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 المتبرع والمنظمة الخيرية

 

 فى هذا الكتاب 

يتناول الكتاب تعريف التسويق وأهميته , وتعريف المنظمة الخيرية وأهميتها , ويعرف من هو المتبرع 

موضحا أهمية العمل الذي يقوم به , كما يعرف التسويق الخيري موضحا أثره . ويناقش الكتاب الخصائص 

عالقات التفاعلية والبيئة التسويقية مبينا العالقات التفاعلية بين المنظمة الخيرية والسمات الوظيفية والفروق , وال

 .وسلوك المتبرع , والعالقات التفاعلية بين المتبرع وقرارات المزيج التسويقي للمنظمة الخيرية
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 إهداء

 

 إلى العاملين في قطاع الخير والبر ...

 ..إلى مسوقي مشاريع األمة وجامعي التبرعات ..

 أنتم حماة الدين وحماة المجتمع....

 فسيروا على بركة هللا كتب هللا لكم األجر.
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 مقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..

 ما أعظم كرم هللا!!! كرم هللا عظيم, فهو يجزل األجر والمثوبة للمتبرع رغم

 -به, بل ويعطي الساعي في هذا التبرع  -سبحانه - أنه يتبرع بجزء مما أنعم هو 

نفس األجر من غير أن ينقص من أجر المتبرع شيئًا,  -كمسوق أو منظمة خيرية 

ويعطي الدال على الخير كفاعله, فهو أكرم األكرمين وأجود األجودين؛ من هنا كان 

ع الخير وتسويقها وتعليم ذلك, وال يتقاعس البد من أن نسعى جميًعا للتبرع لمشاري

 عن ذلك إال محروم.

مؤسسات العمل الخيري ركن رئيس من أركان مؤسسات المجتمع, بل هذه 

 -المؤسسات من أوضح الدالالت على رقي أي مجتمع وتحضره, بل هي في ديننا 

 من الواجبات والفروض المناطة باألفراد والشعوب. -وهلل الحمد

ؤسسات علينا كبير وحق العاملين فيها علينا أكبر,ومن هنا كانت وحق هذه الم

هذه المساهمة الصغيرة في هذا المجال مختصرة للجزء النظري لرسالة الدكتوراه 

التي كانت بعنوان "العالقة التفاعلية بين المتبرع والمنظمة الخيرية , مع دراسة 

ك أجرها متى صدقنا النية هلل تطبيقية على مدينة الرياض" أسأل هللا أن يكتب لي ول

تعالى, كما أسأله أن يبارك فيها وفي منظماتنا الخيرية وفي متبرعينا ومنفقينا, وأن 

 يسوقنا جميًعا إلى ما يرضيه.

 عبدهللا بن سالم باهمام

 الرياض  -المملكة العربية السعودية

 الرياض  083ص.ب 
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 تمهيد

 -تختزل معاني العطاء والبذل  بوصفه قيمة إنسانية كبرى -العمل الخيري 

سلوك حضاري حي ال يمكنه النمو سوى في المجتمعات المتقدمة, على صعيد الوعي 

بالقيم والمعرفة, وهو كذلك يلعب دوًرا إيجابيًا مهًما في تطور المجتمعات وتنميتها, 

والمحافظة على مسيرة تقدمها عبر إفساح جهات العمل الخيري المجال للفرد للقيام 

دور فعال في النهوض بالمجتمع, وإتاحة الفرصة للمساهمة في عمليات البناء ب

االجتماعي واالقتصادي الالزمة. كما يساعد العمل الخيري على تنمية اإلحساس 

بالمسؤولية لدى أفراد المجتمع, وإشعارهم بالقدرة على العطاء, وتقديم الخبرة 

ن قدرتهم على البذل والعطاء من والنصيحة في المجال الذي يتميزون فيه ويكتشفو

 خالله.

بلعب دور كبير في نهضة الكثير من  -بشكل عام  -ولقد قام العمل الخيري 

الحضارات اإلنسانية, ونشر القيم اإليجابية التي تمثل الدافع للبذل والعطاء عبر 

 العصور بوصفه عمال خاليًا من الربح, وباعتباره ليس مهنة تتخذ لالرتزاق والتربح,

 بل هو عمل يقوم به األفراد لصالح المجتمع ككل هذا من جهة.

