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المقدمة وهيكل الكتاب

ق��د يبدو جمال الري��ادة االجتماعية جدي��دً ا لكنه لي�س كذل��ك ،فالعمل من �أجل
امل�صلحة املجتمعية وتعميم املنافع على ال�شعب عمل قدمي جد ًا ،لكن اجلديد هنا-
واجلدي�� َر بالذك��ر  -هو جمموع��ة الأدبيات التي حتاول تقدمي امل�س��اعدة للمجال
اخلريي والتطوعي يف ا�ستك�شاف امل�شاريع االجتماعية وتنميتها.
ه��ذا الكت��اب هو خطوة مهم��ة يف هذا االجتاه ،فنحو ع�ش��رين كاتب�� ًا ذوي خلفيات
ريادي��ة وخريي��ة �س��اهموا يف ه��ذا الكت��اب؛ لي�ش��اركوا الآخرين ق�ص���ص جناحهم
و�إخفاقاته��م؛ ولن�ستخل���ص منه��ا درو�س�� ًا ت�ض��يء لن��ا درو ًب��ا يف جم��ال الري��ادة
االجتماعية.
تب��د�أ ف�صول هذا الكت��اب بالأمور املتعلقة بت�أ�سي�س امل�شاري��ع االجتماعية وبنائها،
ومت�ض��ي بتدرج عرب تقني��ات االبتكار ،والت�سوي��ق ،وبيع اخلدم��ات واملنتجات� ،إىل
ق�ضاي��ا �أك�بر ك�إدارة الأداء والتقني��ة ،وق�ضاي��ا القي��ادة ،ومناق�ش��ة بع���ض الأمور
ال�صعب��ة واملعقدة التي تتعل��ق بتقليل الإنتاج واخلدم��ات �إىل الإغالق والإفال�س.
هذه الف�صول مق�سمة �إىل ثالثة �أق�سام رئي�سة:
الق�س��م الأول :ح��ول الت�أ�سي���س والهيكل��ة .والق�س��م الث��اين :ح��ول النظري��ات
واملنهجي��ة� .أما الق�سم الثال��ث والأخري :فهو يدور حول ق�ضاي��ا القيادة والإدارة.
ٌّ
ودرو�س عمل عليه��ا رواد اجتماعيون يف
من��اذج
كل م��ن هذه الأق�س��ام يحتوي على
َ
ٍ
�سبيل تقدمي اخلربة والن�صيحة للمتجهني �إىل هذا املجال من الأعمال.

