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مقدمة �إىل ريادة الأعمال االجتماعية

مقدمة

على الرغم من ا�ستقرار مفهوم ريادة الأعمال االجتماعية ( )Social Entrepreneurshipمنذ
م ��ا يق ��رب م ��ن عقدين كامل�ي�ن �إال �أنه يوجد �أكرث م ��ن بليون �شخ�ص حول الع ��امل ال يزالون يفتقدون
لالحتياج ��ات الإن�ساني ��ة الأ�سا�سي ��ة مث ��ل :املي ��اه ،وال�ص ��رف ال�صح ��ي ،والتعلي ��م ،واخلدم ��ات ال�صحية
الأ�سا�سي ��ة .م ��ن ه ��ذا املنطلق يعر�ض كتاب " ترييزا �شاهني " اجله ��ود املبذولة يف جمال ريادة الأعمال
االجتماعي ��ة م ��ن ِقب ��ل العديد من رواد الأعمال ،وكذل ��ك امل�ؤ�س�سات التي ا�ستطاع ��ت بالفعل ا�ستحداث
حل ��ول م�س َتدام ��ة ملواجهة التحدي ��ات االجتماعية والإن�ساني ��ة الأ�سا�سية ،وذل ��ك ال�ستخال�ص الدرو�س
امل�ستف ��ادة م ��ن ق�ص�ص جناحهم واالنتب ��اه �إىل �أخطائهم لعدم تكرارها �أثناء تنفي ��ذ م�شروعات التنمية
االجتماعية.
ويعدُّ كتاب "مقدمة �إىل ريادة الأعمال االجتماعية" للدكتورة "تريزا �شاهني" من �أحدث الكتب التي
املتخ�ص�صة
�ص ��درت يف جم ��ال الري ��ادة االجتماعية -حيث �ص ��در يف  31مايو  - 2016وهو من الأدبي ��ات
ِّ
ب�ش ��كل دقي ��ق وعمي ��ق يف جمال التنمي ��ة امل�ستدامة والري ��ادة االجتماعي ��ة لأنه يناق� ��ش �ش َّقيها النظري
والتطبيقي.

مقدمة �إىل ريادة الأعمال االجتماعية

لماذا هذا الكتاب؟
ُيع ��دُّ ه ��ذا الكتاب من الكت ��ب املرجعية املتخ�ص�صة يف مو�ضوع ري ��ادة الأعمال االجتماعي ��ة والتنمية امل�ستدامة،
وتنبع �أهميته من عدة اعتبارات هي:
 .1يق ��دم هذا الكتاب العديد من النم ��اذج ،والتجارب ،وطرق التفكري املختلفة حول ري ��ادة الأعمال االجتماعية،
وذلك �إميا ًنا من م�ؤلفة الكتاب ب�أنه ال يوجد منوذج واحد ي�ستطيع �أن يحل جميع امل�شكالت االجتماعية يف العامل.
 .2يعر�ض هذا الكتاب خلربات كثرية يف جمال ريادة الأعمال االجتماعية بهدف اال�ستفادة من مناهجها ودرو�سها
امل�ستفادة وحماولة الو�صول �إىل الطرق اجلديدة لفعل الأ�شياء و�أدائها بطريقة �أف�ضل.
 .3ي�ساع ��د ه ��ذا الكتاب كافة املتخ�ص�صني يف هذا املجال على الو�ص ��ول للطريق ال�صحيح الذي ميكن من خالله
حتقيق التغيري االجتماعي الإيجابي املطلوب واملرغوب.
 .4يو�ضح هذا الكتاب كيفية ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات اجتماعية لديها القدرة على مواجهة التحديات االجتماعية والبيئية
واالقت�صادية الراهنة.
 .5ي�ش ��رح هذا الكتاب خطوة بخط ��وة كيفية حتديد التحديات االجتماعية ،وكيفية اق�ت�راح احللول للتغلب عليها،
وطرق تنفيذها ،و�سبل قيا�سها.
ُ .6يع� � ُّد هذا الكتاب دلي ًال �إر�شادي� � ًا لدعم املبتدئني و�صغار رواد امل�شروعات االجتماعية ،حيث يو�ضح كيفية �إدارة
امل�شروع ��ات االجتماعي ��ة بطريقة احرتافية من بدايته ��ا حتى نهايتها بتحقيق �أهدافه ��ا التنموية و�إحداث التغيري
االجتماعي املطلوب.
 .7يق� � ّدم ه ��ذا الكتاب مناذج خلربات رواد الأعم ��ال االجتماعية املخ�ضرمني ،و�أفكاره ��م ،ور�ؤيتهم لكيفية �إدارة
امل�شروعات االجتماعية بطريقة �صحيحة تتفق وحتقيق النتائج امل�ستهدفة.
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منهجية الكتاب

فيما يتعلق باملنهجية التي اعتمدت عليها الدكتورة "�شاهني" يف هذا الكتاب ميكن ت�أكيد ما يلي:
 .1ميثل هذا الكتاب ح�صاد �سنوات
عدي ��دة م ��ن اخل�ب�رة يف العم ��ل
م ��ع م�ؤ�س�سات كث�ي�رة متخ�ص�صة
يف ري ��ادة الأعم ��ال والتدري� ��س يف
جامعة "هارف ��ارد" ،والتدريب يف
جمال ري ��ادة الأعمال االجتماعية
للكث�ي�ر م ��ن رواد الأعم ��ال م ��ن
خمتلف دول الع ��امل ،ومن خربات
عملية تطبيقي ��ة يف �إدارة م�ؤ�س�سة
"الفن ��ار" املتخ�ص�ص ��ة يف جمال
التنمي ��ة االجتماعي ��ة والأعم ��ال
اخلريية.
 .2اعتم ��دت " �شاه�ي�ن " عل ��ى
منهجي ��ة متمي ��زة يف �إع ��داد
ه ��ذا الكت ��اب تق ��وم عل ��ى �أ�سا�س
ا�ستخدام كاف ��ة الو�سائل احلديثة
يف التدري ��ب والتدري� ��س مث ��ل:
تق ��دمي ح ��االت درا�سي ��ة مدعومة
بنم ��اذج وح ��االت تطبيقي ��ة م ��ن
قطاعات متع ��ددة ،مثل :ال�صحة،
والبيئ ��ة ،والتعلي ��م ،والطاق ��ة،

والزراع ��ة ،والتموي ��ل متناه ��ي
ال�صغ ��ر .كم ��ا تق ��دم " �شاهني "
�أطروح ��ات م�صحوب ��ة بنم ��اذج
تطبيقي ��ة ،وخرائ ��ط للتدفق ��ات
الذهني ��ة ،وذل ��ك بالإ�ضاف ��ة �إىل
ا�ستخ ��دام فك ��رة كتاب ��ة الأفك ��ار
املهمة والرئي�س ��ة يف الكتاب داخل
�صن ��دوق �أثناء الف�ص ��ول .وكذلك
ملخ�ص ��ات الف�ص ��ول ،والتعري ��ف
�أي�ض� � ًا ب ��رواد الأعم ��ال الذي ��ن
ت�سرت�ش ��د بتجاربهم يف كل ف�صل.
وتقدمي �سرية ذاتية خمت�صرة لكل
امل�ؤ�س�س ��ات االجتماعي ��ة التي يرد
ذكرها �أثناء ال�شرح داخل ف�صول
الكتاب.
 .3كما ت�ستند منهجية هذا الكتاب
�إىل و�ضع متارين للقارئ يف نهاية
كل ف�صل من خالل طرح جمموعة
من الت�سا�ؤالت املهمة ذات العالقة
باملو�ضوع ��ات التي متت مناق�شتها
يف الف�صل ليجيب عنها القارئ.