فإن المؤسسات أو المنظمات الخيرية ما هي إال الجزء المكمل  ومن جهة ثانية

للمؤسسات الحكومية في أي مجتمع, والتي تساعدها على القيام بدورها في النهوض 

ء عن هذين النمطين من به وتلبية احتياجاته؛ وبالتالي ال يمكن ألي مجتمع االستغنا

على سبيل  -العمل المؤسساتي في إطار تقدمه, ففي الواليات المتحدة األمريكية 

% من الناتج القومي, ويمثل عدد العاملين 52تنتج المؤسسات غير الربحية  -المثال 

 % من إجمالي القوى العاملة في البالد. 03فيها أكثر من 

برعين هم األعمدة الفقرية للعمل الخيري, ومن جهة ثالثة, فإن الداعمين والمت

بهم يقوم وعليهم يعتمد, فالمؤسسات الخيرية تعتمد بشكل أساسي على دعم المتبرعين 

في تمويل مشاريعها أو في قوتها العاملة, فالمتبرع هو الداعم الرئيس لقوتيها المالية 

المنظمات أو  والبشرية على حد سواء, وبقدر حجم تواصل المتبرع مع المؤسسات أو

األعمال الخيرية, بقدر ما يزداد نشاط هذه المؤسسات وتقدم خدماتها وتؤدي واجباتها 

التي ينتظرها المجتمع منها على الوجه األكمل, ولعل هذا ما حدا بهذه المنظمات إلى 

معاملة المتبرع لها معاملة العميل؛ إذ تقدم له الخدمات والمزايا, وتفسح له مجال 

ي تصميم المنتج أو الخدمة التي تقوم عليها المؤسسة الخيرية, وتعتبر المشاركة ف

قدرته المالية عند تسعير المنتج, وتعد توجهاته أساًسا في عمليات الترويج ومكانته 

 في تحديد منافذ التوزيع, فهو حجر األساس في العمليات التسويقية.

بعاد العالقات وبالرغم من كل ذلك, لم تتوافر حتى اآلن دراسات توضح أ

التفاعلية بين المتبرع والمنظمة الخيرية من وجهة نظر "تسويقية", على الرغم من 

أن سلوك المتبرعين وتوجهاتهم والجهد التسويقي الذي يوجه للمتبرع وعوامل البيئة 

المؤثرة على المنظمة والمتبرع, كلها عوامل تسهم في صياغة الخطة التسويقية 

اًء على ذلك توجه المنظمة, بالتالي تسهم في النهوض بها, للمنظمة الخيرية, وبن

وتجعلها قادرة على المنافسة والتميز بالشكل الذي يؤهل هذه المنظمة للبقاء والنمو 

 المناسب لتأدية رسالتها في المجتمع.

كما  -ويمكن القول في هذا السياق, أن المشكلة التي تتعرض لها الدراسة 

ق في جانب رئيسي بعلم "التسويق" وآليات استخدامه في تتعل -سيتضح فيما يأتي 

حفز العالقة بين المتبرع والجهة الخيرية وتفعيلها وتنميتها. والمعروف أن التسويق 
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بشكل عام, علم وفن. علم يستمد أسسه ومبادئه من القواعد والنظريات الموضوعة 

رات والكفاءات من قبل العلماء والمنظرين, وفن يستمد أدواته من خالل المها

 واإلبداعات التي يستطيع رجل التسويق استغاللها أثناء الممارسة لعمله.

وعند العودة إلى أدبيات اإلدارة نجد أن تسويق المشاريع التجارية أو الربحية 

نال في العالم العربي حظًا كبيًرا من االهتمام والدراسة, حيث إن كتب التسويق باللغة 

تناولت جميع تفصيالت العمليات التسويقية وتفريعاتها, مما حدا العربية كثيرة جًدا, و

بأغلب المؤسسات والمنظمات التجارية إلى القيام بدراسة تسويقية قبل البدء في 

المشروع, لكن في المقابل نجد أن تسويق المشاريع الخيرية لم تنل حظًا في العالم 

مترجم من كتب أجنبية قد ال يصلح  العربي إال قليال, وأن كثيًرا مما كتب عنه إنما هو

 بعضها للتطبيق في مجتمعات لها طبيعة مغايرة. 

والمالحظ أن كثيًرا من المؤسسات الخيرية ال تقوم بدراسات تسويقية, وإن 

قامت فهي ليست دراسات بالمفهوم التسويقي الحديث, كما وأنها إن أرادت وضع 

العلمية التي توضح لها كيفية إسقاط  دراسة تسويقية فقد تعوزها المراجع والدراسات

النظريات والدراسات التسويقية التي تستهدف الربح على منظماتهم ومؤسساتهم 

الخيرية في ظل اختالف األهداف والظروف والرسالة واختالف المسميات وما شابه 

ذلك. وكما ذكرنا فإن المتبرعين في هذه المنظمات هم حجر األساس الذي يجب أن 

ليه العمليات التسويقية, وهم المحور األساس الذي توضع الخطط تتوجه إ

واالستراتيجيات التسويقية باالعتماد عليه, وهذا ما يعني أن فهم طبيعتهم وسلوكهم 

والعوامل المؤثرة عليهم هو الذي يعطي أية منظمة القدرة على وضع خطط تسويقية 

 مناسبة ألوضاعها ومناخها العام والخاص.

من تلك المشكلة التي تؤخذ على جهات العمل الخيري, نقص أو وانطالقًا 

ضعف دراساتها في مجال التسويق, وخاصة فيما يتعلق بآليات تعاملها مع المتبرع, 

فإن هناك العديد من التساؤالت التي تسعى تلك الدراسة لإلجابة عنها ووضع حلول 

سويقية بين المتبرع والمنظمة علمية وتطبيقية لها, في إطار بحث العالقة التفاعلية الت

 الخيرية.

