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الريادة االجتماعية

النجاح في الريادة االجتماعية:



القسم األول
التأسيس

ق��د يبدو جمال الري��ادة االجتماعية جدي��ًدا لكنه لي�س كذل��ك، فالعمل من اأجل 
امل�سلحة املجتمعية وتعميم املنافع على ال�سعب عمل قدمي جدًا، لكن اجلديد هنا- 
واجلدي��َر بالذك��ر - ه� جمم�ع��ة االأدبيات التي حتاول تقدمي امل�س��اعدة للمجال 

اخلريي والتط�عي يف ا�ستك�ساف امل�ساريع االجتماعية وتنميتها.
ه��ذا الكت��اب ه� خط�ة مهم��ة يف هذا االجتاه، فنح� ع�س��رين كاتب��ًا ذوي خلفيات 
ريادي��ة وخريي��ة �س��اهم�ا يف ه��ذا الكت��اب؛ لي�س��ارك�ا االآخرين ق�س���س جناحهم 
واإخفاقاته��م؛ ولن�ستخل���س منه��ا درو�س��ًا ت�س��يء لن��ا دروًب��ا يف جم��ال الري��ادة 

االجتماعية.
تب��داأ ف�س�ل هذا الكت��اب باالأم�ر املتعلقة بتاأ�سي�س امل�ساري��ع االجتماعية وبنائها، 
ومت�س��ي بتدرج عرب تقني��ات االبتكار، والت�س�ي��ق، وبيع اخلدم��ات واملنتجات، اإىل 
ق�ساي��ا اأك��رب كاإدارة االأداء والتقني��ة، وق�ساي��ا القي��ادة، ومناق�س��ة بع���س االأم�ر 
ال�سعب��ة واملعقدة التي تتعل��ق بتقليل االإنتاج واخلدم��ات اإىل االإغالق واالإفال�س. 

هذه الف�س�ل مق�سمة اإىل ثالثة اأق�سام رئي�سة:
الق�س��م االأول: ح���ل التاأ�سي���س والهيكل��ة. والق�س��م الث��اين: ح���ل النظري��ات 
واملنهجي��ة. اأما الق�سم الثال��ث واالأخري: فه� يدور ح�ل ق�ساي��ا القيادة واالإدارة. 
كلٌّ م��ن هذه االأق�س��ام يحت�ي على من��اذَج ودرو�ٍس عمل عليه��ا رواد اجتماعي�ن يف 

�سبيل تقدمي اخلربة والن�سيحة للمتجهني اإىل هذا املجال من االأعمال.

المقدمة وهيكل الكتاب
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فصل: التوفيق بين رسالة المؤسسة وعملها
ر�سال���ة املوؤ�س�س���ة الريادي���ة هي قلبها الناب�ض، وما مل يت���م التوفيق بني الر�سالة والعم���ل االجتماعي الذي تقوم به 
املوؤ�س�س���ة �سي�س���بح ن�س���اطها جمرد عمل اعتي���ادي ال يندرج حتت مفه���وم الريادة االجتماعية. اإن ما ت�س���عى اإليه 
الريادة االجتماعية لي�ض جمرد تقدمي خدمات جمانية، واإمنا خلق قيم ومكا�سب للتجمع الب�سري يف حميط معني 



من خالل ا�ستثمارات املوؤ�س�سة وم�ساريعها، وهذا ما قام به "كيث اأرتن" موؤ�س�ض "ترو�سا" وهو برنامج طويل املدى 
الإيواء مدمني املخدرات وم�ساعدتهم من خالل تقدمي العالج لتاأهيلهم وحتويلهم اإىل اأع�ساء فاعلني يف جمتمعهم 

من خالل التعليم، والتدريب املهني، والرعاية ال�ساملة.
تاأ�س�س���ت "ترو�س���ا" يف 1994، وتقوم بتح�س���يل عوائدها وتوفري ميزانيتها من خالل عدة م�س���اريع واأعمال ت�سمل 
التموي���ن، واالأث���اث، ورعاي���ة احلدائق، والنق���ل، وبرامج �س���ياحية يقوم بالعم���ل فيها والتدرب م���ن خاللها الفئة 

