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�حلمد هلل و�ل�سالة و�ل�سالم على نبينا حممد وعلى �آله و�سحبه و�سلم، �أما بعد: 

فيطيب ملركز مد�د �لدويل لالأبحاث و�لدر��س��ات �أن يو��س��ل م�سريته بناء على 
�لروؤي��ة �لتي ي�س��عى لتحقيقها، وهي �أن يكون مركز�ً للتفك��ري موؤثر�ً يف بناء �لقر�ر 
�خل��ريي، و��سعا ن�سب عينيه �لر�سال��ة �لتي حملها على عاتقه، ب��اأن يرثي �لقطاع 
�خل��ريي بالأبح��اث و�لدر��س��ات �لت��ي تدعم بناء �لق��ر�ر �خلريي، وحتق��ق �لتميز 

و�لتطور �لنوعي للموؤ�س�سات و�جلمعيات �خلريية.

ومنه��ج �ملركز يف ترجمة �لكتب هو نق��ل �ملعرفة بقيمنا، فه��و يلتزم بال�سو�بط 
�ل�رشعية، ومر�عاة قي��م وعاد�ت جمتمعنا، مع �إبقاء �ملعلومات �لإثر�ئية �لتي حتتوي 

على �لتجارب و�ملمار�سات �ملميزة.

وق��د مت �ختي��ار هذ� �لكت��اب ملا يتميز ب��ه، فهو موج��ه �إىل �جلمعيات �ل�س��غرية 
و�ملتناهية �ل�سغر، وهي �لأكرث يف عاملنا �لعربي، �إ�سافة ملا يحويه من خطو�ت عملية 
تنفيذية مبا�رشة ت�س��اعد �لعاملني يف �لقطاع �خلريي على تطبيقها و�ل�س��تفادة منها 

يف حتقيق �ل�ستد�مة �ملالية.

�إ�س��افة ملا يتميز به من �س��هولة �لطرح وب�س��اطة �لأ�س��لوب، مم��ا يجعل �لكتاب 
مرجعا للعاملني يف �لقطاع �خلريي �سو�ء كان ع�سو�ً يف جمل�س �لإد�رة �أو موظفاً يف 

�ملو�رد �ملالية للجمعية �خلريية.

ويتقدم �ملركز بال�س��كر �جلزيل �إىل �أوقاف عبد�هلل بن تركي �ل�سحيان على رعاية 
ترجمة وطباعة هذ� �لكتاب.

�س��ائلني �ملوىل عز وج��ل �أن يحقق �لكتاب �لفائدة �ملرجوة، و�أن ي�س��يف �س��يئا 
جديد�ً ومتميز� للقارئ �لكرمي.

كلمة النا�سر



6



7

مقدمة
 ما سبب صغر حجم هذا الكتاب؟

�أن  �لأ�سا�سي هو  "�سغري" لأ�سباب كثرية؛ لكن �جلو�ب  �لإجابة �لأوىل: هذ� 
هذ� �لكتاب "�سغري" لأن موؤ�س�ستك غري �لربحية �سغرية.

�ل�سغر  و�ملتناهية  �ل�سغرية  �لربحية  غري  للمنظمات  �لكتاب  هذ�  ت�سميم  مت 
من  قدر  وباأقل  حمدودة  مبيز�نية  �لتربعات  جلمع  فعالة  حلول  �إىل  حتتاج  �لتي 

�لوقت �مل�ستثمر لهذ� �لغر�ض، كل �سيء هنا ي�سعى لتحقيق هذ� �لهدف.

�ل�سفحات" لأنك لن جتد ف�سوًل طويلة تغطي  "قليل  �لكتاب  لذلك، هذ� 
ي�سلح،  فما  وكفاءة.  ب�سهولة  �لتنفيذ  مو�سع  �لتي ل ميكنك و�سعها  �لأفكار 
�أو كلية مرموقة،  �أو متحف عمره 100 عام،  �لدولر�ت،  مل�ست�سفى مباليني 
ي�سلح  �أن��ه  نعرف  مبا  فقط  �سنلتزم  �أجلك.  من  ي�سلح  �أن  بال�رضورة  لي�ض 
للموؤ�س�سات �ل�سغرية ول ن�سيع �لوقت مع �لأ�سياء �لتي لن تنطبق عليك. ومبا 
"�ملتناهية  "�ل�سغرية" �أو  �لربحية  �أنك قد تت�ساءل عن مدى حجم �ملنظمة غري 

�ل�سغر" يف �حلقيقة، ف�ساأقدم لك تعريفاتي �لعملية لها.

تبلغ  �سنوية  ميز�نية  لديها  �ل�سغر  و�ملتناهية  �ل�سغرية  �لربحية  غري  �ملنظمات 
ب�سع مئات �لآلف من �لدولر�ت يف �ل�سنة – ورمبا ت�سل �إىل مليون دولر. 
ومهما كانت �مليز�نية، فاملوؤ�س�سات �ل�سغرية غري �لهادفة للربح عادة ل يكون 

لديها موظف بدو�م كامل خم�س�ض جلمع �لتربعات.

�أقل من )000 فاأنت جتني  �ل�سغر،  �لربحية متناهية  �إذ� كنت موؤ�س�سة غري 
�أقل من  25( دولر، بل رمبا حتى  100( دولر �سنويًا، ورمبا حو�يل )000
)5000( دولر. �أما �إذ� كنت جتني �أقل من ذلك، فاأنت بحاجة �إىل �لتفكري فيما 
�إذ� كنت تريد �أن ت�سبح �سيًئا �أكرب �أو ما �إذ� كنت ر��ٍض متاًما لتبقى كمجموعة 
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وفكر  حمدودة.  ولكنها  خم�س�سة  ر�سالة  توؤدى  �لرت�بط  �سعيفة  �ملتطوعني  من 
�أد�ء  �ل�سغر  �ملتناهية  �لربحية  للمنظمات غري  �لأحيان، ميكن  بع�ض  ففي  مليًا: 
خدمة قيمة وموجهة للمجتمع بتنا�سق و�أ�سلوب ل ت�ستطيع �ملوؤ�س�سات �لكبرية 

�لقيام به.

هو خريطة  حتتاجه  ما  لأن   " �ل�سفحات  "قليل  �لكتاب  هذ�  �لثانية:  �لإجابة 
ولي�ض مو�سوعة.

�ملر�جع �ملو�سوعية �لكبرية لأفكار جمع �لتربعات لها مكانها، لكنني �أعتقد 
�أن هذ� لي�ض ما حتتاجه. لي�ض فقط لأنه لي�ض لديك �لوقت لقر�ءته، ولكن ما 
حتتاجه هو �أكرث من قائمة: هو عملية تت�سمن مكانًا للبدء، تتبعه خطو�ت عملية 

جيدة.

من  تو�سيلها  يتم  مل  ما  ولكن  ر�ئعة،  �لفردية  �لأفكار  تكون  �أن  وميكن 
�أن تعمل على �لوجه �ملطلوب. هذ�  فاإنها ل ميكن  خالل نظام د�خلي جيد، 
�لكتاب يدور حول بناء هذ� �لنظام �لد�خلي من �لألف �إىل �لياء – �أي و�سع 
خطة مل�ستقبل جمع �لتربعات يف منظمتك غري ربحية. وهو نظام مت ت�سميمه 
للمنظمات غري �لربحية �ل�سغرية و�ملتناهية �ل�سغر، ولكنه ميكن �أي�سًا �أن يكون 

�أ�سا�سًا ل��سيء �أكرب بكثري �إذ� كان لدى موؤ�س�ستك �أحالمًا عالية.

�لإجابة �لثالثة: هذ� �لكتاب "�سغري" لأنه يجب عليك �لحتفاظ به معك.

 The Elements( "مرجعي �ملف�سل عن �لكتابة هو كتاب "عنا�رض �لت�سميم
of Style( من تاأليف "ويليام �سرت�نك" )William Strunk( و "�إي. ب. 
و�يت" E.B. White((. وهو ز�خر بالقو�عد �لق�سرية، وبع�ض �لإر�ساد�ت 
�لو��سحة، مع مقال ق�سري عن �لأ�سلوب، مما يجعل �حلالة موجزة وو��سحة ثم 
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يتيح لك متابعة مهمة �لكتابة �لفعلية. و�أف�سل ما يف �لأمر �أنه �سغري �حلجم مبا 
ن من و�سعه يف جيب �ملعطف. لقد �عتدت على حمل هذ� �لكتاب معي  ميكِّ

لأنه �ساعدين يف �لكتابة �أكرث من �أي كتاب �آخر.

�لأمو�ل كما  يفعل جلمع  "كتاب �سغري من ذهب" �أن  ��ستطاع  �إذ�  و�لآن، 
ويف  �سعيًد�.  رجاًل  �أكون  ف�سوف  للكتابة،  �لأ�سلوب"  "عنا�رض  كتاب  فعله 
�لكتاب معك لأنه ي�سف عملية متطورة ومتعاقبة  �أن حتمل هذ�  فاآمل  �لو�قع 

وم�ستمرة، وقد حتتاج للرجوع �إليه و�أنت مت�سي قدًما.

�رجع لهذ� �لكتيب �ل�سغري عندما يحتاج عقلك �إىل ��سرت�حة بني �لجتماعات 
�أو �ملكاملات �لهاتفية؛ �أو ملعرفة ما �سياأتي بعد ذلك ح�سب خارطة �لطريق؛ �أو 
للبحث عن تلك �لفقرة �لتي كنت تفكر فيها، �أو فقط مل�سادفة جملة ت�سرتعي 

�هتمامك بطريقة تختلف عن �ملرة �لأوىل.

كتاب �سغري، �أفكار كبرية..

ا من جو�نب جمع �لتربعات �لتي  �سنتناول يف هذه �ل�سفحات �لقليلة بع�سً
�ملانحني، و�إيجاد  تتطلب توخي �حلذر مثل تربعات جمل�ض �لإد�رة، وبيانات 
فعالة  �أفكار  با�ستخد�م  ذلك  و�سنفعل  فعالية،  �أو  و�لتخطيط حلدث  �ملانحني، 

وب�سيطة مت �ختبارها بالفعل من قبل منظمات غري ربحية �سغرية.

م�ستعًد�  لو كنت  ت�سعر كما  و�أنت  �لكتاب  ف�ستنهي هذ�  �حلظ  وبقليل من 
�لدولر�ت ملوؤ�س�ستك! عظيم!  حافظ على  �لعامل وجمع ماليني  للتعامل مع 

هذ� �ل�سعور!

ولكن - يف حني �أن �ملاليني من �لدولر�ت �ستكون ر�ئعة - فلنوجه تلك 
�لطاقة نحو هدف �أكرث و�قعية: فلنجمع 1000 دولر.



10



11

عام من التطوير
اجلزء الأول
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الفصل األول:
التقدم للمستقبل

جم��ع �لتربعات لي�ض خميفا كما يب��دو. لكنه غريب على �لكثري من �لنا�ض يف 
جمال �ملوؤ�س�سات غري �لربحية �ل�سغرية و�ملتناهية �ل�سغر.

نح��ن نتبع �س��غفنا بامل�رضح �ملجتمع��ي، �أو بيئتن��ا �ملحلية، �أو معرف��ة �لقر�ءة 
و�لكتابة، �أو �س��حة �ملر�أة، �أو باإمياننا، فنجد �أنف�س��نا يف موؤ�س�س��ة �س��غرية غري 
ربحية نقدم من خاللها قدر�ً كبري�ً من �خلري. لكن من �ملحتمل �أننا مل نكن هناك 

لأننا �تبعنا �سغفنا ب� ... جمع �لتربعات!

عندما يتم جمع �لتربعات ب�س��كل �س��حيح، ف�سي�س��اعدك يف حتقيق ما حتبه 
حًقا: وهو حتقيق ر�سالة موؤ�س�ستك غري �لربحية. ولأنني �أعلم �أنك تف�سل �لقيام 
ب�س��يء �آخر، ف�سريكز هذ� �لكتاب على ��س��رت�تيجيات جمع �لأمو�ل منخف�سة 

�لتكلفة و�لعمالة.

ميكن��ك �لقي��ام بذلك، فال تياأ�ض وتاأتي ب�س��خ�ض �آخر يقوم ب��ه بدًل عنك!! 
هناك �لكثريون من مديري �ملوؤ�س�سات غري �لربحية �لذين يوكلون �لأعمال �لتي 
ل يحبونها �أو ي�س��عرون بالرتدد جتاهها لأ�سخا�ض �آخرين. ونتيجة لذلك، تقوم 
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�ملنظم��ة غري �لربحية بتعيني مدي��ر للتطوير قبل فرتة طويلة من �حلاجة �لفعلية له 
ودون �أن تتمك��ن من مالحظة �لإمكانيات �حلقيقية جلمع �لتربعات لأن �لكثري 

مما تك�سبه �سوف يتم �رضفه على �ملوظفني �لذين ل حتتاجهم )بعد(. 

يجب �أن ي�س��ارك �ملديرون بفعالية يف جميع جو�نب �ملنظمة، وخا�س��ًة يف 
�أمور مثل جمع �لتربعات �لذي ميثل جانبًا كبري�ً من �مليز�نية �ل�سنوية.

قصتي
يف �ملرة �لأوىل �لتي ُطلب مني فيها �لقيام بجمع �لتربعات، كان عمري 22 
عامًا، مع خربة بلغت حو�يل �أ�س��بوعني يف وظيفتي �جلديدة. وكان �لهدف هو 

10( دولر من �رضكة كبرية يف "تاكوما" لتكون ر�عيا للحدث. جمع )000

كانت جتربة �س��عبة. ق�س��يت �س��اعات يف �إعد�د �حلقائق و�لأرقام، وقمت 
بعمل ر�س��م بياين على مادة رغوية، يف حماولة لفهم ما يود مديرو هذه �ل�رضكة 

متعددة �جلن�سيات �سماعه مني.

�أخرًي�؛ ح��ان يوم �لعر�ض، فذهب��ت �إىل مبنى مكاتبهم �ل�س��اهق و�أنا �أحمل 
منوذجي �لرغوي يف يدي. �س��افحت جمموعة من كبار �مل�س��وؤولني �لتنفيذيني 

كانو� يف غرفة �سغرية، وقمت باإعد�د لوحة �لعر�ض �لذي �ساأقدمه.

بعد دقيقتني من حديثي، قاطعني نائب رئي�ض جمل�ض �لإد�رة قائاًل: "�أنا �آ�سف 
عل��ى �ملقاطعة، لكننا نعتقد �أن هذ� حدث ر�ئ��ع ونعلم بالفعل �أننا نريد �لرعاية 

10( دولر ول�سنا بحاجة �إىل عر�ض تقدميي ". على م�ستوى )000

غمرتني موجات من �لرتياح. لقد كانت �أ�س��هل هدية �أح�س��ل عليها على 
ا �أكرث هدية قلقت ب�ساأنها. �لإطالق، لكنها كانت �أي�سً

يف وق��ت لحق من م�س��ريتي �ملهنية غري �لربحية، مت تعيين��ي لإد�رة "جر�ند 
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�س��ينما" )Grand Cinema(، وهي د�ر عر�ض للفنون غري ربحية يف و�سط 
مدينة "تاكوما". مل ي�س��عني �إل �أن �أتذكر تل��ك �لهدية �لكبرية �لأوىل. كان من 
�ملفرت�ض �أن يكون جمع �لتربعات جزًء� ل يتجز�أ من عملي، على �لرغم من �أين 

مل يكن لدي حما�ض يذكر جتاهه.

ومب�س��اعدة بع�ض �ملر�س��دين �لر�ئعني و�لندو�ت �لطويلة وحماولت �لتجربة 
17( دولر  و�خلطاأ �لب�س��يطة، متكن��ت من زيادة �لتربعات من ح��و�يل )000
80( دولر يف حو�يل عامني ون�سف. و�لأف�سل من  �سنويًا �إىل �أكرث من )000
ذلك �أنني متكنت من حتقيق ذلك باأقل جهد، حيث عملت على جمع �لتربعات 

من خالل عملي �لرئي�سي يف تقدمي �لأفالم وبر�جمنا �ل�سينمائية �لأخرى.

�س��وف �أتطرق �إىل �ملبادئ �لأ�سا�س��ية �لتي ��س��تند �إليها بعد قليل. لكن تذكر 
�أن هذه �أ�س���ض قابلة للتكر�ر وفعالة جلمع �لتربعات بطريقة منخف�س��ة �لتكلفة 

وقليلة �لعمالة.

لق��د نقلت هذه �لتجرب��ة وقمت بتطبيقها يف موؤ�س�س��ات غري ربحية �أخرى 
م��ن خالل عملي بها كمدير تنفيذي، وكمتطوع، وكع�س��و جمل�ض �إد�رة. لقد 
عملت يف جمال �لتطوير يف موؤ�س�سة غري ربحية تقيَّم  مباليني �لدولر�ت خالل 
�إحدى حمالتها �لرئي�سية، و�أنا �لآن ع�سو يف جلنة �لتوزيع �لتابعة ملوؤ�س�سة حملية، 

�أقوم بتوزيع �ملال لبع�ض �ملنظمات غري �لربحية �لتي كنت �أعمل بها من قبل.

ع��ززت جتربة �إجر�ء �ملقابالت مع �ملنظمات غري �لربحية خالل طلبات �ملنح 
�إمياين باأن تقنيات جمع �لتربعات هذه ميكن �أن تكون فعالة ملجموعة متنوعة من 
�ملنظمات غري �لربحية �ل�سغرية، بغ�ض �لنظر عن ر�سالتها )�إن حتيزي �ل�سخ�سي 
ا يف  هو جتاه �ملوؤ�س�س��ات �لفنية غري �لربحية، لكنني �ساأ�ستخدم �أمثلة �أخرى �أي�سً

هذ� �لكتاب(.

بع���ض �ملنظمات غ��ري �لربحية ملمة بالفعل بكل �أمن��اط جمع �لتربعات �لتي 
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ينبغي ��س��تخد�مها للنجاح، وبع�سها �لآخر لي�ست لديهم �سوى فكرة حمدودة 
عنها: كل ما يعرفونه هو �أنهم يحتاجون �إىل �ألفي دولر بحلول نهاية �لعام ... 

�أو �أي مبلغ �آخر يرى م�سوؤولو �حل�سابات �أنهم يحتاجونه.

ل تكون و�حًد� من تلك �ملنظمات غري �لربحية! 

الخطوات األولى: الخطة
�إن ما حتتاجه هو خطة للعام، ولي�ض بال�رضورة �أن تكون منمقة وجذ�بة. ويف 
�لو�قع فاإن �لهدف من هذ� �لكتاب هو تزويدك بجميع �خلطو�ت �لتي �ستحتاج 
�إليها حتى يكون لديك يف �لنهاية ت�س��ور و��س��ح لك وملوؤ�س�ستك غري �لربحية 

عما �سيكون عليه �لعام �ملقبل حول جمع �لتربعات.

�س��تبدو �لإ�سرت�تيجية �لتي ن�ستخدمها ب�س��يطة، ولكن �حلقيقة هي �أن �لعديد 
م��ن �ملنظمات غ��ري �لربحية تتجاهلها �أو ل تعرف عنها �س��يئًا. فاإذ� كنت تقوم 
بجمع �لأمو�ل بالفعل، ف�سرتغب يف ت�سخري هذ� �جلهد لتحقيق �أف�سل ��ستخد�م 
ممكن. و�إذ� كنت حديث عهد مبجال جمع �لتربعات، فاأنا �أريد �أن �أ�سع قدمك 
يف �مل�س��ار �ل�س��حيح. فيما يلي بع�ض �ملبادئ �لتوجيهية �لأ�سا�سية لعملية جمع 

�لتربعات �ملهنية �لناجحة.

 ابدأ باألقرب ثم توجه إلى الخارج
يتم جمع �لتربعات �لأكرث فعالية مع �لأ�سخا�ض �لقريبني �لذين يعرفون بالفعل 
دور موؤ�س�ستك غري �لربحية، �إذ من �ل�سعب للغاية �إخبار �سخ�ض ما مبا تفعله يف 
نف�ض �لوقت �أثناء طلب �ملال. فمن خالل �لبدء باأقرب �لأ�سخا�ض �إىل موؤ�س�ستك 

غري �لربحية، فاأنت تبد�أ باملتربعني �لأكرث �حتمال، وتتحرك ببطء من هناك.

هذ� هو، يف �لو�قع، �س��يكون بناء و�أ�س�ض �جلزء �لأول من هذ� �لكتاب �لذي 
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هو مبثابة تو�س��ية بكيفية ق�س��اء عامك �لأول من �لتطوي��ر �ملهني: �بد�أ مبجل�ض 
�لإد�رة، ثم "�أ�سدقاء" �ملوؤ�س�سة غري �لربحية، ثم ��ستخدم حدث جمع �لتربعات 

لزيادة �لت�سال مع عامة �لنا�ض و�إح�سارهم �إىل د�ئرتك �ملهنية.

اعمل بذكاء وليس بجهد أكبر  
ب�س��فتك منظمة غري ربحية �سغرية، فرمبا ل يوجد لديك موظفون خم�س�سون 
جلم��ع �لتربعات، مما يعني �أنك حتاول تنفيذ هذه �ملهمة �س��من �ملهام �ل�رضورية 
�لأخرى �لتي تقوم بها. ول يكمن �حلل يف تفوي�ض طرف �آخر جلمع �لتربعات 
كما مييل �لعديد من مديري �ملنظمات غري �لربحية �إىل ذلك، بل يكمن يف جعلها 
عملية فعالة قدر �لإمكان، كما �سن�س��تعر�ض بع�ض �لتقنيات �لفعالة للغاية جلمع 
�لتربعات. ل تنجذب �إىل مبيعات �ألو�ح �ل�س��وكولتة �أو مبيعات �ملخبوز�ت �أو 

غريها من عمليات جمع �لأمو�ل ذ�ت �لعمالة �ملرتفعة و�لعائد �ملنخف�ض.

وملعرف��ة ما �إذ� كنت تعم��ل "بذكاء"، فيجب عليك تتبع جميع �ل�س��اعات �لتي 
تق�سيها يف جمع �لتربعات، و�سنقارن ذلك بانتظام ب� "�سعر �ل�ساعة" �لذي جتلبه.

ق��د يجد بع�ض مديري �ملنظمات غري �لربحية �أنهم يق�س��ون �س��اعات طويلة يف 
جمع �لتربعات با�ستخد�م و�سائل �سعيفة توؤدي �إىل معدل �سلبي ل�سعر �ل�ساعة - �أي 
�أن �ملدير �لذي يدفع 20 دولًر� يف �ل�ساعة يجمع �لأمو�ل مبعدل 10 دولر�ت يف 

�ل�ساعة. ميكنك �لقيام بذلك على نحو �أف�سل - بل �أف�سل بكثري يف و�قع �لأمر.

سمعتك هي كل ما تملك
عندما توىل �مل�س��تثمر �ل�س��هري "و�رن بافيت" �رضكة ��ستثمار فا�سلة تعافت 
من ف�س��يحة كربى، قال ملوظفي��ه �جلدد: " �أن نفقد �ملال م��ن �أجل �ل�رضكة، 
ميكنن��ي �أن �أك��ون متفهمًا لذلك. ولك��ن �أن نفقد مزقة من �س��معة �ل�رضكة، 
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ف�ساأكون بال رحمة ".

�إن تركيز بافيت على �ل�س��معة ينطبق بنف�ض �لقدر على �ملوؤ�س�س��ات �ل�سغرية 
غ��ري �لربحية كما �ملوؤ�س�س��ات �لكبرية، �إن مل يكن �أكرث من ذل��ك. ملاذ� �؟ لأن 

�سمعتك هي كل ما لديك. 

فم�ست�سفى كبري، �أو جامعة كبرية، �أو �رضكة كبرية، كلها لديها �أ�سول ومو�رد 
لإبقائه��ا و�قف��ة على قدميها حلني �إعادة بناء �س��معتها �مللطخة. وميكنها �أي�س��ًا 
�حل�س��ول على عالمة جتارية جديدة �أو �إطالق حملة عالقات عامة ت�س��تمر يف 

�لعمل من خاللها.
وقد ل تتمتع موؤ�س�ستك بهذه �لرفاهية.

فاملانح��ون يتوقعون �لكثري من �ملنظمات غري �لربحي��ة �لتي يدعمونها. فاإذ� 
�نتهك��ت �لثقة مع مت��ربع، فاأنت بذلك تعر�ض موؤ�س�س��تك للخطر. يجب �أن 
تكون عل��ى در�ية بوثيقة حقوق �ملانحني )�ملعرو�س��ة يف �لفقرة �لتالية( و�لتي 
مت تطويرها من قبل معهد �ملانحني، وجمعية �لرعاية �ل�س��حية �خلريية، وجمل�ض 

�لنهو�ض ودعم �لتعليم، ور�بطة �ملتخ�س�سني يف جمع �لتربعات. 

وثيقة حقوق المانحين
يرتك��ز �لعمل �خلريي عل��ى �لعمل �لتطوعي من �أجل �ل�س��الح �لعام، فتقليد 
�لعطاء و�مل�ساركة هو �لأ�سا�ض جلودة �حلياة. ول�سمان ��ستحقاق �لعمل �خلريي 
لالحرت�م و�لثقة من عامة �لنا�ض، ولكي يكون لدى �ملانحني و�ملانحني �ملحتملني 
ثق��ة كاملة يف �ملنظمات غ��ري �لربحية لكي يقدمو� لها �لدع��م �ملطلوب، فاإننا 

نعلن �أن جميع �ملانحني لديهم هذه �حلقوق:

1- �أن تك��ون �جلهات �ملانحة على علم بر�س��الة �ملنظمة �لربحية، و�لطريقة 
�لت��ي تعت��زم �ملنظمة ��س��تخد�مها لتوزي��ع �ملو�رد �ملت��ربع به��ا، وقدرتها على 
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��ستخد�م تلك �لتربعات ب�سكل فعال لالأغر��ض �مل�ستهدفة.

2- �أن تكون على علم بهوية �لعاملني �لذين يخدمون يف جمل�ض �إد�رة �ملنظمة، 
وتوُقع �أن يكون جمل�ض �لإد�رة ح�سيفًا يف ممار�سة م�سوؤولياته �لإ�رض�فية.

3- �ملقدرة على �حل�سول على �أحدث �لبيانات �ملالية للمنظمة.

4-�لتاأكي��د للمانح��ني �أنه �س��يتم ��س��تخد�م �لهد�يا و�ملن��ح و�لتربعات �لتي 
قدموها لالأغر��ض �لتي مت �لتربع من �أجلها.

5- تلقي �لتقدير و�لعرت�ف �ملنا�سبني. 

6- �لتاأك��د من �أن �ملعلومات �ملتعلقة بالتربع��ات تلقى �لحرت�م و�ل�رضية �إىل 
�حلد �لذي ين�ض عليه �لقانون.

7- توق��ع �أن تكون جميع �لعالقات مع �لأفر�د �لذين ميثلون �ملنظمات �لتي 
تهم �ملانح ذ�ت طبيعة مهنية.

8- �أن يتم �لإعالم مبا �إذ� كان �أولئك �لذين ي�س��عون للح�سول على تربعات 
هم متطوعون �أو موظفون يف �ملنظمة �أو حمامون معينون.

9- �إتاحة �لفر�س��ة للمانحني حلذف �أ�س��مائهم من �لقو�ئم �لربيدية �لتي قد 
تنوي �ملنظمة م�ساركتها.

10- ع��دم �ل��رتدد يف ط��رح �لأ�س��ئلة عند �لت��ربع وتلقي �إجاب��ات �رضيعة 
وو��سحة و�رضيحة.

باخت�سار: كن دقيًقا.

اإلنفاق الحقا: 
�إذ� كانت موؤ�س�س��تك غري �لربحية جديدة على جم��ال جمع �لتربعات �ملنظم 
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و�ملهن��ي �لذي �س��يتم تقدمي��ه يف ه��ذ� �لكتاب، فاإن��ك �ستك�س��ب �لكثري من 
�لتربعات �أكرث من ذي قبل.

مع و�س��ع ذل��ك يف �لعتب��ار، فاإن �أف�س��ل ممار�س��ة لو�س��ع �مليز�نية ميكنك 
�عتماده��ا هي �لنتظار لإنفاق تلك �لأمو�ل حتى �لعام �ملقبل. )معذرة، ولكن 
5( دولر �سنويًا من �ملتربعني،  هذ� �س��حيح.( لنفرت�ض �أنك جتمع عادة )000
وبعد قر�ءة هذ� �لكتاب وتطبيق �ملفاهيم �لو�ردة فيه متكنت من زيادة هذ� �ملبلغ 
15( دولر لهذه �ل�سنة �ملالية: وفره للعام �ملقبل، فمبلغ �لع�رضة �آلف  �إىل )000
دولر �لإ�س��ايف مل تكن تتوقعه. �لآن وبع��د �أن متكنت من رفعه، فاأنت تعرف 

15( دولر. بال�سبط �ملبلغ �لذي ميكنك �إنفاقه يف �لعام �ملقبل: )000

15 دولر من عائد�ت  ث��م يف �لعام �ملقبل، وبينما تقوم باإنفاق مبل��غ 000
20( دولر،  هذ� �لعام، لنفرت�ض �أنك قمت بزيادة �لتربع مرة �أخرى �إىل )000

فاأنفق ذلك بعد عام.

وتكم��ن قوة هذ� �لهي��كل يف �أنه �إذ� �أدت ظروف خارج��ة عن �إر�دتك �إىل 
تقوي���ض عملية جمع �لتربعات )مثل �لرك��ود �أو �أي كارثة كربى(، فلن تو�جه 
10( دولر يف  عجز�ً يف نهاية �لعام ولن جتد نف�س��ك بحاجة �إىل جمع )000
�ل�س��هر. بدًل من ذلك، �س��يكون لديك عام لإجر�ء �لتخفي�سات �لالزمة كرد 

فعل لنخفا�ض �لعطاء.

�إذ� كانت منظمتك غ��ري �لربحية ملتزمة مبا يكفي لتباع هذ� �لنموذج، فلن 
جتد نف�س��ك �أمام �س��يناريوهات �س��عبة جلمع �لتربعات مثل تلك �لتي ت�س��يب 
�ملنظمات غري �لربحية �ل�س��غرية يف كثري من �لأحيان. �جلزء �لأ�سعب هو خلق 
�ل�س��تبد�ل، و�أف�س��ل وقت للقيام بذلك هو عندما ترتفع ن�س��بة �لتربعات. قم 

بتاأجيل �لإنفاق، وت�سبح منظمتك غري �لربحية �أكرث �أمانًا.
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كم��ا �س��بق ذكره يف �لف�س��ل �ل�س��ابق، �س��نبد�أ عملي��ة جم��ع �لتربعات من 
�لأ�سخا�ض �لأقرب �إىل �ملنظمة غري �لربحية ونعمل �إىل �خلارج من هناك.

يتعامل هذ� �لف�سل مع جمل�ض �لإد�رة وتربعات جمموعة �لعمل، حيث يتناول 
�لف�س��ل �لثال��ث �لتعامل مع �لأ�س��دقاء وعم��الء �ملنظمة، و�لف�س��ل �لر�بع مع 
فعاليات جمع �لتربعات �لتي جتلب جهات �ت�س��ال جديدة، ويتناول �لف�س��ل 
�خلام���ض "�لهد�ي��ا �لكربى" – �لتو��س��ل م��ع �أكرب �جلهات �ملانح��ة للتربعات 

وطلب زيادتها.

�ستكون هذه �لف�سول جمتمعة مبثابة خطة تطوير للعام �جلاري، و�أ�سا�سًا خلطط 
جميع �سنو�ت �مل�ستقبل �لقادمة.

البدء بمجلس اإلدارة
هل يتربع جمل�ض �لإد�رة �خلا�ض بك ب�سخاء وب�سكل منتظم؟

الفصل الثاني:
عطاء مجلس اإلدارة: 
األلف دوالر األولى
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على �لأرجح ل. فمن �لناحية �لنظرية، يجب �أن يبد�أ �لعطاء مبجل�ض �لإد�رة. 
ولكن من �لناحية �لعملية، نادًر� ما يكون هذ� هو �حلال - خا�سة يف �ملنظمات 

غري �لربحية �ل�سغرية.

لماذا يحدث هذا؟
كثرًي� م��ا ُتطلق جمال���ض �إد�رة �ملنظمات غري �لربحية �ل�س��غرية على نف�س��ها 
"جمال�ض �لعمل" لتمييز نف�س��ها عن "جمال�ض جمع �لتربعات". وعندما يخربك 
�أحدهم قائاًل: "نحن ل�س��نا جمل�ًس��ا جلمع �لتربعات"، فاإن ما يقولونه لك هو �أن 
�ملجل���ض ل يتاألف من "�لأ�س��ماء �لكبرية" باملجتمع �لذين يوزعون �ل�س��يكات 
مييًنا وي�ساًر�. وبناء على ذلك فاإن جمل�ض �لإد�رة هو �لذي يكون فيه �ملتطوعون 
متحم�س��ني لر�سالتهم، وم�ستعدين لأن ي�سمرو� عن �س��و�عدهم و�لقيام ببع�ض 
�لأعم��ال �لفعلية، و�لت��ربع بالوقت و�ملوهب��ة، ولكن ل يك�س��بون �لكثري من 

�ملال.

يف جتربت��ي، تعتقد �ملجال�ض �لتي تفكر يف نف�س��ها عل��ى �أنها "جمال�ض عمل" 
�أنهم فعلو� ما يكفي مبجرد �حل�س��ول على ع�سوية �ملجل�ض وم�ساعدة �ملنظمة. 

هذ� �أبعد ما يكون عن �حلقيقة.

�أوًل، يج��ب �أن يكون جمل�ض �لإد�رة هو �لأكرث �لتز�ًما بنجاح �ملوؤ�س�س��ة. يف 
بع���ض �لأحيان ل يبدو �لأم��ر على هذ� �لنحو، لأن جمل���ض �لإد�رة لديه �لإملام 
بكل ما ور�ء �ل�س��تار من م�س��احنات و�ملفارق��ات �لتي ل ير�ه��ا عامة �لنا�ض. 
وعلى كل حال يجب �أن يكون ع�سو جمل�ض �لإد�رة و�حد�ً من �أكرث من يحتمل 

تربعهم للموؤ�س�سة.

�إذ� مل يكن هذ� موجود يف موؤ�س�ستك غري �لربحية، فاأنت بحاجة �إىل �إحد�ث 
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ا  تغيري ثقايف بها. وقد ت�ستغرق �لتغيري�ت �لثقافية وقتًا طوياًل، ولكن ميكن �أي�سً
�أن تكون �رضيعة �إذ� مت �لتعامل معها بالطريقة �ل�سحيحة.

دعنا ن�س��تعر�ض �خلط��و�ت �لتي ميكن �أن جتعل "جمل���ض �لعمل" �خلا�ض بك 
جزء�ً مهمًا من مكونات جمع �لتربعات �أي�سًا.

مقابلة ليندا
ا(، �ساأنتقل �إىل "ليند�".  لتو�سيح هذه �لعملية )و�لأفكار �لالحقة �أي�سً

�أم�ست "ليند�" عاًما كمدير تنفيذي ملنظمة غري ربحية مكر�سة للحفاظ على 
تاريخ "�س��مولفيل" بالوليات �ملتحدة �لأمريكي��ة. �ملنظمة �لتي تديرها، وهي 
"جمعية �سمولفيل �لتاريخية"، تدير مق�سورة تاريخية مت �حلفاظ عليها منذ �أيام 
�لرو�د. وت���رضف ليند� على �ثنني من �ملوظفني وجمموع��ة من �ملتطوعني �لذين 
ينظم��ون �جلولت يف �ملق�س��ورة. كل ما ل��دى �ملنظمة ميز�نية �س��نوية قدرها 

100( دولر. 000(

ثم �س��عبت �لأحو�ل باجلمعية �لتاريخية، حيث قل عدد �ملتطوعني عما كان 
عليه من قبل، وقل عدد �لرعاة �لذين يدفعون ر�س��وم �لتربع �ملقرتحة و�لبالغة 5 
دولر�ت لل�س��خ�ض �لو�حد يف عطالت نهاية �لأ�سبوع. و�أ�سبحت ليند� قلقة 
من �أن ت�س��طر �إىل �إنهاء خدمة حما�س��بها �لذي يعمل بدو�م جزئي. وتعتقد ليند� 
�أن مفتاح �حلل ملو��س��لة �لعمل يف ذلك �لعام �ل�سعب وحت�سني ظروف جمعية 
�حلفاظ على �لتاريخ هو جمع �لتربعات ب�س��ورة �أكرث �سدة و�رض�مة. ويبدو �أن 
�جلميع يحبون �جلمعية �لتاريخية - على �لأقل �أولئك �لذين �سمعو� بها – لذلك 
تري��د �أن تتوخى �حلذر من �أن ل جتعل �لنا�ض ي�س��عرون �أنهم "مدفوعون جرب�" 

من �أجل دفع �ملال. فما �لعمل �إذن؟
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المجلس يأتي أوال
هدف ليند� هو �حل�س��ول عل��ى 100 ٪ من تربعات �أع�س��اء جمل�ض �لإد�رة 
للجمعي��ة �لتاريخية، و�إح��دى �ملنح �لتي تريد �لتقدم للح�س��ول عليها تتطلب 
�لتربع بن�س��بة 100 ٪. ولكنها ل تريد فقط �أن تخرب �ملجل�ض �أن كل �س��خ�ض 
ينبغ��ي �أن يت��ربع وينتهي بها �لأمر �إىل جمع حفنة م��ن �لتربعات �لتي تبلغ 20 

دولًر�.

�إنه��ا تريد �أن يفخر �ملجل���ض بهد�ياه. وهي ترى �أنه �إذ� �س��عر جمل�ض �لإد�رة 
�سعور� ح�س��نا جتاه حجم تربعاته، ف�سيكون �أ�س��دقاوؤهم و�ملانحون �لآخرون 

�أكرث رغبة يف �لتربع.

�أم��ا �ل�س��بب �لآخر لبدء لين��د� مع �ملجل�ض فه��و �أنه �أ�س��هل و�أرخ�ض طريقة 
للو�س��ول �إىل �ملتربعني �ملحتملني. فهناك ت�س��عة �أ�س��خا�ض يف جمل�ض �إد�رتها، 
وجميعهم على در�ية و��سحة باملنظمة غري �لربحية. �إنهم يهتمون بها بالفعل، 
وبع�س��هم قد تربع لها م��ن قبل. وميزة �أخرى هي �أنهم يجتمعون �س��هريًا، مما 
يجعل �لو�س��ول �إليهم �سهاًل. كما ميكنها ��ستخد�م قوة �ملجموعة جلعل �جلميع 

ملتزًما بالعطاء.

كل ما تبقى هو الطلب ...
ومن �ملوؤكد �أن "�ل�سوؤ�ل" هو �جلزء �لذي يثري قلقًا �أكرب. مل تطلب ليند� �أبًد� هدية 
للموؤ�س�س��ة طو�ل �لوقت �لذي قادت فيه �ملنظمة. لقد تقدمت بطلب للح�سول 
على منح من قبل، وق�ست �لكثري من �لوقت يف �لعمل يف �ملز�د �ل�سنوي، لكنها 

يف �لو�قع مل تطلب من �أي �سخ�ض �أن يقوم بالتربع.
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اطلب بدون أن تطلب
ق��ررت ليند� �أنها بحاجة �إىل و�س��ع �ملجل�ض يف مكان �أف�س��ل. �إنها ت�س��عر 
بالقلق م��ن �أن تطلب، ولديها فكرة جيدة وهي �أن جمل���ض �لإد�رة لي�ض مهتمًا 
مبن��ح �لكثري م��ن �ملال. ما يتعني عليها �لقيام به هو تغيري طريقة تفكريها ب�س��اأن 

طلب �ملال وكيف ي�سعر �ملجل�ض حيال عطائه.

لكن لديها ميزة رئي�سية و�حدة على �ملجل�ض: هي �ملعلومات.

الخطوة 1: دعوة رئيس مجلس اإلدارة
�ت�س��لت ليند� برئي�ض جمل���ض �لإد�رة و�أخربته �أنها تريد ق�س��اء بع�ض �لوقت 
يف �جتماع �ملجل�ض �ملقبل لتو�س��يح ما ��ستجد للمجل�ض حول حالة �لتربعات 
�لت��ي دخلت �ملنظمة يف �لربع �لأخري من �لعام. )�إذ� كان ذلك يف �لربع �لأخري 
من �لعام، فا�س��تخدم نهاية �لعام كعذر لك. و�إذ� كان هذ� هو �لربع �لأخري من 
�ل�سنة �ملالية، ��ستخدم ذلك. و�إذ� كان هذ� هو �لربع �لأول من �ل�سنة �ملالية، فقد 

ا.  لعلك فهمت �لأمر!(. ينجح ذلك �أي�سً

و�فق رئي�ض جمل�ض �لإد�رة، وذكر �أنه �أ�سار �إىل جمع �لتربعات بنف�سه. و�ساأل 
لين��د� ما �إذ� كان م��ن �ملمكن �أن جنعل �مل��ز�د �أكرب. ليند� متاأك��دة متاًما من �أنها 
ل تريد ق�س��اء �ملزيد من عامها يف �لتخطيط للمز�د، لكنها �أخربته �أنها �س��تقدم 

ا تقدميًيا �ساماًل. عر�سً

��ا �أنها �س��وف تبلغ جمل�ض �لإد�رة �أنها تريد �أن ت�س��ل تربعاته �إىل  �أخربته �أي�سً
100 ٪.  بالطب��ع، لن ُيتوق��ع من �أحد �أن يتربع �أثناء �لجتماع. �إنها تريد فقط 
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�لتنبي��ه باأنه �س��يتم ذكر هذ� �لهدف. )ميكنك يف بع�ض �لأحيان مفاجاأة ع�س��و 
جمل���ض �لإد�رة باأ�س��ياء جديدة، ولكن كقاعدة عامة، يج��ب �أل تفاجئ رئي�ض 

جمل�ض �لإد�رة �خلا�ض بك �أثناء �جتماع �ملجل�ض(.

الخطوة 2: البحث
�لآن ح��ان �لوق��ت �لنهائي، ليند� تبد�أ �لتح�س��ري. �إنها ل تعتق��د �أن �ملجل�ض 
�سي�س��تجيب لعر�ض تقدميي كبري ومف�س��ل وعر�ض لل�رض�ئح. لذلك قررت �أن 
تقدم لهم حتديثا موجز� للحقائق ثم تقوم بعد ذلك بفتح مناق�س��ة جيدة. لكنها 

حتتاج �أول للحقائق.

فيما يلي �لأ�سئلة �لتي ر�أت �أنها تريد �لإجابة عليها:

 ما مقد�ر �لأمو�ل �لتي مت جمعها يف �لعام �ملا�سي؟

 كم عدد �ملانحني �لذين تربعو� بها؟

 كم كانت �أكرب منحة؟ كم كانت �لهدية �ملتو�س��طة؟ �ملنحة �لأكرث �سيوعًا؟ 
)تختلف قلياًل عن �ملنحة �لعادية، ولكنها يف �لغالب ل تقل عنها فائدة(.

 كم عدد �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة �لذين تربعو�؟

�لعدي��د من �ملنظمات لديها قو�عد بيانات للمانحني وميكن �أن حت�س��ل على 
�لإجابات عن هذه �لأ�س��ئلة ب�س��هولة وبلم�سة �إ�س��بع. لكن ليند� لي�ست لديها 

ذلك، لذ� �أن�ساأت قاعدة بيانات على برنامج "�إك�سل".

 �إذ� مل تكن لديك قاعدة بيانات، فال ترتد يف �إن�ساء قاعدة بيانات خا�سة بك.
 وب�رض�ء هذ� �لكتاب، ميكنك �لو�سول �إىل رو�بط �لتحميل عرب �لإنرتنت، تت�سمن
 قاع��دة بيانات للجهات �ملانحة ودليل ل�س��تخد�مها. جمي��ع رو�بط �لتحميل
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.http://forsmallnonprofits  :متاحة على �لنرتنت على �لر�بط �لت��ايل
com/special-downloads-for-the-little-book-of-gold /.

قام موظف �حل�س��ابات �لذي يعمل مع ليند� بعمل �سجل خا�ض من �ملز�د - 
من �سيكات �لتربعات �لتي و�س��لت للمنظمة، ومن �ملبالغ �لنقدية و�ل�سيكات 

�لتي مت جمعها عند باب �ملق�سورة.

م��ن هذه �لنقطة، ي�س��بح �لأم��ر جمرد عملي��ة �إدخال بيانات. وب��دل من �أن 
ت�س��ند �ملهمة ملوظف �حل�س��ابات، ر�أت ليند� �أن �لأمر ي�س��تحق �أن تق�س��ى فيه 
�ساعتان لإدخال �لأرقام بنف�سها، فذلك ميّكنها من معرفة �لأ�سماء �ملوجودة يف 
�لقائمة. بع�ض �لأ�س��ماء لفتت �نتباهها: �أحد �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة و�لذي كان 
د�ئم �لتذمر من �لأو�ساع �ت�سح �أنه من �أكرب �ملانحني. كما �أن هناك �سيكان من 
�ل�س��يكات من عائلة تعرف ليند� �أنها ثرية للغاي��ة: جاء �أحدهما خالل �إحدى 

�جلولت، وجاء �لآخر بتربع �أكرب بعده بثالثة �أ�سابيع.

وبعد �إدخال بياناتها، �أ�س��بحت ليند� يف و�سع ميكنها من �لبدء يف �لرد على 
�أ�سئلتها.

ما حجم األموال تم جمعها في العام الماضي؟
9( دولر يف �س��كل  تلقت �جلمعية �لتاريخية يف �لعام �ملا�س��ي حو�يل )000
تربعات من �لأفر�د من خالل جميع �أن�س��طتها جلم��ع �لتربعات. ولكن )000

2( دولر منها جاءت يف �س��كل نقدي عند مدخل �ملق�س��ورة ومل تتمكن ليند� 
5( دولر من �ل�س��حب على  من �لتعرف على من قدمها. كما جاء مبلغ )000
�لتذ�كر ولي�ض لديها �س��جال مبن قامو� ب�رض�ء �لتذ�كر. وبالإ�س��افة �إىل �ملال �لو�رد 
15( دولر�ً.  م��ن �جلهات �ملانح��ة �لفردية، تلقت �جلمعية منحًا بلغ��ت )000
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ا معرفة �لفرق بني �ملنح  من �ملهم معرفة �لتربع �لكلي ملوؤ�س�س��تك، لكنه مهم �أي�سً
و�لتربعات �لفردية. �لتربعات من موؤ�س�س��ة من ع�رض�ت �لآلف من �لدولر�ت 

تختلف كثري� عن منحة تربع �لفرد لنف�ض �ملبلغ.

وم��ن �ملهم �أي�س��ا مقارن��ة �لتربعات �لكلية م��ع �إجمايل �لإير�د�ت �خلا�س��ة 
مبوؤ�س�س��تك غري �لربحية. هل لدى موؤ�س�س��تك �أي دخل مكت�سب - كالر�سوم 
و�ل�س��رت�كات، ومبيع��ات �لتجزئة، و�لتذ�ك��ر، وما �إىل ذلك - منف�س��لة عن 
�لتربعات؟ يف كثري من �لأحيان ي�س��ار �إىل �ل��ر�أي �لقائل �أن �لتربعات ينبغي �أل 
ت�س��كل �أكرث من 60 ٪ من �لإير�د�ت. وهذه لي�س��ت �أك��رث من �قرت�ح. ولكن 
توخ��ى �حلذر �إذ� كانت موؤ�س�س��تك تعتمد ب�س��كل مفرط على م�س��در و�حد 
للتمويل. فاإذ� كان جل �لتمويل ياأتي من م�س��در و�حد، �س��و�ًء كانت منحًا �أو 
تربعات �أو مبيعات تذ�كر، فمن �لأف�س��ل �لعمل على تعزيز �لأد�ء يف م�س��ادر 

متويل �إ�سافية �أخرى.

24( دولر للجمعية من �مليز�ني��ة �لبالغة )000 لق��د مت �لتربع مببل��غ )000
100( دولر. ومت تق�س��يم م��ا تبقى م��ن �لدخل بني �لعقود مع �لدولة و�س��عبة 
�حلد�ئق �لعامة وق�سم �حلفاظ على �ملق�سورة، و�لإير�د�ت �ملتحققة من �جلولت 

�ملدر�سية، ومبيعات �لتجزئة �ملحدودة يف �ملق�سورة.

كم من المانحين الذين ورد منهم ذلك المبلغ؟
 )2 عندما مل ت�ستطع ليند� �أن تتذكر على وجه �ليقني من �أين جاء مبلغ )500
9( دولر، قامت بتدوين �ملبلغ �ملتبقي وقدره  دولر من تربعاتها �لبالغة )000

6( دولر، و�لذي جاء من 250 جهة متربعة. 500(
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المتوسطة؟  المنحة  تبرع؟  منحة  أكبر  كانت  كم 
المنحة األكثر شيوعا؟

�كت�س��فت ليند� �أنها ح�س��لت على تربعني بقيمة 250 دولًر� لكل منهما، 
و3 تربعات مببلغ 100 دولر، و20 تربعًا مببلغ 50 دولًر� لكل تربع. وتبقى 
حو�يل 20 دولًر�، نتجت عن �لتربع �ملقرتح مببلغ 5 دولر�ت لل�سخ�ض. لقد 
�س��اهدت ليند� �لكثري م��ن �لعائالت �ملكونة من �أربعة �أف��ر�د يح�رضون، لذلك 
مل تك��ن منده�س��ة لروؤية �لكثري من �ل�س��يكات بقيم��ة 20 دولر. وكان هناك 
�أي�س��ا �س��عر �لتذكرة يف �ملز�د �لعلن��ي، على �لرغم من �أن لين��د� مل تكن متاأكدًة 
من �أنه ميك��ن �عتبارها جميًعا تربًعا. فمن �ملوؤكد �أن �ملز�د مل يحقق 20 دولًر� 
لل�سخ�ض �لو�حد )وقد تكون على حق، ولكن �سجالت ح�سابات �ملوؤ�س�سة مل 

تكن معدة حل�ساب �لفرق(.

