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بين يدي الكتاب
غي العامل؟" كتاباً ق�ص�صياً بالدرجة الأوىل ،حيث يتكون معظم
ُي َعدُّ كتاب "ديفيد برون�ستاين" "كيف ُت رِّ
لق�ص�ص روا ِد العمل االجتماعي حول العامل وجتاربهم ،وكيف بد�أت انطالقتهم؟ ،وما
الكتاب من �سر ٍد
ِ
هي العوائق التي عر�ضت لهم؟ ،وكيف ا�ستطاعوا جتاوزها والتغلب عليها؟ .وهو كما و�صفته �صحيفة
"النيويورك تاميز" ب�أنه "�إجنيل هذا املجال"؛ �أي جمال الريادة االجتماعية .ومن ال�صعب �أن ِّ
تلخ�ص
ً
���اب ق�ص����ص� ،إذ الهدف منه عر����ض التفا�صيل ،وا�ستلهام املعاين الت���ي ت�ضمنتها احلكايات
�
إجني�ل�ا �أو كت َ
والتج���ارب امل�س���رودة؛ ولذا اخرتن���ا �أال نخت�صر الق�ص�ص ب���ل نعمد �إىل الأفكار الأ�سا�سي���ة التي تناولها
الكت���اب ،واملع���اين الت���ي �أراد الرتكي���ز عليها من عر�ض���ه لتلك التج���ارب ،و�إرفاق امل�شاريع الت���ي تناولها
بالتف�صي���ل؛ لي�ستطي���ع القارئ بعد اطالعه على امللخ����ص �أن يق�صد االنرتنت ،ويقر�أ عن حكايات هذه
امل�شاريع بتمامها ،فاخت�صارها مُل ٍغ لفائدتها.
يعر�ض الكتاب �أبرز التجارب العاملية يف جمال الريادة االجتماعية ،بالإ�ضافة �إىل العنا�صر التي ينبني
عليه���ا العم���ل الريادي ،والتي يريد �أن يو�صلها هذا الكت���اب ليقنع قارئيه ب�إمكانية تغيري العامل ب�شكل
خيين ومبدعني ومتفانني هو كثري ومتوافر يف كل منطقة
�أف�ضل ،ومن هذه املعاينّ � :أن وجود �أنا�س رِّ
عل���ى ه���ذا الكوكب ،وامل�شاكل والعقب���ات التي تعاين منها الب�شرية جمعاء هي من طبيعة احلياة التي ال
ميك���ن �أن تنته���ي ،ومع توفر العقليات اجليدة ،وامل�ؤ�س�سات امل�ؤثرة ،والوعي ال�سيا�سي لدى �ص َّناع القرار
ي�ستطي���ع امل���رء م���ن خالل خارطة العمل الريادي �أن يبتكر توليف ًة من ه���ذه العنا�صر املتفرقة ليواجه
بها امل�شكالت ،ويوجد لها احللول ،وينطلق نحو م�ستقبل �أرحب و�أكرث تفاهماً وقدرة على التعامل مع
ما تخ ِّبئه الأيام من م�شكالت م�ستقبلية .فالعمل الريادي يف الأخري هو عبارة عن �صياغة معادلة لكل
العنا�صر على �أر�ض الواقع لإيجاد م�ستقبل �أف�ضل.
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مقدمة
ه���ل م���ن املمك���ن الق�ضاء عل���ى الفقر؟ وهل ميك���ن تو�سيع نظام الرعاي���ة ال�صحية لي�شمل �أرج���اء املعمورة؟ وهل
ميكننا توفري التعليم اجليد لكل �أطفال العامل؟.
الق�ص�ص الواردة يف هذا الكت���اب �أنها ممكنة بالفعل،
ه���ذه الأ�سئل���ة  -الت���ي تب���دو �أنها بعيدة املَنالِ الي���وم  -تثبت
ُ
و�أن���ه ب�إمكانن���ا تغي�ي�ر العامل بط���رق قد تبدو غري معقولة .فث َّم���ة ٌ