امل�ستهدفة من املن�سمني لهذا الربنامج.
اإن ما تقوم عليه هذه التجربة - التي ا�ستمل عليها هذا الف�سل -  هو كيفية التوفيق بني الر�سالة الريادية وم�ساريع 

املوؤ�س�سة، بحيث تكون النتائج مر�سية ومربحة لكل االأطراف امل�ساركة يف هذا الربنامج.

ولعل من اأهم االأفكار التي ا�ضتمل عليها هذا الف�ضل ما يلي:
 اإيج���اد اال�س���تثمار املنا�س���ب: والذي وجدته "ترو�س���ا" مثاًل يف جمال خدم���ات النقل، فجعلته حم���ور العمل يف 

املوؤ�س�سة.
 ا�س���تخدام امل�سروع احلايل لفتح م�س���روع جديد: وهذا ما فعلته "ترو�سا" يف انطالقها يف توفري ال�سكن من نقل 

االأثاث واملتاجرة به.
 م���ا ال���ذي يجعلك ناجًح���ا يف عملك اال�س���تثماري؟ اإذ من خالل جتربته���ا الريادية وجدت "ترو�س���ا" اأن مفتاح 

النجاح يف اخلدمات التي تقدمها هو الرتكيز على ما يف�سله العمالء وتطويره.
 دعاية غري متوقعة: حيث اإن العمل بجد يف امل�س���اريع الريادية يجعل من موؤ�س�س���تك اأداة يف �سناعة الراأي العام 

وممثاًل لل�سريحة التي تخدمها.

معايير التوفيق بين الرسالة وأفكار العمل هي:
1. اعتبار الر�سالة اأواًل، والبحث عما ي�ساهم يف حتقيقها من االأعمال.

2. قابلية الربح.
3. العمل على نقاط القوة لديك واملهارات التي تتفوق فيها يف اختيار العمل.

4. مراعاة حدودك املالية.
5. الفئة التي ت�ستهدفها من خالل ن�ساطك، ومراعاة نقاط القوة ونقاط ال�سعف لدى االآخرين.

6. ال�سمعة: وكيف �سينعك�ض هذا امل�سروع على �سمعة موؤ�س�ستك؟.
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حتتاج املوؤ�س�س���ة االجتماعية اإىل كلٍّ من الر�س���الة واالأرباح لتحقق جناحها املاأمول. لكن امللحوظ يف الواقع العملي 
ب�سكل متكرر ت�سادم هذين العن�سرين، اأعني العن�سر الر�سايل والعن�سر الربحي. حيث يقدم لنا "كيفني لين�ض" 
و"جوليو�ض وولز" من خالل هذا الف�سل كيف ميكن لهذا النزاع اأن يكون دافًعا لك ولفريق عملك وملوؤ�س�ستك من 

خالل خلق توازن بينهما وذلك من خالل عر�ض مبادئ مقرتحة؟.

المبادئ التوجيهية المقترحة واألسئلة التي يفترض أن توجهها لنفسك:
 املوظفـــون: م���ا ه���و دورك مع موظفيك؟، هل هم جمرد و�س���ائل لتحقي���ق غايتك، اأم هم مكون اأ�سا�س���ي لكيان 

موؤ�س�ستك؟، وكيف تتجلى هذه العالقة يف عملك وهيكلته؟.
 املجتمـــع: م���ا عالقتك مع جمتمعك؟، هل هو جمرد مكان �س���الح لال�س���تثمار؟، هل انتقال���ك عن هذا املجتمع 

�سيكون له اأثر ما؟.
 البيئة: ما االأ�س���ياء التي ت�س���تطيع اأن تفعلها واالأ�س���ياء التي متتنع عنها يف �س���بيل حتقيقك لالأرباح؟، ما غاية 

