل

عللخ  عل وة، تبلاع ندلج جديلد للتنميلة واالبتكلارا0202بحللو  ويتطلب تحليص التنمية المستدامة        

واللندج الشلاملة  المحلددة،المبتكلرة فلي اللنمدج ذا  المدلام  تحليص زيلادة كبيلرة فلي التمويلم والملوارد والطلر 

واللندج المفتلو   االجتملاعي،واللندج  الشعبية،فلرا ، والندج المتخدة علخ مستوى اللاعدة لمراعية لمصال  الا

وضللرورة إيلل   مزيللد مللر االهتمللام لللدور الميتمعللا  المحليللة علللخ مسللتوى  الرقميللة،والتعللاو  ذا  اللللدرة 

 (.0، د 0202حدة، المت األم   عدة الشعبية والطوائف المدمشة في عملية االبتكاراللا

إلللخ استكشللا  ( Westley,Antadze 0202)دراسللة   ويسللتلي وانتللادزا(  وهللدا مللا هللدف  إليللة 

عمليلة معللدة تغيلر بشلكم عميلص ك ،را  االجتماعيلةاتوسيع نطلا  االبتكل تدد  إلخ استراتيييا  وديناميكيا 

راتيييا  رصلد ودراسلة ونشلر االسلتومر تسا التدا هلم يلت   إل داث التنمية،ا  األساسية والموارد اإلجرا 

ونشللر نظريللة التسللويص لمختلفللة ونمللاذال تطبيلللا  والمبللادرا  الناجحللة وتعميمدللا، وتوصللل  الدراسللة إلللخ 

ال تياجللا  المتيللددة، بتلبيللة ااالسللتراتيييا  الناجحللة المرتبطللة  فللي فدلل  المسللارا  أو ألهميتدللااالبتكللارا  

 .( Frances&Nino,2010 ومواجدة التحديا  التنموية

تكمر أهمية االبتكار االجتماعي والليمة الم افة في تطويره ألفكار جديدة ملر أجلم تلبيلة ا تياجلا  ف

ميتمعيلة متنوعلة مثلم التيلارة المنصلفة والتعللي  علر بعلد، والصلحة العاملة و مايلة البيئلة والتمويلم المبتكلر 

ر االجتمللاعي فللي ربطلله لللطللاع العللام ورعيللة الكبللار فللي العمللر والعمللم االجتمللاعي. ويتعللزز دور االبتكللا

ر المبلادرا  العاملة المصلادفة للتللدم والرفلا  ملر أجلم بنلا  منظوملة متكامللة والخاد والميتملع الملدني عبل

األشلللخاد، وعلللال   ،األفكلللاروادو االبتكلللار االجتملللاعي بحيلللن تلللربط بلللير علللال   أول بتكلللار االجتملللاعي 
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اعي واالتصلاال  التلي لدلا أ لر يام في ظم وسائم التواصم االجتملوالتلنيا . وهدا الدور يبرز جل والمعسسا 

 .  (0202الييوسي،  العال  في التحوال  االجتماعية عبر 

للتلله وخيلر مثلا  ملا   ، فللد  للص االبتكلارم االجتملاعيم نتللائجم مدهللةم ملر  يلنم تلبيلة ا  تياجللا  النلا 

 Teachكلا أو ''علمل  ملر أجلم أمريكلا'' "التي أسس  معسسة تيتش فور أمري Wendy Kopp""ويندو كب 

for America  ،" 

تستدد م الرب  وتسعخ إلخ تطوير  التعلي   فلي األ يلا  الفليلرة فلي الواليلا   المتحلدة،  ال معسسةم  وهي

ويمي المشاريع  الصغيرة  لفلرا ي بني ديش،    جا     بزغ رائٌد آخرم "محمد يونس"، وهو الدو ابتكَر برامج تم

، الللدو يمتللل  خبللرة كبيللرة فللي ميللا  التنميللة االجتماعيللة David Ellerman"فيسللور ديفيللد إيلرمللا "البرو

َ  فلي منلاطص  الريلف  الدنديلة، ويسليَم Anil Gupta"أنيم قوبتا  والبروفيسورواالقتصادية،  ، الدو را  ييوم

 .(6، د0200 سندو،ةَ للفلرا   مر أجم تر وييدا وإيياد   م لمشك تد األفكاَر االبتكاري

تغييلللر أسللللوا الحيلللاة أو أنملللاط االسلللتد ك المرتبطلللة بالمنتيلللا  باالبتكلللار االجتملللاعي كملللا يعنلللي 

لا  والخدما  والدو قد يعدو إلخ اإلنتاال األخ لر واالسلتد ك األف لم ولكلر يعنلي االبتكلار االجتملاعي أي م

ييز فلي النلوع أو العلر  أو اللدير أو مفاهي  اجتماعية جديدة للبو  أ  جميع البشر سواسية دو  تمالعمم علخ 

االجتماعيلة، وانله ييلب أ  يتمتلع جميلع البشلر بالحريلة والمسلاواة  أولحالة االقتصادية األصم أو اإلعاقة أو ا

 . (4، د0206فارغا ، المستدامة واألما  كما هو مبير في األهدا  السبعة عشر للتنمية  واإلدماال

السلبا  الرهيلب  إ فنيلد  الديموغرافيلة  سلتيابا  للتحلديا إنشا  طر  جديدة ل وي  ذل  مر خ  

اللللومي، مللر أهلل   اإلنتللاالبللير الزيللادة المطللردة السللريعة للسللكا  فللي مصللر وبللير الزيللادة غيللر المتوافلللة فللي 

فدنللاك عللدة اعتبللارا  اجتماعيللة و لافيللة  الحاضللر،التحللديا  التللي تواجلله الميتمللع المصللرو فللي الوقلل  

الللومي  اإلنتاالوه واسعة بير معدال  الزيادة السكانية وبير معدال  الزيادة في جود فيالي و أد واقتصادية 

 . (000، د 0110 مختار ، أهدافدامما يعدو الي تعويص جدود التنمية في تحليص 

ليسلدم تلبيلة اال تياجلا  ومعاليلة علدم  سلا ومعسفيعتمد عللخ إنشلا  ع قلا  اجتماعيلة جديلدة      

فنيد  أي ا رية والمناطص الريفية ميش االجتماعي فيرتبط االبتكار االجتماعي بالمناطص الحالمساواة وال تد

النامي،  ففي الدو  المتلدمة له دور ملمو  فلي إعلادة  أوفي المناطص الح رية سوا  كان  في العال  المتلدم 

للي إ باإلضلافةعلر البلدائم    الكثافلة السلكانية تعملم كمحفلز للكشلفطص المكتظلة بالسلكا  ألالديكلة فلي المنلا

 ألجنللدا نللواع جديللدة مللر الع قللا  ومحركللا  أالمعسسللا  التللي تلللدم الخللدما  فيخلللص االبتكللار االجتمللاعي 

 .(Copus&Al Et,2017,P12 بديلة

للا دراسللة  خالللد  سللير سللعيد(    ة  مللدى تللوافر  ملومللا   االبتكللار ( علللخ معرفلل0202كمللا اكللد  أي م

فللي اليامعللا   إلدارة اليامعيللة مللر وجدللة نظللر الديئللة  اإلداريللة واالكاديميللة  االجتمللاعي كمللدخم  لتطللوير ا

 السعودية  وات   مر نتائيدا توافَر تلَ  الملوما   بدرجة منخف ة ،
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لا لملوملا   االبتكلار االجتملاعي كمخلم لتطل  ا ملتر م وير اإلدارة اليامعيلة باليامعلا  وقدم  الدراسلةم تصلورم

التنفيلد  متطلبا -المنطللا  –المفاهي   –األهدا  العامة  –الرسالة  –  الر ية  السعودية، ت مر ذل  الملتر

تلوافر الملوملا   الديناميكيلة، والتنظلي   اإلدارو  م محهوالدو مر أبرز  التطبيص( معوقا -التطبيصمرا م  –