حمجوب �أخذ بالظه���ور اليوم؛ وجمال
تاريخ
ٌ
وا�سع من املبدعني الذين يعملون على تقدمي احللول مل�شكالت الب�شرية بهدف تغيري احلياة على وجه الأر�ض.
يحكي الكتاب ق�ص�صاً لرواد اجتماعيني قاموا بتطوير حلول منتظمة للم�شكالت االجتماعية الكربى ،كما ي�ؤرخ
الكت���اب لل�شبك���ة العاملية لل���رواد االجتماعيني "�أ�شوكا" وم���ا بذلته من جهود يف دعم برام��� َج وهيئاتٍ وم�ؤ�س�ساتٍ
وتو�سعها لت�ضم ع�شرين بلداً جديدا يف "�أوروب���ا" و "�آ�سيا" منها" :اململكة العربية
لتخفي���ف املعان���اة الإن�ساني���ةّ ،
ال�سعودية" و "�أفغان�ستان" و"ال�صني" ،لي�صبح عدد م�ؤ�س�سات الريادة االجتماعية التي تدعمها "�أ�شوكا" ب�شكل
مبا�شر  2000م�ؤ�س�سة ،تعمل يف  70دولة حول العامل.
لقد حظي جمال الريادة االجتماعية باهتمام جيد ،حيث ح�صلت �شخ�صيتان من �شخ�صيات الريادة االجتماعية
على "جائزة نوبل لل�سالم" وهما "وجناري ماتاهاي" م�ؤ�س�س "حركة احلزام الأخ�ضر" يف عام  ،2004و"حممد
يون�س" م�ؤ�س�س "بنك جرامني" يف عام .2006
ويف الوقت الذي �أ�صبح فيه �أ�صحاب ر�ؤو�س الأموال وال�سا�سة يرون جودة التعاقدات مع رواد العمل االجتماعي
لإحداث التغيري يف املجتمعات نالحظ �أن مع هذا التعاقدات والتعاونات يغيب رواد العمل الريادي عن اجللو�س
على طاولة اتخاذ القرار مع �صانعيه.
غ��ي�ر �أن للم�ؤ�س�س����ات الريادي����ة �أثرا كبرياً على جيل ال�شباب يف الدول املتقدمة ،ففي �أمريكا مثال يتوجه نحو من
 19000من خريجي اجلامعات -واجلامعات املتميزة خا�صة � -إىل العمل يف امل�ؤ�س�سات ذات الت�أثري االجتماعي .هذا
توجه
الإقبال الكبري على العمل يف م�ؤ�س�سات الريادة االجتماعية كان نتيجة عاملَ نْي اثنني َحدَثا م�ؤخراً� ،أولهماُّ :
�أ�صح����اب ال��ث�روات ال�ضخمة "كبيل جيت�����س" و "زوكربريغ" و "بيل كلنتون" وغريهم نحو هذا املجال وتركيزهم
عليه .وثانيهما :ارتفاع الوعي ب�أهمية امل�ستقبل ،والعمل الد�ؤوب البتكار م�ستقبل مزدهر �أكرث رفاهية.
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أشخاص متفانون
ه��ذا ال�ك�ت��اب ه��و ع��ن �أ�شخا�ص
ق� ��دم� ��وا ح�� �ل� ��و ًال ل �ل �م �� �ش �ك�لات
االج�ت�م��اع�ي��ة ع�ل��ى م ��دى وا� �س��ع،
�أكرثهم لي�سوا معروفني ،ولي�سوا
من ال�سا�سة �أو �أ�صحاب الأموال.
فبع�ضهم �أط �ب��اء� ،أو م��در��س��ون
�أوحمامون �أو مهند�سون ،وبع�ضهم
كانوا جمرد �آباء �أو �أمهات ينتمون
لبدان خمتلفة مثل" :بنغالدي�ش"،
و " ا لرب ا ز يل "  ،و " هنغا ر يا " ،
و"الواليات املتحدة" ،و"جنوب
�أفريقيا" ،وما يجمعهم هو الإبداع
االجتماعي �أو الريادة االجتماعية،