حتقيق االأرباح لديك؟، من هو امل�ستفيد من هذه االأرباح؟.
 االأجور: كيف يتم ح�س���اب االأجور؟، وما هي التزاماتك نحو توفري االأجور املنا�س���بة؟ وما هي املزايا التي تلتزم 

بتقدميها؟.
  احلوكمة: الأي جهة تخ�سع موؤ�س�ستك للم�ساءلة؟، وما هي اجلهة التي تخ�سع اأنت كقائد ملحا�سبتها وم�ساءلتها؟.
 �ضناعة القرار: ممن �س���تطلب امل�سورة والراأي املهني والن�سيحة؟، هل �ستتخذ القرارات بالتوافق واالإجماع اأم 

من خالل �سل�سلة من الرتاُتِبيَّة؟.
 اأخالق العمل: ماهي االأحكام وال�سروط االأ�سا�سية التي �سوف يجري عليها العمل؟.

 التعددية: من هم الذين ت�سعى جللبهم للعمل معك؟، ومن هم الذين ترحب موؤ�س�ستك بقبول طلبات تعيينهم؟.
 التطويـــر ال�ضخ�ضي: اإىل اأي مدى �س���تكون موؤ�س�س���تك عامال يف تطوير املوظف���ني العاملني فيها؟، واإىل اأي حد 

ميتد حتفيزك وت�سجيعك لهم؟.
 الدعاية وال�ضيا�ضة العامة: ماهي الق�سايا االجتماعية التي تتحم�ض لها موؤ�س�ستك؟، وهل ت�سعى للتاأثري يف هذه 

الق�سايا من خالل عملك فقط؟، وهل �ستكون املوؤ�س�سة �سوت املجتمع؟.
ه جناًحا بالن�س���بة لك؟، واإىل اأي مدى اأنت م�ستعد لل�سرف   التاأثري: كيف �س���تقي�ض تاأثريك؟، وما الذي �س���تعدُّ

على عملية القيا�ض هذه؟، وما مدى انفتاحك على اقرتاحات التغيري التي تقرتحها نتائج القيا�ض؟.

فصل: التوازن بين 
التأثير واألرباح
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يناق�ض هذا الف�س���ل كيف ميكن كتابة خطة عمل تراعي فيها االأثر االجتماعي واملايل؟، وكيف ت�س���تطيع املوؤ�س�س���ة 
ليها اأن النتائج االإيجابية �ستبقى م�ستمرة مع ا�ستمرار املوؤ�س�سة؟. وِّ االجتماعية اأن تقنع مُمَ

 يف هذا الف�سل يعر�ض "اأندرو وولك"  - بعد ا�ست�سارة عدة قطاعات ت�سمل احلكومية واخلريية و اخلا�سة- أربع 
خطوات إليجاد حلول مبتكرة للمشاكل االجتماعية، ومل�ساعدة موؤ�س�ستك يف ت�سريع تاأثريها يف املجتمع وزيادته.

الخطوة األولى:
التخطيط للتخطيط

 انتق جمموعة العمل املنا�سبة للتخطيط.
 قم بتنفيذ اإجراءات الدعم والقبول.

 طور خطة العمل.
 قم باإجراء "حتليل الفجوة" لتجنب ازدواجية العمل.

الخطوة الثانية:
بلورة نموذج األثر االجتماعي

 حدد امل�سكلة االجتماعية.
 ت�سّور النجاح.

 حدد موؤ�سرات التاأثري.
 �سع بيانا للمهمة.

ل منوذج الت�سغيل.  �سكِّ
ر ا�سرتاتيجيات التاأثري االجتماعي.  طوَّ

الخطوة الثالثة:
وضع استراتيجية للتنفيذ وقائمة للمهام

 تعيني اجلدول الزمني.
 حتدي���د الق���درات التنظيمية لتنفيذ ا�س���رتاتيجيات 

التاأثري االجتماعي.
 فريق العمل واالإدارة.