 .(0202 سعيد،  ارد البشرية األكاديمية، واإلدارة الديناميكيةالمر ، واستلطاا المو

للا إلللخ (0202هللدف  دراسللة  رانيللا خالللد (  كمللا ب للرورة اسللتحداث آليللا   لمنظمللا   الخدمللة   اي م

االجتماعية لمواجدة التحوال ، والتطورا  والتي يمكلر أ  تكلوَ  ملر خل    إعلداد الللوى  البشلرية وتل هيلد  

حيلاة اإلنسلانية عاملة فلي االرتللا   بالهاملة  للمسلاهمة  كاستراتيييةمتطلبا   التنمية  المستدامة  وفص ا تياجا   و

وتحسلللير نوعيلللة الحيلللاة وملللر خللل   إتا لللة الفلللرد إلفلللراد الميتملللع بالمشلللاركة لتحليلللص ر يلللة الميتملللع 

 .  (0202 اليدني، ككم

تت لل  فللي آليللا  تفعيللم االبتكللار ومللر  لل  فللض  الل للية المحوريللة التللي تللدور  ولدللا الدراسللة      

 ، مللر خلل   الوقللو  علللخ آليللا  االبتكللار االجتمللاعي علللخ مسللتوى0202االجتمللاعي لتحليللص ر يللة مصللر 

  المعنية.مع وعلخ مستوى اليدا  يتاليمعية وعلخ مستوى الم

  :ثالثاً: أهمية الدراسة

 ويمكننا تحديد أهمية الدراسة في النلاط التالية: 

 ك سلللوار االجتمللاعي أهميتدللا مللر خلل   تناولدللا لموضللوع يتسلل  بالحدا للة وهللو االبتكللاتسللتمد الدراسللة  -0

 علمي مخطط يدد  إلي توفر إجابا  جديدة أكثر فعالية لتلبية اال تياجا  االجتماعية.

والتللي تمثللم خريطللة الطريللص التللي  0202تلل تي هللده الدراسللة الحاليللة كاسللتيابة لتوجدللا  ر يللة مصللر  -0

 الوطنية.تفادة مر الملوما  تستدد  تعظي  االس

لميتمعيلة المسلتدامة ولمواجدلة التحلديا  ار االجتملاعي لتحليلص التنميلة ااالهتمام العلالمي بملدخم االبتكل -0

 .ةالتلليديالمعلدة التي يصعب  لدا بالطر  

 .تعد مدنة الخدمة االجتماعية مر المدر الداعمة لميا  االبتكار االجتماعي -4

    :أهداف الدراسة رابعاً:

 .0202ليص ر ية مصر بتكار  االجتماعي لتحتحديدم آليا  تفعيم اال علىالتعرف  إلىتهدف هذه الدراسة 

 في:وتنبثق عن هذا الهدف العام أهداف فرعية تتمثل 

  ؟0202ما هي آليا  االبتكار االجتماعي علخ مستوى اليمعية لتحليص ر ية مصر  -0

  ؟0202ستوى الميتمع لتحليص ر ية مصر ما هي آليا  االبتكار االجتماعي علخ م -0

  ؟0202  المعنية لتحليص ر ية مصر جتماعي علخ مستوى اليداما هي آليا  االبتكار اال -0
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 :خامساً: تساؤالت الدراسة

  مؤداه:تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن تساؤل رئيسي 

 ؟0202ما آليا  تفعيم االبتكار  االجتماعي لتحليص ر ية مصر 

 لفرعية التالية: اإلجابة عر هدا التسا   الرئيسي مر خ   اإلجابة علخ التسا ال  اويمكر  

  ؟0202االبتكار االجتماعي علخ مستوى اليمعية لتحليص ر ية مصر  تفعيم ما هي آليا  -0

  ؟0202ما هي آليا  تفعيم االبتكار االجتماعي علخ مستوى الميتمع لتحليص ر ية مصر  -0

  ؟0202م االبتكار االجتماعي علخ مستوى اليدا  المعنية لتحليص ر ية مصر ما هي آليا  تفعي -4

   الدراسة:مفاهيم  :سادساً 

 مفدوم االبتكار االجتماعي  -

االبتكار االجتماعي: هو طلر  إجابلا  جديلدة  ( OECD'sمنظمة التعاون والتنمية )يعر  منتدى      

ما  جديلدة ملر شل ندا تحسلير نوعيلة  يلاة األفلراد، للمشك   الميتمعيلة علر طريلص تحديلد، وتللدي  خلد

ووظلائف وتنفيد عمليلا  جديلدة فلي سلو  العملم والتكاملم  لخللص كفلا ا  جديلدة،  والميتمعا ، وتحديد

جديدة، وأشكا  جديدة مر المشاركة، والعناصر المتنوعة التي تسلاه  كلم مندلا فلي تحسلير واقلع األفلراد 

   . (CSTP,2011)تمعية المستدامةوالميتمعا   لتحليص التنمية المي

ليديدة في المعسسة، وهنا كلملة تنميلة انه هـو تنميـة وتطبيـص األفكار ايعر  االبتكار بصفة عامة ب       

شللاملة فدللي تغطللي كللم شللي  مللر الفكللرة اليديللدة إلللخ إدراك الفكللرة إلللخ جلبدللا للمعسسللة  لل  تطبيلدللا 

 .(090، ص0222)حسن، راوية، االجتماعي

مر  ين وسلائلة وغاياتله  جديد، تعريف االبتكار االجتماعي بانه هو ندج األوربيويعتمد االتحاد          

تلبيلة اال تياجلا  االجتماعيلة ، وإشلراك المسلتفيدير ومسلاعدتد  ، وتحويلم الع قلا  االجتماعيلة ، يتي  

  .(02، ص 0229االسكوا، )مر خ   تحسير وصو  المستفيدير إلخ النفوذ والموارد

 ويمكن للباحث أن يعرف االبتكار االجتماعي إجرائياً :   

 .االبتكارأشكا  عملية م مر هو شك -0

 وهو نوع مر الليمة التي تختلف عر الليمة المالية أو االقتصادية . -0

 هو جملة االستيابا  التي تدد  إلي إيياد  لو  جدية للمشك   االجتماعية .  -0

 ستدامة .يركز علي الفعالية والكفا ة واال -4

 الدراسة: نوع سابًعا:

سلة الحاليلة هلو الملندج الوصلفي لتحديلد ا التدا فلض  الملندج الم ئل  للدراوبنا  عللخ مشلكلة الدراسلة وتسل     

 .0202آليا  االبتكار االجتماعي لتحليص ر ية مصر 

  امنما: المندج المستخدم : 

 .0202االبتكار الجتماعي لتحليص ر ية مصر آلليا  ن علخ : المس  االجتماعي الشامم يعتمد هدا البح
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 تاسًعا: أدوات الدراسة: 

 أدوات جمع البيانات:       (2)

وفي ضو  أسلئلة الدراسلة وأهلدافدا، ونظلرام أل  الدراسلة اتبعل  الملندج الوصلفي  فللد تل  اختيلار االسلتبيا   

المشلللروعا   يومسلللعولكللل داة ليملللع البيانلللا  والمعلوملللا ، والتعلللر  عللللخ آرا  أع لللا  ميللللس أدارة 

 . 0202  االبتكار االجتماعي لتحليص ر ية مصر ياآلالنشطة في محافظة الفيوم  و   األهليةباليمعيا  

بصورتدا المناسبة للتطبيص الميداني علخ النحلو التلالي  اإلدارةوقد قام البا ن بعدة خطوا   تخ خرج  هده 

 : 

 .والدد  مر استخدامدا األداةت  تحديد موضوع  -0

 د اإلطار النظرو الدو سو  ينطلص مندا االستبيا .تحدي -0

البا ن بالتحليص مر خاصية صد  و بلا  آداة الدراسلة ملر خل   الخطلوا     االستبيا  قاموبعد تصمي  وبنا

 التالية:

 صد  أداة الدراسة: -

 باستخدام الطريلتير التاليتير:  Validityت  التحلص مر صد  أداة الدراسة 

 (.Face validity  الظاهروالصد   -

 وبنلا  فلراتله، بعلرال االسلتبيا  فلي صلورته األوليلة فلد قام البا ن بعد االنتدا  مر إعداد االسلتبيا 

الخدمللة االجتماعيللة بيامعللة الفيللوم وجامعللة  أسللاتدة( مللر 00علللخ ميموعللة مللر المحكمللير وعللدده   

العلميلة ذا  الع قلة   التخصصلا لوا  وجامعة بني سويف، وقد راعخ البا ن في ذلل  التنلوع فلي 

 بموضوع الدراسة.