 وتنبع أهمية هذه الدراسة من رصدها وتعريفها باألمور التالية:

التعريف بالجمعيات والمنظمات الخيرية, التي تلعب دوًرا مكمال  -1

ل عليها في  لمنظمات الدولة األخرى في مسيرة المجتمع التنموية, ويعوَّ

 نهضة الدول وتقدمها.

سير العملية التسويقية وتفاعالتها التي ترافق النمو المتواصل التعريف ب -5

للمنظمات الخيرية في المجتمعات العربية, األمر الذي يجعل هذه المنظمات 

أكثر قدرة على التفاعل اإليجابي واستغالل الفرص والبعد عن المحاذير 

 فيما يتعلق بالتعامل بين المتبرع والمنظمات الخيرية.

قات التفاعلية بين مؤسسات الخدمة والمستفيدين, وشرحها إيضاح العال -0

من خالل التركيز على ما يُعرف بـ "التسويق الخيري", الذي يعد على 

درجة كبيرة من األهمية, حيث يعتبر األساس الذي تعتمد عليه المنظمات 

 الخيرية.
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حاجة السوق الخيرية إلى بحوث تنير لها الطريق في التعامل مع  -4

رعين في المنظمات الخيرية على اختالف تخصصاتها؛ من أجل الرقي المتب

بالعمل الخيري في المجتمعات العربية, وبغية الوصول إلى مجتمع أفضل 

وأكثر رخاء من خالل تفعيل دور جهات العمل الخيري, إضافة إلى ندرة 

األبحاث والدراسات العلمية المعمقة في هذا المجال في عالمنا العربي؛ 

ر الذي يعطي هذه الدراسة أهمية خاصة في تسليطها الضوء على هذا األم

 المجال.

دراسة تسويق الخدمات في المنظمات الخيرية والذي يعد من أصعب  -2

مواضيع التسويق؛ فهو تسويق خدمي خيري ال ربحي, ولكنه قطًعا أمتع 

بسبب عنصر المواجهة الشخصي المتداخل كما يقول "دون إياكوبوتشي" 

ذ التسويق بجامعة )نورث وسترن( , وبسبب تأثره بشكل كبير بعوامل أستا

 كثيرة سوف نعمل على إبرازها في هذه الدراسة.

التعريف بأهمية المنظمات الخيرية ودورها الفاعل من خالل توسيع  -6

نشاطها التسويقي الذي يحث مسئولي إدارة هذه المنظمات على السعي 

المتوفرة في هذا المجال, ويحفز الجهات الدؤوب لالستفادة من الخبرات 

المشرفة عليها لبذل قصارى جهدها وكل ما بوسعها من إمكانية لتحسين 

 كفاءتها التسويقية.

كذلك تهدف هذه الدراسة في المقام األول إلى المساعدة في دعم المسيرة 

لقطاع التنموية للمجتمع من خالل تفعيل قطاع من قطاعات المجتمع الرئيسة أال وهو ا

الخيري, وتعمل الدراسة على صياغة رؤية لهذا التفعيل تتم من خالل تفعيل 

"التسويق" في ذلك القطاع, والتركيز على بحث العملية التفاعلية بين المتبرع 

 والمنظمة الخيرية بكافة أبعادها, في إطار سعيها لتحقيق عدة أهداف رئيسة, منها:

إلى ضرورة تطوير حقول المعرفة  توجيه عناية المسئولين اإلداريين -1

التخصصية اإلدارية في مجال االهتمام بالمنظمات الخيرية وتطويرها؛ بما 

يسهم في تحقيق االنسجام والتوافق مع النظريات العلمية ومواكبة التطورات 

 الحضارية.

المساهمة في رفع الكفاءة التسويقية للمؤسسات الخيرية والعمل الخيري؛  -5

من شأنه أن يسهم في رفع مستوى حياة المجتمع ورخائه حيث إن ذلك 

 بصفة عامة.

إعطاء تصور متكامل عن المتبرعين؛ يعكس ويظهر أنماطهم وسلوكهم  -0

 والعوامل المؤثرة فيهم وأبعاد عالقاتهم التفاعلية مع المنظمة.

إيضاح العالقة التي تربط بين سلوك واتجاهات المتبرعين وبين الجهود  -4

 ية, ومدى التفاعل بينهما.التسويق

اقتراح آلية لتقوية البرامج التسويقية في المنظمات الخيرية وجعلها  -2

 متوافقة مع سلوك المتبرعين.
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تسهيل عملية فهم رغبات واحتياجات المتبرعين وتوضيح أثر ذلك على  -6

 المنظمات الخيرية والعكس.

الخيرية وخططها  مساعدة الجهات المعنية التي تضع أنظمة المؤسسات -7

التسويقية في معرفة تأثير المتبرعين على هذه األنظمة وتأثيرها فيهم, 

 واألبعاد المتعددة لعالقة المتبرعين بالجهة الخيرية.