 اال�ستدامة املالية.
 الت�سويق.
 التقنية.

 ال�سيا�سات العامة.
 قيا�ض االأداء والتاأثري االجتماعي.

 تخفيف املخاطر.

الخطوة الرابعة:
االنتهاء من وضع خطة األعمال والبدء 

بالتنفيذ

فصل: التخطيط للعمل من 
أجل تعزيز األثر االجتماعي
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فصل: الدورة المالية لمشاريع المؤسسة االجتماعية
امل�ضاريع اخلريية ال ت�ضتطيع التحرك بدون الو�ضول اإىل راأ�س املال، فهي حمتاجة اإىل اأنواع خمتلفة من راأ�س 
املـــال، ومـــن م�ضـــادر متعددة ومتباينة على مدى عمر امل�ضروع. عادة ما تتحرك امل�ضاريع عرب اأربع مراحل هي: 
التاأ�ضي�س، التوطيد، التو�ضع، الن�ضج. ويف هذا الف�ضل نعر�س لهذه املراحل ونذكر العقبات التي تعر�س فيها. 

مرحلة التأسيس: ما هي التحديات التي ستعرض لك في هذه المرحلة؟.
 حتويل فكرتك اإىل منتج اأو خدمة للتداول.

 التاأكد من وجود االأ�سخا�ض املنا�سبني واملهارات املطلوبة لتنفيذ م�سروعك.
 تاأمني الزبائن وك�سب القبول يف ال�سوق.

مرحلة التوطيد: ما هي التحديات التي ستعرض لك في هذه المرحلة؟
 دعم مركز املوؤ�س�سة يف ال�سوق من خالل تو�سيع قاعدة العمالء.

 �سقل املنتج اأو اخلدمة ا�ستجابة ملالحظات العمالء.
 املحافظة على راأ�ض املال. 

 بناء البنية التحتية الداخلية مل�ساعدتك يف تنمية م�سروعك.
مرحلة التوسع: ماهي التحديات التي ستعرض لك في هذه المرحلة؟

 التعامل مع قدر اأكرب من املناف�سني.
 العثور ب�سكل م�ستمر على طرق لتح�سني كفاءة املوؤ�س�سة يف �سبيل خف�ض التكاليف.

 حتتاج اإىل املزيد من النا�ض واالأنظمة للحفاظ على النمو.
 املحافظة على الرتكيز.

 تغذية احتياجات راأ�ض املال املتزايد على املوؤ�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�ض اجلديدة مع اإبقاء العني على الربحية االأ�سا�سية.
 اإدارة احتياجات راأ�ض املال املتزايد يف االأعمال التجارية.



القسم الثاني
المنهجيات
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فصل: تطوير اإلنتاج أم تطوير الخدمة؟
اإن اأي عمليـــة تد�ضـــن ملوؤ�ض�ضة �ضواء اأكانـــت ربحية اأم غري ربحية تَعدُّ عملية حمفوفة باملخاطر، كما هي احلال 
يف عمليـــة تطويـــر املنتجات اجلديدة اأو اخلدمات يف املوؤ�ض�ضة اخلريية.  ففي الغالب يف�ضل كثري من املوؤ�ض�ضن 
يف هـــذه املرحلـــة، ويعر�ـــس هذا الف�ضل الو�ضائـــل واالإجراءات اجليدة امل�ضاعدة علـــى التخطيط من اأجل تقليل 

املخاطر واختيار اأكرث االأفكار جدوى.

فمن خالل خم�س خطوات يعر�س "مارك لو راجنر" جتربته يف م�ضاعدة امل�ضردين واملحتاجن وحتويلهم اإىل 
قوى عاملة وتتلخ�س هذه اخلطوات فيما يلي:

الخطوة األولى: حتديد ما اإذا كانت مهمة املنظمة مت�سلة با�سرتاتيجية الدخل املكت�سب اأم ال.
الخطوة الثاني: النظر يف احتياجات امل�ستفيدين من املنظمة )عمالء، اأو اأع�ساء جمل�ض اإدارة، اأو اأن�سار(. 