القسم األول

التأسيس
فصل :التوفيق بين رسالة المؤسسة وعملها

ر�سال ��ة امل�ؤ�س�س ��ة الريادي ��ة هي قلبها الناب�ض ،وما مل يت ��م التوفيق بني الر�سالة والعم ��ل االجتماعي الذي تقوم به
امل�ؤ�س�س ��ة �سي�ص ��بح ن�ش ��اطها جمرد عمل اعتي ��ادي ال يندرج حتت مفه ��وم الريادة االجتماعية� .إن ما ت�س ��عى �إليه
الريادة االجتماعية لي�س جمرد تقدمي خدمات جمانية ،و�إمنا خلق قيم ومكا�سب للتجمع الب�شري يف حميط معني
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من خالل ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة وم�شاريعها ،وهذا ما قام به "كيث �أرتن" م�ؤ�س�س "ترو�سا" وهو برنامج طويل املدى
لإيواء مدمني املخدرات وم�ساعدتهم من خالل تقدمي العالج لت�أهيلهم وحتويلهم �إىل �أع�ضاء فاعلني يف جمتمعهم
من خالل التعليم ،والتدريب املهني ،والرعاية ال�شاملة.
ت�أ�س�س ��ت "ترو�س ��ا" يف  ،1994وتقوم بتح�ص ��يل عوائدها وتوفري ميزانيتها من خالل عدة م�ش ��اريع و�أعمال ت�شمل
التموي ��ن ،والأث ��اث ،ورعاي ��ة احلدائق ،والنق ��ل ،وبرامج �س ��ياحية يقوم بالعم ��ل فيها والتدرب م ��ن خاللها الفئة
امل�ستهدفة من املن�ضمني لهذا الربنامج.
�إن ما تقوم عليه هذه التجربة  -التي ا�شتمل عليها هذا الف�صل  -هو كيفية التوفيق بني الر�سالة الريادية وم�شاريع
امل�ؤ�س�سة ،بحيث تكون النتائج مر�ضية ومربحة لكل الأطراف امل�شاركة يف هذا الربنامج.
ولعل من �أهم الأفكار التي ا�شتمل عليها هذا الف�صل ما يلي:
�إيج ��اد اال�س ��تثمار املنا�س ��ب :والذي وجدته "ترو�س ��ا" مث ًال يف جمال خدم ��ات النقل ،فجعلته حم ��ور العمل يف
امل�ؤ�س�سة.
ا�س ��تخدام امل�شروع احلايل لفتح م�ش ��روع جديد :وهذا ما فعلته "ترو�سا" يف انطالقها يف توفري ال�سكن من نقل
الأثاث واملتاجرة به.
ناجح ��ا يف عملك اال�س ��تثماري؟ �إذ من خالل جتربته ��ا الريادية وجدت "ترو�س ��ا" �أن مفتاح
م ��ا ال ��ذي يجعلك ً
النجاح يف اخلدمات التي تقدمها هو الرتكيز على ما يف�ضله العمالء وتطويره.
دعاية غري متوقعة :حيث �إن العمل بجد يف امل�ش ��اريع الريادية يجعل من م�ؤ�س�س ��تك �أداة يف �صناعة الر�أي العام
وممثلاً لل�شريحة التي تخدمها.
معايير التوفيق بين الرسالة وأفكار العمل هي:

 .1اعتبار الر�سالة �أولاً  ،والبحث عما ي�ساهم يف حتقيقها من الأعمال.
 .2قابلية الربح.
 .3العمل على نقاط القوة لديك واملهارات التي تتفوق فيها يف اختيار العمل.
 .4مراعاة حدودك املالية.
 .5الفئة التي ت�ستهدفها من خالل ن�شاطك ،ومراعاة نقاط القوة ونقاط ال�ضعف لدى الآخرين.
 .6ال�سمعة :وكيف �سينعك�س هذا امل�شروع على �سمعة م�ؤ�س�ستك؟.
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فصل :التوازن بين
التأثير واألرباح
حتتاج امل�ؤ�س�س ��ة االجتماعية �إىل ٍّ
كل من الر�س ��الة والأرباح لتحقق جناحها امل�أمول .لكن امللحوظ يف الواقع العملي
ب�شكل متكرر ت�صادم هذين العن�صرين� ،أعني العن�صر الر�سايل والعن�صر الربحي .حيث يقدم لنا "كيفني لين�ش"
و"جوليو�س وولز" من خالل هذا الف�صل كيف ميكن لهذا النزاع �أن يكون داف ًعا لك ولفريق عملك ومل�ؤ�س�ستك من
خالل خلق توازن بينهما وذلك من خالل عر�ض مبادئ مقرتحة؟.
المبادئ التوجيهية المقترحة واألسئلة التي يفترض أن توجهها لنفسك:

املوظف���ون :م ��ا ه ��و دورك مع موظفيك؟ ،هل هم جمرد و�س ��ائل لتحقي ��ق غايتك� ،أم هم مكون �أ�سا�س ��ي لكيان
م�ؤ�س�ستك؟ ،وكيف تتجلى هذه العالقة يف عملك وهيكلته؟.
املجتم���ع :م ��ا عالقتك مع جمتمعك؟ ،هل هو جمرد مكان �ص ��الح لال�س ��تثمار؟ ،هل انتقال ��ك عن هذا املجتمع
�سيكون له �أثر ما؟.
البيئة :ما الأ�ش ��ياء التي ت�س ��تطيع �أن تفعلها والأ�ش ��ياء التي متتنع عنها يف �س ��بيل حتقيقك للأرباح؟ ،ما غاية
حتقيق الأرباح لديك؟ ،من هو امل�ستفيد من هذه الأرباح؟.
الأجور :كيف يتم ح�س ��اب الأجور؟ ،وما هي التزاماتك نحو توفري الأجور املنا�س ��بة؟ وما هي املزايا التي تلتزم
بتقدميها؟.
احلوكمة :لأي جهة تخ�ضع م�ؤ�س�ستك للم�ساءلة؟ ،وما هي اجلهة التي تخ�ضع �أنت كقائد ملحا�سبتها وم�ساءلتها؟.
�صناعة القرار :ممن �س ��تطلب امل�شورة والر�أي املهني والن�صيحة؟ ،هل �ستتخذ القرارات بالتوافق والإجماع �أم
من خالل �سل�سلة من الرتا ُت ِب َّية؟.
�أخالق العمل :ماهي الأحكام وال�شروط الأ�سا�سية التي �سوف يجري عليها العمل؟.
التعددية :من هم الذين ت�سعى جللبهم للعمل معك؟ ،ومن هم الذين ترحب م�ؤ�س�ستك بقبول طلبات تعيينهم؟.
التطوي���ر ال�شخ�صي� :إىل �أي مدى �س ��تكون م�ؤ�س�س ��تك عامال يف تطوير املوظف�ي�ن العاملني فيها؟ ،و�إىل �أي حد
ميتد حتفيزك وت�شجيعك لهم؟.
الدعاية وال�سيا�سة العامة :ماهي الق�ضايا االجتماعية التي تتحم�س لها م�ؤ�س�ستك؟ ،وهل ت�سعى للت�أثري يف هذه
الق�ضايا من خالل عملك فقط؟ ،وهل �ستكون امل�ؤ�س�سة �صوت املجتمع؟.
جناحا بالن�س ��بة لك؟ ،و�إىل �أي مدى �أنت م�ستعد لل�صرف
الت�أثري :كيف �س ��تقي�س ت�أثريك؟ ،وما الذي �س ��تع ُّده ً
على عملية القيا�س هذه؟ ،وما مدى انفتاحك على اقرتاحات التغيري التي تقرتحها نتائج القيا�س؟.
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فصل :التخطيط للعمل من
أجل تعزيز األثر االجتماعي
يناق�ش هذا الف�ص ��ل كيف ميكن كتابة خطة عمل تراعي فيها الأثر االجتماعي واملايل؟ ،وكيف ت�س ��تطيع امل�ؤ�س�س ��ة
االجتماعية �أن تقنع ممُ َ ِّوليها �أن النتائج الإيجابية �ستبقى م�ستمرة مع ا�ستمرار امل�ؤ�س�سة؟.
يف هذا الف�صل يعر�ض "�أندرو وولك"  -بعد ا�ست�شارة عدة قطاعات ت�شمل احلكومية واخلريية و اخلا�صة -أربع
خطوات إليجاد حلول مبتكرة للمشاكل االجتماعية ،ومل�ساعدة م�ؤ�س�ستك يف ت�سريع ت�أثريها يف املجتمع وزيادته.
الخطوة األولى:

التخطيط للتخطيط

الخطوة الثالثة:

وضع استراتيجية للتنفيذ وقائمة للمهام

تعيني اجلدول الزمني.
انتق جمموعة العمل املنا�سبة للتخطيط.
حتدي ��د الق ��درات التنظيمية لتنفيذ ا�س�ت�راتيجيات
قم بتنفيذ �إجراءات الدعم والقبول.
الت�أثري االجتماعي.
طور خطة العمل.
فريق العمل والإدارة.
قم ب�إجراء "حتليل الفجوة" لتجنب ازدواجية العمل.
اال�ستدامة املالية.
الت�سويق.
الخطوة الثانية:
التقنية.
بلورة نموذج األثر االجتماعي
ال�سيا�سات العامة.
حدد امل�شكلة االجتماعية.
قيا�س الأداء والت�أثري االجتماعي.
ت�ص ّور النجاح.
تخفيف املخاطر.
حدد م�ؤ�شرات الت�أثري.
�ضع بيانا للمهمة.
الخطوة الرابعة:
�ش ِّكل منوذج الت�شغيل.
االنتهاء من وضع خطة األعمال والبدء
ط َّور ا�سرتاتيجيات الت�أثري االجتماعي.
بالتنفيذ

Succeeding at Social En
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فصل :الدورة المالية لمشاريع المؤسسة االجتماعية

امل�شاريع اخلريية ال ت�ستطيع التحرك بدون الو�صول �إىل ر�أ�س املال ،فهي حمتاجة �إىل �أنواع خمتلفة من ر�أ�س
امل���ال ،وم���ن م�ص���ادر متعددة ومتباينة على مدى عمر امل�شروع .عادة ما تتحرك امل�شاريع عرب �أربع مراحل هي:
الت�أ�سي�س ،التوطيد ،التو�سع ،الن�ضج .ويف هذا الف�صل نعر�ض لهذه املراحل ونذكر العقبات التي تعر�ض فيها.
مرحلة التأسيس :ما هي التحديات التي ستعرض لك في هذه المرحلة؟.

حتويل فكرتك �إىل منتج �أو خدمة للتداول.
الت�أكد من وجود الأ�شخا�ص املنا�سبني واملهارات املطلوبة لتنفيذ م�شروعك.
ت�أمني الزبائن وك�سب القبول يف ال�سوق.

مرحلة التوطيد :ما هي التحديات التي ستعرض لك في هذه المرحلة؟

دعم مركز امل�ؤ�س�سة يف ال�سوق من خالل تو�سيع قاعدة العمالء.
�صقل املنتج �أو اخلدمة ا�ستجابة ملالحظات العمالء.
املحافظة على ر�أ�س املال.
بناء البنية التحتية الداخلية مل�ساعدتك يف تنمية م�شروعك.

مرحلة التوسع :ماهي التحديات التي ستعرض لك في هذه المرحلة؟

التعامل مع قدر �أكرب من املناف�سني.
العثور ب�شكل م�ستمر على طرق لتح�سني كفاءة امل�ؤ�س�سة يف �سبيل خف�ض التكاليف.
حتتاج �إىل املزيد من النا�س والأنظمة للحفاظ على النمو.
املحافظة على الرتكيز.
تغذية احتياجات ر�أ�س املال املتزايد على امل�ؤ�س�سة.

مرحلة النضج :ماهي التحديات التي ستعرض لك في هذه المرحلة؟

مواكبة تناف�سية ال�سوق وديناميكيته.
حت�سني الفعالية والكفاءة.
اال�ستفادة من الفر�ص اجلديدة مع �إبقاء العني على الربحية الأ�سا�سية.
�إدارة احتياجات ر�أ�س املال املتزايد يف الأعمال التجارية.