وهذا م ��ن �ش�أن ��ه �أن يجعل القارئ
منتبه� � ًا ويف غاي ��ة الرتكي ��ز �أثناء
ق ��راءة الأفك ��ار الرئي�س ��ة للكتاب
وتطبيقها عملي ًا.
 .4مت ترتي ��ب ف�ص ��ول هذا الكتاب
بطريقة منظم ��ة ومتتالية ت�سهي ًال
عل ��ى الق ��ارئ لال�ستف ��ادة م ��ن
املعلومات ال ��واردة يف هذا الكتاب
وتطبيقها عل ��ى م�ؤ�س�سات الريادة
االجتماعية.
 .5اعتمدت " �شاهني " على �أدوات
التحليل املتميزة بالدقة فيما يتعلق
بنتائجه ��ا مثل حتلي ��ل ،SWOT
وحتلي ��ل الأط ��راف ذات ال�صل ��ة،
وم�صفوف ��ة الت�أث�ي�ر للأط ��راف
ذات ال�صل ��ة مب�شروع ��ات التنمية
االجتماعي ��ة ،وم�صفوف ��ة الإط ��ار
املنطقي .كم ��ا اعتمدت "�شاهني"
على �إجراء املقاب�ل�ات ال�شخ�صية
مع كبار رواد الأعمال االجتماعية
يف العامل.
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محتويات الكتاب
يت�ضمن ه ��ذا الكتاب ثالث ��ة ع�شر
ف�ص�ل� ً
ا رئي�س ًا يف تخ�ص�ص الريادة
االجتماعي ��ة مب ��ا فيه ��ا " املقدم ��ة
" الت ��ي حتدث ��ت فيه ��ا " �شاه�ي�ن
" ع ��ن �أهمية التنمي ��ة امل�ستدامة،
وامل�صطلح ��ات املرتبط ��ة بالريادة
االجتماعية ،وامل�ؤ�س�سات واملنظمات
الداعم ��ة للري ��ادة االجتماعي ��ة،
واخل�صائ� ��ص امل�شرتكة مل�شروعات
الري ��ادة االجتماعي ��ة ،وجتي ��ب
"�شاهني" ع ��ن �أ�سئلة مهمة منها:
في � َ�م تختل ��ف الري ��ادة االجتماعية
ع ��ن الأعم ��ال التجاري ��ة؟ وما هي
امله ��ارات الأ�سا�سية الالزمة للعمل
يف جمال الريادة االجتماعية؟
كم ��ا يناق� ��ش الف�ص ��ل الث ��اين

م ��ن ه ��ذا الكت ��اب �أهمي ��ة حتديد
التحدي ��ات التي تواج ��ه العمل يف
جمال الريادة االجتماعية ،وكيف
ميك ��ن حتدي ��د ه ��ذه التحدي ��ات
والتغلب عليها؟
ويناق� ��ش الف�ص ��ل الثال ��ث �أهمية
االنخ ��راط يف املجتم ��ع ،وكيفي ��ة
بن ��اء فريق العم ��ل املعني ب� ��إدارة
امل�شروع ��ات اخلا�ص ��ة بالري ��ادة
االجتماعية ،وكيفي ��ة التوا�صل مع
امل�ساهم�ي�ن وامل�ستفيدين من هذه
امل�شروعات.
�أما الف�صل الراب ��ع فيتناول كيفية
ت�صمي ��م احلل ��ول ،وم�ستوي ��ات
االبتكار والإبداع للأفكار احلديثة
يف جم ��ال الري ��ادة االجتماعي ��ة،

وكيفي ��ة �صياغ ��ة نظ ��ام جدي ��د
يخ ��دم املنتج ��ات واخلدمات التي
يت ��م تقدميه ��ا يف �أ�س ��واق الريادة
االجتماعية.
ويناقــ� ��ش الف�صــ ��ل اخلامــ� ��س
ا� سرتاتيجي ��ة الأ�سواق االجتماعية
و�أبعادها املختلف ��ة ،وكيفية �إعداد
الر�ؤي ��ة ،والر�سال ��ة ،والأه ��داف،
وامله ��ام اخلا�ص ��ة با� سرتاتيجي ��ة
الأ�سواق االجتماعي ��ة امل�ستهدفة،
و�أبحاث ال�س ��وق املرتبطة بالريادة
االجتماعية.
�أم ��ا الف�ص ��ل ال�ساد� ��س فيتح ��دث
ع ��ن كيفية تنفيذ احلل ��ول التي مت
التو�ص ��ل �إليه ��ا م ��ن خ�ل�ال �شبكة
من العملي ��ات واملوزعني ،ويناق�ش
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يف ه ��ذا ال�ش�أن العوام ��ل امل�ساعدة
والداعمة يف جناح تطبيق احللول
املقرتحة بطريقة �صحيحة.
ويناق� ��ش الف�ص ��ل ال�ساب ��ع كيفي ��ة
قيا� ��س الأث ��ر ،ون�س ��ب النج ��اح
امل�ستهدف ��ة ،وكيفي ��ة حتقيقه ��ا،
وكيفي ��ة �صياغ ��ة الأه ��داف
و�إعداده ��ا ،واق�ت�راح الو�سائ ��ل
املنا�سبة لتحقيقها.
�أما الف�صل الثامن فيناق�ش كيفية
�إمت ��ام من ��وذج الأعم ��ال ،و�إعداد
امليزاني ��ة ،والأرب ��اح املتوقع ��ة،
و�إعداد قائمة املخاطر ،وح�سابات
التكلفة والعائد.
ويناق� ��ش الف�ص ��ل التا�س ��ع �أهمية
�إع ��داد خط ��ة ا�سرتاتيجية للعمل،
وكي ��ف ميك ��ن �صياغته ��ا بطريقة
مهني ��ة �صحيح ��ة؟ ،وكي ��ف ميكن
الرتويج لها وت�سويقها؟
�أم ��ا الف�ص ��ل العا�ش ��ر م ��ن ه ��ذا

الكت ��اب فيناق� ��ش كيفي ��ة متوي ��ل
امل�شروع ��ات اخلا�ص ��ة بالري ��ادة
االجتماعي ��ة ،وكيفي ��ة البح ��ث
واحل�صول عل ��ى م�صادر التمويل،
ومناق�شة �أن ��واع التمويل ،ومناهج
اال�ستثم ��ار االجتماع ��ي ،وكيفي ��ة
اختيار املنه ��ج ال�صحيح للعمل يف
م�شروعات الريادة االجتماعية.
�أما الف�صل احلادي ع�شر فيناق�ش
كيفي ��ة بن ��اء امل�ؤ�س�س ��ات العامل ��ة
يف جم ��ال الري ��ادة االجتماعي ��ة،
والأ�شك ��ال القانونية له ��ا ،وكيفية
اختي ��ار �أع�ض ��اء جمل� ��س الإدارة
فيه ��ا ،ودرا�س ��ة من ��ط القي ��ادة
املنا�سب لإدارة م�شروعات الريادة
االجتماعية؟
�أم� � ��ا ال� �ف� ��� �ص ��ل ال� � �ث � ��اين ع �� �ش��ر
فيتحدث ع��ن �أهمية االت�صاالت
يف جم��ال ال��ري��ادة االجتماعية،
وكيفية اال��س�ت�ف��ادة م��ن توظيف