وهكذا تسعى الدراسة إلى إفادة العديد من الجهات المعنية والفئات المستهدفة, 

 مثل:

ثل وزارات الشؤون الجهات الرسمية المشرفة على العمل الخيري, م -1

االجتماعية أو وزارات الشؤون اإلسالمية أو وزارات العمل.. وغيرها, 

والتي تسعى إلفادتها سواء في التعامل مع المؤسسات الخيرية أو في وضع 

أنظمتها أو في آليات تفعيلها وإزالة العوائق التي قد تحول دون تحقيق 

 أهدافها.

خيرية, بمختلف تخصصاتها المؤسسات والجمعيات والمنظمات ال -5

 وفئاتها وأنواعها, سواء منها االجتماعية أو العلمية أو الصحية.. غير ذلك.

 مسئولي تنمية الموارد المالية وتسويق المشاريع الخيرية. -0

دارسي التسويق بصفة عامة, والتسويق الخدمي بصفة خاصة, وتسويق  -4

إلى تغطية جانب هام المشاريع الخيرية بصفة أخص؛ حيث سعت الدراسة 

 تتجه إليه العمليات التسويقية.

في  وجدير بالذكر أن الدراسة التي بين يدي القارئ, هي مختصر لرسالتي

تخصص  -الدكتوراه تقدمت بها للحصول على درجة الدكتوراه في إدارة األعمال 

منها  جامعة دمشق, قمت باختصارها وتنسيقها لتعم الفائدة -تسويق من كلية االقتصاد 

 للجميع.

أو على  -تبقى اإلشارة إلى أنه قد تم تغيير بعض األلفاظ اإلدارية التجارية 

بما يتناسب مع العمل الخيري ويتفق مع أهدافه, فمثال استخدام كلمة  -األقل معانيها 

"ربح" في جميع األعمال التجارية يتخذ معنى واحد, بينما في األعمال غير الربحية 

 فإنه يأخذ معنى آخر. -خاصة الخيرية  -

وختاًما, نأمل أن يكون هذا الكتاب منطلقًا لدراسات أخرى مكملة, تعمل على 

لخدمة العمل الخيري ودعمه, من أجل  -كعلم وفن  -تفعيل الجانب التسويقي وتنميته 

 تقدم المجتمع وازدهاره.

 لفصل األول: التعريفات واألهميةا
 :أوالً: تعريف التسويق وأهميته- 
 

 تعريف التسويق: –أ 

تقوم المنظمات بأنواعها كافة بأداء وظيفتين أساسيتين هما إنتاج السلع أو 

الخدمات أو األفكار ثم القيام بتسويقها. وينطبق هذا القول على المؤسسة الصغيرة 

 ؤسسات الهادفة للربح أو غير الهادفة للربح.والكبيرة, كما ينطبق على الم

والتسويق من الكلمات التي كثر استعمالها خاصة في السنوات األخيرة, وكثرت 

تعاريفها لدى منظري ومفكري التسويق, وكان من أسباب اتساع تعريفاتها وتشعبها 

http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87_.aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87_.aspx
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وتغيرها وتطورها ضرورة االستجابة للتغييرات المستمرة في حاجات ورغبات 

تهلكين وسلوكهم التي تفرضها المتغيرات البيئية المحيطة بالمنظمات, لذا انعكس المس

 ذلك على التسويق مما نتج عنه تطور المفاهيم التسويقية وتغيرها واتساعها. 

ولو أنك سألت خمسة أفراد عن معنى التسويق, فإنك على األرجح سوف تتلقى 

د المستمر إلى جهود اإلعالن خمس إجابات مختلفة, ويرجع ذلك إلى تعرض األفرا

والبيع الشخصي, ثم قيامهم بالربط بين هذه األنشطة وبين التسويق, وما هما إال 

 نشاطان من أنشطة التسويق.

ونتيجة لذلك أصبح من الصعب أن تجد تعريفاً معيناً يعتبر هو األفضل في 

التسويق وصف هذا النشاط الواسع المعقد والمتطور دائماً, ويالحظ في تعاريف 

 المستخدمة من قبل المنظرين وكتاب التسويق أنها تنحو منحيين:

( المفهوم الضيق الذي قلص من نطاق هذا النشاط, ونالحظه في 1

 التعاريف القديمة.

( المفهوم الواسع أو الشامل الذي تطرق بشكل دقيق إلى تفصيالت هذا 5

 النشاط كافة, ويالحظ في التعاريف الحديثة كافة.

 ن المفهوم الشامل للتسويق عدة مفاهيم:ويتضم

( أن التسويق عملية تبادلية تقوم بإعطاء منافع ذات قيمة وأخذ منافع ذات 1

 (.1-1قيمة: كما في الشكل )

( أن التسويق وظيفة مستمرة: ال تنتهي بحدود معينة كما كان يعتقد سابقاً, 5

 ال عند تسليم المنتجات وال عند االستهالك.

يق وظيفة متكاملة: من حيث التكامل بين أنشطة التسويق ومن ( أن التسو0

 حيث التكامل بين األنشطة التسويقية واألنشطة األخرى.