لذل��ك بلغت �أكرب منحة ت��ربع 250 دولر�ً، وبلغت �ملنحة �ملتو�س��طة 26 
دولر�ً. �أما �أكرث منحة �نت�س��ار� فقد كانت 20 دولر�. �سعرت ليند� لأول مرة 
�أنه��ا قد تعرفت على عملية جمع �لتربعات يف موؤ�س�س��تها. لقد كان من �ملريح 

�أن تتم ت�سويتها وتو�سيحها. 

ويف �لوقت نف�س��ه، كان �لأمر مفاجًئا �إىل حد ما. �حتفظ �ملتطوعون ب�سجل 
�حل�س��ور يف �ملق�س��ورة. مل تق��م ليند� بح�س��اب ذلك من قب��ل، ولكن ما بني 
6( دولر�ً  �ل�س��يكات و�ملنح �لنقدية �لتي مت جمعها من �لباب، جمعت )000
4( فرد�، وكان ذلك بو�قع 1.50 دولر لل�سخ�ض  فقط عند �لباب من )000

�لو�حد بدًل من �خلم�ض دولر�ت �ملاأمولة!

جتربة ليند� منوذجية �إىل حد كبري. لقد كانت م�رضًفا جيًد� على مو�رد �ملنظمة 
غري �لربحية، لكنها مل تقوم باأي حتليل. �لآن، ومع حو�يل �أربع �س��اعات عمل 
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فقط، �س��عرت �أن لديها فهمًا �أف�سل جلمع �لتربعات للمنظمة مما كانت عليه يف 
�ل�س��نة �لتي بد�أت فيها �لعمل. كما �كت�سفت م�سكلة مهمة: مل تكن �ملق�سورة 
قادرة على جمع �ملال �لكايف، ف�س��عرت بال�س��وء حيال ذلك. وبعد كل �سيء، 
قال��ت �إنها تعرف عدد �حل�س��ور وعرفت كم من �ملال �ل��و�رد وعليها �أن تقدم 

تقرير� �إىل �ملجل�ض �سهريا، لكنها مل تقارن �لأرقام �أبد�.

�سعرت ليند� بتح�سن كبري عندما �أدركت �أنه ل يوجد �أحد يف جمل�ض �لإد�رة 
قام مبقارنة �لأرقام �أي�سا. لقد �فرت�ض �جلميع �أن �ملق�سورة �ستكّون جزء�ً �سغري�ً 
من �مليز�نية. لكن ليند� �أدركت �أنها �إذ� �أمكنها �حل�س��ول على 5 دولر�ت من 
20( دولر من �ملق�س��ورة،  كل �س��خ�ض من �حل�س��ور، فاإنها �س��تجني )000
14( دولر. م��اذ� ميكنهم فعله بهذه �لأمو�ل! مع �لقليل  بزيادة قدرها )000
من �إدخال �لبيانات و�لتفكري �لناقد، �كت�س��فت ليند� معلومات غريت تفكريها 
متام��ا ع��ن �أحد �أجز�ء �ملنظمة. فق��د يبتعد �لكثريون من �أد�ء م��ا يعتربونه عماًل 
و�س��يًعا، ولكن �ق�ض بع�ض �لوقت يف �لقيام بذلك و�س��تجد تلك �لفرت��سات 

يف مو�سع حتٍد و�أ�سئلة جديدة لتطرحها. 

كان �جل��زء �لآخ��ر �ملهم من جترب��ة ليند� هو �كت�س��اف �أن �ملتربعني للجمعية 
�لتاريخية �سكلو� ترتيبًا هرميًا. كان لديها عدد قليل من �ملتربعني �لكرماء مثلو� 
قم��ة �لهرم، وجمموعة �أكرب من �ملتربعني متو�س��طي �لعطاء، وقاعدة و��س��عة من 
�لهد�يا �ل�س��غرية. ولكن �لأرقام �لفعلية �لتي متالأ �لهرم �س��تكون خمتلفة �عتماًد� 

على حجم موؤ�س�ستك غري �لربحية ون�سج عملية جمع �لتربعات. 

وبالطبع، فهناك د�ئما ��س��تثناء�ت. لقد عملت م��ع منظمة غري ربحية كبرية 
4( دولر �س��نويًا. وكان �ملبلغ  كان حجم �لتربعات �مل�س��تهدف لديها )000
حم��دد�ً ل�س��بب حمدد، ولكن �نتهى بن��ا �لأمر بفجوة يف منت�س��ف �لهرم. ورمبا 

يكون ملنظمتك فجوة مثلها �أو تقل�ض مماثل. 
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�س��نتحدث �أكرث عن �أهر�مات �ملانحني يف �لف�س��ل �خلام�ض وكيف ميكن �أن 
تكون مفيدة.

ك��م ع��دد أعض��اء مجل��س اإلدارة الذي��ن قام��وا 
بالتبرع؟

عّلم��ت ليند� كل تربع خا�ض بكل ع�س��و يف جمل�ض �لإد�رة ثم �طلعت على 
جميع �ملعلومات �خلا�س��ة بهم معا. من كل ت�س��عة، تربع خم�س��ة فقط: و�حد 
منهم ت��ربع مببلغ )250( دولر�، وتربع �لأربعة �لآخرون مببلغ )50( دولر� 
ل��كل منهم. وعلى �لرغم من �أنهم جميعا ق��د ح�رضو� �ملز�د، مل يدفع �أي منهم 
��ا تو�ري��خ �لتربعات يف  �س��يئًا لأنهم �أع�س��اء �ملجل�ض. كما �س��جلت ليند� �أي�سً
�جلدول حيث كان معظم �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة قد حررو� �سيكات ملدة �سهرين 
من��ذ �إف��ادة رئي�ض جمل�ض �لإد�رة باأنه �أمر جيد �أن يتربع �أع�س��اء �ملجل�ض. وكان 
بع�ض �حلا�رضين قد حررو� �س��يكات يف �لجتماع، و�لبع�ض �لآخر قالو� �إنهم 
�سري�س��لون تربعاتهم بالربيد. �إل �أن �سخ�س��ا و�حد� فقط قام بذلك. و�أدركت 

ليند� مع بع�ض �لغ�سب، �أن رئي�ض �ملجل�ض مل يكن و�حد�ً من �خلم�سة!

الخطوة 3: العرض التقديمي
قبل �إجر�ء بحثها، �س��عرت ليند� بالتوت��ر حيال طلب �ملال من �ملجل�ض. �لآن 
�س��عرت باأنها قد �نفعلت وكان قلقها �لأكرب هو �ل�س��يطرة على �نفعالها ولي�ض 

�لتخل�ض من غ�سبها.

لق��د خططت ليند� لالأمام ب�س��كل جيد. وقفت �أمام جمل���ض �لإد�رة بعد �أن 
كانت جتل�ض معهم عادة، لكن يبدو �أن هذ� هو �لوقت منا�س��ب لتكون �أمامهم 
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يف مركز �لقيادة. كانت قلقة بع�ض �ل�س��يء ب�س��بب غياب �س��خ�ض و�حد عن 
�لجتماع، لكنها بد�أت على �أي حال.

"�أردت فق��ط �أن �أق��دم للجميع حتديًثا عن موقف جم��ع �لتربعات. �إننا يف 
نهاية �س��هر �سبتمرب، ومع نهاية �لعام و�قرت�ب موعد و�سع ميز�نية �لعام �لقادم، 

ر�أيت �أنه �لوقت �ملنا�سب لالطالع على هذه �ملعلومات �سويا.

"�أوًل، وقبل �لدخول يف �لتفا�سيل، �أريد �أن �أجرب متريًنا ق�سرًي� مع �جلميع 
هن��ا." قدمت ليند� ق�سا�س��ات م��ن �لأور�ق و�لأقالم للجمي��ع. " �أريدكم �أن 
جتيب��و� يل على هذ� �ل�س��وؤ�ل: ما �لذي تعت��ربه "تربعًا كبري�ً" بالن�س��بة للجمعية 
�لتاريخية؟ �إذ� �أتيت لكم يف �ل�سهر �ملقبل وقلت لكم: �أخبار عظيمة! لقد تلقينا 
�سيكا يف �لربيد مببلغ مل يحدد. كم يجب �أن يكون �ملبلغ يف ر�أيك لكي تقول: 

"مده�ض، �إنها هدية كبرية"؟

كتب كل ع�س��و �ملبلغ �لذي ي��ر�ه، وقامت ليند� بجم��ع �لإجابات وكتبتها 
1( دولر، )000 على لوحة بي�س��اء. كانت �ملبالغ على �لنحو �لتايل: )000

1( دولر، )500( دولر، )500( دولر، )500( دولر، )500( دولر و 
20( دولر. وعندما و�سلت �إىل �ملبلغ �لأخري، نظرت  )100( دولر و)000

ليند� �إىل �لرجل �ملعروف بالتمرد وحبه ملعار�سة �لآخرين و�ساألته قائلة:

"هل هذ� لك يا جون؟".

�سحك �جلميع وقال جون: "ح�سنا، ع�رضون �ألف دولر �سيكون كبري�، �أما 
�لبقية فهي جمرد بقايا قليلة �لأهمية ". �س��حكت ليند� وقالت: "�أعتقد �أنه لهذ� 
 )20 �لغر�ض، �ساأدخل تعدياًل ب�سيطًا"، وقامت مبحو �ل�سفر �لأخري من )000
دولر، فانخف�ض �إىل )2000( دولر: "هذ� �س��يجعل ح�ساب �ملتو�سط �أ�سهل 
قلياًل، و�س��يظل مبلغك هو �لأعلى يا "جون". ثم قامت بجمع �ملبالغ وق�سمت 
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�لناجت على ثمانية ل�ستخر�ج �ملتو�سط �لذي قامت بكتابته على �للوحة: 

762( دولًر�. 50(

"بالنظر �إىل هذ�، يف �ملتو�سط كنتم تعتقدون �أن مبلغ 762.50 دولر�ً كان 
كب��رًي�. ولكن مبا �أن ن�س��ف عددكم ي��رى �أن )500( دولر ه��ي منحة تربع 
ا. لذلك يجب �أن نح�سل  كبرية، فاأعتقد �أننا يجب �أن نح�س��ب هذ� �لرقم �أي�سً

على منحة تربع ل تقل عن )500( دولر لتكون منحة "كبرية".

ثم توقفت ليند� قلياًل خللق موؤثر در�مي للموقف وجلمع �أفكارها.

"ح�س��نا، �أنا �أو�فق، )500( دولر �س��تكون منحة تربع كبرية. يف �لو�قع، 
�س��تكون �أكرب م��ن �أي منحة تلقيناها يف �لعام �ملا�س��ي. ولهذ� �ل�س��بب �أردت 
�إف��ادة �جلميع باأين نق��ف �ليوم. يف �لو�قع، بلغ �أكرب تربع تلقيناه �لعام �ملا�س��ي 
)250( دولًر�، وح�سلنا على �ثنني فقط بهذه �لقيمة. نحن بحاجة �إىل حتديد 

�لأ�سخا�ض �لذين ميكنهم يوًما ما �إعطاءنا )500( دولر ".

فكرت ليند� يف �مل�ستقبل وخططت لثنتني من حالت �لطو�رئ �ملختلفة.

مل تكن تعرف ماذ� يكتب �لأ�سخا�ض: هل �سيكتب �جلميع )100( دولر؟ 
هل �سيكتب �جلميع )1000( دولر؟ لقد خططت بناًء على ردود فعل خمتلفة 
ا �أن "جون" قد  �عتماد� على كيفية �س��ري �لأمور يف نظرها، وكانت تعرف �أي�سً
ل يتعاون ب�س��ورة طيبة. لذلك قررت �أنه �إذ� حدث ذلك، ف�س��وف حتاول �إن 

تبقي �لأمر خفيًفا ومرحًا.

"�لآن، رمبا مل يكن لدينا �لكثري من �ملنح �لكبرية، لكن لدينا �لكثري من �ملنح 
��ا. يف �لعام �ملا�س��ي، دفع 235 �سخ�س��ا مبلغ  �ل�س��غرية، وه��ذ� �أمر جيد �أي�سً
)20( دولر�ً بني �ملق�س��ورة و�ملز�د. �إن وجود هوؤلء �ملانحني �ل�سغار يعطيني 
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�لكثري من �لأمل يف �أن نتمكن من جعل بع�س��هم من �ملانحني �لكبار يف وقت 
لحق. بالإ�س��افة �إىل كل ذلك فقد تلقين��ا مبلغ )2.000( دولر� نقًد�، وهذ� 

يعني �أنه ل ميكنني حتديد هوية من تربع بها.

"يف �ملجموع، مت �لتربع لنا مببلغ )9.000( دولر يف �لعام �ملا�س��ي. هل 
لديك��م �أي �أ�س��ئلة �أم �أنتقل �إىل خطتي حول كيفية زيادة ه��ذ� �ملبلغ على مدى 

فرتة �لثني ع�رض �سهر�ً �لقادمة؟"    

لحظ �س��يئني هن��ا: مل تطلب ليند� �أف��كاًر� لزيادة �لتربع��ات. ورمبا تعلم �أن 
�ملجال�ض حتب تقدمي �لأفكار، لكن �جتماع جمل�ض �لإد�رة لي�ض باملكان �ملنا�سب 
لط��رح �لأفكار جلمع �لتربع��ات.. هكذ� ينتهي بك �لأم��ر ببيع �ملخبوز�ت �أو 

تنظيم مز�د مرهق.

لحظ �أي�س��ا �أنها علقت خطتها �أمامهم – لي�ض فقط لإبقاء �لأ�سئلة حمدودة، 
ولكن �أي�س��ا للتاأكيد على �أنها ت�ستطيع �ل�س��يطرة على �لو�سع، مما ي�ساعد على 

جتنب �لع�سف �لذهني بقدر �لإمكان.

ومع �أ�س��ئلة قليلة من جمل���ض �لإد�رة – �أجابت ليند� عل��ى معظمها بالقول: 
"�س��وف �آتي �إىل ذلك يف غ�س��ون ثانية" - كانت ليند� م�ستعدة للم�سي قدًما 

يف �حلديث.

"�أعتق��د �أننا بحاجة �إىل هدفني رئي�س��يني. �لأول هو زي��ادة عدد �لتربعات 
�ل�س��غرية �لتي نح�س��ل عليها: نري��د معرفة و�س��ائل جلمع �ملزيد من �لأ�س��ماء 
و�لعناوين يف �ملق�س��ورة. يف �لو�قع، �أعتق��د �أننا بحاجة �إىل �لنظر عن كثب �إىل 
كيفية جمع �ملزيد �لتربعات هناك ب�س��كل عام. يف �جتماع �ل�س��هر �ملقبل، �أود 

�لرتكيز على ذلك وتقدمي بع�ض �لتو�سيات".

"كم��ا �أعتق��د �أن �لوقت قد ح��ان لإقامة حملة �س��نوية لطل��ب �لتربع من 
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�جلماه��ري. لدينا �لكثري من �لأ�س��ماء و�لعناوين لالأ�س��خا�ض �لذين دعمونا يف 
�ملا�س��ي. نحن نعرف �أنه��م يحبوننا، لذ� �أعتقد �أنه يجب �أن نخطط لإر�س��ال 

خطاب لهم قبل نهاية �لعام نطلب فيه دعمهم".

ه��ذ� �س��يكون �لأول للجمعية �لتاريخي��ة. حتى لو كانت موؤ�س�س��تك لديها 
�س��ندوق �س��نوي منتظم من قب��ل، فاجلزء �لتايل م��ن �قرت�ح لين��د� رمبا ل يز�ل 

جديد�ً.

"وهنا �أحتاج �إىل م�ساعدة جمل�ض �لإد�رة. �أنا حقا �أريد �أن �أفعل هذ� ب�سكل 
�س��حيح وجي��د، كما �أري��د �أن ت�س��عر �جلهات �ملانح��ة بالتقدي��ر. �أرغب يف 
�أن يت�س��ل �أحد �أع�س��اء جمل���ض �لإد�رة بكل متربع يعطي �أك��رث من 50 دولر� 
وي�س��كرهم على تربعهم. وبذلك، يت�س��ل كل ع�س��و مبانحني �ثن��ني �أو ثالثة 
وي�سكرهم على عطائهم. �أعتقد �أن مكاملة هاتفية من �أحد �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة 
من �س��اأنها �أن جتعل �ملتربع ي�س��عر باأنه قد قام ب�س��يء مميز، حتى لو كانت جمرد 

ر�سالة �سوتية منك ".

بالن�س��بة للمجتمع �لتاريخي، فاإن �لت�س��ال باملتربعني عند م�س��توى )50( 
دولر� �أمر منطقي، نظًر� لوجود عدد قليل جًد� عند م�ستوى )50( دولًر� �أو 
�أكرث. وقد يكون �حلد �لأق�س��ى للتربعات يف موؤ�س�ستك عند م�ستوى )100( 
دولر �أو )250( دولًر�. تاأك��د من �أن كل ع�س��و يف جمل�ض �لإد�رة لن يكون 

م�سئول عن �لتحدث �إىل �أكرث من 3 �أو 4 �أ�سخا�ض.

هذ� �لتز�م ب�س��يط بالن�سبة لأع�س��اء جمل�ض �لإد�رة ولن يرف�سوه. كما �إنهم ل 
يطلبون ماًل، بل ي�سكرون �ملتربع، وهذ� �أ�سهل بكثري.

بد�أ جمل�ض ليند� متحم�ًسا للفكرة حًقا. �لآن �أ�سبح �لوقت منا�سبا لالنتقال �إىل 
�ملرحلة �لتالية: تربع �ملجل�ض.
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الخطوة 4: الطلب بدون طلب
�أخذت ليند� نف�سا عميقًا وو��سلت �حلديث.

��ا ما على �لتربع،  "�لآن، �أعتقد �أنه �إذ� كنت حتمل �لهاتف لت�س��كر �سخ�سً
فيجب �أن تكون �أنت �أي�س��ا متربعًا." �س��حكت لين��د� قليال للحفاظ على جو 
�مل��ز�ح: "�أود �أن �أ�س��ري يف �خلط��اب �إىل �أن 100٪ من �أع�س��اء جمل�ض �لإد�رة 
و�ملوظفني ي�ساركون يف �لتربعات. ل �أريد �أي �سيكات منكم �لليلة، بل �أرغب 
مبنح �جلميع �لفر�س��ة للعودة �إىل �ملنزل ومناق�سة �لأمر مع �أي �سخ�ض حتتاجون 

للحديث �إليه. وميكننا مناق�سة جزئية �لتربعات لحقا خالل �ل�سهر. "

يبدو �أن �جلميع يعتقدون �أن �لرتتيب للتربع يف وقت لحق �سيكون �أف�سل.

و��س��لت لين��د� حديثها قائل��ة: "�أود حقًا �أن يفكر �لنا�ض يف منحة �س��تكون 
كبرية بالن�سبة لهم. وبالطبع فاأنا ل �أقول �إنه ينبغي �أن يكون مثل تلك �لأرقام – 

و�أ�سارت �إىل نتائج �لتمرين �لذي قامت به من قبل".

"و�إذ� �أر�د ج��ون �لت��ربع مببلغ )20.000( دولر، فاأعتقد �أننا �س��نقبلها". 
�سحك �جلميع.

" �أما عن نف�سي، فاإن �لطريقة �لوحيدة �لتي �ساأمتكن بها من تقدمي تربع هي 
�لأق�س��اط �ل�س��هرية. لذلك �آمل �أن تفك��ر يف �ملنحة �ملتكررة باأق�س��اط كخيار 

�أي�سًا ".

"وعندم��ا نلتق��ي مرة �أخرى �ل�س��هر �ملقبل، �أود حًق��ا �أن �أكون قادرة على 
تقدمي �لتقاريرمع 100٪ من تربعات �ملجل�ض و�ملوظفني ".

كان��ت ليند� قلقة خالل هذ� �جلزء �لأخري، لكنها حققته. لقد جعلت �جلميع 
على ��ستعد�د ل�سوؤ�لهم يف وقت لحق. �إن �لتطرق للمو�سوع �لآن دون طلب 
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�لت��ربع يعن��ي �أن حمادثات ليند� مع كل منه��م يف �ملرة �لقادمة لن تت�س��من �أي 
ا �إىل �لتفكري يف "�ملنحة �لكبرية"، وهي تعتقد �أنه رمبا  مفاجاأة. لقد دفعتهم �أي�سً
من غري �ملرجح �أن حت�س��ل عل��ى )500( دولر. رمبا يتربع �ثنان مببلغ )250( 
دولًر� لكل منهما، ولكن ما كانت تاأمل �حل�سول عليه حًقا هو )100( دولر 

على �لأقل من كل فرد.

ا كمتربعة. متاًما كما جادلت باأن �أع�ساء جمل�ض  لقد قدمت ليند� نف�س��ها �أي�سً
ا. لقد �أدركت  �لإد�رة �لذين ي�س��كرون �ملانحني يجب �أن يكونو� متربعني �أي�سً
��ا. معذرة، ولكنها  �أنها �ستح�س��ل على نفوذ �أكرب لحًقا �إذ� كانت متربعة �أي�سً
�حلقيقة. يجب �أن تكون م�س��تعًد� لإعادة ما ل يقل عن 10 دولر�ت �أمريكية 
�س��هريًا �إىل �ملنظم��ة غري �لربحية. ح��اول �لقرت�ب مما تعتقد �أن غالبية �أع�س��اء 

جمل�ض �لإد�رة �سيدفعونه.

خيار آخر: تحديد الهدف
�إذ� كان لدى �جلمعية �لتاريخية �س��جال �أكرث ر�سوًخا لتربعات جمل�ض �لإد�رة، 
كان باإم��كان ليند� �نته��از هذه �لفر�س��ة لتحديد هدف للمجل���ض. )عادة ما 
حتت��اج �إىل تربع منتظم م��ن �ملجل�ض حتى تتمكن من ��س��تخد�م هذه �لطريقة، 
لأنك بحاجة �إىل �لبيانات �ل�س��ابقة مل�س��اعدتك يف حتديد �لهدف. حاول ربط 
ما �س��يعطيه ت�س��عة من �أع�س��اء جمل�ض �لإد�رة ككل - بدون �أي بيانات - ومن 

�ملحتمل �أن تتجاوز �لهدف �أو تتخلف عنه(.

�إن طلب هدف تر�كمي له عدة فو�ئد: فهو ي�سع هدًفا ملجل�ض �لإد�رة بحيث 
ي�س��عر بالر�س��ا عند حتقيقه، كما �أنه ل يفرت�ض �أن يكون �جلميع مت�س��اويني يف 
�لتربع، فقد يدفع �أحد �أع�ساء �ملجل�ض ن�سف �لإجمايل. و�إذ� كان لديك �أع�ساء 
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جمل�ض �إد�رة باإمكانات خمتلفة، فاإن هذ� �س��يحقق ملجل�ض �لإد�رة باأكمله �سعور�ً 
بالر�سا عن �لهدف �لرت�كمي.

هن��اك بع�ض �مل��اآزق عند حتديد �لأه��د�ف. فالهدف �لكبري قد ي�س��بب قلق 
�أع�ساء جمل�ض �لإد�رة، خا�سًة �إذ� كان ذلك موجها من �ملدير �لتنفيذي. ولعالج 
لذل��ك، رمبا ينبغ��ي �أن يكون رئي�ض جمل���ض �لإد�رة هو �ملق��رر يف �لجتماع، 

وي�سف كيف مت �لتو�سل �إىل ذلك �لهدف.

��ا، جلعل �له��دف �لكبري �أقل �إثارة للقلق، يج��ب �أن يكون رئي�ض جمل�ض  �أي�سً
�لإد�رة قد تعهد بالفعل بتربع، كما يجب �أن يقوم �ثنان بالطلب من �أكرب جهة 
مانحة متربعة يف �ملجل�ض �أن تتعهد بتقدمي منحة تربع )با�ستخد�م مهار�ت منح 
�لتربع �لرئي�س��ية و�لتي نوق�س��ت يف �لف�س��ل 5(. وهذ� يعني �أنه عندما تقول: 
"هدفنا هو )2.000( دولر" فاأنت لن تخيف �أي �سخ�ض لأنك �سوف تتابع 

�لأمر، و�أن هناك بالفعل )700( دولر يف �لطريق.

واآلن ... الطلب
غ��ادرت ليند� �جتماع جمل�ض �لإد�رة ب�س��عور جيد. وقال �ثنان من �أع�س��اء 
جمل���ض �لإد�رة باأنهم �أعجبو� باملعلومات �لتي جمعتها، و�أعطاها �أحد �أع�س��اء 
�ملجل�ض �س��يكًا قبلته دون �أن تنظر �إىل �ملبلغ، لكنها قالت: "هل من �ملمكن �أن 
نلتقي لتناول �لقهوة؟ �أود �أن �أمترن بع�ض �ل�س��يء قبل �أن �أكمل مع بقية �أع�س��اء 
جمل�ض �لإد�رة." فو�فق ع�س��و جمل�ض �لإد�رة، عل��ى �لرغم من �أن ليند� �أدركت 
�أنه رمبا منحها �ل�س��يك وه��و يحاول �خلروج من �مل��كان. بذلك حان �لوقت 

للو�سول �إىل �لطلب �لفعلي.
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الخطوة 1: تحديد موعد مع رئيس مجلس اإلدارة
�ت�س��لت ليند� برئي�ض جمل�ض �لإد�رة يف �س��باح �ليوم �لتايل. لقد عاملته مثل 

�لأ�سخا�ض �ملقربني.

"�إنه��ا �أكرث من جمرد ر�س��الة ت��ربع �أو منح خا�س��ة �لتي تدفعن��ي �إىل زيادة 
�لعط��اء،" قالت ليند�. "هناك �إمكانية لرفع قيمة �لتربع، و�ملجل�ض مهتم للغاية، 
وقد يوؤدي �لبدء بهم �إىل �إيجاد فكرة جيدة عن كيفية فعل ذلك مع �أي �سخ�ض 

�آخر. "

و�فق رئي�ض �ملجل�ض.

"ه��ل تعتق��د �أننا ميكن �أن جنل���ض يف وقت لحق من هذ� �لأ�س��بوع �أو يف 
�أو�ئل �لأ�س��بوع �لق��ادم؟ �أود منك �أن تكون �أول من �جتم��ع معه حتى �أمتكن 

من �لتدرب قلياًل قبل �أن �جته �إىل بقية �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة. "

ح�سلت ليند� على موعد لالجتماع.

�أحبت ليند� طريقة "ممار�سة �لتدريب". عرفت �أنها ل ت�ستطيع �أن تقوم بعملها 
�إل من خالل جمل�ض �لإد�رة، لكنها توقعت �أنه قد ي�س��هل �لأمر عليها وعليهم، 
وذلك بعمل مناق�س��ات قبل �لجتماعات. بالن�س��بة لها، لقد فكرت يف �لأمر 
على �أنه فر�س��ة للتدريب. �س��عر �أع�س��اء جمل�ض �لإد�رة �أنهم كانو� ي�ساعدونها 
وي�س��اعدون �ملنظمة كذلك. ويف �لنهاية، فاإنها ل تز�ل تتطلع للح�س��ول على 

تربع.

كان��ت حماولة تعرف �أنه��ا لن تنجح �إل مع �أع�س��اء معين��ني. ولكن �لبع�ض 
منهم، مثل "جون" �ملتمرد، �س��عرت �أنها �س��تكون طريقة �سعبة لكنها �أح�ست 

باأن �لأمر �أ�سهل مع �لباقي منهم.
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�أدرك��ت �أن �ملفتاح هو �أن نكون �س��ادقني ب�س��ورة �إيجابية. بالن�س��بة لليند� 
هذ� يعني �أنها يجب �أن تقوم بالتدريب. ولكن بالن�س��بة ل�س��خ�ض معتاد د�ئما 
على طلب �لتربع، رمبا يعني �سيئا �آخر. لكن يجب �أن نبقى �سادقني ومتفائلني 
ونعام��ل �أع�س��اء جمل���ض �لإد�رة عل��ى �أنه��م مث��ل �ملانحني �ملتربع��ني، ولي�ض 
كاأ�س��خا�ض ملزمني بالتربع – مما جعل �ملجل�ض ي�س��عر بالر�ح��ة و�لقبول لأمر 

�لتربع و�لعطاء.

الخطوة 2: إعداد حساب تجاري
لق��د علمت ليند� مدى �س��عوبة �إد�رة م��ز�د بدون قبول بطاق��ات �لئتمان، 
وفك��رت يف ع��اد�ت �لإنفاق �خلا�س��ة بها و�أدرك��ت �أنها مل تعت��د على كتابة 

�ل�سيكات و�أنها ت�ستخدم بطاقات �لئتمان.

تعلم ليند� �أن هناك �لكثري من �ل�رضكات �لتي ميكنها �إن�س��اء ح�س��اب، لكنها 
�أر�دت توفري �لوقت، فذهبت �إىل �لبنك �خلا�ض باجلمعية �لتاريخية ومتكنت من 

�أن تن�سئ ح�سابًا جتاريًا �رضيعا.

كم��ا ع��رثت ليند� عل��ى تطبي��ق يف هاتفها �لذكي ي�س��مح له��ا بالتعامل مع 
بطاق��ات �لئتم��ان مبا���رضة. وكانت هناك �لعدي��د من �خلي��ار�ت، فاختارت 
"�س��كوير" )squareup.Com(، مما �سمح لها بت�س��غيل �لبطاقات مبا�رضة 

على هاتفها.

الخطوة 3: السؤال األول
جل�س��ت لين��د� يف �ملقهى للقاء رئي���ض جمل�ض �لإد�رة. كان ق��د �قرتح عليها 
تناول وجبة �لغد�ء، لكنها مل ترغب يف وجبة كبرية )ومكلفة(، لذلك حددت 
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�جتماع �لقهوة �ملقرر يف منت�س��ف �ل�س��باح.  كانت ر��س��ية �أي�سا مبقابلته يف 
مكتبه. ويف كلتا �حلالتني، �أر�دت �أن تخربه �أنها كانت تبذل جمهوًد� ملقابلته ومل 

تطلب منه �حل�سور �إليها.

وبع��د حديث ق�س��ري، بد�أت ليند� �حلو�ر: "كلما فك��رت يف �لأمر �أكرث بعد 
�لجتماع، �أحببت �أكرث فكرة �حل�سول على منح �لتربعات �ملتكررة من جمل�ض 
�لإد�رة، حيث �أن ذلك ي�س��اعد يف كثري من �لق�س��ايا: �سيكون �لدخل �لنقدي 
لدينا �أكرث ��ستقر�ر�؛ وي�سمح لأع�ساء جم�ض �لإد�رة بالدفع على مد�ر �لعام حتى 

ل ي�رض �لدفع بدخلهم؛ ولن ن�سطر �إىل مالحقتهم للتربع.

مقاب��ل  المتك��ررة  التبرع��ات   :3 للخط��وة  فاص��ل 
التعهدات

�لتعه��د هو �لتز�م من جه��ة مانحة متربعة ملنحك �ملال يف �مل�س��تقبل. معظم 
�ملنظم��ات غري �لربحي��ة �لكبرية تتعامل بالتعه��د و�للتز�م �لذي يعترب منا�س��با 
للمنظم��ات غ��ري �لربحي��ة �لكب��رية ولكنه رمب��ا يكون غري منا�س��ب ملوؤ�س�س��ة 

�سغرية.

غالًب��ا م��ا يجب تذكري �جلهة �ملانح��ة �لتي تعهدت مببل��غ 500 دولر� بهذ� 
�لتعه��د. �ملنظمات غري �لربحية عادًة ما تفعل هذ� عن طريق �لفو�تري بحيث ل 
يتم مطالبة �ملتربع عن طريق �لهاتف. ومبا �أن ك�س��ف �لفو�تري مكلف، و�أحياًنا 
ل يهتم �ملانح باحل�سول عليه، فهذ� يعني �أن �ملنظمات غري �لربحية قد ل حت�سل 

على �لتربع )�أو جزء منه(.

�ملن��ح �ملتكررة هي تعهد�ت يف �لأ�س��ا�ض، حيث يلت��زم �ملانح �ملتربع بتقدمي 
مبلغ معني من �ملال، لكنه يوفر لك �أي�س��ا و�س��يلة للح�سول على �لتربع - مثل 
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رقم بطاقة �لئتمان.

)لح��ظ �أن كل م��ن �لتعهد�ت و�ملن��ح �ملتكررة ت�س��مح للمانحني �ملتربعني 
بتقدمي �أكرث مما �س��يكونو� قادرين على تقدميه �إذ� ��س��طرو� �إىل كتابة �سيك على 

�لفور(.

�إن �لفائدة �لكبرية من �ملنح �ملتكررة هي �أنها ت�س��مح للموؤ�س�سة غري �لربحية 
بت�س��غيل بطاقة �لئتمان مرة و�حدة يف �ل�سهر دون مطاردة �ملتربعني �ملانحني. 
كم��ا �أنها �س��هلة �لتجديد لأنهم ل يطلبون من �ملانحني فعل �أي �س��يء �س��وى 
ا،  �ملو�فقة على ��س��تمر�رهم. ومع ذلك، فاإن �ملنح �ملتكررة لي�س��ت مثالية �أي�سً
فمنح��ة )120( دولر�ً �س��هريًا تعن��ي �لدف��ع 12 مرة يف �لعام على ح�س��اب 
�لعمي��ل، بتكلف��ة �أعلى من دفع تل��ك �ملنحة مرة و�حدة �أو حت��ى �أربع مر�ت، 
نظًر� لأن ح�سابات �لعمالء غالًبا ما يكون عليها ر�سم �سغري لكل معاملة. كما 
ميكن �إلغاوؤه��ا من قبل �ملتربع مثل �لتعهد�ت و�لأق�س��اط، �أو �أن يتجاوز �ملانح 
�حلد �لأق�سى للبطاقة �أو ي�سطر �إىل تبديل �لبطاقة ب�سبب �ل�رضقة. وبالتايل يكون 

عليك �ملتابعة و�حل�سول على �ملعلومات من جديد مرة �أخرى. 

لذ� فما زلت �أف�سل �ملنح �ملتكررة للمنظمات غري �لربحية �ل�سغرية. فاحل�سول 
عل��ى رقم �لبطاقة يكون �أكرث تاأكيد� من �لتعهد. هذ� بالإ�س��افة �إىل �أن �ملوؤ�س�س��ة 
غري �لربحية تقوم با�س��تخد�م جدول بيانات )Excel( �أو قاعدة بيانات �جلهات 

�ملانحة، �أو �سيكون من �ل�سعب تتبع �لتعهد�ت بدقة.

العودة إلى الخطوة 3: الطلب األول
�تف��ق رئي���ض جمل�ض �لإد�رة م��ع ليند� حول �ملن��ح �ملتكررة. و��س��لت ليند� 
حديثه��ا قائلة: "�إن ما �آمله حًقا م��ع جمل�ض �لإد�رة هو حتديد موعد �جتماعات 
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ق�س��رية مثل هذه يف �ل�س��هر �ملقبل، وجعل �جلميع يعطي )10( دولر�ت �إىل 
)20( دولر�ً كل �سهر. هل تعتقد �أننا ن�ستطيع حتقيق هذ� �لهدف؟" 

كانت ليند� ل تز�ل تتعامل مع رئي�ض جمل�ض �إد�رتها مثل �أحد �ملقربني، وهذ� 
�أمر جيد لأنها �سوف حتتاج �إىل �لكثري من �لدعم منه لحًقا. 

قال: "ل �أعرف ما �إذ� كان باإمكاننا �حل�سول عليها من �جلميع، لكنني �أعتقد 
�أننا ن�س��تطيع �حل�س��ول على معظمها تقريبا منهم. �إنه يف �لو�قع قريب مما كنت 

�أفكر فيه ". قال رئي�ض جمل�ض �لإد�رة �إنه يود تقدمي )20( دولر�ً �سهريًا.

كانت ليند� ت�س��عر بالن�سوة. لقد �أخذت ��ستمارة �لتربع �ملت�سمنة خانة لرقم 
بطاقة �لئتمان وتاريخ �نتهاء �ل�س��الحية. "�أريدك �أن تعرف �أن لدي خزينة يف 
�ملكتب ل �أحد ي�ستطيع �لو�سول �إليها �إل �أنا و�أمني �ل�سندوق ولن ي�ستطيع �أحد 

غرينا �لو�سول لتلك �لأرقام ". 

�أ�س��ار رئي�ض جمل�ض �لإد�رة لليند� �أنه ل يعرف ما �إذ� كانت �جلمعية �لتاريخية 
ميك��ن �أن تتعامل ببطاقات �لئتمان. قالت له بكل فخر: "لقد قمت �أنا باإعد�د 

ذلك".

وبينم��ا كان يقوم بتعبئة �ل�س��تمارة، قالت ليند�: "�أتفق مع��ك يف �أننا قد ل 
ن�س��تطيع �لو�سول مع كل ع�س��و يف جمل�ض �لإد�رة ملا نريده، ولكن �سي�ساعدين 
كثري�ً �إذ� �س��مح وقتك �لليلة �أو غًد� بالت�س��ال باجلميع - خا�سة �سوز�ن حيث 
�أنها مل حت�رض �جلل�س��ة. فمجرد مكاملة �رضيعة لت�س��عرهم باأن هذ� �أمر مهم حًقا، 
وللتاأكيد على �ملنح �ملتكررة وتذكريهم باأين �س��وف �آتي لروؤيتهم يف �لأ�س��ابيع 

�لقليلة �ملقبلة".

"ميكنني �أن �أفعل ذلك". �أجابها، ثم قال."هل يجب �أن �أذكر �أرقامًا �أو �أي 
�سيء �آخر؟"
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"�إذ� طلبو� ذلك، فيمكنك �لتلميح فقط، ولكنك ل�ست ملزمًا. �أود �أن تفكر 
يف ح�سور �جتماعي �لقهوة �لثنني �إذ� كان لديك �لوقت. "

"�أي �جتماعني؟"

فذكرت له "جون"، ع�سو جمل�سها �ملتمرد، وع�سو جمل�ض �لإد�رة �لذي تربع 
ب )250( دولر�ً �لعام �ملا�سي، فو�فق رئي�ض جمل�ض �لإد�رة.

��ا لتناول  وبحل��ول �لوقت �لذي قابلت فيه ع�س��و جمل�ض �لإد�رة �لتايل، �أي�سً
�لقهوة، �س��عرت باملزيد من �لثقة هذه �ملرة، فف�سلت ��س��تخد�م "نحن" قائلة: 
"نحن ناأمل يف �حل�سول على )20( دولر� �سهريا كمنحة متكررة من �أع�ساء 
جمل�ض �لإد�رة. ثم �أ�س��افت: "هل تعتقد �أنك ق��ادر على �لتربع يف حدود هذ� 

�ملبلغ؟ "

�حتفظت ليند� بهذ� �ل�س��طر يف �أول �جتماعني لأع�س��اء جمل�س �لإد�رة لأنها 
كان��ت متوت��رة للغاية. لقد �تبع��ت �أ�سا�س��يات عملية �ل�س��وؤ�ل وفق �خلطو�ت 

�لتالية:

1- ذهبت �إىل �لجتماع و��س��عة يف �لعتبار مبلغًا حمدد�ً )�حلد �لأق�س��ى ملا 
�عتقدت �أنه ميكن لع�سو جمل�ض �لإد�رة �لقيام به(.

2- طلبت ذلك باأدب وثقة.

3- ثم كان �جلزء �لأ�سعب �أمامها: �لبقاء �سامتة.

بعد طلب �ملنحة، يجب �أن تكون م�ستعًد� لأحد �أكرث �أنو�ع �ل�سمت �إزعاجًا 
)�سيزول هذ� �ل�س��عور مع �لتدريب(. لي�ض من مهام عملك ك�رض �ل�سمت، بل 
دع �ملتربع يفعل ذلك عندما ي�س��تجيب. وتذكر �أن �أي �س��يء تقوله بعد تقدمي 

�لطلب �سيوؤثر على حجم �ملنحة �لتي �ستح�سل عليها.
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مالحظة حول تحديد األرقام
من �ملهم �لإ�س��ارة هنا �إىل �أن حتديد مبلغ حمدد ميكن �أن ي�س��ّعب �لأمر لأنك 
بذلك ت�س��لط �ل�س��وء على �ملانح. وميكن لل�س��خ�ض �أن يو�فق على �ملبلغ �لذي 

حددته، �أو يقرتح رقمًا �أقل ، �أو يرف�ض �لتربع باأي مبلغ. 

ميك��ن �أن يك��ون طلب مبلغ مع��ني �أمًر� خميًفا، لكن فك��ر يف كل ما �أدى �إىل 
حتديد هذ� �ملبلغ من وجهة نظر ع�سو جمل�ض �لإد�رة:

 عر�ض تقدميي يف �ملجل�ض حول �أهمية �لتربع و�ملنح و�لإ�سارة �إىل �أنه �سيتم 
طلب �لتربع من �لأع�ساء.

 مكاملة هاتفية من رئي�ض جمل�ض �لإد�رة لإعالمهم باأهمية �لتربع.

 مكاملة هاتفية من �ملدير �لتنفيذي لتحديد موعد �لجتماع.

 �جتماع �سخ�سي يف مكان منا�سب لع�سو جمل�ض �لإد�رة.

�إنها مل�سات كثرية على منحة بهذ� �حلجم جتعل قول "ل" �سعبًا – وهي جتعل 
�ملتربع ي�سعر باأهميته و�حلاجة له، فيكون ذلك د�فعا له للعطاء.

ولكن��ك ل ميكنك �لقيام بذلك مقاب��ل كل تربع بقيمة )240( دولًر� تريد 
�حل�سول عليها. ولكن بالن�سبة ملجل�ض �إد�رة غري معتاد على �لتربع بانتظام، فاإن 
و�س��ع �لكثري من �للم�سات �ل�سخ�سية على �لتربعات �ملطلوبة ميكن �أن يحدث 
�لتغي��ري �لثقايف �ل��ذي تبحث عن��ه. )�إذ� مل يكن �لأمر و��س��ًحا بعد، فهذ� هو 
�لوقت �ملنا�س��ب لذكر �أن �لأرقام �ملحددة يف هذ� �لف�س��ل �سوف تختلف تبعا 
ملنظمتك غري �لربحية. فتربع قيمته )240( دولر�ً �أو )500( دولر�ً ميكن �أن 
يكون كبري� للجمعية �لتاريخية، ولكنه قد ل يزيد عن مبلغ �سئيل ملنظمتك غري 

�لربحية. فالأرقام لي�ست بنف�ض �أهمية عملية �لتربع نف�سها(. 
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��ا مالحظة �أنه بغ�ض �لنظ��ر عن ما قاله �ملان��ح بعد طلب ليند�  وم��ن �ملهم �أي�سً
للتربع، فقد ت�رضفت كما لو كانت قد ح�س��لت على �أف�سل تربع ح�سلت عليه، 
ومل تكن هناك �أي م�ساومة يف �حل�سول عليه، وكاأن �ملبلغ �لذي حدده �ملانح هو 

كل ما تبحث عنه، حتى لو كان ن�سف ما توقعته �أو �أقل.

ويف �لنهاي��ة �لتق��ت ليند� بجميع �أع�س��اء جمل���ض �لإد�رة �لت�س��عة على مد�ر 
�س��هر. وكان �لوق��ت �لذي ��س��تثمرته عبارة ع��ن ثالث �إىل �أربع �س��اعات من 
�إدخ��ال �أو حتليل �لبيانات؛ و�س��اعتني من �لتفكري و�لتح�س��ري للعر�ض �لتقدميي 
؛ ث��م �س��اعة و�حدة لكل تربع  )مع ح�س��اب �لوقت �ل��ذي كان حمدد� لتنظيم 
جدول �لجتماع و�لوقت �لذي مت فيه �لجتماع بالفعل(  باإجمايل 15 �س��اعة 
من �لعمل، وح�س��لت من ذلك على ثالث منح بقيمة )20( دولًر� / �س��هريًا 
للمنح��ة �لو�ح��دة، و�أربع من��ح بقيم��ة )10( دولر�ت / �س��هريًا لكل منها، 
و�س��يكًا و�ح��د�ً مت حتريره فور�ً يبل��غ )250( دولًر� )من نف���ض �ملتربع �لذي 
تربع مببلغ )250( دولًر� يف �لعام �ل�سابق(، وتربعًا بلغ )50( دولًر� من �أحد 
�أع�ساء جمل�ض �لإد�رة �لذي �عتذر لعدم مقدرته على دفع �ملزيد، ليكون �إجمايل 

�لتربعات )1.500( دولر�ً.

ومن �ملوظفني، فقد �لتزمت لند� �سخ�سًيا بتقدمي تربع بقيمة )10( دولر�ت 
�سهريًا، وح�س��لت على منحتني يف نف�ض �لوقت بقيمة )50( دولًر� من �ثنني 
من موظفيها، مما رفع �ملبلغ �لإجمايل �إىل )1720( دولر�ً. وقد ��ستغرق ذلك 
�س��اعة �أخرى. )قد يكون �لت�س��ال �ملبا�رض م��ع �ملوظفني للت��ربع مقلقًا بع�ض 
ا. لذ� �أو�سي باإجر�ء مناق�سة مماثلة حول �أهمية 100٪ كما  �ل�س��يء للمدير �أي�سً
ح��دث يف �جتماع جمل�ض �لإد�رة، رمبا مع وجود رئي�ض جمل�ض �لإد�رة و�إعطاء 
�ملوظفني منوذًجا مللئه و�إعادته لحًقا بدًل من �للتز�م �أمام رئي�س��هم يف �حلال، 

و�لذي ميكن �أن يكون حمرجا(.
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 وكما نالحظ، فقد عملت ليند� 15 �إىل 16 �س��اعة، وو�س��لت مببلغ �لتربع 
�إىل 1720 دولًر�، وهذ� �أكرث من )100( دولر يف �ل�ساعة. يف �لعام �ل�سابق 
بل��غ �إجمايل �لتربعات �لفردي��ة )9000( دولر. وباأقل من )20( �س��اعة من 
�لعم��ل، كانت لين��د� تقرتب من �إحر�ز زيادة يف �لتربعات بن�س��بة 19 ٪ علمًا 

باأنها قد دعت )12( �سخ�سًا فقط.

له��ذه  �لتف�س��يلية  �ملعلوم��ات  م��ن  �ملزي��د  تري��د  كن��ت  �إذ�  )تذك��ري، 
http://bit.ly/ )"لعملي��ة، ل تن�س��ى دليل��ي "ك��ن هادئ��ا و�طل��ب �مل��ال�
keepcalmandaskformoney هذ� �لدليل �لق�س��ري يو�سح كل خطوة 
من عملية طلب �ملال من �لأفر�د )هي �لعملية �لأكرث �إثارة للقلق ولكنها �أي�س��ا 
�لأكرث تاأثري� يف جمع �لتربعات( وبتفا�س��يل �أكرث مم��ا ميكن �أن �أجده يف كتاب 
"�سغري". �إذ� �أردت تفا�سيل �لأمر، قم بزيارة �لر�بط �أعاله و��سرتك يف �لن�رضة 
�لإخبارية �لتي حتتوي على ن�س��ائح و�أفكار عملية حول �ملنظمات غري �لربحية 

�ل�سغرية(.

الخطوة 4: العائد والمكافأة في االجتماع القادم
عندما جاءت ليند� �إىل �لجتماع �لتايل ملجل�ض �لإد�رة، و�س��لت وهي حتمل 
كعكة كبرية مكتوب عليها: "كان 100٪"، ومعها �أي�سًا زجاجات من ع�سري 

�لتفاح �لفو�ر.

وبينم��ا كان �جلمي��ع ياأكلون �لكعكة، �أعلنت ليند� جمموع ما حت�س��لت عليه 
دون �لك�س��ف عن �ملنحة �لفردية لأي �سخ�ض. و�سكرت �جلميع على منحهم 
مرة �أخرى. )قبل �لجتماع، كانت ليند� ورئي�ض جمل�ض �لإد�رة قد وقعا ر�سائل 
�سكر على بطاقات مت �إر�سالها بالربيد �إىل �أع�ساء �ملجل�ض، كما كتبت ليند� �أي�سا 
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مذكرة خا�س��ة �إىل رئي�ض جمل�ض �لإد�رة ت�س��كره فيها على جميع �لأعمال �لتي 
قام به��ا(. كذلك �أثنت ليند� عل��ى �ملجل�ض لتحقيقه �له��دف، وقامت بدعوة 
رئي�ض جمل�ض �لإد�رة للتقدم بال�س��كر للجميع )كانت قد خططت لهذ� معه يف 
وقت �س��ابق(، ووعدت باأنها �ستقوم با�ستقطاب �ملزيد من �جلهات �ملانحة قبل 

نهاية �لعام.