تكنولوجيا االت���ص��االت احلديثة
يف امل�ؤ�س�سات العاملة يف جماالت
ال��ري��ادة االج�ت�م��اع�ي��ة ،والتعرف
ع�ل��ى م�ك��ون��ات عملية االت���ص��ال.
ومن هم امل�ستهدفون؟ ومل��اذا يتم
ا�ستهدافهم؟ وم��ا ه��ي الر�سالة
امل� � ��راد حت �ق �ي �ق �ه��ا؟ وك��ي��ف يتم
ت���س��وي�ق�ه��ا؟ وك �ي��ف مي�ك��ن �إمت ��ام
عملية االت�صال؟ وما هي املهارات
املختلفة ال�لازم��ة لتحقيق ذلك
بنجاح؟
�أما الف�صل الثالث ع�شر والأخري
م ��ن هذا الكت ��اب فيناق� ��ش كيفية
�إدارة النم ��و امل�ست ��دام ،ومراجعة
الأه ��داف املحقق ��ة بامل�ستهدف ��ة،
وكيفي ��ة تو�سي ��ع نط ��اق الت�أث�ي�ر
اخلا� ��ص بامل�ؤ�س�س ��ات العامل ��ة يف
جم ��االت الري ��ادة االجتماعي ��ة،
وكيفي ��ة بناء ثقافة التغيري يف هذه
امل�ؤ�س�سات؟

ال شك أن المال متغير مهم ورئيس في تحقيق النجاح،
ولكن المال في مشروعات ريادة األعمال االجتماعية ليس
هدفاً في حد ذاته بل وسيلة لتحقيق التنمية ،وأن الهدف
الرئيس من ريادة األعمال االجتماعية هو تحقيق التغيير
اإليجابي المطلوب في المجتمع.

nterprise
prise
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المفاهيم األساسية في مجال ريادة األعمال االجتماعية

المفاهيم األساسية في مجال ريادة األعمال االجتماعي
يط ��رح الف�ص ��ل الأول من الكت ��اب  -وهو عبارة عن مقدم ��ة تتناول املفاهي ��م الأ�سا�سية املتعلقة بري ��ادة الأعمال
االجتماعية – جمموعة من الت�سا�ؤالت املهمة منها:
ما هي التحديات االجتماعية والبيئية التي يجب االهتمام بها والعمل على مواجهتها؟ ،وما هي املوارد الالزمة للتغلب
على هذه التحديات؟ ،و�أين تكمن االختالفات بني ريادة الأعمال االجتماعية وباقي الأن�شطة االجتماعية الأخرى؟
وت�ؤكد " �شاهني " يف هذا الف�صل على جمموعة من النقاط الرئي�سة منها:

01

يق�ص ��د بري ��ادة الأعم ��ال االجتماعي ��ة "
 ":" Entrepreneurshipالعملي ��ة الت ��ي ميك ��ن
م ��ن خاللها مواجهة التحدي ��ات االجتماعية والبيئية
بطريقة تت�سم بالكفاءة والإبداع ،وتت�ضمن حلو ًال غري
تقليدية وم�ستدامة".

02

Social

مت تن ��اول مو�ض ��وع ري ��ادة الأعم ��ال االجتماعي ��ة يف
هذا الكت ��اب يف �سياق التنمي ��ة امل�ستدامة ومنظورها
ب�أبعاده ��ا االجتماعية واالقت�صادي ��ة والبيئية ،والذي
يركز عل ��ى حتقيق النمو يف املجتم ��ع يف الإطار الذي
يحافظ على متا�سكه ِّ
وير�شد من موارده.

05

"Social

يق�ص ��د برائ ��د العم ��ل االجتماع ��ي
 ":"Entrepreneurال�شخ� ��ص الذي ي�ستطيع �أن
ينت ��ج وي�س ��وق �سلع ��ة �أو خدم ��ة ت�ساعد عل ��ى حت�سني
الظ ��روف املعي�شي ��ة للفق ��راء واملهم�ش�ي�ن م ��ن �أفراد
املجتمع".

03

04

يق�ص ��د بامل�ؤ�س�س ��ة االجتماعي ��ة "
 ":"Enterpriseاملنظم ��ة  -الهادفة للربح �أو غري
الهادفة للرب ��ح  -التي ت�سته ��دف مواجهة التحديات
االجتماعي ��ة البيئي ��ة لتعظي ��م الآث ��ار االجتماعي ��ة
الإيجابي ��ة ،و تر�شي ��د ا�ستخ ��دام امل ��وارد م ��ن خالل
منوذج عمل م�ستدام وقابل للتطبيق وميكن قيا�سه".

Social

�أن م ��ا ميي ��ز ري ��ادة الأعم ��ال االجتماعية ع ��ن باقي
امل�شروع ��ات التجارية هو �أن الأوىل تركز على الفئات
املهم�شة والفقرية من �أفراد املجتمع ،وت�سعى �إىل �سد
الفجوة بني �أولئك الذين يتمتعون بخدمات اجتماعية
متميزة والذين يفتقدون هذه اخلدمات .بينما ت�سعى
الثاني ��ة� -أي امل�شروع ��ات التجاري ��ة � -إىل حتقي ��ق
الأرباح.

06

تق ��وم ري ��ادة الأعم ��ال االجتماعية عل ��ى خلق مناذج
لإحداث التغيري االجتماعي من خالل تنفيذ مبادرات
جديدة� ،أو م�شروعات جدي ��دة� ،أو ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات
اجتماعية �أو تنموية جديدة.

Social
En
Social
Enterp
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هناك العديد من الأ�شخا�ص ،واملنظمات ،واملنتديات،
وامل�ؤمت ��رات ،والفعاليات امل�ؤمنة بق ��وة ريادة الأعمال
االجتماعية يف حتقيق التنمية ،ويدعمونها ،ويوجهون
جهوده ��م نحو حتقيق �أهدافه ��ا .وي�أتي ذلك يف �شكل
اال�ستثمار املبا�ش ��ر ،والدعم الفني ،وتبادل املعلومات
واملعارف ،وزيادة الوعي ب�أهميتها.

08

�أن م ��ن �أه ��م امل�ؤ�س�س ��ات املتخ�ص�صة يف جم ��ال ريادة
الأعمال االجتماعية الت ��ي جنحت يف تر�شيد مواردها،
ويف توف�ي�ر التموي ��ل ال�ل�ازم لأن�شطته ��ا ،ه ��ي م�ؤ�س�سة
"�أكيومن" ( ،)Acumenو"الفنار" (،)AL Fanar
وم�ؤ�س�س ��ة "�أ�شوك ��ا" ( ،)Askokaوهناك الكثري على
�أمثال هذه امل�ؤ�س�سات يف هذا الكتاب.

09

�أن من �أهم امله ��ارات الأ�سا�سية التي يجب �أن تتوافر
يف العامل�ي�ن يف جم ��ال ري ��ادة الأعم ��ال االجتماعية
هي :مه ��ارات �صياغ ��ة الهيكل التنظيم ��ي ،ومهارات
�إعداد خط ��ط العمل ،والنظ ��ام املحا�سبي ،ومهارات
الت�سوي ��ق ،ومه ��ارات �إدارة امل�شروع ��ات ،ومه ��ارات
�إدارة املوارد الب�شرية ،ومهارات االت�صال والتوا�صل،
ومه ��ارات خدم ��ة العم�ل�اء ،وكذلك بن ��اء �شبكة من
العالق ��ات اخلارجية ،وال�شراك ��ات املتميزة .وتتماثل
هذه امله ��ارات مع املهارات املطلوب ��ة للعمل يف جمال
الأعمال التجارية.