ف�أفكارهم امل�ؤثرة التي عمِ لوا على
تنفيذها كانت قادرة على حت�سني
�أو�ضاع كثري من الب�شر.
ولي�س املق�صود من ه��ذا الكتاب
�شخ�صيات بعينها ،و�إمنا
متجيدَ
ٍ
الهدف هو �إظ�ه��ار ه��ذه النماذج
وك �ي �ف �ي��ة ت�ع��ام�ل�ه��ا م ��ع ال�ع�ق�ب��ات
وامل�شكالت التي تواجهها الب�شرية
يف ع��امل ال �ي��وم ،وك�ي��ف ا�ستطاع
ه�ؤالء الرواد االنطالق من �أعماق
جم�ت�م�ع��ات�ه��م ل � ُي �ح� ِ�دث��وا ف��ارق � ًا،
ويقدموا حلو ًال ناجعة؟� .إن ما نرمي
�إليه يف ا�ستعرا�ضنا لق�ص�صهم هو

رفع الوعي بهذه التجارب الرائدة،
وتو�سيع �صداها يف الوقت الذي
�ال
ت�ع��اين فيه م��ن
تهمي�ش و�إه �م� ٍ
ٍ
لعدم �شهرة �أ�صحابها.
ح� ��� �ص ��ل م� �ف� �ه���وم "الريادة
االجتماعية" على �شهرة وا�سعة
يف ال�سنوات الأخرية ،فاجلامعات
ال� �ك�ب�رى ب���ال���والي���ات امل �ت �ح��دة
وبرامج يف
دورات
الأمريكية تقدِّ م ٍ
َ
الريادة االجتماعية ،وتركز هذه
الربامج على اجلمع بني علم �إدارة
الأعمال ومهارات الإدارة لتحقيق
نتائج اجتماعية.

أصل المصطلح

نق�ل�ا ع ��ن "بي�ت�ر �إفدرك ��ر"
املتخ�ص� ��ص يف الإدارة ف� ��إن
م�صطلح " الريادة االجتماعية
� "Entrepreneurأ�صل ��ه
م ��ن اللغ ��ة الفرن�سي ��ة ،والتي
تطلق ه ��ذا اللف ��ظ على "من
يتعهد ب�أمر ما".
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ظهور قطاع المواطنين العالميين
ُي َع� � ُّد ِقط ��اع الري ��ادة االجتماعي ��ة قدمي� � ًا ق ��دم امل�صلح�ي�ن والأنبي ��اء
والقدِّ ي�س�ي�ن ،ولك ��ن الظاهرة اجلديدة التي ب ��د�أت تظهر ب�شكل وا�ضح
يف العق ��ود الأخ�ي�رة ،وتعزز �أه ��داف الري ��ادة االجتماعي ��ة هي ظهور
منظمات متع ��ددة اجلن�سيات لأهداف �إغاثي ��ة وتنموية ،ويكون �أ�سا�س
ه ��ذه املنظمات الرتكي ��ز على �إيجاد حلول لبع� ��ض العقبات التي تعاين
منه ��ا �أي دول ��ة م ��ن دول العامل ب�إيج ��اد تعاون م�شرتك ع�ب�ر مواطنني
عامليني من خمتلف اجلن�سيات يجمعهم هدف معني .فعلى �سبيل املثال
مل يكن يف "اندوني�سيا" قبل  30عام ًا غري منظم ٍة واحد ٍة م�ستقلة تعتني
بق�ضاي ��ا البيئة� ،أما الآن فثمة  2000منظمة تهتم بهذا ال�ش�أن .وكذلك
يف "بنغالدي� ��ش" ،فمعظم م�شاريع التنمي ��ة يف هذا البلد تقوم بها نح ٌو
م ��ن  20000منظمة غري حكومي ��ة ،ويف "الهند" وحده ��ا ما يزيد عن
ملي ��ون م�ؤ�س�سة للمواطنني العامليني ،ويف "كندا" زادت هذه امل�ؤ�س�سات
بني عامي  2002- 1987بن�سبة  %50لت�صل �إىل  200.000م�ؤ�س�سة.