وم��ع �إف�س��اح جمل���ض �لإد�رة للطريق، كانت ليند� م�س��تعدة للم�س��ي قدًما 
و�لتطلع �إىل �لتعامل مع �ملجتمع �لأو�سع.

حاالت خاصة: األمور ال تكون دائمًا سلسة 
كان �لتن�سيق �لعام �لذي ��ستخدمته ليند� لحقا تن�سيقاً ب�سيطاً:

 �أكد على عدم وجود �سك حول �لغر�ض من �لجتماع.

 �أب��ذل كل جهد ممكن للذهاب �إىل �أع�س��اء جمل�ض �لإد�رة بدًل من جعلهم 
ياأتون �إليك.

 ق��م باإ���رض�ك رئي�ض �ملجل�ض وم�س��اعدته على �لت�س��ال كلم��ا كان ذلك 
ممكًنا. 

 عامل ع�س��و جمل�ض �لإد�رة كمتربع ذي قيمة عالية، حتى يف حالة وجود 
م�س��كالت �سخ�س��ية كن��ت تو�جهها مع��ه �أو م�س��كالت لذلك �لع�س��و مع 

�ملوؤ�س�سة.

 �عر�ض هدفًا حمدد�ً. ميكن �أن يكون هدفا "للمجل�ض".

 كن هادئا!

 �عرتف بكرم كل منحة، بغ�ض �لنظر عن �ملبلغ.
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 �أبلغ رئي���ض جمل�ض �لإد�رة باأف�س��ل �ملتربعني، وباأكرثه��م �حتماًل لإثارة 
�لتوتر بني �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة.

 �أ�سكر جمل�ض �لإد�رة ككل وب�سكل فردي.

لك��ن هناك �أنو�ًعا خمتلفة من �أع�س��اء جمل�ض �لإد�رة �لذي��ن قد يحتاجون �إىل 
�ملزيد من �حلنكة. فيما يلي بع�ض �لأفكار حول كيفية �لتعامل معهم:

التعامل مع المعترضين
من �لنا�ض من ينحاز لوجهة نظر معاك�سة ملا تر�ه �ملجموعة، فقط لكي يكون 
خمالفًا. �إنهم يحبون �إثارة �ملتاعب و�مل�س��كالت يف �أثناء �لنقا�سات، ويو�جهون 
�لنف��ور يف �لجتماعات من قبل �لآخرين. هل مبجل�ض �إد�رتكم و�حد من هذ� 

�ل�سنف من �لنا�ض؟

�إنه لأمر موؤ�سف �أن يكون مبجل�سكم مثله. فهناك فرق بني �ملعار�سة �ل�سحية 
و�ملعار�سة من �أجل جذب �لهتمام.

كي��ف تدفع مثل هذ� �ل�س��خ�ض للعطاء و�لتربع؟ �س��تحتاج �إىل رئي�ض جمل�ض 
�لإد�رة معك مل�ساعدتك يف �لتعامل مع مثله.

�إن �حتمال �رضح �ملعار�س��ني ل�س��بب عدم م�س��اركتهم يف �ملنح مثل �حتمال 
�رضحهم لرغبتهم يف �لتربع على م�س��توى )5000( دولر. ولكن ملاذ� فقدت 
�أن��ت، �ملدي��ر �لتنفيذي، ه��ذه �لهدية؟ �إنهم يحب��ون �أن يكون �س��لوكهم غري 

متوقع.

جتربت��ي مع "�ملتمردي��ن" �أنهم يختارون نقطة ما ويلتزم��ون بها مهما كانت 
�لنتائج. و�أيا كانت �لق�س��ية �لتي يختارونها فهم يريدون فقط �أر�س��ية �أخالقية 



50

لكي يجادلو� من خاللها. لذلك ل تنغم�ض كثرًي� يف تفا�سيل ق�سيتهم.

�إذ� ق��ام �ملعرت�ض بالعرت��ض، فاإن �لكالم �حل��ازم يجب �أن يكون من رئي�ض 
جمل�ض �لإد�رة. لي�ض من مهمة �ملدير �لتنفيذي �أن يحا�رض �أع�س��اء جمل�ض �لإد�رة 
عن م�س��وؤولياتهم - �إنه دور رئي�ض جمل���ض �لإد�رة. �جعل رئي�ض جمل�ض �لإد�رة 
يعلم منذ �لبدء �أنك قلق ب�ساأن ع�سو �ملجل�ض �ملعرت�ض، و�أن �حلديث من خالل 

وجهات �لنظر �ملختلفة قد تن�ساأ عنه فكرة جيدة.

مالحظ��ة: ل تقب��ل �ملن��ح �مل�رضوطة! كم��ا هو �حل��ال يف: "�س��اأمنح مبجرد 
تغيري موقفك يف ...،" �أو: "�س��اأمنح �إذ� �س��محت يل �أن �أكون مدير �لت�س��ويق 
�لتطوعي. هذ� �أ�سلوب �س��يئ للغاية. فاأع�ساء جمل�ض �لإد�رة يجب �أل يحجزو� 

�أمو�لهم كرهائن للم�ساومة.

فيما يلي بع�س �حلجج �جليدة �لتي ميكن �أن ي�س��تخدمها رئي�س جمل�س �لإد�رة 
مع ع�سو جمل�س �لإد�رة �ملتمرد:

"ج��ون، �أن��ا �أحب �لكثري مما قلته، �إنه جيد للتفك��ري. �أفهم �لنتقاد�ت �لتي 
عر�ستها �أي�سا. �جلمعية �لتاريخية لي�ست مثالية متاما، �أنا �أو�فقك �لر�أي. ولكن 
على �لرغم من ذلك، فاإنها ت�س��تحق �حل�سول على �لدعم من كل �أع�ساء جمل�ض 

�لإد�رة وميكننا حل �مل�سكالت لحًقا. �إننا نحتاج �إىل دعم �جلميع �لآن".

لو ��ستمر �لع�سو �ملتمرد يف �عرت��سه...

"كاأع�ساء يف �ملجتمع، لي�ض لدينا �سوى ثالثة �أ�سياء للتربع بها: �لوقت، 
و�ملوهب��ة، و�ملال. لق��د قمت بتقدمي وقتك وموهبتك ب�س��خاء يف �س��كل 
من �حلكمة و�لب�س��رية للجمعية �لتاريخية. ولكن كونك ع�سو جمل�ض �إد�رة 
هذ� يعني �أن تعطي �لثالثة - وهذ� بالفعل ما يعنيه كونك ع�س��ًو� يف جمل�ض 

�لإد�رة ".
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و�إذ� كان �ملتمرد ل يز�ل م�س��تمر� يف �عرت��سه، فاإليك رد �لفعل �لتايل �لذي 
يوفر �إجابة حازمة وو��سحة ولكنها مهذبة:

" ‘ج��ون‘، 100 ٪ م��ن منح جمل�ض �لإد�رة مطلوبة لت�س��جيع �لعديد من 
�ملوؤ�س�س��ات �لتي نري��د طلب �ملنح منهم. �أن��ا �أفهم �أن لديك بع�ض �لأ�س��ئلة 
و�لتحفظات، ولكن هذه �لتحفظات قد تعّر�ض �لآلف �أو ع�رض�ت �لآلف 
م��ن �لدولر�ت للخط��ر و�لتي ميكن �أن حت�س��ل عليها �ملوؤ�س�س��ة، وهذ� �أمر 

مزعج حًقا ".

�إذ� مل يكن �ملعرت�ض متقبال لتقدمي )20( دولر�ً على �لأقل بعد �سماع ذلك، 
فذلك يعني �أنه قد حان �لوقت للتعامل معه ب�سالبة. �إن �لتربع للمنظمات غري 
�لربحية و�جب �أ�سا�سي لأع�س��اء جمل�ض �لإد�رة. و�إذ� كان ع�سو جمل�ض �لإد�رة 
"�ملعرت�ض" ل يز�ل غري ر�غب يف تنفيذه، فحينئٍذ، يجب على �لرئي�ض �ملجل�ض 
�لتفكري بجدية يف ��س��تمر�رية ذلك �لع�س��و يف جمل�ض �لإد�رة. وهذه م�س��كلة 
كبرية: �إذ� �أهمل �أحد �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة تلك �مل�سوؤولية، هو �أو هي ل ينبغي 

�أن يكون ع�سو� يف �ملجل�ض.

"جون، �أعتقد �أنك ت�سع م�ساعرك �ل�سخ�سية مقابل �أهمية دورك وم�ساركتك 
يف �جلمعي��ة �لتاريخية. هذه م�س��كلة خط��رية وتنتهك و�جبك كع�س��و جمل�ض 
�لإد�رة. �أود من��ك �أن تعيد �لنظر يف �س��بب وجودك يف جمل�ض �لإد�رة يف �ملقام 
�لأول." يف تلك �ملرحلة، �أن�سح بعدم �أخذ �أي تربع من جون. هذ� نهج مت�سدد 

للغاية.. فالتربع م�سوؤولية �أ�سا�سية، ويجب �أل تكون هناك �أعذ�ر.

من �ملحتمل �أنك لن ت�س��ل �إىل �حلجج �لنهائية مع �أي ع�س��و متمرد. ويف 
�جتماع �س��غري قليل �لزحام من �ملعرت�س��ني، �سي�س��تمر �ملعرت�ض وقد ي�س��ري 

�ملتمرد مع �لتيار، ولكن ل تعتمد على ذلك كثري�ً.
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تحذير واحد
�أنا موؤهل بالفعل للعطاء، ولكن هناك بع�ض �ملو�قف �ملحددة �لتي من �ملمكن 
�أن ي�ستند �إليها ع�سو جمل�ض �لإد�رة كعذر لعدم �لتربع: �لفقر و�حد منها. وعلى 
�لأغلب، رمبا لن يكون هناك �س��خ�ض فقري يف جمل�ض �إد�رتك، ولكن �ملوؤ�س�س��ة 
غري �لربحية �لتي تتعامل مع �ملجتمع �لفقري قد جتد �أنه من �ملنا�سب �أن يكون بها 
ع�سو� من هوؤلء �ل�سكان يخدم يف جمل�ض �لإد�رة، ولكن لي�ض مطلوبا من هذ� 

�ل�سخ�ض �أن يتربع.

التعامل مع رئيس المجلس الضعيف
مبا �أن �لتعامل مع �ملعرت�س��ني يت�س��من م�س��اركة رئي�ض جمل���ض �لإد�رة �لذي 
ينبغي �أن يذهب معك حتى �لنهاية من �أجلك ومن �أجل م�سلحة �ملوؤ�س�سة، لذ� 
ينبغي �أل يكون �س��عيفًا، يخاف من �حلجج، ويخاف من �أن ينظر �إليه على �أنه 
"ذريعة"، ويخاف من �لوقوف بجانب �ملدير �لتنفيذي... يف هذه �حلالة ميكن 

�أن يكون رئي�ض جمل�ض �لإد�رة �ل�سعيف هو �ملوت ذ�ته.

كلما ح�س��لت على رئي�ض جمل���ض �إد�رة جديد، فاأنت بحاجة �إىل بناء عالقة 
عمل جي��دة. خّطط لعق��د �جتماع��ات �أ�س��بوعية �أو كل �أ�س��بوعني بانتظام، 
وتو��س��ل معه ع��رب �ملكاملات �لهاتفية ور�س��ائل �لربيد �لإلكرتوين، وما �س��ابه 
ذلك. وفوق كل هذ� وذ�ك فاأنت حتتاج �أي�سا �إىل �إن�ساء �لثقة �ملتبادلة. يجب �أن 
تكون قادًر� على �لثقة يف �أن رئي�ض جمل�ض �لإد�رة ميّثل �أف�س��ل �لو�سائل لنجاح 
�ملوؤ�س�س��ة ولك �أي�سا؛ يجب �أن يكون �لتو��سل مع رئي�ض جمل�ض �لإد�رة �أف�سل 
م��ا لديك؛ ويجب �أن يث��ق رئي�ض جمل�ض �لإد�رة بتفهم��ك وتفانيك وقدرتك 
ل�سنع �لقر�ر، فاأنتما متثالن فريقًا. ويجب ت�سوية �لختالف بخ�سو�سية حتى 
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يكون حمدود� بينكما ولي�ض �أمام �ملوظفني و�أع�ساء جمل�ض �لإد�رة.

ولكن �إذ� مل ت�ستطيع ذلك، ول ت�سعر �أنه باإمكانك بناء هذ� �لنوع من �لعالقة 
بنجاح، فاأنت حتتاج �إىل �لنظر يف خيار�ت �أخرى.

�ب��د�أ باخلطو�ت �لتي مت تو�س��يحها �أعاله. و�إذ� و�جهت �عرت��س��ا من رئي�ض 
�ملجل�ض على �لتربع �ل�سخ�س��ي، �أو �لت�س��ال بع�س��و من �أع�س��اء جمل�ض �لإد�رة 
�لآخرين، �أو ح�س��ور �ملزيد من �لجتماعات �لأخرى، فاأنت �س��وف حتتاج �إىل 
�لدع��م. �أقرتح �أنه مع �أهمية جمع �لتربعات، ميكن �أن يكون هناك ع�س��و جمل�ض 

�إد�رة �آخر من �لد�عمني لهذه �لعملية و�ملتحم�سني لها و�ملهتمني بالتربع. 

ل تقرتح تكوين جلنة جلمع �لتربعات! تذكر �أننا نحاول منعك من �أن ت�س��يع 
وقتك.  لكن �مل�س��اعد– �أي �ل�س��خ�ض �ل��ذي تعتقد �أن لدي��ه �لوقت و�لرغبة 
مل�س��اعدتك يف جم��ع �لأم��و�ل – فاأم��ره خمتلف متام��ًا. يف �لأ�س��ا�ض �أنه جمرد 
��س��تبد�ل رئي�ض جمل���ض �لإد�رة ب�س��خ�ض لديه �لرغبة �حلقيقي��ة للعمل و�تخاذ 
موقف. هذ� �ل�سخ�ض ل يحتاج �إىل م�سمى وظيفي، ويف �لو�قع، فقد ي�ساعدك 
ذلك عند عر�س��ه عل��ى رئي�ض جمل�ض �لإد�رة ك� "م�س��جع" ملقرتحاتك. وتبدو 

�لكلمة غام�سة، ولي�ست ذ�ت �أهمية تذكر، وموؤقتة.

ذلك �مل�ساعد ينبغي �أن يكون رئي�سًا ملجل�ض �إد�رتك �لتايل. فبعد �لنتهاء من 
�أن�س��طة جمع �لتربعات بنجاح، ��سطحب هذ� �ل�س��خ�ض لالحتفال وترويج 

�لفكرة.

�أم��ا �إذ� كنت ل تعتق��د �أنه ميكنك �لعثور على �س��خ�ض �آخر ليك��ون بطاًل ملنح 
�ملجل���ض، �أو �إذ� مل يكن رئي�ض جمل���ض �لإد�رة مقتنعًا، فاأنت بحاجة �إىل �أن تتعامل 

بقوة �أكرب معه لرتى ما �إذ� كان �سي�ستجيب.

"�أن��ا قلق لأنه بدون �لقدرة على �إط��الق حملة ناجحة جلمع �لتربعات هذ� 
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�لعام فقد يحدث تخفي�ض للرب�مج وقد �أ�س��طر �إىل �لتفكري يف تخفي�ض �ساعات 
�ملوظفني. لدينا �لكثري من �لإمكانات هنا، ويبدو �أن �ملجل�ض مهتم بالجتماع. 
�أن��ا فقط �أري��دك �إن تقوم باإجر�ء بع�ض �ملكاملات وح�س��ور �جتم��اع و�حد �أو 

�جتماعني. وبعد �أن جنتاز هذ� �ل�سهر، �ستهد�أ �لأمور كثرًي� ".

لح��ظ �أنني ذكرت �لعمل مع رئي���ض جمل�ض �لإد�رة قب��ل �ملو�جهة �ملبا�رضة 
معهم. ومثل �لكثريين منا - �س��يكون لديك �س��عوبة يف مو�جهة رئي�سك يف 
�لعمل و�ستف�س��ل �حلل عن طريق �أ�س��لوب بديل. لك��ن تذكر باأنك ل ميكنك 
��س��تخد�م �حلل �لبديل يف كل �لأحو�ل و�لظروف. فقد ي�ساعدك ذلك بن�سبة 
100٪ يف تربع��ات جمل�ض �لإد�رة، ولكن لديك �لكثري من �لأ�س��ياء �لأخرى 
�لت��ي حتتاج �إىل رئي�ض جمل�ض �لإد�رة ليقوم بدعمك فيها. و�إذ� مل يكن موقفك 
�سلبا ف�ستكون �سنة �سيئة، �أو �سنتني، �أو ثالثة، �عتماد� على �لفرتة �لتي ي�ستطيع 

رئي�ض جمل�ض �لإد�رة �لحتفاط فيها مبن�سبه.

ورمبا يكون �حلل �لبديل هو �أب�س��ط �حللول ق�سرية �لأجل. ولكن �لعمل بثقة 
يف �لنف�ض و�لفكر مع و�سع �حتياجات �ملنظمة يف �ملقام �لأول وب�سكل و��سح 

�ستكون ثماره ب�سكل �أف�سل على �ملدى �لبعيد.

التعامل مع األعضاء المؤسسين للمجلس
يف كث��ري م��ن �لأحيان ي�س��تمر بع�ض �ملتطوع��ني �لذين �أ�س�س��و� �ملجل�ض يف 
ع�س��ويته لفرتة. ورمبا ت�سعر باأن �لوقت قد حان للموؤ�س�سة للقيام باأ�سياء جديدة 

ومثرية، ولكن هوؤلء �ملوؤ�س�سني يقفون عقبة يف طريق هذ� �لتغيري. 

كم��ا �أن هذ� �لأمر ميكن �أن يجعل طلب �لتربع �س��عبًا، خا�س��ة و�أنك تريد 
�إ�سعار ع�سو جمل�ض �لإد�رة باأن م�ساهماته وخرب�ته ذ�ت قيمة )وهي يف �حلقيقة 
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كذلك، برغم �لقلق �لذي قد ي�سببونه(.

 �أعتقد �أن �أ�سهل طريقة هي �لنتقال بالنقا�ض فوق �لتفا�سيل. فمثل ما تعاملت 
م��ع �ملتمردين، �ذهب �إىل "�ل�س��ورة �لكبرية" و�ثِن عل��ى جمل�ض �لإد�رة وتفاين 
�لع�سو يف �ملنظمة و�لر�سالة �لتي تتجاوز �أيًا من �لختالفات �لأ�سغر �لتي كانت 

لديك معهم )�أو �لتي كانت لديهم مع �أع�ساء جمل�ض �إد�رة �آخرين(.

التعام��ل مع أعضاء مجل��س اإلدارة المتخوفين من 
بطاقات االئتمان والتكنولوجيا

م��ن �ملمك��ن �أن تقابل �سخ�س��ًا ل يعجبه، من حي��ث �ملبد�أ، �أخ��ذ بطاقات 
�لئتمان، لأن موؤ�س�س��تك ينبغي �أل تدفع بالنا�ض �إىل �ل�س��تد�نة، كما ميكن �أن 

ا. يعرت�سو� على �لر�سوم �أي�سً

بالن�س��بة للم��ربر �لأول، �أك��د للمعرت�س��ني �أن بطاق��ات �لمتان مث��ل دفاتر 
�ل�سيكات متامًا، و�أن طريقة �لدفع بها �سائعة جد�. و�أنت حتاول �إ�سافة متربعني 
جدد لد�ئرت��ك، فاأنت تريدهم �أن يكونو� قادرين عل��ى �لتربع بطريقة مريحة 
لهم. وميكنك �لإ�س��ارة �إىل �أنه ل ميكن للموؤ�س�س��ة �تخاذ قر�ر�ت �لأ�س��خا�ض 
نيابة عنهم: فاتخاذ قر�ر �لتربع هو خيارهم، وكيفية �لدفع �أي�س��ا خيارهم. ول 
يو�جه معظم م�ستخدمي بطاقات �لئتمان م�ساكل يف �لئتمان �لذي هو خيار 

متاح لهم.

�أم��ا فيما يتعل��ق بالقلق �لث��اين و�ملتعلق بالر�س��وم، فاأكد �أنك تتوقع ��س��تالم 
مبالغ تربعات لن يكون ��س��تالمها ممكنًا بدون بطاقات �لئتمان، وخا�س��ة يف 

�لفعاليات �ل�سنوية مثل �ملز�د�ت.
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�أم��ا بالن�س��بة لالأ�س��خا�ض �لذي��ن ي�س��عرون بالقلق نح��و خ�سو�س��ية �أرقام 
بطاقاتهم، فتاأكد من �أنهم يفهمون مدى جدية حتملك م�س��وؤولية �حلفاظ على 
تل��ك �لأرقام و�أنك تاأخذ �لأمر على حممل �جل��د يف ع�رض �رضقات �لهوية هذ�. 
كما �أن �لو�سول �إىل هذه �لأرقام �سوف يقت�رض على �سخ�سني فقط على �لأكرث. 
و�إذ� مل يكن لديك خزينة، فا�س��رِت �س��ندوًقا �س��غرًي� مقاوًم��ا للحريق و�لك�رض. 
ويجب �أن يكون فقط �أنت و�أمني �ل�س��ندوق من لديهم �ملفتاح. كما يجب �أل 
يت��م �لتعامل ببطاقات �لئتم��ان �إل يف حالة وجودكما �أنتما �لثنني يف �ملكتب 

وعلى علم بالتعامل بها من كليكما.

التعام��ل مع عضو مجل��س اإلدارة الذي يعد متبرعًا 
جيدًا

يف �لغال��ب ف��اإن �ل�س��خ�ض �لذي �أ�س��در �س��يكًا مببل��غ )250( دولر�ً، �أو 
)1000( دولر �أو )5000( دولر هو �أ�س��عب �سخ�ض تتعامل معه للتربع. 
هل تطلب منه �ملزيد، هل تطلب نف�ض �ملبلغ، هل ميكنك حتى حتديد رقم على 

�لإطالق؟

�أوًل: ��ستدِع رئي�ض جمل�ض �إد�رتك. تريد �لتاأكيد على �أن هذ� �ملتربع قد حاز 
على تقديرك ملنحته.

ثانياً: بالن�س��بة لهذ� �ملتربع، يجب عليك �إج��ر�ء �ملزيد من �لبحث. �نظر من 
خ��الل ملفاتك- قو�عد �لبيان��ات، بر�مج �إدر�ج �لتربعات، �لتقارير �ل�س��نوية 
�لقدمي��ة، كل ما لديك — لتتبع ومر�جعة تاريخ تربعات �أع�س��اء هذ� �ملجل�ض. 
كيف كانت تربعاتهم �س��نويا؟ كيف كانت طريقة تربعهم؟ )على �سبيل �ملثال، 
هل ي�سرتون قطعة غالية يف مز�د �أو يتربعون عرب �لهاتف؟( تريد �أن تعرف قدر 
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ما ت�ستطيع عن تربعاتهم.

�إذ� كانت تربعاتهم �لأخرية �سمن �ل�سنة �ملالية �حلالية، فال ت�سعى �إىل �حل�سول 
عل��ى �ملزيد منهم. وقد ترغب يف �أن تبني لهم كم مبلغ تربعاتهم �ل�س��ابقة، ثم 
تطل��ب منهم "مبالغ رمزية" كجزء من �حلمل��ة �حلالية. ولكن يجب �أن تخطط 
للجلو�ض معهم مرة �أخرى يف �لتاريخ �لذي ي�سادف �لذكرى �ل�سنوية لتربعهم 

�ل�سابق.

ميكنك بب�ساطة �جللو�ض و�لتعرف على و�حدة من �أف�سل ما لديك من �جلهات 
�ملتربعة. ومبجرد �أنهم تربعو� يف �ل�س��نة �ملالية �حلالية، فل�ست بحاجة �إىل �حل�سول 
على �لتربع بن�س��بة 100 ٪ من �ملجل�ض - لق��د قامو� بدفعه بالفعل. لذلك ميكن 
�أن يحني �لوقت لطرح �لأ�س��ئلة عليهم و�لتعرف على �سبب �إعجابهم مبنظمتك. 
و�س��وف ي�ساعدك ذلك على معرفة ما يبحث عنه �ملتربعون، كما �سيعطيك فكرة 

مهمة عن كيفية طلب هدية �لعام �ملقبل من هذ� �ملتربع.

و�إذ� كانت �آخر هدية ملجل�ض �لإد�رة تقع خارج �سنتك �ملالية �حلالية، فا�ستغل 
�لفر�سة للتعرف عليهم و�سكرهم على هديتهم �لأخرية.

وعندما ت�س��ل �إىل طلب �لتربع، �جعل �لأمر ب�س��يًطا. مثاًل: "كرمكم خّلف 
تاأثري�ً كبري�ً، وناأمل �أن تتمكنو� من تقدمي تربع مماثل مرة �أخرى هذ� �لعام".

�أو: "م��ع �لكثري يف جمل���ض �لإد�رة، لدينا �لكثري م��ن �لإمكانيات للعمل معا 
ه��ذ� �لعام. هل من �ملمكن تكرمك��م بتقدمي منحة تبل��غ )350( دولر�ً لهذ� 
ا �قرت�ح تربع �سهري مثل )30( دولًر� �سهريًا بدًل من  �لغر�ض؟" )ميكنك �أي�سً

حتديد مبلغ و�حد(.

بالن�س��بة لهذ� �ملتربع، فاإن )350( دولًر� �س��تكون بزي��ادة قدرها )100( 
دولر. �إذ� كنت تود حماولة �حل�سول على تربع �أكرب، �سع يف �عتبارك �ل�سنو�ت 
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�ل�سابقة من �لتربعات: �إذ� منحو� )250( دولًر� مرتني متتاليتني، فاأنك يجب 
�أن ت�سعر باطمئنان عند طلب زيادة. لكن ل حتاول م�ساعفة منحتهم �ل�سابقة. 
م��رة �أخرى، مبج��رد �أن تطلب �ملنحة، كن هادئا و�جعله��م يفكرو� يف �لأمر. 
�إن��ه قر�ره����م �لآن، فلت������اأخذ ر�س��ف�����ة ماء �أو قه��وة و�نتظر رده����م، ثم 

�أ�سكرهم على ما قرروه �أي����ا ك�����ان!

أعضاء مجلس اإلدارة الجدد
�لآن بعد �أن ح�س��لت على 100 ٪ تربعات من جمل�ض �لإد�رة، تاأكد من �أن 

هذه �ملعلومات قد حتولت �إىل �آفاق حمتملة للمجل�ض. 

كثري� ما تقوم �ملجال�ض بعقد �ملقابالت �ل�سخ�س��ية للمر�سحني �ملحتملني. ل 
ت�س��األ عما �إذ� كانت هناك م�س��كلة يف �إعطاء مبلغ )�ض(، ولكن ميكنك �إخبار 
�ملر�سحني �أنه من �ملتوقع �أن مينح �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة "�لوقت و�ملوهبة و�ملال"، 
و�أن تخربه��م مبدى فخرك باأن 100٪ من �أع�س��اء جمل�ض �لإد�رة �حلايل قدمو� 
تربعًا بلغت قيمته )�ض( مبتو�س��ط بلغ )�ض(. ميكنك �أن تكون قادًر� على معرفة 

رد فعلهم وما �إذ� كان باإمكانهم تقدمي تربع مماثل.

ل تنخدع باأع�س��اء جمل�ض �لإد�رة �لذين يقولون �إنه��م ملتزمون بجمع مبلغ 
معني من �أ�س��خا�ض �آخرين حتى لو مل يتمكنو� م��ن �لعطاء مبفردهم. يجب �أن 
يكون �أع�س��اء جمل�ض �لإد�رة جزء�ً من عملية جم��ع �لأمو�ل على �أي حال. �إنه 

لي�ض �ختيار�ً بني " �إما" و " �أو".

هناك ماليني �لأ�سياء �لتي يجب �لبحث عنها يف �لع�سو �ملحتمل �أن يكون يف 
جمل���ض �لإد�رة، منها بالطبع �جلدية يف مهمته، و�خلربة يف مهام جمل�ض �لإد�رة. 
ولكن من �لناحية �ملثالية يجب �أن ي�س��بح جمل���ض �لإد�رة �خلا�ض بك �أكرث ثر�ًء 
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با�س��تبد�ل �أع�س��ائه. وعند �لبدء يف مقابلة �ملتربعني خالل �لعام �ملقبل، �بحث 
ع��ن �أولئ��ك �لذين لديهم �هتماما حقيقيا مبوؤ�س�س��تك. �جعلهم ي�س��اركون يف 
مهمات ب�س��يطة كمتطوع يف جلن��ة �أو يف فعالية ما تتم يف �ملوؤ�س�س��ة. و�إذ� بد� 
�س��خ�ض ما مبميز�ت جيدة فيما بعد، فيمكنك تر�س��يحه لالن�س��مام �إىل جمل�ض 

�لإد�رة. يجب �أن ميار�ض �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة نف�ض �ملهام.

بع��د مرور عام واحد: زيادة النس��بة إلى 10 ٪ بدون 
أن يشعر أحد

بف�سل قدرتك �جلديدة على تنظيم �لتربعات �ملتكررة على بطاقات �لئتمان 
�ملخزنة، ف�سيكون طلبك �لتايل للتربعات �أ�رضع بكثري من �لعام �ل�سابق.

�أو�س��ي مبكاملة هاتفية لطلب �لتربع �لثاين ��سكر عربها �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة 
مرة �أخرى على تربعهم، و�أخربهم �أنك تود ��ستمر�ر �لتربعات �ملتكررة خالل 
�لعام �ملقبل حتى يتمكن �ملجل�ض من �حلفاظ على هدف �لتربع بن�سبة ٪100، 
و��ساألهم �إن كان من �ملمكن �أن يدفعو� )�ض( دولر�ً �سهريا. فاإذ� كانو� يتربعون 
مببل��غ )10( دولر�ت، �ق��رتح عليه��م �أن تك��ون )15( دولًر�، و�إذ� كان��و� 
يتربع��ون ب )30( دولًر�، فاق��رتح )40( دولًر�. و�إذ� كانو� يقدمون )50( 
دولًر�، فاق��رتح )60( دولًر�. و�إذ� كان��و� يقدم��ون )100( دولر، فاقرتح 

عليهم زيادتها �إىل )110( دولر �أو حتى )120( دولر�.

لح��ظ �أن �لزي��اد�ت تنخف�ض على �أ�س��ا�ض ما تك��ون عليه �لن�س��بة �ملئوية. 
فالزي��ادة م��ن )10( دولر�ت �إىل )15( دولًر� متث��ل زيادة بن�س��بة )٪50(، 
ولكنه��ا ت�س��اوي )60( دولًر� فقط.  �لزيادة م��ن )100( دولر �إىل )110( 
دولر�ت متثل زيادة بن�سبة )10٪(، لكنك حت�سل على )120( دولًر� �إ�سافية 
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�س��نويا. �أهدف �إىل زيادة بن�س��بة 10 ٪ للجهات �ملتربعة �لكربى. �أما بالن�س��بة 
للتربعات �ل�س��هرية �لأ�سغر مثل من )10( دولر�ت �إىل )50( دولًر� �سهريًا، 

فيمكنك طلب ن�سبة �أكرب وهناك �حتمال كبري للح�سول عليها.

معظم �جلهات �ملتربعة لن تالحظ �لفرق.

وأخيرا: قبل انتهاء صالحية بطاقات االئتمان
تاأكد من �أن �أمني �ل�س��ندوق منتبه �إىل تو�ريخ �نتهاء �ل�س��الحية يف كل �سهر 
تقوم فيه بتفعيل �أرقام �لبطاقات. ويف غ�س��ون �سهر من �نتهاء �ل�سالحية يجب 
عليك �لت�س��ال باملتربعني و�حل�سول على رقم �لبطاقة �جلديدة. ل تنتظر حتى 

�لنهاية. ول ترتك �لوقت مير حتى تنتهي �سالحية �لبطاقة. 

التطاب�����ق
�س��ينتهي كل ف�س��ل بنقطة مقابلة، بحيث ميكنك �ل�س��عور بفارق ب�سيط بني 
�أ�س��اليب جمع �لتربعات. �لنقطة �ملقابلة �لرئي�سية هنا هي �إن "�حلوكمة �جليدة" 
للمنظم��ات غري �لربحية ت�س��ري باأن �ملدي��ر �لتنفيذي لي�ض هو �ل�س��خ�ض �لذي 
يطل��ب �ملال من �ملجل�ض، بل �إن هذه �ملهمة تقع عادة على عاتق ع�س��و جمل�ض 

�لإد�رة نف�سه.

هذ� �س��حيح. ولكن يف كثري من �لأحي��ان ... ل يكتمل �لتحكم �جليد، يف 
بع���ض �لأحي��ان ل يتطابق مع �لتطبي��ق �لعملي وثقافة �ملنظم��ات غري �لربحية 
�ل�سغرية. ويف بع�ض �ملوؤ�س�سات غري �لربحية �ل�سغرية، لن يكون هناك �سيء غري 
عادي يف �أن يطلب �ملدير �لتنفيذي �لتربع �ل�س��نوي من �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة، 



61

ويف حالت �أخرى، �س��يكون ذلك خرقًا حقيقًيا ل�ثقاف��ة �ملنظمة، وقد يوؤدي 
باملدير �لتنفيذي �إىل عو�قب وخيمة. 

ومهم��ا كانت ثقافة موؤ�س�س��تك غ��ري �لهادف��ة للربح، �بحث عن �س��خ�ض 
م��ا ليتابع هذه �خلطو�ت مع��ك. وميكن �أن يكون رئي�ض �ملجل�ض �أو "م�س��جع 
�ملجل�ض". �أعرهم هذ� �لكتاب، و�عر�ض لهم �لأرقام �لتي جمعتها، ول تتوقف 
عند منت�سف �لطريق. وحتى لو مل تكن �ل�سخ�ض �لذي يطلب �ملال، فاطلب �أن 

تو��سل جمهودك باعتباره تدربًا على �ملمار�سة.
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�أن  �ملهم  من  ولكن  خميًفا.  عماًل  �لعام  �جلمهور  من  �ملال  طلب  يبدو  قد 
تدرك �أنك ل تطلب من "�جلمهور �لعام " فقط، بل من جمتمع �لأ�سدقاء �لذين 

يعرفونك بالفعل، ويحبونك بالفعل، وزودوك مبعلومات �لتو��سل معهم.

من �خلطاأ �لكبري حماولة تعريف �لأ�سخا�ض مبوؤ�س�ستك يف نف�ض �لوقت �لذي 
موؤ�س�ستك  ويحبون  تعرفهم  �لذين  �أولئك  مع  تعامل  �لتربع.  بطلب  فيه  تقوم 

بالفعل.

بالفعل  ومعجبون  يعرفونك  �لذين  �لأ�سخا�ض  على  تركز  كنت  �إذ�  �لآن، 
مبنظمتك، فيمكنك �أن ترى ب�سهولة عو�ئق كونك منظمة غري ربحية �سغرية. 
�إنك ل تعرف �لكثري من �لأ�سخا�ض، مقارنة بالكليات �لتي ميكنها �ل�ستفادة 
�إىل  ينظر  �أن  ميكن  �لتي  بامل�ست�سفيات  �أو  و�لأمهات،  و�لآب��اء  �خلريجني  من 
�ملر�سى �ل�سابقني و�أ�رض �ملر�سى. وحتى �مل�سارح و�ملنظمات �لفنية فهي تتفوق 

على �ملنظمات غري �لربحية �لأخرى لأنها ميكن �أن تلجاأ �إىل رعاتها.

بالعودة �إىل ليند� يف جمعية �سمولفيل �لتاريخية، عرفت �أن هناك )4000( 

الفصل الثالث:
طلب التبرع من
خارج المجلس
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�سخ�سا قامو� بزيارة مق�سورة بايونري خالل �لأ�سهر �لثني ع�رض �ملا�سية. لكن 
معظمهم غادرو� دون ت�سجيل بياناتهم يف �سجل �لزو�ر، و�لذي كان يجب �أن 

يتم من �أجل جمع �لتربعات على �لأقل.

كانت قائمة �لأ�سخا�ض �ملهتمني باجلمعية �لتاريخية حو�يل )800( �سخ�سًا 
لي�ض  ولكن  بهم،  �خلا�ض  �لإلكرتوين  �لربيد  عناوين  بع�ض  لديها  فقط، وكان 
قدمية،  كانت  �لبيانات  بع�ض  �أن  كما  �لعك�ض.  وهناك  �ملنزل،  عنو�ن  لديها 
منتظمة،  �أور�ق غري  على  ع�سو�ئية  ب�سورة  م�سجلة  كانت  �ملعلومات  وبع�ض 
فيها  �لعمل  بد�أ  جملد�ت  ويف  قدمية،   )Excel( "�إك�سل"  ملفات  يف  وبع�سها 

ولكن مل ينتهي.

لقد كانت فكرة ��ستعر��ض كل �لبيانات وحماولة تنظيمها �أمًر� �ساًقا.

كانت  �لتاريخية  فاجلمعية  غريب.  بارتياح  ليند�  �سعرت  نف�سه،  �لوقت  يف 
مبتدئة تقريبا من �أدنى درجات �سلم �لتنمية. لقد كانت عملية جمع �لأمو�ل 
بدون  �أو  �لتخطيط  من  �لقليل  مع  وبد�أت  �لنق�ض  من  حالة  يف  بها  �خلا�سة 

تخطيط، مع �سعف و��سح يف �لتو��سل مع �ملانحني. 

مل يكن من �ملمكن �أن تفعل ليند� ما هو �أ�سو�أ. �سنة �سيئة يف جمع �لتربعات 
لن تعر�ض �أي �سيء للخطر لأنهم مل يحظو� �أبًد� بعام جيد يف جمع �لتربعات 

من قبل.

تخيلت ليند� �أ�سو�أ �سيناريو ميكن �أن تفكر فيه: �إهانة متربع كبري عن طريق 
�خلطاأ وفقد�ن تربعه. مل تكن ترغب يف ذلك، ولكن هذ� يعني على �لأكرث �أن 
ليند� �سوف تفقد تربعًا بقيمة ب�سع مئات من �لدولر�ت، لأنهم مل يح�سلو� 

على �أي تربع �أكرب من ذلك من قبل.

�أ�سو�أ �ل�سيناريوهات �لتي تو�سلت �إليها ليند� مل تكن لتهدد �ملنظمة ماليًا، لأنه 
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مل يكن لديهم �لكثري من �ملال ليكون مهدد�ً، مما جعل ليند� ت�سعر بثقة �أكرث و�أن 
تتحرك �إىل �لأمام.

كن دقيقا
كانت �جلمعية �لتاريخية حمبوبة وحمرتمة من بع�ض �سكان �ملدينة �لذين يعرفون 
عنها �سيئا، و�أر�دت ليند� �أن حتافظ على ذلك. فتعهدت بجمع �لتربعات ب�سكل 

�أخالقي قدر ��ستطاعتها.

وما �لذي ل يثري �لإعجاب بها؟ مل يكن لدى �ملجتمع �أي ف�سائح، ومل ياأتو� 
باأي متاع. معظم �لنا�ض ر�أو� جمموعة من �ملتطوعني و�ملوظفني ذوي �لأجور 

�ملنخف�سة يحاولون فقط �حلفاظ على جزء �سغري من �لتاريخ.

يجب �أن �أقول هنا �أنك قد ترى �أن منظمتك غري �لربحية ل تتمتع ب�سمعة 
طيبة يف �ملجتمع ب�سبب �ل�رض�ع �لد�خلي، مثل مكائد جمل�ض �لإد�رة و�ملوظفني 
�ملحبطني. �علم �أن هذ� ل يوؤثر ب�سكل عام على ت�سور من هو خارج �ملوؤ�س�سة 
غري �لربحية. قد ت�سعر وكاأنها من د�خل �لفقاعة. لكن معظم �لنا�ض ل ينتبهون 
ب�سعور  ي�سعرون  �لنا�ض  عامة  �أن  �أن جتد  �ملاألوف  غري  من  ولي�ض  يهتمون.  �أو 
�إد�رة �ملوؤ�س�سة، وذلك بب�ساطة لأن  �أف�سل جتاه موؤ�س�سة غري ربحية من جمل�ض 

جمل�ض �لإد�رة يعرف مدى �سعوبة معركة �مليز�نية يف �لعام �ملا�سي.

بالن�سبة للمنظمات غري �لربحية �لتي ت�سارك يف ق�سايا خالفية �أو �سيا�سية فقد 
تعار�ض ن�سبة كبرية من �ل�سكان مهمتها ب�سكل مبا�رض، وقد ل تكون حمبوبة من 
�جلميع. ويكمن �ل�رض يف �أن تتاأكد من �أنك حمبوب وجدير بالحرت�م بالن�سبة 
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لالأ�سخا�ض �لذين يوؤمنون بر�سالتك. هذه هي �ملجموعة �لتي تريد �أن حتافظ بها 
على �سمعتك، لأنها هي �ملجموعة �لتي �ستجد فيها �ملتربعني. وينطبق �ل�سيء 

نف�سه على �ملنظمات �لدينية.

العطاء من أجل النجاح
�أنها �سغرية وحما�رضة وتنا�سل  كانت ليند� حذرة من ت�سوير منظمتها على 
من �أجل بقائها. مل تكن تريد �أن ي�سفق عليها �ملتربعون، بل �أر�دت للجمعية 
�لتاريخية �أن تكون م�سدر �إلهام لهم ليقومو� بالتربع من �أجلها. هذ� ما يريده 
ا. يريدون �لتربع من �أجل منظمة ناجحة، �ملنظمة �لتي �أثبتت �أنها  �ملانحون �أي�سً
تعمل بنجاح وت�سع �ملال �لذي حت�سل عليه يف مكانه �ل�سحيح. يجب �لو�سع 
يف �لعتبار �أن هناك �أكرث من مليون موؤ�س�سة �سغرية غري ربحية يف �لوليات 
�ملتحدة �لأمريكية. يف نو�حي كثرية �أنت يف مناف�سة مع كل و�حدة منها من 
�أجل �حل�سول على منحة �ملتربع. بالطبع من غري �ملرجح �أن يختار �ملتربع بني 
�ملنح  بها قط. ولكن فكر يف  ي�سمع  بلدة مل  للطعام يف  بنك  موؤ�س�ستك وبني 

�خلريية �خلا�سة بك.

هناك �حتمال كبري �أن تكون قد تربعت خارج منطقتك من قبل، رمبا لكلية 
خارج �لولية �أو لهدف يف م�سقط ر�أ�سك ما زلت توؤمن به. هل تربعت ملنظمة 
خريية بعد 11 �سبتمرب؟ �أو بعد "ت�سونامي" يف �ليابان �أو �إع�سار "كاترينا"؟ �أو 

رمبا كنت تدعم "ويكيبيديا" �أو "هايفر" �لدولية �أو منظمة "�ل�سالم �لأخ�رض".

موقعهم.  عن  �لنظر  بغ�ض   - �خلري  حتقق  �لتي  للمنظمات  �ملانحون  يتربع 
ب�سكل  ت�ستخدمها  �سوف  منظمة  �إىل  تذهب  �أمو�لهم  يرو�  �أن  يريدون  �إنهم 
جيد�ً  م�سدر�ً  "ويكيبيديا"  تكن  مل  فاإذ�  لهم.  ناجحة  مهمة  تعد  وهذه  جيد، 
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�لنا�ض  لأ�سد  "هايفر" �ملا�سية  توفر  �إذ� مل  �ملال.  �أحد  مينحها  فلن  للمعلومات، 
فقر�ً، ملا تربع لها �أحد. و�إذ� مل تقم جمعية "�سمولفيل" �لتاريخية بتثقيف �أهايل 

"�سمولفيل" عن تاريخهم �لر�ئد، فلماذ� يقوم �أي �أحد بالتربع من �أجلها؟

ح لهم  ل يريد �ملتربعون �أن ي�سفقو� عليك. �جعلهم يرون ما تفعله، وو�سّ
�أهميته، ثم �طلب منهم �لدعم.

أنت تحتاج لإلنقاذ مرة واحدة فقط
وقت  باإنقاذك  �ملتربعون  يقوم  رمبا  نف�سه.  عن  �لعنو�ن  يتحدث  �أن  ناأمل 
�حلاجة �إىل م�ساعدتهم، لكن ل تعتمد عليهم للقيام بذلك مرة �أخرى. ل توجه 
10( دولر�ً بنهاية �ل�سهر:  حتذير�ت باأن موؤ�س�ستك �ستنهار �إذ� مل جتمع )000
ل تخف متربعيك لأنهم �إذ� �سعرو� باأن هناك �حتمال ل�سياع �أمو�لهم - �أي 

�أنك قد ل تنجح حًقا - ف�سيكونون �أكرث حذر�ً وتردد�ً ب�ساأن �لتربع.

�سمعو�  �إذ�  �إىل جانبك  �سيقفون  يحبونك حًقا  �لذين  بع�ض  فاإن  بالتاأكيد 
�أنك قد تغلق �أبو�ب موؤ�س�ستك. و�ذ� كانو� مهتمني حقا، ف�سوف يقومون 

�أي�سا بالتربع لك حتى بدون وجود هذ� �لتهديد.

و�إذ� كنت حًقا بحاجة للم�ساعدة لتكون يف �أمان، فحاول بكل �لو�سائل �أن 
تبقى موؤمنا. �خرج من منطقة �خلطر. و�لأف�سل �أن تكون لديك خطة معتمدة 
من �ملجل�ض و�سارك يف بنائها �ملانحون و�لأ�سخا�ض �لذين تقوم بخدمتهم، مع 
�إىل �لإنقاذ  خطة للم�ستقبل ت�رضح من خاللها للجمهور �سبب عدم حاجتك 

مرة �أخرى.
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طلب التبرع
"�ل�سورة �لكبرية" لطلب �لتربع  �أ�سا�سيات ومفاهيم  �لآن وقد غطينا بع�ض 

باملال، ننتقل ملعاجلة بع�ض �جلو�نب �لعملية: كيف ت�ستطيع جمع �لأمو�ل؟

�لتايل.  �لفعاليات يف �جلزء  �سنتناول جانب  فعالية!  �إقامة  �إغر�ء  �أوًل: جتنب 
ولكن يف �لوقت �حلايل، �علم �أن معظم �أن�سطة جمع �لأمو�ل ت�ستغرق �ساعات 
طويلة من �لعمل لعدم وجود ما يكفي من �ملال. تذكر �أن ليند� ح�سلت على 
�أكرث من )100( دولر يف �ل�ساعة عن طريق طلباتها �ملبا�رضة. نريد حتديد �أن�سطة 

جمع �لأمو�ل �لتي ميكن �أن توؤدي �إىل نتائج قريبة من ذلك قدر �لإمكان.

جمل�ض  من  �خلروج  �لعام:  لهذ�  �لتطوير  خطة  من  �لتالية  �خلطوة  هي  هذه 
�لإد�رة وطلب �ملال من �أ�سدقاء موؤ�س�ستك غري �لربحية. كذلك �سنختار �لأد�ة 

�لأ�سا�سية جلمع �لتربعات: �لربيد.

كيف تخطط للمراسلة 
من �ل�سهل �أن تفكر: "مهال، ر�سالة بريدية! هذ� �أمر �سهل!" �إذ� كنت قد 
جربت ذلك من قبل، ف�سوف تعرف �أن هذ� لي�ض هو �حلال. �ملر��سالت كلها 
تقوم على �لهتمام بالتفا�سيل. لذ� �هتم بالتفا�سيل و�ستكون يف و�سع جيد. 

خطط للم�ستقبل و�سوف ميكنك �لو�سول لذلك بدون عائق. 

 – �لرئي�سيني  �ملتربعني  من  بع�سًا  لديك  كان  �إذ�  للتخطيط:  �أوىل  مالحظة 
ونق�سد ب�"�ملتربعني �لرئي�سيني" هنا �لذين يقدمون متو�سط تربعات ت�ساوي ما 
بني )5( �إىل )10( �أ�سعاف متو�سط تربعاتك -  �طلب �لتربع من هوؤلء �أوًل، 

وبطريقة �سخ�سية قدر �لإمكان.
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ل يجب �أن ت�سمهم يف حملة �لربيد �ملبا�رض! �لتم�ض منهم �لتربع با�ستخد�م 
�لتو�سيات �لو�ردة يف �لف�سل �خلام�ض قبل �أن ت�رضف �لوقت يف �ملر��سالت.

�إذ� مل يكن لديك ما ل يقل عن خم�سة "متربعني رئي�سيني"، ف�ستكون هذه 
�لر�سائل �أف�سل �لو�سائل لتحديد �ملتربعني �ملحتملني. لكن مرة �أخرى: ��ستبعد 
�أي جهة متربعة رئي�سية من هذه �لر�سائل لأنهم ي�ستحقون �ملزيد من �لهتمام 

�ل�سخ�سي لطلب �لتربع.

�إليك �ل�سورة �لو��سحة حلملة �ملر��سلة: �إذ� كنت تر�سل ر�سالة �إىل �لأ�سخا�ض 
مبنحك  قامو�  من  يف  �حلال  هو  )كما  �أنف�سهم  بتعريف  بالفعل  قامو�  �لذين 
عنو�نهم(، يجب �أن نتوقع �لرد ما بني 5 ٪ و 10 ٪.  لذلك �إذ� كنت تر�سل 

)1000( ر�سالة، �ست�سمن حو�يل )50( رد�ً.

