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ُيَعدُّ كتاب "ديفيد برون�صتاين" "كيف ُتغيرِّ العامل؟" كتاباً ق�ص�صياً بالدرجة الأوىل، حيث يتكون معظم 
الكتاب من �صرٍد لق�ص�ِص رواِد العمل الجتماعي حول العامل وجتاربهم، وكيف بداأت انطالقتهم؟، وما 
هي العوائق التي عر�صت لهم؟، وكيف ا�صتطاعوا جتاوزها والتغلب  عليها؟. وهو كما و�صفته �صحيفة 
�ص  "النيويورك تاميز" باأنه "اإجنيل هذا املجال"؛ اأي جمال الريادة الجتماعية. ومن ال�صعب اأن تلخرِّ
اإجنيـــاًل اأو كتـــاَب ق�ص�ـــص، اإذ الهدف منه عر�ـــص التفا�صيل، وا�صتلهام املعاين التـــي ت�صمنتها احلكايات 
والتجـــارب امل�صـــرودة؛ ولذا اخرتنـــا األ نخت�صر الق�ص�ص بـــل نعمد اإىل الأفكار الأ�صا�صيـــة التي تناولها 
الكتـــاب، واملعـــاين التـــي اأراد الرتكيـــز عليها من عر�صـــه لتلك التجـــارب، واإرفاق امل�صاريع التـــي تناولها 
بالتف�صيـــل؛ لي�صتطيـــع القارئ بعد اطالعه على امللخ�ـــص اأن يق�صد النرتنت، ويقراأ عن حكايات هذه 

امل�صاريع بتمامها، فاخت�صارها ُملٍغ لفائدتها.
يعر�ص الكتاب اأبرز التجارب العاملية يف جمال الريادة الجتماعية، بالإ�صافة اإىل العنا�صر التي ينبني 
عليهـــا العمـــل الريادي، والتي يريد اأن يو�صلها هذا الكتـــاب ليقنع قارئيه باإمكانية تغيي العامل ب�صكل 
ين ومبدعني ومتفانني هو كثي ومتوافر يف كل منطقة  اأف�صل، ومن هذه املعاين: اأّن وجود اأنا�ص خيرِّ
علـــى هـــذا الكوكب، وامل�صاكل والعقبـــات التي تعاين منها الب�صرية جمعاء هي من طبيعة احلياة التي ل 
ميكـــن اأن تنتهـــي، ومع توفر العقليات اجليدة، واملوؤ�ص�صات املوؤثرة، والوعي ال�صيا�صي لدى �صنَّاع القرار 
ي�صتطيـــع املـــرء مـــن خالل خارطة العمل الريادي اأن يبتكر توليفًة من هـــذه العنا�صر املتفرقة ليواجه 
بها امل�صكالت، ويوجد لها احللول، وينطلق نحو م�صتقبل اأرحب واأكرث تفاهماً وقدرة على التعامل مع 
ما تخبرِّئه الأيام من م�صكالت م�صتقبلية.  فالعمل الريادي يف الأخي هو عبارة عن �صياغة معادلة لكل 

العنا�صر على اأر�ص الواقع لإيجاد م�صتقبل اأف�صل. 

بين يدي الكتاب
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هـــل مـــن املمكـــن الق�صاء علـــى الفقر؟ وهل ميكـــن تو�صيع نظام الرعايـــة ال�صحية لي�صمل اأرجـــاء املعمورة؟ وهل 
ميكننا توفي التعليم اجليد لكل اأطفال العامل؟.