Social
Ent
Social
Enterp
إن التحديات االجتماعية التي نسعى للتغلب عليها في
وقتنا الحاضر لها أبعاد متعددة ،وهناك صعوبة في
مواجهتها ،ولكن مواجهتها ليست مستحيلة.
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تعرف على

التحدي الذي يواجهك

يناق�ش الفصل الثاني كيفية حتديد التحديات االجتماعية ،ويطرح يف هذا اخل�صو�ص جمموعة من الت�سا�ؤالت
املهمة منها :ما هي التحديات االجتماعية التي ت�سعى �إىل التغلب عليها؟( ) ،وما هي املعلومات والبيانات
والإح�صائيات املتوافرة عن هذا التحدي؟ ،وما هي الأ�سباب الرئي�سة لهذا التحدي؟ ،ومن هي �أكرث الفئات ت�أ ّثراً
يف املجتمع بهذا التحدي؟( ) ،وما هي اجلهود املبذولة �ساب ًقا للتغلب على هذا التحدي؟ ،وملاذا مل تنجح هذه
اجلهود يف التغلب على هذا التحدي؟ وت�ؤكد " �شاهني " يف هذا الف�صل على جمموعة من النقاط الرئي�سة منها:
� .1أن اخل �ط��وة الأوىل يف بناء
ح �ل��ول م �� �س �ت��دام��ة ل�ل�ت�غ�ل��ب على
امل�شكالت االجتماعية هي حتديد
امل�شكلة بكل دقة ،وجمع املعلومات
حولها ،والتعرف على �أ�سبابها من
�أولئك الذين يت�أثرون بتداعياتها
ال�سلبية.
 .2يجب عند حت��دي��د امل�شكلة �أو
التحدي االجتماعي �أن ن��أخ��ذ يف
االع�ت�ب��ار وج�ه��ات النظر الأخ��رى
حول هذه امل�شكلة التي قد ترى يف
هذه امل�شكلة �أو هذا التحدي فر�صة.

 .3ال ميكن التغلب على التحدي �أو
امل�شكلة االجتماعية �إال من خالل
بناء ر�ؤي��ة ت�ستند �إىل فهم عميق
لهذا التحدي واملعوقات املرتبطة
به ،وكذلك توفري املوارد الالزمة
ملواجهته.
� .4أن ال �ت �ح��دي��ات وامل���ش�ك�لات
االجتماعية لها العديد من الأبعاد،
مثل م�شكلة الفقر ،وتلوث البيئة� ،أو
البطالة ،وال ميكن حلها عن طريق
مدخل واحد� ،أو بطريقة موحدة؛
لأنه " ال ي�ستطيع �شخ�ص واحد �أو

طريقة واحدة حل م�شكالت العامل
االجتماعية ".
� .5أن بناء حلول دائمة للتغلب على
امل�شكالت والتحديات االجتماعية
يتطلب توفري كافة املعلومات التي
ت�ساعد على حتديد كافة �أبعاد
هذا التحدي (مكا ُنه ،ت�أثريا ُته،
الفئاتُ املت�أثر ُة به).
� .6أن من �أهم م�صادر املعلومات
التي ميكن �أن ت�ساعد على جمع
البيانات عن التحديات االجتماعية
ه��ي� :شبكة امل�ع�ل��وم��ات ال��دول�ي��ة،

( )ت�ؤكد " �شاهني " ب�ش�أن هذا الت�سا�ؤل على �ضرورة �أن يتم حتديد التحدي �أو امل�شكلة �أو ًال ،ثم بعد ذلك التفكري يف احللول التي ميكن
من خاللها التغلب على هذه التحديات وامل�شكالت .فال يجوز البحث عن احللول �إال بعد حتديد التحديات �أو امل�شكالت والتع ّرف �إليها
ب�شكل عميق ،ومعرفة �أ�سبابها وجذورها ،لأن خطوة حتديد امل�شكلة ت�سبق خطوة البحث عن حلول لها.
( )ت�ؤكد " �شاهني " ب�ش�أن هذا الت�سا�ؤل على �ضرورة حتديد �أفراد املجتمع املت�أثرين بهذا التحدي ،و�ضرورة التعرف �إىل �سماتهم
(العمر – اجلن�س – م�ستوى الدخل – م�ستوى التعليم – امل�ستوى الوظيفي وغري ذلك) ،كما �أن هناك �ضرورة للتعرف �إىل مكانهم،
�أين يعي�شون؟ وما هي طبيعة البيئة التي يعي�شون فيها؟ بالإ�ضافة �إىل التعرف على �سماتهم الثقافية والعادات والتقاليد التي ت�ؤثر
على طريقة تفكريهم ،وكذلك �أهمية التعرف �إىل طموحاتهم وتطلعاتهم امل�ستقبلية ،وما هي امل�شاكل الأخرى التي يواجهونها؟

10

مقدمة �إىل ريادة الأعمال االجتماعية

واملقاالت ال�صحفية ،والأطروحات
الأك��ادمي�ي��ة ،وتقارير امل�ؤ�س�سات
احلكومية ،واملقابالت ال�شخ�صية
مع اخلرباء واملتخ�ص�صني.
� .7أن الإط� � ��ار ال� �ع ��ام لتحليل
التحديات االجتماعية الب��د �أن
ي�ستند �إىل منهجية الت�سا�ؤالت
البحثية التالية :م��ا ،م��ن� ،أي��ن،
ومل��اذا ،وكيف .وذل��ك على النحو
التايل :ما هو هذا التحدي؟ ،وما
هي �أ�سبابه وج��ذوره الرئي�سة؟،
من يت�أثر بهذا التحدي؟ ،وما هي

�سماتهم؟ �أي��ن يقع ه��ذا التحدي
(م��ك��ان��ه)؟ ،مل� ��اذا ان�ت���ش��ر ه��ذا
التحدي وزادت تداعياته؟ ،وكيف
ميكن التغلب عليه ومواجهته؟
 .8ت�أخذ عملية حتديد التحديات
االج�ت�م��اع�ي��ة وق �ت � ًا ط��وي� ً
لا لأن�ه��ا
تتطلب جمع معلومات من م�صادر
متعددة تت�ضمن بيانات �إح�صائية
�ات
ك� ِّ�م�ي��ة ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل درا� �س� ٍ
و�أب �ح��اث و�صفي ٍة وف ّنية يف �ش�أن
هذه التحديات.
 .9يجب البحث عن امل��وارد التي

مي�ك��ن االع �ت �م��اد عليها ملواجهة
التحديات االجتماعية وتوفريها؛
لأنها ت َع ُّد نقطة قو ٍة ميكن اال�ستناد
�إليها يف مواجهة هذه التحديات
والق�ضاء عليها.
 .10تع ُّد �أ�ساليب حتليل البيانات،
واجلداول ،والأ�شكال ،والر�سومات،
والنماذج التحليلية مثل �أ�سلوب
�شجرة امل�شكالت هي من الأدوات
املهمة التي ميكن االعتماد عليها
للتعرف على التحديات االجتماعية
وتداعياتها.

إن التفكير بشكل استراتيجي بمنظور
كلي يركز على الخبرات العالمية،
ثم النزول تدريجيا بطريقة التفكير
إلى النطاق اإلقليمي والوطني يعدُ
الطريقة المثلى للتغلب على التحديات
االجتماعية ،وتحقيق التغيير اإليجابي
المطلوب في المجتمع.