الخطوة الثالثة: البحث عن القوا�سم امل�سرتكة بني ر�سالة املوؤ�س�سة وامل�ستفيدين منها، من خالل العنا�سر التالية:
 الروتني. 

 الب�ساطة واالن�سجام.
 حجم امل�ساريع.

 وحدة املوقع.
 االإ�سراف.

 تقليل العّمال املهّجرين.
 االأجور املقبولة.

 الخطوة الرابعة: حتديد امل�ساريع املحتملة.
الخطوة الخامسة: حتديد امل�سروع وتخطيطه.
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ونعرض هنا للخطوات المتبعة لبناء صورة شركة سيارات موثوقة وذات سعر معقول:
1. ت�سعري ال�سيارات باأ�سعار اأقل من اأ�سعار ال�سوق احلالية.

2. التربع ب�سايف الربح اإىل االأعمال الريادية التي تقوم بها موؤ�س�سة "مركبات من اأجل التغيري".
3. تقدمي �سيا�سة اال�سرتجاع خالل ثالثة اأيام من تاريخ ال�سراء. 

4. تقدمي �سمان مدة �ستة اأ�سهر على االأقل.
5. تزويد العمالء بفر�سة ملراجعة �سفقات املناف�سني من خالل موقع املوؤ�س�سة عرب االإنرتنت.

6. تقدمي خدمات متميزة للم�سرتين.

الدروس المستفادة من هذه التجربة:
 معرفة الزبائن املحتملني.

 حتديد ما تريده من الزبائن.
 الو�سول للعميل يف وقت يكون فيه م�ستقرًا اقت�ساديا.

 معرفة مقدار املال الذي حتتاج اأن يدفعه العمالء لك الإجناح م�سروعك.

وفيما يتعلق بإنشاء الحملة األمثل للدعاية واإلعالن يجب هنا:
 حتديد املوقع االأن�سب للحملة بناء على مواقع العمالء املحَتَملني.

 حتديد االأوقات التي حتتاجها لبثِّ ر�سالتك لتحقيق العدد املطلوب من االنطباعات.
 ت�سميم ر�سالة من �ساأنها اأن تلهم الزبائن للعمل معك.

فصل: الصورة واإلعالن والتواصل
يعر�ـــس هذا الف�ضـــل جتربة "مارتـــن �ضوارتز" رئي�ـــس "َمرَكَبات 
مـــن اأجـــل التغيـــري"، وكيـــف ا�ضتطاعـــت موؤ�ض�ضته ت�ضكيـــل �ضورة 
جتاريـــة قويـــة من خالل تقدمي منتجات جيـــدة وخدمة متميزة 
للزبائـــن؟. ويبن كيف اأن احلمـــالت الدعائية واالإعالنات تعمل 

على جذب عدد اأكرب من العمالء وانت�ضار اأكرث للموؤ�ض�ضة. 
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فصل: زيادة المبيعات من خالل خدمة متميزة للعمالء
فزيـــادة عوائـــد املبيعـــات مع زيـــادة التجويد يف العمل هـــي الرتكيبة املقّد�ضة يف عمل الريـــادة االجتماعية. ففي 
هذا الف�ضل �ضتتعرف كيف ت�ضاهم اخلدمة املتميزة للعمالء يف التاأثري على عن�ضَري هذه الرتكيبة من خالل 
ه،  �ضـــت اأبحاَثهـــا يف تطوير خدمة العمالء مـــن خالل النظـــر اإىل تناف�ضية ال�ضوق، واأ�ضعـــاره، وُفَر�ضِ جتربـــة كرَّ

وحتليل كل هذا للو�ضول اإىل اأمثل اال�ضرتاتيجيات يف التعامل مع العميل.