النجاح يف الريادة االجتماعية :درو�س عملية م�ستفادة للم�ؤ�س�سات اخلريية والريادية

القسم الثاني

المنهجيات
فصل :تطوير اإلنتاج أم تطوير الخدمة؟

�إن �أي عملي���ة تد�ش�ي�ن مل�ؤ�س�سة �سواء �أكان���ت ربحية �أم غري ربحية ت َعدُّ عملية حمفوفة باملخاطر ،كما هي احلال
يف عملي���ة تطوي���ر املنتجات اجلديدة �أو اخلدمات يف امل�ؤ�س�سة اخلريية .ففي الغالب يف�شل كثري من امل�ؤ�س�سني
يف ه���ذه املرحل���ة ،ويعر����ض هذا الف�صل الو�سائ���ل والإجراءات اجليدة امل�ساعدة عل���ى التخطيط من �أجل تقليل
املخاطر واختيار �أكرث الأفكار جدوى.
فمن خالل خم�س خطوات يعر�ض "مارك لو راجنر" جتربته يف م�ساعدة امل�شردين واملحتاجني وحتويلهم �إىل
قوى عاملة وتتلخ�ص هذه اخلطوات فيما يلي:
الخطوة األولى :حتديد ما �إذا كانت مهمة املنظمة مت�صلة با�سرتاتيجية الدخل املكت�سب �أم ال.
الخطوة الثاني :النظر يف احتياجات امل�ستفيدين من املنظمة (عمالء� ،أو �أع�ضاء جمل�س �إدارة� ،أو �أن�صار).
الخطوة الثالثة :البحث عن القوا�سم امل�شرتكة بني ر�سالة امل�ؤ�س�سة وامل�ستفيدين منها ،من خالل العنا�صر التالية:
الروتني.
الب�ساطة واالن�سجام.
حجم امل�شاريع.
وحدة املوقع.
الإ�شراف.
املهجرين.
تقليل الع ّمال ّ
الأجور املقبولة.
الخطوة الرابعة :حتديد امل�شاريع املحتملة.
الخطوة الخامسة :حتديد امل�شروع وتخطيطه.
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فصل :الصورة واإلعالن والتواصل
يعر����ض هذا الف�ص���ل جتربة "مارت���ن �شوارتز" رئي����س " َمر َك َبات
م���ن �أج���ل التغي�ي�ر" ،وكي���ف ا�ستطاع���ت م�ؤ�س�سته ت�شكي���ل �صورة
جتاري���ة قوي���ة من خالل تقدمي منتجات جي���دة وخدمة متميزة
للزبائ���ن؟ .ويبني كيف �أن احلم�ل�ات الدعائية والإعالنات تعمل
على جذب عدد �أكرب من العمالء وانت�شار �أكرث للم�ؤ�س�سة.
ونعرض هنا للخطوات المتبعة لبناء صورة شركة سيارات موثوقة وذات سعر معقول:

 .1ت�سعري ال�سيارات ب�أ�سعار �أقل من �أ�سعار ال�سوق احلالية.
 .2التربع ب�صايف الربح �إىل الأعمال الريادية التي تقوم بها م�ؤ�س�سة "مركبات من �أجل التغيري".
 .3تقدمي �سيا�سة اال�سرتجاع خالل ثالثة �أيام من تاريخ ال�شراء.
 .4تقدمي �ضمان مدة �ستة �أ�شهر على الأقل.
 .5تزويد العمالء بفر�صة ملراجعة �صفقات املناف�سني من خالل موقع امل�ؤ�س�سة عرب الإنرتنت.
 .6تقدمي خدمات متميزة للم�شرتين.
الدروس المستفادة من هذه التجربة:

معرفة الزبائن املحتملني.
حتديد ما تريده من الزبائن.
الو�صول للعميل يف وقت يكون فيه م�ستقر ًا اقت�صاديا.
معرفة مقدار املال الذي حتتاج �أن يدفعه العمالء لك لإجناح م�شروعك.
وفيما يتعلق بإنشاء الحملة األمثل للدعاية واإلعالن يجب هنا:

حتديد املوقع الأن�سب للحملة بناء على مواقع العمالء املح َت َملني.
حتديد الأوقات التي حتتاجها لبثِّ ر�سالتك لتحقيق العدد املطلوب من االنطباعات.
ت�صميم ر�سالة من �ش�أنها �أن تلهم الزبائن للعمل معك.
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فصل :زيادة المبيعات من خالل خدمة متميزة للعمالء
فزي���ادة عوائ���د املبيع���ات مع زي���ادة التجويد يف العمل ه���ي الرتكيبة املقدّ�سة يف عمل الري���ادة االجتماعية .ففي
هذا الف�صل �ستتعرف كيف ت�ساهم اخلدمة املتميزة للعمالء يف الت�أثري على عن�ص َري هذه الرتكيبة من خالل
جترب���ة ك َّر�س���ت �أبحا َثه���ا يف تطوير خدمة العمالء م���ن خالل النظ���ر �إىل تناف�سية ال�سوق ،و�أ�سع���اره ،و ُف َر ِ�صه،
وحتليل كل هذا للو�صول �إىل �أمثل اال�سرتاتيجيات يف التعامل مع العميل.
نتيجة هذه األبحاث تتلخص في نقطتين محوريتين:

النقطة األولى :معاملة الزبائن ب�أف�ضل الطرق يح ِّو ُلهم �إىل مراكز للإعالن عن خدماتك ومنتجاتك.
النقط��ة الثانية :حتوي���ل امل�شاكل وال�ش���كاوى �إىل �أف�ضل �أدوات املبيع���ات اخلا�صة بك؛ لأنه���ا تك�شف لك رغبات
العمالء وتوجهاتهم.
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Succeeding at
Social Enterprise
الفصل التاسع :استراتيجيات االبتكار والتقنية
م�ؤ�س�س����ة "مي�ش����ن في�ش" التي يبلغ عمرها عقداً من الزمن ن�ش�أت كتح ٍّد لق�ضية التربعات العينية من خالل
ربعني من تقدمي اخلدمات والتربعات العينية لها ،و�إقامة
تطويره����ا لبيئ����ة رقمية على االنرتنت ،مت ِّكن املت ِّ
معار�����ض له����ذه التربع����ات لتحويله����ا �إىل مبال����غ مالي����ة .يف ه����ذا الف�ص����ل يق����دم القائم����ون على ه����ذه امل�ؤ�س�سة
خم�����س ا�سرتاتيجي����ات م َّكنتهم من البقاء يف مقدمة امل�ؤ�س�سات التي جنحت يف التعامل مع التقنية وحت ُّوالتها
ال�سريعة.
وهذه االستراتيجيات هي:

 -1ال تقم بالعمل لوحدك.
فهناك الكثري من �ش ��ركات التقنية املحرتفة ميكنك �أن تك ِّون �ش ��راكة ا�سرتاتيجية معها لتغطي اجلانب التقني من
العمل بكفاءة عالية.
 -2اجعل اخلدمة اخلا�صة بك مريحة ومالئمة.
 -3ركز على النوعية ال الكيفية يف التعامل مع املجال التقني.
 -4ا�س�أل عمالءك عن الأمور التي ّ
يف�ضلونها ويبحثون عنها من خالل:
ا�ستطالعات ر�أي.
م�سوحات ميدانية.
 -5ثق بنتائج قيا�س الر�أي واال�ستطالع ،وقم بالتعديالت املطلوبة.
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فصل :بناء نظام
لقياس األداء

حتت����اج امل�ؤ�س�س����ة �إىل معرف����ة م����ا �إذا كانت تق����دِّم فارقاً حقيقي����اً يف الواقع �أم ال .ففي ه����ذا الف�صل يبني �صاحب
التجرب����ة كي����ف ي�ساهم نظام قيا�����س الأداء يف امل�ؤ�س�سة يف �إعطاء �صورة وا�ضح����ة لعملها ،وتطورها ،وقربها من
�أهدافها وحتقيق ر�سالتها.
ُ
الفصل خمس خطوات عملية لبناء نظام قياس األداء في مؤسستك ،وهي:
ويقدم
الخطوة األولى :التخطيط للقياس من خالل:

ت�شكيل فريق عمل.
�إجراء تدقيق قيا�س الأداء ،وذلك من خالل:
 .1معرفة امل ِقي�س.
 .2معرفة وقت القيا�س وموقعه.
� .3أين وكيف مت تخزين البيانات؟.
 .4كيف ت�ستخدم وتراجع امل�ؤ�س�سة هذه البيانات؟.
الخطوة الثانية :اختيار المقيس ،وهذا يشمل:

 .2اال�س ��تطالعات الورقية �أو التي على �شبكة الإنرتنت
�أو اال�ستبانات� ،أو ا�ستطالعات الهاتف.
حتديد مكان تخزين البيانات ،والتي ت�شمل:
 .1برنامج جداول البيانات.
 .2قواعد بيانات موحدة.
 .3قواع ��د البيان ��ات امل�ص ��ممة خ�صي�ص ��ا لأغرا� ��ض
القيا�س� ،أو غريها من الربامج.
تعيني امل�س�ؤوليات.
الخط��وة الرابعة :التحضي��ر الس��تخدام البيانات،

حدِّ د م�ؤ�شرات القيا�س ،والتي ت�شمل:
وتتضمن:
 .1م�ؤ�شرات ال�صحة التنظيمية.
فهم لوحات املعلومات.
 .2م�ؤ�شرات �أداء الربنامج.
بناء لوحات املعلومات.
 .3م�ؤ�شرات الأثر االجتماعي واالقت�صادي.
اخ�ت�ر امل�ؤ�ش ��رات لتوف�ي�ر جمموع ��ة متنوع ��ة م ��ن خطة ملراجعة الأداء ب�شكل اعتيادي.
اال�ستعداد للتعلم .والت�صرف على �أ�سا�س البيانات.
البيانات ،والتي تت�ضمن:
 .1البيانات الكمية مقابل البيانات النوعية.
الخط��وة الخامس��ة :وضع نظام قي��اس األداء حيز
� .2أرقام �صحيحة مقابل ن�سبة البيانات.
العمل.
حدد م�ؤ�شرات حتريك ال�سلوكيات الفعالة.
الخطوة الثالثة :تحدي��د كيفية القياس ،وذلك من

خالل:

�إعداد �أدوات القيا�س ،وتت�ضمن:
� .1أ�شكال املدخالت ،وتتبع جداول البيانات.
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القسم الثالث

القيادة

فصل :القيادة المميزة لمجلس اإلدارة

تع���اين امل�ؤ�س�س���ات يف بداياته���ا م���ن بل���ورة ثقافة معينة ب�ي�ن �أع�ضاء الإدارة تع���زز من قوة امل�ؤ�س�س���ة ،وتر ِّكز على
ر�سالتها الرئي�سة وتقلل من املخاطر امل�ستقبلية لها.
فيما يلي نقدم �أهم الدرو�س امل�ستفادة من جتارب الريادة االجتماعية يف هذا الف�صل ،ونتعرف على خ�صائ�ص
جمل�س الإدارة الناجح.
مع ��اين القيادة ال تكون متوف ��رة عند كثري من املتطوعني للعمل يف جمل�س �إدارة امل�ؤ�س�س ��ات االجتماعية ،وعليه
فيجب تثقيف �أع�ضاء املجل�س وتدريبهم على تلك املعاين والقيم القيادية.
جمل� ��س الإدارة م�س� ��ؤول ع ��ن �أداء املوظفني التابعني له ،كما �أن املدير م�س� ��ؤول عن �أداء جمل� ��س الإدارة ،وهذه
العالقة املرتابطة تخلق جوا من االن�سجام بني فريق العمل يف حالة ا�ستيعاب مزاياها.
الإدارة اجليدة ترتك هام�ش ًا للتحرك والإجناز لأع�ضاء جمل�س الإدارة ،وال حتتكر القرارات التطويرية ،وتطرح
الر�ؤى العامة للم�ؤ�س�سة وم�ستقبلها العملي.
جمل� ��س الإدارة ق ��د يلع ��ب دور مركز الثقل والت ��وازن يف بع�ض الأوقات حني تكون الإدارة �أك�ث�ر تهور ًا وعجلة يف
�إ�صدار �آرائها وقراراتها.