بناء الحلول المستدامة
واالنخراط في المجتمع
يناق�ش الفصل الثالث �أهمية االنخراط يف املجتمع وخا�صة مع الفئات املت�أثرة بامل�شكالت االجتماعية -وهي
الفئات املهم�شة والفقرية -وذلك للتع ّرف �إىل مقرتحاتهم ملواجهة هذه التحديات ،مع �أخذها يف االعتبار عند
�صياغة احللول امل�ستدامة للتغلب على هذه التحديات.
ويطرح هذا الف�صل ت�سا�ؤالت عديدة يف هذا ال�ش�أن منها :ما هي احتياجات هذا املجتمع الذي يواجه التحديات
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االجتماعية؟ ،وما هي تف�ضيالته؟ ،وما هي الفر�ص املوجودة داخل هذا املجتمع التي ميكن البناء عليها يف �ضوء
املوارد املتاحة؟ ،وما هي املوارد املتاحة يف هذا املجتمع وف ًقا للظروف االجتماعية والبيئية الراهنة؟ ،من هم
الأطراف ذوو ال�صلة وامل�ساهمون وامل�ستفيدون من حل امل�شكالت االجتماعية الذين ميكن �إ�شراكهم واالعتماد
عليهم يف العمل على تنفيذ احللول امل�ستدامة املقرتحة ملواجهة هذه التحديات؟ وت�ؤكد "�شاهني" يف هذا الف�صل
على جمموعة من النقاط الرئي�سة منها:
� .1أن اخلطوة الأوىل يف �صياغة احللول امل�ستدامة تعتمد على التعرف على الطرق املختلفة التي يتفاعل بها �أفراد
املجتمع مع التحديات االجتماعية ،وكذلك الفر�ص املختلفة املوجودة يف املجتمع واملوارد املتاحة فيه ،مع �إدماج
هذه ال�شريحة من املجتمع يف اقرتاح احللول املنا�سبة للم�شكالت االجتماعية.
� .2أن ا�ستخدام �أداة التحليل املعروفة مب�صفوفة الأطراف ذات ال�صلة �سي�ساهم ب�شكل كبري يف التعرف على
الأ�شخا�ص الفعليني الذين �سي�ساهمون يف �صياغة احللول امل�ستدامة ملواجهة التحديات االجتماعية.
� .3أن رائد الأعمال الناجح هو من يتوا�صل مع �أفراد املجتمع ،ويتبادل معهم املعارف واملعلومات حول امل�شكالت
االجتماعية للتعرف �إىل ر�ؤيتهم ب�ش�أن احللول املقرتحة للتغلب عليها.
� .4أن ا�ستخدام �أداة حتليل اخلرائط الذهنية ي�ساهم يف التع ّرف �إىل الالعبني الأ�سا�سيني يف معادلة اقرتاح
احللول للم�شكالت االجتماعية.
� .5أن تر�سيخ مبادئ ال�شفافية والنزاهة وامل�ساءلة مع كافة الأطراف ذات ال�صلة ،وتعريفهم النظام القانوين
واملحا�سبي الذين يعملون يف �إطاره �سي�ساعد على التو�صل �إىل حلول �سريعة ،ومنا�سبة ،ومبتكرة.
 .6هناك �ضرورة للتوا�صل والتن�سيق مع رواد الأعمال الذين لهم خربة عملية وتطبيقية يف مواجهة امل�شكالت
االجتماعية والبناء على ما بذلوه يف الفرتة املا�ضية وعدم البدء من البداية ،مع �ضرورة ا�ستكمال اجلهود التي
بذلت يف هذا ال�ش�أن والبناء عليها.
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تصميم الحلول المستدامة
للتغلب على التحديات االجتماعية
يطرح الفصل الرابع الكثري من الت�سا�ؤالت حول كيفية �إع��داد احللول املقرتحة،
و�صياغتها ،وت�صميمها للتغلب على امل�شكالت االجتماعية .منها :ما هي ال�صيغة التي تبدو
عليها احللول املقرتحة؟ ،وكيف يتم ت�صميمها و�صياغتها؟ ،وما هي ال�سمات واخل�صائ�ص
التي ت�ضمن جناحها؟ ،وكيف ت�ستطيع هذه احللول حتقيق التغيري املطلوب؟ ،وما هي
فل�سفة نظرية التغيري املطلوب حتقيقها؟ ،وكيف ت�ستطيع تطوير الأفكار واختبارها على
�أر�ض الواقع؟ ،و�إىل من �ستحتاج للم�ساعدة يف تنفيذ هذه احللول؟ ،وكيف تختار فريق
العمل املنا�سب لهذه املهمة؟
وت�ؤكد " ترييزا �شاهني" يف هذا الف�صل على جمموعة من االعتبارات املهمة منها:
 .1التعريف الدقيق �إىل احللول املقرتحة التي �سيتم تقدميها ،وتو�ضيح كيفية ا�ستخدامها
ً
خا�صة بني �شرائح املجتمع الفقرية و�أ�صحاب الدخول املنخف�ضة.
واال�ستفادة منها
� .2ضرورة اختبار احللول املقرتحة – ال�سلع واخلدمات – قبل البدء يف ت�سويقها ،مع
�أهمية التعرف �إىل ردود الأفعال للم�ستخدمني وامل�ستفيدين منها ،ومقرتحاتهم ب�ش�أن
تطويرها.
� .3صياغة احللول املقرتحة وت�صميمها ملواجهة امل�شكالت االجتماعية بطريقة �سهلة
ومفهومة تتنا�سب مع كافة �شرائح املجتمع ،على �أن تت�ضمن طريقة الت�صميم والعر�ض
َ
والرتغيب يف ا�ستخدام ال�سلع واخلدمات املقرتحة.
التحفيز
َ
ري تقليدي
يز
 .4الت�أكد من اختيار فريق ٍ
ٍ
عمل مت َّم ٍ
وحمرتف البتكار ت�صميم حديث غ ِ
لتقدمي ال�سلع واخلدمات املقرتحة بطريقة منا�سبة.
� .5أن ا�ستخدام �آلية "الع�صف الذهني" لتوليد الأفكار اجلديدة واملبتكرة ،واالنتباه
جلميع الآراء ووجهات النظر من جميع �أفراد فريق العمل ومن امل�ستفيدين وامل�ستخدمني
�سي�ساهم ب�شكل �سريع يف تطوير احللول املقرتحة للتغلب على امل�شكالت االجتماعية.
 .6الت�أكد من �أن احللول املقرتحة ت�ساهم بالفعل يف حتقيق التغيري االجتماعي الإيجابي
املطلوب من خالل اختبارها قبل طرحها يف الأ�سواق.
 .7البد من اختبار احللول املقرتحة قبل البدء يف ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات وكيانات اجتماعية
تروج وت�سوق لها ،مع الت�أكد من �أنه قد مت ت�صميها بطريقة مبتكرة حتقق الغر�ض منها.
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االستراتيجية التسويقية
وريادة األعمال االجتماعية
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يناق�ش الفصل الخامس العنا�صر واملكونات الرئي�سة لعملية �إع��داد ا�سرتاتيجية ال�سوق يف جمال ريادة
الأعمال االجتماعية التي ت�صفها امل�ؤلفة ب�أنها تت�سم باملرونة والتغري با�ستمرار وف ًقا للتطورات الداخلية التي
حتدث يف الأ�سواق االجتماعية .وتطرح " ترييزا �شاهني " يف هذا الف�صل جمموعة من الت�سا�ؤالت املهمة منها:
ما هي الر�ؤية ،والر�سالة ،والأهداف؟ ،وما هي القيم التي ت�ؤمن بها م�ؤ�س�ستك وفريق عملها؟ ،وما هي القيم التي
امل�ستهدفون؟ ،وما هي ال�شريحة
جتعلك خمتلف ًا عن الآخرين يف جمال عملك وتخ�ص�صك؟ ،ومن هم امل�ستهلكون
َ
امل�ستهدفة للم�ستهلكني؟ ،و�أين �سيتم بيع اخلدمات وال�سلع اخلا�صة بك وت�سويقها؟ ،وكيف �سيتم حتديد
الإجمالية
َ
وفيم تتميز
�سعرها؟ ،وهل ال�سعر الذي �سيتم حتديده هو ال�سعر املنا�سب للمناف�سني؟ ،ومن هم �أكرب مناف�سيك؟َ ،
م�ؤ�س�ستك عن م�ؤ�س�ساتهم؟ ،ومن هم ال�شركاء املحت َملون الذين �ستتعاون معهم لبناء �شراكات للو�صول للأهداف
املطلوبة يف ا�سرتاتيجية العمل؟.
وت�ؤكد " ترييزا �شاهني" يف هذا الف�صل على جمموعة من االعتبارات املهمة منها:
 .1يف مرحلة االنتقال الختبار احللول املقرتحة ملواجهة التحديات االجتماعية على �أر�ض الواقع ،ومعرفة �آراء
تفاعل امل�ستهلكني مع هذه احللول ،ومع ال�سلع واخلدمات التي
امل�ستخدمني ب�ش�أنها البد من مالحظة وتوثيق كيفية ُ
�سيتم تقدميها لهم؛ لأن ذلك �سي�ساهم يف حتديد حجم ال�سوق املحتمل الذي �سوف تعمل فيه ،كذلك �سي�ساهم يف
و�ضع اال�سرتاتيجية الت�سويقية املنا�سبة لأ�سواق ه�ؤالء امل�ستهلكني.
� .2أن اخلطوة الأوىل لعر�ض احللول املقرتحة ،وال�سلع واخلدمات يف ال�سوق تتطلب �صياغة الر�ؤية ،والر�سالة،
والأهداف ،والقيم اخلا�صة مب�ؤ�س�ستك ،و�صياغتها بلغة �سهلة مي�سرة.
 .3يجب عند �إعداد اال�سرتاتيجية الت�سويقية �أن ن�أخذ يف االعتبار الأبعاد املتعددة لهذه العملية والتي تتكون من
كيفية الو�صول للم�ستهلكني يف كل مكان ،وحتديد �أماكن الت�سويق والعمل ،وحتديد التكلفة والأ�سعار ،والتعرف �إىل
املناف�سني ونقاط قوتهم و�ضعفهم ،و�أهم ال�شركاء الذين �سيتم التعاون معهم لبناء �شراكات قوية يف هذه الأ�سواق.
� .4ضرورة االهتمام بتوثيق العالمات التجارية اخلا�صة مب�ؤ�س�ستك وت�سجيلها؛ لأن ذلك يعمل على زيادة ثقة
وتو�سع من نطاق العمل من خالل الو�صول مل�ستهلكني جدد
امل�ستهلكني يف ال�سلع واخلدمات التي تقدمها م�ؤ�س�ستكِّ ،
بعد انت�شار العالمة التجارية.
� .5أهمية الرتكيز على �إعداد الأبحاث اخلا�صة بال�سوق للتع ّرف �إىل الأبعاد ،والعنا�صر ،واملكونات املختلفة اخلا�صة
باال�سرتاتيجية الت�سويقية – التي مت ذكرها يف النقطة الثالثة – بنا ًء على معلومات دقيقة و�صحيحة وموثقة.
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تطبيق الحلول المستدامة