لعبارا  وت   د  العبارا  التي  صلل  عللخ  ساا نسبة االتفا  علخ ا وفخ ضو  نتائج التحكي  ت 

 ( مر المحكمير كحد أدنخ وت  تعديم بعض العبارا  وإضافة عبارا  أخرى٪02نسبة اتفا  اقم مر 

 تحليل البيانات  أدوات (0)

بضدخلا   استخدمه البا ن في إدخا  البيانا  للحاسب اآللي  ين قام البا ن وفد  Excelبرنامج اإلكسم  -

  و ساا الدرجة الكلية لكم بعلد عللي  لدة استيابا  المبحو ير علي جميع العبارا  وتيميع االستيابا

 والدرجة الكلية لكم مبحوث . 

 اختبار  . -معامم بيرسو .                             -

 الوز  المرج  . -.                     األ ادوتحليم التباير  -

 النسب المئوية -                             اللوة النسبية.   -

   Statistical Package for Social Sciences  (SPSS)الحزم اإل صائية  -
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 مجاالت الدراسة : ثامنًا: 

حافظا  جمدورية مصلر العربيلة والتلي ت  اختيار محافظة الفيوم باعتبارها إ دى مالمجال المكاني :  

تنميلة م  ومحافظة الفيوم محافظلة لدلا ملوملا  عديلدة لل0202في تعداد عام مليو  نسمة  0.040.220يلطندا 

مندللا إمكانياتدللا البشللرية  يللن يدللد  التخطلليط لتنميللة محافظللة الفيللوم الللي اسللتغ   اإلمكانيللا  والملومللا  

ي اورهلا المختلفلة لتواكلب الخطلط الطمو لة للتنميلة عللي المسلتوى الللومالبشرية لدا للدفع عيللة التنميلة بمح

 .0202والتي تتبناها الدولة 

الميلا  البشلرو للدراسلة فللام البا لن بالحصلو  عللخ دليلم ملر مديريلة  التسلاعونظلرام المجال البشري :    

معلايير وشلروط عينلة  ( ووفلص66الت امر االجتماعي باليمعيلا  النشلطة فلي المحافظلة والتلي بللا علددها  

وعي وا  يكلو  للديدا اكثلر لتنمية بصفة عامة وليس قطلاع نلتكو  اليمعية تعمم في قطاع ا إ الدراسة وهي 

عامللة فلي  أهليلة( جمعيلة 02مبادرتير  صم البحن علخ العدد الندائي للتطبيص وهو علدد   أومر مشروعير 

 قطاع التنمية بصفة عامة.

 الدراسة. أجرا فترة  المجال الزمني : -2

 للدراسة:  األوليةالمحور الثاني: تحليل البيانات 

 عينة الدراسة : ئص خصا

يشير اليدو  التالي إلي خصائص عينة الدراسة مر  ين الوظيفة، والحالة التعليمية، الحالة االجتماعية، 

 السر، عدد سنوا  الخبرة في ميا  العمم باليمعيا  األهلية. 

 ألولية لعينة الدراسةالبيانات ا (8جدول رقم )

 (النسبة المئوية  % العدد وصف العينة الصفة

 السر

 04.60 01 02: اقم مر 02مر 

 04.00 10 42: اقم مر 02مر 

 04.60 01 22: اقم مر 42مر 

 02.12 26 62: اقم مر 22مر 

 04.10 42 سنة ف كثر 62

 %022 062 اإلجمالي

 الحالة التعليمية

 0.11 04 إعدادو

 21.20 000  انوو

 6.02 02 عالي

 2.60 02 دكتوراه( –ير ماجست –دراسا  عليا  دبلوم 

 %022 062 اإلجمالي
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 الحالة االجتماعية

 04.00 00 أعزا

 00.42 002 متزوال

 2.22 0 أرمم

 0.60 2 مطلص

 %022 062 اإلجمالي

 الوظيفة

 20.00 002 ميلس إدارة

 40.61 002 المشروعا  يمسعول

 %022 062 اإلجمالي

 الخبرة

 04.00 00 سنوا  2أقم مر 

 00.00 06 سنوا  02: أقم مر  2 مر

 00.04 22 سنوا  02: أقم مر  02مر 

 04.20 66 سنة ف كثر 02مر 

 %022 062 اإلجمالي

 ويوض  اليدو  السابص الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة:

الي أفراد عينة ( مر إجم%20.00( مر أفراد عينة الدراسة يمثلو  ما نسبته  002  : ات   أ الوظيفة -0

( مر أفراد عينة الدراسة يمثلو  ما 002 ير أ    الدراسة مر الوظيفة باليمعية  ميلس إدارة( ، في

 المشروعا (. يمسعول( مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر الوظيفة باليمعية  %40.61نسبته  

( ملر إجملالي أفلراد عينلة الدراسلة %0.11( مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  04تبير أ  عدد   :التعليميةالحالة  -0

( ملر إجملالي أفلراد %21.20( مر أفلراد عينلة الدراسلة بنسلبة  000عليمية  إعدادو( ، وعدد  مر  االتد  الت

( مللر %6.02الدراسللة بنسللبة   ( مللر أفللراد عينللة02، وعللدد  سللة مللر  للاالتد  التعليميللة   للانوو(عينللة الدرا

( مللر أفللراد عينللة الدراسللة بنسللبة 02(، وعللدد  عللاليتد  التعليميللة  إجمللالي أفللراد عينللة الدراسللة مللر  للاال

دكتلوراه  –ماجسلتير  –( مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر  االتد  التعليمية  دراسا  عليا   دبلوم 2.60% 

.) 

( مر إجمالي أفلراد عينلة %04.00مر أفراد عينة الدراسة بنسبة   (00: تبير أ  عدد  الحالة االجتماعية -0

( ملر %00.42عينة الدراسة بنسبة  ( مر أفراد 002الدراسة مر  االتد  االجتماعية  أعزا( ، وعدد  

( مر أفراد عينلة الدراسلة بنسلبة 0إجمالي أفراد عينة الدراسة مر  االتد  االجتماعية  متزوال( ، وعدد  

( ملر أفلراد عينلة 2د  جمالي أفراد عينة الدراسة مر  االتد  االجتماعية  أرملم( ، وعلد( مر إ2.22% 

 ينة الدراسة مر  االتد  االجتماعية  مطلص( .( مر إجمالي أفراد ع%0.60الدراسة بنسبة  

( مر إجمالي أفراد عينة الدراسلة ملر %04.60( مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  01: تبير أ  عدد  السن -4

 (، 02: اقم مر 02ئة العمرية  مر الف
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عمريلة ( مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر الفئلة ال%04.00اسة بنسبة  ( مر أفراد عينة الدر10وعدد  

( ملر إجملالي أفلراد عينلة %04.60( مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  01( ، وعدد  42: اقم مر 02 مر 

 ، (22: اقم مر 42الدراسة مر الفئة العمرية  مر 

ي أفراد عينة الدراسة مر الفئة العمرية ( مر إجمال%02.12( مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  26وعدد   