ولكن كيف ميكنك �أن حتدد �مليز�نية �إذ� كنت ل تعرف مباذ� �سيتربع �لنا�ض؟ 
�إذ� مل ت�ستخدم �ملوؤ�س�سة �ملر��سلة من قبل، فلن ت�ستطيع فعل �أكرث من �أن تتوقع. 
�أف�سل طريقة للتخمني هي ��ستطالع متو�سط تربعات �لعام �ل�سابق )�لتي قمت 
بح�سابها ملجل�ض �لإد�رة يف �جلزء )1(، ثم قم بزيادتها مبقد�ر )10( دولر�ت 
�إىل )20( دولر�. لذلك �إذ� كان متو�سط �لتربع هو )40( دولًر�، ف�ستكون 
كيفية  على  )�سنتعرف  دولًر�.   )60( �أو  دولًر�   )50( عائد  مقابل  �مليز�نية 

زيادة هذ� �ملتو�سط للتربع(.

لذلك، �إذ� �أر�سلت )1000( ر�سالة، وكنت تتوقع متو�سط حجم تربع يبلغ 
)50( دولًر�، فيجب �أن تتوقع �حل�سول على 2500 دولر )50 متربعا × 

50 دولًر�(. لكن بالطبع �سيكلفك �لأمر لإر�سال هذه �لر�سائل:

 تكلفة �ملظاريف.

كانت  �إذ�  �لورق  من  رزمتني  عن  عبارة  ر�سالة   1000( �لورق  تكلفة   
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من  �لر�سالة  �إذ� كانت  �لورق  من  و�أربع رزمات  �لر�سالة من �سفحة و�حدة، 
�سفحتني(، وب�سع مئات من �لأور�ق لبطاقات �لرد. و�ستكلف �أكرث �إذ� قمت 

بطباعة �لرتوي�سة �أي�سا.

 تكلفة �أظرف �لرد.

 تكلفة ر�سوم �لربيد.

�سوف تختلف �لتكاليف لكل هذ�، ولكن هناك �سيء و�حد �سيكون د�ئًما 
�سحيحا: كلما ��سرتيت �أكرث، قلت �لتكلفة.

لديك  لي�ض  �أعاله  �سيء  لتطبع كل  �بحث عن طابعة  �لطباعة،  مع كل هذه 
بالفعل وتقوم بت�سغيل م�ستند مدمج بالربيد نيابة عنك. هل �ستكلف �أكرث مما لو 

قمت بت�سغيلها كلها من طابعة مكتبك؟ بالتاأكيد. لكن �لأمر ي�ستحق ذلك.

التغليف 
للقيام بذلك. و�إذ� كان  �ملتطوعني  �ثنني من  �لأف�سل تكليف  قد يكون من 
ف�ستكون هذه  �آلف  ب�سعة  يزيد عن  �لو�حدة ل  �ملجموعة  �لر�سائل يف  عدد 
�أف�سل طريقة. �أربعة �أ�سخا�ض ميكنهم �جناز ذلك يف �ساعات قليلة وبتكلفة ل 
تزيد عن �سعر فطرية. ولكن لو �زد�د �لعدد عن ذلك فاإن من �لأف�سل �لبحث 

عن مقر متخ�س�ض يف �لتغليف و�إر�سالها لهم ليقومو� بهذه �ملهمة.

رسوم البريد
حت�سل جميع �ملوؤ�س�سات و�ل�رضكات على تخفي�سات على ر�سوم �لربيد عند 
�حل�سول  �لربحية  غري  للمنظمات  وميكن  �لر�سائل.  من  كبرية  �أعد�د�ً  �إر�سالها 
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يف  منخف�ض  �سعر  على  للح�سول  �لت�سجيل  خالل  من  �أكرب  تخفي�سات  على 
مكتب �لربيد. �إذ� مل يكن لدى موؤ�س�ستك ح�ساب لدى مكتب �لربيد، فاملوقع 
�لتايل يحتوي على دليل جيد ي�ساعدك يف �إعد�د هذ� �حل�ساب خطوة بخطوة: 

.http://bit.ly/nonprofitpostage

�ملانحة  للجهات  �لرد  مظاريف  �إر�سال  ب�ساأن  تقلق  ل  �حلايل،  �لوقت  يف 
�أي�سًا. )هذه هي �لأظرف �لتي ل تكلف متربعك �أي ر�سوم بريدية لأنك �أنت 
من �سي�ستلمها(. هذه م�ساريف ل ت�سبب �أي قلق مقارنة بعدد �لتربعات �لتي 

�سوف تعود عليك. 

يجب �أل تتجاوز تكلفة �لر�سالة دولًر� و�حًد�، بل يجب �أن تكون �أقل من 
ذلك بكثري. و�لذي ي�سبح �أ�سهل يف حالة زيادة قاعدة �لبيانات �خلا�سة بك. 
لذلك �إذ� كان لديك �لتكلفة �لإجمالية من دولر و�حد للر�سالة و�لتي �ستعود 
عليك مببلغ )2500( دولر، ف�ستعود ميز�نيتك عليك مببلغ )1500( دولر�ً 

بعد �لنفقات.

وعلى �لأرجح �أنك �ستجني �أكرث من ذلك. ويف �لو�قع ناأمل �أن تكون قيمة 
�لتربعات �أكرب من ذلك، م�سيفًا �إىل �إجمايل �لعائد )1000( دولر �أخرى على 
�لأقل. و�لأمل �حلقيقي هو �أن تنفق �أقل من )25( �سنًتا مقابل كل دولر يتم 
�إنفاقه على ر�سالة بريدية كهذه. فاإذ� بلغت �لتكاليف )1000( دولر، فهذ� 

يعني �أنك تريد جمع )4000( دولر�ً.

ميز�نية  �ل�سعب و�سع  �لبد�ية! من  �إىل ذلك يف  ت�سل  �إذ� مل  تقلق  ولكن ل 
��ستخد�م هذ�  و�أنك مل حتاول  بياناتك �سغرية  قاعدة  �إذ� كانت  �لهدف  لهذ� 
ا �أن تدرك �أن كل موؤ�س�سة  �لأ�سلوب جلمع �لتربعات من قبل. ومن �ملهم �أي�سً
لديها جمموعة متنوعة من �لعو�مل - من �ملوقع �إىل �لر�سالة - �لتي توؤثر ب�سكل 
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كبري على �لتكلفة لكل دولر يتم جمعه. ويعترب �إنفاق ربع دولر �أو �أقل مقابل 
ولكن  �لعام(،  �ملتو�سط  �لو�قع  يف  هي  �سنًتا   20( جيد  هدف  هو  دولر  كل 

ظروف معينة قد متنع منظمتك من جمع �لأمو�ل بهذ� �ملعدل.

�إن �ل�سبب �لرئي�سي للتمرين �أعاله هو �لتاأكد من �أن لديك خط �أ�سا�ض جيد. 
فاإذ� كان متو�سط �ملنحة �سغري�ً جًد� وكانت تكاليفك مرتفعة جًد�، فهذ� يعني 
من  ممكن  قدر  �أكرب  نقل  �إىل  بحاجة  باأنك  �سيخربك  �لعملية  تقدير  موؤ�رض  �أن 
�لربيد  ��ستخد�م  فكرة  �إلغاء  �أو  �لإمكان،  قدر  �لتكاليف  خلف�ض  حمليا  �لعملية 
و��ستبدلها بالت�سال �لهاتفي )�ملزيد حول ذلك يف نهاية هذ� �لف�سل(، و�لذي 

ي�ستغرق عمالة �أكرث ولكن بتكاليف مادية �أقل.

العودة إلى قاعدة بياناتك
مل تكن ليند� متاأكدة من �أين تبد�أ. كانت لديها قائمة من �ملانحني �ملتربعني من 
�لعام �ملا�سي و�لتي ��ستخرجتها بها من �ل�سجالت. كل �سيء قبل ذلك مل يكن 
�أن كل ��سم لديها كان ب�سبب وجود  �أقل تقدير، كانت تعرف  موثوقا. على 
�سخ�ض ما مهتم مبا فيه �لكفاية لإعطاء �ملعلومات للجمعية �لتاريخية. حولت 
منها  وطلبت  �ل�سجالت  لأمينة  عليها  عرثت  �لتي  �ل�سجالت  جميع  ليند� 

�إدخالها بنف�ض منط �لتن�سيق �لقيا�سي �لذي �أن�ساأته يف قاعدة بياناتها �جلديدة.

يجب �إدخال �لأ�سماء بنف�ض �لطريقة �لتي كتبت بها �إليك. فعلى �سبيل �ملثال، 
�إذ� كتب �سخ�ض ما "�ل�سيد و�ل�سيدة ديفيد �سميث، " فيجب �أن تبد�أ ر�سالتك 
هكذ�، وينبغي �أن تكون كذلك يف قاعدة �لبيانات. يف منوذج قاعدة �لبيانات 
ومنوذج  �لأخري،  لال�سم  و�أخرى  �لأول  لال�سم  خانة  توجد  �لإنرتنت،  على 
�لتحية. هذ� ي�سمح لك بتتبع �ل�سم �لأول لل�سيدة �سميث، مع �إر�ساله بالربيد 
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فال  �لأ�سخا�ض،  من  لكثري  مهمة  ق�سية  �لأ�سماء  متثل  �أن  وميكن  �لعنو�ن.  �إىل 
يجب �أن ن�سع �لفرت��سات حولها. 

وبينما كانت �أمينة �ل�سجالت تعمل على ذلك، �ت�سلت ليند� مبكتبني للربيد 
قاعدة  لهم  ليند�  �أر�سلت  تعرفه،  �سخ�ض  على  عثورها  ومبجرد  منطقتها.  يف 
بيانات بالأ�سماء �لتي قامت بالنتهاء منها. فقام مكتب �لربيد مبر�جعة جميع 
�أن تنفذ  �لأ�سماء و�لعناوين للتاأكد من �سحتها. وتعد هذه خدمة قيمة يجب 
مرة و�حدة يف �ل�سنة للتاأكد من �أنك ل تنفق �لأمو�ل يف �لإر�سال �لربيدي �إىل 

�لأ�سخا�ض �لذين �نتقلو� �إىل عناوين �أخرى.

كتابة رسالتك
�لعديد  �لكتابة، وهناك  �سكل غري عادي من  للتربع" هو  �لتما�ض  "خطاب 
من �لطرق لكتابته، وجميعها لها فو�ئد. كما �أن هناك �لعديد من �لكتب حول 
�لكتابة �جليدة ملثل هذ� �خلطاب بناء على در��سات حتدد معدلت �ل�ستجابة 
لأمناط خمتلفة من �لر�سائل �ملر�د كتابتها. ويالحظ �أن �لر�سائل �لتي يزيد طولها 

عن �سفحتني عادة ما متيل �إىل �حل�سول على ردود �أف�سل.

تكن  مل  ما  �أنه  �إىل  �أ�سري  لكنني  للباحثني،  �جليدة  �لبيانات  حول  �أجادل  لن 
هذه  معظم  توؤثر  �أل  �ملحتمل  فمن  لالأ�سماء،  جًد�  كبرية  بيانات  قاعدة  لديك 
�لعو�مل على عائدك باأي طريقة ذ�ت معنى. �لنقطة �لأكرث �أهمية بالن�سبة لك 
و�أهمية  مربر�ت  يو�سح  جيد  ب�سكل  ومكتوب  �سادق  خطاب  �سياغة  هي 

�لتربع �ملطلوب.

قم �لآن بتحرير �لر�سالة. �إذ� كنت قد �أجريت مثل هذه �لند�ء�ت بانتظام يف 
�ملا�سي، ولديك قاعدة بيانات كبرية من �ملانحني �ملتربعني، ف�سي�ساعدك ق�ساء 
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بع�ض �لوقت يف تعلم وتطبيق هذه �ملعلومات يف �حل�سول على �ملزيد من �لعائد 
من هذه �لر�سائل.

�لبحث عن  �لآن يف  �ساعات طويلة  ق�ساء  فاإن  للتو  بد�أت  قد  �إذ� كنت  �أما 
�لأوىل  �ل�سنة  ر�سائل  نخرج  فقط  دعنا  تاأخريك.  �إىل  �سيوؤدي  مثالية  ر�سالة 
http:// على  �لإنرتنت  عرب  ر�سالة  منوذج  على  �لعثور  ميكنك  �لربيد.  عرب 
forsmallnonprofits.com/special-downloads-for-the-

  /little-book-of-gold

�إىل ذلك، فاأو�سي بالحتفاظ مبلف جلميع ر�سائل �للتما�ض �لتي  بالإ�سافة 
ت�ستقبلها، و�نتبه �إىل �لر�سائل �لتي تلهمك وتقنعك باملنح.

لرتكيب  منوذجًا  ��ستخدم  فاأنني  �لتما�ض،  خطاب  لكتابة  �أجل�ض  وعندما 
�لر�سالة ��ستح�رضه يف ذهني. �سوف �أ�سحبك خالل عملية كتابته.

الخطوة 1: حدد درجة اإلقناع لديك
ل �أن �أقوم ب�سياغة  قبل �أن تبد�أ �لكتابة، يجب �أن تعرف ما �لذي تريده. �أنا �أف�سّ
م�سودة جلملة "�ملو�سوع". لي�ست هذه هي �جلملة �لأوىل من �لر�سالة - على 
�لرئي�سية.  �جلملة  ولكنها  �لثانية،  �أو  �لأوىل  �لفقرة  نهاية  �ستكون يف  �لأرجح 
وعندما تكتب �لفقرة �لأوىل �أو �لثانية، ف�ستكون هذه هي �جلملة �لتي تهدف 

�إليها:

جمتمع  يف  �ملتحف  على  و�ملحافظة  �لإبقاء  يف  دعمكم  ي�ساعدنا  "�سوف 
رو�س�سرت للفنون."

"�إن �لعطاء ملوؤ�س�سة �سمولفيل لالإيدز يعني �أنه باإمكاننا زيادة عدد در��سات 
�لتعليم و�لتو��سل كجزء من جهودنا لوقف �نت�سار �لإيدز يف منطقتنا."
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خالل  من  جمتمعنا  �أطفال  خدمة  نحو  مبا�رضة  تربعك  توجه  �سوف   "
م�ساعدتهم بعد �ملدر�سة مع مدر�سني متخ�س�سني."

لحظ �أن كل جملة ت�سع "�ملنظمة" يف �سياقها مع �سيء �أكرب منها. �إن �لهدف 
�أو  �لإيدز،  �نت�سار  ووقف  �لفنون  يف  �مل�ساعدة  هو  للمانحني  تو�سحه  �لذي 

تعليم �لأطفال. �ملنظمة غري �لربحية لي�ست �سوى قناة لتحقيق هذ� �لهدف.

الخطوة 2: ابدأ رسالتك بطريقة صحيحة
" يف �ل�سطر �لأول. هذه �لنجمات �لثالثة �سوف  �أوًل: �كتب "عزيزي 
تذكرك باأن هذه �لر�سالة حتتاج �إىل دجمها مع قاعدة �لبيانات. ل تكتب، "عزيزتي 
ميلي�سا"، وتتوقع �أن تتذكر تغيريه يف وقت لحق. من �ملحتمل �أن ينتهي بك 

�لأمر �إىل طباعة )1000( ر�سالة تبد�أ جميعها ب� "عزيزتي ميلي�سا".

يف  للبدء  بحاجة  �أنت  لك،  �ملتربعون  يقدمه  �أن  تريد  ما  حددت  وقد  �لآن 
كتابة ر�سالتك �ملوجهة نحو هذ� �لهدف. وفيما يلي بع�س �لأفكار �لتي ميكن �أن 

ت�ساعدك على بدء ر�سالتك:

 ��ست�سهد باقتبا�ض جيد من م�سدر �أخبار �أو �سخ�ض بارز يف جمتمعك.

�أوًل على  �أن حت�سل   �سارك ق�سة جناح عن �سخ�ض تخدمه )ولكن تذكر 
�إذن منه(.

 �سارك ق�سة متربعني حول �سبب �سعورهم بالر�سا لتربعهم ملنظمتك.

 �أعد تعريف موؤ�س�ستك. )"معظم �لنا�ض يعتقدون �أننا جمعية ر�ئدة، لكن ما 
ل يرونه هو �لعمل �لذي نقوم به مل�ساعدة �لأ�رض، وتعليم �لأطفال �أهمية �لتاريخ، 

وبناء جمتمع مرت�بط قوي"(.   
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 �أو بب�ساطة �أِعد تقدمي نف�سك )"على مد�ر �ل�سنو�ت �لع�رض �ملا�سية، عملت 
تاريخ  مع  للتفاعل  �سمولفيل  �سعب  �إلهام  على  �لتاريخية  �سمولفيل  جمعية 

مدينتنا �لعظيمة"(.

ل ت�ستخدم �أكرث من فقرة �أو فقرتني للو�سول �إىل �جلملة �أعاله. ل تقع يف 
خطاأ �ل�ستمر�ر حتى �لنهاية، فاجلهات �ملانحة حتتاج �إىل معرفة �سبب �لر�سالة 

منذ �لبد�ية، فهو لي�ض �رض�ً.

الخطوة 3: أجب على السؤال الكبير: لماذا يجب أن 
أهتم؟

مبجرد �أن تبد�أ خطابك وحتدد طلبك، تكون �ملهمة �لتالية هي �لتو�سيح �أكرث 
قليال. يجب �أن يكون ذلك يف فقرتني �إىل �أربع فقر�ت. وهنا حتتاج �لتو�سع يف 
مو�سوعني: �أهمية �لحتياج، وملاذ� موؤ�س�ستك هي �لتي تعمل على �سد ذلك 

�لحتياج.

�إذن... ما هو �لحتياج؟ ح�سًنا، لقد بد�أنا بالفعل يف حتديد ذلك �لحتياج 
�لذي �سيكون مر�دفا ملهمتك، �أو يرتبط بها �رتباطا وثيقا. �إنه لي�ض عنك، �إنه 
جيد�ً  مو�سعًا  يكون  �أن  ميكن  وهذ�  بخدمتهم،  تقوم  �لذين  �لأ�سخا�ض  عن 
لبع�ض �لإح�ساء�ت )"وفقا لدر��سة حديثة، فاإن �لأطفال �لذين يتلقون درو�سًا 
بعد �نتهاء �ليوم �لدر��سي من �ملرجح �أن مقدرتهم �ستكون 10 مر�ت �أعلى يف 

.)...

عند بدء هذ� �جلزء من �لر�سالة، فكر يف ما جاء قبل �جلملة وقبل �نتهائها ب�سيء 
مثل "... �ساعدنا يف �حلفاظ على �ملتحف يف مركز جمتمع روت�س�سرت للفنون 
". لقد حان �لوقت لتكون �أكرث حتديد�ً: هل تريد �لكتابة عن �لطالب �لذين 
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�أن يكونو� معروفني؟  �إىل  �لذين يحتاجون  �لفنانني  �إىل �لإثر�ء فنيًا؟  يحتاجون 
�ملجتمع �لذي يحتاج �إىل فر�سة لالطالع على �لفن؟

قد تكون كلها على قدم �مل�ساو�ة. �لأمر مرتوك لك ملعرفة ما �لذي �سيكون 
مقنعا ومقبوًل �أكرث لدى �ملتربعني.

هناك بع�ض �لطرق �لتي قد ت�ساعدك على معرفة ما �سريوق لهم. ميكنك �أن 
ت�ساأل �ثنني من �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة عن �أكرث ما يعجبهم يف منظمتك. ميكنك 
�أ�سا�ض قر�رك على �ملعلومات �لتي لديك بالفعل حول درجة �لإقبال  �أن تبني 
�لبيانات  قاعدة  ن�سف  �إىل  ر�سالة  �إر�سال  �أي�سا  وميكنك  �لرب�مج،  بع�ض  على 
يح�سل على  منها  �أيا  ملعرفة  �لأخر  �لن�سف  �إىل  �أخرى  �خلا�سة بك، وو�حدة 
��ستجابة �أف�سل )�ستكون �لنتيجة �أف�سل �إذ� كانت لديك قاعدة بيانات كبرية(. 
قر�ر  �أف�سل  د�ئًما  �أنا   - �لد�خلي  �لقر�ر من خالل حد�سك  �تخاذ  �أو ميكنك 
�حلد�ض �لد�خلي.  كما قد حتاول �لتفكري يف �لربنامج �لذي ميكن �أن تر�ه يعر�ض 
ملدة 30 ثانية على قناة �أخبار حملية، فاإذ� كان من �ملمكن �أن يكون مقبول يف 

�لقناة �لتلفزيونية، فمن �ملحتمل �أن يكون مقبول �أي�سا يف ر�سالتك.

�لآن بعد �أن تو�سعت يف �حلديث عن �لحتياج، �نتقل �إىل موؤ�س�ستك. فاإذ� 
�ست�ساعد  كيف  ف�سف  حياتهم،  يف  للفن  �لطالب  �حتياج  مدى  عن  حتدثت 
�لأ�سخا�ض  و�إذ� حتدثت عن حمنة  �لحتياج.  �سد هذ�  لدينا على  �لفن  درو�ض 
�مل�سابني بالإيدز، فتحدث عن مدى �أهمية دور�لتعليم �لذي تقدمه يف �لتوعية 

لوقف �نت�سار �ملر�ض - وهذ� هو �ملو�سع �ملنا�سب للتحدث عن موؤ�س�ستك.

الخطوة 4: المنحة
لقد حان �لوقت للعودة �إىل �ملنحة. فبعد �لتحدث عن موؤ�س�ستك، تكون قد 
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قدمت متهيد�ً جيد�ً للحديث عن �ملنحة �لتي تريد متربعك �أن يقدمها.

من �ملحتمل �أنك ر�أيت هذ� كثرًي�. "تربعًا بقيمة 65 دولًر� فقط ميّكن طالًبا 
�آخر من �حل�سول على م�ساعدة ما بعد �لدو�م �ملدر�سي ملدة �سهر، وتربعًا بقيمة 
150 دولر يوفر �لكتب �ملدر�سية �جلديدة ملدة عام للطالب �ملجتهد �لذي ل 
ي�ستطيع حتمل نفقاتها. كما �أن تربعًا بقيمة 550 دولر�ً يوفر درو�سا �سيفية 

حتمي �لطالب من �لتاأخر �لدر��سي ". وهكذ�.

هذه طريقة فعالة لتحديد بع�ض م�ستويات �لتربعات، ولكنها تاأتي مع �ثنني 
من �ملخاطر.

متّكن  دولر�   70" كتابة  معقول.  يبدو  �لتربع  م�ستوى  �أن  من  تاأكد  �أوًل: 
تدفع  ملاذ�   " يفكر:  �جلميع  �سيجعل  جديد"  مدر�سي  كتاب  �رض�ء  من  �ملكتبة 
�ملكتبة �لكثري للكتب �ملدر�سية؟ " حتى لو كانت هناك �إجابة جيدة، فاأنت ل 

ترغب يف �إثارة �أي �سوؤ�ل.

ثانياً: ل تعيق نف�سك بطلب مبلغ منخف�ض للغاية. كتابة ")15( دولر�ً توفر 
�أي�سا  �لأف�سل  من  ولكن  �سحيحًا،  يكون  قد  للطالب  �لفنون  مادة  �إمد�د�ت 
يكون  �أن  منها )15( دولًر�. يجب  تبلغ كل  تربعات عديدة  �حل�سول على 
ليند�  هدية  كانت  هديتك.  متو�سط  من  �أكرب  تطلبه  �لذي  للمبلغ  �لأدنى  �حلد 
تطلب  وعندما  دولًر�.   )20( هي  �لتاريخية  للجمعية  بالن�سبة  �سيوًعا  �لأكرث 
)40( دولر� فهذ� يعني �أنها ميكن �أن تزيد من بع�ض هذه �لتربعات بن�سبة ت�سل 

�إىل 100 ٪، مما يزيد متو�سط حجم �لتربعات ب�سكل عام.

يقرتح بع�ض �خلرب�ء �أرقاًما حمددة )مثاًل: 42.58 دولًر� توفر ..."( عندما 
ر�أي قوي حقا يف هذ�  لدي  لي�ض  �أكرث م�سد�قية.  بذلك هذ� لأنهم  يقومون 
دولر   )2.58( على  ح�سولك  يعني  دولر�ً   )42.58( طلب  هل  �ل�ساأن: 
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على  حت�سل  �أنك  يعني  �أم  دولًر�،   )40( مببلغ  تربع  قد  �سخ�ض  من  �إ�سافية 
)2.42( دولر �أقل من �سخ�ض من �ساأنه �أن يعطي )45( دولر�؟ ل �أعرف 
�إذ� كان باإمكان �أي �سخ�ض �لإجابة على هذ� �ل�سوؤ�ل بالتاأكيد. لكن يف ر�سالة 

�للتما�ض، رمبا لن يكون هذ� �لنوع من �لأمور مهًما للغاية.

الخطوة 5: الخت������ام
�إنهاء �لر�سالة هو يف �لو�قع �أ�سهل �أجز�ئها: فقط ��سكر �ملتربع.

 "�سكر� لك على تفكريك يف �لتربع للجمعية �لتاريخية".

 "�سكر�ً لك على تفكريك يف �لتربع لدعم �لتوعية و�لتثقيف بالإيدز".

كما �أنها لي�ست فكرة �سيئة �أن تكتب �سيًئا على غر�ر "�إذ� كانت لديك �أي 
�أ�سئلة حول بر�مج �ملتحف، فاأرجو �أل ترتدد يف �لت�سال بي ".

الخطوة 6: التوقي�������ع
توقيع �ملدير �لتنفيذي لن يكون �سيًئا �أبًد�، ولكن توقيع رئي�ض جمل�ض �لإد�رة 
رمبا يكون �أف�سل. �كتب �لر�سالة بنف�سك، �طلب من �أحد معارفك حتريرها، 
ثم قدمها �إىل رئي�ض جمل�ض �لإد�رة للمو�فقة عليها )ناأمل �أن يكون فقط للمو�فقة 

و لي�ض للمر�جعة(.

جمل�ض  رئي�ض  من  فاطلب  �لفنية،  و�لدر�ية  �لتكنولوجيا  لديك  كانت  �إذ� 
�ل�سورة  مب�سح  قم  ثم  جيد،  وبقلم  مرتني  فارغة  ورقة  على  �لتوقيع  �لإد�رة 

�لأف�سل �سوئيا و�دجمها يف �مل�ستند.
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الخطوة 7: ما بعد النص )تذكير(
"ما بعد �لن�ض" )PS()Post Script( )تذكري( طريقة جيدة  تعد �لر�سالة 

للتذكري و�لدعوة �إىل �لعمل.

بطاقات  عرب  �ملتكررة  �لتربعات  �لآن  �لتاريخية  �جلمعية  تقبل   - "تذكري 
�لئتمان و�خل�سم" ... �إنها طريقة ر�ئعة لعر�ض دعمكم على مد�ر �لعام ".

يقدمون  �لذين  �ملانحني  جلميع  خا�سة  حفلة  ن�ست�سيف  نحن   - "تذكري   
منحة �أكرث من )100( دولر. ناأمل �أن نر�كم هناك!"

بطاقة ال��رد
يف  ت�سميمها  هي  طريقة  �أ�سهل  فاإن  بك،  �خلا�سة  �لرد  بطاقة  �إىل  بالن�سبة 
 ،)Word Microsoft( وورد"  "مايكرو�سوفت  �لن�سو�ض  حترير  برنامج 
�لنرتنت.  على  �لرد  بطاقة  عينة  على  �لعثور  ميكنك  �لطلب،  خطاب  مثل 
جيد�  و�ملطبوعة  �مل�سممة  �ملحرتفة  �لرد  بطاقة  على  �حل�سول  فاإن  وبالتاأكيد 
ميكن �أن ي�ساعد حًقا يف عملية �لرتويج و�لعر�ض. ويف كل �لأحو�ل، يجب �أن 

ت�سمل �لعنا�رض �لأ�سا�سية �لتالية:

 مكان ل�سم �ملانح. هذ� مكان جيد للطلب من �جلهة �ملانحة �أن يكتبو� كيف 
�لتي �ستحدد كيف  �لطريقة  �لتعريف بهم. ب�سكل عام، �ستكون هذه هي  يودون 

يجب �أن تتعامل مع تربعات �مل�ستقبل.

  مكان للمانح لتحديد �ملبلغ �لذي يود �لتربع به.

�ل�سهر،  بتفعيل بطاقات �لئتمان مرة و�حدة يف  بالفعل   نظًر� لأنك تقوم 
�لر�سالة جملة تقول:  لذ� �سّمن  للمتربعني.  نف�ض �خليار  تقدم  �أن  يجب عليك 
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"�أود �أن �أقدم تربعا يبلغ ....... �سهريا".

ا �إىل حتديد بطاقات �لئتمان �لتي تقبلها يف �لتعامل.  �ستحتاج �أي�سً

 �أ�سفل ذلك، حدد مكاًنا لال�سم �ملوجود على بطاقة �لئتمان، رقم بطاقة 
بطاقة  �إذ� كان معالج  ما  �ل�سالحية. حتقق من معرفة  �نتهاء  �لئتمان، وتاريخ 
�لرمز  �أم  �لبطاقة  ظهر  على  �ملوجود  �أرقام  �لثالثة  من  �لرمز  يطلب  �لئتمان 

�ملدون على �لفو�تري.

ضعها س������ويا 
لتجميع كل  لديك طابعة  �إذ� كانت  �لأ�سا�سية.  �لعنا�رض  �لآن جميع  لديك   
�لتي مت �حل�سول عليها  �لبيانات  فاأر�سلها �سويًا، مبا يف ذلك قاعدة  �سيء مًعا، 
من مكتب �لربيد. و�إذ� كنت تقوم باإعد�د �لر�سائل يف مكتبك، ف�سيتم يف هذه 
�ملرحلة دمج �ملر��سالت على �لكمبيوتر �خلا�ض بك وجتميع �ملغلفات ور�سائل 

�للتما�ض من خالل هذ� �لدمج على جهاز �لكمبيوتر.

ما أن يتم اإلرسال... الشكر
رمبا كنت تتوقع �لقليل من �لهدوء، ولكن ل يز�ل هناك عمل يتعني �لقيام به. 
فاأنت ل تز�ل بحاجة لكتابة ر�سالة �سكر. قم بذلك كثرًي! �سيء و�حد يجب �أن 

تفعله �أكرث بكثري مما كنت معتاد�ً عليه وهو �سكر �لنا�ض.

 Grand( �سينما"  "جر�ند  يف  هنا.  �لإب��د�ع  من  �لقليل  حتقيق  ميكنك 
Cinema(، قمنا بق�ض �لفيلم من مقطور�ت �لأفالم و�أ�سفنا ب�سع بو�سات 
منه يف بطاقة �ل�سكر. ومتت طباعة بطاقة �ل�سكر م�سبًقا مع بع�ض �ملعلومات 
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حول �لفيلم نف�سه )�لغر�ض من �لعجلة �مل�سننة، وكيفية تخزين �ل�سوت( على 
جانب و�حد، وعبارة "�سكًر� لك" على �جلانب �لآخر. ومن خالل عدم كتابة 
"�سكًر� لك على هديتك"، ميكننا ��ستخد�م �ملالحظات للمتطوعني �أو لأغر��ض 

�أخرى.

يتما�سى مع مهمتنا،  مبا  بنا مثرية لالهتمام،  �ل�سكر �خلا�سة  كانت بطاقات 
�أنها رخي�سة ن�سبًيا، حيث كان لدينا عدد غري حمدود  و�لأف�سل من ذلك كله 

من �لأفالم.

لالهتمام  مثرية  بطاقة  كانت  فاإذ�  مبوؤ�س�ستك.  م�سابه  �سيء  هناك  يكون  قد 
بدرجة كافية مثاًل، فقد ميكن �أن ي�ستخرجها �ملتربعون �أو ي�سعونها يف مكان 

بارز.

لر�سائل  بدياًل  تكون  �أل  ينبغي   ،)PS( �خلطاب  نهاية  يف  �لتذكري  جمل 
�ل�سكر، بل يجب �أن تكتب ر�سالة �سكر ق�سرية تعيد �لتاأكيد على مو�سوعات 
"ر�سالة  �لتذكري  ر�سالة  و�أرفق  �ملذيل  �ملنظمة  بطباعتها على ورق  قم  �لر�سالة. 

�ل�سكر" معا يف �لظرف.

مبثابة  �لر�سالة  "هذه  تكتب،  �أن  يجب  �لر�سالة  مبوجب  �أنه  هو  هنا  �ملفتاح 
ي�ستطيع  "حتى  �لتاريخية  �سمولفيل  �إىل جمعية  مببلغ )***$(  للتربع  �إي�سال 
�ملانح �أن ي�ستخدمها لغر�ض �سجله �ل�رضيبي )للمانحني �لذين يقدمون �أكرث من 
تربعات  يقدمون  �لذين  للمانحني  بالن�سبة  �ل�سنة - وخا�سة  )50( دولر يف 
متكررة - يجب عليك �أي�سا �إر�سال �إي�سال بجميع �لتربعات �لتي قدمت يف 

�ل�سنة بحيث يكون لديهم �ملعلومات �ل�رضيبية �ل�سحيحة بحلول 31 يناير(.

جهز �لر�سالة، ور�سالة �لتذكري لالإر�سال. ينبغي �أن يتم �لرد يف غ�سون �أ�سبوع 
على �لأكرث، ويف�سل �أن يكون خالل يومني.
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باملانحني  �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة �لت�سال  ليند� قد طلبت من  �أن  ا  �أي�سً تذكر 
كلما و�سلت  وكانت  و�سكرهم.  دولر�ً  يزيد عن )50(  تربعًا  قدمو�  �لذين 
تربعات، �أر�سلت �لأرقام )كل ما كان لديها( لأع�ساء جمل�ض �لإد�رة عرب �لربيد 

�لإلكرتوين ليقومو� بالت�سال بهم.

الج�دول الزمن�����ي
�إذ� كنت تهدف �إىل �إر�سال ر�سائلك �لربيدية �إىل �ملتربعني يف وقت معني - 
على �سبيل �ملثال، يف نهاية �لعام، كما كان هدف ليند�، فيجب �أن تكون لديك 

فكرة عن �ملدة �لتي �ست�ستغرقها هذه �لعملية.

 �أو�ئل �أكتوبر: بد�أ موظف �ل�سجالت �لعمل على قاعدة �لبيانات. وجدت 
ليند� طابعة للمكاتبات و�لأظرف.

�ملكتملة  �لبيانات  قاعدة  و�أر�سلت  �لر�سالة  ليند�  �أكتوبر: كتبت  منت�سف   
�إىل مكتب �لربيد.

 �أو�خر )�أكتوبر(: عر�ست ليند� �لر�سالة على �أحد �أ�سدقائها وعلى رئي�ض 
�ملجل�ض وح�سلت على ن�سخة نهائية معتمدة.

 �أو�ئل نوفمرب: �أن�ساأت ليند� بطاقة �لرد و�أر�سلتها مع قاعدة �لبيانات، ثم 
�إىل �لطابعة ل�ستكمال طباعة �لورق و�ملغلفات.

 منت�سف نوفمرب: �أكملت �لطابعة كل �سيء و�أر�سلت �لر�سائل �إىل مكتب 
�لربيد.

 �أو�خر نوفمرب: قام مكتب �لربيد بالتو�سيل و�إر�سال �لر�سائل.

 �أو�ئل )دي�سمرب(: نظًر� لإر�سال �لر�سائل با�ستخد�م �ل�سعر �ملنخف�ض، فقد 
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�أخذت من �لوقت مدة �أ�سبوع يف �لو�سول. ومل ي�ستلم �ملانحون �لر�سائل حتى 
8 دي�سمرب.

�أن تتوقع ع�رضة �إىل �ثني  �إذ� كان عليك �لقيام بكل عمليات �لطباعة، فيجب 
ع�رض �أ�سبوًعا. �إذ� كان لديك بالفعل �لأظرف و�لقرطا�سية ومل تكن هناك حاجة 
�أقل من �سهرين،  �إر�سال بريد يف  �لبد�ية، فيمكنك  بياناتك من  �إن�ساء قاعدة  �إىل 

على �لرغم من �أن �سهرين ل يز�لن �لرهان �لأكرث �أماًنا. 

ن�سبة  من  منده�سة  ليند�  كانت  �لو�سول،  يف  �لتربعات  ب��د�أت  عندما 
�ل�ستجابة. لقد حددت ميز�نية لتحقيق عائد بن�سبة 5٪ ولكنها ح�سلت على 
10٪. كان متو�سط �ملنحة )40( دولًر�، وهو �أقل مبلغ طلبته يف �لر�سالة. قدم 
�لكثريون تربعًا بلغ )20( دولر�ً �أو )25( دولر�. ولكن كانت هناك جمموعة 
منهما.  لكل  دولر�ً   )260( �سخ�سان  ودفع  دولر�ً   )130( منحت  �سغرية 
�أكرث  �أو  بالت�سال بكل �سخ�ض منح )50( دولًر�  �لإد�رة  �أع�ساء جمل�ض  وقام 
)�أي ما جمموعه حو�يل 30 �سخ�سا، مما يعني �أن كل من �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة 

�لت�سعة قام بثالث �إىل �أربع مكاملات(.

قدرها  بتكلفة  دولر�ً   )3  940( ليند�  ر�سالة  جلبت  �ملجمل،  يف 
1( دولر�ً جمعتها من جمل�ض �لإد�رة  )1000( دولر، ي�ساف �إىل )720 

5( دولر�ً حتى �لآن. و�ملوظفني، حيث نتجت جهود ليند� على )660 

لقد �أ�سافت �لوقت �لذي ق�سته هي وموظف �حل�سابات يف �مل�رضوع: من 
�إن�ساء قاعدة �لبيانات �إىل كتابة �لر�سالة �إىل �إد�رة �لطباعة و�ملر��سالت �إىل �إد�رة 
ر�سائل �ل�سكر، وقدرت بحو�يل 40 �ساعة من �لعمل على مدى ثالثة �أ�سهر، 
98( دولًر� يف �ل�ساعة، وهو نف�ض �ملعدل تقريًبا ملا  مما يعني �أنهم قد جمعو� )5
جمعته من �ملجل�ض. )ويف �لنهاية، �سيكون �لوقت �مل�ستثمر يف طلبات "�لهدية 
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�لكربى" �سيكون �أكرث ربحية من �لوقت �مل�ستثمر يف �ملر��سالت. ولكن منذ 
�أن طلبت ليند� ب�سع مئات من �لدولر�ت على �لأكرث من �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة 

لأول مرة، مل يبلغ معدل �ل�ساعة �أعلى ما ميكن. 

ا �أنها �سرت�سل خطاًبا �آخر يف مايو جلميع من يف �لقائمة �لذين مل  قررت ليند� �أي�سً
يتربعو�. فاإذ� تربع )10٪( ب�سبب �لر�سالة �لأوىل، فاإنها تت�سور �أنه ميكن �حل�سول 

على )5٪( من �لر�سالة �لثانية.

بعض المالحظات حول ردود الجهات المانحة
من  ن�سيبها  لليند�  كان  ناجح،  ب�سكل  �ملر��سالت  عملية  ت�سري  كانت  بينما 
بع�ض  بذلها ق�سارى جهدها، كان هناك  �لرغم من  �لغريبة. وعلى  �ملكاملات 
�ملت�سلني �لذين �سعرو� بال�سيق من تلك �لر�سائل �لتي تطلب �ملال منهم و�أر�دو� 

�أن حتذفهم من �لقائمة.

مل تقلق ليند� كثرًي� ب�ساأن �ملكاملات �لأوىل، حيث �عتربت �أنها كانت مفيدة 
ملعرفة  و�أي�سا  ر�سائلها،  على  �حل�سول  يريدون  ل  �لذين  �لأ�سخا�ض  ملعرفة 
�لأ�سماء �لكثرية �لتي دونت قبل �أن تبد�أ هي يف �جلمعية �لتاريخية وقامو� بتغيري 
�أ�سمائهم يف هذه �لأثناء حيث �نه هناك �أ�سخا�ض لديهم بع�ض �لنقاط �حل�سا�سة 

جتاه تلك �لق�سايا و�لتي قد توؤدي �إىل �حتجاجهم عليها.

قامت ليند� بتعديل جميع �لأ�سماء و�ساألت �لأ�سخا�ض �لذين ل يرغبون يف 
�لن�رضة  على  �حل�سول  يف  يرغبون  يز�لون  ل  كانو�  �إذ�  �لربيدية  �لر�سائل  تلقي 
�ختيار لأولئك  به خانة  �لبيانات  �إىل جدول  �أم ل. و�أ�سافت عمود�ً  �لدورية 

�لذين ل يرغبون يف �لتربع باملال ولكن يريدون �إر�سال �ملعلومات.
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و�نتابها  ليند� على حني غرة،  �أخذ   - �لغا�سب  �ملتطوع   - �لأخري  �لت�سال 
�لقلق من �أنها رمبا تكون قد �أ�رشت بعالقة �جلمعية �لتاريخية مع �ملتطوعني من 
خالل �إدر�ج �أ�سمائهم يف �ملر��سالت؛ وهذ� غري �سحيح. هناك نقطتان مهمتان 

�إذ� كنت قلًقا ب�ساأن طلب �لأمو�ل من متطوعيك:

و�إذ�  معك.  ويتعاطفون  يتطوعون  �ل�سبب  لهذ�  يحبونك.  �ملتطوعون   -1
�لعطاء  يف  رغبة  �أكرث  ف�ستجدهم  و�أخالقية،  مهنية  بطريقة  �ملال  منهم  طلبت 
من غريهم، وت�سمينهم يف طلب �لعطاء ل غبار عليه. و�إذ� تربعو�، فا�سكرهم 

�سخ�سيا يف �ملرة �لقادمة �لتي تر�هم فيها. و�إذ� مل يتربعو� فال تثري �لأمر.

 - �ل�ساأن  هذ�  يف  �آخر  �سخ�ض  �أي  �أو   - �ملتطوعني  معاملة  �إىل  حتتاج   -2
وخا�سة  �ملال،  منه  يطلب  عندما  "ل"  قول  على  قادر  �جلميع  كنا�سجني. 
عندما يكون ذلك �لتو��سل باإر�سال �لر�سائل مثال. ميكن للنا�ض د�ئما �لرف�ض، 
وعندما يحدث ذلك، يجب �أل يكون هناك توبيخ بالذنب ويجب �سكرهم 

ل�سماعك.

�ملتطوعة  �ملال. حتدثت  ب�ساأن  �لأ�سخا�ض من م�سكالت كبرية  بع�ض  يعاين 
"تدفع  �أن  ُيتوقع منها  �ملالية، وكيف ل  �لتز�ماتها  "ليند�" عن  ب��  �ت�سلت  �لتي 
لتكون متطوعة"، و�أنها تربعت بالوقت للجمعية �لتاريخية وتت�ساءل �لآن عما 

�إذ� كانت تريد �أن تتقدم بنف�ض ذلك �لتربع.

تتطلع  ل  بالتاأكيد  باأنها  �ملتطوعة  لإب��الغ  جهدها  ق�سارى  ليند�  بذلت 
تاأمل  �أنها  للح�سول على تربع منها، و�سكرتها ب�سدة على تطوعها، و�أبدت 
��سمها من قائمة  �إذ� كانت ترغب يف حذف  �أن ت�ستمر معهم، و�ساألتها عما 

�لر�سائل �لربيدية يف �مل�ستقبل.
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تلقى  �سخ�ض  �أي  من  ب�سهولة  ياأتي  �أن  ميكن  �ملكاملات  من  �لنوع  هذ� 
�ملر��سالت. ولكن ل ميكن �لتنبوؤ بها �أو منعها، بل يتم تقليلها فقط.

إرسال المراسالت ال يعني بالطبع أنها لهدف طلب 
المنح 

�أر�سل ر�سالة �إخبارية �إىل �ملانحني وغري �ملانحني. �أو دعوة ملحا�رضة، و�طلب 
منهم �لتطوع يف "حملة نظافة �ملنتزه ". ومهما كان �حلدث �أو �لفعالية، فينبغي 

�إ�رض�ك �جلهات �ملانحة �خلا�سة بك فيه.

�لآخرون  يعرف  لكي  فر�سة  �إنها  روتيني.  عمل  �أنه  على  هذ�  �إىل  تنظر  ل 
ا  �أي�سً �إنها  مل�ساعدتكم، كما  �لعون  يد  مد  �أو حتى  �أنت ومنظمتك.  تفعله  ما 
فر�سة للتعرف على �ملتربعني و�ملانحني �ملحتملني. ل تتعامل مع هذه �لفر�ض 
مثل بائع متجول. كن نف�سك. �سارك حبك ملنظمتك مع �لآخرين و�ستبد�أ يف 

تكوين فكرة جيدة عن من ي�ساركك نف�ض �ل�سغف.

هذ� �سبيه بح�سابنا لعدد �ملر�ت �لتي حاولت فيها ج�ض نب�ض �أع�ساء جمل�ض 
�لنب�ض  ج�ض  مر�ت  عدد  ز�د  وكلما  �لتربع.  منهم  تطلب  �أن  قبل  �لإد�رة 
�لقريب، �رتفع ما �ستح�سل عليه من تربع عندما تطلبه منهم مرة  و�لتو��سل 

�أخرى.

�لإلكرتوين،  �لربيد  عرب  �لإ�سافية  �للم�سات  بهذه  �لقيام  باإمكانك  كان  �إذ� 
فافعل ذلك بكل �لو�سائل! ميكن �أن يوفر لك �لربيد �لإلكرتوين �لكثري من �ملال، 
لأن تكلفة �ملر��سالت غري �ملخ�س�سة جلمع �لتربعات ميكن �أن تزيد. ومع ذلك، 

فاإن �لنفقات غالًبا ما ت�ستحق �لت�سال �لإ�سايف.

�أي  �إر�سال  ينبغي عليك  �إنه ل  تقول  مالحظة جانبية: هناك مدر�سة فكرية 
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مو�د للمتربعني ل حتتوي على بطاقة رد. ل�ست متاأكًد� من �أن هذ� �ختيار جيد 
ملوؤ�س�سة �سغرية غري ربحية تكثف جهودها جلمع �لتربعات. ل ت�سغط عليهم، 
فاأنت تريد خلق ثقافة �لعطاء يف �ملتربعني، ول ميكنك حتقيق ذلك �إذ� �أن�ساأت 

ثقافة �ل�سوؤ�ل بدًل عنها.

الماراثون الهاتفي )Phone-A-Thon( )فوناثون(
Phone-( "فوناثون"  �أ�سلوب  �لربحية  غري  �ملنظمات  من  �لعديد  تف�سل 
A-Thon( عن �إر�سال بريد �إلكرتوين لأن �ملكاملة �لتليفونية �سخ�سية �أكرث من 

�إر�سال ر�سالة بالربيد، ولها عموًما معدل عائد �أعلى.

�أنا �أف�سل �ملر��سالت �لربيدية، ولكن يجب �أن نتطرق �إىل �أ�سلوب "فوناثون" 
�لهاتفي �أي�سًا.

يوفر �أ�سلوب "فوناثون" �لهاتفي مل�سة �سخ�سية للمتربعني، وميكن �أن يحقق 
عو�ئد �أعلى، لكنه يتطلب عمال مكثقا للغاية. قد ل ي�ستغرق �لربنامج �لهاتفي 
و�ستتغري  قائمتك  حجم  �ساعف  لكن  �لربيد،  من  بكثري  �أطول  وقًتا  �ل�سغري 
�لأ�سياء ب�رضعة. وميكن �أن يكون �لأ�سلوب �لهاتفي مرهًقا لك لأنه يعني �لعمل 

ل�ساعات �إ�سافية م�سائية.

غالًبا ما تقوم �ملنظمات غري �لربحية �لكبرية بتنظيم "فوناثون" هاتفي و�حد 
بعد �أ�سابيع قليلة من خروج �لربيد. وهذ� مينح �ملتربعني فر�سة لإر�سال تربعاتهم 
ا تذكري �سخ�ض ما باأنه كان  عرب �لربيد قبل �ملكاملة �لهاتفية. وميكن للمكاملة �أي�سً

ينوي �لعطاء. وب�سفة عامة فهذه �أد�ة فعالة ولكنها تتطلب عمال مكثفا.

�أو�سي  �أنني ما زلت  �إل  وعلى �لرغم من تكلفتها �لعالية من حيث �لعمالة 
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با�ستخد�مها مرة و�حدة للجهات �ملانحة �ملطلوب منها �لتربع و�لتي مل تتربع 
بعد �إر�سال ر�سالتني لها، �أو �أن تطلب من �ملجل�ض �لت�سال باملانحني �ملتربعني 

�ل�سابقني �أ�سحاب �أعلى تربع يف �لقائمة و�لذين مل يتربعو� هذ� �لعام بعد. 

��ستخد�مه  عند  فعالة  �أد�ة  تكون  �أن  �لهاتفي  "فوناثون"  لأ�سلوب  وميكن 
ب�سكل �سحيح، لكن بالن�سبة يل كمدير منظمة غري ربحية يف �لوقت �حلايل، 

فاأنا من �ملف�سلني لر�سائل �لربيد.

بعد انقضاء عام واحد
�لهدف من �إر�سال �لربيد يف �لعام �ملقبل ذو �سقني: زيادة عدد �لأ�سخا�ض يف 

�لقائمة، وزيادة حجم �لتربع من �أولئك �لذين يتربعون بالفعل. 

