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بالنفع تعود  التجارية  األعمال 

ما هي ريادة األعمال االجتماعية؟ 

التي  التكتيكات  استخدام  خالل  من 
المدني  والمجتمع  الحكومات  تّتبعها 
والقطاع الخاص، تسعى ريادة األعمال 
القضايا  معالجة  إلى  االجتماعية 
التعاوني إليجاد  العمل  االجتماعية عبر 
نطاق  على  الجديدة  الحلول  واعتماد 

واسع.

إلى  االجتماعية  األعمال  رّواد  ينظر 
فرص  بمثابة  االجتماعية  القضايا 
ويهدفون  االيجابي.  التغيير  إلحداث 
خالل  من  التغيير  هذا  تحقيق  إلى 
تطوير حلول مبتكرة وواقعية- منتجات 
تغّير  جديدة-  عمليات  أو  خدمات  أو 
الوضع القائم وتحّسنه جذرًيا. وتستطيع 

الوصول  فقط  ليس  الحلول  هذه  مثل 
وأيًضا  إنما  الناس،  من  أكبر  عدد  إلى 
استدامتهم  على  المحافظة  من  تمكينهم 
رّواد  يسعى  حين  في  أنه،  أي  المالية. 
قيمة  خلق  إلى  االجتماعية  األعمال 
القيمة  أيًضا  يولّدون  فإنهم  اجتماعية، 
في  االستثمار  إلعادة  الالزمة  المالية 
نطاقه  يوّسعون  وبالتالي  مشروعهم، 

الناس. من  المزيد  لمساعدة 

األعمال  ريادة  تكون  كما  وتماًما 
ريادة  فإن  لالقتصاد،  حيوية  التقليدية 
حيوية  تكون  االجتماعية  األعمال 
التعامل  خالل  فمن  للمجتمع.  بالنسبة 
أثر  وإحداث  االجتماعية  القضايا  مع 
إيجابي قابل للتطوير واالستدامة، يمكن 
تخلق  أن  االجتماعية  األعمال  لريادة 

ومن  وإنصاًفا.  رخاًء  أكثر  مجتمًعا 
الحتياجات  مبتكرة  حلول  توفير  خالل 
يمكن  تلبيتها،  تتم  لم  التي  المجتمع 
أن يساعدوا  لرّواد األعمال االجتماعية 
واالقتصادية  البشرية  التنمية  تحفيز  في 

المستدامة.

كيف تختلف ريادة األعمال االجتماعية؟

عن  االجتماعية  األعمال  ريادة  تختلف 
ريادة األعمال التقليدية من نواح كثيرة. 
بين  للتمييز  الرئيسية  الطرق  وإحدى 
األعمال  ورائد  التقليدية  األعمال  رائد 
الذي  الهدف  من خالل  هي  االجتماعية 
حين  وفي  بتحقيقه.  األعمال  رائد  يأمل 
إلى  يهدف  التقليدية  األعمال  رائد  أن 
خلق منتج أو خدمة أو عملية يدفع ثمنها 
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االجتماعية  األعمال  رائد  فإن  المستهلك، 
عملية  أو  خدمة  أو  منتج  خلق  إلى  يهدف 
جوهرها،  وفي  المجتمع.  منها  يستفيد 
خلق  إلى  التقليدية  األعمال  ريادة  تهدف 
األعمال  ريادة  تهدف  بينما  تجارية  قيمة 

اجتماعية. قيمة  خلق  إلى  االجتماعية 

رّواد  ألن  ونظًرا  ذلك،  على  وعالوة 
مثل  قضايا  يعالجون  االجتماعية  األعمال 
المناعة  الوقاية والعالج من فيروس نقص 
يمكن  نجاحهم  نتائج  فإن  المكتسب/اإليدز، 
أن تكون مجزية أكثر من غيرها. وفي حين 
أن النجاح في عالم األعمال يمكن أن يعني 
فإن  للمستثمرين،  المال  من  المزيد  توليد 
االجتماعية  المشاريع  في  النجاح  بإمكان 
العالم  الناس- وتحسين  إنقاذ حياة  يعني  أن 