في مجال ريادة األعمال االجتماعية
بعد ت�صميم ال�سلع واملنتجات ،وعمل الأبحاث الت�سويقية الالزمة ،و�إعداد اال�سرتاتيجية الت�سويقية املنا�سبة
ال�ستهداف ال�شرائح االجتماعية املطلوبة تبقى �آلية تو�صيل هذه املنتجات ،وتطبيق احللول املقرتحة للجمهور
امل�ستهدف و�إي�صالها ،وهذا ما يركز عليه الفصل السادس.
حيث يناق�ش كيفية �إي�صال هذه احللول مل�ستحقيها وللفئات االجتماعية امل�ستهدفة .ويطرح يف هذا ال�ش�أن
جمموعة من الت�سا�ؤالت املهمة منها :كيف يتم تنفيذ خطط العمل وت�شغيلها والتي مت �إع��داده��ا خالل
الف�صول ال�سابقة؟ ،وما هي الو�سيلة املنا�سبة لإي�صال احللول املقرتحة؟ وكيف يتم �إي�صالها؟ وما هي قنوات
التوزيع املنا�سبة لل�سلع واخلدمات يف املناطق اجلغرافية امل�ستهدفة؟ ،ومن �سيقوم بتنفيذ هذه اخلطوات؟،
وكيف يتم بناء فريق عمل متميز يتحمل م�س�ؤولية القيام بهذه املهام؟
وت�ؤكد " �شاهني" يف هذا الف�صل على جمموعة من االعتبارات املهمة منها:

� .1ضرورة الإجابة عن الت�سا�ؤالت
التالية عند �إعداد خطة الت�شغيل
املقرتحة :م��ا ه��ي خ�ط��وات خطة
الت�شغيل وم�ك��ون��ات�ه��ا م��ن ب��داي��ة
احل�صول على املواد اخلام وحتى
�إنتاج املنتج النهائي و�إي�صاله �إىل
م�ستحقيه؟ ،ومن يتحمل م�س�ؤولية
ك��ل مرحلة م��ن م��راح��ل عمليات
ال�ت���ش�غ�ي��ل؟ ،وم ��ا ه��ي ال��وظ��ائ��ف
املهمة واملواقع القيادية التي يجب
الرتكيز عليها لتطوير م�ؤ�س�ستك
االجتماعية؟ ،وهل �أنت يف حاجة
�إىل تعيني موظفني جدد؟
� .2أنّ نقطة الرتكيز الأ�سا�سية يف
هذا الف�صل �ستكون حول �أهمية
الت�أكيد على �إمتام خطوات خطة

الت�شغيل ومراجعتها ،و اختبار
�سال�سل ال�ت��وزي��ع ،وت��وزي��ع املهام
والأدوار على فريق العمل ليتحمل
م�س�ؤولية التنفيذ.
� .3أنّ ح �� �س��ن اخ �ت �ي��ار ق �ن��وات
التوزيع املنا�سبة واملالئمة لل�سلع
واخل ��دم ��ات ُي �ع � ُّد م��ن الأ� �س �ب��اب
ال��رئ�ي���س��ة ل�ل�ن�ج��اح يف ال��و� �ص��ول
امل�ستهدفني يف �أقل
للم�ستهلكني
َ
وقت ،وب�أقل تكلفة.
� .4أنَّ عملية تطوير مناذج �سال�سل
التوزيع وقنواته تتطلب الأخ��ذ يف
االع�ت�ب��ار جمموعة م��ن العوامل
منها التكاليف املالية ،والعمليات
اخلا�صة باللوج�ستيات (اخلدمات
امل�ساندة) والنقل.