 هـــذه الأ�صئلـــة - التـــي تبـــدو اأنها بعيدة املَناِل اليـــوم - تثبت الق�ص�ُص الواردة يف هذا الكتـــاب اأنها ممكنة بالفعل، 
ـــة تاريٌخ حمجوٌب اأخذ بالظهـــور اليوم؛ وجمال  واأنـــه باإمكاننـــا تغيـــي العامل بطـــرق قد تبدو غي معقولة. فثمَّ
وا�صع من املبدعني الذين يعملون على تقدمي احللول مل�صكالت الب�صرية بهدف تغيي  احلياة على وجه الأر�ص.
يحكي الكتاب ق�ص�صاً لرواد اجتماعيني قاموا بتطوير حلول منتظمة للم�صكالت الجتماعية الكربى، كما يوؤرخ 
الكتـــاب لل�صبكـــة العاملية للـــرواد الجتماعيني "اأ�صوكا" ومـــا بذلته من جهود يف دعم برامـــَج وهيئاٍت وموؤ�ص�صاٍت 
لتخفيـــف املعانـــاة الإن�صانيـــة، وتو�ّصعها لت�صم ع�صرين بلداً جديدا يف "اأوروبـــا" و "اآ�صيا" منها: "اململكة العربية 
ال�صعودية" و "اأفغان�صتان" و"ال�صني"، لي�صبح عدد موؤ�ص�صات الريادة الجتماعية التي تدعمها "اأ�صوكا" ب�صكل 

مبا�صر 2000 موؤ�ص�صة، تعمل يف 70 دولة حول العامل.
لقد حظي جمال الريادة الجتماعية باهتمام جيد، حيث ح�صلت �صخ�صيتان من �صخ�صيات الريادة الجتماعية 
على "جائزة نوبل لل�صالم" وهما "وجناري ماتاهاي" موؤ�ص�ص "حركة احلزام الأخ�صر" يف عام 2004، و"حممد 

يون�ص" موؤ�ص�ص "بنك جرامني" يف عام 2006.
ويف الوقت الذي اأ�صبح فيه اأ�صحاب روؤو�ص الأموال وال�صا�صة يرون جودة التعاقدات مع رواد العمل الجتماعي 
لإحداث التغيي يف املجتمعات نالحظ اأن مع هذا التعاقدات والتعاونات يغيب رواد العمل الريادي عن اجللو�ص 

على طاولة اتخاذ القرار مع �صانعيه.
غــــي اأن للموؤ�ص�صــــات الرياديــــة اأثرا كبياً على جيل ال�صباب يف الدول املتقدمة، ففي اأمريكا مثال يتوجه نحو من 
19000 من خريجي اجلامعات- واجلامعات املتميزة خا�صة - اإىل العمل يف املوؤ�ص�صات ذات التاأثي الجتماعي. هذا 
ه  الإقبال الكبي على العمل يف موؤ�ص�صات الريادة الجتماعية كان نتيجة عاملنَينْ اثنني َحَدثا موؤخراً، اأولهما: توجُّ
اأ�صحــــاب الــــرثوات ال�صخمة "كبيل جيت�ــــص" و "زوكربيغ" و "بيل كلنتون" وغيهم نحو هذا املجال وتركيزهم 

عليه. وثانيهما: ارتفاع الوعي باأهمية امل�صتقبل، والعمل الدوؤوب لبتكار م�صتقبل مزدهر اأكرث رفاهية.

مقدمة
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أشخاص متفانون

أصل المصطلح
�إفدرك���ر"  "بي���ر  نق���ا ع���ن 
ف���اإن  �لإد�رة  �ملتخ�س����ص يف 
م�سطلح " �لريادة �لجتماعية   
�أ�سل���ه   "Entrepreneur
م���ن �للغ���ة �لفرن�سي���ة، و�لتي 
تطلق ه���ذ� �للف���ظ على "من 

يتعهد باأمر ما".

�أ�سخا�ص  ع��ن  ه��و  �ل��ك��ت��اب  ه���ذ� 
ق�����دم�����و� ح�����ل�����وًل ل��ل��م�����س��ك��ات 
�لج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى م���دى و����س��ع، 
ولي�سو�  معروفني،  لي�سو�  �أكرثهم 
�لأمو�ل.  �أ�سحاب  �أو  �ل�سا�سة  من 
م��در���س��ون  �أو  �أط���ب���اء،  فبع�سهم 
�أوحمامون �أو مهند�سون، وبع�سهم 
كانو� جمرد �آباء �أو �أمهات ينتمون 
لبد�ن خمتلفة مثل: "بنغادي�ص"، 
 ، " يا ر هنغا " و ، " يل ز � لرب � " و
و"جنوب  �ملتحدة"،  و"�لوليات 
�أفريقيا"، وما يجمعهم هو �لإبد�ع 
�لجتماعي �أو �لريادة �لجتماعية، 

فاأفكارهم �ملوؤثرة �لتي عِملو� على 
تنفيذها كانت قادرة على حت�سني 

�أو�ساع كثري من �لب�سر.
�لكتاب  ه��ذ�  من  �ملق�سود  ولي�ص 
و�إمنا  بعينها،  �سخ�سياٍت  متجيَد 
�لنماذج  ه��ذه  �إظ��ه��ار  هو  �لهدف 
وك��ي��ف��ي��ة ت��ع��ام��ل��ه��ا م���ع �ل��ع��ق��ب��ات 
�لب�سرية  تو�جهها  �لتي  و�مل�سكات 
��ستطاع  وك��ي��ف  �ل��ي��وم،  ع��امل  يف 
هوؤلء �لرو�د �لنطاق من �أعماق 
جم��ت��م��ع��ات��ه��م ل��ُي��ح��ِدث��و� ف���ارق���ًا، 
ويقدمو� حلوًل ناجعة؟. �إن ما نرمي 
�إليه يف ��ستعر��سنا لق�س�سهم هو 

رفع �لوعي بهذه �لتجارب �لر�ئدة، 
�لذي  �لوقت  يف  �سد�ها  وتو�سيع 
و�إه��م��اٍل  تهمي�ٍص  م��ن  فيه  ت��ع��اين 

لعدم �سهرة �أ�سحابها.
"�لريادة  م����ف����ه����وم  ح�������س���ل 
و��سعة  �سهرة  على  �لجتماعية" 
يف �ل�سنو�ت �لأخرية،  فاجلامعات 
�ل����ك����ربى ب����ال����ولي����ات �مل��ت��ح��دة 
م دور�ٍت وبر�مَج يف  �لأمريكية تقدِّ
هذه  وتركز  �لجتماعية،  �لريادة 
�لرب�مج على �جلمع بني علم �إد�رة 
�لأعمال ومهار�ت �لإد�رة لتحقيق 

نتائج �جتماعية.
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ُيَع���دُّ ِقط���اع �لري���ادة �لجتماعي���ة قدمي���ًا ق���دم �مل�سلح���ني و�لأنبي���اء 
ي�س���ني، ولك���ن �لظاهرة �جلديدة �لتي ب���د�أت تظهر ب�سكل و��سح  و�لقدِّ
يف �لعق���ود �لأخ���رية، وتعزز �أه���د�ف �لري���ادة �لجتماعي���ة هي ظهور 
منظمات متع���ددة �جلن�سيات لأهد�ف �إغاثي���ة وتنموية، ويكون �أ�سا�ص 
ه���ذه �ملنظمات �لركي���ز على �إيجاد حلول لبع����ص �لعقبات �لتي تعاين 
منه���ا �أي دول���ة م���ن دول �لعامل باإيج���اد تعاون م�سرك ع���رب مو�طنني 
عامليني من خمتلف �جلن�سيات يجمعهم هدف معني. فعلى �سبيل �ملثال 
مل يكن يف "�ندوني�سيا" قبل 30 عامًا غري منظمٍة و�حدٍة م�ستقلة تعتني 
بق�ساي���ا �لبيئة، �أما �لآن فثمة 2000 منظمة تهتم بهذ� �ل�ساأن. وكذلك 
يف "بنغادي����ص"، فمعظم م�ساريع �لتنمي���ة يف هذ� �لبلد تقوم بها نحٌو 
م���ن 20000 منظمة غري حكومي���ة، ويف "�لهند" وحده���ا ما يزيد عن 
ملي���ون موؤ�س�سة للمو�طنني �لعامليني، ويف "كند�" ز�دت هذه �ملوؤ�س�سات 

بني عامي 1987 -2002 بن�سبة 50% لت�سل �إىل 200.000 موؤ�س�سة.

لقد �أدى �أفول �لأنظمة �ل�ستبد�دية و�ل�سيوعية على وجه �خل�سو�ص - و�لتي فر�ست قيودً� على جمتمعاتها يف �أمريكا 
�جلنوبية، ويف �سرق �أوربا وغريها من �ملناطق- �إىل حترر �ملجتمعات من �أنظمة قمعية و�سمولية، فاأ�سبح للمجتمعات 
ت  و�أفر�ده���ا �أدو�ٌر �سامي���ٌة يختارونها باأنف�سهم. كما �أن حرية �مللكية �لفردي���ة، وحرية ت�سرف �لفرد فيما ميلك غذَّ
متوي���ل هذه �لأعمال �لتي حتتاج �إىل روؤو�ص �أم���و�ل لتنفيذها، �إ�سافة �إىل ذلك �نت�سار �لتعليم، و�زدياد ن�سبة �لطبقة 
�لو�سط���ى �لت���ي عانت من ويات �لفقر، و�أ�سبح���ت ت�سعر بهموم �لفقر�ء و�ملحرومني لتجاربه���ا �ل�سابقة، وقررت �أن 

تكون جزءً� من �حلل لهذه �مل�سكات �لتي يعاين منها �ملجتمع.
 ول نن�س���ى �أن ن�س���ري �إىل �أن �نت�سار �ل�س���ركات �لعابرة للقار�ت و�لتي متلك نحوً� م���ن 25% من �أ�سول �لرثوة يف هذ� 
�لع���امل �أ�سبحت تتمتع بحرية �لعمل يف دول كانت حمظورة عليها يف �ل�سابق، ولها ن�ساطات كبرية يف دعم موؤ�س�سات 

�لريادة �لجتماعية ومنظمات �لتنمية �لعاملية حول �لعامل.

ظهور قطاع المواطنين العالميين

ما الذي يقود هذه التغييرات؟
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قصص وتجارب:
م�صروع "الفّقاعة" "لبيل دايتون" من الوليات املتحدة 

)Bill Dayton، the Bubble project(

م�صروع "حماية الطفولة" "جليو بيليموريا" من الهند 

)JerooBillimoria، Child protection project(

م�صروع "امل�صاعدة املعي�صية" "لإرزيبيت زيكري�ص" من "هنغاريا" 

)ErzebetSzekeres، Assisted living for the disabled project (

م�صروع "اإ�صالح الرعاية ال�صحية" لفيا كورديورو" من "الربازيل" 

)Vera Cordeiro، Reforming Healthcare project(

م�صروع "دخول اجلامعات" "جلي بي �صكرام" من "الوليات املتحدة" 

)J.B. Schramm، Collage Access project( وغريها.

دور الريادة االجتماعية بين األفكار واألشخاص
و�ملخاطر  �لأعمال  �لجتماعية حمللني �جتاهات  �لريادة  لدر��سة  �أوقاتهم  �لباحثون  �ص  كرَّ �لأخري  �لقرن  خال 
و�لنمو، و��ستك�سفو� �جتاه »�لقيمة �ل�سخ�سية« وغريها من �لأمور. لي�ص هذ� فح�سب بل �إن ريادة �لأعمال لقيت من 
�لهتمام وتنمية �ملهار�ت �خلا�سة بها �ل�سيء �لكثري، كما مت دعمها من خال �سيا�سات حكومية ومو�د د�ستورية. 
يف �ملقابل مل يلَق جمال �لريادة �لجتماعية و�لعاملون فيه هذ� �لهتمام و�لدر��سة �ملكثَّفة، بل مت �لكتفاء بعر�ص 
�لرو�د �لجتماعيني �سمن �أ�سحاب �لأعمال �خلريية و�لقدي�سني وحكاية ق�س�سهم على طريقة ق�س�ص �لأطفال.
لقد كان �لفارق �ملوؤثر يف �لدر��سة �لنظرية لهذين �ملجالني هو �لركيز على حمورية �لفرد و�ل�سخ�سية يف جمال 
�لتغيري  فنظريات  �لأ�سَبقّية.  �لأفكار  باإعطاء  �لجتماعية  �لريادة  �لفرد يف جمال  دور  وتهمي�ص  �لأعمال،  ريادة 
�لأفر�د  كيفية حتريك  ولي�ص  للمجتمع،  ثم  ومن  لاأفر�د  �لأفكار  كيفية حتريك  تركز على  ما  د�ئمًا  �لجتماعي 

الصَّيد  تعليم  أو  سمكة  إعطاء  تعني  ال  االجتماعي  العمل  »ريادة 
فحسب، بل إن رواد العمل االجتماعي لن يهدؤوا حتى يحدثوا ثورة 

في مجال الصيد نفسه« محمد يونس.
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لاأفكار. فنجد »دوركهامي« وهو �أحد �آباء علم �لجتماع يف �لعامل �لغربي يطرح خطو�ت �لتغيري �لجتماعي من 
�ساأنها  من  �لتي  �لجتماعية  و�ملوؤ�س�سات  و�لعاد�ت،  كالعاطفة �جلماعية،  �ملجتمعية«  »�حلقائق  ي�سميه  ما  خال 
ت�سكيل �سخ�سية �لفرد و�أفعاله. وقد �سار علماء �لجتماع -با�ستثناء »ماك�ص ويرب«- من بعده يف تناول �لتغيري 
�لجتماعي على هذ� �ملنو�ل يف تعديد عنا�سر �لتاأثري �لجتماعي، كالقت�ساد، و�لتقنية، و�حلركات �ل�سيا�سية، 

مهملني دور �لفرد، و�سخ�سية �لقائد يف �إحد�ث �لفارق، ومدى حموريته يف �لتغيري �لجتماعي.
ت�سلل هذ�  �لهام�ص. وقد  �لأ�سخا�ص على  �لأفكار دور �ملركزية فيما يبقى  تاأخذ  �لتغيري �لجتماعي«  يف »نظرية 
�ملفهوم �إىل علم �لجتماع عرب مقولة مثرية لاأديب �لفرن�سي »فيكتور هيجو«: ل يوجد �سيء يف �لعامل هو �أقوى 
�بة �أنها متنح �لأفكار  من جيو�ص �لدنيا جمتمعة مثل فكرة جاءت يف وقتها«. �إن �لإ�سكالية يف هذه �ملقولة �جلذَّ
كلَّ �سيء، وتلغي دور �لفاعلني �حلقيقيني �لذي ي�سلون بالفكرة �إىل عامل �ملمار�سة، وينجحون يف تطبيقها. لناأخذ 
فكرة �لحتبا�ص �حلر�ري على �سبيل �ملثال، فهي فكرة قد جاء وقتها با �سك، ولكن �لتفاعل �حلقيقي و�ملوؤثر 
لن يكون �سيئًا مذكورً� حتى تتوىل هذه �لفكرة �سخ�سيات قيادية موؤثرة ت�ستطيع �أن تنقل هذه �لفكرة من جمال 

�لنظرية �إىل �لتطبيق �لناجح وتقرر �سيا�سات وقو�نني ملمو�سة تخدم هذه �لفكرة.

أربع عادات لمؤسسات الريادة الناجحة

01
االستماع:

هي  �لإبد�عية  �ملوؤ�س�سات  يف  �ملهار�ت  �أبرز  �أحد 
عمائها،  �إىل  بال�ستماع  و�للتز�م  �لكبري  �لهتمام 
�تخاذ  يف  كبرية  �أهمية  �جلمهور  �سوت  تويل  بحيث 
�خلا�سة  و�خلطط  �ل�سيا�سات  وتقرير  �لقر�ر�ت، 
باملوؤ�س�سة. لقد وجدنا هذه �لعادة عند م�سروع موؤ�س�سة 
"خط �لطفولة" �لذي عر�سنا ق�ستها يف �لكتاب، حيث 
"�أي  وهو:  �لعادة  هذه  يكر�ص  �سعارً�  �ملوؤ�س�سة  �تخذت 

مكاملة ت�سلنا تكون يف غاية �لأهمية".

4
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03
إيجاد حلول حقيقية لشخصيات حقيقية: 

�إحدى �سمات �لريادة �لجتماعية �أن �أ�سحاَبها و�قعيون يف �لتعامل مع �ل�سلوكيات �لب�سرية، فيخ�س�سون وقتًا 
وجهدً� كبريين يف كيفية �إقناع �جلمهور بال�ستفادة من منتجاتهم. "هاريل دي ناكيمنتو" موؤ�س�ص "جابا باهايا" 
ملكافحة �نت�سار مر�ص نق�ص �ملناعة �لب�سرية "�لإيدز" يف �ملناطق �لفقرية يف "�لرب�زيل"، له جتربة ر�ئدة ت�سلح 
"هاريل دي ناكيمنتو" �سنو�ت لإيجاد �لو�سيلة �لأف�سل �لتي  �أن تكون مثاًل جيدً� على هذه �لعادة. لقد �أم�سى 
تام�ص جمهوره، وتقنعهم بال�ستفادة من خدماته، فزيارة �لأحياء �لفقرية، وعر�ص عقاقري �لعاج و�لتطعيم 
�لفقرية  �لأحياء  �سكان  ي�ستهدف  برنامج  بتطوير  فقام  للغاية،  ُمنِتجًا  يكن  "�لإيدز" مل  ملعاجلة  �لفقر�ء  على 
لتثقيفهم، وتعليمهم عن �أنف�سهم و�سحة �أج�سامهم وم�ساكلهم �لجتماعية و�لِعرقية، لي�سبح �ل�سخ�ص �مل�ساب 
هذه  بع�ص  مكافحة  يف  خدماته  عليهم  يعر�ص  �أن  قبل  جمتمعه  وم�ساكل  وم�سريه  ب�سخ�سيته  تام  وعي  على 
�لأمر��ص. فبهذه �لطريقة �لتَّوَعوية ي�سبح �لأفر�د �مل�سابون �أكرث �إدر�كًا لقر�ر �لتد�وي و�لدخول يف �لربنامج 

�لعاجي �لذي تعر�سه موؤ�س�سة "هاريل دي ناكيمنتو".

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

في العالم« استفتاء هاريس«.

02
االنتباه للحاالت االستثنائية:

وغري  �ل�ستثنائية  �ملعلومات  �كت�ساف  هي  و�ملاحظة  �ل�ستماع  ق�سيتي  يف  مهارة  �أهم  فاإن  �لإبد�ع  ز�وية  من 
�ملتوقعة �لتي ميكنها �أن تقود �إىل جناح غري متوقع. ن�سرب مثاًل بتجربة "ملحمد يون�ص" �ساحب "بنك جر�مني" 
"بنك جر�مني" 45  "يون�ص" من خال  َبنِكه، فقد قدم  َ نظرته وطريقة عمل  حيث لحظ �سيئًا ��ستثنائيًا غريَّ
قر�سًا خلم�سة و�أربعني فاحًا فقريً�، ويف وقت �ل�سد�د فوجَئ "يون�ص" باأن �لفاحني قد �أعادو� �سد�د قرو�سهم 
بكاملها، وقد ��ستخل�ص من هذه �لتجربة �أن �لفقر�ء – على خاف �عتقاده �ل�سابق- ميكن �أن يكونو� عماء 

موثوقني للبنك.

Social Entrepreneurs and the Power of New IdeasHow to Change the World
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04
التركيز على المؤهالت اإلنسانية:

هذه �ملوؤهات غالبًا ل تظهرها �ل�سري �لذ�تية عند �لتقدم للعمل يف موؤ�س�سة ريادية، �إذ يحر�ص كثري من رو�د 
�لعمل �لجتماعي على �لبحث عن �ملوؤهات �لإن�سانية يف ت�سكيلهم لفرق �لعمل �خلا�سة بهم، ك�سفات: �لعقلية 
�مَلِرنة، و�لذكاء �لجتماعي، وعاطفة م�ساعدة �لغري، و�ل�سمري �حلّي. فهذه �ملوؤهات هي �لقوة �لد�فعة للعاملني 
و�سهاد�ت  �لورقية،  �ملوؤهات  ولي�ست  حقيقي،  �جتماعي  تغيري  �إحد�ث  �أجل  من  �لجتماعية  �لريادة  جمال  يف 
�خلربة. يف "بنك جر�مني" ل يتم توظيف �لعاملني على �أ�سا�ص �سهاد�تهم �لأكادميية، بل على �لعك�ص من ذلك 
يتاأثر  �لعمل يف بنك من قبل حتى ل  له  للوظيفة مل ي�سبق  �ملتقدم  �أن يكون  �لتوظيف  �أهم �سروط  متامًا، فمن 
باأخاقيات عمل �لبنوك �لتقليدية، ويتم �إر�سال �لأ�سخا�ص - �لذين مت قبولهم - للعمل يف �لقرى كفرة تاأهيلية؛ 

حتى ميار�سو� حياة �لفاحني و�لفقر�ء �لذين ي�سكلون �ل�سريحة �لتي يتعامل معها �لبنك ب�سكل رئي�ص.

»إن عظمة اإلنسانية ليست في اكتشافاتها، 
االكتشافات  هذه  توظيف  بكيفية  بل 
لتقليص عدم المساواة«. فلورنس نيتنجيل

»حُلمي هو العثور على أفراد يقومون بتحويل الموارد المالية إلى 
آلياتٍ لتغير العالم نحو األفضل«. »جف سكول«

ست خصائص تميز الرائد االجتماعي 6
من المشاع أن رواد العمل االجتماعي الناجحين يتميزون عن غيرهم بالثقة، والصالبة، واالستمرارية، 
المتوسطين  والرواد  نجاحًا  األكثر  الرواد  بين  الصفات  هذه  في  الفارق  أن  بحوثي  عبر  وجدت  ولكني 
متقاربة جدًا، وإنما يظهر التمايز بين هاتين الفئتين في جانب الدوافع التي تحركهم للعمل. فيما يلي 

ست خصائص يتميز بها رواد العمل االجتماعي األكثر نجاحًا:

01
القدرة على التصحيح الذاتي:

و�  على بد�هة هذه �لنقطة �إل �إننا ل ميكننا جتاوز ذكرها. فالرو�د �لناجحون يتحلَّون بال�سجاعة و�لتو��سع �لكاِفَيني لُيقرُّ
باأخطائهم يف �ختيار�تهم، وت�سحيح م�سارهم. وهذ� نلحظه يف �لقياد�ت �ل�سابة يف �لعمل �لريادي ب�سكل �أو�سح. Social Entrepreneurs and the Power of New IdeasHow to Change the World
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02
القدرة على مشاركة النجاح:

على  يح�سل  تبايل مبن  ل  كنت  �إذ�  �لإجناز�ت  لتحقيق  "ل حدود  قولهم:  �ملعنى  هذ�  �ملعربة عن  �ملقولت  من 
ة مهّمة للغاية يف �لعمل �لريادي، �إذ عليها  ي�سَ �لثناء". فالقدرة على م�ساركة �لنجاح، وتلقي �لثناء و�ل�سكر ِخ�سِّ
ينبني �لعمل، فكلما كربت �لقاعدة �لتي يت�سارك �جلميع فيها �لنجاح كلما منا �لعمل �لريادي و�ت�سعت د�ئرته. �إن 

ي�سة ك�سابقتها ترتبط بالدو�فع �لتي تدفع �ل�سخ�ص للعمل �لريادي وخلق �لتاأثري يف �ملجتمع. هذ� �خِل�سّ

03
القدرة على التحرر من الهيكلة التقليدية:

ت�ستطيع موؤ�س�سات �لريادة �لجتماعية رفع فر�سها يف �لنجاح من خال ��ستغال مرونة هيكلتها �لتنظيمية يف 
�لتغيري بني فرة و�أخرى، كما �أن �لنفتاح على �لقطاع �ل�سعبي مينح �ملوؤ�س�سة فر�سة ل�ستك�ساف �ل�سوق و�ختباره 

ملنتجاتها وخدماتها �جلديدة.

04
القدرة على تجاوز التخصصات:

َتابة فح�سب، بل يفتح �آفاقًا لدمج �ملو�رد،  �لتحرير من �لهياكل �لتقليدية ل مينح �ملوؤ�س�سات �لريادية جتاوز �لرَّ
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وخلق �سات بني خمتلف �ملو�هب و�لتخ�س�سات و�خلرب�ت و�لأفكار.  فالر�ئد �لجتماعي يعمل يف هذ� �ملجال 
كالكيميائي �لجتماعي �لذي يخلط عنا�سر خمتلفة ليوجد تركيبات وخمرجات جديدة.

05
القدرة على العمل في هدوء:

�لتي  �أعمالهم  �إعامية، وذلك لطبيعة  �إثارة  �أية  �لعمل �لجتماعي يعملون يف �خلفاء وبعيدً� عن  كثري من رو�د 
و�لعمل د�خل  بيئات معزولة،  و�لأمر��ص يف  �لفقر  نتيجة معينة، كمحاربة  �إىل  للو�سول  �لزمني  بالر�كم  تت�سم 

جمتمعات مغلقة.

06
الدافع األخالقي القوي:

من �لعبث �لكام عن �لريادة �لجتماعية مع �إهمال �جلانب �لأخاقي ور�ء ن�ساطات �لرو�د. �إن �لبحَث عن حلوٍل 
للم�سكات يف هذ� �لعامل، ومدَّ يِد �لعون �إىل �ملحتاجني، و�ل�سعَي لتح�سنِي �ملعي�سِة على هذ� �لكوكب تتطلب عمقًا 

�أخاقيًا حُمّركًا لاأ�سخا�ص �لعاملني يف هذ� �ملجال.

�أر�سلُت مرًة ل"فابيو روز�" - وهو ر�ئد �جتماعي بر�زيلي، يعمل على م�سروع �لطاقة �ملتجددة و�إي�سال �لكهرباء 
�إىل �ملناطق �ملعزولة و �لنائية- �أ�ساأله: "ملاذ� تقوم بهذ� �لنوع من �لعمل؟ ملاذ� ل ت�ستفيد من هذه �مل�ساريع وجتني 

�أرباحًا طائلة، وت�سبح رجًا غنيًا"
تاأخر �جلو�ب لأ�سهر ثم جاءين �لرد: "�أعتقد �أن تاأخري �جلو�ب عن �أ�سئلتك كان يف �سبيل �إيجاد جو�ب جيد لها، 
�أحب �أن �أ�ساعد يف بناء جزء �سغري من �لعامل ميكنني �لعي�ص فيه حيث يكون �لنا�ص �أكرَث �سعادة، و�ملو�رُد �لطبيعية 

�أكرث تقديرً�، ويكون هذ� �مل�سروع من �ملب�سر�ت مب�ستقل �أف�سل.
لقد �ساألت نف�سي هذ� �ل�سوؤ�ل مر�رً�: "ملاذ� �أعمل ما �أعمله وهناك �أعمال �أ�سهل؟. ولكنني �أجد �أنه �لعمل �لذي 

يجعلني �سعيدً�، ومُيكنني من خاله �لعي�ص بالف�سائل �لتي �أحب �أن �أمتلكها".
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