جذري. بشكل 

وعالوة على ذلك، فإن عمل رّواد األعمال 
الذي  العمل  عن  أيًضا  يختلف  االجتماعية 
ففي  المدني.  المجتمع  منظمات  به  تقوم 
الخيرية،  المؤّسسات  أصحاب  يسعى  حين 
والمنظمات  االجتماعيون،  والناشطون 
اجتماعية،  قيمة  خلق  إلى  الحكومية  غير 
القيمة  تلك  يحقق  منهم  واحد  كل  أن  إال 

مختلفة. بطريقة  االجتماعية 

والمحسنون  الخير  فاعلو  يستعمل 

والناشطون االجتماعيون نفوذهم- سواء من 
السياسي  النفوذ  أو  المالية  التبّرعات  خالل 
اجتماعية.  قيمة  لخلق  العام-  الضغط  أو 
منتجات  الحكومية  غير  المنظمات  وتنشر 
الوضع  ضمن  عمليات  أو  خدمات  أو 
رّواد  ولكن  اجتماعية.  قيمة  لخلق  القائم 
أبعد  إلى  يذهبون  االجتماعية  األعمال 
القيمة  يخلقون  أنهم  إذ  الحدود:  هذه  من 
مبتكرة  حلول  توليد  من خالل  االجتماعية 
وتحسين  بالكامل-  جديد  وضع  وإنشاء 
على  الحصول  من  وبدالً  القائم.  الوضع 
رّواد  يعيد  التبّرعات،  خالل  من  التمويل 
استثمار عائداتهم في  األعمال االجتماعية 

مشاريعهم.

فعلى سبيل المثال، الحظ رائد أعمال شاب 
أن  خيمينيز،  كاميلو  إسمه  كولومبيا،  من 
اليومية  النفايات  من  بالمئة   20 من  أقل 
ومن  الالتينية.  أميركا  في  تدويرها  يعاد 
أجل تشجيع إعادة التدوير ومساعدة ذوي 
المداخيل المنخفضة، أنشأ خيمينيز منظمة 
األكشاك  من  شبكة  وهي  إيكوبونتوس، 
التدوير  الناس على إعادة  التفاعلية تغري 
مقابل  وجوائز  مكافآت  منحهم  خالل  من 
أكشاك  أصحاب  ويكسب  نفاياتهم.  تسليم 
بيع  إعادة  خالل  من  المال  إيكوبونتوس 
إعادة  ويمكنهم  تدويرها،  المعاد  المواد 
من  المشروع  في  األموال  هذه  استثمار 

خالل شراء المزيد من األكشاك.

رائد  لتصبح  المطلوب  هو  ما  لمعرفة 
اقرأ  خيمينيز،  مثل  اجتماعية  أعمال 

الجانبي. التعليق 

أعمال  رائد  تكون  أن  يمكنك  هل 
اجتماعية؟

· هل أنت شديد اإلدراك؟ هل يمكنك رؤية 
فرصة للتغيير عندما يراها اآلخرون مسألة 

اجتماعية صعبة الحل؟

· هل أنت قوي التصميم؟ هل يمكنك تكريس 
حياتك للسعي وراء هذه الفرصة في سبيل 

التغيير؟

· هل أنت مبتكر؟ هل يمكنك تطوير حلول 
جديدة، إنما عملية من أجل حل هذه المشكلة 

االجتماعية؟

· هل أنت جريء مقدام؟ هل يمكنك الصمود 
في وجه اإلرهاق ومخاطر الفشل المتكّرر؟

· هل تركز على النتائج؟ هل يمكنك إنشاء نتائج 
قابلة للقياس، وذلك باستخدام البيانات لصقل 

وتحسين أسلوبك وتعزيز تأثيرك
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