ما الذي يقود هذه التغييرات؟
لقد �أدى �أفول الأنظمة اال�ستبدادية وال�شيوعية على وجه اخل�صو�ص  -والتي فر�ضت قيود ًا على جمتمعاتها يف �أمريكا
اجلنوبية ،ويف �شرق �أوربا وغريها من املناطق� -إىل حترر املجتمعات من �أنظمة قمعية و�شمولية ،ف�أ�صبح للمجتمعات
و�أفراده ��ا �أدوا ٌر �سامي� � ٌة يختارونها ب�أنف�سهم .كما �أن حرية امللكية الفردي ��ة ،وحرية ت�صرف الفرد فيما ميلك غ َّذت
متوي ��ل هذه الأعمال التي حتتاج �إىل ر�ؤو�س �أم ��وال لتنفيذها� ،إ�ضافة �إىل ذلك انت�شار التعليم ،وازدياد ن�سبة الطبقة
الو�سط ��ى الت ��ي عانت من ويالت الفقر ،و�أ�صبح ��ت ت�شعر بهموم الفقراء واملحرومني لتجاربه ��ا ال�سابقة ،وقررت �أن
تكون جزء ًا من احلل لهذه امل�شكالت التي يعاين منها املجتمع.
وال نن�س ��ى �أن ن�ش�ي�ر �إىل �أن انت�شار ال�ش ��ركات العابرة للقارات والتي متلك نحو ًا م ��ن  %25من �أ�صول الرثوة يف هذا
الع ��امل �أ�صبحت تتمتع بحرية العمل يف دول كانت حمظورة عليها يف ال�سابق ،ولها ن�شاطات كبرية يف دعم م�ؤ�س�سات
الريادة االجتماعية ومنظمات التنمية العاملية حول العامل.
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قصص وتجارب:
م�شروع "الف ّقاعة" "لبيل دايتون" من الواليات املتحدة
()Bill Dayton, the Bubble project

م�شروع "حماية الطفولة" "جلريو بيليموريا" من الهند
()JerooBillimoria, Child protection project

م�شروع "امل�ساعدة املعي�شية" "لإرزيبيت زيكري�س" من "هنغاريا"
( )ErzebetSzekeres, Assisted living for the disabled project

م�شروع "�إ�صالح الرعاية ال�صحية" لفريا كورديورو" من "الربازيل"
()Vera Cordeiro, Reforming Healthcare project

م�شروع "دخول اجلامعات" "جلي بي �سكرام" من "الواليات املتحدة"
( )J.B. Schramm, Collage Access projectوغريها.

«ريادة العمل االجتماعي ال تعني إعطاء سمكة أو تعليم الصَّيد
فحسب ،بل إن رواد العمل االجتماعي لن يهدؤوا حتى يحدثوا ثورة
في مجال الصيد نفسه» محمد يونس.

دور الريادة االجتماعية بين األفكار واألشخاص

خالل القرن الأخري ك َّر�س الباحثون �أوقاتهم لدرا�سة الريادة االجتماعية حمللني اجتاهات الأعمال واملخاطر
والنمو ،وا�ستك�شفوا اجتاه «القيمة ال�شخ�صية» وغريها من الأمور .لي�س هذا فح�سب بل �إن ريادة الأعمال لقيت من
االهتمام وتنمية املهارات اخلا�صة بها ال�شيء الكثري ،كما مت دعمها من خالل �سيا�سات حكومية ومواد د�ستورية.
يف املقابل مل يلقَ جمال الريادة االجتماعية والعاملون فيه هذا االهتمام والدرا�سة املك َّثفة ،بل مت االكتفاء بعر�ض
الرواد االجتماعيني �ضمن �أ�صحاب الأعمال اخلريية والقدي�سني وحكاية ق�ص�صهم على طريقة ق�ص�ص الأطفال.
لقد كان الفارق امل�ؤثر يف الدرا�سة النظرية لهذين املجالني هو الرتكيز على حمورية الفرد وال�شخ�صية يف جمال
ريادة الأعمال ،وتهمي�ش دور الفرد يف جمال الريادة االجتماعية ب�إعطاء الأفكار الأ�س َبق ّية .فنظريات التغيري
االجتماعي دائم ًا ما تركز على كيفية حتريك الأفكار للأفراد ومن ثم للمجتمع ،ولي�س كيفية حتريك الأفراد
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للأفكار .فنجد «دوركهامي» وهو �أحد �آباء علم االجتماع يف العامل الغربي يطرح خطوات التغيري االجتماعي من
خالل ما ي�سميه «احلقائق املجتمعية» كالعاطفة اجلماعية ،والعادات ،وامل�ؤ�س�سات االجتماعية التي من �ش�أنها
ت�شكيل �شخ�صية الفرد و�أفعاله .وقد �سار علماء االجتماع -با�ستثناء «ماك�س ويرب» -من بعده يف تناول التغيري
االجتماعي على هذا املنوال يف تعديد عنا�صر الت�أثري االجتماعي ،كاالقت�صاد ،والتقنية ،واحلركات ال�سيا�سية،
مهملني دور الفرد ،و�شخ�صية القائد يف �إحداث الفارق ،ومدى حموريته يف التغيري االجتماعي.
يف «نظرية التغيري االجتماعي» ت�أخذ الأفكار دور املركزية فيما يبقى الأ�شخا�ص على الهام�ش .وقد ت�سلل هذا
املفهوم �إىل علم االجتماع عرب مقولة مثرية للأديب الفرن�سي «فيكتور هيجو» :ال يوجد �شيء يف العامل هو �أقوى
من جيو�ش الدنيا جمتمعة مثل فكرة جاءت يف وقتها»� .إن الإ�شكالية يف هذه املقولة َّ
اجلذابة �أنها متنح الأفكار
َّ
كل �شيء ،وتلغي دور الفاعلني احلقيقيني الذي ي�صلون بالفكرة �إىل عامل املمار�سة ،وينجحون يف تطبيقها .لن�أخذ
فكرة االحتبا�س احلراري على �سبيل املثال ،فهي فكرة قد جاء وقتها بال �شك ،ولكن التفاعل احلقيقي وامل�ؤثر
لن يكون �شيئ ًا مذكور ًا حتى تتوىل هذه الفكرة �شخ�صيات قيادية م�ؤثرة ت�ستطيع �أن تنقل هذه الفكرة من جمال
النظرية �إىل التطبيق الناجح وتقرر �سيا�سات وقوانني ملمو�سة تخدم هذه الفكرة.