خصائص مجالس اإلدارة الناجحة:

�أداء دورها الفريد واملركزي ،والعمل بطريقة ت�ضيف قيمة للم�ؤ�س�سة.
�إقامة عالقة م�س�ؤولة ومتكاملة مع الرئي�س التنفيذي ،وم�شاركته يف القيادة.
حتقيق الدقة واحلكمة اجلماعية ملداوالت �صنع القرار ،ويف الوقت املنا�سب.
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فصل :قيادة التغيير

لتحق���ق البق���اء يف ه���ذا الع���امل املتقلب ف����إن �أهم مهارة حتتاج �إليها ه���ي التك ّيف .ففي عامل ري���ادة الأعمال ثمة
كث�ي�ر م���ن تقلبات ال�سوق والبيئة ،وعلى الريادي الناجح �أن يت�سم مبقدار عالٍ من التك ُّيف مع امل�ستجدات غري
ال�سارة ،وحتويلها �إىل فر�ص عمل وجناح.
وفيما يلي نعر�ض خم�سة درو�س م�ستفادة من جتارب ريادية من ر�ؤ�ساء م�ؤ�س�سات اجتماعية.
ً
وفائ�ضا من اال�ستعداد الذهني.
الدر�س الأول :ادخر دائم ًا ما يكفي من الوقت
الدر�س الثاين :اجعل االت�صاالت الداخلية والتوا�صل مع فريقك �أولوية.
الدر�س الثالث :انتبه �إىل انطباعات النا�س من حولك يف امل�ؤ�س�سة.
الدر�س الرابع :ال تتنازل �أبدً ا عن الر�ؤية �أو القيم التي تعتنقها.
الدر�س اخلام�س :لتكن لديك وجهة نظر يف �أهم الأمور ،ومت�سك بها.

فصل :خالفة القيادة

انتق���ال القي���ادة م���ن �شخ����ص �إىل �آخ���ر من اللحظ���ات امل�صريية يف م�س�ي�رة امل�ؤ�س�س���ات الريادي���ة ،ويطرح هذا
الف�صل �أربعة درو�س ينبغي �أن ت�ؤخذ يف االعتبار لإجراء انتقال القيادة ب�شكل �سل�س و�إيجابي.
التوقيت هو كل شيء.

فف���ي مرحل���ة االنتقال من �إدارة لأخرى ينبغي مراع���اة عامل الوقت ،فاال�ستعجال يف هذه اخلطوة قد ي�ؤدي
�إىل ارتباك �أداء امل�ؤ�س�سة ،وي�ؤثر على مردودها ،والقاعدة الذهبية هنا �أنه كلما امتد وقت التحول كان �أف�ضل.
االنتقال والتحول يخلق فرصاً.

انتق���ال القي���ادة م���ن �شخ����ص �إىل �شخ����ص �آخر ميث���ل فر�صة للتجدي���د واالبت���كار والتطوير ،فل���كل �شخ�صية
منطه���ا اخلا����ص يف القي���ادة ،وتن���اوب ال�شخ�صي���ات املختلف���ة ذات الق���درات القيادي���ة يجدد م���ن روح امل�ؤ�س�سة
ويك�سر روتينية العمل والأداء.
االستمرارية نقطة حساسة.

بعد انتقال القيادة من �شخ�ص �إىل �آخر �سواء �أكان هذا الوافد ملركز القيادة من الداخل �أم من خارج امل�ؤ�س�سة
البد �أن يهيء جمل�س الإدارة البيئة للمدير القادم حتى ال يتعرث �سري امل�ؤ�س�سة وت�ضطرب ا�ستمراريتها.
دع القادة يقودون.

بع���د ت�سلي���م القائ���د ال�ساب���ق مهمته �إىل �شخ�ص �آخ���ر ف�إن بقاء القي���ادة القدمية يف فري���ق العمل ويف جمل�س
الإدارة نقطة ح�سا�سة ومهمة ،فاال�ستفادة من اخلربات ال�سابقة عامل مهم يف القيادة الناجحة ،ولكن الأمر
يحتاج �إىل وجود تفاهم وروح تعاون م�شرتكة.
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