( أن التسويق وظيفة خلق المنافع, من أجل إشباع حاجات ورغبات 4

 اإلنسان بتقديم منافع زمانية ومكانية وحيازة وغيرها.

لك وللمجتمع, فهي توجه ( أن التسويق وظيفة تخلق الرفاهية للمسته2

المستهلك وتشبع رغباته وتهتم بمشاعره وإحساسه وحاجاته وتهتم برفاهية 

 المجتمع ككل وتوعيته وما يصلح له.

وبتأمل هذا المفهوم الشامل الحديث نجد أن التسويق يأخذ أبعاداً كبيره وعميقة 

يقودنا للحديث  في المجتمع والحياة إذ ال يمكن أن يستغني عنه أي مجتمع, وهذا ما

 عن أهمية التسويق.

 أهمية التسويق: -ب 

تنبع أهمية التسويق من أنه ال يمكن وجود مجتمع إنساني ال تتم فيه عمليات 

تسويقية, على الرغم من أن هنالك تفاوت بين هذه المجتمعات في مستوى هذه 

 العمليات وتكاملها, وهذا ما يظهر أهمية التسويق على مستويات مختلفة:

( على مستوى المنظمة: إذ أن تطور المنظمات ونموها بل وبقاءها يعتمد 1

 بدرجة على مستوى عملياتها التسويقية.
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( على مستوى االقتصاد القومي: حيث أن التسويق يلعب دوراً مهماً في 5

تسيير عجلة االقتصاد القومي ألي دولة و أي مجتمع من خالل تشجيعه 

 ت اإلنتاجية والخدمية في هذا المجتمع.على االبتكار والنمو للمنظما

( على مستوى المجتمع: فتنمية المجتمع ورفاهيتة واالرتقاء بجودة الحياة 0

فيه, تتم من خالل التنافس في خدمة المستهلك وذلك بتعريفه بخدمات 

 إضافية من حقه أن يطالب بها ويحصل عليها.

 

 :ثانًيا: تعريف المنظمة الخيرية وأهميتها- 

 تعريف المنظمة: –أ 

 تعددت تعاريف المنظمة وفق االتجاهات المختلفة للمدارس اإلدارية:

فعرفت من قبل أصحاب االتجاه االجتماعي: على أنها تنظيم اجتماعي  -

 ية محددة متخصصة. يحتوي على فعاليات ونظم اجتماع

وعرفت من الجانب الوظيفي: بأنها عملية تهدف إلى توجيه وتوظيف  -

 جهود عدد من األفراد لتحقيق هدف معين.

وعرفها أصحاب االتجاه الهيكلي: أنها تنظيم هيكلي يحدد بشكل دقيق  -

 مواقع عمل األفراد والجماعات في المنظمة.

ا: نشاط إنساني موجه لتحقيق وعرفها أصحاب المدرسة السلوكية بأنه -

 هدف أو أهداف محددة.

واهتم كتاب اإلدارة الحديثون بالمنظمة بجميع جوانبها فقالوا: إن المنظمة  -

نظام تعاوني يقوم على أساس تعاون شخصين أو أكثر من أجل تحقيق هدف 

معين, وهي تمثل نظاماً مفتوحاً, وترى نظرية النظم أن المنظمة يجب أن 

مع األخذ في االعتبار العالقات المتداخلة بين أجزائها وعالقة  تدرس ككل

المنظمة ببيئتها وعرفها بعضهم بأنها: مجموعة من الناس يعملون معاً خالل 

 مدة من الزمن لتحقيق هدف أو غرض مشترك.

وتختلف المنظمة عن المجتمع بأنها توجد لغاية مقصودة ,وال تبنى على أساس 

اجات البيولوجية للناس, كما أن المنظمات متخصصة وتعرف الطبيعة النفسية والح

من خالل مهامها, وهي التي تشكل المجتمعات بمختلف تخصصاته في المجتمعات 

الحديثة, والمنظمة تقوم لتحقيق أهداف غالباً ما يكون المستفيد منها خارج المنظمة 

 أما المجتمع والعائلة فهما موجودان لذاتهما.

يعتبر فيه المجتمع والحي والعائلة مؤسسات محافظة, تحاول وفي الوقت الذي 

باستمرار أن تمنع التغيير أو على األقل أن تبطئ فيه, يالحظ أن المنظمات تعتبر 

عامالً لعدم االستقرار أي أنها تصمم لتكون قادرة على التغير بشكل مستمر وقادرة 

 على اإلبداع والتخلي حتى عن نفسها.

 ية:المنظمة الخير –ب 

تختلف األسباب الداعية إلى تكوين المنظمات حسب الحاجة التي أنشئت 

المنظمة من أجلها, وبالتالي يمكن تصنيف المنظمات من حيث الحاجة الستهداف 

 الربح إلى نوعين:

http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7_.aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7_.aspx
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النوع األول: منظمات ربحية: تستهدف الربح وتسعى إليه وأقيمت من أجله, 

على مقدار الدخل الذي تحصل عليه ما لم وقد تغلق لو زادت مصاريفها ونفقاتها 

 تدعم مادياً.