كل  فمثال،  �لر�سائل.  ت�سنيف  خالل  من  �لتربعات  �أحجام  زيادة  وميكن 
�سخ�ض تربع يف �لعام �ملا�سي قد يح�سل على خطاب يطلب منه تقدمي منحة 
�أكرب من تلك �ملذكورة يف ر�سائل �لأ�سخا�ض �لذين مل يتربعو�  متكررة مببالغ 
قبل ذلك. كما ميكن تخ�سي�ض عدد من �جلهات �ملانحة للقيام بالت�سال بهم 
عرب �لهاتف، �أو تقدمي طلب �لتما�ض للتربع لهم وجًها لوجه منك �أو من �أحد 
�لكبرية يف  �ملنح  �لإد�رة )�سوف نقوم بعمل تغطية لطلب تلك  �أع�ساء جمل�ض 

�لف�سل �خلام�ض(.

�سنتعامل مع كيفية زيادة حجم قاعدة �لبيانات يف �لف�سل �لتايل، وهو هدف 
ا. ليند� �أي�سً
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التطاب����ق والتناقض
و�أ�سلوب  �ملر��سالت  جتاه  به  �ساأ�سعر  ما  �أع��رف  ل  �لطويل،  �ملدى  على 

"فوناثون" �لهاتفي.

�أن  �ملمكن  من  �ملحمولة  و�لهو�تف  �ملت�سل  رقم  �إظهار  خا�سية  مثل  �أ�سياء 
يتم  لن  �لهاتفية -  �ملكاملات  نتيجة من خالل  تت�سبب يف عدم �حل�سول على 
�لتو��سل مع �لكثري من �لأ�سخا�ض �إذ� مل يتعرفو� على �لرقم وكان بالن�سبة لهم 
جمهول. ومن يعلم ما �لذي �سيحدث مع مكتب �لربيد، و�ىل ما توؤديه تكلفة 

�ملر��سالت؟

�لر�سائل  �أو  �لإلكرتوين  �لربيد  باأن  �لعو�ئق،  تلك  مع  �لعتقاد،  �ملمكن  من 
�ملانحه  �جلهات  �إىل  للو�سول  و�سهلة  رخي�سة  و�سيلة  تكون  �أن  ميكن  �لن�سية 
�ملتربعة. تلك �لأدو�ت تبدو ناجحة، لكن ل ميكنها حتى �لآن �أن تكون بدياًل 

لالأ�ساليب �لتقليدية جلمع �لتربعات.

ي�سعب �حل�سول على معدل �ل�ستجابة من خالل �لربيد، و�لر�سائل �لن�سية 
ل تز�ل غري معتمدة على نطاق و��سع )ولي�ست �سامنا جيد�ً نحو �حل�سول على 

تربعات �أكرب(.

لكن من �ملهم �أن تهتم بهذه �لفر�ض �جلديدة. �ختربها على جمموعات �سغرية 
من �ملانحني �ل�سغار لرتى ما حتققه. �إذ� كانت مر��سالتك ومكاملاتك �لهاتفية 

غري جمدية ولي�ض لها عائد، بالتاأكيد �سيكون لديك بع�ض �لبد�ئل لتحل حملها.
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مبوؤ�س�ستك  �ملهتمني  �لأ�سخا�ض  حمور  مركز  من  نعمل  نحن  تتذكر،  كما 
ور�سالتك، متجهني نحو �خلارج جتاه �لأ�سخا�ض �لأقل وعيًا و�هتمامًا بهدف 
�لعثور على �أكرب عدد ممكن من �لأ�سخا�ض �لذين ميكن جذبهم ليكونو� �أكرث 
على  للح�سول  جديدة  طرق  �إيجاد  �إىل  ا  �أي�سً نحتاج  كما  و�هتماما.  قربا 
�لتربعات من �أولئك �لذين تربعو� بالفعل. وهنا ميكن �أن تكون �لفعاليات ذ�ت 

�أهمية.

جلمع  �لكبري  �ملخطط  يف  و�لفعاليات  �لأحد�ث  �ستكون  �أين  لحظ  لكن 
�لتربعات. معظم �لفعاليات غري فعالة للغاية - ميكنك �رضف مئات �ل�ساعات 
من وقتك ووقت �ملتطوعني يف �لفعالية وحت�سل على �أقل مما حققته ليند�. ويف 
هذه �لعملية، �سوف ياأخذونك بعيًد� عن ر�سالة موؤ�س�ستك و�لأ�سو�أ من ذلك 

كله �أنك من �ملحتمل �أن ت�ساب بالإحباط و�لياأ�ض. 

ومن و�قع خربتي فاإن معظم �ملنظمات غري �لربحية ل متلك �ملهارة �لكافية 
فعالية  ننظم  "دعونا  �لأحيان  من  كثري  ويف  �لتربعات.  جمع  فعاليات  لإد�رة 

الفصل الرابع:
الفعاليات ستهلكك
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جلمع �لتربعات!" هو �لرد �ل�رضيع على كيفية جمع �لأمو�ل. حتى �أنني �ساأذهب 
�لتي تنظمها �ملنظمات غري  �لتربعات  �إن معظم فعاليات جمع  �لقول  �إىل حد 
�لربحية �ل�سغرية توؤدي �إىل خ�سارة �ملال، دون �أن تدرك �ملنظمة ذلك. لذ� فاأنا 

جاد عندما �أقول �إن هذه �لفعاليات �سوف توؤدي بك �إىل �لهالك!

اقتصاديات الفعالية: األساسيات
ت�ستند فعاليات جمع �لتربعات يف قاعدتها �لأ�سا�سية �إىل فكرة منح �ملتربعني 
�سيًئا ما مقابل تربعهم بخالف �لتعبري عن �ل�سكر و�لتقدير. و�عتماًد� على نوع 
�حلدث، قد متنحهم تقديًر� عاًما لهديتهم �أمام �أقر�نهم، �أو حفل ع�ساء، �أو �سيئًا 
ملعب  على  مثرية  مناف�سة  �أو  �ملثال(،  �سبيل  على  مز�د،  خالل  )من  ملمو�سًا 

ريا�سي مثاًل.

وهذ� �سيء جيد يف �لو�قع، باعتباره �أحد �لأ�سباب �لتي جتعل �لأحد�ث جيدة 
يبحث  �لذي  فال�سخ�ض  موؤ�س�ستك.  �ملحتملة من  �ملانحة  �جلهات  تقريب  يف 
بطولة  ي�سارك يف  �أن  ي�سعده  �سوف  مثاًل  �جلولف  يلعب  لكي  ذريعة  �أي  عن 
للجولف ل�سالح �أي منظمة حتى ولو مل يكن يعرفها. وهذ� يتيح لتلك �ملنظمة 
ودعمها  باملنظمة  مهتًما  �أ�سبح  فاإذ�  �أمامه،  ومهمتها  ر�سالتها  لو�سع  �لفر�سة 
�أكرث، فهذ� ر�ئع! و�إذ� مل يكن كذلك، فقد قدم �سيئا يف ملعب �جلولف على 

كل حال.

�إذن ما هي م�س��كلة �لفعاليات؟ هناك بع�ض منها، ولكنني �س��وف �أ�س��ري �إىل 
�أكربها وهي �لتكاليف.
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الموظفون: التكلفة التي التدركها 
�ساعات طويلة  ��ستغرقت  �مل�ستهدفة،  �لتربعات  ليند� يف جمع  تبد�أ  �أن  قبل 
2( دولر�ً  يف جتهيز �ملز�د �ل�سنوي للجمعية �لتاريخية. بلغت تربعاتها )500

يف تلك �لليلة. كيف ن�ستطيع �أن نقيم ونحكم ما �إذ� كان ذلك يعد جناحًا؟

�لذين ح�سلو� على  ليند� وموظفوها  �ساعة عملت  �لأول هو: كم  �ل�سوؤ�ل 
جمع  يف  ��ستغرقته  �لذي  �لوقت  مبتابعة  ليند�  قامت  �سابقة  �أق�سام  يف  �أجر؟ 
يف  نف�سه  �ل�سيء  تفعل  �أن  �إىل  بحاجة  نحن  �ملختلفة.  �مل�ساريع  يف  �لتربعات 
�لفعاليات - نريد �أن نعرف ما نتج من هذه �لفعالية: )50( دولًر� / �ساعة، 

)20( دولًر� / �ساعة، )10( دولر�ت / �ساعة؟

قدرت ليند� �أنها وموظفيها �أم�سو� )100( �ساعة يف �ملز�د، رغم �أنها تخيلت 
�أنها لو كانت تتبع �لأمر �أثناء عملها بدًل من بعد �لنتهاء من �لعمل، خلرجت 
بعدد �أكرب من �ل�ساعات. وح�سب تقديرها �لبالغ )100( �ساعة، فهذ� يعني �أن 

�ملوظفني قد حققو� )25( دولًر� / �ساعة يف �لعمل يف �ملز�د �لعلني.

�أن ليند� قامت  �إل  �إذ� كان كل هذ� �لعمل بدون مقابل.  لن يكون ذلك �سيًئا 
بح�ساب تكلفة وقتها ووقت موظفيها و�أدركت �أنها يف �ملتو�سط دفعت )15( 
دولر / �ساعة. وهذ� يعني �أن �ملنظمة غري �لربحية حققت )10( دولر�ت فقط 
يف �ل�ساعة �أثناء �لفعالية. حتى لو كان �ملوظفون يح�سلون على ر�تب فاإن تكاليف 
�ملوظفني قد ل تظهر يف ميز�نية �لفعالية، و�لتي حتتوي على �لإير�د�ت و�لنفقات 

دون تكلفة �ملوظفني، وبذلك ما ز�ل يتعني ح�ساب وقت �ملوظفني �أي�سا.

تكلفة الفرصة
ذلك.  ل�رضح  و�لقت�ساد  �لأعمال  بعامل  �ساأ�ستعني  �لنطالق:  نقطة  هي  ها 
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كان للجمعية �لتاريخية تكلفة �أخرى: تكلفة �لفر�سة؛ تكلفة �لفر�سة �لبديلة 
عبارة عن م�سطلح جتاري لو�سف �سيء ن�ستخدمه ب�سكل فطري كلنا نعرفه: 
دولر   )10 000( تنفق  كنت  �إذ�  و�حد.  وقت  باأمرين يف  �لقيام  ميكنك  ل 
على �سيارة جديدة، فال ميكن �أن تنفق نف�ض �ملبلغ لإعادة ت�سطيب حمامك. 
فعدم مقدرتك على �إعادة ت�سطيب �حلمام هو تكلفة �لفر�سة �لبديلة للح�سول 
على �ل�سيارة �جلديدة. �إنفاقك �أمو�لك على �سيء و�حد يلغي �لآخر، و�ل�سيء 
نف�سه ينطبق على وقتك. فاإذ� كنت تق�سي عطلة نهاية �لأ�سبوع �خلا�سة بك 
للحاق بركب �لعمل، فلن يكن لديك �لوقت لق�ساء عطلة نهاية �لأ�سبوع للقيام 

بالإ�سالحات حول �ملنزل.

كيف ينطبق ذلك على مز�د ليند�؟ ق�ست ليند� )100( �ساعة لتجهيز �ملز�د 
بعيًد� عن فعل �سيء �آخر. ��ستثمرت هي وموظفيها )100( �ساعة من �لوقت 
وح�سلت فقط )10( دولر / �ساعة. فكر ما �ل�سيء �لآخر �لذي ميكن �أن يتم 

مع نف�ض هذ� �لوقت!

�لإد�رة،  جمل�ض  من  �ملقدم  �للتما�ض  وخطاب  �ل�ستئناف  طلب  خالل  من 
)�أي 100  �لتاريخية  للجمعية  �ل�ساعة  ليند� حو�يل )85( دولًر� يف  حققت 
دولر يف �ل�ساعة مطروًحا منها تقديرها لتكاليف �ملوظفني(. فبق�ساء �لوقت 
يف حدث حقق �أرباًحا �سافية بلغت )10( دولر�ت يف �ل�ساعة ، فقد �سيعت 

ليند� �لفر�سة للح�سول على �ساٍف يبلغ )85( دولًر� يف �ل�ساعة.

بناء  وقتها يف  �لكثري من  تق�سي  بل كانت  �لتربعات،  ليند� جمع  تف�سل  مل 
بر�مج �جلمعية �لتاريخية. كانت لديها �أحالمًا كبرية ملا ميكن �أن تفعله �ملنظمة 
بعيًد� عن ذلك  ق�ستها  �ساعة  �أن كل  يعني  �لرتكيز على ذلك. وهذ�  و�أر�دت 
يجب �أن تكون باأق�سى قدر من �لفاعلية. فاإذ� كان عليها ق�ساء بع�ض �لوقت 
تلك  ��ستخد�م  فيه  �سيتم  �لذي  �ملكان  هو  هذ�  ف�سيكون  �لتربعات،  يف جمع 
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كما  �لأقل  على  �ملز�د،  يكن  مل  بالتاأكيد  وهذ�  وجه.  �أف�سل  على  �ل�ساعات 
�أ�سارت �لأرقام.

وبعد …
�أدركت ليند� �أنه رمبا مل تتبق �أي خيار�ت من �ساأنها �أن تثبت �أنها مربحة مثل 
طلب جمل�ض �لإد�رة وخطاب جمع �لتربعات. و�أيا كان ما فعلته بعد ذلك فمن 
�أن حتقق  �أنها ميكن  �لعائد، لكنها توقعت  �لقدر من  نف�ض  �أل يحقق  �ملحتمل 

�أف�سل بكثري من )10( دولر�ت /�ساعة.

�إذن ماذ� ميكنها �أن تفعل؟ كان �خليار �لأول هو �إعادة جتهيز �ملز�د ليكون �أكرث 
ربحية. فيما يلي بع�ض �لأفكار �لتي قد ت�سعها �ملنظمة يف �لعتبار عند تقييمها 

للفعاليات �لتي تديرها.

تبرع الجميع 
بالن�سبة  خا�سة  �سحيح  هذ�  �لفعالية.  يف  �حل�سور  جميع  يدفع  �أن  يجب 
يدفعو�.  �أن  �جلميع  على  يجب  �أي�سا.  عليك  ينطبق  لكنه  �لإد�رة،  ملجل�ض 
�سيكون ذلك �أ�سعب بالن�سبة للمتطوعني، ولكن يجب �أن يكون �لهدف هو 
ا. �آمل �أن ل يبدو �لطلب �سديد �لق�سوة، حيث  حث �ملتطوعني على �لدفع �أي�سً
�نه ل يوفر �لكثري من �لوجبات �ملجانية يف �لفعالية. و�إذ� كنت غري ر��ض عن 
ذلك فحدد �سعر تذكرة �أقل للموظفني و�ملتطوعني تغطي �أي�سًا تكلفة طعامهم. 
 )20( ب�  ت�ستبدل  �أن  ينبغي  ل  �لإعد�د  من  دقيقة   )20( �أن  �علم  ذلك،  ومع 
�أن يكون �ملتطوع م�ستعًد� للعمل على �لأقل  �لتذكرة. يجب  دولر من �سعر 
كان  �إذ�  ترتدد  ل  ذلك،  ومع  خمف�سة.  تذكرة  على  للح�سول  �لفعالية  لن�سف 
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باإمكانك م�ساعدته.

معا(،  ل�سخ�سني  )�أو  لالأزو�ج  خمف�سة  تذ�كر  بتوفري  �أو�سي  �أن  �أود  كذلك 
�إح�سار �سيف معهم  يف�سلون  �لنا�ض  باهظة، ومعظم  �لتكلفة  تكون  حتى ل 

على �أي حال.

20 دوالرا إضافية على تذكرة الفعالية
هذه هي قاعدتي �خلا�سة، لكنني �أعتقد �أنك �ستجدها �سحيحة. لفرتة طويلة 
�إ�سافة )20( دولًر� �إىل �سعر �لتذكرة.  �ملدى ولفعالية ناجحة، ميكنك د�ئًما 
�لو�حد  لل�سخ�ض  دولًر�   )40( فيه  �لتذكرة  �سعر  يبلغ  �لذي  للمز�د  فيمكن 
�لزيادة دون تفكري. قد  �لنا�ض  �أكرث و�سوف يدفع  �أو  زيادته �إىل )60( دولًر� 

تفقد بع�ض �لنا�ض، ولكن زيادة معدل �ل�سعر �سوف تعو�ض عن ذلك �لفقد.

مالحظة: تنطبق هذه �لقاعدة فقط على �لفعاليات �جلارية بالفعل و�ملعتادة، 
�لأكرب،  �لفعاليات  مع  �لثانية:  و�ملالحظة  متز�يد.  �أو  ثابت  �حل�سور  حيث 
دولًر�،   )20( �إ�سافة  باإمكانك  يز�ل  ل  فوق،  وما  تذكرة   / دولر   )100(
ولكن من �لأف�سل �أن تعرف كيف ميكنك �حل�سول على هذ� �ملبلغ �لإ�سايف يف 

�لفعالية بدًل من زيادة �سعر �لتذكرة.

100 دوالٍر إضافية على تذكرة الفعالية
هذه هي �أي�سا قاعدتي. �إذ� كانت �لفعالية تتكلف )100( دولر / تذكرة، 
�لرعاة.  ميز�نيتك من خالل  من  كبري  على جمع جزء  قادًر�  تكون  �أن  يجب 
عر�ض  يف  ترغب  �لتي  �ل�رضكات  من  �لكثري  هناك  �أن  هو  ذلك  ور�ء  �ل�سبب 
�أ�سمائهم �أمام �لر�غبني يف �لتربع مببلغ )200( دولر. �أما بالن�سبة للفعاليات 
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�لتي تقل تذكرتها عن )100( دولر، فالفر�ض �ملتاحة لي�ست و��سحة، ولكن 
 )60( مبلغ  تذكرتها  تكلف  �لتي  للفعاليات  �أكرب  �حتمالت  هناك  تز�ل  ل 

دولًر� �أو �أكرث.

طلب التبرع في الدعوة
ميكنني  "ل  مثل:  �سطر  �إ�سافة  عليك  يجب  �لفعالية،  لهذه  �لرد  بطاقة  يف 
ح�سور �ملز�د، ولكن �أود �مل�ساهمة مببلغ $ _____ للم�ساهمة يف جناح �لفعالية." 
ويف �ملدر�سة �لريا�سية قد ت�سيف �سطًر� يقول: "�أود رعاية �����������������  مدربًا 
- حل�سور �ملز�د ". هذ� يكون بنف�ض طريقة �خليار �لأول، لكنه يعطي �لقدرة 
هذ�  �آخر.  �سخ�ض  قبل  من  "برعاية"  �سيح�رضو�  �لذين  �لنا�ض  ح�سور  ملعرفة 
يرتبط  �سخ�ض  �أي  �أجل  من  يكون  �أن  ميكن  �أي�سا  ولكن  للريا�سيني،  بالن�سبة 

بالفعالية ولكنه لن يتمكن من �حل�سور.

احصل على أرقام بطاقات االئتمان في الملف في 
وقت مبكر

�ل�سبب �لذي يجعل جهات �مل�سابقات ت�ستخدم �لبطاقات بدًل من �ملال هو 
�أنك ل ت�سعر باإنفاق �أمو�ل ب�سكل "حقيقي"  لكن من �ملحتمل �أن تفكر كثرًي� 

قبل �أن تدفع )200( دولر�ً نقًد�.

�لنظرية نف�سها تنطبق على �لفعاليات. عند �لت�سجيل، �ح�سل على بطاقات 
�أن يكون يف  �لئتمان يف ملف �حل�سور و�منحهم رقما. لي�ض من �ل�رضوري 
مبجرد  ولكن  عادة.  �ملمار�سة  هذه  فيه  تتم  �لذي  هذ�  من  �لرغم  على  �ملز�د، 
لدفع  كتابته  عليهم  فقط  عليهم.  �لأ�سهل  هو  فهذ�  رقم،  على  �لنا�ض  ح�سول 
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�أكرب عدد ممكن من �ملتطوعني للوقوف  �أو�سي بوجود  ثمن تذ�كر �ل�سحب. 
على �أكرب عدد من �لأ�سخا�ض للت�سجيل بحيث تكون هذه �لعملية �رضيعة وغري 

مزعجة بالن�سبة للمتربع.

قم بإدارة فعاليتك مثل البنك
من  منظمتني  �أعرف  �أنا  �ملتربعة.  موؤ�س�ستك و�جلهات  يجب عليك حماية 
�ملنظمات غري �لربحية فقدتا �لآلف من دولر�ت �لتربعات ب�سبب �ملتطوعني، 
�لتربعات يتم دفعها ب�سكل نقدي ومل تكن هناك تعامالت عن  حيث كانت 

طريق �سيكات �أو بطاقات �لئتمان.

�أنا ل �دعي �أن موظفيك �أو �ملتطوعني يقومون بال�رضقة، ولكن �أرى �أن �أف�سل 
�لتعامل  معناه  لي�ض  هذ�  لذلك.  فر�سة  منحهم  عدم  هي  �لثقة  ملنحهم  طريقة 
كما يف �لكازينو �أومعاملتهم مثل �ل�سجناء، ولكن �أظهر �أن لديك على �لأقل 

�سمانات معتدلة ب�ساأن �لتعامل مع �لنقد، و�أن هناك من ينتبه لهذ� �لأمر.

بد�ية، وفّر �سندوقني حلفظ �ملال على �لأقل وحافظ عليهما وقم بتاأمينهما 
يوم �لفعالية، مع �لتاأكيد على �أن عملية ح�ساب �لنقود تتم بح�سور �سخ�سني 

على �لأقل.

�لتي لن ت�سبح  �ملانحة  �ئتمان جتمعها من �جلهات  �أي بطاقات  تخل�ض من 
�لئتمان  بطاقات  ��ستخد�م  )مالحظة:  �سهريا.  دوري  ب�سكل  مانحة  جهات 
به  �سيحتفظ  �لذي  �لنقد  مقد�ر  على  للحفاظ  و�سيلة  �أف�سل  هي  و�خل�سم 
حت�سل  �لذي  �ملال  من  بائع  لأي  تدفع  ل  �أيديهم(.  يف  �ملتطوعون  �ملوظفون 
عليه؛ بل من �ملال �لذي يخ�س�ض للم�رضوفات �لنرثية ول ميكن �لتعامل به �إل 
من خاللك. �سع خطة للتعامل مع تلك �لأمو�ل و�ستق�سي على 99.9 ٪ من 

�مل�ساكل �ملحتملة و�ملتعلقة بالتعامل معها. 
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مع  العالقات  وزي��ادة  "تطور  أحداث  من  حذرًا  كن 
المانحين"

كلما ز�دت �أ�سعار تذ�كر فعاليات جمع �لتربعات )كذلك تكون �أكرث فعالية 
بالن�سبة للمنظمة(، فهي جتذب عدًد� �أقل من �ملتربعني �ملحتملني �جلدد. وهذ� 
�لقريبة  �ملانحة  �أنك تعمل مع �جلهات  يعني  �سيًئا، بل  �سيًئا  بال�رضورة  يعني  ل 
�إليك بالفعل، �إنك قادر على �حل�سول على �ملزيد من �مل�ساهمات منها. ولكنك 

ما زلت بحاجة �إىل و�سيلة جلذب متربعني جدد.

بالن�سبة للمنظمات غري �لربحية �لكبرية �سيكون هناك فرق ما بني فعاليات 
جمع �لتربعات وفعاليات " تطوير وزيادة عدد �ملانحني �ملتربعني".  وي�سف 
هذ� �مل�سطلح فعالية تكون ذ�ت تذكرة رخي�سة �أو تذكرة جمانية مع �أقل تكلفة 
وجد  و�إذ�  �لتربع،  لطلب  �لفعاليات  هذه  مثل  لتكون  وعادة  �ملنظمة.  على 
هو  �لأ�سا�ض  �لهدف  ولكن  مبا�رضة.  غري  وبطريقة  ب�سيط  باأ�سلوب  ف�سيكون 

زيادة �ملعلومات �خلا�سة بالتو��سل مع �حل�سور. 

هذ� �لأ�سلوب له بع�س �لعيوب بالن�سبة للمنظمات غري �لربحية �ل�سغرية.

ت�ستطيع  فلرمبا ل  بها  تقوم  �لتي  �ملحاولة  �ل�سعوبات يف  �أول: ل يهم مدى 
�حل�سول على تلك �ملعلومات من �ملتربعني.

�لنموذج على زيادة كبرية جد� يف عدد ن�سبة  ثانياً: يف جتربتي، يعتمد هذ� 
زيادة  �إىل  تهدف  �لتي  �لفعاليات  تكون  وقد  �لعمل.  جدول  يف  �لفعاليات 
�جلهات �ملانحة رخي�سة ن�سبًيا مقابل جمع �لتربعات �لرئي�سي، ولكن �بد�أ بعدد 
�لعتبار  يوؤخذ يف  عندما  �سيما  ل  ب�رضعة،  وتكلفته  �لعدد  و�سيزيد  منها  قليل 

تكلفة �لفعالية. 
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مع و�سع ذلك يف �لعتبار، �إن فعالية �كت�ساب �ملانحني �ملجانية �لتي جتلب 
)0( دولر�ً/ �ل�ساعة، هو ما يكلفك معرفة معدل �ل�ساعة �خلا�ض بك، �أو رمبا، 
�إذ� قمت بتحويل ر�تبك �إىل ما يعادله من �أجر �ل�ساعة(. �إذ� كنت جتني )20( 
�أنفقت  فقد  جماين،  متربع  لكت�ساب  �ساعة   )15( وتنفق  �ل�ساعة  يف  دولًر� 
موؤ�س�ستك غري �لهادفة للربح بذلك )300( دولر لإمتام �لفعالية قبل �أن تاأخذ 
�أي تكاليف يف �لعتبار. وبالن�سبة للموؤ�س�سة �لتاريخية، �ستكون �لتكلفة �أكرب 

من �أكرب هدية ح�سلت عليها ليند�.

�سحيح �أنه مع مرور �لوقت �ستغطي تلك �لفعاليات نف�سها ورمبا تزيد قليال. 
�إن وقت �ملوظفني �لذي يكلف )300( دولر�ً �سيتحقق خالل �ل�سنو�ت �لقليلة 
�لقادمة بعد �أن يبد�أ من يح�رضون �لفعاليات يف �لعطاء. ولكن معظم �ملنظمات 
غري �لربحية �ل�سغرية ذ�ت �جلهود �لوليدة جلمع �لتربعات ميكن �أن حتقق نتائج 
�أف�سل مع وقت �ملوظفني هذ�. وب�سبب معدل �لدور�ن �لعايل يف �ملنظمات غري 
�ملتربعني، حتى  ن�سبة  لزيادة  فعالية  هناك  تكون  �أن  فيجب  �ل�سغرية،  �لربحية 
ل يتوقف �لدخل ويعجز �ملوظفون من �ملو��سلة و�لقيام باملتابعة كما يجب. 

وكلما كانت تربعات �ملنظمة �أكرث تنظيمًا ومهنية ز�د تاأثري تلك �لفعاليات. 

من  �أي�سا  يعد  �لذي  �لتربعات  جمع  فعاليات  �أحد  �لتايل  �لق�سم  يتناول 
جلب  �إىل  باحلاجة  ت�سعر  كنت  �إذ�  �ملتربعني.  عدد  لزيادة  �جليدة  �لو�سائل 
�ملتربعني �ملحتملني من خالل فعالية ما، فن�سيحتي لك �أن جتعل تلك �لفعالية 
�أقرب ما يكون من ر�سالتك ومت�سمنة عماًل من �ملحتمل �أن تكون قد قمت 
عطاء  زيادة  على  تعمل  �لتي  �لفعاليات  بع�ض  فاإن  قبل. كذلك  من  بالفعل  به 

�ملانحني �حلاليني قد تكون منا�سبة لالنفتاح على جمهور �أو�سع.

ل �أريد �أن �أقول لك �أنه ل ينبغي �أن يكون لديك فعاليات تعمل على زيادة 
�ملانحني، ولكن �أن�سحك باأن تكون حذر� من خماطرها.
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الفعالية الوحيدة التي يجب عليك إضافتها
جميع  من  حمبط  �أنني  تعتقد  رمبا  �لعتبار،  يف  �أعاله  �سيء  كل  و�سع  مع 
�لفعاليات. هذ� غري �سحيح! يف �لو�قع هناك فعالية و�حدة �أحبها ب�سدة متاًما. 
وهي  �حلاليني.  �ملانحني  من  كبرية  بتربعات  وتعود  مانحني جدد  �إنها جتذب 

ذ�ت تكلفة منخف�سة وفر�سة ل ت�سدق لتحقيق �أف�سل "معدل لل�ساعة".

"هذه �لفعالية �ل�سحرية �لر�ئعة هي ... �لإفطار. هذ� �سحيح، �لإفطار.

لماذا يجب تفضيل اختيار اإلفطار
دعنا ن�ستعر�ض بع�ض فو�ئد فعالية �لإفطار يف جمع تربعات. �لفائدة �لأوىل 
�أن  تعلم  فاأنت  �مل�ساء،  للتربعات يف  �أو جمع  �إذ� كنت يف مز�د  �لتكلفة.  هي 
هناك تكلفة كبرية للوجبات. �إما �أن يجب �أن تدفع ر�سوًما كافية لتغطية �لتكلفة 
بالتكلفة.  �ملانحة  �أن حتّمل �جلهات  �أو عليك  �لتذكرة وفًقا لذلك  �سعر  ورفع 
ويف جمع �لتربعات، �إذ� قام �ملانحون بفتح حمافظهم، من �لأف�سل �أن تذهب 

�لأمو�ل �إليك ولي�ض للوجبات.

بالإ�سافة �إىل ذلك، �لإفطار ذو �مل�ستوى �لعادي �أرخ�ض. و�سوف تختلف 
�لتكاليف تبعا للمكان �لذي تتو�جد فيه و�لطعام �لذي تختاره، ولكن ميكنك 
مقابل وجبة  تدفعه  �سوف  ما  ن�سف  �إىل  ربع  �لإفطار من  يكون  �أن  تتوقع  �أن 

�مل�ساء.

وقت  يحتاج  �إنه  لالإفطار:  �أخرى  هامة  ميزة  فهناك  �لتكلفة،  �إىل  بالإ�سافة 
ق�سري. �لنا�ض بحاجة �إىل �لذهاب �إىل �لعمل ولن يرغبو� يف �لبقاء كثري�. و�سائل 
�ل�ساعة  حتى  وت�ستمر  م�ساًء  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة  يف  تبد�أ  �لتي  �لتربعات  جمع 
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يف  �لت�سجيل  يبد�أ  �لإفطار،  و�سائل  مع  منها!  دعك  بعدها؟  �أو  م�ساًء  �لعا�رضة 
�ل�ساعة 7:30 �سباًحا، ويبد�أ  �لإفطار يف  �ل�سابعة، ويتم تقدمي وجبة  �ل�ساعة 
�جلميع  ويخرج   ،8:45 �ل�ساعة  عند  وينتهي   7:45 �ل�ساعة  يف  �لربنامج 

بحلول �ل�ساعة 9:00 �سباًحا.

ل ميكنك مقاومة ذلك.

لماذا يفضل المانحون اإلفطار 
��سمحو� يل �أن �أ�سف كيف ميكن �أن يوؤثر �لإفطار من وجهة نظري كجهة 

مانحة.   

�لك�سافة.  لإفطار جمموعة  �لأخرية  �للحظة  �ل�ساعة 7:30 يف  ح�رضت يف 
ولكن  منها،  لكل  �أ�سخا�ض  ثمانية  من  طاولة   70 عن  يقل  ل  ما  كان  هناك 
بد� �لكثري منها فارغ جزئيا. �أنا فتى ك�سافة �سابق، ولكن مل �أفكر يف �لتربع، 
�إحدى  على  م�رضفا  ليكون  تطوع  �لأ�سدقاء  �أحد  لأن  هناك  كنت  ولكني 
�لطاولت ويريد �أن تكون �لطاولة كاملة �لعدد. �أخربين باأن �لإفطار �سيكون 

جمانًيا، ولكن دعمي �سيكون مقدر�ً.

وكان قائد �لفعالية من �لك�سافة �ل�سابقني ورئي�ض تنفيذي متقاعد لإحدى 
�ل�رضكات �ملحلية. حتدث باإ�سهاب عن نظام �لك�سافة ثم قدم ثالثة من �لك�سافة 
�لكر��سي  �أن  لحظت  �لأثناء  هذه  ويف  دقائق.   10 ملدة  منهم  كل  حتدث 

�متالأت، وح�رض �لكثريون متاأخرين.

بعد ذلك، مت عر�ض مقطع فيديو ق�سري حول �لك�سافة على �ل�سا�سة �لكبرية 
ت�سحبه بع�ض �ملو�سيقى.
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عن  وحتدث  �لك�سافة،  فو�ئد  معدد�ً  �لتربع  بطلب  �لك�سافة  �أحد  تقدم  ثم 
��ستمار�ت على  يوزعو�  �أن  �مل�رضفني  �ل�سباب، وطلب من  �أجل  به من  قام  ما 

�حل�سور.

ح�سل كل �سخ�ض من �جلال�سني حول �لطاولة على ��ستمارة وبد�أ �جلميع يف 
�أقدم، لكنني كتبت رقم بطاقة  �أن  تعبئتها. لقد طلب �لك�ساف �أكرث مما ميكن 
�لئتمان �خلا�سة بي و�أعطيتهم �ملبلغ �لذي كنت مرتاحا للتربع به. وبينما كنا 

منالأ �ل�ستمار�ت، ��ستمر �لك�ساف يف �حلديث عن فو�ئد �لك�سافة.

يف  و�سعها  �لذي  �لطاولة  م�رضف  �إىل  �ل�ستمارة  باإعادة  �سخ�ض  كل  قام 
على  �جلميع  و�سكر  �مل�رضح  �إىل  �أخ��رى  مرة  �لفعالية  قائد  وعاد  مظروف. 

�حل�سور، وكان ذلك نهاية �لفعالية. 

كان تربعي �لذي بلغ )50( دولًر� يف �لطرف �لأدنى من ترتيب �لتربعات. 
 )100( عن  تربعاته  متو�سط  يقل  لن  جيد  برنامج  مع  جيدة  �إفطار  وجبات 
من   560 حلو�يل  �لأقل  على  دولر   )56  000( مببلغ  يعود  وهذ�  دولر. 

�حل�سور، وبتكلفة منخف�سة للغاية. 

لي�ض من �ل�رضوري �أن ت�ستقطب هذه �لفعالية �لكثري من �لنا�ض حتى تكون 
مربحة. وفيما يلي �رضح تنفيذ هذه �لفعالية خطوة بخطوة.

كيفية تجهيز فعالية التبرعات عن طريق اإلفطار
توقيع �ملدير �لتنفيذي لي�ض �سيًئا �أبًد�، ولكن توقيع رئي�ض �ملجل�ض رمبا �أف�سل. 
�كتب �لر�سالة بنف�سك، ثم �أطلب من �أحد �أ�سدقائك حتريرها، ثم خذها لرئي�ض 

�ملجل�ض للمو�فقة )ناأمل �أن تكون للمو�فقة ولي�ض �ملر�جعة(.
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�لإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  من  فاطلب  �لفنية،  و�ملعرفة  �لتقنية  لديك  كانت  �إذ� 
�لن�سخة  مب�سح  بعمل  ثم  جيد،  وبقلم  مر�ت  ب�سع  فارغة  ورقة  على  �لتوقيع 

�لأف�سل �سوئيًا يف �لكمبيوتر ثم �دماجها يف �مل�ستند.

الخطوة 1: تنبيه المجلس!
قررت ليند� �أن تبد�أ باملجل�ض. �أخربتهم �أنه بعد جناحهم يف �جلهود �لأخرية 
جلمع �لتربعات، فاإن �ملز�د بحاجة �إىل �إعادة جتهيز ليكون �أف�سل فاعلية جلمع 

�لتربعات، فو�فق �جلميع.

تركت ليند� �لأمر حتى �ل�سهر �لتايل. وعندما جاءت �إىل �لجتماع �لتايل، 
ثم  �لإفطار،  �لتربعات عن طريق  �إىل جمع  �لفعالية  �ملجل�ض  يغري  �أن  �قرتحت 
�أكرث  �أمو�ل  �لقدرة على جمع  لديها  �أن  �ملجل�ض  و�أبلغت  �لفو�ئد  حتدثت عن 
�ملدينة  يف  بالفعل  �لقائمة  �ملز�د�ت  عدد  �إىل  �أي�سا  و�أ�سارت  �ملز�د،  من  بكثري 
و�سعوبة توفر عطلة نهاية �أ�سبوع لي�ست حمجوزة من �إحدى �ملنظمات �لكربى 
جلمع �لتربعات )وهذ� �سحيح يف معظم �ملجتمعات - �ملنظمات �لكبرية �لتي 

لديها مو�رد لال�ستثمار يف �ملز�د�ت �لكربى ت�سيطر على �ل�سوق(.

 )10 لقد عر�ست عليهم م�سودة تقريبية مليز�نية �أظهرت ربًحا بقيمة )000
دولر - وهذ� �أكرب بكثري مما �سينتج عن �ملز�د على �لأرجح. )للح�سول على 
خطة ميز�نية فعالية �لإفطار جلمع �لتربعات، �نظر يف ق�سم �لتحميل على �ملوقع 

�لإلكرتوين(.

طلبت من �ملجل�ض �أن يدعم فكرة �لتغيري �إىل فعالية جمع �لتربعات عن طريق 
ليكون م�رضفًا على  يتطوع كل و�حد منهم  �أن  ما طلبته منهم  �لإفطار. وكل 
لتناول �لإفطار )على �فرت��ض عدد ثمانية  �أ�سخا�ض  طاولة ويح�رض معه �سبعة 
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�ملخ�س�سة  بالطاولت  مقارنة  ب�سهولة  توفريهم  ميكن  طاولة،  لكل  �أ�سخا�ض 
لع�رضة �أ�سخا�ض(. كما �أفادت باأنه لن يكون هناك �سعر للتذكرة، ولكن يجب 
�لنا�ض م�ستعدين لطلب تربع منهم، وهذ� يجعل مهمة �مل�رضف على  ياأتي  �أن 

�لطاولة �أ�سهل بكثري.

الخطوة 2: اختيار البرنامج
�لحتياجات �لأ�سا�سية �لثالثة جلمع �لتربعات من خالل فعالية �لإفطار هي 
�لربنامج و�ملكان و�حل�سور. �سيكون هدفك �لأول هو �إن�ساء �لربنامج و�ملكان. 
�أما ترتيب هذ� �لأمر فيعتمد على نوع �لربنامج �لذي تريده؛ لذ� دعنا نبد�أ بهذ� 

�لأمر.

فتى   – �لعمالء  من  متحدث  هناك  يكون  �أن  جيًد�  موؤ�س�ستك  ينا�سب  قد 
ك�سافة، �أحد �ل�سباب من �أي نوع، �سخ�ض يعاين من مر�ض تتعامل معه منظمتك 
ا �لقيام بتكرمي �سخ�ض ما – فمثاًل هناك  غري �لربحية ...�لخ. كما ميكنك �أي�سً
يف  �لأرو�ح  باإنقاذ  قامو�  �لذين  �لأ�سخا�ض  ويكرم  لالأبطال  �إفطاًر�  يقدم  من 
ماأوى، على  بال  ما  �سخ�ض  ا -  �أي�سً �حتمال  �ل�سابقون هم  �لعمالء  �ملجتمع. 
�ملثالية، ميكنك  �لناحية  ب�سهولة. من  �لأنو�ع ميكن جمعها  �ملثال. هذه  �سبيل 
�أنه يجب عليك  �لوحيد  �لتحذير  �ملحلية.  مع م�سادرك  يعمل  �لربنامج  جعل 
�سديد.  بحذر  �ل�سادمة  �ملو�سوعات  �أو  للغاية  �لعاطفية  �لأمور  مع  �لتعامل 

كذلك ل ينبغي �أل تكون فعالية �لإفطار حمبطة عاطفيا �أو م�سببة لالكتئاب. 

و�ملفتاح  �أو وطني.  �إقليمي  متحدث  على  �لعثور  ف�سيكون  �لتايل  �خليار  �أما 
فال�سخ�ض  �لآخرين.  لهتمام  مثري  �سخ�ض  هناك  يكون  �أن  ينبغي  �أنه  هو  هنا 
�ملتخ�س�ض يف �لت�رضد قد يكون غنيًا باملعلومات، ولكنه قد ل يكون بال�رضورة 
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يف  ينام  �سبابه  من  فرتة  �أم�سى  حمرتف  ريا�سي  لكن  �لآخرين،  لإعجاب  مثري�ً 
قد  �حلر�ري  �لحتبا�ض  ظاهرة  يف  �خلبري  �أن  كما  كذلك.  يكون  قد  �ل�سو�رع 
يكون مماًل، ولكن عاملًا عا�ض يف �لقطب �جلنوبي ملدة عامني ميكن �أن يكون �أكرث 
�إثارة لالهتمام. كذلك �إذ� كانت هناك �مر�أة تعي�ض يف �سجرة ملدة ثالث �سنو�ت 
للمحافظة عليها من �لقطع ميكن تكون �أكرث من ذلك. ب�سكل عام، ��ستهدف 

�لأ�سخا�ض �لذين فعلو� �سيًئا، بدًل من �لأ�سخا�ض �لذين يعرفون �سيئا. 

قد ي�ستغرق �لعثور على مثل هذ� �ل�سخ�ض بع�ض �لوقت و�لبحث. �بحث 
�أو�سع  �أو �سيء ما  �أو ممثل متحم�ض لق�سيتك  �أو موؤلف  عن ريا�سي، مو�سيقي 
قد  �لفنون؛  يدعمون  ولكنهم  للم�رضح،  متحم�سني  يكونو�  ل  )قد  ذلك  من 
�لعمل  يف  �مل�ساركة  يدعمون  لكنهم  �لت�رضد  ملحاربة  متحم�سني  يكونو�  ل 

�ملجتمعي(. 

��ساأل �أ�سدقاءك �أي�سا بدل عن جمرد �لبحث يف �لإنرتنت. هل �سديق لأحد 
كانت  مفتوحتني!  �أذنيك  على  حافظ  م�سهور�؟  �سخ�سًا  يعرف  �أ�سدقائك 
�مل�ساهري  ِمن  َمن  م�سهور.  ممثل  من  متزوجة  �لثاين  �ل�سف  يف  معلمتي  �أخت 
جاء من منطقتك؟ جمرد �سماع �سخ�ض م�سهور يتحدث عن ن�ساأته يف بلدتك 

�سوف يروق لكثري من �لنا�ض.

دفع  �إىل  �ست�سطر  �أنك  ذلك  يعني  ما  فغالًبا  �ملتحدثني،  �أحد  �إىل  �أن�ست  �إذ� 
ر�سوم تذهب �إما مبا�رضة �إىل �ملتحدث �أو �إىل جمعية خريية من �ختيارهم. هذ� 
هو �ل�سبب �لرئي�سي �لذي يجعل �حلدث �ل�سخ�سي �أف�سل. فمتحدث معروف 
قد يكون قادر�ً على �لت�سبب يف �سغل �ملزيد من �ملقاعد، ولكن ذلك قد ل يعني 

�أنك �سوف حت�سل على  عائد �أعلى.

بالن�سبة لربناجمها، وجدت ليند� طالبًا معروفًا يف �ملدر�سة �لثانوية �ألف موؤخر� 
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�جلمعية  مو�رد  و��ستخدم  �سمولفيل  رو�د  �أحد  �ملدر�سية عن  للدر�ما  م�رضوعًا 
�لتاريخية على نطاق و��سع. طلبت منه ليند� �حل�سور للم�ساركة باأد�ء در�مي يف 
برنامج �لإفطار وهو يف زي ذلك �لر�ئد. كذلك قامت بالتفاق مع مهند�ض 
معماري مرموق كان قد قام برتميم معبٍد ما�سوين، وطلبت منه �لتحدث عن 
�أهمية �لتاريخ �ملحلي وتتبع جذوره. دفعت ليند� لطالب �ملدر�سة �لثانوية مبلغ 
)100( دولر عن فقرته �لتي ��ستمرت ملدة )10( دقائق، وفاو�ست �ملهند�ض 
بوربوينت  وعر�ض  دقيقة   )20( مدته  خلطاب  دولر   )500( دفع  على 

تقدميي.

الخطوة 3: المكان
�إذ� كان عليك حجز متحدث بدًل من جتهيز برنامج خا�ض بك، فاإن حجز 
�إذ� كنت  �ملتحدث قبل حجز �ملكان لي�ض بفكرة �سيئة. هذ� �سحيح ل �سيما 
ت�سعى لالتفاق مع ��سم كبري معروف - ريا�سي �أو ممثل، على �سبيل �ملثال. �إذ� 
ا يف ترتيب  مل يكن ذلك م�سدر قلق، فيمكنك حجز �ملكان يف �أثناء �لعمل �أي�سً
�إىل   )200( من  ي�ستوعب  �أن  ميكن  مكانًا  هدفك  �سيكون  كذلك  �لربنامج. 
)250( �سخ�سًا لهم �أماكن جلو�ض على �لطاولت – �أي من )25( �إىل )30( 
طاولة، بالإ�سافة �إىل من�سة �مل�رضح. حاول �لعثور على مكان ل يكون باهظ 
�لثمن. ل حتتاج �إىل �إطاللة �أو مركز موؤمتر�ت فاخر. فليكن �لرتكيز �أكرث على 

�مل�ساحة ونوعية �لطعام - ولكن حتى ذلك �حلني، ل تقلق كثري� عن �لطعام.

وجدت ليند� مكانًا يقدم وجبة �إفطار لعدد )200( �سخ�سًا مقابل �أقل من 
و�مليكروفون  �ملن�سة  �إعد�د  قيمة  �أي�سًا  لهم  دفعت  �سخ�ض.  دولر�ت/   )9(

و�سا�سة كبرية خلف �ل�سماعة لعر�ض �ملهند�ض �ملعماري.
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الخطوة 4: كيفية العثور على الحضور
�لت�سع يف  �ملجل�ض  �أع�ساء  تكون هناك )25( طاولة، ووجود  �أن  يف حالة 
مهمة �إد�رة �لطاولت، ف�ستحتاج ليند� للعثور على �ستة ع�رض �سخ�سًا �آخرين. 
بد�أت ��ستدعاء �ملتطوعني، �أع�ساء �ملجل�ض �ل�سابق، وعدد قليل من �لأ�سدقاء. 
�آخرون  للطاولت، وقال خم�سة  قادة  �سيكونون  �أنهم  �أ�سخا�ض  قال خم�سة 

�أنهم يرغبون يف �حل�سور. 

ثم �جتهت ليند� �إىل قائمة �جلهات �ملانحة �ملتربعة �ملوجودة يف بريدها. وكانت 
تركز على من لديه �لكثري من �لتعاطف مع �جلمعية �لتاريخية، و��ستعانت ببع�ض 
�لأ�سماء يف دفرت �ل�سجل دون �أن يرتبط ذلك بحجم �لتربع، كان �لبع�ض منهم 

قد �أ�ساف مالحظات يعربون فيها عن حبهم للجمعية �لتاريخية. 

باحلدث،  لتخربهم  �لإلكرتوين  �لربيد  لهم عرب  و�أر�سلت  بهم  ليند�  �ت�سلت 
كما �أ�سارت �إىل �أنها كانت تبحث عن �أ�سخا�ض يقومون مبهمة �لإ�رض�ف على 
�سخ�ض  �أي  كان  �أو  كانو�  �إن  عما  وت�ساءلت  �لعدد،  ل�ستكمال  �لطاولت 
�سفحة  من  ر�سالة  ليند�  �أر�سلت  كما  ذلك.  يف  و�لرغبة  �لهتمام  له  يعرفونه 
تلك  فيها  لهم  �رضحت  �لطاولة  على  �مل�رضف  مهام  عن  ��ستف�رضو�  ملن  و�حدة 
�آخرين  �أ�سخا�ض  �أربعة  على  فح�سلت  كذلك(،  �لإنرتنت  على  )متاح  �ملهام 

ملهمة م�رضف طاولة، لي�سبح عدد �مل�رضفني لديها ثمانية ع�رض م�رضفًا. 

قامت ليند� بعد ذلك باإفادة جمل�ض �لإد�رة بنجاحها عرب �لربيد �لإلكرتوين، 
و�ساألت عما �إذ� كانو� يعرفون �سخ�سًا يرغب يف �أن يكون م�رضفًا على �إحدى 
�لطاولت �أو �إذ� كان من �ملمكن �أن ي�رضف على طاولة �أخرى بجانب طاولته، 
فوفر لها ذلك ثالث طاولت �أخرى، لي�سل �لعدد �إىل )21( طاولة. �عتربت 
كم�رضفني  يعملون  �سخ�سا   )21( فمع  طيبة،  ب�سورة  ت�سري  �لأمور  �أن  ليند� 
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�أي  �أر�سلت  قد  تكن  ومل  ا،  �سخ�سً  150 عن  يقل  ل  ما  توقعت  للطاولت، 
دعوة بعد.