نتيجة هذه األبحاث تتلخص في نقطتين محوريتين:
ُلهم اإىل مراكز لالإعالن عن خدماتك ومنتجاتك. النقطة األولى: معاملة الزبائن باأف�ضل الطرق يحوِّ

النقط��ة الثانية: حتويـــل امل�ضاكل وال�ضـــكاوى اإىل اأف�ضل اأدوات املبيعـــات اخلا�ضة بك؛ الأنهـــا تك�ضف لك رغبات 
العمالء وتوجهاتهم.



الفصل التاسع: استراتيجيات االبتكار والتقنية
موؤ�ض�ضــــة "مي�ضــــن في�س" التي يبلغ عمرها عقداً من الزمن ن�ضاأت كتحدٍّ لق�ضية التربعات العينية من خالل 
تطويرهــــا لبيئــــة رقمية على االنرتنت، متكِّن املتربِّعن من تقدمي اخلدمات والتربعات العينية لها، واإقامة 
معار�ــــس لهــــذه التربعــــات لتحويلهــــا اإىل مبالــــغ ماليــــة. يف هــــذا الف�ضــــل يقــــدم القائمــــون على هــــذه املوؤ�ض�ضة 
التها  نتهم من البقاء يف مقدمة املوؤ�ض�ضات التي جنحت يف التعامل مع التقنية وحتوُّ خم�ــــس ا�ضرتاتيجيــــات مكَّ

ال�ضريعة.

وهذه االستراتيجيات هي:
1- ال تقم بالعمل لوحدك. 

ن �س���راكة ا�سرتاتيجية معها لتغطي اجلانب التقني من  فهناك الكثري من �س���ركات التقنية املحرتفة ميكنك اأن تكوِّ
العمل بكفاءة عالية.

2- اجعل اخلدمة اخلا�سة بك مريحة ومالئمة.
3- ركز على النوعية ال الكيفية يف التعامل مع املجال التقني.

لونها ويبحثون عنها من خالل: 4- ا�ساأل عمالءك عن االأمور التي يف�سّ
 ا�ستطالعات راأي.

 م�سوحات ميدانية.
5- ثق بنتائج قيا�ض الراأي واال�ستطالع، وقم بالتعديالت املطلوبة.
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فصل: بناء نظام 
لقياس األداء

الخطوة األولى: التخطيط للقياس من خالل:
 ت�سكيل فريق عمل.

 اإجراء تدقيق قيا�ض االأداء، وذلك من خالل:
1. معرفة املِقي�ض.

2. معرفة وقت القيا�ض وموقعه.
3. اأين وكيف مت تخزين البيانات؟.

4. كيف ت�ستخدم وتراجع املوؤ�س�سة هذه البيانات؟.

الخطوة الثانية: اختيار المقيس، وهذا يشمل:
د موؤ�سرات القيا�ض، والتي ت�سمل:  حدِّ

1. موؤ�سرات ال�سحة التنظيمية. 
2. موؤ�سرات اأداء الربنامج.

3. موؤ�سرات االأثر االجتماعي واالقت�سادي.
 اخ���رت املوؤ�س���رات لتوف���ري جمموع���ة متنوع���ة م���ن 

البيانات، والتي تت�سمن:
1. البيانات الكمية مقابل البيانات النوعية.

2. اأرقام �سحيحة مقابل ن�سبة البيانات.
 حدد موؤ�سرات حتريك ال�سلوكيات الفعالة.

الخطوة الثالثة: تحدي��د كيفية القياس، وذلك من 
خالل:

 اإعداد اأدوات القيا�ض، وتت�سمن:
1. اأ�سكال املدخالت، وتتبع جداول البيانات.

2. اال�س���تطالعات الورقية اأو التي على �سبكة االإنرتنت 
اأو اال�ستبانات، اأو ا�ستطالعات الهاتف.

 حتديد مكان تخزين البيانات، والتي ت�سمل:
1. برنامج جداول البيانات.