النوع الثاني: منظمات غير ربحية: ال تستهدف الربح ولم تنشأ من أجله وإنما 

أنشئت من أجل حاجات أخرى لفئات مختلفة في المجتمع ويمكن تمييز نوعين من 

 المنظمات غير الربحية:

بحاجات الذين ال أ( المنظمات الخيرية: وهي المنظمات التي تعنى 

يستطيعون سد حاجتهم بأنفسهم سواء كانت الحاجة مادية أو صحية أو 

 تعليمية أو غير ذلك, وتقوم على التبرعات والهبات.

ب( المنظمات غير الربحية وغير الخيرية: وهي التي تعنى بحاجات الذين 

لهم الهواية نفسها أو يشاركون في النشاط االجتماعي أو الرياضي نفسه, 

مثل النوادي الرياضية ومنظمات هواة جمع الطوابع وما شابه ذلك, وتقوم 

 على االشتراكات وأحياناً الهبات.

 ويمكن توضيح موقع المنظمات الخيرية بالشكل التالي:

 ويمكن المقارنة بين المنظمات الربحية وغير الربحية بالجدول التالي:

 وغير الربحية (: المقارنة بين المنظمات الربحية 1 - 1جدول )

 المنظمات الربحية المنظمات غير الربحية

ال تملك رأس مال وال أصول ابتدائية 

 وإنما توهب لها
 تملك رؤوس أموال وأصول ابتدائية 

 لها مالك ومساهمون ليس لها مالك وإنما لها أمناء

 تستهدف الربح وتسعى إليه ال تستهدف الربح وال تسعى إليه

 لها دورة مال )أرباح وخسائر( خسائر ليس فيها أرباح وال

 ال يعمل فيها متطوعون غالباً  يعمل فيها متطوعون كثر

ويمكن المقارنة بين المنظمات غير الربحية الخيرية منها وغير الخيرية 

 بالجدول التالي )الحكم بالغالب(:

(: المقارنة بين المنظمات الخيرية والمنظمات غير الربحية وعير 5 - 1جدول )

 الخيرية

 المنظمات الخيرية المنظمات غير الربحية وغير الخيرية

 غالبا ما تخدم غير أعضائها  تخدم أعضاءها

 يكثر فيها التبرعات والهبات تكثر فيها االشتراكات والرسوم 

 تجمع ذوي الرغبات والميول المشتركة 
تجمع الناس باألهداف والقيم ولو اختلفت 

 رغباتهم األخرى
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 ية المنظمات الخيرية:أهم –ج 

بادئ ذي بدء يجب أن نشير إلى أهمية المنظمات بصفة عامة في المجتمع, 

فالمنظمات لها تأثير واسع في حياتنا, سواًء أكان ذلك بإرادتنا أو للضرورة 

هي القواعد التي يستند إليها في تطوير  -أي المنظمات  -االجتماعية, كما أنها 

 ياً, وتنبع أهميتها من عدة أمور هي:المجتمع اقتصادياً واجتماع

أنها هي حجر األساس في المدنية الحديثة, كونها تمثل عنصر التطوير  (1

 والتحديث في المجتمع.

( أنها هي الوحدات التطويرية األساس في إثراء البشرية وتقدمها لكونها 5

المستخدم والموزع للمصادر والموارد واإلبتكارات بشكل يؤدي إلى اشباع 

 الرغبات اإلنسانية بشكل واسع.

( أنها هي القائدة لعمليات التغيير والرائدة فيها ألنها تقود عمليات التغيير 0

 المجتمعي والحياتي.

( أنها تمثل وحدات صنع القرارات المستقبلية والتطويرية, وبالتالي تحدد 4

 الحياة في المستقبل.

ة عامة وسلوكيات أفراده, ( كونها تشكل تأثيراً كبيراً على المجتمع بصف2

 ألنها وسيلة إشباع الرغبات والحاجات اإلنسانية واالجتماعية.

 ( نظراً ألنها تشكل مصدر الدخل لغالبية الناس في المجتمعات الحديثة.6

( من خالل الخدمات التي تقدمها المنظمات الخيرية للمجتمع وأفراده وهي 7

ستقرارها ونموها لمستوى كبيرة جداً, وتساهم في قيام المجتمعات وا

مرموق, كما يقال: "إن تشجيع وتبني المنظمات غير الربحية المستقلة في 

القطاع االجتماعي تعتبر خطوة هامة من أجل تغيير أسلوب الحكومة 

 وجعلها تعمل من جديد".

 مساهمة المنظمات الخيرية في بناء المجتمعات:

تطويرها ورقيها وتقدمها من تساهم المنظمات الخيرية في بناء المجتمعات و

 خالل قيامها باألمور التالية:

أ( إكمال جوانب القصور في القطاع الحكومي وفي الخدمات التي تقدم 

للمجتمع سوء أكانت خدمات اجتماعية أو صحية أو علمية أو ثقافية أو 

 ترفيهية أو غير ذلك.

اكل المجتمع, ب( إتاحة المجال ألفراد المجتمع للمساهمة الفعالة في حل مش

من خالل قنوات واضحة وصحية وسليمة, مما يساعد على تماسك المجتمع 

 ووجود األلفة بين أفراده وشعورهم باالنتماء إليه.

ج( قدرتها على كسب رضا المجتمع وإثارة حماسه أكثر من المنظمات 

الحكومية األخرى أو األهلية, وذلك لكونها ال تستهدف الربح مما يعطي لها 

م: كان 1994قية خاصة, وحسب إحصائية الواليات المتحدة لعام مصدا

 903330333معدل ساعات التطور في العمل الخيري موازياً لعمل 

 موظف.
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د( استغالل أوقات وطاقات وأموال المجتمع بما يعود عليه بالخير والنفع 

بدالً من هدرها فيما ال نفع فيه, ويتم ذلك بأسلوب مؤسسي منظم يعطي أكبر 

ائد لهذه األموال والجهود والطاقات, ويشعر فيه الفرد بأن عمله مقدر من ع

المجتمع بشكل عام, وحسب اإلحصائية السابقة بلغ ما تطوع به من وقت 

دوالرا أمريكيا وكان مجموع الساعات التي  176033303330333قيمة 

 ساعة. 53023303330333قدمها المتطوعون تساوي 

مجتمع من حيث التماسك والحيوية واالنتماء هـ( تعطي قوة داخلية لل

وتساعده وتعينه على أن يكون كتلة واحدة ضد أي عدو يتربص به, كما 

"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا  قال 

اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى", إن ما تقدمه 

متطوعين لديها قد يكون أكثر أهمية مما تقدمه المؤسسات غير الربحية لل

 لمتلقي الخدمات التي تقدمها 

و( تحافظ المنظمات الخيرية على المواطنة وعلى مسئوليات وحقوق 

المجتمع المدني, وبذلك تمثل المواطنة, وتمثل أيضاً اإلعتزاز المدني الذي 

إشباع حاجة هو غاية الجماعة, فهي المجال الوحيد الذي يمكن أن يتم فيه 

 المواطنة حيث يستطيع األفراد أن يساهموا فيه.

 مساهمة المنظمات الخيرية في بناء الفرد:

أ( تمكن الفرد من الحصول على الفضائل المترتبة على الصدقة, وتيسير 

 ذلك له عبر مؤسسات موثقة.

ب( تخلق الشعور بالرضا والطمأنينة والسعادة والراحة لدى الفرد, وهذه 

 هللا لمن أخلص النية هلل وقصد مرضاته وحده. نعمة من

ج( إعانة األفراد على تحقيق األهداف التي يريدونها من خالل عمل 

 مؤسسي ومن خالل التعاون بينه وبين أفراد المجتمع.

د( مساعدة الفرد المتصدق بالمال أو الجهد والوقت على معالجة الشح 

ليًا على ذلك قال هللا عز وجل: واألنانية من نفسه, وتدريب نفسه تدريباً عم

فما تقدمه المؤسسات  [9]الحشر:}ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون{

غير الربحية للمتطوعين لديها قد يكون أكثر أهمية مما تقدمه لمتلقي 

 الخدمات التي تقدمها.

هـ( فتح مجاالت للعمل التطوعي لألفراد لخدمة المجتمع, وهذا ما يساعدهم 

الل طاقاتهم وأوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم على استغ

 بالنماء والرقي.

 

-  
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 :ثالًثا: تعريف المتبرع وأهميته

 تعريف ومفهوم المتبرع: –أ 

إن التوجه نحو العمالء في جميع مؤسسات المجتمع قد أصبح سمة واضحة 

لإلدارة الحديثة, فالعميل هو الذي يدفع قيمة السلع أو الخدمات بل و رواتب الموظفين 

وترضيهم وتتوجه  و إيجار المكان إذ ال يمكن أن تنجح مؤسسة ال تخدم عمالءها

 إليهم في سياساتها وعملياتها.

وعميل المنظمات الخيرية يختلف بعض الشيئ عن عميل المنظمات غير 

الخيرية, فعلى سبيل المثال: في المنظمات الخيرية يدفع قيمة الخدمة غير المستفيد 

 , مما يجعل عمالء المنظمات الخيرية نوعين:-غالباً  -منها 

ذي يدفع قيمة الخدمة, سواء أكان دفعاً مباشراً لقيمتها أو أوالً: المتبرع: ال

 بقيامه هو بها.

ثانياً: المستفيد: الذي يستفيد من هذه الخدمة سواء دفع قيمتها أو لم يدفع 

 قيمتها.