الخطوة 5: تجهيز الدعوة وإرسالها بالبريد
كانت دعوة ليند� عبارة عن بطاقة مطوية ب�سيطة. وكانت لديها �سورة قدمية 
�لبطاقة  مقدمة  على  مطبوعة  �لتاريخية  "بايونري"  ملق�سورة  و�لأ�سود  بالأبي�ض 
وطلبت �ملزيد لب�سعة ر�سائل بريدية �أخرى. يف �لد�خل كانت قد طبعت دعوة 
�أو�سحت  كما  �ملتحدثني.  �ل�سيوف  عن  معلومات  على  حتتوي  �لإفطار  �إىل 
�لدعوة �أن �لفعالية �سوف تفيد �جلمعية �لتاريخية، و�أفادت �أي�سا باأن �لدخول 
جماين. وطلبت �إر�سال �لرد على �لدعوة يف غ�سون �أ�سبوعني. وبدًل عن بطاقة 

�لرد، كتبت ليند� رقم هاتف مكتبها وعنو�ن بريدها �لإلكرتوين.

الخطوة 6: فرز المراسالت
بتتبعها  ليند�  قامت  �لو�سول،  يف  �لدعو�ت  على  �ل��ردود  ب��د�أت  عندما 
يف  �سطر�ً  �أي�سا  �سجلت  كما  منف�سل،  "�إك�سل"  بيانات  جدول  يف  وتدوينها 
قاعدة بيانات �ملتربعني، وكانت تر�سل كل يومني قائمة بالأ�سماء �جلديدة �إىل 
جمل�ض �لإد�رة للتاأكد من عدم ت�سجيل �لأ�سخا�ض مرتني )�سخ�ض متت دعوته 

ا قام بالرد عليها(. من قبل �أحد �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة ولكن �أي�سً

لديهم  يكن  �حل�سور ومل  دعوة  على  بالرد  قامو�  �لذين  لالأ�سخا�ض  بالن�سبة 
جدول معني، قامت ليند� بالتاأكد ما �إذ� كانو� قد تربعو� عرب �لربيد. فئة قليلة 
ا ما يكفي لتربير مكاملة من �أحد �أع�ساء جمل�ض  مل تقدم فقط ولكنها �أعطت �أي�سً
�لإد�رة. بالن�سبة لهوؤلء، �أخربت ع�سو جمل�ض �لإد�رة هذ� على �لفور �أنها كانت 
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�ملتربع يف  يبد�أ  �أن  تاأمل  �لطريقة، كانت  �ملتربع على طاولتهم، وبهذه  جتل�ض 
تكوين عالقة �أوثق مع ع�سو جمل�ض �لإد�رة و�جلمعية �لتاريخية ككل. و�سيكون 
هذ� مفيًد� لحًقا �إذ� �حتاجو� يف �أي وقت �إىل تقدمي طلب تربع كبري - �سيكون 

ع�سو جمل�ض �لإد�رة هذ� يف مكان �أف�سل بكثري لرتتيب �لجتماع.

مل  �لتي  �لطاولت  حول  للجلو�ض  مكانًا  �سخ�ض  لكل  ليند�  خ�س�ست 
ا بالتو��سل مع �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة بانتظام  يخ�س�ض لها قائد بعد، وقامت �أي�سً
عرب �لربيد �لإلكرتوين ملعرفة �سري �لعمل طلبت من رئي�ض جمل�ض �إد�رتها �ملتابعة 

ا لتاأكيد �كتمال �نتظام �لأ�سخا�ض على �لطاولت. عرب �لربيد �لإلكرتوين �أي�سً

وعندما جاء �سباح �لفعالية، كانت معظم �ملقاعد على �لطاولت لدى ليند� 
جاهزة، على �لرغم من �أنه يبدو �أن هناك كر�سيًا فارغًا يف كل طاولة - فكرت 

ليند� يف �أنها رمبا تكون للمتغيبني.

الخطوة 7: حدد شكل برنامجك
ل متيل �إىل �أن تكون قائد�ً للحدث بنف�سك. ميكنك �لقيام بجزء منه، ولكن 
من �لناحية �ملثالية، قم بالعثور على متطوع، ورمبا ع�سو جمل�ض �إد�رة، ل�ست�سافة 
ومتابعة �حلدث. �بحث عن �سخ�ض لديه تاريخ وخربة يف �لتحدث و�لتعامل 

بحميمية وودية، وميكن �أن يفكر مبا يفكرون. 

�سع جدوًل زمنيًا مف�ساًل لهذ� �حلدث وحدد كيف �سيكون تق�سيم �لوقت. 
معظم �لرب�مج قد ت�ستغرق �ساعة و�حدة ، وبع�سها قد ل يزيد عن ن�سف �ساعة. 

�إليك هذ� �جلدول كمثال:

  7:00 �سباًحا: فتح �لأبو�ب للت�سجيل

 )�ستحتاج �إىل 5 متطوعني على �لأقل(
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  7:30 �سباحا: يتم تقدمي وجبة

  7:40 �سباًحا: ترحيب من قبل قائد �لفعالية ومقدمة من رئي�س جمل�س �لإد�رة

  7:45 �سباًحا: ترحيب رئي�س جمل�س �لإد�رة ومقدمة من �ملدير �لتنفيذي

 7:50 �سباًحا: ترحيب �ملدير �لتنفيذي وتقدمي �ملتحدث �لأول

 7:55 �سباًحا: �لعر�س �لتقدميي وكلمة �ملتحدث �لأول

 8:10 �سباًحا: تقدمي �ملتحدث �لثاين

 8:12 �سباًحا: �لعر�س �خلا�س باملتحدث �لثاين

 8:25 �سباًحا: عر�س فيديو، يقدمه قائد �لفعالية

  8:30 �سباًحا: عر�س قائد �لفعالية لتقرير حول ما تقوم به �ملوؤ�س�سة غري �لربحية 
ويطلب من كل م�رشف طاولة توزيع ��ستمارة �لتربع. 

  8:40 �سباًحا: يقوم م�رشفو �لطاولت بجمع �ل�ستمار�ت، وي�سكرون �جلميع 
على ح�سورهم وعلى تربعهم.

 8:45 �سباحا: �خلتام

نظم هذ� �جلدول �لزمني ح�سب حاجتك وما ينا�سبك. �سوف مينحك توقعًا 
جيد�ً بعدد �لأ�سخا�ض �لذين �ستحتاجهم يف �لربنامج ل�سري هذ� �حلدث ب�سكل 

جيد.

الخطوة 8: اجعل الحدث متعدد الوسائط 
ا م�ستعًد� للتربع بالوقت �لالزم لإن�ساء مقطع فيديو عن  �إذ� وجدت �سخ�سً
موؤ�س�ستك، دعه يقوم بذلك! �بحث عن �سخ�ض م�ستعد مل�ساعدتك. يف هذه 
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�ملرحلة، يجب �أن تركز �أمو�لك يف مكان �آخر.

عن  �سور  ب�رض�ئح  تقدميي  عر�ض  �إن�ساء  عليك  يجب  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة 
موؤ�س�ستك، و�عر�سها على �سا�سة كبرية يف بد�ية �لفعالية ونهايتها. �إن�ساء عر�ض 
�أن جتد �سخ�سا ميكنه  �لكمبيوتر. حاول  �أمر �سهل وجماين على جهاز  تقدميي 
�مل�ساعدة �إذ� مل تكن ملمًا بكيفية عمل ذلك )هذه فر�سة عظيمة لإ�رض�ك متربع 
ومتطوع حمتمل(. �جلزء �ل�سعب هو �حل�سول على ما ل يقل عن 20 �سورة 
�إذ� مل تكن لديك بالفعل. ولكن مبجرد  جيدة حمفوظة على جهاز �لكمبيوتر 

�حل�سول على ذلك، �سيكون عر�ض �ل�رض�ئح �سهال.

خلفية؛  جمرد  من  �أكرث  �ل�رض�ئح  عر�ض  ف�سيكون  فيديو،  لديك  يكن  مل  �إذ� 
ميكنك  لذ�  �لربنامج،  منت�سف  يف  مل�ساهدته  �لأ�سخا�ض  ينتبه  �أن  يف  �سرتغب 

�إ�سافة بع�ض �ملو�سيقى �لهادئة.

الحدث  ونماذج  الضمان  أوراق  طباعة   :9 الخطوة 
الخاص بك

�ستحتاج:

 مناذج �لتعهد كبطاقات �لرد على �ملر��سالت �أعاله.

حمدد  هو  كما  �لعائلة  ��سم  ح�سب  مرتبة  مطبوعة،  قائمة  من  ن�سختان   
على  �لأماكن  مرتبة ح�سب  ن�سخة  لديك  يكون  �أن  )يجب  �لطاولت.  على 

�لطاولت( 

 �أرقام �لطاولت �ملطبوعة على �لبطاقات مع حو�فظ بطاقات من نوع ما.

 مظاريف مع مناذج تعهد لكل م�رضف طاولة.

 �أي كتيبات لديك بالفعل ت�سف وتعرف موؤ�س�ستك ومهامها.
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فارغة لأي ح�سور  وبطاقات  م�سبًقا  �ملطبوعة  �لأ�سماء  تعارف  بطاقات   
مفاجئ.

الخطوة الكبيرة: كيفية الطلب
بطريقة ما، لن تتاح لك �أبًد� فر�سة لطلب �ملال كما يف هذ� �حلدث. ل تفقد 

هذه �لفر�سة. عليك �أن تطلب تربعات كبرية.

دعونا نلقي نظرة على �لو�سع �لأ�سا�سي من منظور �ملانح:

�إىل وجبة فطور جمانية  للذهاب  قبل �سديق  �ملانح، متت دعوتك من  �أنت، 
لإفادة موؤ�س�سة تف�سلها ولكنك ل تعرف �لكثري عنها. �قرتح عليك �سديقك 
ينا�سبك.  �أنت بالتفكري فور� يف هدية وحتددها مبا  تقدمي هدية منا�سبة، فتقوم 
يبد�أ  �لتقدميي. وعندما  �لعر�ض  بدء  قبل  مع �سديقك  �لإفطار  �إىل حفل  ت�سل 
�إىل  ت�ستمع  ثم  يفعلونه،  عما  خمت�رض  عر�ض  بتقدمي  �ملنظمة  قادة  يقوم  �لعر�ض 
بع�ض �لعرو�ض �لتقدميية �لتي تفاجئك وتكون مثرية لهتمامك وجتعلك تهتم 
�أو عر�ض تقدميي  مبو�سوع مل تكن مهتًما به من قبل. ثم عر�ض ملقطع فيديو 

ملوؤ�س�سة تقوم بعمل جيد.

�سخ�ض، ولكن  �أي  �سخ�ض  فقط  )ولي�ض  يعطيك �سديقك  بعد كل ذلك، 
ر�ئع  بعمل  �ملنظمة  �ستقوم  كيف  �إىل  ت�ستمع  بينما  تعهد  ��ستمارة  �سديقك( 

م�ستعينة باأمو�لك.

هكذ� ت�سبح �أنت مهياأ لتقدمي هدية كبرية - هدية كبرية بالن�سبة لك، �أي �أكرب 
من �ملبلغ �لذي كنت م�ستعًد� لدفعه عند دخولك �حلدث. �أحد �لأقو�ل �لتي 



114

يتربعون حتى  �ملانحني  بجعل  يتعلق  �لتربعات ل  "�إن جمع  يقول:  بها  �أوؤمن 
�لأمل " ولكن بجعلهم "يتربعون حتى �ل�سعور بالرتياح".

لن يتفاعل كل فرد من �جلمهور ب�سكل �إيجابي مع ر�سالتك كما هذ� �ملتربع 
�ملثايل، ولكن ل باأ�ض. �سيعطونك )20( دولًر� �أو )50( دولًر� ثم يذهبون 
ب�ساأنهم؛  تقلق  تطلبه. لكن ل  �لذي  �ملبلغ  �لنظر عن  بغ�ض  �سبيلهم،  يف حال 

يجب عليك �لرتكيز على كل من ي�سعر بالتعاطف و�لهتمام خالل �لعر�ض. 

لتقدمي وعر�ض طلبك. خم�ض  �لوقت  �لكثري من  قائد �حلفل  �سيكون لدى 
�أكرث. هل �سبق و�أن حتدثت عن مو�سوع ملدة خم�ض  دقائق على �لأقل، رمبا 
دقائق؟! �إنها كلمات كثرية! لديك فر�سة �لآن لتقدمي مربر�تك للعطاء ب�سكل 

�أطول و�أكرث �إقناعا من �أي خطاب ممكن.

�أثناء طلب �لتربع، يجب على قائد �حلفل �لو�سول للنقاط �لتالية:

 ما مدى �أهمية �لحتياج للمنح و�لتربعات، كما هو مو�سح من قبل

 مدى مهارة �ملنظمة يف تلبية تلك �لحتياجات

 كيف �ساعدت �ملنظمة �ملجتمع �لأو�سع على مدى �سنو�ت عديدة

 كيف تبحث �ملنظمة عن دعمك ملو��سلة عملها �جليد

بتمرير  يقومون  �لطاولت  �ملنا�سب جلعل م�رضيف  �لوقت  �سيكون  )�لآن   
�لأظرف(

ثم �نتقل �إىل �لطلب:

يعد  دولر   )500( مبلغ  كان  �إذ�  دولر.   )500( بقيمة  هدية  �طلب   
يبدو  �أو )500  2( دولر.   ا ملوؤ�س�ستك، فاطلب )1000( دولر  منخف�سً
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�أن تربعًا بقيمة )536(  "�عترب  �إنه كذلك.  �أعلم  �ألي�ض كذلك؟  ذلك جنونيًا، 
دولر�ً �سوف حتمي عائلة مكونة من �أربعة �أفر�د من �لت�رضد ملدة �أ�سبوع" ... 
�آخر ميكن  �إنها متثل ف�ساًل در��سيًا  بقيمة )512( دولًر� على  "فكر يف هدية 
�لطالب من �كت�ساف تاريخنا �لرثي. " ... �لخ. بع�ض فعاليات �لإفطار لدى 
�ملنظمات غري �لربحية يكون لديها �سخ�ض �أو �سخ�سني على �أعلى �مل�ستويات 

جاهزين لاللتز�م بذلك )�ملزيد عن �لهد�يا �لكربى يف �لف�سل �لتايل(.

 �طلب )250( دولر�ً. �أخربهم مبا �سوف تفعله )250( دولًر� دون �أن 
تعتذر عن �لطلب �لأول.

 ثم �أخربهم مبا �ستفعله )100( دولر.

وكيف  �ملنظمة،  ر�سالة  و�أهمية  تربعهم،  �أهمية  مدى  عن  حتدث  ثم   
ي�ساعدون �ملجتمع �لأو�سع، �لخ.

قم بتجهيز �لنقاط و�ملالحظات ملو��سلة �حلديث عن هذه �لأ�سياء �لإيجابية. 
باختتام  �حلفل  قائد  يقوم  �أن  يجب  مد�خالتهم  من  �جلميع  يفرغ  �أن  وبعد 

�لفعالية و�لنتقال مبا�رضة �إىل �سكر �حل�سور.

ا.  لن تكون فكرة �سيئة �إذ� ما ��ستمر عر�ض �رض�ئح لل�سور �أثناء ذلك �أي�سً

لن ي�سعر �أي �سخ�ض بال�سغط عليه لكي يتربع �أكرث ملجرد �أنك قمت بذلك.  
هناك  �سحيح،  دولر.   )500( منح  عليهم  ينبغي  �أنه  يخربهم  من  يوجد  ل 
نف�سه."  �لطلب  ب�سعوبة  �ل�سعور  �سيء خمتلف عن  لكن هذ�  �ل�سغوط،  بع�ض 
�لتربعات  بع�ض  جللب  �لباب  فتحت  قد  �لأ�سلوب  هذ�  طريق  عن  وتكون 
�لكبرية �لتي لن تتلقاها بخالف ذلك. و�سيتم منح هذه �لهد�يا للمنظمة ب�سعادة 
تاأثري  بعمق  �ست�سعر  �ل�سيك.  �سيكونو� متحم�سني ملنحك هذ�  �ملانح.  قبل  من 

تلك �لهد�يا �لقليلة عند �نتهاء كل �سيء.
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باألرقام
 )176( �أو  ردهم،  تاأكيد  �ملطلوب  باملدعوين  طاولة   )22( ليند�  مالأت 
 )100( �ملتو�سط  يف  وحددت  فقط.  �سخ�سا   )154( منهم  ح�رض  ا،  �سخ�سً
دولر لكل تربع، وكان �لكثري منها تربعات �سهرية متكررة، لي�سبح جمموع 

15( دولر�. �لإير�د�ت ) 400 

 )600( و  �لوجبة،  مقابل  للفرد  دولر�ت   )9( منخف�سة:  نفقاتها  كانت 
  ( مبجموع  وذلك  للمتحدثني،  دولر�ً   )600( و  و�لربيد،  للطباعة  دولر�ً 
2( دولر�ً من �لنفقات، وهذ� يعني �أنها حققت �إير�د�ت بلغت )616   784

12( دولر�ً.

لي�ض ذلك فح�سب، بل كان ما يقرب من ن�سف �لأ�سخا�ض �لذين ح�رضو� 
ا �إىل  غري م�سافني يف قاعدة �لبيانات ومتت �إ�سافتهم. ويعد �إ�سافة )70( �سخ�سً
ا متو�سط تربع كل منهم  قاعدة �لبيانات �أمر�ً جيًد� ... �أما �إ�سافة )70( �سخ�سً

)100( دولر فهو �سيئ عظيم!

على كل فقد قدرت ليند� �أنها رمبا عملت بنف�ض �لقدر يف جمع �لتربعات من 
خالل �لإفطار كما فعلت يف �ملز�د، على �لرغم من �أن ذلك كان �أقل بكثريمن 
�أد�ئه بدًل من  �أثناء  تتابع �ساعات عملها  �لع�سبي، لأنها كانت  �ل�سغط  حيث 
تقديرها بعد ذلك، فح�سبت حو�يل )150( �ساعة عمل بينها وبني موظفيها. 
دفع  بعد  �ساعة   / دولًر�   69( �ل�ساعة  يف  دولًر�   )84( على  ح�سلت  لقد 
�لأجور للموظفني( وهو �أقل مما ك�سبته من �ملر��سلة، ولكن لي�ض كثري�ً، وكان 

�أي�سا �أعلى بكثري مما ح�سلت عليه من �ملز�د.

لي�ض ذلك فح�سب، بل لديها �لآن �لعديد من �لأ�سماء �جلديدة لطلب �ملال 
خالل تربعات �لعام �ملقبل، كما حددت متربعني متحم�سني ومتطوعني ميكن 
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تر�سيحهم كاأع�ساء يف جمل�ض �لإد�رة؛ وكذلك فقد جنحت يف �حل�سول على 
تربع ثاٍن بنجاح من �لعديد من �ملتربعني.

و�ملر��سالت )3940  دولر�(،   1 و�ملوظفني )720 �ملجل�ض  تربع  بني  ما 
21( دولر�ً يف  دولر�(، و�حلدث )15400 دولر(، جمعت ليند� )060

�أقل من عام، بزيادة قدرها )234٪( على �إير�د �لعام �ملا�سي. 

3( دولر�ً.  لقد قامت بذلك يف )206( �ساعة فقط وبنفقات بلغت )784
على  �حل�سول  فيمكنك  دولر،   )21 060( على  ذلك  بتق�سيم  قمت  و�إذ� 
�لدولر  على  �حل�سول  تكلفة  كانت  �لو�حد.  �لدولر  على  �حل�سول  تكلفة 
عمل  وقت  �أ�سا�ض  على  ح�سبتها  و�إذ�  �سنًتا.   )18( لليند�  بالن�سبة  �لو�حد 

�ملوظفني ف�سريتفع هذ� �لرقم لي�سل �إىل حو�يل )33( �سنتا. 

وبتحقيق �سعورها بالرتياح لعملية �لتربع، وعثورها على كفاء�ت جديدة 
لتح�سني  طرق  �إيجاد  من  بالتاأكيد  ليند�  متكنت  حمتملني،  رئي�سيني  ومانحني 

�أد�ئها، لكنها كانت �أف�سل بكثري مما كانت حتققه من قبل.

�لثانية  للمرة  تربع  من  كل   – �ملجل�ض  �إىل  �لإجمايل  ليند�  قدمت  وعندما 
للجمعية �لتاريخية يف حفل �لإفطار - �أعلنت �لأرقام. مل يت�سَن لأحد �أن يتذكر 

�أنه قد قام بعمل جيد كهذ� يف حدث و�حد.

ختام فعالية اإلفطار
�لتربعات  جلمع  �لأح��د�ث  من  وغريها  �مل��ز�د�ت  من  �أكرث  �لإفطار  ل  �أف�سّ
لأ�سباب كثرية، ولكن �ل�سبب �لرئي�سي هو �لب�ساطة. �ح�سل على م�سدر �إلهام 
للمتربعني ثم �طلب �سيًكا كبرًي�. ل يوجد عمل للعثور على �لعنا�رض وتتبعها 
)�أحد �أكرث �لأجز�ء �سعوبة يف �ملز�د( �إل وجتد يف �ملقابل ن�سبة مئوية جيدة من 
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�أمو�ل �ملانح �ملتربع و�لتي تذهب �إىل �ملز�د، بحيث تتلقى كامل �ملبلغ كتربع.

�بد�أ يومك مع وجبة �لإفطار.

التطابق
�لربحية  �ملنظمات غري  �لعديد من  �أن  �ل�سلبي لوجبات �لإفطار هو  �جلانب 
�ملتربعون كما لو كانو� يف  �إذ� كان هناك عدد كبري منها، فقد ي�سعر  تفعلها. 
د�ئرة من فعاليات �لإفطار �لتي تنظم جلمع �لتربعات ودفع 50 دولر�ً يف كل 

منها و�لن�رض�ف.

�لتربعات،  �إبد�ًعا جلمع  و�أكرث  �أف�سل  فكرة  �إىل  �لتو�سل  باإمكانك  كان  �إذ� 
فلتفعلها. �سوف ي�سكرك �ملانحون على تقدمي �سيء مثري لالهتمام.

لقد �سمعت عن جمع �لتربعات بطرق خمتلفة، مثل جمع �لتربعات من خالل 
�ملعار�ض وغري ذلك.

�لإمكان.  قدر  ورخي�سة  �لإمكان  قدر  ب�سيطة  �إبقائها  حماولة  هو  �ملفتاح 
)دون �أن تكون "رخي�سة"(. ففكرة ر�ئعة جلمع �لتربعات تثري �هتمام وحما�ض 

�لآخرين ميكن �أن جتلب �لكثري من �لنا�ض �جلدد �إليك.

��ستمر مع فعاليات �لإفطار يف �لوقت �حلايل، ولكن �إذ� كانت لديك فكرة 
�لتي ت�ستحق تنظيم جدول لها بعد  فريدة جلمع �لتربعات، فهذه هي �لفكرة 

�ستة �أ�سهر وحتديد �لروؤية لتنفيذها.
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�لتربعات  طلب  كيفية  هي  تو�سيحها  �إىل  نحتاج  �لتي  �لأخ��رية  �ملهارة 
�ملانحني  بع�ض  بالفعل  لديها  ربحية  غري  منظمة  لديك  كانت  �إذ�  �لكبرية. 
من  جزء�ً  �لف�سل  هذ�  يف  �لو�ردة  �ملعلومات  تكون  �أن  فيجب  �لرئي�سيني، 
جهود جمع �لتربعات قبل �إر�سال خطاب طلب �لتربعات يف �لف�سل �لثالث. 
�ملانحني  مع  �لتربعات  لطلب  �لربيد  طريق  عن  �ملر��سلة  ن�ستخدم  �أل  يجب 

�لرئي�سيني - يجب �أن نف�سلهم للتعامل ب�سكل �أكرث قربا و�أكرث خ�سو�سية.

ولكن �إذ� كنت تغامر فقط بجمع �لتربعات �لحرت�يف، ف�ستحتاج �أوًل يف 
��ستقطابهم  يف  وتبد�أ  �لرئي�سيني  �ملانحني  هوؤلء  على  �لتعرف  �إىل  �لعام  هذ� 

لتحقيق تربع كبري.

هرم الجهات المانحة 
ذكرت يف �لف�سل �لثاين فكرة هرم �جلهات �ملانحة. ي�سف هذ� �مل�سطلح 
�لربحية. ففي �جلزء  �ملانحة يف معظم �ملنظمات غري  باقتد�ر هيكل �جلهات 

الفصل الخامس:
الطلبات الكبيرة
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�لعلوي من �لهرم فئة من �ملانحني �لذين يتربعون ب�سخاء، تليهم جمموعة �أكرب 
�لعديد  �ملكونة من  �لهرم  قاعدة  ثم  �لعطاء؛  �ملانحني متو�سطي  تت�سمن  قلياًل 
من �ملانحني �لذين يقدمون �لتربعات �ل�سغرية. وتوجد حتت تلك �لقاعدة - 

�أر�سية �لهرم - �أ�سماء �لذين ل يتربعون يف قاعدة بياناتك.

ما أهمية هذا التوصيف؟
لأن ر�سم هرم �ملتربعني يعد طريقة فعالة لتحديد �ملتربعني �ملر�سحني "لل�سعود 

�إىل �أعلى" �لهرم.

ا لأنه يو�سح لك م�سدر �أمو�لك. فاأكرب  كما �أن �لت�سور �لهرمي مهم �أي�سً
�لربحية حت�سل  �ملنظمات غري  و�أكرث  �لهرم،  �أ�سفل  �ملانحني ميالأون  عدد من 
)و�أحياًنا  �ملانحني  من  فقط   )٪20( من  تربعاتها  �إجمايل  من   )٪80( على 
هرم  �إىل  وبالنظر  �ملانحني(.  من   )٪10( من  تاأتي  �لتربعات  من   )٪90(
�ملتربعني لديك، �سرتى تباينا مماثاًل، وتالحظ �أن جزء�ً كبري�ً مما حت�سلت عليه 

قد جاء من �أعلى م�ستويات �لهرم.

�لتربعات،  �لتاريخية. بعد عام من جمع  ليند� يف �جلمعية  �إىل  نعود  دعنا 
من  �سغرية  وجمموعة  دولر،   )500( بقيمة  و�ح��دة  هدية  لديها  كانت 
قدمت  �أكرب  وجمموعة  دولر�ً،   )300( و   )200( بني  ما  قدمو�  �ملانحني 
حو�يل )100( دولر، وجمموعة �أكرب من ذلك بكثري قدمت �أقل من )50( 
دولر. �إن �أ�سهل طريقة جلمع �لأمو�ل من مثل هذه �ملجموعة هي �أن تطلب 
من �لأ�سخا�ض �لذين قدمو� من )200( �إىل )300( دولر �أن يتربعو� عند 
م�ستوى )500( دولر؛ وتطلب من �لأ�سخا�ض �لذين تربعو� مببلغ )100( 
�أن يتربعو� مببلغ )250( دولر؛ ومن تربعو� باأقل من )50( دولر  دولر 
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�أن يتربعو� مببلغ )100( دولر. مبعنى �آخر، حاول نقل �أكرب عدد ممكن من 
�لأ�سخا�ض من �مل�ستوى �لذي هم فيه �إىل م�ستوى و�حد �أعلى �لهرم.

يجب �أن تكون �ملنظمة قادرة على نقل و�حد من كل ثالثة �إىل خم�سة مانحني 
حاليني �إىل م�ستوى و�حد �إىل �أعلى �لهرم. هذ� يعني �أنه �إذ� كان لدى ليند� )20( 
مانًحا قدمو� )100( دولر، فعليها �أن تتوقع �أن حت�سل على �أربعة �أو �ستة منهم 
لزيادة تربعاتهم �إىل �مل�ستوى �لتايل. ويعد هرم �ملتربع �أد�ة جيدة جًد� لت�سور هذه 

�لعملية وحتديد �ملتربعني �لأكرث �حتمالية للتحرك لالأعلى.

�خلا�ض  هدفك  يكون  �أن  يجب  بك،  �خلا�ض  �ملانحني  هرم  �إن�ساء  مبجرد 
�ملانحني  ونقل  �لهرم  قاعدة  �إىل  جدد  متربعني  جذب  هو  �لتربعات  بجمع 

�حلاليني �إىل �مل�ستوى �لأعلى.

أسلوب خط األنابيب للتعامل مع المانحين 
من �ملوؤكد �أن زيادة �لتربع من )100( دولر يف عام و�حد �إىل )250( 
دولًر� يف �لعام �لتايل ل يحدث بطريقة �سحرية. فاملانحون - وخا�سة �لكبار 
منهم – يحتاجون �إىل �لإعد�د قبل �أن يطلب منهم تربع �أكرب. ويفكر �لعديد 
من �ملتخ�س�سني يف جمع �لتربعات من منظور خط �لأنابيب: وهو �أ�سلوب 

يت�سمن �سل�سلة من �خلطو�ت يتم حتريك �ملانحني خاللها قبل تقدمي �لطلب.

وعادة ما تتم خطو�ت �أ�سلوب خط �لأنابيب على �لنحو �لتايل:

حتديد �لهوية: بالن�سبة للمتربع �جلديد فهذ� يعني �حل�سول على معلومات 
�لت�سال �خلا�سة به. �أما بالن�سبة للمتربع �حلايل فهذ� يعني حتديد موقعه على 

هرم �لتربع كهدف لالرتقاء به �إىل م�ستوى �أعلى.
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�لر�سائل  وتعد  �لتربع.  لطلب  �ملتربع  �إع��د�د  عملية  هي  هذه  �لإع��د�د: 
و�جتماعات  �لأح��د�ث  �إىل  و�لدعو�ت  �لإلكرتوين  �لربيد  عرب  �لإخبارية 

�لقهوة على مد�ر �لعام من �لأنو�ع �ل�سائعة لإعد�د �ملتربعني. 

�إىل  �لذي تطلبه، ز�دت حاجة  �ملبلغ  ب�سكل عام، كلما ز�د  �لتربع:  طلب 
مزيد من �ل�سقل و�لرعاية يف وقت مبكر و�لتعامل بقرب وخ�سو�سية �أكرث مع 
�لطلب. يف �لأق�سام �ل�سابقة، �أو�سيت فقط باإر�سال بطاقة طلب فارغة جلمع 
�لتربعات لكل ��سم لديك. هذه هي �لطريقة يف �لبد�ية بالن�سبة �إىل �حلملة �لتي 
تعد لأول مرة. بعد ذلك، �سوف ترغب يف ف�سل �أف�سل 10٪ من �ملتربعني 
عرب  يكون  ما  عادة  �سخ�سي،  باأ�سلوب  �ملزيد  على  للح�سول  ذلك  نحو  �أو 

�لت�سال �لهاتفي �أو �ملقابلة وجهًا لوجه.

خطوتني:  يف  تربعهم  على  للمانحني  �ل�سكر  توجيه  يت�سمن  �لإ���رش�ف: 
تقدير  �سخ�سي(  تذكري  �خلا�سة،  للمنا�سبات  )دع��و�ت  للمانحني  �ل�سكر 

وتو�سيح �أهمية �لتربع للجمهور )من خالل �لتقرير �ل�سنوي مثال(.

وكما هو و��سح على �لأرجح، فاإن �لإد�رة �جليدة متتزج بالرعاية �جليدة، 
�خلطوة  هذه  وبعد  �مل�ستمر.  للتقدم  خا�سة  طبيعة  �ملانحة  �جلهات  و�إعطاء 
و�لطلب،  للرعاية،  متكررة  �لعملية  ت�سبح  �لعمل،  هوية  لتحديد  �لأولية 

و�لإ�رض�ف. 

حتاكي �لعمليات �ملو�سحة يف �لأق�سام �لثالثة �لأوىل خط �أنابيب �ملانحني.

�نظر �إىل �لعملية �لتي ��ستمرت �سهر� لإعد�د �ملجل�ض للح�سول على تربع، 
وطلب �ملجل�ض �لجتماع لحت�ساء �لقهوة، ثم �ل�سكر مع تناول �لكعكة يف 
�لذي  نف�سه  �لإفطار  هيكل  �عتبارك  �سع يف  �لتايل.  �لإد�رة  جمل�ض  �جتماع 
مت �إعد�ده برعاية و�هتمام )�خلطب و�لفيديو( ثم تقدمي �لطلب، ثم �ل�سكر. 
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)بالن�سبة للمر��سالت يف �لف�سل 3، و�لتي مل تت�سمن خطوة �لرعاية، فاأعتقد 
�أنه عندما تكون بياناتك قليلة وخلفيتك �سعيفة للم�سي قدًما، فيجب �أن تبد�أ 

من مكان ما - و�سيكون طلب �لتربع نقطة �نطالق جيدة(.

بؤرة اله��رم
غري  ملوؤ�س�ستك  �لأوىل  �لثالثة  �لأق�سام  يف  �لو�ردة  �خلطو�ت  �تباع  يوفر 
�لربحية �أ�سا�ًسا جيًد� للهرم، وي�سع �أول دفعة من �ملتربعني يف �مل�سار �ملطلوب. 
ومن خالل تلك �خلطو�ت، �ستكون قد حددت جمموعة من �ملتربعني �لذين 
مببلغ كبري. وهذه هي  للتربع  لر�سالتك، و�لمكانيات  �لقوي  �لتفاين  لديهم 

�لأ�سماء �لتي ترغب يف �سقلها يف �لعام �ملقبل ��ستعد�ًد� لطلب تربعهم.

استراتيجيات صقل المانحين
�لعمل يف  ��ستمر�ر  عن  بعيد�ً  �ملانحة  ياأخذك �سقل �جلهات  �أن  ينبغي   ل 
عند  �لأمو�ل  مقد�ر وقت جمع  على  �حلفاظ  من  نتمكن  وبالتايل  مهمتك. 

�حلد �لأدنى. دعونا نقوم مبحاولة للحفاظ عليه بهذه �لطريقة.

�ملبد�أ �لأول �لذي يجب �أخذه يف �لعتبار هو �أن يوؤمن �ملانحون بر�سالتك. 
ملاذ� يعد هذ� �لإميان مهمًا؟ لأن �أف�سل �سقل ورعاية للمانحني ميكنك �لقيام 
لك  �سيوفر  �لتوجيهي  �ملبد�أ  ر�سالتك، وهذ�  وم�ساركتهم يف  �سملهم  هو  به 
�لذي كنت  �لوقت  – �سيوفر لك  �ملثالية  �لناحية  �لوقت و�لطاقة لأنه - من 
�جلهات  ربط  �سيتم  ذلك  من  وبدًل  ع�سو�ئية،  فعاليات  �إجر�ء  يف  �ستق�سيه 
�ملانحة �خلا�سة بك ب�سكل �أعمق معك ومع مهمتك. فيما يلي بع�ض �لطرق 

لو�سع هذ� �لأمر مو�سع �لتنفيذ.
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فعاليات صقل ورعاية الجهات المانحة 
�أتذكر عندما قلت لك يجب �أن تكون مت�سككا جتاه فعاليات �سقل ورعاية 

�ملانحني؟

متربعني  جذب  حتاول  عندما  خا�سة  ذلك.  يكون  �أن  يجب   ... ح�سنا 
جدد. ولكن عندما يتعلق �لأمر ببناء �لعالقات مع �ملانحني �حلاليني، ت�سبح 
�لفعاليات �ل�سغرية �أكرث عملية بكثري. ونظًر� لأنك تقوم بالت�سويق �إىل �أف�سل 
لتجهيز  عالية  تكلفة  لديك  تكون  فلن  فقط،  �ملتربعني  من   ٪20 �إىل   10
جًد�  �ملرجح  من  بالفعل  هم  �حلا�رضين  ولأن  وغريها،  و�لطعام  �لدعو�ت 
�أن يتربعو� )لأنهم تربعو� من قبل(، فاإن �ملكافاأة �ملحتملة على ق�ساء �لوقت 

�ستكون �أكرب بكثري.

تقريًبا متعلق مبهمتك يف حدث �سقل ورعاية  �سيء  �أي  ��ستخد�م  وميكن 
�لتي  بالفعاليات  �ملانحة  للكبار منهم. ميكنك ربط �جلهات  �ملانحني وحتى 
�إىل  دعوتهم  فيمكنك  �لعامة.  �ملحا�رض�ت  �أو  �لأفالم  – مثل  بالفعل  حتدث 
حدث خمتلف متاًما للعمل �أو فعاليات غري هادفة للربح و�حل�سور معهم - مثل 
�إن�ساء  ميكنك  كما  مبهمتك.  �ملتعلق  �ملو�سوع  على  للتحدث  حما�رض  وجود 
فعالية خا�سة للجهات �ملانحة �ملتربعة - مثل ��ستعر��ض �أر�سيف �ل�سور يف 

�جلمعية �لتاريخية. 

هذه �لفعاليات يجب �أن تروق للمانح �ملتربع لأنه يتم تقدميها لهم كفعاليات 
خا�سة. من �جليد د�ئًما تناول ]...[ �ملقبالت ملزيد من �جلذب. لكن تذكر: 
باإمكان �أكرب �ملانحني حتمل تكاليف طعامهم و�رض�بهم. ولدفعهم على �لقدوم 
�سيء  �إىل  بحاجة  فاأنت  لها،  رتبت  �لذي  �ملانحني  ورعاية  �سقل  فعالية  �إىل 
�أكرث من جمرد تقدمي �أ�سياء جمانية. ولكن تعميق عالقتهم مع ر�سالة �ملنظمة غري 
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�لربحية نف�سها و��رض�كهم فيها هي �لطريقة �لناجحة للقيام بذلك.

رعاية المانحين بدون فعاليات
هناك طرق �أخرى للقيام برعاية �جلهات �ملانحة، و- لأنها �رضيعة ورخي�سة 

- فيعترب �لربيد �لإلكرتوين و�لإنرتنت من �أبرز و�سائلها.

�لإخبارية  �لن�رض�ت  ل�ستخد�م  كثري�ً  �أميل  ل  فاأنا  ذل��ك  من  وبالرغم 
يقوم  �سيئا  �أنت  تريد  بينما  بقر�ئتها  يقومون  ل  �لنا�ض  فمعظم  �لإلكرتونية، 
�ملانحة  �جلهات  قمة  على  من هم  مع  تعامل  ذلك،  من  وبدل  بقر�ءته.  �لنا�ض 
كاأ�سدقائك. وبني �حلني و�لآخر، �أر�سل ر�بًطا ملقال مثري لالهتمام يتعلق بك 
�أو بر�سالتك مع مالحظة ق�سرية. قم بتجميع قو�ئم عناوين �لربيد �لإلكرتوين 
مع �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة وكبار �ملانحني. وتذكر يف كل مرة تر�سل فيها ر�سالة 
 Blind  "ن�سخة خمفية طب�������ق �ل�سل "( )BCC( أن ت�سع �لعناوين يف خانة�
�لربيد �لإلكرتوين عن  Carbon Copy""( حتى ل تقوم بن�رض كل عناوين 

طريق �خلطاأ وتعر�ض �لآخرين لر�سائل كثرية من �ساكلة  "�لرد على �لكل". 

قد تقر�أ ر�سالة بريد �إلكرتوين من مديرة ملجاأ للم�رضدين كما يلي:

حتياتي للجميع،،،

�مر�أة مثرية  تاميز" عن  "نيويورك  �ليوم من �سحيفة  هناك مقال مثري يف عدد 
لالهتمام يف "�أتالنتا" قامت ببناء 6 مالجئ جديدة. �إليك �لر�بط: )�لر�بط هنا(

طريقة ملهمة ومثرية للغاية لبدء �ليوم!

�ملخل�سة،

ماري
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تلقي  تف�سل عدم  �إذ� كنت  ما  �أعرف  �أن  ��سمحو� يل  كالعادة،  مالحظة: 
�أي  هناك  تكون  لن  �لر�سالة.   هذه  �ساكلة  من  �لإلكرتوين  بالربيد  ر�سائل 

موؤ�خذة عليكم.

�لتفكري  �إىل  يدعو  �أعاله  �ملذكورة  مثل  �إلكرتوين  بريد  ر�سائل  �إر�سال  �إن   
من جانب �ملتربعني ويطلعهم على �آفاق منظمتكم غري �لربحية، ورمبا تفتح 

�ملجال �إىل مزيد من �حلو�ر مع �ملانحني.

يتم عن طريق  �لذي  �لتدوين  �لفكرة وهو  لهذه  م�سابه  �آخر  وهناك خيار 
�لتو��سل مع جمهور �أكرب. �إذ� كنت مدوًنا �أو قر�أت ما يكفي من �ملدونات 
وتعتقد �أنك جيًد� يف هذ� �ملجال، فيمكنك �أن جتد يف �لتدوين �أد�ة �ت�سال 
�ملتربعني لديكم و�كت�ساب متربعني جدد. لكن  فعالة وطريقة جيدة ل�سقل 
ذلك ل ميكنك من معرفة �أنك �ست�سل �إىل �أف�سل �ملانحني لديك ب�سكل مبا�رض 

كما يفعل �لربيد �لإلكرتوين �أم ل.

التقط الهاتف!
و�لإنرتنت.  �لإلكرتوين  للربيد  حقيقية  حدود  هناك  �أخرى،  ناحية  من 
عندما تكون يف �سك، ��ستخدم �لهاتف. هل ر�أيت متربعني يف �حتفال �لليلة 
�ملا�سية؟ �ت�سل بهم و��سكرهم على قدومهم. �ملكاملة �لهاتفية لديها �لقدرة 
�أن  �لربيد �لإلكرتوين. من �ملهم مالحظة  �أكرث بكثري من  �لعالقة  على تعميق 
بع�ض �ملانحني يكرهون �ملكاملات �لهاتفية ويف�سلون ر�سائل �لربيد �لإلكرتوين 
)�أو بالعك�ض، �أو �أنهم ل يف�سلون �أي �ت�سال على �لإطالق(. ��ستخد�م قاعدة 
�لبيانات �خلا�سة باملانحني �ملتربعني لتحدد �لو�سيلة �ملف�سلة لكل منهم )وعادة 

ما يكون ذلك و��سًحا جًد�(.
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ترقية قاعدة البيانات
ل�سوء �حلظ، لي�ض هناك حل و�سط يف هذه �ملرحلة. �أنت بحاجة �إىل قاعدة 

بيانات حقيقية للمانحني. بحلول هذه �ملرحلة.

www. م���ن  �ل���ب���ي���ان���ات  ق���اع���دة  ق���ال���ب  ب��ت��ن��زي��ل  ق��م��ت  �إذ� 
بيانات  جدول  ��ستخدمت  كنت  �أو   TheLittleBookOfGold.com
Excel �خلا�ض بك �أو قاعدة بيانات Access، فمن �ملحتمل �أن يكون كبرًي� 

جًد�. �أما �إذ� كنت تتعامل مع تربعات كبرية، فاأنت بحاجة �إىل �لتبديل.

�ستتيح لك قاعدة بيانات �ملتربعني ترتيب �ملر��سالت ح�سب مبلغ �لتربع 
لك  �ستتيح  كما  �ملفيدة.  �ملعامل  من  عدد  �أي  �أو  �لأخ��ري،  �لتربع  تاريخ  �أو 
�لإبالغ عن �ملكاملات ور�سائل �لربيد �لإلكرتوين للمتربع. وميكنك �إدخال 
�أحد  مع  فيها  تو��سلت  �لتي  �ملر�ت  عدد  وتتبع  ب�سهولة،  عنها  مالحظات 
خالل  من  �لتربع  ح�سب  �لت�سنيف  وميكنك  �لتربع.  طلب  قبل  �ملتربعني 
�سندوق �لربيد �أو من خالل فعالية، �أو ح�سب �جلهة �ملانحة، �أو عن طريق 
�لتعهد�ت، �أو ح�سب �لتاريخ ... نعم، ميكنك �لقيام بالكثري من هذه �لأ�سياء 
يف برنامج "�ك�سل" �أو "�ك�س�ض". لكن قاعدة �لبيانات �مل�سممة لهذ� تكون 

�أف�سل �إذ� كنت تخطط لطلب )1000( دولر �أو �أكرث.

�أو�سي ب��نظام SalsaLabs.com �أو نظام eTapestry.com كنظامني 
لك  �لتدريب  بع�ض  منهما  كل  �سيتطلب  �عتبارك.  يف  ت�سعهما  �أن  ميكنك 
وملوظفيك على ��ستخد�مهما. ولكن قاعدة بيانات �ملتربعني جيدة �لإعد�د هي 

�أد�ة ل تقدر بثمن عند ��ستخد�مها ب�سكل جيد.
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حدد التبرع المطلوب
بعد عام من �ل�سقل و�لرعاية منذ �آخر هدية من �ملتربع، يتعني عليك �لقيام 

بطلب �لتربع.

فر�سة  لديك  �أن  تعتقد  �لذين  �أولئك  وخا�سة  �ملتربعني،  كبار  �إىل  بالن�سبة 
منهم  طلبك  جتعل  �أن  حتتاج  فاأنت  �أكرب،  تربع  على  منهم  للح�سول  �أف�سل 
ب�سكل �سخ�سي قدر �لإمكان. ومتاما مثل طلبات جمل�ض �لد�رة "ذي �للم�سة 
�لعالية"، يحتاج �ملانح �إىل معرفة �سبب جدولة �لجتماع وجًها لوجه. يجب 
�أن تبذل �جلهد للذهاب �إليهم، ويجب �أن حتفظ جملة "طلب �لتربع" �إذ� كنت 

غري مرتاح. كما يجب عليك �أن ت�سكرهم ب�سدة مهما كانت قيمة تربعهم.

�حتمالية  تقل  وبالتايل  بالجتماع،  يهتمون  ل  �لذين  للمانحني  بالن�سبة 
بنف�ض  �لعطاء  يف�سلون  معظمهم  �أن  تعلم  �أن  يجب  �أكرب،  لتربع  تقدميهم 
�لطريقة �لتي تربعو� بها من قبل. لذلك �إذ� مل تنجح يف ��ستخد�م ذلك �لنهج 
مع �ملتربع، �أر�سل له ر�سالة �أخرى - هذه �ملرة مع تدوين مالحظة �سخ�سية 
منك �أو من �أحد �أع�ساء جمل�ض �لإد�رة. و�إذ� كانو� قد تربعو� يف فعالية وجبة 

�لإفطار �ل�سنوية، فتاأكد من �أنهم �سي�ساركون يف �لإفطار مرة �أخرى.

زيادة قيمة التبرعات كضرب كرة البيسبول
يبلغ  �لالعبني  �أعظم  بع�ض  �أن  تعلم  فاأنت  �لبي�سبول،  حمبي  من  كنت  �إذ� 
�سوف  مرة  لكل 1000  �أنه  يعني  وهذ�  لديه 300،  �لكرة  متو�سط �رضب 
يح�سل على �رضبة و�حدة يف حو�يل ثلث �لوقت. �لبي�سبول لعبة غري عادية 
ثلث  �لكرة يف حو�يل  من �رضب  �أف�سل لعبيها  يتمكن  بذلك:  يتعلق  فيما 

�لوقت فقط!
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ومع طلب �لتربع مببلغ كبري، ل �سيما عندما يتعلق �لأمر بزيادة هدية �ملتربع 
�إذ� طلبت من ع�رضة متربعني  �حلايل، عليك �أن تفكر مثل لعب �لبي�سبول. 
زيادة تربعهم من )500( دولر �إىل )1000( دولر ومتكن ثالثة منهم من 
�أمر�ً جيد�ً على �لورق.  ذلك، تكون قد قمت بعمل جيد حًقا. ويبدو هذ� 
ولكن هذ� يعني من �لناحية �لعملية �أنك لن تتلقى زيادة يف �لتربعات من �سبعة 

�أ�سخا�ض يف �سبيل �حل�سول على تربعات هوؤلء �لثالثة.

تقول "�لأرقام" �أنه �إذ� كنت ترغب يف �حل�سول على تربع كبري، �أيا كان 
معنى "كبري"، فاأنت بحاجة �إىل �إيجاد ثالثة �إىل خم�سة �أ�سخا�ض قادرين على 
منح هذ� �ملبلغ من �لذين يوؤمنون بر�سالتك ومنظمتك. �بحث عن ثالثة �إىل 
�ل�سنو�ت  يف  �أنه  �إىل  �أ�سري  �أن  )يجب  و�حد.  على  حت�سل  و�سوف  خم�سة، 
�لأوىل من بناء عملية جمع �لتربعات من �ل�سفر، قد جتد �أرقاًما �أف�سل قلياًل 
لأنك لن ت�ستطيع �ن تعرف �إمكانيات جميع �ملانحني �ملتربعني( �إنها حتتاج 
�لأمر  يكون  فلن  لذلك  نف�سك  �أعددت  �إذ�  �لتدريب، ولكن  �لكثري من  �ىل 

�سيئًا.

إعداد مستويات المانحين
لعلك قد ر�أيتها يف عدة �أماكن: "كن د�عًما للونني �لأزرق و�لأبي�ض"، "كن 
م�ستويات  بالتينيًا"...�لخ.  م�سرتكًا  "كن   -  " و��سنطن  جورج  مانحي  �أحد 

�ملانحني مثل هذه تخدم غر�سني رئي�سيني:

�أوًل: �إنها متنح �ملتربع �سعور�ً بالر�سا يف �ملو��سع �لعامة و�خلا�سة. وقد ينظر 
�أحد �ملانحني �إىل تقريرك �ل�سنوي ويحلم بوجود ما يكفي من �ملال ليكون 
مانحا بالتينيا. لكن يف �لوقت �حلايل، فهم متربعون ف�سيون ور��سون عن 
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ذلك. قد يرغب مانح �آخر يف �حل�سول على �عرت�ف عام مبنحته - كما هو 
�حلال يف �لتقرير �ل�سنوي �أو على لوحة جد�رية - بكونه يف �مل�ستوى �لعلى 

من �ملانحني.