( ملر إجملالي أفلراد عينلة %04.10( مر أفراد عينة الدراسة بنسبة  42، وعدد   (62: اقم مر 22 مر 

 سنة ف كثر(. 62الدراسة مر الفئة العمرية  

( ملر إجملالي أفلراد عينللة %04.00ملر أفلراد عينلة الدراسلة بنسلبة  ( 00:  يلن يتبلير أ  علدد  الخبرر  -2

( %00.00اد عينة الدراسلة بنسلبة  ( مر أفر06سنوا ( ،وعدد   2الدراسة مر سنوا  الخبرة  أقم مر 

( مر أفلراد 22سنوا ( ، وعدد   02: أقم مر  2مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر سنوا  الخبرة  مر 

: أقلم ملر  02 ( مر إجمالي أفراد عينة الدراسلة ملر سلنوا  الخبلرة  ملر%00.04  عينة الدراسة بنسبة

( ملر إجملالي أفلراد عينلة الدراسلة %04.20نسلبة  ( مر أفراد عينلة الدراسلة ب66سنوا ( ، وعدد   02

 سنة ف كثر(. 02مر سنوا  الخبرة  مر 

 :0202ؤية مصر ر آليات االبتكار االجتماعي لتحقيقما هي  الرئيسي:إجابة السؤال 

 ل ث  0202ر يلة مصلر الجتملاعي ملر أجلم تحليلص وتت مر اآلليا  المستخدمة لتفعيم االبتكلار ا

يللي علرال  المعنيلة وفيملامعشرا  علخ مستوى اليمعية، وعلخ مستوى الميتملع، وعللخ مسلتوى اليدلا  

 لتل  النتائج.

على مستوى  0202رؤية مصرقيق اآلليات المستخدمة لتفعيل االبتكار االجتماعي من اجل تح  -0

 الجمعية:

 0202رؤية مصر مة لتفعيل االبتكار االجتماعي من اجل تحقيق يات المستخد( يوضح اآلل7جدول رقم )

 (067على مستوى الجمعية"       )ن =  األليات"

 العبار  م

 ال إلى حد ما نعم
التكرار 

 المرجح

القو  

النسبية 

)%( 

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 الترتيب

 % العدد % العدد % العدد

0 

ننشرررررررر  قنرررررررروات  

خصصرررررة للنظرررررر مت

أفكار المواطنين في 

حرررول المشرررروعات 

تمهيررررررًدا التنمويررررررة 

 .لتنفيذها

277 66.09 60 00.62 07 22.22 684 85.09 008.22 24.02 4 

 0 24.08 002.67 86.09 690 0.05 6 06.00 97 62.40 264الجمعيررررررة تنشرررررر    0
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 العبار  م

 ال إلى حد ما نعم
التكرار 

 المرجح

القو  

النسبية 

)%( 

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 الترتيب

 % العدد % العدد % العدد

بيانرررررررررات  قواعرررررررررد

 متكاملة. الكرتونية

0 

نتعررررررررررف علرررررررررى  

د  الممارسات الجدير

الهادفررررررة لتحقيررررررق 

 التنمية.

252 56.28 220 08.02 25 5.60 669 80.50 000.22 20.92 6 

4 

نررررررردعم القررررررردرات  

االبتكاريرررررررة لررررررردى 

 العاملين بالجمعية.

290 70.08 56 02.97 28 6.74 729 88.52 006.00 24.70 2 

2 
 نأسررررض حاضررررنات 

   االجتماعي.االبتكار 
257 58.82 95 05.58 25 5.60 676 84.09 005.00 24.25 5 

6 

نرررررردعم المبررررررادرات 

الفرديررررة مررررن اجررررل 

 التنمية.

258 59.28 222 07.80 8 0.22 684 85.09 008.22 24.02 4 

2 

نرردرا المتعرروعين  

بالجمعيررررررررة علررررررررى 

كيفيرررررررررررة تنظررررررررررريم 

 المبادرات التنموية.

278 66.67 76 08.46 20 4.87 699 87.07 000.22 24.50 0 

 ا

 (85.84لنسبية)القو  ا -(28.20توسط الحسابي)الم -(687.57لمتوسط المرجح )

آليررات تفعيررل االبتكررار االجتمرراعي مررن اجررل ( والللدى يوضلل    2باسللتلرا  بيانللا  اليللدو  رقلل     

(  ويت ل  توى الجمعيرةتحقيق التنمية المجتمعية المسرتدامة مرن حيرث آليرات االبتكرار االجتمراعي علرى مسر

يابا  واللدى إ صائيام وفص ميموع التكرارا  المرجحلة لدلده االسلتمر هده االستيابا   أندا تتوزع توزيعام 

يلد   اإل صلائي( وهلدا التوزيلع %02.04( وقلوة نسلبية بلغل   00.20( ومتوسط  سابي علام  4000قدر  

علرى - اجرل تحقيرق التنميرة المجتمعيرة المسرتدامةاآلليات المستخدمة لدعم االبتكرار االجتمراعي مرن علخ أ  

الموافلة عليه بنسبة كبيرة ، وجا   استياباتد  مرتبة كما يلي وفص اللوة النسبية والنسلبة   تمستوى الجمعية 

 المرجحة:
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" نللللدع  اللللللدرا  االبتكاريللللة لللللدى العللللاملير باليمعيللللة.  جللللا   عبللللارة " األو  فللللي الترتيللللب       

ليمعيلللة عللللخ نلللدرا المتطلللوعير با جلللا   عبلللارة " الثلللاني (،  للل  فلللي الترتيلللب %00.20وبللللوة نسلللبية  

تنشللللج اليمعيللللة   (،  لللل  جللللا   عبللللارة " %02.02" وبلللللوة نسللللبية  نظللللي  المبللللادرا  التنمويللللة. كيفيللللة ت

ننشلللج  ( يللللي ذلللل " %06.01وبللللوة نسلللبية  الثاللللن " فلللي الترتيلللب قواعلللد بيانلللا  الكترونيلللة متكامللللة . 

ا قنللللوا  متخصصلللل  " ،و" لتنفيللللدها.  ة للنظللللر فللللي أفكللللار المللللواطنير  للللو  المشللللروعا  التنمويللللة تمديللللدم

نتعلللللر  عللللللخ الممارسلللللا  اليديلللللدة الدادفلللللة لتحليلللللص  " ن سلللللس  اضلللللنا  االبتكلللللار االجتملللللاعي"و

( %00.20، %04.01، %02.01التنميلللللة." فلللللي الترتيلللللب ملللللر الرابلللللع إللللللخ السلللللاد  وبللللللوة نسلللللبية  

 علخ التوالي.

 

عبارة التي لدى العاملير باليمعية والندع  اللدرا  االبتكارية  األو في الترتب  جا  والعبارة التي       

جا   في الترتيب الثاني ندرا المتطوعير باليمعية علخ كيفية تنظلي  المبلادرا  التنمويلة تتفلص ملع ورد ملر 

دعل  المبتكلرير واالهتملام  أهميلةكلد  عللخ ( والتي توصل  إلخ علدة نتلائج أبدراسة ويستلي وانتادزانتائج  

ا  الديناميكيللة الناجحللة للتوسللع فللي عمليللا  االبتكللار والتيللارا الناجحللة واستكشللا  االسللتراتييي باألفكللار

االجتمللاعي فللي المعسسللا ، والتعللر  علللخ المتغيللرا  السللريعة للمسللاهمة فللي توضللي  الع قللة بللير التغييللر 

 .األنظمةفي تل   واالستمرارية والتحو  إلخ المرونة

ارة " نلدع  الللدرا  االبتكاريلة للدى العلاملير باليمعيلة "  صلل  عبل إ ويت   مر نتلائج اليلدو    

ب هميلة دور الللدرا  االبتكاريلة فلي  األهليلةوعلي اليمعيلا   إللخ زيلادةعلخ أعلخ استيابا  وقد يرجع ذلل  