2. قواعد بيانات موحدة.
3. قواع���د البيان���ات امل�س���ممة خ�سي�س���ا الأغرا����ض 

القيا�ض، اأو غريها من الربامج.
 تعيني امل�سوؤوليات.

الخط��وة الرابعة: التحضي��ر الس��تخدام البيانات، 
وتتضمن:

 فهم لوحات املعلومات.

 بناء لوحات املعلومات.
 خطة ملراجعة االأداء ب�سكل اعتيادي.

 اال�ستعداد للتعلم. والت�سرف على اأ�سا�ض البيانات.

الخط��وة الخامس��ة: وضع نظام قي��اس األداء حيز 
العمل.

م فارقاً حقيقيــــاً يف الواقع اأم ال. ففي هــــذا الف�ضل يبن �ضاحب  حتتــــاج املوؤ�ض�ضــــة اإىل معرفــــة مــــا اإذا كانت تقــــدِّ
التجربــــة كيــــف ي�ضاهم نظام قيا�ــــس االأداء يف املوؤ�ض�ضة يف اإعطاء �ضورة وا�ضحــــة لعملها، وتطورها، وقربها من 

اأهدافها وحتقيق ر�ضالتها. 
ويقدم الفصُل خمس خطوات عملية لبناء نظام قياس األداء في مؤسستك، وهي:
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القسم الثالث
القيادة
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فصل: القيادة المميزة لمجلس اإلدارة
ز على  تعـــاين املوؤ�ض�ضـــات يف بداياتهـــا مـــن بلـــورة ثقافة معينة بـــن اأع�ضاء االإدارة تعـــزز من قوة املوؤ�ض�ضـــة، وتركِّ

ر�ضالتها الرئي�ضة وتقلل من املخاطر امل�ضتقبلية لها.
فيما يلي نقدم اأهم الدرو�س امل�ضتفادة من جتارب الريادة االجتماعية يف هذا الف�ضل، ونتعرف على خ�ضائ�س 

جمل�س االإدارة الناجح.
 مع���اين القيادة ال تكون متوف���رة عند كثري من املتطوعني للعمل يف جمل�ض اإدارة املوؤ�س�س���ات االجتماعية، وعليه 

فيجب تثقيف اأع�ساء املجل�ض وتدريبهم على تلك املعاين والقيم القيادية.
 جمل����ض االإدارة م�س���وؤول ع���ن اأداء املوظفني التابعني له، كما اأن املدير م�س���وؤول عن اأداء جمل����ض االإدارة، وهذه 

العالقة املرتابطة تخلق جوا من االن�سجام بني فريق العمل يف حالة ا�ستيعاب مزاياها.
 االإدارة اجليدة ترتك هام�سًا للتحرك واالإجناز الأع�ساء جمل�ض االإدارة، وال حتتكر القرارات التطويرية، وتطرح 

الروؤى العامة للموؤ�س�سة وم�ستقبلها العملي.
 جمل����ض االإدارة ق���د يلع���ب دور مركز الثقل والت���وازن يف بع�ض االأوقات حني تكون االإدارة اأك���ر تهورًا وعجلة يف 

اإ�سدار اآرائها وقراراتها.

خصائص مجالس اإلدارة الناجحة:
 اأداء دورها الفريد واملركزي، والعمل بطريقة ت�سيف قيمة للموؤ�س�سة.

 اإقامة عالقة م�سوؤولة ومتكاملة مع الرئي�ض التنفيذي، وم�ساركته يف القيادة.
 حتقيق الدقة واحلكمة اجلماعية ملداوالت �سنع القرار، ويف الوقت املنا�سب.



فصل: قيادة التغيير
لتحقـــق البقـــاء يف هـــذا العـــامل املتقلب فـــاإن اأهم مهارة حتتاج اإليها هـــي التكّيف. ففي عامل ريـــادة االأعمال ثمة 
كثـــري مـــن تقلبات ال�ضوق والبيئة، وعلى الريادي الناجح اأن يت�ضم مبقدار عاٍل من التكيُّف مع امل�ضتجدات غري 

ال�ضارة، وحتويلها اإىل فر�س عمل وجناح.
وفيما يلي نعر�س خم�ضة درو�س م�ضتفادة من جتارب ريادية من روؤ�ضاء موؤ�ض�ضات اجتماعية.