4

أربع عادات لمؤسسات الريادة الناجحة

01

االستماع:
�أحد �أبرز املهارات يف امل�ؤ�س�سات الإبداعية هي
االهتمام الكبري وااللتزام باال�ستماع �إىل عمالئها،
بحيث تويل �صوت اجلمهور �أهمية كبرية يف اتخاذ
القرارات ،وتقرير ال�سيا�سات واخلطط اخلا�صة
بامل�ؤ�س�سة .لقد وجدنا هذه العادة عند م�شروع م�ؤ�س�سة
"خط الطفولة" الذي عر�ضنا ق�صتها يف الكتاب ،حيث
اتخذت امل�ؤ�س�سة �شعار ًا يكر�س هذه العادة وهو�" :أي
مكاملة ت�صلنا تكون يف غاية الأهمية".

غي العامل؟
كيف ُت رِّ
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02

االنتباه للحاالت االستثنائية:
من زاوية الإبداع ف�إن �أهم مهارة يف ق�ضيتي اال�ستماع واملالحظة هي اكت�شاف املعلومات اال�ستثنائية وغري
املتوقعة التي ميكنها �أن تقود �إىل جناح غري متوقع .ن�ضرب مثا ًال بتجربة "ملحمد يون�س" �صاحب "بنك جرامني"
حيث الحظ �شيئ ًا ا�ستثنائي ًا غيرَّ َ نظرته وطريقة عمل َب ِنكه ،فقد قدم "يون�س" من خالل "بنك جرامني" 45
قر�ض ًا خلم�سة و�أربعني فالح ًا فقري ًا ،ويف وقت ال�سداد َ
فوجئ "يون�س" ب�أن الفالحني قد �أعادوا �سداد قرو�ضهم
بكاملها ،وقد ا�ستخل�ص من هذه التجربة �أن الفقراء – على خالف اعتقاده ال�سابق -ميكن �أن يكونوا عمالء
موثوقني للبنك.

« %97من الجيل المولود بين -1980
 1990يبحثون عن أعمال تتيح لهم التأثير

03

في العالم» استفتاء هاريس».