� .5أنَّ من �أهم النماذج امل�شرتكة
ب�ين م�ع�ظ��م ال�ع��ام�ل�ين يف جم��ال
ري ��ادة الأع �م��ال االجتماعية هي
مركزية عملية الإنتاج مع االعتماد
على املزيد من الفروع ،و�إعطاء
التوكيالت لأكرب عدد من العمالء
واملوزعني.

مقدمة �إىل ريادة الأعمال االجتماعية
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إن البداية الصحيحة لتنفيذ استراتيجية العمل بطريقة
مهنية دقيقة تتطلب تعريف النجاح الذي تنشده
وتحديده ،كما تتطلب تحديد مؤشرات تضمن قياسه.

قياس األثر

في مشروعات ريادة األعمال االجتماعية

يركز الفصل السابع على قيا�س الأثر االجتماعي للحلول التي مت اقرتاحها ،وال�سلع ،واخلدمات التي مت
تقدميها وطرحها يف الأ�سواق .وعملية القيا�س هذه ال تتم يف نهاية خطة العمل؛ بل البد �أن تتم با�ستمرار �أثناء
التنفيذ للتعرف �إىل م�ؤ�شرات الأداء ،وهل العمل يتم بطريقة �صحيحة �أم يواجه معوقات وحتديات؟
وت�ؤكد " �شاهني" يف هذا ال�صدد على �ضرورة تعريف النجاح الذي تهدف �إىل حتقيقه ،وكيف ميكن الت�أكد من
�أنه قد مت �إدراكه؟ مع �ضرورة و�ضع م�ؤ�شرات لقيا�س الأداء �أثناء عمليات الت�شغيل ،وكذلك يف مرحلة املخرجات
وقيا�س النتائج.
كما ت�شدد " �شاهني" على �ضرورة و�ضع �أهداف منذ البداية يف خطة العمل اال�سرتاتيجية تكون حمددة ،وذات
�صلة مبا�شرة باملو�ضوع  ،ولها جدول زمني حمدد ،وقابلة للقيا�س.
كما ت�ؤكد "�شاهني" يف هذا الف�صل على �ضرورة ا�ستخدام الأدوات التنظيمية والتحليلية امله َّمة لقيا�س الأداء
والأثر لكل من املدخالت  ،واملخرجات ،والنتائج .ومن �أهم �أدوات التحليل التي �أثنت عليها امل�ؤلفة هي "م�صفوفة
الإطار املنطقي" ( )Logical Framworkالتي ت�ساهم ب�شكل كبري يف حتقيق التغيري االجتماعي املطلوب.
وتزيد "�شاهني" من ت�أكيدها �أن متابعة القرارات وال�سيا�سات من �أجل تقييم الأداء وقيا�س الأثر �سي�ساهم ب�شكل
كبري يف حت�سني عملية �إدارة منظومة خطط العمل يف مراحل تنفيذها ،وبعد االنتهاء منها.
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استكمال بناء نموذج
العمل الخاص بمؤسستك

خا�ص بامل�ؤ�س�سات االجتماعية؟ ،وكيف ميكن تغطية
يركز الفصل الثامن على كيفية بناء من��وذج ٍ
عمل ٍّ
االحتياجات املالية له؟
وتطرح "�شاهني" يف هذا الف�صل جمموعة من الت�سا�ؤالت منها:
ما هي ح�سابات التكلفة ،والعائد ،وامل�صروفات ،والإيرادات؟ ،وما هي م�صادر التمويل املتاحة؟ ،وما هي املوارد
التي �سوف حتتاج �إليها امل�ؤ�س�سة االجتماعية لإطالق م�شروعاتها التنموية؟ ،و�أين ،ومتى يتم بالفعل الدخول
�إىل �أ�سواق الريادة االجتماعية والعمل فيها؟ ،وما هي نقاط القوة وال�ضعف يف خطط العمل يف منوذج العمل
امل�ستهدف؟ ،وما هي الفر�ص اخلارجية املتاحة التي ميكن اقتنا�صها؟ ،وما هي التهديدات الداخلية التي تقف
عائق ًا �أمام النجاح؟ ،وكيف ميكن تقليل املخاطر �إىل �أقل حد ممكن؟
وت�ؤكد " �شاهني" يف هذا الف�صل على جمموعة من االعتبارات امله َّمة منها:
� .1ضرورة درا�سة التوقيت املنا�سب لتنفيذ خطط العمل واال�سرتاتيجية الت�سويقية مع ح�ساب التكاليف املالية
املرتبطة بتنفيذ هذه العمليات.
� .2أن املعلومات الواردة يف هذا الف�صل ت�ساعد على يف ا�ستخدام م�صفوفة الإطار املنطقي يف ح�ساب التكاليف،
مع و�ضع كافة الأبعاد واملكونات الرئي�سة للر�ؤية اال�سرتاتيجية يف منوذج عمل قابل للتطبيق.
� .3ضرورة �إعداد القوائم املالية ودرا�ستها ،وامليزانية التي حتدد امل�صروفات ،والنفقات ،والإي��رادات املتوقعة
والفعلية .ويتم ح�ساب الإي��رادات وفق ًا لر�ؤية "�شاهني" على �أ�سا�س حجم ال�سوق ،و�إجمايل عدد امل�ستهلكني،
وقدرتهم املالية ،وا�سرتاتيجية الرتويج ،وحتليل ح�صة املناف�سني يف ال�سوق.
� .4أهمية ا�ستخدام حتليل  SWOTيف التعرف على نقاط القوة وال�ضعف ،واملخاطر والتهديدات؛ لأنه ُيع ُّد �أدا ًة
حتليلية مه َّمة يف تعظيم فر�ص النجاح وحتقيق الأهداف املطلوبة.