 قع في جميع مياال  التنمية المختلفة.تحليص أهدافدا التنموية وترجمة استراتيييتدا علخ أرال الوا

عبارة  "نتعر  علخ الممارسا  اليديدة الدادفلة لتحليلص التنميلة  إ ام مر نتائج اليدو  ويت   أي   

"  صل  علخ اقم استيابا  وذل  قد يرجع إلخ ضعف برامج التلدريب المتخصصلة والتطويريلة والتلدريب 

ادفلة مراكلز البحثيلة ل طل ع عللخ الممارسلا  اليديلدة الدبالمشاركة ملع ذوو التخصلص مثلم اليامعلا  وال

لتحليللص التنميللة وبالتللالي نللدرة  اضللنا  االبتكللار االجتمللاعي كمراكللز تحفللز تسللاعد علللخ ا ت للا  الريللادير 

االجتمللاعيير وأفكللاره ، وتحويللم هللده األفكللار إلللخ مشللاريع رياديللة اجتماعيللة علللخ أرال الواقللع كمشللاريع 

 عام أساسيام لتحليص التنمية الميتمعية المستدامة.ومبادرا  محركام وداف

أ  آليللا  التللي ييللب اسللتخدامدا لتفعيللم االبتكللار االجتمللاعي علللخ مسللتوى  ويتضررح ممررا سرربق :  

( نللدرا 2( دعلل   اللللدرا  االبتكاريللة لللدى العللاملير باليمعيللة، رقلل  4اليمعيللا  األهليللة يتحللدد فللي رقلل   

بتكلار االجتمللاعي   المبلادرا  التنمويللة وذلل  ملر خل   نشللر  لافلة االالمتطلوعير باليمعيلة عللخ كيفيللة تنظلي

وتنبني المبتكرير االجتماعيير، التخطيط لبرامج تدريبة لنماذال االبتكار االجتماعي ويمكر للخدمة االجتماعية 

 مختبلرا  االبتكلار االجتملاعي أنشلا تشييع الملواطنير عللخ المشلاركة فلي االبتكلار االجتملاعي علر طريلص 

ئمللة ل بتكللار والتيريللب وومللر  لل  طللر  هلللو  الع قللة وخلللص بيئللة م  أصللحاايكللو  الدللد  مندللا جمللع 

  واستراتيييا  مبتكرة للتعامم مع المشك   االجتماعية المعلدة.
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 على مستوى المجتمع: 0202رؤية مصر المستخدمة لتفعيل االبتكار االجتماعي لتحقيق  اآلليات -0

 

من اجل تحقيق التنمية المجتمعية  آلليات المستخدمة لدعم االبتكار االجتماعي( يوضح ا8جدول رقم )

 (067على مستوى المجتمع" )ن = المجتمع "المستدامة على مستوى 

 العبار  م

 ال إلى حد ما نعم
التكرار 

 المرجح

القو  

النسبية 

)%( 

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 الترتيب

 % العدد % العدد % العدد

0 

نعلرررررررررن عرررررررررن  

مسرررررررررررررررررررابقات 

 لألفكررررررررررررررررررررررررار

فررررري  االبتكاريررررة

مجرررررررال تنميرررررررة 

 المجتمع. 

247 55.26 222 07.80 29 7.20 660 80.65 002.67 26.04 5 

0 

ثقافررررررة ننشررررررر  

 اركررررررررررررررررررررررراالبت

االجتمرراعي برررين 

العررررررررررررررررررررراملين 

بالجمعيررررررررررررررررات 

 .األهلية

280 68.54 82 02.04 0 2.20 724 89.24 008.22 27.50 2 

0 

ننشرررررررررررررررررررررررررررر  

 االبتكررررررررررررررررارات

االجتماعية علرى 

 صفحة الجمعية.

252 56.28 70 07.04 44 26.48 642 79.92 020.00 25.72 6 

4 

نبنرررررري قرررررردرات 

المجتمرررررع بررررردال 

 .أدارتهمن 

260 62.67 96 05.96 9 0.07 687 85.77 009.22 26.85 0 

2 

نهررررررتم بررررررردود  

الفئررررررات  أفعررررررال

المسررررتفيد  مررررن 

الخرررررررررررررررررررردمات 

278 66.67 74 07.70 25 5.60 697 87.20 000.00 27.22 0 
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 العبار  م

 ال إلى حد ما نعم
التكرار 

 المرجح

القو  

النسبية 

)%( 

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 الترتيب

 % العدد % العدد % العدد

المقدمررررررررررررررررررررررة 

 للمجتمع.

6 

ك نشررررررررررررررررررررررررر 

المررررواطنين فرررري 

صررررررنع القرررررررار 

داخررررل الجمعيررررة 

إلقامررررررررررررررررررررررررررة 

مشرررررررررررررررروعات 

 تنموية.

272 64.24 67 05.29 09 22.86 676 84.09 005.00 26.58 4 

 (84.82القو  النسبية) -(25.07المتوسط الحسابي) -(679.00المتوسط المرجح )

 

جتماعي من اجل تحقيرق )اليات تفعيل االبتكار اال( والدى يوض  0باستلرا  بيانا  اليدو  رق   

ويت ل  ملر هلده االسلتيابا   أندلا تتلوزع توزيعلام   علرى مسرتوى المجتمرع( -التنمية المجتمعية المستدامة 

( ومتوسللط  سللابي عللام 4226إ صللائيام وفللص ميمللوع التكللرارا  المرجحللة لدللده االسللتيابا  والللدى قللدر  

يللد  علللخ أ  اآلليللا  المسللتخدمة لللدع   اإل صللائي( وهللدا التوزيللع %04.00ة بلغلل   ( وقللوة نسللبي02.02 

االبتكار االجتماعي ملر اجلم تحليلص التنميلة الميتمعيلة المسلتدامة ملر  يلن آليلا  االبتكلار االجتملاعي عللخ 

نسلبية والنسلبة مستوى الميتمع ت  الموافلة عليه بنسبة كبيرة ، وجا   استياباتد  مرتبة كما يلي وفص اللوة ال

 المرجحة :

. " األهليةاالجتماعي بير العاملير باليمعيا    لافة االبتكاراألو  جا   عبارة " ننشر في الترتيب   

الفئللا  المسللتفيدة مللر  أفعللا (   لل  فللي الترتيللب الثللاني جللا   عبللارة "  ندللت  بللردود %01.04وبلللوة نسللبية  

يتمللع بللدال مللر (  لل  جللا   عبللارة " نبنللي قللدرا  الم%02.20الخللدما  الملدمللة للميتمللع. " وبلللوة نسللبية  

( يللي ذلل "  نشلرك الملواطنير فلي صلنع الللرار داخلم %02.22. " في الترتيب الثالن وبلوة نسلبية  أدارته

االبتكاريلة فلي ميلا  تنميلة الميتملع" و "   لألفكاراليمعية إلقامة مشروعا  تنموية" و"  نعلر عر مسابلا  

ترتيلللب ملللر الرابلللع إللللخ السلللاد  وبللللوة االجتماعيلللة عللللخ صلللفحة اليمعيلللة. " فلللي ال ننشلللر االبتكلللارا 

 ( علخ التوالي.%21.1،  %00.62،  %04.01نسبية 

للفئللا   األفعللا نشللر  لافللة االبتكللار االجتمللاعي واالهتمللام بللردود  أهميللةوتشللير نتللائج اليللدو  الللي   

 و  بالبشر وللبشر ال  التنمية تك الميتمع أفرادالمستددفة وبنا  قدرا  
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ا ويت      االجتملاعي بلير العلاملير باليمعيلا    لافة االبتكلارعبارة" ننشر  إ ئج اليدو  مر نتاأي م

"  صلل  عللخ أعللخ اسلتيابا  قلد يرجلع إللخ عاملم إييلاا وهلو أ  اليمعيلا  تمتلل  ملر الخبلرا  األهلية

ز صلم بلير هلده المعسسلا  قلد يكلو  فرصلة لتعزيلوالكوادر البشرية ما يعيندا علخ ت دية هده الرسالة. والتوا

 الممارسليروتحسير العمم، وتحليص األف م، وكدل  سيسم  ويعزز تبلاد  المشلورة واإلرشلاد والنصل  بلير 

 التنمويير.