إيجاد حلول حقيقية لشخصيات حقيقية:
�إحدى �سمات الريادة االجتماعية �أن �أ�صحا َبها واقعيون يف التعامل مع ال�سلوكيات الب�شرية ،فيخ�ص�صون وقت ًا
وجهد ًا كبريين يف كيفية �إقناع اجلمهور باال�ستفادة من منتجاتهم" .هاريل دي ناكيمنتو" م�ؤ�س�س "جابا باهايا"
ملكافحة انت�شار مر�ض نق�ص املناعة الب�شرية "الإيدز" يف املناطق الفقرية يف "الربازيل" ،له جتربة رائدة ت�صلح
�أن تكون مثا ًال جيد ًا على هذه العادة .لقد �أم�ضى "هاريل دي ناكيمنتو" �سنوات لإيجاد الو�سيلة الأف�ضل التي
تالم�س جمهوره ،وتقنعهم باال�ستفادة من خدماته ،فزيارة الأحياء الفقرية ،وعر�ض عقاقري العالج والتطعيم
على الفقراء ملعاجلة "الإيدز" مل يكن ُمن ِتج ًا للغاية ،فقام بتطوير برنامج ي�ستهدف �سكان الأحياء الفقرية
لتثقيفهم ،وتعليمهم عن �أنف�سهم و�صحة �أج�سامهم وم�شاكلهم االجتماعية وال ِعرقية ،لي�صبح ال�شخ�ص امل�صاب
على وعي تام ب�شخ�صيته وم�صريه وم�شاكل جمتمعه قبل �أن يعر�ض عليهم خدماته يف مكافحة بع�ض هذه
َّوعوية ي�صبح الأفراد امل�صابون �أكرث �إدراك ًا لقرار التداوي والدخول يف الربنامج
الأمرا�ض .فبهذه الطريقة الت َ
العالجي الذي تعر�ضه م�ؤ�س�سة "هاريل دي ناكيمنتو".
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to
Change
the
Worl
ial Entrepreneurs and the Power of New Ideas

9

رواد العمل االجتماعي وقوة الأفكار اجلديدة

«إن عظمة اإلنسانية ليست في اكتشافاتها،
بل بكيفية توظيف هذه االكتشافات

04

لتقليص عدم المساواة» .فلورنس نيتنجيل

التركيز على المؤهالت اإلنسانية:
هذه امل�ؤهالت غالب ًا ال تظهرها ال�سري الذاتية عند التقدم للعمل يف م�ؤ�س�سة ريادية� ،إذ يحر�ص كثري من رواد
العمل االجتماعي على البحث عن امل�ؤهالت الإن�سانية يف ت�شكيلهم لفرق العمل اخلا�صة بهم ،ك�صفات :العقلية
احلي .فهذه امل�ؤهالت هي القوة الدافعة للعاملني
ا َمل ِرنة ،والذكاء االجتماعي ،وعاطفة م�ساعدة الغري ،وال�ضمري ّ
يف جمال الريادة االجتماعية من �أجل �إحداث تغيري اجتماعي حقيقي ،ولي�ست امل�ؤهالت الورقية ،و�شهادات
اخلربة .يف "بنك جرامني" ال يتم توظيف العاملني على �أ�سا�س �شهاداتهم الأكادميية ،بل على العك�س من ذلك
متام ًا ،فمن �أهم �شروط التوظيف �أن يكون املتقدم للوظيفة مل ي�سبق له العمل يف بنك من قبل حتى ال يت�أثر
ب�أخالقيات عمل البنوك التقليدية ،ويتم �إر�سال الأ�شخا�ص  -الذين مت قبولهم  -للعمل يف القرى كفرتة ت�أهيلية؛
حتى ميار�سوا حياة الفالحني والفقراء الذين ي�شكلون ال�شريحة التي يتعامل معها البنك ب�شكل رئي�س.
«ح ُلمي هو العثور على أفراد يقومون بتحويل الموارد المالية إلى

6

آلياتٍ لتغير العالم نحو األفضل»« .جف سكول»

ست خصائص تميز الرائد االجتماعي

من المشاع أن رواد العمل االجتماعي الناجحين يتميزون عن غيرهم بالثقة ،والصالبة ،واالستمرارية،
ولكني وجدت عبر بحوثي أن الفارق في هذه الصفات بين الرواد األكثر نجاحاً والرواد المتوسطين
متقاربة جداً ،وإنما يظهر التمايز بين هاتين الفئتين في جانب الدوافع التي تحركهم للعمل .فيما يلي
ست خصائص يتميز بها رواد العمل االجتماعي األكثر نجاحاً:

Ho
Soci

01

القدرة على التصحيح الذاتي:
على بداهة هذه النقطة �إال �إننا ال ميكننا جتاوز ذكرها .فالرواد الناجحون يتح َّلون بال�شجاعة والتوا�ضع الكا ِف َيني ل ُيق ُّروا
ب�أخطائهم يف اختياراتهم ،وت�صحيح م�سارهم .وهذا نلحظه يف القيادات ال�شابة يف العمل الريادي ب�شكل �أو�ضح.