ا من اال�ستعداد الذهني. الدر�س االأول: ادخر دائمًا ما يكفي من الوقت وفائ�سً
الدر�س الثاين: اجعل االت�ساالت الداخلية والتوا�سل مع فريقك اأولوية.

الدر�س الثالث: انتبه اإىل انطباعات النا�ض من حولك يف املوؤ�س�سة.
الدر�س الرابع: ال تتنازل اأبًدا عن الروؤية اأو القيم التي تعتنقها.

الدر�س اخلام�س: لتكن لديك وجهة نظر يف اأهم االأمور، ومت�سك بها.

فصل: خالفة القيادة
انتقـــال القيـــادة مـــن �ضخ�ـــس اإىل اآخـــر من اللحظـــات امل�ضريية يف م�ضـــرية املوؤ�ض�ضـــات الرياديـــة، ويطرح هذا 

الف�ضل اأربعة درو�س ينبغي اأن توؤخذ يف االعتبار الإجراء انتقال القيادة ب�ضكل �ضل�س واإيجابي.

التوقيت هو كل شيء. 
ففـــي مرحلـــة االنتقال من اإدارة الأخرى ينبغي مراعـــاة عامل الوقت، فاال�ضتعجال يف هذه اخلطوة قد يوؤدي 
اإىل ارتباك اأداء املوؤ�ض�ضة، ويوؤثر على مردودها، والقاعدة الذهبية هنا اأنه كلما امتد وقت التحول كان اأف�ضل.

االنتقال والتحول يخلق فرصًا.
انتقـــال القيـــادة مـــن �ضخ�ـــس اإىل �ضخ�ـــس اآخر ميثـــل فر�ضة للتجديـــد واالبتـــكار والتطوير، فلـــكل �ضخ�ضية 
منطهـــا اخلا�ـــس يف القيـــادة، وتنـــاوب ال�ضخ�ضيـــات املختلفـــة ذات القـــدرات القياديـــة يجدد مـــن روح املوؤ�ض�ضة 

ويك�ضر روتينية العمل واالأداء.

االستمرارية نقطة حساسة.
بعد انتقال القيادة من �ضخ�س اإىل اآخر �ضواء اأكان هذا الوافد ملركز القيادة من الداخل اأم من خارج املوؤ�ض�ضة 

البد اأن يهيء جمل�س االإدارة البيئة للمدير القادم حتى ال يتعرث �ضري املوؤ�ض�ضة وت�ضطرب ا�ضتمراريتها.

دع القادة يقودون.
بعـــد ت�ضليـــم القائـــد ال�ضابـــق مهمته اإىل �ضخ�س اآخـــر فاإن بقاء القيـــادة القدمية يف فريـــق العمل ويف جمل�س 
االإدارة نقطة ح�ضا�ضة ومهمة، فاال�ضتفادة من اخلربات ال�ضابقة عامل مهم يف القيادة الناجحة، ولكن االأمر 

يحتاج اإىل وجود تفاهم وروح تعاون م�ضرتكة.

13 النجاح يف الريادة االجتماعية: درو�س عملية م�ضتفادة للموؤ�ض�ضات اخلريية والريادية



معلومات الكتاب
 Succeeding at Social Enterprise: Hard-Won Lessons for

Nonprofits and Social Entrepreneurs

عدد ال�سفحات:304 

لغة الكتاب: االإجنليزية

رقم االإيداع

ISBN-10: 0470405325 

ISBN-13: 978-0470405321

هاتف: 00966138310001 
فاكس: 00966138351315

info@awalinjaz.com.sa

درو�س عملية م�ستفادة
للم�ؤ�س�سات اخلريية والريادية

النجاح في الريادة االجتماعية:


