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 طه ىفمصط :ترجمة

 

بة ، الفرصة الجذاةجتماعيل االاعمبالنسبة لرواد األ 1تبدأ جميع ممارسات ريادة األعمال برؤية تتضمن فرصة جذابة.

قت والطاقة واألموال المطلوبة ستثمار الوالتبرر  إيجابي كبيرة بما يكفي اجتماعيإحداث تأثير  حتمالية نجاحها فيافرصة  يه

الجاد لتحقيقها. على الرغم من األقوال الشائعة، فإن هذه الفرص الجذابة ال تظهر لصاحبها كاملة النضج، وليست  يلسعا في

بتكارها الكن هذه الفرص يجب ليكتشفها. و فينتظار الشخص المحظوظ أو اليقظ بما يكاودة بمدفونة حولنا كالكنوز المفق

خالل  ةاالجتماعيل اعملتوجيه رواد األ إلبداع. توفر هذه المذكرة نموذًجاعملية مستمرة من التفكير وا فيوتطويرها وتنقيحها 

 الخوض في حتمالية نجاح من يفكرون فيازيادة  لمساعدة فيتم تصميم هذه المذكرة ل. يلية خلق هذه الفرص الجديرة بالسععم

 ة الجديدة. جتماعيالمشروعات اال ستثمار فيا أن يلجأ إليها من يفكرون في اال، ويمكن أيضً ةجتماعيل االاعماألريادة مجال 

 ةجتماعيألعمال االرائد ايقوم  ،(. أواًل 1 رقم الشكل انظرلى خطوتين أساسيتين: )إيقسم النموذج عملية خلق الفرصة 

 الفكرة كعمل إبداعي توليدأن نرى خطوة  يلفكرة إلى فرصة جذابة. من الطبيعيحاول تطوير هذه ا ،اواعدة. ثانيً فكرة  بتوليد

عتمدان على مزيج من الحقيقة فإن كال الخطوتين ت في فقط. ولكن يومنطق يرى خطوة تطوير الفكرة كعمل تحليلبحت، وأن ن

عتماد على المالحظة نهجية، باالالمنطق والتحليل. يمكن توليد األفكار المبتكرة بطريقة مومع البحث  والتخيل اإللهام والبصيرة

ة فكرة واعدة إلى فرصة عملية جذابة يتطلب عملية مستمر ينفس الوقت، تحويل أ فيو 2كذلك اإلبداع.ستنتاج المنطقي وواال

هذه المذكرة عملية  فينًا يتطلب إطالق المراحل األولى من المشروع. نمثل التجريب، و أحيامن اإلبداع المصاحب بالتحليل و

ح قليل من هذه األفكار هذه المرحلة من العملية، و تنج فيالقيمة األهم للفكرة  ةاالجتماعيل اعمالتطوير بالقُْمع. يضيف رواد األ

 على المدى الطويل. يلسعالنهاية فرص جديرة با فيالوصول لنهاية هذا القُْمع لتصبح  الواعدة في

 

 

 

                                                            
1 Howard H. Stevenson and David E. Gumpert, “The Heart of Entrepreneurship,” Harvard Business Review 1985. 
2 Drucker, Innovation and Entrepreneurship, (New York, 1985), particularly Part I. 



2 
 

 : عملية خلق الفرصة1شكل 

 

 فكار واعدة: أالخطوة األولى: توليد 

، ولكن ائد األعماللر من الخبرة الشخصية بفكرة واعدة. تنشأ األفكار غالبًاة جتماعيتبدأ عملية ريادة األعمال اال 

ستكشاف االب ةجديرفكار أتوليد  ليع ةاالجتماعيل اعمنه تحفيز رواد األيمك الذيالخبرة الشخصية ليست العامل الوحيد 

إلى توليد  يأن يؤد ًضارة، والتغيرات الحادثة يمكن أيجتماعية المتوفجتماعية، واألصول االحتياجات اال. فإدراك االالتطويرو

 أفكار واعدة. 

 

ار. في الطبيعي، معلومات لمرحلة توليد األفكالالشخصية الدافع واإللهام و التجربةما توفر  كثيًرا الشخصية التجربة 

كما أن عدم  3هواياته.، خبرته العملية، ورائد األعمالل تنشأ الكثير من أفكار المشروعات الجديدة الناجحة من الخلفية العلمية

أساليب  رواد األعمال إلى البحث عن، مما يدفع ريادة األعمال في يالتفكير اإلبداع بتحفيز عادةً الرضا عن الوضع القائم يقوم 

عملهم.  اقات التي يواجهونها بشكل شخصي، أو يشهدونها في نطاق عائالتهم وأصدقائهم، أو فياإلخفلمواجهة المشاكل و جديدة

 مدرب المصارعة المتطوع بالمدارس الثانوية، وإحدى مؤسسي مؤسسة فيوتشر فور كيدز  –لم يكن جيف كرامر 

"Future For Kids "– ستكشاف خياراتهم بعد مرحلة المدرسة الثانوية إن لم اطفال على إلكترونية لمساعدة األ ء بوابةيلينش

 ن تنتج التجارب الجيدة أفكاًراأيًضا أتهم المتاحة. يمكن يه لخياراتفاجأ مرات عديدة بقلة فهم طالب فريق المصارعة لديكن قد 

تقوم  التيو  – (NFTE)األعمال  لم يكن لينشأ المؤسسة القومية لتدريس ريادة الذي، ريادية. كما حدث مع ستيف ماريوتي

إدارتك ك وئإنشابنفسه إحساس التمكين الذي يغمرك عند إن لم يختبر  –بتدريس ريادة األعمال للشباب المعرضين للخطر 

  4لمشروعك الخاص.

المعرفة الجديد. أحيانًا يمكن أن تساعد الخبرة و همشروعنفس مجال  ئد األعمال فيأن تكون خبرة را ليس شرًطا 

 1995طرق جديدة للقيام باألمور. على سبيل المثال، قام كورتيس سليوا عام  أخرى رائد األعمال على التفكير فيبمجاالت 

عبارة عن  يه والتي –" Guardian Angelsقيادة مجموعة جارديان إنجلز "كتسبها من تأسيس وا التيخبرته  ستخداماب

جرائم  ية أخرى وهاجتماعيلمواجهة مشكلة  –العائالت ر أمانًا لألطفال ومعنيين بجعل الشوارع أكث مجموعة من المتطوعين

غيرهم من المجموعات المعرضة لألذى. أسس كورتيس مجموعة سايبر إنجلز اإلنترنت، وخاصة التي تستهدف األطفال و

                                                            
3 Karl H. Vesper, “New Venture Ideas: Do Not Overlook the Experience Factor,” Harvard Business Review 1979. 
4 Steve Mariotti and NFTE, HBS Case # 9-391-169. 



3 
 

"Cyber Angelsورت بعد تط تيالة، ووين أول فرقة حراسة إلكترونيمن أعضاء مجموعة جارديان إنجلز لتك " مجندًا عددًا

ائل مان على شبكة اإلنترنت تعمل بشكل متقارب مع وكاالت تنفيذ القانون والمدارس والمكتبات ووسذلك إلى منظمة معنية باأل

تجربته مع مجموعة تطبيق كورتيس استطاع  5اإلنترنت. إلنترنت لمواجهة جرائمخبراء اعتداءات واإلعالم وضحايا اال

درسه بعناية مع  له ليالئم هذا المجال الجديد الذينموذج عم مهيئًابشكل ناجح،  ل آخر مختلف تماًماي مجاجارديان إنجلز ف

 مرور الوقت. 

لألفكار خالل عملية توليدها، موجهةً حدس رائد األعمال  ل الخبرة والتجربة الشخصية دلياًل وأيًضا مرشًحايمكن أن تشك 

يمكن والخبرة الشخصية نجاح. ولكن، على الرغم من فائدتها الواضحة، فإن التجربة ال فيتمتلك فرصة أفضل  التيتجاه األفكار 

ية "يوجد البوذ أو كما يقول أحد معلمي 6يفكر فيها. التيحتماالت لل من نطاق االتق بصاحبها إلى بعض التحيزات التي يدأن تؤ

حتماالت يستطيع الخبراء التفكير في االال  7د قليل".عقل الخبير، يوجد عد ا فيء، بينميعقل المبتد حتماالت فيالكثير من اال

 خريجة جامعة برينستون و التي ال تمتلك خبرة تقريبًا في –كوب  يبتكرت ويندان. على سبيل المثال، تبدو بديهية للمبتدئي التي

وتدريبهم على ضل الجامعات، ستقدام خريجين من جميع التخصصات بأفايتم فيه  برنامًجا جديدًا – يمجال التعليم ما قبل الجامع

مجال التعليم،  فيفكرة من خبير مدارس األحياء الفقيرة. لم تأت هذه ال مهارات التدريس، وتوظيفهم كمدرسين لمدة عامين في

فور  ى تأسيس منظمة تيتشكوب إل يغم من ذلك، قادت تلك الفكرة ويندشكك في نجاحها العديد من األشخاص. و على الرو

. بطبيعة الحال، فإن اعشر عامً  يية آالف مدرس خالل إثنعمل بها أكثر من ثمان " والتيTeach For Americaأمريكا "

نفتاح اا هنا أن تمزج ه يع الوقت عدم جدواها. و لكن التحدإستخدام أساليب يتبين مرتكاب األخطاء ودئين أكثر عرضة الالمبت

 برة. الختتولد من التجربة و التيالحكمة  ء معيعقل المبتد

 

قاصرة على إدراك  أنها أحيانًا ما تكون محدودة والخبرة الشخصية، إال قيمةبالرغم من  االحتياجات االجتماعية 

 للمشروعاتة الجيدة إلى االحتياجات الفعلية للمجتمع. بالنسبة جتماعياال المفترض أن تستجيب أفكار المشروعاتمن وصاحبها. 

 أحيانًا 8على اإلطالق. غير الملباةأو  فيبالشكل الكا تلبيتهاال يتم التي احتياجات المستهلك  يلتجارية، تتمثل هذه االحتياجات فا

لتحقيق األفكار التي تروق لهم، نعيشه، فيسعون  جة لتجاربهم مع عصر االنترنت الذيما ينسى رواد المشروعات هذا المبدأ، نتي

ة يجب جتماعيوق واحتياجات المجتمع. بالمثل، فإن رواد المشروعات االتفشل في النهاية لكونها ليست جزًء من واقع الس التيو

 يقها، بانين أفكارهم على فهٍم واقعيياتهم الشخصية أثناء البحث عن أفكار واعدة لتحقوأوليفكروا بطريقة أوسع من خبراتهم وأن 

 ة. جتماعيلالحتياجات اال

لواقع. ترتكز هذه ا بينة المرغوب فيها وجتماعيالظروف االبين ة" هذه الفجوة جتماعينقصد هنا بلفظ "االحتياجات اال 

ل يعم الذي يس األخالقالقيم أن توفر الحيمكن لهذه من القيم الشخصية. أيًضا االحتياجات وتنبع من رؤية لعالم افضل للبشر و

 وأفكارهم.  ةجتماعيل االاعمرواد األيحرك  يكدافع قو

. بعض لحاجات االجتماعيةحول اتنا تختلف رؤي ي، وبالتالالقيم الشخصيةنختلف كبشر حول هذه يمكن أن بالطبع ،  

هذه القيم تحظى بدعم واسع من مختلف البشر، بينما البعض اآلخر هو محل خالف. على سبيل المثال، تحظى منظمة شير اور 

م من رجها بتأييد شبه تاخايات المتحدة والوال " والتي تهدف إلى القضاء على الجوع فيShare our strengthسترينث "

 plannedمؤيدوه حول دعم مجهودات منظمة بالند بارينتهود األمريكية "اإلجهاض و امختلف البشر، بينما يختلف معارضو

parenthoodبالطبع أن  يعلى مستوى العالم. ال ينبغوتحديد وتنظيم النسل تهدف إلى توفير خدمات الصحة اإلنجابية  " والتي

 التعاون من قبل اآلخرينمشروع جاد إلى الدعم و ييحتاج أ لتحقيقها. ولكن، يتستحق السع يفكرة ك يول أيتوفر اإلجماع ح

                                                            
5 Jerry Kitzi, “Recognizing and Assessing New Opportunities”, in Enterprising Nonprofits: A Toolkit for Social 
Entrepreneurs, Dees, Emerson and Economy, ed., (Wiley, 2001) p. 48. 
6 Ellen J. Langer, Mindfulness, (Reading, MA, 1989), pp. 20-22 
7 Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind, (New York, 1970), p. 21 

 :انظرلتوضيح أهمية إشباع احتياجات المستهلك،   8

 Peter F. Drucker, The Practice of Management (New York, 1954)  

 :وأيًضا
 Theodore Levitt, “Marketing Myopia,” Harvard Business Review, 1975. 
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لمستفيدين ستمرار، يجب أن يتحلى عدد كافي من اوتحظى بفرصة للنمو واال فيبما يك تكون الفكرة واعدة يينجح. ولهذا، ك يك

 ة بعينها.جتماعيفكرة لمواجهة هذه المشكلة االلتزام اللذان دفعا صاحب الاالمنها بالقيم الشخصية و

تفق الجميع يفكار واعدة. ألى تياجات االجتماعية يمكن ان يقود إتوضح لنا قصة بنك جرامين كيف أن تحليل االح 

، قضى هذه الحاجةر لسد الديش. أثناء بحثه عن أفكاشديدة الفقر ببنغالقرى الريفية  تقريبًا على الحاجة إلى مواجهة الفقر في

ن نساء هذه القرية مفي هذه القرى. اكتشف محمد يونس وطالبه أن العديد  قتصاد محمد يونس وتالميذه وقتًا طوياًل ستاذ االأ

ل على حصواستطاعوا توليد الدخل ألسرهم من خالل إدارة مشروعات تجارية صغيرة، ولكن هؤالء النساء لم يستطعن ال

ت. وهكذا، المشروعاتوفيره من هذه  نيمكنه الذي، مما وضع حدًا للدخل نوعاتهتوسيع مشرقروض بشروط ميسرة لتنمية و

الحاجة إلى  يوهاًل ة لتقليل مشكلة الفقر، اكتشف يونس مشكلة أكثر تفصيجتماعيكيفة تلبية هذه الحاجة اال أثناء بحثهم في

، توصل إلى لحاجةلتحليالته وفهمه لهذه النساء القرى، لتوسعة المشروعات التجارية. وطبقًا  ، وخاصةً قروض بشروط ميسرة

أصحاب من  . على الرغم من معارضة العديدياض الجماعسلوب مبتكر من اإلقرعمل بنك يخدم هذا السوق من خالل أفكرة 

 داخل األشخاصافي من كقتصادي للنساء، كان يونس واثقًا من قدرته على إقناع عدد لتركيزه على التمكين االله  الفكر المحافظ

 ت غير الملباة. وهكذا، تولدت فكرة واعدة وناجحة نتيجة للبحث عن الحاجاخارجها بأنه يتصدى لحاجة مشروعة. بنغالديش و

 

ناًء على االحتياجات االجتماعية، ة الجديدة بُ جتماعيعلى الرغم من أهمية بناء أفكار المشروعات اال جتماعيةاألصول اال 

على بشدة يركز  جتماعيط في التركيز على السلبيات. يجادل البعض في أن قطاع العمل االإال أنه من المهم الحذر من اإلفرا

يمتلكها ذلك  التيالمميزات الجيدة أيًضا من التركيز على األصول و تنشأ األفكاريمكن أن بينما  فقط، احتياجات المجتمع

ت المجتمع يمكن أن هذا التأكيد المستمر على احتياجا قلقه من –األستاذ بجامعة نورث ويسترن  –يُبدي جون ماكنايت المجتمع. 

عتقاد في عجز هذه المجتمعات. يوضح جون الفارق بين "خريطة االحتياجات االجتماعية" التي النهاية إلى اال أن يقودنا في

ن "خريطة األصول نتشار العصابات واألمية والجريمة واستغالل األطفال والتشرد، وبياكز على مشاكل المجتمع كالبطالة وتر

ة جتماعياالجتماعية" التي تستبدل المشاكل المذكورة بأعلى بالتركيز على المشروعات التجارية المحلية والمجموعات اال

تقدم خريطة  9والمدارس وأقسام الشرطة والمراكز الصحية والعقارات المتوفرة وغيرها من األصول التي يمتلكها المجتمع.

فكار إبداعية جديدة، كان من أة لتوليد جتماعيتمع في شكل جديد يمكنه إلهام رواد المشروعات االاألصول االجتماعية المج

الممكن أال يفكروا فيها إن ركزوا على احتياجات المجتمع فقط. على سبيل المثال، وجد يونس وطالبه أثناء بحثهم عن حلول 

المشروعات التجارية التي تميزت بها نساء تلك القرى، مما  لقرى بنغالديش أن هذه القرى تمتلك ميزة مهمة مثل روح ريادة

صول متاحة فقط، ولكن يجب فهم جميع األساعدهم على اإلتيان بفكرة بنك جرامين. وال ينبغي قصر األفكار على األصول ال

 لتطوير أفكار واعدة. الملموسة منها وغير الملموسة في المجتمع

أو  يول االجتماعية كان على تطوير الحصتطبيق مفهوم األ ثناءأومحمد يونس ز كاًل من جون ماكنايت يكأن تر ومع 

القرية، إال أن تحديد األصول االجتماعية المتوفرة يمكن تنفيذه أيًضا بشكل أوسع على مجاالت النشاط أو الممارسات، وحتى 

ساعدة ارات متخصصة في مشركة استش يوه –( CWVعلى المنظمات. مثاًل، تشجع شركة كوميونيتي ويلث فينشرز )

صولها بطريقة لتي تتعامل معها على التفكير في أالمنظمات ا –ربحية على إيجاد مصادر جديدة للدخل الغير المؤسسات 

مختلفة، والنظر إليها كسلع قيمة يمكن إستخدامها لتحقيق ثروة. على سبيل المثال، أثناء عمل الشركة مع إحدى المحطات التابعة 

للخدمات اإلخبارية والتعليمية. وهو مشروع اعتمد إنشاء مقهى  يكرت الشركة فكرة جديدة وهعات القومية، ابتإلحدى اإلذا

تمتلكها المحطة بالفعل كاسمها المنتشر وبرامجها اإلخبارية عالية الجودة وجمهورها المثقف، كما حقق هذا  التيعلى المميزات 

                                                            
 Careless Society, p.78 John F. McKnight. The.  انظركمثال على نوعي الخرائط،   9

 :انظررسم خريطة األصول االجتماعية للحي، ولوصف عام للمنهجية المتبعة أثناء 
John P. Kretzmann and John F. McKnight, Building Communities from the Inside Out: A Path Toward Finding and 
Mobilizing a Community’s Assets, published by the Center for Urban Affairs and Policy Research, Northwesten 
University, 1993. 
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لم تكن فكرة مشروع كهذا لتظهر إن كان تركيز الشركة منصبًا  10حداث الجارية.المشروع مهمة المحطة في المناقشة العامة لأل

 فقط على احتياجات المحطة. 

 

جوزيف شامبتر عملية ريادة األعمال  يقتصادى إحداث تغيير ما. ويصف االيسعى رواد األعمال دائًما إل التغيير 

د تكوينها بشكل جديد، ولكن إحداث التغيير هو فقط جزء من تلك أنماط اإلنتاج في مجالها وتعي فيبالعملية التي تحدث ثورة 

 ،باإلضافة إلى إحداث التغيير، فإن رواد األعمال يستلهمون أفكارهم من التغيرات التي تحيط بهم. في هذا الصدد 11العملية.

 يولذا ينبغ 12".فرصة لتحقيق أفكاركمك استغلوهتغيير، استجيبوا له وينصح بيتر دراكر رواد األعمال بقوله " ابحثوا دائًما عن ال

الذين يسعون إلى توليد أفكار واعدة أن يواكبوا التغيرات المتعلقة بمجالهم. يمكن لهذه التغيرات  ةجتماعيل االاعمعلى رواد األ

ات تجاهات جديدة تتطور بشكل مستمر وبمعدالت مختلفة، كمعدل نمو عدد السكان متحدثي األسبانية في الواليإأن تكون 

ضطرابات، الهذه التغيرات أن تكون طفرات أو المتحدة األمريكية أو نسبة تواجد الحواسب الشخصية في المنازل. وممكن أيًضا 

كهجمات الحادي عشر من سبتمبر أو تمرير ميثاق تشريعي جديد خاص بالمدارس في إحدى الواليات. يمكن لهذه التغيرات 

ن المجاالت، كالتركيبة السكانية والقيم والثقافات والتكنولوجيا والبنية الصناعية المحفزة لألفكار أن تحدث في العديد م

 والسياسات العامة والموضة والمعرفة، وغيرها من المجاالت.

ماالت جديدة حتالمجال ال يمكن لهذه التغيرات أن تخلق احتياجات اجتماعية أو أصول جديدة، أو كالهما، مفسحةً  

تيني في والية كارولينا ة على توليد أفكار جديدة. على سبيل المثال، ألهم نمو المجتمع الالجتماعيت االرواد المشروعا ومشجعةً 

ة في منطقة دورهام لدراسة فكرة إنشاء مؤسسة جتماعياال األعمالرواد  –د تغيًرا في التركيبة السكانية ع  وهو ما يُ  –الشمالية 

بإنشاء المصرف  مشروعالتيني النامي. تحولت هذه الفكرة الواعدة إلى فرصة مالية لتخدم االحتياجات المالية للمجتمع ال

كما ألهم ظهور اديًا. ئتماني للمجتمع الالتيني، والذي يهدف إلى مساعدة أعضاء هذا المجتمع ليصبحوا مستقلين مالتعاوني اال

عمال في بنك جرامين إلنشاء شركة هواتف واد األر –هو تغير على مستوى التكنولوجيا و –تكنولوجيا اإلتصاالت الالسلكية 

نها كأسعار يحتاجو التيجديدة حتى يستطيع القرويون التواصل مع العالم الخارجي بشكل أفضل والحصول على المعلومات 

 ل لجيرانها. بيع خدمة اإلتصاي القيام بوه ،المدينة مثاًل، كما وفر ذلك فرصة مشروع إلحدى نساء القرية فيالدجاج 

 

محفزة وامل صول والتغيرات الحادثة أن تكون عة واألجتماعيلخبرة الشخصية واالحتياجات االيمكن ل الصةالخ 

 ة بعقلية باحثة عن الفرصة، مفتشةً باستمرار عنجتماعيأن يتحلى رائد المشروعات االتطلب يحدوث ذلك فكار، ولكن إلنتاج األ

ماهية هذه  –األستاذ بعلم النفس بجامعة هارفرد  –بير. يوضح إلين النجر إيجابي ك اجتماعيحداث تأثير اإلمكانيات الجديدة إل

العقلية في دراسة عن سلوك طالب المدارس تجاه األشخاص المعاقين. قدم النجر لهؤالء األطفال في بعض الفصول صوًرا 

 ،عجز هذا الشخص عن القيادةد، وسألهم عن قدرته على قيادة السيارات، جاءت إجابة غالبية هؤالء األطفال بقع  لشخص مُ 

وقدموا العديد من التبريرات لهذه اإلجابة. في فصول أخرى، كان سؤال النجر لألطفال مختلفًا، فقد كان عن كيفية قيادة هذا 

د قيادة قع  فكار التي يمكن بها لشخص مُ ألخالل وقت بسيط، توصل هؤالء الطالب إلى العديد من ا فيالشخص للسيارات. 

، وخاصة أثناء مرحلة توليد األفكار. باحث عن الكيفيةهذا السلوك ال يتبنواأن  ةجتماعيل االاعمينبغى لرواد األ 13السيارات.

أو ة بعينها اجتماعيف يمكنني معالجة مشكلة يواسع النطاق؟ ك اجتماعيكيف يمكنني تحويل خبرتي الشخصية إلى تأثير 

لخلق  الحديثةستغالل التغيرات ا؟ كيف يمكنني اجتماعيإلحداث تأثير  ة المتوفرةجتماعيستفادة القصوى من األصول االاال

، منخرطين في عملية األكفاء بهذه العقلية أثناء مرحلة تطوير الفكرة ةجتماعيل االاعمفرص لتغيير المجتمع؟ يفكر رواد األ

 التحليل والتعلم طوال الطريق.وبتكار والتكيف مستمرة من اال

                                                            
 th.orgwww.communityweal: انظرلمزيد من المعلومات،  10

11 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, & Democracy, 3rd Edition, (New York, 1950). 
12 Peter F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship, (New York, 1985), p. 28. 

 :انظر. ولوصف مختصر 1988من محادثة مع إحدى المؤلفين عام  13

Ellen Langer, Mindfulness (Reading, MA, 1989), p.168. 



6 
 

 األفكار الواعدة إلى فرص جذابةالخطوة الثانية: تطوير 

جعلها و ين الفكرةتحسعلى في البداية ، إال أن البشر غالبًا ما يركزون أكثر من الالزم على الرغم من قوة األفكار 

ة إلى فرصة جديرة ي بداية المذكرة، يكمن التحدي األكبر في تحويل الفكرة المبدئيبراقة قدر اإلمكان. ولكن كما نوهنا ف

ختبار وتنقيح أفكارهم اة بيجتماعاال األعمالم. تجمع هذه الخطوة بين التحليل الدقيق والتعديالت الخالقة حيث يقوم رواد باإلهتما

يًا على مجموعة والبحث مبن إن كان هذا المزيج من العملمن خالل مزيج من العمل والبحث. تزداد فرص نجاح تطبيق الفكرة 

عمل والذي يتضمن نظرية التأثير اإلجتماعي ونموذج ال يعناصر التي سيلي تفصيلها وهة بالفتراضات المعقولة الخاصمن اال

. يجب أن جدوى لهصر قلب فكرة أى مشروع اجتماعي موارد قابلة للتطبيق. تمثل هذه العنا إستراتيجيةنموذج تشغيل فعال و

عضها بشكل جيد. بصر مع أن تنسجم هذه العنا ، كما يجبوحدهمقنعًا عند دراسته ليبدو  فيما يك المزايايمتلك كل عنصر من 

لرائد المشروع  لفكرةة ا، وأيًضا مدى مالئمبيئة التشغيل الخارجيةمراعاة صياغة هذه العناصر  أثناءلى ذلك، يجب إباإلضافة 

 نفسه.

 

 : نموذج تطوير الفرصة2شكل 
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ا المشروع للتأثير عن كيفية تحقيق هذ اجتماعيهناك نظرية تكمن بداخل كل مشروع  يجتماعالنظرية التأثير ا 

يجب أن وقيمها. القائمة على المشروع المشروع وتجسد مهمة المنظمة  إستراتيجيةالمراد. تقع هذه النظرية في قلب  جتماعياال

من النتائج المتوسطة تليها نتائج  لسلسلة متعاقبةالمشروع "بيانًا مقنعًا عن كيفية إنتاج معطيات هذا تتضمن صياغة هذه النظرية 

ع من خالل هذا التعريف الواضح ألهداف المشرو 14ا الدالئل التي تم على أساسها توقع تلك السلسلة من النتائج".ية، وأيضً نهائ

ة النهائية التي تنشدها المنظمة والتي ستتم محاسبتها جتماعييًضا وصفًا دقيقًا للتأثيرات االأووسائل تحقيقها، توفر النظرية 

في مرحلة تكوين الفكرة، مما  تم إنتاجه الذيتعريفًا أكثر دقة من فرصة المشروع الصياغة  تعطي هذه الطريقة في 15عليها.

 يحقق للمشروع الوضوح ووحدانية الهدف. 

ختبار بعض با ةجتماعياال األعماللرائد ن تسمح أ التفاصيلجتماعي واضحة االيجب أيًضا لنظرية التأثير  

ختبارات قبل إطالق المشروع بمقارنة نظرية التأثير هذه االلمشروع. يمكن أن تتم بعض التي بُنِي  عليها افتراضات األساسية اال

رنةً التحليل الالزمين. هل النظرية معقولة مقاأو بإجراء البحث و ،المتعلقة بالمجال لومات المتوفرةالمفترضة بالمعاالجتماعي 

؟. وبينما يمكن تجربة الوقت والتكلفة ياألخذ في االعتبار عاملمع  علمي جديدبحث ختبارها بإجراء ابما نعرفه حاليًا؟ هل يمكن 

تفضيل تالئم  التيالحقيقة  يل أن تتم تجربته أثناء العمل، وهفتراضات قبل مرحلة اإلطالق، إال أن غيرها من األفضبعض اال

، يجب أن يخطط رواد األعمال ضيلتلك الحاجة وذلك التفرواد األعمال للتطبيق والعمل بداًل من التحليل. ولكن على الرغم من 

ستثمارات ضخمة ا يفتراضات األساسية قبل القيام بأختبار جدوى أكبر عدد ممكن من االالخطوات عملهم بطريقة تمكنهم من 

قَّق، وألن رواد األعمال اال جتماعيأخيًرا، ألنه من الصعب قياس التأثير اال 16ال يمكن التراجع عنها. ة يسعون جتماعيالُمح 

حقيق أهداف طويلة المدى وتأثيرات دائمة، فإن عملية االختبار يمكن أن تأخذ وقتًا طوياًل. يساعد امتالك نظرية واضحة لت

 على تقليل وقت عملية االختبار وجعلها أكثر تنظيًما.  جتماعيللتأثير اال

لتفكير خارج الصندوق بالتحليل تدمج اإلبداع وا مستمرةعملية  يوتنقيحها ه جتماعيعملية تحديد نظرية التأثير اال 

 "The nature conservancy" يمهمة منظمة ذا ناتشر كونسيرفانس توضح لناالمتماسك وتقييم النتائج. على سبيل المثال، 

التي تمثل تنوع الحياة على بها إليها المؤسسة: الحفاظ على النباتات والحيوانات والمواطن الطبيعية الخاصة  تصبو النتائج التي

شراء المستنقعات والغابات والبراري التي تعيش فيها  يه هاتممهعتمدتها المنظمة لتحقيق اكوكب األرض. كانت المقاربة التي 

متالك هذه األماكن االخاصة بالمنظمة،  جتماعيأنواع معينة من الكائنات أو المجتمعات الطبيعية. طبقًا لنظرية التأثير اال

ألراضي التي تقع تحت حماية مواطنها. كل عام، تزيد المنظمة من مساحة امن خالل لخطر حافظ على األنواع المعرضة لسي

، 1990لمدى. ولكن، في بداية عام عتقادهم إلى أهدافهم طويلة ااقود في ت التيالرئيسية النتيجة المتوسطة  يوهحمايتها، 

البيئي المراد: فأنواع الكائنات داخل المناطق التي تحميها  تكن تحقق التأثيركتشفت اإلدارة الجديدة للمنظمة أن هذه المقاربة لم ا

تأثير األنشطة خارج المحميات على األنشطة داخلها. ولهذا، على بسبب اقص، وهو ما كان يحدث في الغالب المنظمة كانت تتن

 يالنجاح بها، وتبن ومراجعة مؤشراتخاصتها،  جتماعيالرغم مما حققته المنظمة، فقد اضطرت لتعديل نظرية التأثير اال

متالك وحماية قطع اة البيئية األكبر بداًل من مجرد جديدة تركز على تقليل وإنهاء الخطر والحفاظ على األنظم إستراتيجية

ختبار نظريات التأثير اة يجب أن يقوموا بجتماعيكما يوضح هذا المثال، فإن رواد األعمال اال 17صغيرة من االرض.

 للتأكد من جدوى الفرصة التي يسعون وراءها.  يعتها بشكل دورخاصتهم ومراج جتماعياال

 

 

                                                            
 p.4, 090-023-at an Old Foundation, HBS Case # 9 EMCF: A New Approach.  :انظرمن اقتباس لبيتر سزانتون،   14

15 An Introduction to Business Planning for Nonprofits, The Bridgespan Group, www.bridgespangroup.org. 
16 McGrath, Rita G. and MacMillan, Ian C., “Discovery-Driven Planning,” Harvard Business Review, July-August  
1995. 
17 Alice Howard and Joan Magretta, “Surviving Success: An Interview with the Nature Conservancy’s John 
Sawhill,” Harvard Business Review, September-October 1995, pp. 109-118  

 أيًضا:انظر و
John Sawhill and David Williamson, “Measuring What Matters in Nonprofits,” The McKinsey Quarterly, 2001 
Number 2, pp. 16-25. 
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عم فكرة مقنعة، فإنه يجب د اجتماعيإلى نظرية تأثير  اجتماعيمشروع  يباإلضافة إلى حاجة أ نموذج العمل 

ل يق. يعملموارد قابلة للتطبل إستراتيجيةب تكون من نموذج تشغيل فعال مصحوبالمشروع أيًضا بنموذج عمل منطقي ي

ا ما يتميز رواد الخاصة بالمشروع. غالبً  جتماعينظرية التأثير اال لتحقيقنموذج العمل المذكورين جنبًا إلى جنب  يعنصر

 في ل. كما نرى مثاًل في هذه الخطوة ويضيفون القيمة األكبر للمشروع أثناء تصميم نموذج العمة باإلبداع جتماعياألعمال اال

ا للموارد "، وكيف يعمل نموذج تشغيل المؤسسة واستراتيجيتهHabitat for Humanity" يمؤسسة هابيتات فور هيومانيت

موذج تشغيل مؤسسة معًا لتوفير فرص امتالك المنازل لمحدودي الدخل وتوفير فرص للتطوع ذات قيمة ألفراد المجتمع. يقوم ن

لحرفيين المهرة. يتم ة وتحت إشراف مجموعة من اهابيتات على بناء مالك المنازل المستقبليين لمنازلهم بمساعدة متطوعين هوا

 ع الكنائس والجامعاتعن طريق المكاتب المحلية التابعة للمؤسسة والتي ترتبط بشراكة مبناء المنازل  فيحشد القوى العاملة 

 فيالمؤن  جمعوالموارد بتوفير احتياجات المشروع عن طريق تبرع العمال بوقتهم،  إستراتيجيةوشركاء آخرين. كما تقضي 

ناصر الع قرض عقاري بدون فائدة. تشكل هذهلمنزل بدفع مبلغ رمزي من المال كشكل تبرعات إن أمكن، وإلزام صاحب ا

 جتماعي حظى بنجاح منقطع النظير. اجميعًا نموذج العمل لمشروع 

غراض هنا ألنموذج العمل المذكورين ال ينفصالن عن بعضهما، ولكن تم الفصل ها  يفي الحقيقة، فإن عنصر 

رد ال يمكن الموا إستراتيجيةالتحليل والتوضيح. ويجب أن يبدأ تصميم نموذج العمل بوضع نموذج التشغيل الخاص به، ف

بكفاءة وفاعلية.  المنشود جتماعيالتأثير اال لتحقيقتحديدها بدون نموذج تشغيل واضح يحول الموارد إلى إمكانيات ضرورية 

لية تطوير الفكرة وتنقيحها قد الموارد. بالطبع فإنه أثناء عم إستراتيجيةالمطلوبة وعليها يتم تحديد  واردتحدد هذه اإلمكانيات الم

  ها.الظروف الحالية المتعلقة بالموارد وحشد ليالئمتعديل نموذج التشغيل األصلي يحتاج رائد األعمال إلى 

 

جتماعي بشكل عملي. التأثير االتنفيذ نظرية كجزء من نموذج العمل، يصف نموذج التشغيل كيفية  نموذج التشغيل 

ويتكون من مزيج من األنشطة الخاصة والهياكل وأنظمة الدعم المصممة خصيًصا لتعمل معًا على إحداث التأثير المنشود. 

 بمخرجاته، مع تحديد ينشطة تبدأ بمدخالت المشروع وتنتهوضع سلسلة من األ ياألولى في تصميم نموذج التشغيل هالخطوة 

الخطوات الوسيطة الالزمة لحدوث هذه السلسلة من األنشطة. غالبًا ما تحتاج هذه األنشطة اإلنتاجية المباشرة إلى أن تُدع م 

وغيرها. وعند جمع هذه العناصر معًا، يبدو الناتج  التمويلبمجموعة من الوظائف اإلدارية، كالمحاسبة والموارد البشرية وجمع 

على سبيل المثال، يتكون نموذج تشغيل وكالة سترايف  18وعات التجارية بسلسلة القيمة.شبيًها بما يعرف في المشر

"STRIVE "– من سلسلة من األنشطة التي تعمل معًا على تحقيق الهدف  –وكالة قومية معروفة لتنمية القوى العاملة  يوه

لنساء الذين يجدون صعوبة في الحصول على جتماعي المنشود وهو مساعدة الرجال و اإحداث تأثيرها االوللوكالة  يرئيسال

 :التالي نموذج تشغيل وكالة سترايفستقالل المادي. يوضح الشكل الوصول إلى اال فيوظائف 

 

المطلوبة لتحقيق الهدف، يجب إتخاذ بعض القرارات لهيكلة العمل، لوضع  األساسية بمجرد تحديد جميع األنشطة 

التي يجب على  األنشطةماهية بالسؤال األهم في عملية تقسيم العمل  تعلقي نشطة المختلفة.تفاصيل تقسيم العمل والتنسيق بين األ

وما يجب أن يتركه المشروع للمكاتب التابعة والشركاء والموردين والمتعهدين ومقدمي  اوالتحكم فيه االمشروع القيام به

بشكل كبير على أهمية النشاط، ومن يستطيع القيام  اترارالق هعتمد هذت لتحقيق أغراض التشغيل، ميلية للمشروع.الخدمات التك

به بشكل أفضل، ومدى أهمية التحكم فيه. أخيًرا، يجب أن يفكر رواد األعمال في أنظمة الدعم المطلوبة لضمان خلق القيمة 

بجمع هذه ى سبيل المثال. ة المنشودة بفعالية وكفاءة، والتي من ضمنها أنظمة الدعم غير الملموسة كثقافة المنظمة علجتماعياال

                                                            
18 Michael E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, (New York, 1998),  
see Chapter 2. 

/التوعية

نقبول المنتسبي
التدريب

الخدمات 
االجتماعية

التطوير 
الوظيفي

خدمات 
الخريجين
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من بتصميم مسار معقول ومحدد من األسباب والنتائج ة جتماعيالعناصر مع بعضها، يسمح نموذج التشغيل لرواد األعمال اال

 جتماعي المنشود. ظمة الدعم وصواًل إلى التأثير االخالل سلسلة من األنشطة والهياكل وأن

ج إلى التحقق من فتراضات التي تحتالتشغيل المفترض على مجموعة من االجتماعي، يستند نموذج اكنظرية التأثير اال 

رب المصارعة جيف والتي أسسها مد ،التي ذكرناها سابقًا  (F4K) صحتها. فلنأخذ على سبيل المثال منظمة فيوتشر فور كيدز

فهم على علمين واألباء والم ساعدة الطالبتحقيق أقصى ما يمكنهم من خالل مفي كرامر لمساعدة طالب المدارس الثانوية 

غيل المنظمة باألساس على في مرحلة ما بعد الثانوية. يعتمد نموذج تشالخيارات العديدة لفرص التدريب والتعليم والعمل المتاحة 

نجح ادر ذات الصلة. ليتطوير بوابة إلكترونية شاملة وصديقة للمستخدم توفر المعلومات واألدوات ووسائل التقييم وروابط للمص

فًَّزا هذا النموذج، يجب أن يكون الجمهور المستهد   ستكشاف ترونية الوابة إلكبالشكل الكافي ليستطيع استخدام ب ومتمكنًاف ُمح 

الموقع فتراض أن امة على ذلك، تم بناء نموذج المنظباإلضافة إلى  تخاذ قراراته عن علم.إارات العديدة المتاحة بفعالية و الخي

تخطط المنظمة شارات والتحفيز الشخصي المباشر. ستلال –ي بعض األحيان مكماًل وف – أن يكون بدياًل  اإللكتروني يمكنه

 عتصميم موق ن لبوابتها اإللكترونية، وتأمل فيإلدخال أنشطة أخرى ضمن نموذج التشغيل الخاص بها لتوجيه المستخدمي

فتراضات ه االذلك، فإن هذ ومعجات وإهتمامات كل فرد. ستجابة الحتياستخدام وسريع االإلكتروني تفاعلي جذاب وسهل اال

 حتمالية نجاح نموذج التشغيل. امدى ختبار قبل اإلقرار بتحتاج إلى اال

لى مزيج من ختبار وتنقيح نموذج تشغيل فعال وكفؤ يحتاج إاالعناصر، فإن تصميم و يكباقوباإلضافة إلى ذلك،  

يش. ت ذ ّكر كيف أن الفكرة ومقاربته المبتكرة لمواجهة مشكلة الفقر في أرياف بنغالد التحليل واإلبداع. ذكرنا سابقًا محمد يونس

رى الريفية. ولكن قتصادية والواقع الحالي بهذه القت نتيجة لتحليل عميق للمشكالت االكانلتوفير قروض لرائدات األعمال 

اإلقراض والقروض متناهية الصغر  تمد علىتعصممه محمد يونس كان مقاربة بديعة وجديدة  الذيجوهر نموذج التشغيل 

ؤالء القرويين متالك هام لهذا السوق هو عد القروضالجماعي. كان أحد األسباب التي نفرت المسئولين بالبنوك من توفير 

تماعي والذي جنس فكرة الضمان االبتكر محمد يوات للقروض. لمواجهة هذه المشكلة، لألصول الكافية ليستخدموها كضمانا

اه بعضهم البعض. يشعرون به تج لتزام والمسئولية الذيالقوية بين أهل القرى وإحساس اال جتماعيةتمد على الروابط االعا

ن مجموعات صغيرة م يقتراض الجماعي، وه، أسس محمد يونس مجموعات لاليتماعجا الضمان االستفادة من هذلال

داد القروض س مسئولية يتشاركونالبعض، و فيما بينهم لقاءات دورية ويدعمون بعضهم يعقدونالمقترضين من نفس القرية 

حليله لثقافة هذا منهم. وكما نرى، بينما ينبع تصميم وتنفيذ هذا النموذج باألساس من فهم يونس وت ي  التي يحصل عليها أ

 م من جانبه. المجتمع، فإن عملية التصميم والتنفيذ كانت فعاًل مليئًا باإلبداع واإللها

 

موارد  إستراتيجيةه بإال إن تم دعم نشودةالقيمة الم تحقيقال يمكن لنموذج التشغيل أن يبدأ في  الموارد إستراتيجية 

عمل نموذج  روعتوفر للمشرد ان ينسجما معًا حتى يالموا إستراتيجيةلى كاًل من نموذج التشغيل وقابلة للتطبيق. ويجب ع

ة جتماعيائد األعمال االالمستمرة لحشد الموارد ان تدعم فاعلية نموذج التشغيل. يحتاج ر ستراتيجيةوحتى يمكن لهذه اإل، معقول

ثر أهمية حيث بر األشخاص هم المورد األكحتى يستطيع المضي قدًما في عمله. يُعت   "أشياء"و "أشخاص"بشكل أساسي إلى 

المشاعر تصال والمؤهالت ورات والمعارف وجهات اإلوسة كالمهايمكنهم توفير مجموعة واسعة من الموارد غير الملم

لفظ تضمن يلموسة، ومن هذه الموارد غير الم والسمعة. بينما تكمن أهمية األشياء كمورد في احتياج األشخاص لها لالستفادة

توفير ، يمكن اعيجتمء من المكاتب وأماكن العمل إلى االمتيازات التي يحتاجها المشروع. في قطاع العمل االيكل ش"األشياء" 

تماعية فإن ل االجاألشخاص واألشياء التي يحتاجها المشروع باستخدام المال أو بدونه. وبهذا فإنه بالنسبة لرواد األعما

 مالية. إستراتيجيةأكثر من مجرد  يالموارد ه إستراتيجية

شروع. يمكن لرواد األعمال تحديد حديد الموارد التي يحتاجها المت يللموارد ه إستراتيجيةفي تطوير الخطوة األولى  

عتبار األهداف المتعلقة بأداء المشروع ونموه. وبمجرد تحديد التشغيل المقترح، مع األخذ في االهذه الموارد من خالل نموذج 

ثالثة  في هذه المرحلة، هناك 19جتماعية تحديد الطريقة األمثل لحشد هذه الموارد.جب على رواد األعمال االالموارد األساسية، ي

                                                            
 :انظرلتفاصيل أكثر عن عملية حشد الموارد،   19

J. Gregory Dees, Jed Emerson, and Peter Economy, Enterprising Nonprofits: A Toolkit for Social Entrepreneurs, 
(Wiley, 2001), Chapter 4. 
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اختيارات متاحة أمام رائد األعمال: بناء الشراكات والتحالفات، أو جمع التبرعات، أو الدفع مقابل هذه الموارد. بينما يلجأ رائد 

األعمال لبناء بعض الشراكات كجزء من نموذج التشغيل، فإن بعضها اآلخر يكون الدافع وراءه هو اعتبارات متعلقة بالموارد 

 يبداية أفي مرحلة في معظم األحيان الحال  هوكما  –حينما تكون الموارد نادرة وصعبة الحشد فشروع. التي يحتاجها الم

فإنه يكون من الحكمة وقتها بناء بعض الشراكات مع اآلخرين الذين يمتلكون الموارد المطلوبة وربما ال يستخدمونها  –مشروع 

ات جودويل في بداية عملها عالقتها الوثيقة بالكنيسة الميثودية بالشكل األمثل. على سبيل المثال، استغلت مؤسسة صناع

شراكة ال تبدو مالئمة من  يع في مناطق جديدة. بالطبع، فإن أواعتمدت بشكل كبير على ممتلكات الكنيسة ودعمها في التوس

مشروع معتمدًا بشكل وجهة نظر العمليات التي يقوم بها المشروع سيكون لها مخاطرها وتكاليفها، وخاصة حين يصبح ال

. هنا يجب تقييم المقايضة المحتملة التي سيقوم بها رائد ستراتيجيةأساسي على منظمة أخرى قد ال تمتلك نفس األهداف اإل

األعمال لدراسة المخاطر التي يغامر بتحملها في مقابل الموارد التي يحتاجها، وربما يضطر لتعديل نموذج التشغيل ليعوض 

 تكاليف. هذه المخاطر وال

رعات العينية، األمر الطريقة الثانية التي يمكن بها الحصول على الموارد بدون دفع مقابل مادي هي عبر التطوع والتب 

دفع أجًرا للعمال الذين تالذي يقلل من المال المطلوب لتحقيق التأثير االجتماعي المنشود. تخيل مثاًل لو كانت منظمة هابيتات 

الكافية لتحقق نفس  عمالة، كان من الممكن حينها أال تستطع المنظمة جمع التمويل الالزم أو توظيف اليقومون ببناء المنازل

. ولكن من المهم توضيح الحالي جتماعيالتأثير، ولن يكون نموذج تشغيل المنظمة وقتها جذابًا وقادًرا على خلق نفس التأثير اال

موارد على تحصيل ال أن المشروع ربما يصبح غير قادر ر، حيثأن االعتماد على التبرعات قد يضع المشروع في خط

ج مع كل حالة. فكما رأينا في المطلوبة. وبالتالي، فهنا أيًضا يجب تقييم المقايضات التي تنت كميةمطلوبة في الوقت المناسب وبالال

ساسية. بينما يرى فيذ أنشطتها األمنظمة هابيتات، بعض المنظمات تعتمد بشكل كبير على المتطوعين والتبرعات العينية لتن

ية. كما تفعل منظمة الموارد األساس للحصول علىاعلية تتطلب دفع مقابل مادي بعض رواد األعمال االجتماعية اآلخرين أن الف

تطوع فيه والذي يواإلرشاد التي قررت تحدي النموذج السائد للتوجيه  (Friends of the children) أصدقاء األطفال

ا  ذلك بأن هذمعللةً ن والمرشدون بأوقاتهم، واستخدمت موجهين مدفوعي األجر لمساعدة األطفال المعرضين للخطر، الموجهو

 يعلية العمليات التجب أن يضعوا فافضل. ومن هنا نخلص إلى أن رواد األعمال االجتماعية يأمن شأنه تحقيق نتائج اجتماعية 

 الموارد.  إستراتيجيةيقومون بها في االعتبار عند وضع 

الحصول على  يمكنهم، فإن رواد األعمال االجتماعية التي يتم الدفع مقابل الحصول عليها المواردحتى في حالة  

من الممكن  العمالة مدفوعة األجر فإنه توظيف. ففي حالة الحصول على خصومات الموارد بمبالغ أقل من سعر السوق أو

كَّن  وباالرتياح.  اة يؤمن بها الشخص يحقق له شعورً اجتماعيقضية  عرض أجور منخفضة، وذلك ألن العمل من أجل هذا ما م 

، فإن عرض الكثير من المنظمات من جذب عمالة على قدر عالي من المهارة في مقابل أجور منخفضة. باإلضافة إلى ذلك

في تجاه القضية االلتزام الكا أجور منخفضة أثناء جذب العمالة المطلوبة يساعد في استبعاد المرشحين الذين ال يملكون

ه أن يجعل جذب ، فإن عرض أجور منخفضة أثناء توظيف العمالة من شأنمن ناحية أخرىة التي يعالجها المشروع. جتماعياال

لذين تتوفر لديهم بعض األشخاص للعمل شيئًا صعبًا، وخاصةً األشخاص ذوي العائالت الكبيرة واالحتياجات المتزايدة، أو ا

لها طبيعتها للحصول ن الفرص األخرى. أما بالنسبة لألشياء التي يحتاجها المشروع، فإن المشروعات االجتماعية تؤهالعديد م

رع، مما يحد يتضمن شكاًل من أشكال التبمنخفضة . بالطبع فإن الحصول على الموارد بأسعار وخصومات على أسعار مخفضة

كلها تتلخص في  من جودة الخدمات المعروضة من قبل الموردين. الفكرة من الخيارات المتاحة للحصول على الموارد، ويقلل

لمقايضات. أخيًرا، اتطلب القيام ببعض يأن دفع أسعار أقل من سعر السوق  تقدير األمور بشكل واقعي، مع األخذ في االعتبار

الجتماعية يجب أيًضا أن رواد األعمال ا بالنسبة لألشياء األساسية التي يحتاجها المشروع )كالمساحات والمعدات الباهظة(، فإن

تها يكون هو الخيار يقرروا ما سيتم شراؤه وما سيتم تأجيره. وبالطبع فإنه عندما تكون المخاطرة كبيرة، فإن االستئجار وق

 األمثل. 

اريعهم. ويجب اعتمادًا على هذه القرارات السابقة، يبدأ رواد األعمال االجتماعية في تحديد االحتياجات المالية لمش 

أيًضا أن يحددوا مصدر توفير هذه االحتياجات. وهذه مهمة معقدة في حالة المشروعات االجتماعية أكثر منها في حالة 

تكاليف التشغيل، كما يتبقى نسبة من الربح يحصل عليها  ةقطاع الخاص، يغطي المستهلكون كافالمشروعات التجارية. ففي ال

صحاب المشروعات االجتماعية في أن تكون مشاريعهم مكتفية ذاتيًا، إال أن أرغبة معظم مرون. وبالرغم من مدى المستث

لتغطية كافة تكاليف التشغيل ال يكون غالبًا الخيار األمثل من  ات التي يحصلون عليهامستفيدين بثمن مرتفع مقابل الخدممطالبة ال
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. في بعض الحاالت، يتكفل طرف ثالث بدفع التكاليف اعياجتمة التي تهدف إلحداث تأثير جتماعيوجهة نظر المشروعات اال

الذي يحصل عليه المشروع من رسوم العائد  ال يكونالحاالت  باقيما، إال أنه في  المطلوبة، كهيئة حكومية مثاًل أو شركة

مشروع إلى الحصول على كافيًا لتحقيق التأثير المنشود، وفي هذه الحاالت يحتاج العقود التي يبرمها الخدمات التي يقدمها وال

الموارد خطة معقولة لجمع التمويل. غالبًا يكون  إستراتيجيةويجب وقتها أن تتضمن  20بشكل خيري لسد هذا العجز، تمويل

التحدي في وضع هذه الخطة هو إيجاد مصادر لهذا التمويل الخيري بحيث تتالقى إهتماماتها وأنماط تمويلها مع احتياجات 

على رواد األعمال االجتماعية أن يكونوا يقظين فيما يتعلق باختيار مصادر الدخل حتى ال تجذب هذه  المشروع. ولهذا يجب

 المصادر المشروع بعيدًا عن مهمته األساسية. 

د المطلوبة للموارد ستعتمد على مجموعة من االفتراضات عن الموار إستراتيجية يكما في باقي العناصر، فإن أ 

؟ ه بشكل ناجحدماتلتقديم خالذين يحتاجهم المشروع على سبيل المثال، كم عدد العاملين والمتطوعين وكيفية الحصول عليها. 

تدريب وإدارة وهل يمكن للمشروع توظيف وهل يستطيع المشروع جذب عمالة تمتلك المهارات المطلوبة باألجور المقترحة؟ و

ت عديدة وهل ستحتاج في النموذج؟ هل ستصاحبها التزاما طلوبةالممتطوعين المطلوبين بفاعلية؟ ماذا عن التبرعات العينية ال

التبرع لتدعيم هذه  من من الممكن أن يتحمل تكاليف أنشطة المشروع؟ ومن من الممكن أن يقبل علىإلى تكاليف تشغيل مرتفعة؟ 

معقولة بناًء  ذج ستكوناألنشطة؟ هل ستكون مصادر الدخل متسقة مع مهمة المشروع؟ بعض هذه االفتراضات الموجودة بالنمو

فتراضات على تجارب لمشروعات سابقة، ولكن بعضها اآلخر سيكون مجرد افتراضات لم تثبت صحتها بعد. وبعض هذه اال

تطبيق. ولهذا ينبغي على الموارد قابلة لل إستراتيجيةالتي تحتمل قدًرا كبيًرا من الشك ستكون أكثر تأثيًرا من غيرها في كون 

د بشكل أساسي، وأن الموار إستراتيجيةا جتماعية أن يحددوا هذه االفتراضات غير المؤكدة التي تعتمد عليهرواد األعمال اال

 يتأكدوا من اختبارها فور انطالق المشروع. 

موارد جذابة  إستراتيجيةأخيًرا، وكما هو الحال في جميع تفاصيل عملية ريادة األعمال االجتماعية، فإن تطوير  

س المتزايد والشديد على فرص التمويل المتاحة في هذا القطاع. في بعض الحاالت، ع التنافاإلبداع، وخاصةً م من ايتطلب قدرً 

يقدم المستشارون بشركة . جتماعيالمبتكرة للموارد أن تؤثر بشكل كبير على نموذج تشغيل المشروع اال ستراتيجيةيمكن لإل

منظمة  ينموذج منظمة براثام، وه باإلشارة إلىاًل قويًا على هذا الوضع مثا –شركة االستشارات في مجال األعمال  –مكينزي 

لبضعة  امومباي، وذلك بتكلفة تصل تقريبً  مة فيغير ربحية في الهند تواجه مشاكل األمية وسوء التغذية بين أطفال األسر المعد  

غير ام المؤسسة بتحديد واستثمار الموارد براثام بشكل أساسي على قي إستراتيجيةتعتمد  21دوالرات فقط لكل طفل في العام.

ة اجتماعيفي هذه المجتمعات. وبالتالي، بداًل من إنشاء الحضانات مثاًل، تقيم منظمة براثام شراكات مع منظمات  المستغلة

وتدريب  ووكاالت حكومية محلية وبعض الشركات ليقوموا بتوفير البنية التحتية المطلوبة لتنفيذ برامجها، وذلك أثناء توظيف

العاملة بمنظومة التعليم التقليدية. هذه المقاربة التي تنتهجها منظمة براثام في التوظيف  ىمن خارج القومجموعة من المدرسين 

سمحت لها باالستفادة من مورد آخر غير مستغل في هذه المجتمعات، وهو الشابات غير المتزوجات، وبالتالي تمكنت براثام من 

استخدام الموارد غير للموارد التي تعتمد على  ستراتيجيةخفضة. هذه اإلنمدرسين الذين يعملون بأجور متكوين مجموعة من ال

على ابتكار نموذج تشغيل قادة المنظمة ساعدت لم توفر فقط الفرصة لمنظمة براثام لتنمو بشكل سريع، ولكنها أيًضا  المستغلة

خدمات للمجتمعات الفقيرة بالهند. يكمن السر في نجاح منظمة براثام في فعال ومبدع يمكن تعديله لتقديم مجموعة واسعة من ال

مبدأ ينبغي لجميع رواد األعمال االجتماعية أن يفكروا فيه حينما تتطلب استراتيجيات الموارد الخاصة بمشروعاتهم تعدياًل في 

جتماعي عف فاعلية النموذج والتأثير االتضنموذج التشغيل الخاص بالمشروع، وهو أن المقاربات المبتكرة واسعة الحيلة ال 

حسين األثر الموارد أكثر جذبًا وابتكاًرا فإنها تساهم أكثر في ت إستراتيجيةالنهائي للمشروع، ولكن في الحقيقة فإنه كلما كانت 

 جتماعي الناتج. اال

 

 

                                                            
 :انظرلفهم بعض الخيارات المختلفة المتوفرة،  20

“Sources of Financing for New Nonprofit Ventures,” Harvard Business School #9-391-097, revised 1996. 
21 Rukmini Banerji, Madhav Chavan, Paresh Vaish, and Atul Varadhachary, “A Point of Light in Mumbai,” The 
McKinsey Quarterly, 2001, Number1, pp. 156-165. 
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ئمة في بعض مالالتشغيل بيئة تكون في بيئة تشغيل خاصة بها، و يتم تنفيذ كل فكرة مشروع جديدة بيئة التشغيل 

شروع، والتي األمور وتمثل عائقًا في بعضها اآلخر. على الرغم من اعتماد خصائص بيئة التشغيل على تفاصيل فكرة الم

رورية عن بيئة تتضمن نظرية التأثير االجتماعي ونموذج العمل، إال أن معظم المشروعات تقوم بوضع بعض االفتراضات الض

 يها، كاألسواق وبنية الصناعة والبيئة السياسية والثقافة. التشغيل التي ستعمل ف

المتطوعين والعمال، وال تعني فقط المستخدم الذي يستهدفه المشروع أو العميل، ولكن أيًضا الممولين والمتبرعين  األسواق -

 ريقة مقبولةعية طوكل من يجب أن يشارك طواعيةً في المشروع حتى ينجح. ولهذا يجب أن يمتلك رواد األعمال االجتما

 لتقديم القيمة التي يضيفها المشروع لكل سوق أو مجموعة من أصحاب المصالح.  ومقنعة

المتوفرة والموردين  تتضمن المنافسين والشركاء المحتملين والخدمات التكميلية الضرورية للمشروع والبدائلبنية الصناعة  -

 األساسيين. 

  22.العامالضرورية والمصادر المتعددة المحتملة للدعم أو الرفض مية والتشريعية تعني المتطلبات التنظيالبيئة السياسية  -

لمنتشرة وثقافات مجموعات اال تعني فقط القيم الحاكمة للمواطنين في بيئة التشغيل المستهدفة، ولكن أيًضا السلوكيات الثقافة  -

 األقليات الموجودة بالمنطقة. 

األساسية  ةثاض بعض األمور عن بيئة التشغيل أثناء تصميم العناصر الثاليضطر رواد األعمال االجتماعية الفتر 

بيل المثال، لمشروعاتهم، ويعتمد نجاح المشروع بشكل كبير على مدي صحة هذه االفتراضات وتعبيرها عن الواقع. على س

أن ائد األعمال رمل، ويفترض يريد أحد رواد األعمال تنفيذ برنامج تدريب وظيفي مكثف لآلباء الوحيدين العاطلين عن الع

ية األطفال غير متوفرة ا أمام اآلباء المشاركين. إن تبين بعد ذلك أن خدمات رعاية ومجالسة األطفال لن تكون عائقً خدمات رعا

عدم اء، فإن ذلك سيؤدي لفي المجتمع بالشكل والسعر المقبول، أو أن ثقافة المجتمع وتقاليده تعارض فكرة ترك األطفال مع الغرب

دة تصميم مشروعه، وربما وبالتالي يجب هنا على رائد األعمال االجتماعية أن يقوم بإعاتحقيق برنامج التدريب لتأثيره المرجو. 

ككل إن كانت  يقوم بجعل خدمات رعاية األطفال جزًء من المشروع، أو إعادة التفكير في فكرة برنامج التدريب الوظيفي

ا ممكنًا. وهكذا، كم باء بعد البرنامج التدريبي شيئًابالشكل الذي يجعل توظيف هؤالء اآلرة خدمات رعاية األطفال غير متوف

 م فرصة المشروع مع خصائص بيئة التشغيل. ئنرى، يجب أن تتال

نافذة تحلوا باليقظة تجاه نظًرا ألن بيئة التشغيل تتسم بالحركة والتغير الدائم، فإن رواد األعمال االجتماعية يجب أن ي 

يرات . فالتغمعين مشروعتكون فيه الظروف المحيطة مالئمة لتحقيق فرصة  الذي. تعبر هذه النافذة عن النطاق الزمني الفرصة

فتح أو غلق نافذة الفرصة.  ن تؤدي إلى زيادة أو نقصان القابلية لتنفيذ األفكار الجديدة، وبالتاليأفي الظروف الخارجية يمكنها 

عية التي يعالجها اجتمنحسار الحاجة االلعوامل التي تؤثر في نافذة الفرصة، من ضمنها نمو أو اهناك العديد من الظروف وا

مية المتوقعة لها، ، ومدى وضوح هذه الحاجة االجتماعية والتغطية اإلعالالمشروع، وعدد األشخاص الذين تؤثر عليهم الحاجة

درات والمشروعات ا توفير الموارد، ومستوى الرضا عن المباوأهمية سد هذه الحاجة وضروريتها بالنسبة للجهات التي يمكنه

العامة السائدة في  الموجودة بالفعل لسد هذه الحاجة، والتغيرات التكنولوجية، والتغيرات في السياسة العامة، واإلتجاهات

فكار بعينها ومغلقة أمام أمام أالمجاالت المتعلقة بهذه الحاجة. من األمثلة الحديثة التي توضح كيف تكون نافذة الفرصة مفتوحة 

إلرهاب، وكذلك لأفكار أخرى، ما حدث بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر مثاًل من تزايد لفرص التمويل للحركات المضادة 

الواليات إنرون في  نهيار شركةاية المتعلقة بمهنة المحاسبة عقب الدعم المتزايد للمنظمات التي تركز على القضايا األخالق

زمة سوق األوراق ة أخرى في نفس الوقت بسبب أاجتماعي أمام مشروعات يقةالفرصة ضنافذة ، بينما كانت تحدة األمريكيةالم

 المالية وقتها والمصير المجهول لالقتصاد األمريكي والخطط المستقبلية المحتملة للحرب. 

                                                            
ة، ودور السياسة في جتماعييان ماكميليان، يمكن الرجوع إليهما لفهم بنية الصناعة أو تحليل التنافسية للمشروعات االهناك مقاالن كتبهما إ 22

 :انظرالمشروعات الجديدة، 

“Competitive Strategies for Not-For-Profit Agencies,” Advances in Strategic Management, Volume 1, pp. 61-82, (JAI 
Press, 1983) 

 وأيًضا:

“The Politics of New Venture Management” in The Entrepreneurial Venture: Readings Selected by William A. 
Shalmanand Howard H. Stevenson (pp. 160-168). Boston: Harvard Business School Press, 1992. 
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لوقائية يمكنها أن االفرصة. فبعض المقاربات من الممكن أيًضا للقوى المحركة للحاجة االجتماعية أن توثر في نافذة  

ة التحول". فبمجرد تحقق تأثيًرا جيدًا إن تم تنفيذها قبل وصول مستوى الحاجة للكتلة الحرجة، أو كما يطلقون عليها" نقط

لفرصة وبعضها ل أمام االوصول لهذه النقطة تُغل ق النافذة أمام هذا النوع من المقاربات. بعض النوافذ تظل مفتوحة لوقت طوي

ستغالل النوافذ التي تظل ان صة أكبر في النجاح إن تمكنوا ماآلخر يُغل ق سريعًا. ولهذا فإن رواد األعمال االجتماعية يمتلكون فر

 مفتوحة لوقت طويل بما يكفي لمشروعاتهم أن تحقق تأثيرها المرجو. 

إلهتمام، يجب أن أفكارهم لكي تكون فرص جديرة باأثناء قيام رواد األعمال االجتماعية بتطوير  المالئمة الشخصية 

فرصة جيدة لرائد  يفكروا مليًا في مدى مالئمة فكرة المشروع لهم. فمن الممكن أن تكون فكرة المشروع جذابة ولكنها ليست

ط، نحدد هنا لتبسياعتبار أثناء تقييم مالئمة الفكرة لشخص رائد األعمال. لغرض ل نفسه. يجب وضع عدة عوامل في االاألعما

 ( المرحلة الحياتية. 3( المؤهالت، 2( االلتزام، 1ثالثة عوامل: 

فرصة معينة،  لتحقيق ياللتزام المطلوب حين يقررون السعمتالكهم لاأكد رواد األعمال االجتماعية من يجب أن يت 

كون أكثر حيث ت ةجتماعيوعات االفالمشروعات الجديدة دائًما ما تكون متطلبة بشكل كبير للوقت والمجهود، وباألخص المشر

طمحون إليها من خالل االجتماعية لتحقيق أهداف التأثير االجتماعي التي يما يكافح رواد األعمال  اتطلبًا من غيرها. غالبً 

يل الموظفين فوق مصادر قليلة للدخل، ويضطرون إلى تلبية االحتياج المتزايد لمزيد من العمل في وقت محدود من خالل تحم

لي رواد األعمال قتهم. وغالبًا ما نصل هنا إلى االنهيار الذهني والبدني نتيجة للعمل والضغط المستمر. فيجب أن يتحطا

ة التي جتماعيالقضية االاالجتماعية بااللتزام والتصميم الكافيين كرواد األعمال التجارية، باإلضافة إلى شغف وإهتمام شديد ب

 ق أرباح مادية كبيرة. يعملون عليها، وأال يتوقعوا تحقي

كي يقوم بإدارة بتكار رائد األعمال للفكرة األصلية للمشروع ليس مؤهاًل كافيًا لا، فإن أكثر عمليةعلى مستوى  

ون المهارات والخبرات المشروع. فيجب أن يقوم رواد األعمال االجتماعية بتقييم أنفسهم بشكل صادق وتحديد ما إن كانوا يمتلك

المدير صب لمن بمعنى آخر، إن قاموا بكتابة وصف وظيفيينجح.  يهالت والمعارف الكافية للمشروع كؤوالمصداقية والم

العمل، ولكن عدم  التنفيذي للمشروع، هل ينطبق عليهم هذا الوصف؟ يمكن بالفعل تطوير المهارات والمؤهالت الشخصية أثناء

ك المهارات شروع. من الممكن أيًضا جمع فريق قوى يمتلمالئمة الشخص لهذا المنصب منذ البداية سيؤدي إلى توقف الم

جتماعية أن لديهم ما المختلفة الالزمة لتعويض القصور في المهارات لدى رواد األعمال، ولكن يجب أن يتأكد رواد األعمال اال

 لتحقيق المشروع.  يت والمؤهالت التي تسمح لهم بالسعيكفي من المهارا

األعمال االجتماعية المستقبليين إن كان هذا هو الوقت المناسب أم ال في حياتهم للسعى في أخيًرا، يجب أن يقرر رواد  

مشروع جديد لها تكلفتها على  يب أن تؤخذ في االعتبار. فبداية أتحقيق فرصة مشابهة، فاعتبارات األسرة والحياة المهنية يج

من ، فالمتاحة األخرىالفرصة يجب تقييمها بالنسبة للخيارات التي سيتم التضحية بها، وجاذبية  األخرى مستوى الفرص المتاحة

في مقابل مرتبات التي تؤهلهم للعمل بأماكن أخرى المطلوبة بشدة الممكن أن يمتلك رواد األعمال االجتماعية بعض المهارات 

ل ضغًطا على العالقات مشروع اجتماعي يمكن أن تمثل خطًرا على الحياة المهنية للفرد وتمث يكما أن بداية أ 23مرتفعة.

بهذه المخاطر قبل الدخول في هذه العملية. باختصار، ينبغي لرواد  يلى رواد األعمال االجتماعية الوعالشخصية، ويجب ع

األعمال االجتماعية أن يتحلوا بالحكمة التي تجعلهم يسعون لتحقيق الفرص التي تالئم التزامهم الشخصي ومؤهالتهم والظروف 

 حلة التي يمرون بها فقط. الحياتية للمر

 

 ية واعدة ما إلى فرصة جديرة بالسعحتى يستطيع رواد األعمال االجتماعية تحديد إذا كان يمكن تطوير فكر الملخص 

الجاد لتحقيقها، من الضروري أن يقوموا بصياغة نظرية جذابة للتأثير االجتماعي ونموذج عمل معقول. تطوير نموذج عمل 

موارد قابلة للتطبيق. يجب أن تكون هذه العناصر منسجمة مع بعضها  إستراتيجيةنموذج تشغيل فعال ومعقول يتطلب تصميم 

البعض، ويجب أن تكون االفتراضات التي تم بناءها عليها صحيحة طبقًا للبيئة التي ينوي رائد األعمال االجتماعية العمل بها. 

ؤهالت رائد األعمال وظروف المرحلة الحياتية التي يمر بها. عندما أخيًرا، يجب أن تتالئم متطلبات المشروع مع التزام وم

                                                            
23 Jeffry A. Timmons, New Value Creation: Entrepreneurship in the 21st Century, (McGraw Hill, 1995). 
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تكون هذه العناصر جميعًا عملية ومنسجمة بما يكفي، فإن فرص نجاح المشروع تكون مرتفعة، ويمكن حينها للمشاركين في 

 بشكل أفضل. المشروع أن يقوموا بتقدير التأثير االجتماعي المحتمل للمشروع 

ت النجاح مرتفعة بما يكفي، والتأثير االجتماعي المحتمل للمشروع كبير نسبيًا، فإنه إذا كانت احتماال بالطبع فإنه حتى 

ما زال على رواد األعمال االجتماعية والداعمين المحتملين للمشروعات أن يفكروا في السؤال األصعب، وهو ما إذا كانت 

ت الوبة لتحقيقها أم ال. كان األمر سيكون مثاليًا إن توفرت األدوالفرصة المطروحة تستحق استثمار المجهود والموارد المط

لقياس عائد االستثمار في هذه المشروعات لمقارنة الفرص مع بعضها البعض. يهدف مثاًل رواد األعمال التجارية لخلق قيمة 

يخدم عائد االستثمار هذا كمقياس  لجعل المشروع جذاب بما يكفي للمستثمرين وألنفسهم. ئهم بطريقة تنتج عائد مادي كافيلعمال

ار في ال يوجد مقياس مشابه لقياس العائد االجتماعي عن االستثميمكن من خالله تحديد مدى جاذبية المشروع التجاري. 

ل تحويل قيمة بعض الفوائد االجتماعية بالفعل إلى ما يعادلها بالمال، إال أنه من المستحي يمكن هنأ ومعالمشروعات االجتماعية. 

 24.مثاًل  ارات القراءةفعل ذلك مع الكثير من التأثيرات االجتماعية المهمة، كتحسن الثقة في النفس لدى األطفال أو تحسن مه

ج االجتماعية )كتحسن معدالت التخرج بالمدارس الثانوية، أو انخفاض معدالت االنتكاس بين مدمني يمكننا قياس النتائ

ج االجتماعية النتائللمقارنة بين واحدة ي مجاري المياه(، ولكننا ال نملك وحدة قياس المخدرات، أو انخفاض نسبة التلوث ف

ج وبين المال والوقت الذين تم استثمارهما لتحقيقها. المسألة في الحقيقة أكثر تعقيدًا هذه النتائأو للمقارنة بين  المختلفة وبعضها

)مثاًل هل إنقاذ الحيتان أكثر أهمية  التأثيرات االجتماعية المختلفة من ذلك، فمن الممكن أن يختلف األشخاص ليس فقط حول قيمة

من توفير خدمات أفضل لإلقالع عن إدمان المخدرات؟( ولكن أيًضا حول ما إن كانت قيمة التأثير االجتماعي نفسها إيجابية أم 

 وحتى حين نملك مقاييس معقولة لتقييم النتائج )مثاًل هل حماية حقوق األفراد في حمل السالح شيئًا إيجابيًا أم سلبيًا؟(. سلبية

، وخاصةً حينما تكون النتائج تائج والمشروعات التي تم تنفيذهاإقامة عالقات سببية بين هذه الن يصعباالجتماعية، فإنه غالبًا ما 

ونقاش بين  خالفل المرجوة لن تظهر إال على المدى الطويل. ولهذا، في النهاية، فإن قيمة المشروع االجتماعي تصبح مح

 األطراف المختلفة. 

ماعية الذين ال االجت. فرواد األعمبالكادهل يعني وجود كل هذه التحديات أن كل هذا التحليل الذي ذكرناه بال طائل؟  

وعات، ن يفكرون في دعم إحدى المشرفي تحقيق فرصة ما، والممولون الذي يمن حياتهم للسع يفكرون في تخصيص جزء

معلومات كهذه، يمكن . بللمشروع خذوا قراراتهم بناًء على معلومات مفيدة عن فرص النجاح وقيمة التأثير المحتملينبغي أن يت

إن كان هذا  ما أن يحددوا ما اجتماعيلهؤالء األشخاص الذين يقومون باستثمار أوقاتهم وطاقتهم وأموالهم في مشروع 

 .االستثمار يستحق كل هذا العناء أم ال بالنسبة لهم
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