ثانيًا: ت�ساعد يف حتديد عالقة �ملتربع مبنظمتك.

يتم ربط �لعديد من م�ستويات �جلهات �ملانحة بعنا�رض �أو جتارب �أو خدمات 
�أف�سل  فو�ئد  مع  �ملتربعني،  �ملانحني  من  �مل�ستوى  ذلك  فو�ئد  هي  معينة 
مل�ستويات �أعلى. هذ� ي�ساعد �ملتربع على فهم ما ميكن توقعه منك، كما �أنه 
مينحك و�سًفا وظيفًيا عملًيا لإد�رة هوؤلء �ملتربعني. �إذ� كانت �جلهات �ملانحة 
�لف�سية وما فوق قد ح�سلت على دعو�ت جلولت من ور�ء �لكو�لي�ض، فمن 

�لأف�سل �لتاأكد من �إ�سافة ذلك يف جدول جولت ما ور�ء �لكو�لي�ض. 

ا مع جمموعة من �لفخاخ  م�ستويات �ملانحني لها مكانها، ولكن تاأتي �أي�سً
فاحرت�ض منها.

جمع  على  حديثة  موؤ�س�ستك  كانت  �إذ�  مبكًر�.  �إعد�دهم  �لأكرب:  �لفخ 
تعرف  ل  فقد  �لأوىل،  �لثالثة  �لأق�سام  يف  مو�سح  هو  كما  مبهنية  �لتربعات 
مببلغ  ذهبية  منحة  م�ستوى  حتديد  فاإن  لذ�  �لآن.  حتى  �ملحتملة  �إمكاناتك 
)500( دولر يعد فكرة �سيئة �إذ� كانت هناك فر�سة يف �لعام �لتايل لأن يقدم 
لك �أكرب �ملانحني )2000( دولر. �لآن عليك �إ�سافة �ملزيد من �مل�ستويات 

فوق �مل�ستوى �لذهبي �أو �إعادة تعريفه، وقد ي�سبح ذلك مربكا. 

وينبغي �أي�سا �أن تكون م�ستويات �ملانحني قائمة على �أ�سا�ض �ملنح �ل�سابقة. 
لذلك �إذ� كان �لكثري من �ملانحني قد تربعو� مببلغ )300( دولر، فقد يكون 
تربع )400( دولر مبثابة حد جيد مل�ستوى �ملتربع لأنه ي�سجع بع�ض هوؤلء 
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�لنا�ض على زيادة تربعهم. ولكن �إذ� مل تكن لديك بيانات �سابقة، فلن تتمكن 
�إجر�ء هذه �ملكاملات. تو�سيتي هي �لنتظار ملدة عام على �لأقل، ورمبا  من 

عامني، لرتى كيف تبدو �لتربعات قبل �إعد�د م�ستويات �ملتربعني. 

�لربحية،  غري  �ملنظمات  بع�ض  للغاية.  �ملعقدة  �مل�ستويات  هو  �لتايل  �لفخ 
�لأحيان  من  كثري  يف  مرتبطة  معينة  فو�ئد  لها  �لفنون،  جمال  يف  وخا�سة 
 10 ب�  �ملرتبطة  �لفو�ئد  معرفة  �إىل  بحاجة  كنت  �إذ�  �ملانحني.  مب�ستويات 
وتكون  و�ملتربعني،  �أنت  �إرباككم  �إىل  ذلك  ف�سيوؤدي  خمتلفة،  م�ستويات 

عر�سة لن�سيان �سيء ما يت�سبب يف �إزعاج �ملتربع.

�أعتقد  �ملانحني،  م�ستوى  عملية حتديد  للبدء يف  �جلميع  ت�رضك  ل  و�أخري�، 
�أن �أف�سل طريق هو ��ستهد�ف �لثلثني �لعلويني من هرم �ملتربعني �خلا�ض بك. 
�ملانحني من )250( دولًر� و )500( دولر و  فمثال، قد حتدد م�ستويات 
�أقل. هناك بع�ض �لأ�سباب  �أي م�ستويات  )1000( دولر، ول تدمج معها 
يوجد  �لهرم حيث  من  �لعلوي  �جلزء  على  تركيزك  على  حتافظ  فهي  لذلك: 
لأي  "مز�يا"  �أي  مبنح  ملزم  غري  �أنك  ويعني  �لأمور،  تعقيد  مينع  وهو  �ملال، 

متربع ل يدفع ب�سخاء 

إنه تبرع، فال تجعله تجارة
م�ستويات  �إىل  مز�يا  �إ�سافة  تريد  كنت  �إذ�  فيما  �لتفكري  يف  تبد�أ  عندما 
�ملانحني، فكر مليًا قبل �إ�سافة �أي ميزة، فاأي �سيء ت�سعه يف �سندوق "�ملتربع 

�لذهبي" )�أو �أيا كان �مل�ستوى( يجب عليك تنفيذه.

هل وعدتهم "بدليل �أفالم" كما وعدنا كبار �ملانحني لدينا يف جر�ند �سينما 
�إح�سار  كيفية  على  و�لتعرف  �لدليل  �رض�ء  عليك  �لآن  ح�سنا.  ما؟  �سنة  يف 
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منك  �لكتب  هذه  ��ستالم  يتم  مل  و�إذ�  ملتربعيك.  رطلني  يزن  �لذي  �لكتاب 
�إر�سالها  �أو  ف�ستظل على مكتبك لتذكرك باأنك �سيتعني عليك ت�سليمها لهم 
بالربيد. هاهي نفقات �أخرى رمبا مل ت�سعها يف �حل�سبان. وعلى �لرغم من �أن 
�ملتربعة مل تاأت ل�ستالمه كما وعدت، ف�سوف تتذكر ذلك يف وقت ما خالل 

�لعام وتت�ساءل ملاذ� مل تِف بوعدك.

رمبا كان من �جليد تقدمي كتاب بقيمة )15( دولًر� للح�سول على هدية 
ا �أمر� مزعجا. ما بد�أ ب�سيطا  بقيمة )500( دولر. لكنني علمت �أنه كان �أي�سً

مل يكن بهذه �لب�ساطة بالن�سبة ملنظمة غري ربحية �سغرية مثل منظمتنا.

ا م�رضًحا �جتماعًيا مينح م�ستوى "�ملتربع �لنجم" ملن  �سع يف �عتبارك �أي�سً
يتربع مببلغ )300( دولر. ويرتتب على ذلك ح�سول �ملتربع على تذكرتني 
جمانيتني لكل عر�ض )تقدر قيمتهما مببلغ200 دولر�ً(، وتذكرتني جمانيتني 
للمز�د )تقدر قيمتهما مببلغ 80 دولر�(، ون�رضة �إخبارية ربع �ل�سنوية . قد 
يبدو �أن �جلهة �ملانحة �ملتربعة تقوم مبنح �لكثري من �ملال، لكن �لقيمة �لفعلية 
هي عبارة عن �لتربع �لبالغ حو�يل 20 دولًر� بالإ�سافة �إىل جزء من تذ�كر 

�ملز�د كتربع. )�ساأتابع هذ� �حلدث �ل�سائع �أكرث يف �لف�سل �لتايل(.

 )5 و�أخرًي�، فكر يف منظمة غري ربحية يبلغ �أعلى م�ستوى للتربع فيها )000
دولر، يت�سمن حفاًل خا�سًا بكبار �ملانحني. فاذ� كان لديك متربع كبري و�حد 

فقط، فكيف �سيكون �حلفل وكم �سيكلفك �إقامتها له فقط؟

�لفو�ئد  قائمة  �إبقاء  للمانحني هو  للح�سول على م�ستويات جيدة  �ملفتاح 
خفيفة. �ساأكرر: �إنه تربع ولي�ض عملية �رض�ء وبيع. كما �أن �لتجارب �خلا�سة 
- مثل فعاليات �سقل ورعاية �ملانحني �ملو�سحة �أعاله - حتقق فو�ئد "قيمة 
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�ملانحني  فمعظم  �خلدمات،  من  �لكثري  �إ�سافة  من  �حذر  جيدة.  م�سافة" 
�ملتربعني للمنظمات غري �لربحية �ل�سغرية ل يحتاجون �إىل �لكثري يف �ملقابل– 

با�ستثناء �سكرك �ل�سادق و�لعمل �جليد �ملتو��سل.

التطاب���ق
يف بع�ض �لأحيان يكون من �ملمكن جتاوز تدفق �ملانحني، �أو على �لأقل، 
2( دولر. من �ملحتمل جًد�  ت�رضيعها. لنفرت�ض �أن متربًعا ثريًا مينحك )500 

�أن يكون لهذ� �ل�سخ�ض �أ�سدقاء ميكنهم تقدمي تربع مماثل.

��ست�سافة  ميكنه  هل  د�ئرتك.  �إىل  �ل�سخ�ض  هذ�  جللب  فر�ض  عن  �بحث 
طاولة يف فعالية جلمع �لتربعات؟ هل ميكنه ��ست�سافة حدث خا�ض يف منزله 
جعله  �إن  منتد�ك؟  �إىل  �لن�سمام  ميكنه  هل  خا�ض؟  متحدث  مع  لأ�سدقائه 

ي�ساعدك يف جمع �لتربعات �سيفتح لك �أبو�ًبا جديدة.

ميكن �أن تكون �لتربعات �لأولية من �أ�سدقائه �أكرب بكثري ب�سبب �أنه �سي�سهد 
لك ويدعمك. هذه لي�ست عالقة يجب �لتفكري فيها على �أنها عقالنية. كن 
منه  تريد  كنت  �إذ�  ور�سالتها.  موؤ�س�ستك  عن  روؤيتك  وقدم  وخمل�سًا  �سادقا 
�أن يفعل �سيًئا ما، مثل ��ست�سافة �سالون، فاطلبه با�ستخد�م نف�ض �لتقنية �لتي 
طلبت بها هدية منه يف وقت �سابق. �إذ� كان ل ي�ستطيع ذلك، فال باأ�ض. من 
�خلا�سة  �لتربعات  �لآخرين من حولك، ومنو  �ل�ستفادة من عالقات  خالل 
بك ميكن �أن جتعلك قوي ب�سكل ل ي�سدق. فقط تاأكد من �أنك تقرتب منه 

مبهنية وبطريقة حمرتمة.
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الجزء األول
طلب  لعملية  �لفقري  �لعمود  ي�سكل  �لكتاب  هذ�  من  �لأول  �جلزء 

�لتربعات �لفردية ...
 بد�أنا بفعالية عالية، "مل�سة عالية" بطلب تربعات �أولئك �لأقرب �إىل 

�ملنظمة غري �لربحية: �ملجل�ض و�ملوظفني.
 بعد ذلك، �ساألنا �لأقرب �إىل �ملنظمة غري �لربحية عن طريق خطاب 

�لتما�ض �حرت�يف
ور�سالة �سكر جزيل ومتابعة.

 ثم، من �أجل زيادة عدد �ملانحني، عقدنا فعالية جلمع �لتربعات �لتي 
جلبت �ملانحني �ملتربعني �جلدد وح�سلنا على مبلغ كبري من �ملال.

�أن يكونو� من �ملتربعني  �لفرتة، حددنا �لأكرث �حتماًل   خالل تلك 
�لرئي�سيني و�أعددناهم لطلب تربع �أكرب.

�ل�سرت�تيجيات  تلك  �أخذت  �إذ�  بك.  �خلا�سة  �لتنمية  هذه هي خطة 
حجم  ومتو�سط  �ملتربعني،  عدد  مثل   – �لأرقام  بع�ض  عليها  وو�سعت 

�لتربع - �ستح�سل على فكرة جيدة حًقا عن �إمكاناتك لهذ� �لعام.
جيدة  توقعات  على  �حل�سول  على  قادًر�  �ستكون  �لأول،  �لعام  بعد 
ا. �أنت لن تفعل �سيئًا جديد�ً، بل جمرد زيادة عدد جهات  للعام �ملقبل �أي�سً
وجتلب  �لهرم  �أعلى  �إىل  �لكبار  �ملتربعني  �ستنقل  �إنك  كما  �لت�سال. 
عام  جناحات  �أن  حيث  حميدة"  "دورة  هذه  �أ�سفله.  �إىل  جدد  متربعني 
م�ستد�م  �أ�سلوب  �إنه  للتحقيق.  قابلية  �أكرث  �ملقبل  �لعام  ما جتعل جناحات 

و�حرت�يف، وميكن تكر�ره عاًما بعد عام. 

ملخ�ص
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قدرات وامكانيات البناء
اجلزء الثاين



136



137

ل تز�ل هناك بع�ض �لفر�ض �لتي متتلكها �ملنظمات غري �لربحية و�لتي جتلب 
مانحني جدد باأقل قدر من �لعمل. ل تقع يف �إغر�ء �ل�ستمر�ر يف �إن�ساء خمططات 
جديدة - �أحد�ث جديدة وطرق جديدة لطلب �لتربع - بدًل من رعاية بر�مج 
جمع �لتربعات �لأ�سا�سية. فاإن�ساء خطط جديدة ي�ستغرق وقًتا وطاقة! وتنفيذها 

يتطلب �أكرث من ذلك.

يجب �أل يكون هدفك هو �إن�ساء �ملزيد من فعاليات جمع �لتربعات �أو �لطرق 
�جلديدة لطلب �ملال. �لهدف �لآن هو ��سافة �أكرب عدد ممكن من �لأ�سماء يف 

�لدورة �لتي قمت باإن�سائها.

هناك طريقتان رئي�سيتان للقيام بذلك:

1( �جمع �لتربعات �ل�سغرية باأ�سلوب ب�سيط قدر �لإمكان.

2( �جمع �ملزيد من �لأ�سماء و�لعناوين وعناوين �لربيد �لإلكرتوين لإ�سافتها 
�إىل قاعدة �لبيانات �خلا�سة بك.

الفصل السادس:
البحث عن
مانحين جدد
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يجب أن يجد المتبرعون أنفسهم فيما يقومون به
جناح  �أجل  من  ولكن  معنويا،  �أو  روحًيا  بيانًا  ذلك  يكون  �أن  يعني  ل  هذ� 
وهذ�  �لذ�تية"،  �لهوية  "حتديد  �ملتربعني  على  يجب  �لتربعات،  جمع  برنامج 
يعني �أنهم يقدمون لك معلومات �لت�سال �خلا�سة بهم مبا�رضة قبل �أن يقدمو� 

تربعاتهم.

كن حذًر� من طلبات �لتربعات من قائمة تقدمها منظمة غري ربحية �أخرى. 
ميكنك جمع بع�ض �ملال منها، لكن بالن�سبة لكثري من �لأ�سخا�ض �ملدرجني فيها، 

�سي�سعرون وكاأنهم قد متت مباغتتهم بهذ� �لطلب. ل ت�سيعو� مو�ردكم.

مفيدة  تكون  �أن  ميكن  �لأخ��رى  �ملنظمات  من  �لقو�ئم  مهمة:  )مالحظة 
كل  لديها  جدد  م�سرتكني  على  �لعثور  تريد  �لتي  �لريا�سية  فالفرقة  للت�سويق. 
�لأ�سباب لإر�سال مو�د ت�سويقية �إىل قائمة من �لفرق �لريا�سية �ملحلية، لكن ل 

يجب عليهم �إر�سال طلب للتربعات. �ساأغطي هذ� �لتمييز �ملهم يف حلظة.(

لذ�، ينبغي �أن يكون هدفك هو �إتاحة �أكرب عدد ممكن من �لفر�ض للمتربعني 
لتحديد هويتهم �لذ�تية.

المقياس االقتصادي
من �ل�سهل �أن نفهم �أن �ملزيد من �لأ�سماء يف قاعدة �لبيانات ت�ساوي �ملزيد 
من �ملال )على �فرت��ض �أن �لأ�سماء ماأخوذة من �أ�سخا�ض عرفو� �أنف�سهم( ولكن 
�أنك  فقط  لي�ض  �خلا�سة بك.  �لبيانات  قاعدة  لزيادة  �أخرى  فائدة كبرية  هناك 

بذلك تك�سب �ملزيد من �ملال، بل لأنك تفعل ذلك بكفاءة �أكرث.

�أن مقد�ر �لوقت �مل�ستغرق جلذب )3000( �سخ�ض عرب  �سع يف �عتبارك 
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�مل�ستغرق جلذب )1000( �سخ�سًا. على  �لوقت  �لربيد ل يختلف كثرًي� عن 
�لبيانات  �أ�سعاف. مبعنى �آخر، مع منو قاعدة  �أكرب بثالثة  �إنه لي�ض عمال  �لأقل 
�خلا�سة بك، ت�سبح �أكرث كفاءة. وعليه فاإن �إ�سافة �ملزيد من �لأ�سماء يزيد من 

"معدل �ل�ساعة" لديك.

احصل على تلك األسماء!
�إذ� كان لديك �أي مكان قد ياأتي فيه �ملتربعون �ملحتملون - مثل ردهة قاعة 
�لأد�ء �لتي ت�ستاأجرها، �أو ك�سك يف �سوق �ملز�رعني، �أو مكتبا يف و�جهة حمل، 
�أو مق�سورة ما ... �إلخ - فيجب �أن تكون لديك وعلى �لدو�م حافظة جلمع 

�لأ�سماء و�لعناوين ميكن �لعثور على منوذج مب�سط لها على �لإنرتنت.

وكلما متكنت، �طلب من متطوع �أن يكون حا�رض�ً ومعه �حلافظة و�لنموذج. 
�لعناوين  من  طلبها  �أ�سهل يف  �لإلكرتوين  �لربيد  عناوين  فاإن  وح�سب جتربتي 
�لربيدية �لكاملة، لأنها تتطلب عماًل �أقل بالن�سبة للمتربع للت�سجيل. فالنموذج 
و�لربيد  �ل�سم  مت�سمنًا  �سيء  لكل  خانات  على  يحتوي  للتحميل  �لقابل 

�لإلكرتوين �أوًل. و�إذ� �أر�د �ملانح ملء خانات �أكرث ف�سيكون ذلك جيد�ً.

وبينما تتميز عناوين �لربيد �لإلكرتوين بال�سهولة و�ل�رضعة يف �لتجميع، �إل 
�لعناوين  ��ستهدف  �لتربعات.  لطلبات  قيمة  �أكرث  تظل  �لربيدية  �لعناوين  �أن 
�نتباه  جتذب  عندما  ولي�ض  "فردية"،  فر�سة  لديك  يكون  عندما  �لربيدية 

�لأ�سخا�ض �أثناء �لعمل.
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الطلب عبر اإلنترنت
هناك هدفان من هذ� �لف�سل هما جمع �لتربعات �ل�سغرية و�إ�سافة �أ�سماء �إىل 
قاعدة �لبيانات، ووجود طلب تربع يف مكان بارز على موقع �لويب �خلا�ض 

بك يحقق هذين �لهدفني.

وميكن �أن يكون هذ� �سهاًل مثل �إن�ساء ح�سابات "باي بال" )PayPal( و 
رمز كل  ول�سق  ق�ض  ثم  ملوؤ�س�ستك   )Google Wallet( "حمفظة جوجل"
�لتعامل مع هذ�، فاطلب  منهما على موقعك. و�إذ� مل تكن متاأكًد� من كيفية 
�لتمييز  بلغة  �ملعرفة  من  �لقليل  �سوى  يتطلب  ل  و�لأمر  من �سديق،  �مل�ساعدة 
ز�ئر  �أي  فاإن  �حل�ساب،  �إعد�د  من  �لنتهاء  ومبجرد   ،)HTML( �لرت�بطية 

ملوقعك على �لويب ي�ستطيع �أن يتربع.

ومع ذلك، ل تتوقع �أن ي�ستفيد �لكثريون منه، و�سيمثل عدد �ملتربعني �لذين 
زيار�ت  �إجمايل عدد  ن�سبة منخف�سة جًد� من  �ملوقع  �سيتربعون ع�سو�ئًيا عرب 
�ملوقع - عادة ما يكون �أقل من 1٪. ولكن بقليل من �لعمل �مل�سبق، ميكنك 
�إن  دولًر�.  و20  دولر�ت   10 بقيمة  ع�سو�ئية  تربعات  على  �حل�سول  من 
�ل�سخ�ض �لر�غب يف �لتربع باملال ملجرد �لرغبة يف �لتربع يعد �سخ�سًا جيد�ً 

لإ�سافته يف قاعدة �لبيانات �خلا�سة بك لطلب �لتربع منه يف �مل�ستقبل.

بالن�سبة  �ل�سنوي.  �لتربع  طلب  يف  �خليار  ت�سمني  يف  �لبدء  ميكنك  ا،  �أي�سً
لالأ�سخا�ض �لذين لديك عناوين بريدهم �إلكرتوين فقط، فاإن �حتو�ء منظمتك 
�ملتربعني  من  خا�سة   - �لتربع  لزيادة  جيدة  طريقة  �لتربعات  ل�سفحة  لر�بط 

�ل�سباب �لكرث تف�سيال للدفع عرب �لإنرتنت.
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اجمع الفئات الصغيرة
هذه �لطريقة لن متنحك �أ�سماء وعناوين جديدة ولكن جمع �لفئات �ل�سغرية 
ميكن من �لإ�سافة �ملالية، هذ� �إذ� متكنت من جمع ما يكفي منها. فقط �نظر �ىل 
قارعي �جلر�ض خارج حمالت �لبقالة كل عيد ميالد: �إنهم يح�سلون على كمية 
قليلة من �لفئات �ل�سغرية من ن�سبة �سغرية من �لنا�ض �لذين ميرون بهم. ولكن 
مع ح�سد كبري فاإن ما يح�سلون عليه يتز�يد. �إذ� قمت با�ستخد�م �أي نوع من 
عمليات �لبيع بالتجزئة، فيجب و�سع �إناء جلمع �لفئات �ل�سغرية �لتي يتربع بها 
�ملت�سوقون، مع كتابة مالحظة حول طلب �لتربع. )تذكر �أنها لي�ست ن�سيحة 

لل�سخ�ض �لذي يقف خلف طاولة �ل�ستقبال(.

عندما ذهبت �ىل Grand Cinema ، و�سعنا جرة على طاولة �ل�ستقبال 
وجمعت يف �ملتو�سط 4 �سنتات من كل �سخ�ض جاء مل�ساهدة �لفيلم. ذلك ل 
�أننا نح�سل  100( تذكرة �سنويًا، هذ� يعني  يبدو كثرًي�، لكننا �ذ� بعنا )000
على )4000( دولر من تلك �جلرة �ل�سغرية يف كل عام. ولتقليل �حتمالية 
ولكن  فيها  �ملال  �إدخال  – ي�سهل  قدمية  ثقيلة  زجاجة حليب  �خرتنا  �ل�رضقة، 
على  �لربطة  ببع�ض  بربطها  �لزجاجة  بتاأمني  قمنا  كما  �خر�جه.  ي�سعب 

�لطاولة.

هذ� �لنوع من �لتعامل ل نح�سل به على �أ�سماء �أو عناوين، ولكن �إذ� متكنت 
ف�ستتمكن من حتقيق مكا�سب  �لنا�ض،  لعدد كبري من  �لو�سول  من خالله من 

كبرية منه.

اعرف متى تبيع ومتى تتوجه بالطلب
على  ب�سكل خا�ض  ينطبق  هذ�  �لتمييز.  هذ�  على  �ل�سوء  ت�سليط  �أريد حقا 
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�لأرجح  متربعيهم على  قاعدة  ا  �أي�سً قاعدة عمالئهم هي  تعد  �لتي  �ملنظمات 
درو�ض  هنا  لدينا  ولكن  �ملدين(،  �ملجتمع  ومنظمات  �لفنون  منظمات  )مثل 

جلميع �ملنظمات غري �لربحية.

دولر�ت   5 مببلغ  �لتربع  �قرتحو�  لقد  �لتاريخية.  �جلمعية  يف  ليند�  لحظ 
�ملتو�سط )1.50(  لكنهم جمعو� يف  بايونري.  مق�سورة  �لو�حد يف  لل�سخ�ض 
دولر لل�سخ�ض �لو�حد. لذ� قررت ليند� �إيقاف هذه �ملمار�سة. فال هي، ول 
باأنه  �ملقرتح  �لتربع  يعتربو�  �ملق�سورة مل  �ملتطوعون ول موظفو  �ملجل�ض، ول 
تفعل  )كما  �ملقرتح  �ملبلغ  دفع  دون  �لدخول  ي�سعب  حيث  قوي"،  "مقرتح 
تلك  من  و�حده  هذه  بذلك(.  تقوم  �لتي  �لربحية  غري  �ملنظمات  من  �لعديد 
يتنا�سب مع  فاإنه قد ل  يتنا�سب مع متحف قومي  �أن ما  فيها  �لتي جتد  �ملر�ت 

�ملنظمات غري �لربحية �ل�سغرية.

مل   - �لتربع  فيها  يطلب  �سغرية  لفتة   – للتربع  �لب�سيط  �لأ�سلوب  هذ�  �إن 
للدخول  تذكرة  �سعر  فر�ض  ليند�  قررت  لذ�  �لتاريخي�ة.  للجمعية  فعال  يكن 

للمق�سورة.  

من  يكفي  ما  لديها  وكانت  �ل�سابقة،  �ل�سنة  من  بيانات  لديها  �أن  حيث 
تذكرة  �سعر  يكون  �أن  ليند�  قررت  �جلولة،  لهذه  �ل�سعر  لتحديد  �ملعلومات 
�لدخول ثالث دولر�ت. ويف نف�ض �لوقت، �بتكرت "يوما حر�" يف �ملق�سورة 
يكون يف ثالث خمي�ض من كل �سهر ويتو�فق مع يوم حر يف متحف حملي �آخر. 
)مالحظة مهمة: ح�سلت ليند� بكل تاأكيد على مو�فقة جمل�ض �لإد�رة قبل �أن 

تنفذ هذه �لإ�سرت�تيجية(.

بعد حتديد �سعر تذكرة ثابت �سعف مبلغ �لتربع �ملتو�سط �لذي تلقته �سابقا، 
ليند� توقعت �أنها �ست�ساعف تقريبا �لإير�د�ت �ل�سنوية من �ملق�سورة. �فرت�ست 
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ليند� �أن تغيري �سعر �لتذكرة �إىل 3 دولر�ت لل�سخ�ض �لو�حد على �لأرجح مل 
يكن كبري� لدرجة منع �لنا�ض من �لقدوم. هذ� �لفرت��ض كان من �ملحتمل �أن 
�سحيًحا  يكون  ل  قد  ولكنه  �لتاريخية،  �جلمعية  �إىل  بالن�سبة  �سحيًحا  يكون 
بالن�سبة جلميع �ملنظمات. عادًة ما تكون �لبيانات �جليدة و�ملنطق �ل�سليم كافيني 

لتقرير ما قد ي�سلح ملنظمتك غري �لربحية.

من �لعائالت �لقليلة �لتي تربعت يف �ل�سابق مببلغ )20( دولًر� لأ�رضة مكونة 
من �أربعة �أفر�د، �ستح�سل ليند� �لآن على )12( دولًر� فقط. لكنها يتوقع �أن 
جتني �ملزيد على �ملدى �لطويل. بالإ�سافة �إىل ذلك، ف�سلت ر�سوم �لدخول �إىل 
"�لكابينة" عن �لدعم �ملتربع به. من �لناحية �لنف�سية، كان هذ� قر�ًر� جيًد� جًد� 
للموؤ�س�سة غري �لربحية لأنه ف�سل "�حل�سور" عن "�لدعم"، و�أكد �أن هناك قيمة 

للتجول يف �ملق�سورة، مما يف�سلها عن دعم �جلمعية �لتاريخية.

– بل وحتى فل�سفًيا - يف  يتطلب ف�سل �حل�سور عن �لدعم تغيرًي� عقالنيا 
�لتفكري يف موؤ�س�ستك وكيفية تو��سلك مع �جلمهور. هذ� متييز �أريد تو�سيحه، 

لذ� �ساأقدم مثاًل �آخر.

فكر يف م�رضح جمتمعي غري ربحي يريد زيادة �حل�سور. يف كثري من �لأحيان، 
يدعو �لنا�ض �إىل "دعم" �مل�رضح وح�سور �حدى �حلفالت.

�أل يوحي ذلك للنا�ض يف �لالوعي �أن دفع �ملال لروؤية �مل�رضحية هو دعم يف 
حد ذ�ته؟ �أل يخرب �لنا�ض �أن �مل�رضحية ل ت�ستحق �سعر �لتذكرة؟ �أعلم �أن هذ� 
�أحد  يطلب  �أن  غر�بة  مدى  �عتبارك  يف  �سع  لكن  �ل�سيء،  بع�ض  قا�سًيا  يبدو 

�ملطاعم "دعمك" بدًل من دعوتك للح�سور و�ل�ستمتاع بوجبة.

جتاري،  عمل  كيان  �ملطعم  متاًما!  خمتلف  �سيء  هذ�  "لكن  تقول:  �أ�سمعك 
". بالطبع هو كذلك. لكن فكر يف �مل�ستفيد �لذي  ولي�ض منظمة غري ربحية 
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قدم 20 دولر�ً لتو�سع يف �لرتفيه هذ� �ل�سهر. ميكنه �إنفاق هذ� �ملبلغ يف �سيء 
"دعم"  �أو  �إىل مطعم،  �أو �لذهاب  ممتع، مثل �لذهاب مل�ساهدة مبار�ة بي�سبول 
منظمة من خالل ح�سورحفلة �جتماعية �أو فنية. �لنا�ض ل يريدون "دعم" �أي 
رمبا  �أو  �ملتعة،  على  �حل�سول  يريدون  �نهم  للرتفيه.  �ملخ�س�سة  بنقودهم  �سيء 
�أن  ميكن  هل  وي�سعدهم.  يف�سلونه  ما  على  يتوقف  وهذ�  جديد،  �سيء  تعلم 
يفعلو� هذه �لأ�سياء يف منظمتك؟ على �لأرجح نعم. ولكن بطلبك "دعمهم"، 
فاأنت توحي لهم باأن ح�سورهم هو نوع من �لإيثار �أو �لعمل، و�أن ن�ساطك 
لي�ض للمتعة. فبدل من �أن يتم طلب �ملال ل�رض�ء جتربة )وهي �حلفلة(، فاإنه يطلب 

)كدعم(.

هذه لي�ست حجة لفظية. �إنها حجة حول كيفية تقييمك خلدمات منظمتك 
غري ربحية. ويبدو �أن �لو�سع �لفرت��سي للمنظمات غري �لربحية هو �أنها يف 

حالة طلب للمنح. لكننا بحاجة ملعرفة متى يكون من �لأف�سل �لبيع.

�مل�رضح  �أن  لنفرت�ض  �لأخ��ري.  �ل�سوؤ�ل  هذ�  يف  ففكر  بعد،  �أقنعك  مل  �إذ� 
�ملجتمعي جنح يف �إقناع �سخ�ض ما "بدعمه" من خالل ح�سور م�رضحية. �إىل 
�أي مدى تقل �حتمالية "دعم" هذ� �ل�سخ�ض للم�رضح عندما يحتاج �إليه حًقا 
- من خالل طلب دعم �سنوي؟ �ألي�ض ردهم �سيكون، "ولكن �أنا قدمت دعما 

من خالل ح�سور تلك �حلفلة �أو �مل�رضحية!" ويلقي بطلبك جانبا؟

الخطوة التالية: العضوية السنوية واالشتراكات
و�ل�سرت�كات  �لع�سويات  ف�ست�سبح  حمدد،  تذكرة  �سعر  لديك  كان  �إذ� 
�ل�سنوية �أدو�ت جذ�بة جلمع �لتربعات. ن�سيحتي ل تز�ل قائمة: هذ� ل يتعلق 
بطلب "�لدعم". ب�سكل عام، ينبغي ت�سميم هذه �لرب�مج "حلفظ �ملال" للعمالء 
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�ملنتظمني، ويجب ت�سويقها بهذه �لطريقة، ولي�ض كطريقة لدعم �ملنظمة غري 
�لربحية.

و�سعت كلمتي "توفري �ملال" بني عالمتي �قتبا�ض لأن معظم �لنا�ض يبالغون 
يف  و�لع�سويات.  �ل�سرت�كات  فيها  ي�ستخدمون  �لتي  �ملر�ت  عدد  تقدير  يف 
�مل�رضح 10  �إىل  ياأتون  �أنهم  قدرو�  �لنا�ض  �أن  ��ستبيان  �أخربنا  �سينما"،  "جر�ند 
مر�ت يف �ل�سنة بينما يف �لو�قع �أظهرت بيانات جمع �لتذ�كر �أنها ن�سف ذلك. 
كان معدل �لع�سوية كبرًي� بالن�سبة لأولئك �لذين ح�رضو� بالفعل 10 مر�ت يف 
�ل�سنة، ولكن بالن�سبة لأولئك �لذين كان عدد مر�ت ح�سورهم �أقل، مل يكن 
دخاًل  وفر  )ولكنه  �لباب  عند  �لتذ�كر  ثمن  دفع  جمرد  عن  كثرًي�  خمتلًفا  �لأمر 

ثابًتا(.

ذرة �سغرية  �أكو�ب  تقدمي  وبد�أنا يف  ذلك  من  �أبعد  �إىل  �ملفهوم  �أخذنا هذ� 
جمانية لأي ع�سو. كانت �لتكلفة بالن�سبة لنا �سئيلة، ولكن معظم �لنا�ض �أر�دو� 
�أكرث من جمرد فكرة �سغرية لذلك مل ي�ستغلوها؛ �أما �لآخرين فقد قامو� يف كثري 
من �لأحيان ب�رض�ء م�رضوب مع كوب �لذرة. وبف�سل تقدمي كوب �لذرة �ل�سغري 
بيعت �لعديد من �لع�سويات. عن�رض جماين �سغري يجلب �آلف �لدولر�ت يف 

�لع�سويات �جلديدة.

على  �ل�سابقني  �لأع�ساء  حث  �إىل  تهدف  �سنوية،  لع�سوية  بحملة  �أو�سي 
�ل�سرت�ك مرة �أخرى و�إقناع �لعمالء �حلاليني لالن�سمام. عادة ما يكون �لرتويج 
هو �ل�سبيل �ل�سحيح، طاملا �أن �مليزة �لتي تقدمها لي�ست باهظة �لثمن - ت�رضيح 
مقابل  دولر�ت   5 دفع  جتنب  �سابه.  وما  جماين،  ذرة  كوب  �إ�سايف،  ل�سيف 
�سلعة ملمو�سة للح�سول على ع�سوية 40 دولر. لي�ض فقط �أن ذلك �سيدفعك 
للقيام بعمل �أف�سل فح�سب، ولكن من �ملحتمل �أن ينتهي �لأمر بعنا�رض متبقية ، 

مما مينحك تكلفة �إ�سافية توؤثر �سلبا يف �لهام�ض �خلا�ض بك. 
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هناك ��ستثناء�ت قد يتم فيها و�سف �لع�سوية على �أنها "دعم" �أكرث من كونها 
�إىل  �أحد  ياأت  �إن مل  �أنه  �لتاريخية  ليند� يف �جلمعية  و�سيلة لتوفري �ملال. قررت 
�ملق�سورة مبا فيه �لكفاية ف�سيكون من �ملنطقي �أن تكون �لع�سوية �ل�سنوية و�سيلة 
لتوفري �ملال. �أر�دت فر�ض ما ل يقل عن 40 دولًر� كر�سوم للع�سوية )من �ساأنه 
�أن يزيد متو�سط �لتربع(، ولكن ب�سعر 3 دولر�ت للتذكرة ل�سالح �ملق�سورة، 
و�سفت  ذلك،  من  بدًل  �سخ�ض.  لأي  "�سفقة"  تكون  �أن  �ملرجح  غري  من 
برنامج �لع�سوية باأنه و�سيلة لدعم �ملجتمع �لتاريخي وعر�ست ح�سور�ً جمانًيا 

ملدة عام على �أنه "تعبري عن �ل�سكر".

ميكن �أن تنجح كلتا �حلالتني، ولكن �ملفتاح هو �لتاأكد من �أنك تعرف �أف�سل 
ما ميكن عمله للمنظمة غري �لربحية �خلا�سة بك. تعرف متى تبيع وتعرف متى 

تطلب.
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�أنا �أحب �ملنح؛ يجب �أن يف�سل �جلميع �ملنح، فاملوؤ�س�سة ت�سع كل �سيء من 
�لذي يجب  �لوقت  ما ل ميولونه، وهذ� هو  ما ميولونه، وهذ�  �أجلك: هذ� 
هي  وهذه  متالأه،  �أن  يجب  �لذي  �لنموذج  هو  هذ�  فيه،  تطلب  �أن  عليك 
�أو�سحو�  �لأفر�د  �ملانحني  جميع  �أن  لو  تخيل  يحتاجونها.  �لتي  �ملعلومات 

�لأمور بهذ� �ل�سكل!

طريق  عن  تقريبا  ح�رضي  ب�سكل  �لربحية  غري  �ملنظمات  بع�ض  متويل  يتم 
�ملنح. �إذ� كنت �أحد هوؤلء، فاآمل �أن تفتح لك �لأق�سام �لأوىل من هذ� �لكتاب 
تدفًقا جديًد� لالإير�د�ت من �لتربعات �لفردية. ويف �لو�قع، من �ملهم للغاية �أن 
تفعل ذلك، فاملنح ترت�جع مبرور �لزمن. و�إذ� كانت هناك منحة و�حدة متثل 
ربع دخلك �أو �أكرث، فال بد من عمل كل ما ميكن لتقليل �عتمادك على هذه 

�ملنحة.

بدًل عن ذلك، �إذ� كنت تعتمد على �ملنحة ب�سكل �سئيل ولأول مرة، فاأنا 
�آمل �أن يعطيك هذ� بد�ية جيدة.

الفصل السابع:
طلبات المنح
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أين تجد المنح
موقع  هو  متيًز�  و�أكرثها  �ملنح،  على  للعثور  �لإنرتنت  عرب  م��و�رد  هناك 
Guidestar.org، و�لذي يتقا�سى ر�سوم ��سرت�ك �سهرية �أو �سنوية مقابل 
ا كتب بها قو�ئم منح ُتن�رض بانتظام، على �لرغم من  هذه �خلدمة. وهناك �أي�سً

�أنها عادة ما تكون �أكرث تكلفة.

ولكن �أف�سل مكان للبدء مع �ملنظمات �لغري �لربحية. �نظر حمليا ثم حترك 
من  ن�سخة  على  �لعثور  �لدولية.  وحتى  و�لوطنية  �لإقليمية  �مل�ستويات  �إىل 
تقريرهم �ل�سنوي )غالًبا عرب �لإنرتنت( و�بحث عن موؤ�س�ساتهم و�لوكالت 
�ملانحة. �إذ� قمت بالبحث عن تلك �ملوؤ�س�سات، �ستح�سل على فكرة جيدة 

عما �إذ� كنت موؤهاًل للح�سول على �ملنح.

هل من غري �لأخالقي �لقيام بهذ� �لنوع من �لبحث؟ ل، �إنه �أ�سلوب ذكي! 
�أنت تبحث عن �ملوؤ�س�سات من خالل �لبحث عن �ملنظمات غري �لربحية �لتي 
�سبب  يوجد  فال  �ملطلوبة،  �ملوؤهالت  مع  تتنا�سب  كنت  �إذ�  حاليا.  ميولونها 

لعدم �لتقدمي، ول يهم �أين �سمعت عنهم.

كن نفسك
ت�سور  مل  �إذ�  �ملال  مينحك  �سوف  �أحد  ل  �أنه  معرفته  �إىل  �سيء حتتاج  �أول 
لتنا�سب  حماولة  يف  به  �لقيام  عليك  ما  تكرث  ل  منظمتك.  تفعله  ما  ب�سدق 

متطلبات و�رضوط �ملنظمة �ملانحة. �إذ� مل تكن كذلك فال ت�سيع وقتك.

�ملحتمل  �لأ�سا�سية" من  "�لحتياجات  �أجل  �ملال من  �لتي تعطي  �ملوؤ�س�سة 
" لإثر�ء  �أما �ملوؤ�س�سة �لتي  تعطي �ملنح  �أل تقدم �ملال �إىل �جلمعية �لتاريخية. 
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�ملجتمع" فقد تكون هي �لالئقة.

من �ملهم �أثناء عملية �لتقدمي �أن "تكون على طبيعتك". ل تدعي �أنك �أكرب 
مما �أنت عليه، �أو �أ�سغر، �أو �أكرث تنوًعا ، �أو �أيا كان �لمر �لذي يقلقك. فكر 
يف طلب �ملنحة كما تفعل مع طلب وظيفة: عليك �أن تدعم كل ما هو و�رد 

يف ��ستمارة �لطلب.

البحث، ثم االتصال
م�سبًقا  �لت�سال  �ملفيد  فمن  قبل،  من  موؤ�س�سة  �إىل  تقدمت  قد  تكن  مل  �إذ� 
على  ح�سولك  من  تاأكد  ذلك،  تفعل  �أن  قبل  ولكن  عنها.  �ملزيد  ومعرفة 
�سبكة  على  �ملوؤ�س�سة  موقع  من  �أ�سئلتك  على  �لإجابات  من  �أكرب عدد ممكن 
�لإنرتنت. ل ت�سيع وقت �مل�سئول عن �ملنح باأ�سئلة �سهلة كان من �ملمكن �أن 

حت�سل على �إجابات عنها عرب �لإنرتنت.

ممكن  قدر  �أكرب  معرفة  �إىل  �ستحتاج  لالت�سال،  م�ستعًد�  تكون  �أن  مبجرد 
ي�سبهون  للموؤ�س�سات  �ملنح  �أن مديري  �ملوؤ�س�سة. تذكر  حول ما تبحث عنه 
تدفق  على  �ل�سيطرة  �لو�قع  يف  لديهم  يكون  ل  قد  كبري.  حد  �إىل  �ملانحني 
�لأمو�ل باأنف�سهم، لكن ل تعتقد �أنهم خارج �لعملية. تعامل معهم كما تفعل 

مع �أف�سل متربعيك.



150

�إليك بع�س �لأ�سئلة �جليدة �لتي حتتاج �أن تعرف �لإجابات عنها من �ملوقع �أو 
من �ملدير �لقائم على �ملنح:

 هل تتربع بانتظام �إىل منظمات مثل ]�مالأ �لفر�غ[؟ 

�إذ� كانت �ملوؤ�س�سة ل متول بنوك �لطعام ب�سكل معتاد، و�أنت بنك طعام، 
فاأنت تريد معرفة ذلك. )هذ� مهم ب�سكل خا�ض �إذ� كنت موؤ�س�سة غري ربحية 
ذ�ت �أ�سا�ض ديني، و�لتي ميكن غالًبا ��ستبعادها من بر�مج �ملنح.( �إذ� طرحت 
هذ� �ل�سوؤ�ل، ف�سيو�سح مدير �ملنحة ما �إذ� كان يعتقد �أن موؤ�س�ستك موؤهلة �أم 

ل. عادة، �لأمر ي�ستحق �ل�ستماع �إىل ن�سائحهم.

 هل متول نفقات �لت�سغيل؟ 

؟  مقيدة  غري  منحًا  تقدم  "هل  تكون:  �أن  ميكن  لل�سياغة  �أخرى  )طريقة 
�أو جهات حمددة، بينما مينح �لبع�ض  "( تقدم بع�ض �ملوؤ�س�سات �ملنح لرب�مج 
�لآخر بب�ساطة للموؤ�س�سة �لتي مرت بعملية �لفح�ض �خلا�سة بها، و�سي�سمح 
للمنظمة بو�سع �لأمو�ل ملن هم يف �أم�ض �حلاجة �إليه. �سيوؤثر ما يقدمونه على 

ما تطلبه.

 ما حجم منحتك �ملتو�سطة؟ 

متو�سط  يتجاوز  مبلًغا  تطلب  �أن  يجب  ل  رمبا  �لأول،  طلبك  �إىل  بالن�سبة 
حجم �ملنحة.



151

 ما هي نقاط �لقوة �لتي تبحث عنها �أثناء عملية �ملر�جعة؟ 

حماولة  ي�ستحق  يز�ل  ل  لكنه  �لت�ساوؤل،  هذ�  يف  �لغمو�ض  بع�ض  يوجد 
�لإجابة. قد ت�سمع �إجابات مثل "بناء �ملجتمع"، "�ل�ستقر�ر �ملايل"، "�لإبد�ع 
هنا  �لرنانة.  �لكلمات  من  عدد  �أي  �أو  �لتنظيمية"،  "�لقدرة  و�لبتكار"، 
حتدد �إطار �لتطبيق �لذي تبحث عنه. فاإذ� كانت �ملوؤ�س�سة تف�سل "�لقدر�ت 
لديك  بالثقة  �جلديرين  �لأ�سخا�ض  �إىل  �لتحدث  �إىل  �ستحتاج   ،" �لتنظيمية 

لإد�رة �مل�ساريع يف �سجلك، وق�س�ض �لنجاح �خلا�سة بك.

يف  دورك  عن  �لتحدث  �إىل  ف�ستحتاج  �ملجتمع"،  "بناء  يحبون  كانو�  �إذ� 
جمع �لأ�سخا�ض مًعا نحو هدف م�سرتك، و�لعمل مع �جلمهور، و�ل�رض�كة مع 
�ملنظمات غري �لربحية �لأخرى. ل يز�ل عليك �أن تكون على طبيعتك، كما 

قلت من قبل، لكن هذ� مينحك �إطاًر� لو�سف ما تفعله.

 هل لك �أن تخربين قلياًل عن و�سع �لتقارير؟

 �لأمر ي�ستحق �ملعرفة م�سبًقا فيما عليك فعله �إذ� ح�سلت على �ملال. كما 
�أنه يتيح لهم معرفة �أنك تفكر يف �مل�ستقبل.

تحدث إلى رئيس مجلس ادارتك
�أن تر�سل طلب �ملنحة، من  �أعلم �أن هذه ن�سيحتي د�ئًما. ولكن قبل  نعم 
تعمل  �أوًل:  باأنك،  "تنبيهًا"  و�لع�ساء  �لإد�رة  جمل�ض  رئي�ض  �إعطاء  �لإف�سل 
باجتهاد، ثانيًا: قد يكون لديهم جتربة - �إيجابية �أو �سلبية - مع �ملوؤ�س�سة �لتي 
تهتم بها. ثالثًا: تطلب بع�ض �ملوؤ�س�سات �ملانحة توقيع رئي�ض جمل�ض �لإد�رة 
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على ��ستمارة �لتقدمي للمنحة، �أو طلب �إجر�ء مقابلة معك ومع رئي�ض جمل�ض 
�لإد�رة. وبالتايل فاأنت تقدم �إ�سعاًر� م�سبًقا مبا هو متوقع.

كن شاماًل في معلوماتك وال تخدع
عند �لتقدم بطلب للح�سول على منحة، تاأكد من �لإجابة على كل �سوؤ�ل 
وو�سح كل ما يطلب منك. �علم �أن �لعديد من �ملوؤ�س�سات تطلب نف�ض �ل�سيء 
يف �لطلب �ملقدم. لذلك �إذ� كنت بحاجة �إىل ن�سخة من �سهادة ما من م�سلحة 

�ل�رض�ئب قم بعمل 10 ن�سخ للطلبات �مل�ستقبلية و�حفظها ب�سكل منا�سب.

ا م�سحح لغة. ل جتعل �أخطاء �لقو�عد �لنحوية  يجب �أن يكون لديك �أي�سً
ت�رض بفر�سك.

�سيئ.  لأنه  خد�ع  هناك  يكون  �أل  �آمل   ... تخدع"  "ل  لقاعدة  بالن�سبة 
ولكن دعني �أو�سحها بطريقة �أخرى: ميكن ملر�جع �ملنح �جليد �أن يخربنا يف 

كثري من �لأحيان عندما تكون �لأمور غري جمدية.

كن دقيق���ا
�إنها �سمة مميزة للكتابة �جليدة و�أن �ل�سكل �ملحدد هو �أف�سل من �لعام، وهو 
غالبا ما ينطبق على �ملنح كذلك. كن حمدًد� مبا تريد �لقيام به باملال. وبالن�سبة 
للمنحة �لوىل من �ملوؤ�س�سة، كلما كنت �أكرث حتديًد� كان ذلك �أف�سل. حتى لو 
منحت �ملنظمة "نفقات �لت�سغيل"، فاإنني �أو�سي باأن تكون حمدًد� يف طلبك 
�لأول، و�حتفظ بالطلبات �لأكرث عمومية عندما تكون عالقة منظمتك غري 

�لربحية باملوؤ�س�سة �أقوى.
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خطة التسويف
وقًتا  ت�ستغرق  �ملنح  طلبات  �أن  فاعلم  �لأم��ور،  تاأجيل  �إىل  متيل  كنت  �إذ� 
طوياًل، لذلك خطط للم�ستقبل. ل تقم بجدولة �أي �سيء لليوم �لذي يكون 
فيه طلب �ملنحة ول تق�سي يوًما كاماًل يف جتميع كل �سيء، خا�سة �إذ� كنت 
حديثا يف هذه �لعملية. �قر�أ ��ستمارة �لتطبيق بعناية. �أنا �تكلم عن جتربة: لي�ض 
عليك �إيجاد �ساعة لذلك قبل �لعمل يف ��ستمارة �لتطبيق ولكن يف �أثناء ذلك 

وب�سبب ذلك حتتاج فعال �إىل خم�ض ن�سخ من كل �سيء.

بعد سنة واحدة: هل يمكنك طلب المزيد؟
�إذ� كنت قد ح�سلت على منحة من موؤ�س�سة بنجاح، فاإن �ملمار�سة �ل�سائعة 
هي زيادة �ملبلغ �لذي تطلبه للعام �ملقبل. ن�سيحتي هي �أن تفعل ذلك �إذ� كان 
باإمكانك حًقا �إيجاد �ملربر - �أي �إذ� كان لديك برنامج �أو عملية �رض�ء �أو �سيء 

يتنا�سب حًقا مع ما تف�سل �ملوؤ�س�سة متويله.

للح�سول  �ملوؤ�س�سة  �خلا�سة بك يف  �لت�سال  ت�ساأل جهة  �أن  ا  �أي�سً ميكنك 
على م�سورتهم.



154



155

�ل�سغرية  �لربحية  غري  "�ملنظمات  عن  �لكتاب  هذ�  �أن  من  �لرغم  على 
طلب  عامل  عن  �لأ�سا�سيات  بع�ض  تعرف  �أن  يجب  فاإنه  �ل�سغر"،  و�ملتناهية 
�أمر  �إذ� حدث  �لتربعات �لكبرية : �ملنح �ملخطط لها و حمالت ر�أ�ض �ملال. 
�إىل حملة كربى، فاإن هذ� �لق�سم  �إىل �حلاجة  �إذ� ��سطررت فجاأة  �أو  طارئ 

�سيوفر لك �ملعلومات �لأ�سا�سية للقيام ذلك. لنبد�أ مع �ملنح �ملخطط لها.

المنح المخطط لها واألوقاف والهبات
"�لعطاء �ملخطط" هو م�سطلح و��سع ي�سف �أنو�ًعا عديدة من �لعطايا �لتي 
ميكن للمتربع تقدميها �إىل موؤ�س�سة غري ربحية. ولكن يف كثري من �لأحيان، 
عندما يقول �لآخرون "�لتربع �ملخطط"، فاإن ما يق�سدونه هو �ملنح �لتي تقدم 

ملنظمتك غري �لربحية من جهات �أخرى. 

وميكن �أن تكون هذه �لأنو�ع من �ملنح مكا�سب غري متوقعة لأي موؤ�س�سة غري 
�ملوؤكد  فمن  �ل�سخ�ض.  تتكرر خالل حياة  لن  للمنح  فر�سة  متثل  فهي  ربحية، 

الفصل الثامن:
طلب التبرعات الكبيرة: 
المنح المخطط لها
وحمالت رأس المال
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�أخرى  ربحية  غري  موؤ�س�سة  �إىل  �أ�سولك  من   ٪40 منح  �ل�سعب  من  �سيكون 
و�أنت على قيد �حلياة، لكن �لأمر�سيكون �أ�سهل كثري� عندما ل تكون كذلك.

غري  �ملنظمات  معظم  فاإن  له،  �ملخطط  �لعطاء  مو�سوع  ل�سعوبة  نظر�ً 
ولكن  طرحه.  يخ�سون  بب�ساطة  لأنهم  �ملتربعني  مع  به  تتعامل  ل  �لربحية 
�إن�ساء ��سرت�تيجية للعطاء �ملخطط �سيمنحك فر�سة ل ت�ستفيد منها �لعديد من 

�ملنظمات غري �لربحية.

عجائب المؤسسات المجتمعية
�أعتقد �أن �خلطوة �لأوىل �جليدة هي �لتو��سل مع موؤ�س�سة جمتمعية حملية. �إذ� 
www.  مل تكن متاأكًد� من وجود و�حدة يف جمتمعك، فتحقق من ذلك يف

Cof.org/Locator للبحث عن و�حدة.

�ملوؤ�س�سات �ملجتمعية هي موؤ�س�سات �إقليمية يف �لغالب، وهي تتوىل مهمتني 
�أمو�ًل كبرية للمانحني ويديرون �لأوقاف و�لهبات  �أ�سا�سيتني: فهم يديرون 
طريق  عن  �أنف�سهم  يدعمون  ما  عادة  وهم  ربحية.  غري  باملنظمات  �خلا�سة 
�أخذ ن�سبة مئوية من �لأمو�ل �لتي يديرونها. �إن �لفائدة �لتي ينالها �ملانحون 
تتمثل يف �أن لديهم منظمة تنظم �لتعامل جلميع طلبات �لتربع، وهي �ملنظمة 
�لتي ت�ستخدم معلوماتها �ملحلية لختيار �ملتقدمني �لأكرث جد�رة و��ستحقاقا 
بناًء على ظروفهم، و�ل�ستفادة �لتي تنالها �ملنظمات غري �لربحية �نها لي�ست 

م�سطرة لإد�رة و��ستثمار �أوقافها �خلا�سة.

من  غريها  من  بكثري  �أكرب  بخربة  ا  �أي�سً �ملجتمعية  �ملوؤ�س�سات  تتمتع  كما 
و�إذ�  له.  �ملخطط  و�لتربع  باملنح  �لأمر  يتعلق  عندما  �لربحية  غري  �ملنظمات 
وجدت مانحا مهتما باملنح �ملخطط له، فيمكن ملوؤ�س�سة جمتمعية ربطك بهذ� 
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�ملانح مبخطط مايل معتمد متخ�س�ض يف هذ� �لنوع من �لأ�سياء.

�سخ�ض غري  �مل�ساعدة من  تبحث عن  معتمد! ل  �إىل خمطط مايل  و�أنت حتتاج 
متخ�س�ض، فهذه فكرة �سيئة لأنك بحاجة �إىل حمرتف، وتعترب �ملوؤ�س�سة �ملجتمعية 

مكانًا جيد�ً لبدء �لبحث عن هذ� �ملورد.

ماذا عن الوقف؟
�لأمو�ل  �ل�سغرية، حتديد هبات من  �لربحية  �ملنظمات غري  بالن�سبة ملعظم 
ل  لأنه  نظًر�  �لعناء.  هذ�  كل  ت�ستحق  ل  عادة  هي  بك  �خلا�سة  �لحتياطية 
دولر   100  000 وو�سع  و�لهبة،  �لوقف  من   ٪5 من  �أكرث  توقع  ميكنك 
�ملنظمات غري  �ل�سنة. فمعظم  �سوف مينحك �سايف فقط 5000 دولر يف 

�لربحية �ل�سغرية تف�سل �أن يكون ر�أ�ض �ملال متوفر ب�سهولة �أكرب.

ولكن �إذ� �أر�د �ملتربع �إعطاء جزء من ممتلكاته من خالل �لعطاء �ملخطط له، 
فهذه طريقة ر�ئعة للبدء يف �لهبة �أو �لبناء عليها. ونظًر� لأنك مل تكن تتوقع 
�ملال، فمن �لأ�سهل بكثري �لحتفاظ به بعيًد� عن �لوقف. كما تدرك �أن �لهبة 
100 دولر يف  �لرئي�سية من �ملانح �ست�ستمر �إىل �لأبد. �إن �لتربع مببلغ 000 

�إحدى �لهبات �سيعود باأ�سعاف �ملبلغ �لأ�سلي على مر �ل�سنني.

باإد�رة �لوقف �خلا�ض بك عن طريق موؤ�س�سة  �أو�سي  �أن  �أود  �أخرى،  مرة 
جمتمعية حملية كي تزيح عبء �إد�رته من على كتفيك.

غرس البذور
�ملخطط  �لعطاء  تقدمي  يتم  �أن  فيجب  �لأمر،  بهذ�  عهد  حديث  كنت  �إذ� 
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�أو تقرير �سنوي  �إخبارية  �إعالنًا �سغري�ً عنه يف مطبوعة  ب�سكل مب�سط. �سع 
يقر�أ كالتايل: "ما نوع �لإرث �سوف ترتكه؟ �إذ� كنت قد فكرت يف ترك �إرث 
للجمعية �لتاريخية، يرجى �لت�سال... " ميكن �أن يعمل هذ� �لإعالن ب�سكل 

جيد.

��سكر علًنا �ملانح على هديته �ملخططة )على �فرت��ض �أن �ملانح ل ميانع من 
�ملانح  من  لكل  �ملخطط  �ملنح  فو�ئد  لو�سف  �لفر�سة  هذه  و��ستغل  ذلك(، 
و�ملوؤ�س�سة غري �لربحية )موؤ�س�ستك �ملجتمعية �أو �ملنظمة غري �لربحية �ملحلية 
�سيكون لديها مزيد من �ملعلومات �إذ� كنت يف حاجة �إليها( فقط �سع ر�سالة 

�أمام �ملانحني با�ستمر�ر.

�لرد �خلا�سة  بطاقة  �ختيار على  �أ�سهل طريقة هي و�سع خانة  وقد تكون 
من  مزيد  على  �حل�سول  "�أود  �لكلمات:  بجانب  �ل�سنوي  �لتربع  بطلب 

�ملعلومات حول �ملنح �ملخطط لها. "

ال تضع ميزانية للمنح المخطط لها 
من  عليه  حت�سل  قد  ما  معرفة  �مل�ستحيل  من  يكون  يكاد  �أنه  هي  �حلقيقة 
ل  �أف�سّ �ل�سبب  لهذ�  قبل.  من  منها  �لكثري  بعمل  قمت  قد  تكن  مل  �إذ�  �ملنح 
�حلل �ملتمثل يف و�سع جميع �ملنح �ملخطط لها يف �أحد �لأوقاف، ما مل يقرر 
و�سوف  �لهبات  من  يخرج  ملا  ميز�نية  حتديد  وميكنك  ذلك.  غري  �ملانحون 
توفر دخاًل م�ستقر�ً ثابتًا وطويل �لأجل. �لأوقاف و�لهبات �أ�سياء ر�ئعة للمنح 
�ملقدمة للموؤ�س�سات غري �لهادفة للربح ، و�لتربعات �ملخطط لها هي و�سيلة 

ر�ئعة لبنائها.
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طلب المنح المخططة
ح�سب موقفك، قد يكون هناك �سبب وجيه للخروج لطلب �ملنح �ملخطط 

لها. قد يكون �أحد �لأ�سباب هو متو�سط عمر �ملتربعني.

�إىل  للربح قد و�سل  �لهادفة  �لتاأ�سي�سي ملنظمتك غري  �جليل  �أن  نقول  دعنا 
�سن يجعله يفكر يف �لتخطيط �لعقاري. رمبا �سيء �أكرث من جمرد طلب تربع 
�سلبي يطلب عن طريق ر�سالة؛ رمبا يجب عليك جتهيز حملة حول �لتربعات 

�ملخطط لها.

باأن  �سعور  لديك  لنف�سك: هل  ت�ساألها  �أن  ينبغي  �لتي  �لأ�سياء  بع�ض  هناك 
عالقتك مع �جلهات �ملانحة �سارت قوية خالل هذه �ل�سنة �لتي ق�سيتها يف 
جمع �لتربعات؟ هل لديك �سبب مقنع لهم لكي يتربعو�؟ هل لديك �مل�ساعدة 
�ملهنية �ملتخ�س�سة �لالزمة للنجاح؟ �بد�أ يف ��ستك�ساف �أكرث من جمرد �لقيام 

بالطلب "�ل�سلبي" �ملو�سى به من قبل.

و�لتخطيط  �لإعد�د  �زد�د  �أكرب،  �ملنحة  كانت  كلما  �أنه  �عتبارك  يف  �سع 
و�ل�سبب، و�خلربة،  �لعالقات،  لديك  �إذ� كان  �لهدف. ولكن  �إىل  للو�سول 
فاإن حملة �لعطاء �لناجحة �ملخطط لها ميكن �أن توؤمن م�ستقبل موؤ�س�ستك غري 

�لربحية ل�سنو�ت قادمة.

"عندما تكون لدينا حملة كبيرة وأساسية ..."
ربحية  غري  باملوؤ�س�سات  و�ملديرين  �لإد�ر�ت  جمال�ض  �أع�ساء  ملعظم  ي�سبق  مل 
�أن  ر�أى �جلميع  فقد  قبل. ومع ذلك،  �لناجحة من  تلك �حلملة  �أن مرو� مبثل 
ي�ستطيعون  �أنهم  �لكثريون  ويعتقد  ذلك،  تفعل  �أخرى  ربحية  موؤ�س�سات غري 



160

تعهد�ت  عن  عبارة  هي  �لكبرية  �حلمالت  �أن  هي  و�حلقيقة  ا.  �أي�سً ذلك  فعل 
�أجنزته  و�لتي  �لربحية  للموؤ�س�سة غري  �أي م�رضوع  تعجز  �أن  �ساأنها  �سخمة من 
"عندما يكون لدينا  �أي عبارة تبد�أ ب�:  حتى �لآن. لذلك �نظر بحذر كبري يف 

حملة �سخمة ..."

ب�سكل ل  �إنها �سعبة  �لكبرية.  �سيًئا مهًما عن �حلمالت  تعرف  �أن  �أريدك 
ي�سدق للمنظمات غري �لربحية �ل�سغرية.

ل  للربح  تهدف  ل  �لتي  �ل�سغر(  �ملتناهية  )وخا�سة  �ل�سغرية  �ملوؤ�س�سات 
متلك تاريخًا من �خلربة يف جمع �لتربعات �لالزمة لل�رضوع يف حملة �سخمة. 

�ساآخذك خالل �حل�سابات �أدناه و�ست�سعر بال�سبب يف كونها �ساقة للغاية.

كم تحتاج لتصل وتحقق؟
�لتفكري:  ت�ستحق  فر�سة  لديها  �لربحية  غري  موؤ�س�ستك  �أن  نقول  دعنا 
لقد جمعت  للن�ساء.  �إيو�ء جديد  د�ر  لإقامة  �ملتاحة  �لأر��سي  قطعة من  رمبا 
فريًقا من �ملهنيني �لذين قامو� بتقدير تكلفة �لأر�ض و�لبناء مببلغ 2.5 مليون 
و�لر�سوم  �ل�رض�ئب  مثل  �ملي�رضة  �لتكاليف  للم�رضوع )ح�ساب جميع  دولر 

�ملعمارية(. �لآن �أنت تعرف �ملبلغ �لذي حتتاجه، �ألي�ض كذلك؟

�آ�سف. �أنت مل ت�سل للمبلغ بعد. دعنا نقوم بالقليل من �حل�سابات.

دولر؟  مليون   2.5 جلمع  �ست�ستغرقها  �لتي  �ملدة  يف  فكرت  هل  �أوًل:   
ح�سًنا، معظم �حلمالت �ل�سخمة ت�ستغرق حو�يل عامني �إىل ثالثة �أعو�م �إذ� 

متت �إد�رتها جيد�ً.

كيف �سيكون حال �أ�سعار �لأر��سي و�لبناء حينها؟ من �ملوؤكد �أنها �ستكون 
�أكرث غالء. دعنا نفرت�ض �أن �لتكاليف �سرتتفع بن�سبة 3 ٪ كل عام، مما يعني 
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�أنك �ستحتاج �إىل جمع حو�يل 2.75 مليون دولر.

�ملبنى  �إذ� كان  ما  معرفة  �لوقت يف  �لكثري من  ق�ساء  �إىل  �ستحتاج  ثانيًا: 
�جلديد �سيوؤدي �إىل �رتفاع تكاليف �لت�سغيل �ل�سنوية. �ستكون فكرة �سيئة 
حًقا �أن جتمع 2.75 مليون دولر ثم تكت�سف �أنه لي�ض لديك �لقدرة على 
�لربحية(.  للمنظمات غري  �فتتاحه )يحدث هذ� كثرًي�  �ملبنى مبجرد  �إد�رة 
بعد �لنتهاء من �إعد�د �مليز�نية، �ستدرك �أن �ملبنى �جلديد �سيكلفك 000

50  دولر �أخرى يف �ل�سنة للعمل يف �ملر�فق و�ل�سيانة وتكلفة �ملوظفني. 
�إىل  �لإ�سافية  �لت�سغيل  تكاليف  من  �سنو�ت  ثالث  ن�سيف  �سوف  لذلك 
�لإجمايل، كجزء من �سندوق �نتقايل. �لآن و�سلنا �إىل 2.9 مليون دولر، 

بزيادة قدرها 400 �ألف دولر عن �ملبلغ �لذي بد�أنا منه.

�إىل دفع ثمن تكاليف جمع  �أنك �ستكره هذ� - �ستحتاج  �أعلم  ثالثًا: و�أنا 
�لأمر  يتطلبه  ما  ح�سبنا  �ل�سابقة؛  �لأق�سام  �إىل  �لعودة  يف  فكر  �لتربعات. 
للح�سول على دولر و�حد. ومتاما مثل ذلك فللحمالت �لكبرية تكاليفها. 
بزيادة 25  �ملال  ملوؤ�س�ستك جمع  �أنه ميكن  نقول  باملجان. دعنا  لي�ست  �أنها 
�أكرث كفاءة من جمع  عام  ب�سكل  �ل�سخمة  �أن �حلمالت  للدولر. ومبا  �سنتًا 
ل  �لدولر.  على  �سنًتا   20 مقابل  بذلك  �لقيام  فيمكنك  �لعادية،  �لتربعات 
�أنه �سيكلفك 000 580 دولر جلمع 2.9 مليون دولر.  يز�ل هذ� يعني 
من �أين �سوف ياأتي هذ� �ملال؟ يجب �أن ياأتي من �حلملة نف�سها. وبالتايل فاإن 
 3.5 حو�يل  �إىل  بنا  �ست�سل  و�لتي  دولر،  مليون   3.48 هو  �جلديد  هدفنا 

مليون دولر.

�نظر �إىل �رضعة �رتفاع �سعر مبنى كان �سيكلف 2.5 مليون دولر: �رتفاع 
بن�سبة 40 ٪ يف �ل�سعر - مليون دولر كاملة مل تكن ت�سعها يف �حل�سبان؟
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اآلن، أيمكنك الحصول عليها؟
قبل �لبدء يف هذ� �لق�سم، يجب �أن �أوؤكد �أن هذ� ح�ساب �بتد�ئي وتقديري 

فقط - لقطة �رضيعة، �إذ� �سح �لتعبري.

�ملتمثل يف مبلغ 3.5 مليون دولر؛ هذ� �جلزء  نلتزم بهدفنا  لذلك دعونا 
يزد�د �حل�سول عليه �سعوبة. و�سيظل من �ل�سعوبة �إجناز هذ� �مل�رضوع �ل�سخم 

حتى ولو زدت �لتربعات بن�سبة 400 ٪ يف عامني فقط.

"20/80". هذه  �لعمل مبوجب قاعدة  جلمع 3.5 مليون دولر، عليك 
�لقاعدة تقول �أن 80٪ من �لأمو�ل �لتي حتتاجها �ستاأتي من 20٪ فقط من 
�ملانحني �ملتربعني يف حملة جمع �ملال �لكربى. )وهذ� ما يكون عليه �لتربع 

�ل�سنوي، ومثله، قد تكون �أرقامك �حلقيقية �أقرب �إىل 10/90(.

يجب �أن ت�ستند ح�ساباتك �إىل قاعدة �ملانحني �حلالية، لأنها لي�ست فكرة 
�أي �سخ�ض لي�ض مانًحا ومتربعا  �أن حتدد ميز�نية �ملنح و�لتربعات من  جيدة 
من   )٪20( �أف�سل  عن  �ستبحث   - �لأرجح  على   - �أنه  يعني  ذلك  حالًيا. 
�ملتربعني للح�سول منهم على حو�يل )2،8( مليون دولر، وحت�سل على �ل� 

700( دولر �ملتبقية من �ل� 80 ٪ �لآخرين. 000(

على  �لقدرة  لديها  لديك  �ملانحة  �جلهات  كانت  �إذ�  ما  معرفة  ميكنك  كيف 
�إعطائك ذلك �ملال؟ �سناأخذ نقطتني �أ�سا�سيتني ملعرفة ذلك.

�أكرب من  1 - ترت�وح مقدرة �ملتربع للحملة �ل�سخمة بني 10 و25 مرة 
تربعه �ل�سنوي.

2 - كما هو مو�سح �سابًقا، للح�سول على منحة رئي�سية و�حدة، عليك 
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بهذ�  �لتربع  على  �لقادرين  من  �أ�سخا�ض  خم�سة  �إىل  ثالثة  من  تطلب  �أن 
�مل�ستوى.

فيم��ا يتعلق بالنقطة 1، �ب��د�أ بالتفكري يف �لعطاء �خلا�ض بك. �إذ� كنت تعطي 
100 دولر �س��نويًا �إىل موؤ�س�سة غري ربحية، فمن �ملحتمل �أن تكون قادًر� على 
2( دولر عل��ى م��دى فرتة ثالث  �إعط��اء م��ا ب��ني )1000( دولر و )500 
�س��نو�ت. )يتم �إعطاء معظم �ملنح �خلا�س��ة باحلمالت �ل�سخمة على مدى فرتة 
من �لزمن، رمبا متتد حتى خم�ض �س��نو�ت(. منح �حلمالت �ل�سخمة، وخا�سة 
�ملنح �لأكرب منها، ل يتم تقدميها من دخل �ملتربع؛ و�إمنا تقدم من قاعدة �أ�س��ول 

�جلهة �ملانحة، و�لتي تتيح �حل�سول على منحة �أكرب.

هذ�ن تقدير�ن، لكنهما �سي�سطحبانك عن قرب �إىل هدف �حلملة �ل�سخمة 
�خلا�سة بك. ومع هاتني �لنقطتني، ت�سبح �حل�سابات �سهلة:

 �جمع ما يعطيه �أف�سل 20٪ من �ملانحني ملنظمتك غري �لربحية.

 ��رضبه يف 25 لتقدير قدرة �جلهات �ملانحة )�نظر �لنقطة 1(.

�لذين  �ملانحني  ن�سبة مئوية من  بتق�سيمه على 3 بحيث ل ميثل �سوى   قم 
يتربعون

)�نظر �لنقطة 2(

 قارنه ب� 80٪ مما حتتاج �إىل حت�سيله.

 كررذلك للمانحني �ل 80 ٪ �لأدنى وقارنها ب 20 ٪ �ملتبقية مما حتتاج 
�إىل حت�سيله.

�علم �أن هذ� �سيعطيك رقًما جيد� للغاية.
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�إليك �ل�سكل �لذي �ستبدو عليه هذه �ل�سيغة بعد �إدخال �لأرقام:

 )80 يقدمون )000  �ملنظمة غري ربحية  �إىل  �ملتربعني  �أكرب   20٪ من 
دولر �سنويًا.

80( دولر م�رضوبة يف 25 = 2 مليون دولر.  000(  

  2 مليون دولر مق�سوما على 3 =  )666 666( دولر.

 قارن ذلك بكل ما نحتاج �إىل رفعه.

بتكر�ر ذلك للجزء �لأدنى وهم �ل 80 ٪ ، نح�سل على:

 يقوم 80٪ من �ملتربعني بتقدمي )50.000( دولر �سنويًا.

  )000  50( دولر م�رضوبة يف 25 =  )1.25( مليون دولر.

   )1.25(مليون دولر مق�سومة على 3 = ) 444 416( دولر.

 قارن ذلك مبا نحتاج �إىل حت�سيله.

130( دولر، ميكنها  �إذن فاإن موؤ�س�ستي �لتي تبلغ عو�ئدها �ل�سنوية )000 
666 دولر بالإ�سافة �إىل 444 �أن جتمع حو�يل 1.1 مليون دولر )666

 416 دولر(. ولو كنا موؤ�س�سة غري ربحية تريد جمع 3.5 مليون دولر 
لإن�ساء مبنى، ف�سنو�جه �سعوبة بالغة لتحقيق ذلك.

تحتاج إلى مساعدة مهنية
�إنها  فقط.  �لبتد�ئية  وللميز�نية  للتخطيط  هو  �أعاله  �لتمرين  �أخرى،  مرة 
طريقة ملعرفة ما �إذ� كان باإمكانك �أن تقرتب من حتقيق �لهدف، �أو ملعرفة ما 
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قد يكون عليه �لهدف �لو�قعي.

�رضكة  �أن جتد  ب�سدة  �أو�سي  �لتقدير،  من  �مل�ستوى  يتجاوز هذ�  �سيء  لأي 
�ملنظمات  بانتظام مع  فال�رضكات �ل�ست�سارية تعمل  للعمل معك.  ��ست�سارية 
غري �لربحية لتقييم �سالحية �حلمالت �لكبرية، فلديهم �أدو�ت حتليلية قوية، 
وعلم باجلهات �ملانحة �لرئي�سية، وميكنهم �لتو�سل �إىل تقدير جيد ملقد�ر ما 

يحققه م�رضوع معني.

نف�ض  تتمكن  فقد  �لفردي.  بامل�رضوع  حًقا  تتعلق  �لكبرية  و�حلمالت 
�ملجموعة من �ملانحني من جمع 3.5 مليون دولر لبناء ماأوى جديد، ولكنها 
ل ت�ستطيع جمع �أكرث من مليوين دولر لبناء مقر جديد. بع�ض �مل�ساريع ت�سعل 

�حلما�ض وبع�سها غري ذلك.

لمزيد من المعلومات
دعنا  �أو  حتقيقه،  ميكنك  �أنه  تعتقد  ما  ينا�سب  م�رضوًعا  لديك  �أن  لنفرت�ض 
)وغني  �أي حال  على  قدًما  �مل�سي  �آخر وعليك  لديك خيار  لي�ض  �أنه  نقول 
�رضكة  �ست�ساعدك  �لأمو�ل(.  جمع  ملحاولة  �سيء  مو�سع  هذ�  �أن  �لقول  عن 
قمت  فقد  مهتًما،  كنت  �إذ�  ولكن  �لعملية،  هذه  خالل  حمرتفة  ��ست�سارية 
يبد�أ  �لإنرتنت،  عرب  �سهًر�   36 ملدة  منوذجي  كبرية  حملة  جدول  بتق�سيم 
مبو�فقة جمل�ض �لإد�رة على �حلملة وتعيني �مل�ست�سار، و�ل�ستمر�ر على طول 
�لأمو�ل يف  معظم  على  �ستح�سل  )حيث  �لأكرب  �لتربع  �لطريق حتى طلب 
تبدو  قد  �لنهائية.  و�خلطو�ت  للحملة  �لعامة  �ملرحلة  عرب  ثم  �ملرحلة(،  هذه 
�لعديد من �حلمالت �لفردية خمتلفة، لكن من �جليد عمل خمطط كهذ� ي�ساعد 

يف فهم �لعملية.



166

التطابق
ميكن لبع�ض �ملنظمات غري �لربحية �ل�سغرية �أن ت�سنع مناذج بديلة للحمالت 
�لكبرية. �سي�ستغرق �لأمر �ست �سنو�ت جلمع �لأمو�ل بدًل من ثالث �سنو�ت. 
و�حد فقط من �جلهات �ملانحه �سيكون �أبعد ما يكون عما حتلم به. توفر منحة 
�لو��سع وحملة  �ل�سعبي  للدعم  للجميع. وميكن  بد�ية جيدة وملهمة  �لدولة 
تكون  وقد  �جلدد.  �ملانحني  من  ثروة  للم�رضوع  جتلب  �أن  �ل�رض�سة  �لت�سويق 
لتحقيق  �لالزم  �حلافز  �لتو��سل هو  �أف�سل - وقدرتك على  روؤيتك ملجتمع 

هذ� �حللم.

ميكن �أن يحدث ذلك، حتى �إذ� كانت "�حل�سابات" تقول ل.

�لأكرب  �مل�رضوع  �سيكون  منتبهتان:  وعيناك  متفتًحا  تكون  �أن  يجب  لكن 
لك حتى �لآن.

من  ممكن  قدر  �أكرب  �أجل  من  خطط  لذ�  كبرًي�،  وقًتا  �حلملة  �ست�ستهلك 
عملك �ليومي �لعادي على قدر ما ت�ستطيع. �سوف يتطلب منك �أن تطلب 
قدر  ت�ستطيع  �أنت  تاأكد  لذلك  �ل�سنوي،  ر�تبك  من  بكثري  �أكرب  مالية  مبالغ 
�لإمكان من �إعد�د �لطلب مع �لعثور على مدير تنفيذي �آخر لديه علم بهذ� 
�إىل  ثالث  ملدة  �لد�رة  من جمل�ض  �أكرب  قدر  على  للح�سول  قبل، وخطة  من 
خم�ض �سنو�ت )مقد�ر �أكرب تعني �ملزيد من منح �ملجل�ض و�ملزيد من معلومات 
لتدريب  و�لدفع  �لتربعات،  جمع  ل�ست�سار�ت  �لدفع  �إن  لديهم(.  �لت�سال 
يفوق هذه  يولد عائد�  �سوف  �خلا�ض بك،  �لتدريب  �ملجل�ض، ودفع مقابل 

�مل�رضوفات �أ�سعاف �ملر�ت.

�إذ� كنت �ستنجح، فرمبا �ستكون �أنت �إحدى تلك �لق�س�ض �ملذهلة: "�أخربونا 
باأننا لن ن�ستطيع فعل ذلك،" هكذ� �ستبد�أ ق�ستك عند ق�ض �ل�رضيط.
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النهائية: كيف تبقى صغيرا ال يهم كيف  األفكار 
اصبحت كبيرا

�رضيع  �أن��ت  �سغرية.  ربحية  غري  منظمة  لكونك  حقيقية  قوة  نقاط  هناك 
�ل�ستجابة ولديك نفقات منخف�سة. ولي�ض هناك ت�سل�سل هرمي �سخم يف�سل 

�ملدير �لتنفيذي عن "�لطابق �لأر�سي" للعملية.

فال   ، �لكتاب  �ملو�سحة يف هذ�  �لعمليات  با�ستخد�م  �إذ� قمت  �أنه  �أعتقد 
يز�ل باإمكانك �حلفاظ على نقاط �لقوة هذه بينما ت�سبح �أكرث ��ستقر�ًر� و�أماًنا 
من �لناحية �ملالية ، بل وميكنك حتقيق �ملزيد من �لنجاحات با�ستخد�م �لأمو�ل 

�لتي جتمعها.

هل يجب عليك تعيين موظفي تطوير؟
بد�أت هذ� �لكتاب بت�سجيعك على تاأجيل تعيني مدير تطوير و�لقيام بجمع 
�ملهام  بع�ض هذه  �لطريقة  بهذه  ر�أيت  قد  �أن تكون  �آمل  بنف�سك.  �لتربعات 

�لقابلة للتنفيذ.

تفكر  �أن  قبل  �لتطوير.  موظفي  تعيني  عدم  عليك  يجب  �أنه  يعني  ل  هذ� 
مديرو  معظم  يفعلونه.  ما  معرفة  �جليد  من  �ملن�سب،  لهذ�  �لتوظيف  يف 
تتم  �لتي  مثل  �ليومية  �لأمو�ل  جمع  عمليات  �إد�رة  عن  م�سوؤولون  �لتنمية 
�لهاتفي"،  "�ملار�ثون  �أم�سيات  خالل  �لهاتفي  و�لت�سال  �ملر��سالت،  عرب 
وفعاليات جمع �لتربعات �لأخرى. فهم �مل�سوؤولون عن �إد�رة �لإ�رض�ف على 
من  ما  م�ستوى  و�إيجاد  �ملحتملة،  �ملانحة  �جلهات  وحتديد  �ملانحة  �جلهات 

�لتربعات �ل�سخ�سية.
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�إن وجود مدير للتطوير ل يزيل كل م�سوؤوليات جمع �لتربعات عن كاهل 
م�سئولياتهم  ��ستمر�ر  �لتنفيذيون  �ملديرون  يتوقع  �أن  يجب  �لتنفيذي.  �ملدير 
موظفي  مع  بالتن�سيق  �ملنح  وطلب  �ملتربعني  و�إع��د�د  ��ستقطاب  يف  �ملعتادة 

�لتطوير.

عليه، وبعد قولنا هذ�، دعونا نتحدث عن وقت �لتوظيف.

تو�سيتي �لأوىل هي �أنه �إذ� كنت على ��ستعد�د لتوظيف موظفي �لتطوير، 
ل توظف "مدير تطوير". بل من�سق تطوير بدو�م جزئي، �أو "منظم �أحد�ث 
وجه  على  �ل�سنوي  �لفطار  لفعاليات  جزئي  بدو�م  مو�سمية"  وفعاليات 
�إدخال  مل�ساعدتك يف  بدو�م جزئي  �أو حتى جمرد توظيف كاتب  �لتحديد، 
للتنمية  �لأخ��رى  �لتفا�سيل  وبع�ض  و�لإ���رض�ف  �لهد�يا  وتنظيم  �لبيانات 
)بالإ�سافة �إىل �أي �سيء �آخر ميكن �أن يقوم به يف �أرجاء �ملكتب(. ومن �ملرجح 
�أن يكلفك "مدير" �لتطوير �أكرث من �لالزم. هل معظم �ملنظمات غري �لربحية 
لي�ض  هذ�  لكن  نعم.  �لتطوير؟  موظفي  كبري  مع  تطوير  مدر�ء  لديها  �لكبرية 

معناه �ن تفعل ذلك �أنت �أي�سًا.

ا مقابل �لعمل �لذي تقوم به فقط يف جمع   كقاعدة عامة، وظف �سخ�سً
يف  �ساعة   15 حتتاج  �أنك  تظهر  �ملدفوعة"  "�ساعاتك  كانت  �إذ�  �لتربعات. 
�لأ�سبوع يف جمع �لتربعات، ��ستاأجر �سخ�ض ملدة 15 �ساعة يف �لأ�سبوع. 
ورمبا �ستظل كذلك تق�سي ثماين �ساعات يف �لأ�سبوع، ولكن قدرتك على 
�لأمو�ل  �لفعلية جلمع  �لتكلفة  و�نخف�ست  �لأمو�ل  ز�دت يف جمع  �لد�رة 

ب�سكل طفيف )نظًر� لأنك تدفع �أقل لل�سخ�ض بدو�م جزئي(.
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ال تخف من التأمين
ف�سوف  �لعامل،  يف  ربحية  غري  منظمة  �أي  �إد�رة  فر�سة  علّي  عر�ست  �إذ� 
على  ربحية جتل�ض  منظمة �سغرية غري   ... ربحية  منظمة �سغرية غري  �أختار 

�لكثري من �ملال.

�لعديد من �ملنظمات غري �لربحية تكون قلقة من جمع �لأمو�ل. ي�سعرون 
�أن �ملتربع قدم لهم 1000 دولر، فلماذ� يجب �أن تبقى يف �لبنك؟ كل عام 

ينتهي بهم �ملطاف بر�سيد �سعيف و�أحيانًا �قل قليال.

�أوًل، يجب �أن �أو�سح �أنه �إذ� �أعطاك �أحد �ملانحني 1000 دولر لربنامج 
باتباع رغبات �ملتربع. لكن  فاأنت ملزم  �أخرى،  �أي قيود  له  �أو و�سع  معني 
�إذ� كنت تتلقى عائًد�  لن يقدم كل متربع منحة مقيدة. بالإ�سافة �إىل ذلك، 
من  دولر  �لألف  هذه  "�ستدفع  �أنك  تقول  �أن  متاًما  �ملنا�سب  فمن  مكت�سًبا، 
دولر   1000 �لبالغة  �لإي��ر�د�ت  هذه  �ساأودع  بينما  كذ�،  لربنامج  �ملتربع 
يف �لبنك". لهذ� �لإجر�ء نف�ض �لتاأثري �لنهائي كما لو �أنك و�سعت 1000 
دولر من مانح يف �لبنك، لكنه ل يز�ل خمتلًفا. )�أو�سي بالتحدث مع كاتب 
�إنه  �سجالتك.  يف  �لأمو�ل  م�سدر  تتبع  طرق  حول  بك  �خلا�ض  �حل�سابات 
تربعهم  ��ستخد�م  كيفية  للمانحني  تو�سيح  على  قادًر�  تكون  �أن  ر�ئع  لأمر 

بال�سبط(.

لي�ض عليك �إنفاق كل دولر جتلبه. �إذ� مل يكن لديك بالفعل ميز�نية طو�رئ 
ملدة ثالثة �أ�سهر  من �أمو�ل ميكن �أن حتافظ على موؤ�س�ستك ملدة ثالثة �أ�سهر �إذ� 

مل ترد �أي �إير�د�ت، ف�سيكون ذلك هدفًا مبكر�.

بالن�سبة لبع�ض �ملنظمات غري �لربحية، فاإن ميز�نية �لطو�رئ ملدة ثالثة �أ�سهر 
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100( دولر يف �لبنك. جيد. منظمة غري  �إيد�ع �أكرث من )000  قد يعني 
�أكرث مما حت�سل من  �أن يكون  ربحية مع ح�ساب م�رضيف م�ستقر من �ملرجح 
طلبات �ملنح ولن حتتاج �إىل جمع �لأمو�ل من موقف �لقلق و�لياأ�ض. مثل كل 
�لقو�عد، بالطبع، ميكن �أن توؤخذ هذه �لقاعدة خارج �ل�سياق. فاملنظمة غري 
�لربحية �لتي لديها مدخر�ت ت�ساوي 10 �أ�سعاف ميز�نيتها �ل�سنوية �أو �أكرث 
من غري �ملرجح �أن حت�سل على �ملنح �أو �ملانحني. ولكن �متالك �حتياطيات 
بعد  �سيكون يف �ساحلك.  �سهر�ً  �ثني ع�رض  �إىل  ثالثة  لفرتة  �لت�سغيل  لنفقات 
�أو  �لنقدية  غري  �لأ�سول  ب�رض�ء  �إما  �لبدء  يف  �لأرجح  على  ترغب  قد  ذلك، 

�إن�ساء وقف.

قل نعم أكثر
يف جر�ند �سينما، عملت بجهد لأقول "نعم" كلما �أمكنني ذلك. عندما 
فاإننا  له و�أ�رضته و�أ�سدقائه،  فيلم  ياأتي خمرج �سينمائي مبتدئ ويطلب عر�ض 
نالئمهم قدر �لإمكان من خالل �لفتتاح يف وقت مبكر من يوم �ل�سبت، �أو 
�لتنقل يف �أوقات �لعر�ض م�ساء يوم �لثنني. كان هذ� ي�سبب بع�ض �لإزعاج 
�أ�سدقائه  من  وثالثني  �ملخرج  لهذ�  ولكن  �لأحيان.  بع�ض  يف  للموظفني 
و�أ�رضته، كانت جر�ند �سينما �سعيده ملا فعلناه. فاإذ� كنت تريد �أن تكون جزء�ً 

من جمتمعك، فا�ستمع �إىل ما يريده جمتمعك �نحِن لتوفري ذلك. 

تفكر  مل  �إمكانات  لك  �سيفتح  لأنه  �لقمة"  �إىل  �لقاعدة  "من  تخطيط  �إنه 
�أمام �سانعي �لأفالم بطريقة ما، فلن  �إذ� مل تكن جر�ند �سينما منفتحة  فيها. 
نتمكن من روؤية �حلاجة خلدمة �سانعي �لأفالم، ومل نكن لنحقق جزء�ً جديد�ً 
من  �لأفالم  ل�سانعي  توفريخدمات   - �سينما  جر�ند  �إي��ر�د�ت  من  بالكامل 
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خالل �مل�سابقات و�ملهرجانات وور�ض �لعمل - �ساعدنا يف حتقيق �ل�ستقر�ر 
يف �مل�رضح و�ل�سماح لنا بخدمة ر�سالتنا ب�سكل �أف�سل من �أي وقت م�سى.

�أف�سل يف  �أن تعرث على فر�ض جديدة لالإير�د�ت و�أن ت�سبح جزء�ً  ميكنك 
جمتمعك يف نف�ض �لوقت. فقط قل نعم �أكرث.
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ترجمة �إيرك هانربج
�أم�سي Erik Hanberg �إيرك هانربج ما يقارب من 20 عاماً يف �لعمل 
مع �ملنظمات غري �لربحية، حيث يتمتع بخلفية و��سعة يف قطاع �ملنظمات 
غري �لربحية، و�لأعمال �لتجارية، و�حلكومية، و�لت�سويق، و�لفنون. عمل 

كمدير ملنظمتني غري ربحيتني وذلك يف جمال �لت�سويق وجمع �لتربعات.
 تقلد عدد�ً من �ملنا�سب �لقيادية، وهو ع�سو يف جمال�س �إد�رة وجلان لأكرث 

من �ثني ع�رش منظمة.
تاكوما  وحت�سني  خلدمة  جهوده  كّر�س  منتخباً  وم�سوؤوًل  موؤلفاً  يعد 
تفاعل  حول  وكتب  �لعلمي،  �خليال  يف  رو�ئي  و  كاتب   ،Tacoma

�لإن�سان و�لتكنولوجيا، عمل يف جمال �لإعالم يف تاكوما، و��سنطن.
�أ�سدر �لعديد من �لكتب؛ ثالثة منها �هتمت مبجال �ملنظمات غري �لربحية، 
ورّكزت حول جمع �لتربعات، وو�سائل �لتو��سل �لجتماعي، وحوكمة 

جمل�س �لإد�رة. 
�أن�ساأها  �لتي  �لرب�مج  يف  يظهر  جتارياً  وح�ساً  �إبد�عية  روؤية  هانربج  ميلك 
�لأفكار  من  �لعدد  وقدم  كتبها  �لتي  و�لكتب  �لربحية  �ملنظمات غري  ويف 
يف ��سرت�تيجات �لت�سويق �جليد �لتي طبقها وقيادته يف مرتو بارك بورد يف 

تاكو.
�سغل من�سب كاتب جمل�س �لإد�رة يف جلنة حت�سني ر�أ�س �ملال، ويعمل على 
م�ساعدة �لعمالء يف بناء عالماتهم �لتجارية، له �هتمام باإن�ساء �ملحتوى  - 
�سو�ء �ملطبوع �أو عرب �لإنرتنت-  �ساعد يف قيادة �لتخطيط �ل�سرت�تيجي، 

و�لتخطيط �ملنتظم وتفعيل �ملبادر�ت يف �ملنظمات �لتي عمل بها.

عن املوؤلف
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تعريف مب�رشوع �إثر�ء
�أحد م�ساريع �ملركز �لدويل لالأبحاث و�لدر��سات )مد�د(، �ملتخ�س�سة يف 
و�لأدلة  و�لتقارير  �لكتب  ترجمة  خالل  من  �خلريي،  �لعمل  مكتبة  �إثر�ء 

�ملتخ�س�سة بالعمل �خلريي من �للغات �لأجنبية �إىل �للغة �لعربية.
�أهد�ف �مل�رشوع:

1. تزويد �ملهتمني بالعمل �خلريي مبادة علمية جيدة يف جمال �لعمل �خلريي.
2. �لطالع على �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية يف جمال �لعمل �خلريي.

من  �خلريي،  �لعمل  يف  �ملتميزة  و�لأبحاث  و�لتقارير،  �لكتب  ترجمة   .3
�للغات �لأجنبية �إىل �للغة �لعربية.

4. تزويد مكتبة �لعمل �خلريي باجلديد، من �لأبحاث و�لكتب �ملرتجمة.
�ملو�سوعات �لتي تدخل يف �مل�رشوع:

كل ما يتعلق مبو�سوعات �مل�سميات �لآتية: )�لعمل �خلريي، �لعمل �لتطوعي، 
�لإن�ساين،  �لعمل  �ملدين،  �ملجتمع  �لثالث،  �لقطاع  �لربحية،  �ملنظمات غري 
من  و�لأزمات(،  �لكو�رث  �لجتماعي،  �ل�ستثمار  �لجتماعية،  �لريادة 

�لدر��سات و�لأبحاث و�لتقارير و�لأدلة �لإر�سادية وحتليل �ل�سيا�سات.
للتعاون يف �مل�رشوع:

�سو�ء بالرتجمة �أو �قرت�ح �ملو�د �لعلمية، �أو �لرعاية، بكل �أنو�عها.
�ملركز �لدويل لالأبحاث و�لدر��سات )مد�د(

�ململكة �لعربية �ل�سعودية – جدة
7588 �سارع �جلندل – حي �خلالدية – وحدة رقم )140(

جدة 23423 - 3091      �لهاتف: 920006674
ethraa@medadcenter.com :لربيد �للكرتوين�

م�سروع اإثراء
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�ملركز �لدويل لالأبحاث و�لدر��سات )مد�د(
�لروؤية:

مركز�ً للتفكري موؤثر�ً يف بناء �لقر�ر �خلريي. 

�لر�سالة:
مركز غري ربحي لإثر�ء �لعمل �خلريي بالبحوث و�ملعلومات �لتي تدعم بناء 

�لقر�ر �خلريي على �أ�س�س علمية و�حرت�فية يف �إطار من �ل�رش�كة �لد�ئمة.

�لأهد�ف �ل�سرت�تيجية:
 تقدمي حلول علمية تلبي �حتياجات �لعمل �خلريي.

 �إبر�ز دور �لعمل �خلريي يف ��ستقر�ر �ملجتمع وتطويره
 تقدمي �حللول �لنظامية و�لقانونية �ملتعلقة بالعمل �خلريي.

 تعزيز وتقوية �ل�رش�كة مع �سانع �لقر�ر �خلريي و�جلهات ذ�ت �لعالقة
 حتقيق �لتميز �ملوؤ�س�سي للمركز

�لتاأثري �لذي يريده �ملركز يف �لقطاع �خلريي:
1. �لعتماد على �ملعلومات و�لدر��سات يف �عد�د �مل�ساريع �خلريية و�سنع 

�لقر�ر �خلريي.
2. �لبناء �لعلمي �ملتخ�س�س للعاملني يف �لقطاع �خلريي.

3. �ل�رش�كات بني موؤ�س�سات �لعمل �خلريي فيما بينها ومع �لقطاعني �لعام 
و�خلا�س.

4. �ل�ستفادة �ملثلى من جتارب �لخرين يف �لعمل �خلريي.

تعريف باملركز الدويل للأبحاث والدرا�سات )مداد(
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5. �لن�سباط �لقانوين يف �ملوؤ�س�سات �خلريية.
6. دور فاعل للعمل �خلريي يف ��ستقر�ر �ملجتمع.

7. �لتطوير �لنوعي للموؤ�س�سات �خلريية.

من �إ�سد�ر�ت �ملركز: 
1. �أولويات بحوث ودر��سات �لعمل �خلريي.

2. مو�قع �جلمعيات �خلريية �خلليجية على �لنرتنت.
3. دور �جلهات �خلريية يف �مل�سوؤولية �لجتماعية لل�رشكات.

4. �ملتربع و�ملنظمة �خلريية.
5. موؤمتر�ت وندو�ت �لعمل �خلريي بدول جمل�س �لتعاون �خلليجي 2000م 

حتليلية(. )در��سة و�سفية  – 2008م 
6. �لأن�سطة �لت�سالية يف �ملوؤ�س�سات �خلريية �ل�سعودية )در��سة حتليلية تقوميية(.
�لأفكار  ت�سويق  مناذج  لأحدث  نظرية  )در��سة  �لجتماعي  �لت�سويق   .7

و�خلدمات �لجتماعية و�خلريية(.
8. �لتربعات �لإلكرتونية.

9. خمت�رش كتاب جمع �لتربعات.
�لعربية  �ململكة  يف  �خلريية  �جلهات  عيون  يف  �ملانحة  �خلريية  �ملوؤ�س�سات   .10

�ل�سعودية.       
11. روؤية ��سرت�تيجية للعمل �خلريي �ل�سعودي لل�سنو�ت �خلم�س �لقادمة.                   
12. �إد�رة �ملخاطر �لأمنية �أثناء �لتدخل �لإن�ساين يف حالة �لنز�عات �مل�سلحة.                   

13. )14( خطوة ل�ستثمار �جتماعي ناجح.         
14. �لنظمة �ملتعلقة بالعمل �خلريي يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.                   

15. جملة مد�د لدر��سات �لعمل �خلريي )�لعد�د 6-1(.
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16. ت�سنيف مد�د �ملو�سوعي للعمل �خلريي.
�أويل  معلوماتي  تقرير  ه�   1430 عام  خالل  �خلليجي  �خلريي  �لعمل   .17

)�لعدد �لأول(.
�أويل  معلوماتي  تقرير  ه�   1431 عام  خالل  �خلليجي  �خلريي  �لعمل   .18

)�لعدد �لثاين(.
�أويل  معلوماتي  تقرير  ه�   1432 عام  خالل  �خلليجي  �خلريي  �لعمل   .19

)�لعدد �لثالث(.

من �لدر��سات �ل�ست�سارية:
1. در��س��ة �حتياج��ات موؤ�س�س��ات �لعمل �خل��ريي من �لكف��اء�ت يف خمتلف 

جمالت �لعمل �خلريي )در��سة �إح�سائية و�سفية حتليلية(.
2. در��سة تاأ�سي�س جائزة �ل�سبيعي للتميز يف �لعمل �خلريي.
3. در��سة �حتياجات �لعمل �خلريي من �لكر��سي �لبحثية.

4. در��سة بناء قدر�ت �ملنظمات غري �لربحية يف �ل�سعودية.
5. در��سة �ملوؤ�رش�ت �لإح�سائية للعمل �خلريي يف منطقة �ملدينة �ملنورة.

يف  و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية  يف  �لربحي  غري  �لقطاع  دور  در��سة   .6
�ململكة )غرفة �لريا�س(.

7. در��سة تاأ�سي�س كر�سي �أبحاث �لأيتام بجامعة �أم �لقرى.
8. تقرير عن جمالت �ملنح و�حتياجات �ملجتمع يف �ل�سعودية.

9. متكني منظمات �لقطاع �لثالث.
10. در��سة �ملر�سد �لجتماعي �لتنموي.