غي العامل؟
كيف ُت رِّ
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02

القدرة على مشاركة النجاح:
من املقوالت املعربة عن هذا املعنى قولهم" :ال حدود لتحقيق الإجنازات �إذا كنت ال تبايل مبن يح�صل على
ي�صة مه ّمة للغاية يف العمل الريادي� ،إذ عليها
الثناء" .فالقدرة على م�شاركة النجاح ،وتلقي الثناء وال�شكر ِخ ِّ�ص َ
ينبني العمل ،فكلما كربت القاعدة التي يت�شارك اجلميع فيها النجاح كلما منا العمل الريادي وات�سعت دائرته� .إن
اخل ّ�صي�صة ك�سابقتها ترتبط بالدوافع التي تدفع ال�شخ�ص للعمل الريادي وخلق الت�أثري يف املجتمع.
هذا ِ

03

القدرة على التحرر من الهيكلة التقليدية:
ت�ستطيع م�ؤ�س�سات الريادة االجتماعية رفع فر�صها يف النجاح من خالل ا�ستغالل مرونة هيكلتها التنظيمية يف
التغيري بني فرتة و�أخرى ،كما �أن االنفتاح على القطاع ال�شعبي مينح امل�ؤ�س�سة فر�صة ال�ستك�شاف ال�سوق واختباره
ملنتجاتها وخدماتها اجلديدة.

04

القدرة على تجاوز التخصصات:
التحرير من الهياكل التقليدية ال مينح امل�ؤ�س�سات الريادية جتاوز ال َّرتَابة فح�سب ،بل يفتح �آفاق ًا لدمج املوارد،

11
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وخلق �صالت بني خمتلف املواهب والتخ�ص�صات واخلربات والأفكار .فالرائد االجتماعي يعمل يف هذا املجال
كالكيميائي االجتماعي الذي يخلط عنا�صر خمتلفة ليوجد تركيبات وخمرجات جديدة.

05

القدرة على العمل في هدوء:
كثري من رواد العمل االجتماعي يعملون يف اخلفاء وبعيد ًا عن �أية �إثارة �إعالمية ،وذلك لطبيعة �أعمالهم التي
تت�سم بالرتاكم الزمني للو�صول �إىل نتيجة معينة ،كمحاربة الفقر والأمرا�ض يف بيئات معزولة ،والعمل داخل
جمتمعات مغلقة.

06

الدافع األخالقي القوي:
حلول
من العبث الكالم عن الريادة االجتماعية مع �إهمال اجلانب الأخالقي وراء ن�شاطات الرواد� .إن البحثَ عن ٍ
وال�سعي لتح�س ِني املعي�ش ِة على هذا الكوكب تتطلب عمق ًا
للم�شكالت يف هذا العامل ،وم َّد ِيد العون �إىل املحتاجني،
َ
�أخالقي ًا محُ ّرك ًا للأ�شخا�ص العاملني يف هذا املجال.
�أر�سلتُ مر ًة ل"فابيو روزا"  -وهو رائد اجتماعي برازيلي ،يعمل على م�شروع الطاقة املتجددة و�إي�صال الكهرباء
�إىل املناطق املعزولة و النائية� -أ�س�أله" :ملاذا تقوم بهذا النوع من العمل؟ ملاذا ال ت�ستفيد من هذه امل�شاريع وجتني
�أرباح ًا طائلة ،وت�صبح رج ًال غني ًا"
ت�أخر اجلواب لأ�شهر ثم جاءين الرد�" :أعتقد �أن ت�أخري اجلواب عن �أ�سئلتك كان يف �سبيل �إيجاد جواب جيد لها،
�أحب �أن �أ�ساعد يف بناء جزء �صغري من العامل ميكنني العي�ش فيه حيث يكون النا�س �أك َرث �سعادة ،واملوار ُد الطبيعية
�أكرث تقدير ًا ،ويكون هذا امل�شروع من املب�شرات مب�ستقل �أف�ضل.
لقد �س�ألت نف�سي هذا ال�س�ؤال مرار ًا" :ملاذا �أعمل ما �أعمله وهناك �أعمال �أ�سهل؟ .ولكنني �أجد �أنه العمل الذي
يجعلني �سعيد ًا ،ويمُ كنني من خالله العي�ش بالف�ضائل التي �أحب �أن �أمتلكها".

كيف
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