مقدمة �إىل ريادة الأعمال االجتماعية

بناء الهيكل التنظيمي وتوفير مصادر التمويل
لمؤسسات الريادة االجتماعية
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تناق�ش "�شاهني" يف الفصول من التاسع إلى الحادي عشر كيفية بناء الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سات
االجتماعية ،وتوفري امل�صادر املالية الالزمة النطالق امل�شروعات يف م�ؤ�س�سات الريادة االجتماعية.
وتطرح "�شاهني" يف هذه الف�صول جمموعة من الت�سا�ؤالت املهمة منها:
ما هي املوارد التي حتتاج �إليها امل�ؤ�س�سات االجتماعية للبدء يف م�شروعاتها التنموية �سواء املوارد املالية �أو املوارد
الأخ��رى؟ ،وما هي م�صادر التمويل املتاحة حال ًيا لهذه املنظمات؟ ،وكيف ميكن التعرف �إىل �أ�ساليب التمويل
املختلفة ومناهج اال�ستثمار االجتماعي التي �سيتم االعتماد عليها؟ ،وهل هناك �ضرورة لت�أ�سي�س منظمات
اجتماعية جديدة �أم يجب تفعيل دور امل�ؤ�س�سات القائمة بالفعل؟ ،ويف حالة ال�ضرورة لت�أ�سي�س منظمات جديدة
ما هي الإجراءات املطلوبة للت�سجيل واحل�صول على تراخي�ص العمل؟ ،وما هي خ�صائ�ص املنظمات االجتماعية
و�سماتها املتميزة والقوية؟ ،وما هي ال�سيا�سات والعمليات التي ت�ضمن ا�ستمرار ا�ستدامتها ومتيزها وتفوقها؟.
وت�ؤكد "�شاهني" يف الف�صول املذكورة على ما يلي:
في الفصل التاسع  -الذي يتحدث عن كيفية بناء شبكات من العالقات
ت�ؤكد "�شاهني" على �أهمية البحث عن املانحني ،والداعمني ،وامل�ست�شارين الذين ي�ساندون ،ويدعمون
امل�ؤ�س�سات االجتماعية؛ لإميانهم بدورها يف حتقيق التنمية ،مع �أهمية �إر�سال خطة العمل التي مت �إعدادها
بعد �صياغتها وطباعتها بطريقة متميزة ومهنية ،مع م�شاركة خطة العمل على �شبكات التوا�صل االجتماعي،
وتوزيعها �أثناء ح�ضور امل�ؤمترات والفعاليات االجتماعية ،ون�شر خطة على من�صات �شبكات رواد الأعمال
جمل�س �إدار ٍة للم�ؤ�س�سات االجتماعية ي�ساعد على
على الإنرتنت .كما �أكدت "�شاهني" على �ضرورة ت�شكيل
ِ
�إدارة هذه امل�ؤ�س�سات بطريقة �صحيحة.
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أما في الفصل العاشر وعنوانه ":توفير التمويل لمؤسستك"
فت�ؤكد"�شاهني" على �أهمية التعرف �إىل م�صادر التمويل املختلفة ،واجلهات املانحة وتوجهاتها ،حيث يوجد
العديد من م�صادر التمويل املتاحة واملقدمة من بع�ض الأ�شخا�ص ،ورجال الأعمال ،والقطاع اخلا�ص،
وال�شركات اال�ستثمارية ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،وال�شركات متعددة اجلن�سيات ،ومنظمات املجتمع املدين
العاملية ،حيث يقدم بع�ضها منح ًا ال ترد ،والبع�ض الآخر يقدِّ م قرو�ض ًا بت�سهيالت مي�سرة ،و�أخرى تقدم
م�ساعدات فنية وغريها ،فبع�ض اجلهات املذكورة ت�سعى �إىل حتقيق تنمية اجتماعية حقيقية مع رفع
م�ستوى معي�شة املواطنني ،وحت�سني جودة احلياة بالن�سبة لهم ،وبع�ضها الآخر ت�سعى �إىل ا�ستثمار الأموال
لتحقيق الأرباح.
وت�ؤكد "�شاهني" �أن خطة العمل التي مت �إعدادها هي الأ�سا�س الذي تقرر اجلهات املانحة – بنا ًء عليه
 متويل امل�شروعات من عدمه .وتطالب "�شاهني" القائمني على �إدارة امل�ؤ�س�سات االجتماعية ب�ضرورةتر�شيد املوارد املالية وغري املالية.

أما الفصل الحادي عشر وعنوانه « بناء المنظمة «:
فيوضح الهيكل القانوني لتسجيل المنظمات االجتماعية.
وتقدم "�شاهني" درا�سات حالة مقارنة مل�شروعات اجتماعية يف مناطق جغرافية خمتلفة ،وذلك يف جدول
يت�ضمن ت�سع مناطق خمتلفة هي" :الواليات املتحدة الأمريكية"" ،اململكة املتحدة"�" ،أوروبا"" ،جنوب
�شرق �آ�سيا" ،ال�شرق الأو�سط"" ،زامبيا"" ،الأرجنتني""،اليابان""،ال�صني" .كما �أو�ضحت "�شاهني"
�سمات املنظمات االجتماعية القوية واملتميزة ،والنظام املايل فيها ،والنظام ال�ضريبي ،وكذلك كيفية
تطبيق قيم النزاهة ،وال�شفافية ،وامل�ساءلة .وكيفية اتخاذ القرار فيها ،مع تو�ضيح كيفية بناء الذاكرة
ا�ست�شاري و�إعطاء �صالحيات له
وجمل�س
الوثائقية للم�ؤ�س�سات االجتماعية ،و�أهمية وجود جمل�س �إدارة،
ٍّ
ٍ
لقيادة امل�ؤ�س�سات بجانب امل�ؤ�س�سني لها.
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التواصل واالتصال
وبناء الشراكات بين مؤسسات الريادة االجتماعية
تركز "�شاهني" يف الفصلين الثاني عشر والثالث عشر على عملية االت�صال والتوا�صل ،وكيفية بناء
�شبكة من العالقات وال�شراكات مع جمموعة من املنظمات وامل�ؤ�س�سات التي تت�شارك يف جماالت العمل.
وتطرح "�شاهني" يف هذا ال�ش�أن جمموعة من الت�سا�ؤالت منها:
من هم الأطراف ذوو ال�صلة (امل�ساهمون – امل�ستفيدون – الداعمون – اجلهات الراعية – اجلهات املانحة)
الذين يجب م�شاركة كافة املعلومات معهم؟ ،وما هي نوعية املعلومات التي ينبغي م�شاركتها مع كافة الأطراف
ذات ال�صلة وما طبيعتها؟ ،ومن �أين �سيتم احل�صول على هذه املعلومات؟ ،وما هي خطة النمو امل�ستهدفة؟ ،وما
هو تعريفك للنجاح املن�شود؟ ،وما هي العوامل املح ِّفزة للنمو؟ وكيف تتم عملية توظيف املوارد واملهارات املختلفة
وكافة �إمكانيات امل�ؤ�س�سات االجتماعية نحو حتقيق النمو امل�ستدام؟
وفيما يلي �أهم النقاط التي متت مناق�شتها و�شرحها يف الف�صلني املذكورين:
• يف الف�صل الثاين ع�شر وعنوانه " :عملية االت�صال " تناق�ش "�شاهني" مكونات عملية االت�صال ،وو�سائل
التوا�صل مع امل�ستهلكني وامل�ستهدفني ،وكذلك كيفية التوا�صل مع امل�ساهمني ،وبناء خطة االت�صال املوجهة،
و�صياغة الر�سالة التي �سيتم توجيهها للم�ستهدفني .وتو�ضح "�شاهني" �أن من �أهم القنوات التي ميكن االعتماد
عليها يف تو�صيل الر�سالة هي :و�سائل التوا�صل االجتماعي ومن�صاتها ،وو�سائل الإعالم ،والقنوات الف�ضائية،
واملطبوعات بكافة �أنواعها ،والإر�سال عن طريق الربيد الإلكرتوين ،واملقابالت ال�شخ�صية ،وعقد االجتماعات
والندوات ،وامل�ؤمترات ،وا�ستخدام امل�سوح ،واال�ستق�صاءات.
• وتناق�ش "�شاهني" يف الف�صل الثالث ع�شر والأخري " �إدارة عملية النمو" والأبعاد املتعلقة بها ،وكيف تتم
عملية التو�سع؟ وتطرح يف ذلك عدة �سيناريوهات منها :التو�سع عن طريق زيادة �أعداد امل�ستهلكني ،وزيادة الأثر
االجتماعي املطلوب حتقيقه يف املجتمع� ،أو عن طريق زيادة احل�صة ال�سوقية عن امل�ستهدفة يف الأ�سواق الفعلية� ،أو
عن طريق ابتكار منتجات و�سلع وخدمات جديدة� ،أو عن طريق الدخول يف �أ�سواق جديدة مع درا�سة كافة املخاطر
املرتتبة على هذه التو�سعات.
كما ت�ؤكد "�شاهني" على �ضرورة توثيق ق�ص�ص النجاح وم�شاركتها بعد حتقيق الأهداف مع كافة الأطراف ذات
ال�صلة؛ لأنهم جزء رئي�س من ق�ص�ص النجاح هذه ،مع �ضرورة االحتفال بالنجاحات والإجنازات التي متت بعد
جهود م�ضنية يف �سبيل حتقيق الأهداف املن�شودة.
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