عبللارة" ننشللر االبتكللارا  االجتماعيللة علللخ صللفحة اليمعيللة."  إ ويت ل  أي للام مللر نتللائج اليللدو    

ة فاعليلة المنصلا  الرقميلة قلد يرجلع إللخ أ  ملازا  هنلاك  اجلة إللخ زيلاد صل  علخ اقم استيابا  وذل  

ووسائم التواصم االجتماعي التي يمكر أ  تسلاعد اليمعيلا  عللخ نشلر ومشلاركة المشلروعا  والمبلادرا  

 عندا الخ تلدمدا واستدامتدا ونشرها، وتعمي  التيارا الناجحة. اإلع  التنموية مر مر لة 

بنشلر  لافلة االبتكلار  الميتملع تدلت أ  آليلا  االبتكلار االجتملاعي عللخ مسلتوى  ويتضح ممرا سربق:  

ملر نشلرها عللخ مسلتوى الميتملع عللخ وسلائم ومنصلا   أكثلر األهليلةالعلاملير باليمعيلا   االجتماعي بلير

مللع االبتكاريلة فلي ميللا  تنميلة الميت األفكللارالتواصلم االجتملاعي وبالتللالي يلع ر ذلل  علللخ نلدرة المسلابلا  

الللرار داخلم اليمعيلا  فيملا يخلص المشلروعا  والمبلادرا  وبالتالي ضلعف مشلاركة الملوطنير فلي صلنع 

 التنموية.

ونستنتج مما سربق أن لتفعيرل االبتكرار االجتمراعي لتحقيرق التنميرة المجتمعيرة المسرتدامة البرد مرن   

 االهتمام باآلتي: 

 عا  والمعسسا  التنموية.ل بتكار االجتماعي باليام مخثرا الحاجة إلخ وجود  -

الفئلا  المسلتفيدة ملر  األفعلا في رصد اال تياجا  واالقترا لا  وردود  ةكنولوجيتاستخدام وسائم  -

 التنموية. والمبادرا البرامج 

الموطنير في جميع مرا م عملية التنمية مر مر لة قيلا  وتللدير اال تياجلا  وجملع  أشراكأهمية  -

 التغدية المرتدة. البيانا  والمعلوما  الي مر لة 
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على مستوى الجهات 0202رؤية مصر مة لتفعيل االبتكار االجتماعي من اجل تحقيق اآلليات المستخد  -0

 المعنية:

"على مستوى  0202رؤية مصر ( يوضح آليات تفعيل االبتكار االجتماعي من لتحقيق 9جدول رقم )

 (067)ن =   الجهات المعنية"     

 العبار  م

 ال ما إلى حد نعم
التكرار 

 المرجح

القو  

النسبية 

%() 

الوزن 

 المرجح

النسبة 

 المرجحة
 الترتيب

 % العدد % العدد % العدد

0 

نتوصررررررررل الررررررررري  

مبررررادرات تنمويررررة 

من خالل التواصرل 

مررررررررررع الجهررررررررررات 

 المعنية بالتنمية.

279 67.24 82 09.96 8 0.22 725 88.22 005.22 02.55 0 

0 

نعررررررزز التعرررررراون  

بررررررررررين المهنررررررررري 

الجمعيرررررررررررررررررررررررررررة 

ومؤسسرررررررررررررررررررات 

 المجتمع. 

247 55.26 222 42.02 22 0.75 672 80.77 000.67 29.56 4 

0 

نرردعم وجررود بيئررة  

تشررررريعية داعمررررة 

للتجررارا التنمويررة 

 الجديد .

250 56.90 222 07.80 24 5.04 670 80.92 004.22 29.59 0 

4 

نتبررررادل الخبرررررات  

مرررررررع الجمعيرررررررات 

 .األخرى األهلية

022 75.08 54 02.00 20 4.49 700 92.06 042.22 02.27 2 

2 

نشرررررررررررررررررررررررررررررررك  

المسرررررتفيدين فررررري 

تقييم المشرروعات 

التنمويرررررررة التررررررري 

 نقدمها.

272 64.24 52 29.22 45 26.85 662 80.42 002.22 29.04 5 

 (85.67القو  النسبية) -(20.85المتوسط الحسابي) -(686.02المتوسط المرجح )
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بتكرار االجتمراعي مرن اآلليات المستخدمة لدعم االوالدى يوض    (1باستلرا  بيانا  اليدو  رق      

( ويت   مر هده االستيابا   أندلا على مستوى الجهات المعنية -اجل تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة 

( ومتوسلط 0400تتوزع توزيعام إ صلائيام وفلص ميملوع التكلرارا  المرجحلة لدلده االسلتيابا  واللدى قلدر  

اآلليرررات يلللد  عللللخ أ   اإل صلللائيلتوزيلللع ( وهلللدا ا%02.62( وقلللوة نسلللبية بلغللل   00.02 سلللابي علللام  

علرى مسرتوى الجهرات   المستخدمة لدعم االبتكار االجتماعي من اجل تحقيرق التنميرة المجتمعيرة المسرتدامة

لنسللبة ، وجللا   اسللتياباتد  مرتبللة كمللا يلللي وفللص اللللوة النسللبية وا المعنيررة تررم الموافقررة عليرره بنسرربة كبيررر 

 المرجحة:

" وبللوة نسلبية الخبلرا  ملع اليمعيلا  االهليلة االخلرى.  نتبلاد " عبلارة  جلا  األو  في الترتيلب   

نتوصلم اللي مبلادرا  تنمويلة ملر خل   التواصلم ملع  جلا   عبلارة " الثلاني ( ،    في الترتيب 12.06% 

نلدع  وجلود بيئلة جلا   عبلارة " الثالن ب (،    في الترتي%00.20" وبلوة نسبية  اليدا  المعنية بالتنمية. 

نعزز التعاو  المدني بير (،    يلي ذل  " %00.1" وبلوة نسبية  شريعية داعمة للتيارا التنموية اليديدة. ت

نشللرك المسللتفيدير فللي تليللي  المشللروعا  التنمويللة التللي نلللدمدا " فللي  " ، " اليمعيللة ومعسسللا  الميتمللع.  

 الي. ( علخ التو00.4، 00.22امس وبلوة نسبية  الترتيب مر الرابع إلي الخ

عللخ  "  صلل  األخلرى األهليلةعبلارة " نتبلاد  الخبلرا  ملع اليمعيلا   إ ويت   مر نتائج اليلدو         

أعلخ استيابا  وقد يرجع ذل  إلخ عامم إيياا وهلو اليدلود المبدوللة ملر قبلم وزارة الت لامر االجتملاعي 

الملدني والتلي تديلد ملر فلرد بنلا   االجتملاعي بالتشلبي  بلير منظملا  الميتملعمتمثلة فلي مديريلة الت لامر 

فللرد التعلللي  المتبللاد  بللير المنظمللا  ذا  المسللتوى  وتنللامخقللدرا  اليمعيللا  بمسللاعدة بع للدا الللبعض 

 المتفاو .

عبارة " نشلرك المسلتفيدير فلي تليلي  المشلروعا  التنمويلة التلي  إ ويت   أي ام مر نتائج اليدو  

المسلتفيدير فلي مر للة تخطليط وتنفيلد  إشلراكيرجلع ل لعف لدمدا."  صل  علخ اقلم اسلتيابا  وذلل  قلد ن

 أهميلةاللي  باإلضلافةالمستفيدير فلي تليلي  المشلروعا  التنمويلة الملدملة  إشراكالمشروعا  وبالتالي ضعف 

 ومعيار االستدامة. ، الفاعلية، األ راالرتباط الكفا ةبالمعايير الخمسة للتليي  وه  معيار  األخد

علخ أهمية اسلتراتييية  أكد ليا  االبتكار االجتماعي علخ مستوى اليدا  أ  آ سبق:ويتضح مما 

ه اليمعيلا  عللخ تحليلص بما يعدى إلخ تلوية وتعزيلز قلدرة هلد األهليةالتشبي  وتباد  الخبرا  بير اليمعيا  

  التنمية الميتمعية المستدامة.

، كلل كثر  لل ث آليللا  م رأ  المللا  الخللاد مللع الللدع  العللام والخيللروتكاملل سرربق:ونسررتخلص ممررا 

انه ملر الممكلر اعتبلار اسلتخدام تلنيلا   أي ارئيسية تعزز التعاو  المشترك بير اليدا  المعنية وهنا يمكننا 

ر تكنولوجيا المعلوما  واالتصاال  فلي تنفيلد االبتكلارا  االجتماعيلة ملر بلير اآلليلا  الرئيسلية، فملر الممكل

واطنير علخ  م المشك   االجتماعية الكبلرى علر طريلص  توعيلة للتلنيا  الرقمية أ  تشيع المبتكرير والم

التشللبي  بللير  –تشللييع المشللاركة  -سللرعة البحللن عللر  لللو   -اليمدللور بالمشللاكم التللي تواجلله الميتمللع

 المعسسا (.
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 ثامنًا: مناقشة النتائج العامة للدراسة:

 بخصائص عينة الدراسة:  العامة المرتبعةنتائج الدراسة  أوالً:

مر نتائج الدراسة بالنسبة للمعهم الدراسي جا  في الترتيلب األو  الحاصللير عللخ معهلم علالي بنسلبة  تبير -0

إجمللالي أفللراد عينللة الدراسللة، ويشللير ذللل  زيللادة اللللدرا  المتمتعللير بالمدللارا  مللر  (%21.20 بلغلل  

 ئة معاتية ل بتكار االجتماعي. تعهلد  لخلص بي إ العلمية التي تمكر 

 اإلدارةميللالس  أع لا الدراسلة فلي الخصلائص الوظيفيلة ألفللراد عينلة الدراسلة بتللارا علدد  أفلاد  نتلائج -0

( ويلد  ذلل  عللخ %40.61والدير يمثلو  نسبة   المشروعا  ( ومسعولي%20.00والدير يمثلو  نسبته  

 يمسللعولجمعيللة والتللي بلغلل   يللن بلللا عللدد  تلللارا النسللب بيللند  وعلللخ قلللة متوسللط المشللروعا  لكللم

فلي  األهليلةلكم جمعية برغ  كوندلا انشلط اليمعيلا   6.2متوسط  أو ة( جمعي02( لعدد  00  روعا المش

 محافظة الفيوم.

الغالبية العظمخ مر عينة الدراسة مر المتزوجير  ين وصلل  نسلبتد  إللخ  إ تبير مر نتائج الدراسة أي اَ  -0

ه سليطرة العلادا  والتلاليلد التلي   إلخ طبيعة ميتمع الفيلوم، واللدو يغللب عليلوقد يرجع ذل (00.42% 

 الزواال.تشيع علخ 

: اقلم 02ملر الفئلة العمريلة  ( مر إجمالي أفراد عينة الدراسة ملر %04.00 نسبة  إ يت   مر الدراسة  -4

 يوظلف إ ملع ييلب تعتمد فئة الشباا كثلروة بشلرية الو ميت األهليةويد  ذل  علخ أ  اليمعيا   (42مر 

 .مداراتد  بشكم بنا  ومثمر

ملر سنوا  الخبرة  ( مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر %00.00بنسبة  نتائج الدراسة إلخ أ   وأسفر  -2

ملر سلنوا  الخبلرة  ( مر إجمالي أفلراد عينلة الدراسلة ملر %00.04وبنسبة   ،(سنوا  02: أقم مر  2

ملر نوا  الخبلرة  سل( مر إجمالي أفراد عينة الدراسة مر %04.20وبنسبة   ،(سنوا  02: أقم مر  02

الللدرا  والخبلرا  قلادر عللخ  ذوويرجع ذل  إلخ مر يعمم في اللطاع األهللي ملر  دوق (ف كثرسنة  02

 للو  عمليلة مبتكلرة اجتماعيلام  إليياد والتحديا  الميتمعيةالتعامم مع اال تياجا  المتيددة والمشك   

 دة التي يواجددا عالمنا.للمشاكم المعل

 :الرئيسيراسة العامة المرتبعة بالتساؤل : نتائج الدثانيًا

  ؟0202آليا  االبتكار  االجتماعي لتحليص ر ية مصر ما هي 

 ويتضمن التساؤل:

 ؟0202ما هي األهمية االجتماعية لتوفير آليات االبتكار االجتماعي لتحقيق رؤية مصر  -

ي ملللر اجلللم تحليلللص   اآلليلللا  المسلللتخدمة للللدع  االبتكلللار االجتملللاعفللللد كشلللف  نتلللائج الدراسلللة أ -

الللللدرا  االبتكاريلللة للللدى العلللاملير  فلللي دعللل عللللخ مسلللتوى اليمعيلللا  تتمثلللم  0202ر يلللة مصلللر 

باليمعيللللة، وتللللدريبد  ومتابعللللة الممارسللللا  اليديللللدة الدادفللللة وامللللت ك قواعللللد بيانللللا  للمتطللللوعير 

 اضلللللنا   وت سللللليسالميتملللللع والمسلللللتفيدير،  أفعلللللا قنلللللوا  متخصصلللللة لتلللللللخ ردود  وإنشلللللا 

 االجتماعي.ار ل بتك
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للللا أ  اآلليللللا  المسللللتخدمة لللللدع  االبتكللللار االجتمللللاعي مللللر اجللللم  أشللللار و  - نتللللائج الدراسللللة اي م

الجتملللاعي ا  لافلللة االبتكلللارعللللخ مسلللتوى الميتملللع تعملللم عللللي نشلللر  0202ر يلللة مصلللر تحليلللص 

 بير العاملير باليمعيا .

ر يللة مصللر تحليللص لر االجتمللاعي مللر الدراسللة أ  اآلليللا  المسللتخدمة لللدع  االبتكللا أي للام نتللائج وأسللفر  -

االخلرى.ودع  وجلود  األهليةعلخ مستوى اليدا  المعنية تتمثم في ، تباد  الخبرا  مع اليمعيا   0202

ر فلي جميلع مرا لم التنميلة وهلدا تتفلص ملع ورد مل المسلتفيد وأشلراكبيئة داعملة، وتعزيلز التعلاو  المدنلي 

عللللخ المفدلللوم الشلللامم ل بتكلللار االجتملللاعي كعمليلللا  والتلللي أكلللد   )ويسرررتلي وانترررادزا(نتلللائج دراسلللة 

والستكشلافا  اإلسلتراتييية والديناميكيلة الناجحلة للتوسلع فلي عمليلا  االبتكلار  وممارسا  وكمخرجا 

اللنظ  االجتماعيلة  االجتماعي في المعسسا ، وت  ير روتينية العمم والسلطة وتلدفلا  الملوارد، أو  لافلة

 .كار االجتماعيالتي تحدث فيه عملية االبت

 

 التصور المقترح

 وتتمثم مسلما  التصور الملتر  في:

 نشر  لافة االبتكار االجتماعي لدى أفراد وجماعا  ومعسسا  الميتمع.  -0

تحفيللللز اسللللتخدام وتطللللوير مندييللللا  وطللللر  االبتكللللار االجتمللللاعي واالرتلللللا  بمدللللارا  الممارسللللير  -0

 تنمويير.ال

االجتمللللاعي وعلللللخ رأسللللدا مختبللللرا  االبتكللللار االجتمللللاعي التشللللييع علللللخ امللللت ك أدوا  االبتكللللار  -0

 والمشاركة في وضع استراتييية قومية ل بتكار االجتماعي.

 تفعيم االبتكار االجتماعي لتحليص التنمية الميتمعية المستدامة.  -4

 0202االجتماعي لتحقيق رية مصر ( التصور المقترح آلليات تفعيل االبتكار 22الجدول )

 القائم بالتنفيذ التنفيذية اإلجراءات األدوات تاالستراتيجيا الهدف المرحلة
الفئة 

 المستفيد 

تحديد 

الفرص 

 والتحديات

تحديد المشكالت 

التحديات أو  أو

 الفرص

استراتيجية 

المبادأ  

 والمبادر .

لقاءات وندوات 

لتحديد الفرص 

 والتحديات

 مراجعة نتائج

 البحوث

رصد وتلقي احتياجات ومشكالت 

إشعارات ومقترحات و وأراء

الجميع عن طريق استخدام 

 التقنيات الحديثة.

 الكترونية.إنشاء قواعد بيانات -

 االبتكار. ثقافةنشر -

ت
را
تب
خ
م

 
ي 

ع
ما
جت

ال
 ا
ار
تك
الب

ا
 

ع 
عا

لق
با

(
م 
عا
ال

– 
ص 

خا
ال

– 
ي 

هل
أل
ا

– 

.)
ي
سم

لر
 ا
ير
غ

 

ع
تم
ج
لم
د 
را
أف
ع 

مي
ج

ابتكار  

 األفكار

 الجديد 

إعداد فكر  أو 

مجموعة من 

 األفكار

 واختبارها

 ةاستراتيجي

 االبتكار

استراتيجية 

 االتصال

 معسكر-الزيار  

-المسابقات  اإلبكار

-االقتراحات  صناديق

 - SWOT تحليل

 اجتماعي.مختبر  ض. تأسي

بدال من تبني قدرات المجتمع 

 .إدارته

 التوصل لمبادراتى تنموية.
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 استراتيجية

 التعاطف

استراتيجية 

 دوائر الجود 

ورش  - األفكاربنوك 

عمل قبعات التفكير 

 أراءاستعالعات 

 

اإلعداد 

 واالختبار

إثبات نجاح 

الفكر  أو توفير 

أدلة تدعم إعاد  

 صياغة الفكر 

 ةاستراتيجي

التخعيط 

استراتيجية 

 التعاون

 قوائم المهام

شبكات اجتماعية  تعوير هياكل

بط الجهود جماعية كبير  لر

 التنموية.

إعداد 

دراسة 

 الجدوى

توصل لما ال

 تنفيذهيجي 

استراتيجية 

 األقناع

اجتماعات مع ّزوي 

 الخبر 

تحفيز االبتكار االجتماعي عن 

طريق تعزيز بحوث االبتكار 

االجتماعي وجواز لالبتكار 

 االجتماعي.

التقديم 

 والتنفيذ

تنفيذ االبتكار 

وضمان 

 استمراريته

جية استراتي

 الجود 
 قائمة المهام المتابعة

 لالبتكار االجتماعي معامل أنشاء

 تعبيق النموذج التجريبي

 بناء خعة لالستدامة.

النمو 

وتوسع 

نعاق 

 النشر

تحسين نوعية 

 الحيا .

استراتيجية 

التنسيق 

 ةواستراتيجي

 التعاون

 خعة التوسع

 خعة العمل

 التسويق االجتماعي

ر توسيع مجال عمل الحل المبتك

في ألماكن التي يمكن أن يكون 

 .فيها مجدياً 

تحول المشروع إلى مؤسسة 

 اجتماعية صغير .

نشر األفكار وبلورتها بدال من 

 تقييدها بمشروع.

تغيير 

 األنظمة

ضمان استدامة 

المشروعات 

 التنموية

 ةاستراتيجي

التغيير 

 المخعط

 قياس األثر

 االهتمام بردود األفعال.

ء تشكيل تحالف يجمع شركا

 مختلفين.

تُخلق حقوق جديد  ومسئوليات 

 د جدي

 تدعم من قبل الجهات القانونية.

تمكن المستفيدين من النظم 

 الجديد .
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 (22) جدول رقم

 يوضح الجهات الفاعلة آلليات تفعيل االبتكار االجتماعي لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة
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 إللكترونيالبريد ا الموقع اإللكتروني األهداف الجامعة

الجتماعي وفص خطط التنمية دع  االبتكار ا جامعة الفيوم -0

اللومية مر خ   نشر  لافة االبتكار 

االجتماعي وتزويد األفراد والمعسسا  

بالمعرفة والمدارة لتنفيد االبتكارا  مر 

 خ   المناهج ومراكزها المتخصصة.

w.fayouhttp://ww

m.edu.eg 

ts@fayoum.e

du.eg 

 التشبي . - ظة الفيوممحاف-0

 التمويم المشترك ل بتكار االجتماعي.-

 وضع اللواعد واللوائ  واللوانيير.-

http://www.fayou

m.gov.eg/default.

aspx 

Elec_gate.fay

@gmail.com 

االتحادا   -رة اليمعيا  إدا -0

الجتماعي بمديرية الت امر ا

 بالفيوم

 تو يص وتوضي  اليدود المبزولة. -

دع  الدياكم ذا  الليمة االقتصادية -

 واالجتماعية

http://www.fngo.

org.eg/NGO/Defa

ult.aspX 

GF@fngo.or

g.eg 

 

هيئة التنمية الصناعية او مر  -4

 ع الخادينوا عر اللطا

 مسئولية اجتماعية.-

خلص فوائد تيارية ملموسة وتنافسية، تدد  

 إلخ مواجدة التحديا  الميتمعية.

http://www.ida.g

ov.eg/webcenter/

portal/IDA 

info@ida.gov

.eg 

 

 0202كار االجتماعي لتحقيق رؤية مصر تفعيل االبتتنفيذية  ( آليات20الجدول )

 آليات تنفيذية مقترحة القعاع م

 اللطاع العام 2

 إنشا  معامم ابتكار اجتماعي. -0

 تكوير شركا  ناجحة لربط اليدود الميتمعية باليدود التنموية. -0

 رة.تشييع التمويم المشترك للمشروعا  التنموية المبتك -0

 عزز االبكار.وضع اللواعد واللوائ  واللوانير التي ت -4

 اللطاع الثالن 0

 المبدولة.تو يص وتوضي  اليدود  -0

 االرتلا  بمدارا  الممارسير التنمويير. -0

 التطوعي.بالعمم  االهتمام -0

 تخصيص الوق  والمكا  ل بتكارا  االجتماعية -4

 اللطاع الخاد 0

 ت  ير اييابي تياه الميتمع. االجتماعية إل داث ةالمسعوليتبني - -0

 لموجدة نحو الغرال االجتماعي.دع  األعما  ا -0

تنميللة مدللارا  االتصللا  االجتمللاعي لللدى العللاملير لللدع  االبتكللار - -0

http://www.ajrsp.com/
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http://www.fngo.org.eg/NGO/Default.aspX
http://www.fngo.org.eg/NGO/Default.aspX
http://www.fngo.org.eg/NGO/Default.aspX
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http://www.ida.gov.eg/webcenter/portal/IDA
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 االجتماعي.

 ةلمواجدلللتبنلللي اسلللتراتييية ل بتكلللار االجتملللاعي للللدى المعسسلللة - -4

 التحديا  الميتمعية.

4 
اللطاع غير 

 الرسمي

 تلليدية.جديدة وغير  االسدام في إيياد  لو  -0

 لتعزيز االبتكار االجتماعي. دع  التمويم المشترك -0

 خلص قواعد ولوائ  تعزز االبتكار االجتماعي فتخدم اليميع. -0

 تيميع اللوى االجتماعية المختلفة  و  هد  مشترك. -4
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