إذن فالمتبرعون وهم: كل من يدفع باختياره مبلغا أو جهدا أو أي شيء ذا قيمة 

 ها, أيضاً نوعان هما:مادية لتقوم المنظمة الخيرية بأعمال

 ـ المتبرعون بالمال.1

 ـ المتبرعون بالجهد ويطلق عليهم المتطوعون.5

 ويمكن تمثيل عمالء المنظمات الخيرية بالشكل التالي:

 أهمية المتبرع: –ب 

 

ال يمكن أن تقوم أية منظمة وتستمر إال باالعتماد على عمالئها في قيامها 

اعة جيدة ال يوجد من يشتري إنتاجه فال شك أنه واستمرارها, فلو أن مصنعا ينتج بض

سيتوقف, وكذلك لو أن محالً تجارياً ال يوجد من يشتري منه أو مؤسسة خدمات ال 

يوجد من يرغب في دفع قيمة خدماتها أو غير ذلك, ال شك أنها سوف لن تستمر وال 

 يمكن أن تستمر إال بوجود العمالء واالعتماد عليهم.

لخيرية بأن جزء من عمالئها ال يدفعون شيئاً مقابل الخدمات وتمتاز المنظمات ا

التي يأخذونها, على خالف المنظمات غير الخيرية فمن يريد شيئاً يدفع قيمته, وأن 

عمالء المنظمات الخيرية المتبرعين بنوعيهم هم الذين تقوم عليهم هذه المنظمات, 

 والعطاء لتحقيق أهدافها. ومنهم تستمد أصولها وسيولتها وقدرتها على االستمرار

وألن جوهر التسويق يقوم على علم وفن إيجاد العمالء والمحافظة عليهم 

وتنميتهم. فإنه يجب أن توقن جميع المنظمات أن للعمالء والمتبرعين في الوقت 

الحاضر خيارات أكثر من أي وقت مضى, وبالتالي فالمنظمة التي ال تركز بحزم 

 ت التي تنتج قيمة لهم لن تعمر طويالً في هذا العالم.على عمالئها وعلى العمليا

ونظراً ألهمية المتبرعين للمنظمات الخيرية فإنه ال يمكن الحديث عن إدارة 

المنظمات الخيرية أو تسويقها لبرامجها بدون اإلشارة إلى المتبرعين والمتطوعين, 

ود إسهام مجلس ولذا كان من اللجان المهمة في أي منظمة خيرية لجنة للتنمية تق

اإلدارة في تنمية وجمع األموال, وتقوم مجالس إدارة هذه المنظمات بالتقييم لعملها 

بصفة دورية من أجل الوصول إلى رضا المتبرعين, وهو من القضايا المرافقة 

للتخطيط اإلستراتيجي من قبل مجالس هذه المنظمات , ومن هنا يتضح بأن جمع 

http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9_%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87_.aspx
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جلس إدارة المنظمة وينبغي أال يكتفي العضو بأن التبرعات يعد من أهم مهمات م

يصبح ذا مكانة اجتماعية تدعو للفخر, ال بل هو أحد المسؤوليات العشر األساسية 

 لمجلس اإلدارة في أي منظمة خيرية. 

 

 

 .رابًعا : تعريف التسويق الخيري وأهميته- 

 

 تعريف ومفهوم التسويق الخيري: –أ 

ينبثق مفهوم التسويق الخيري من االعتماد كلياً على مفهوم التسويق, ألنه فرع 

يمتاز  من فروعه, ويستمد منه منطلقاته واستراتيجياته وإن كان له خصوصياته التي

 بها عن غيره من فروع التسويق.

فالتسويق الخيري في غالبه جزء من أجزاء التسويق الخدمي الذي هو فرع 

 رئيس من فروع التسويق, فالتسويق ينقسم من حيث المنتج أو المادة المسوقة إلى:

 ( تسويق السلع والبضائع والمنتجات الملموسة.1

 ( تسويق الخدمات واألفكار.5

دمات يتضمن جميع الخدمات سواء أكانت خدمات مصرفية أو وتسويق الخ

صحية أو تعليمية أو إنشائية أو خيرية أو غير ذلك, فالتسويق الخيري هو تخصص 

في تسويق الخدمات الخيرية, ولذا فهو أقرب إلى التسويق الخدمي منه إلى التسويق 

 السلعي.

عات والمراكز وهو تخصص من تخصصات التسويق الحديثة التي بدأت الجام

العلمية العريقة االهتمام به ,ولذا تم في جامعة في والية كليفورنيا فتح تخصص 

للدراسات العليا في جمع التبرعات وتسويق المشاريع الخيرية, وبدأ كبار كتاب 

 التسويق في العالم مثل وغيره الكتابة والبحث فيه.

ليه المفهوم الشامل ولتوضيح مفهوم التسويق الخيري بوضوح يمكن أن نطبق ع

 للتسويق, وبالتالي فهو:

عملية تبادلية تقوم بإعطاء منافع ذات قيمة وأخذ منافع ذات قيمة: فتأخذ  -1

المنظمة من المتبرع تبرعه وتعطيه المنظمة الشعور بالراحة والطمأنينة أو 

 األجر من هللا أو الطمأنينة أو الشعور بأنه أدى ما عليه.

تنتهي بحدود معينة كما كان يعتقد سابقاً, ال عند  وظيفة مستمرة: ال -5

تسليم المنتجات وال عند االستهالك: ولذا ينبغي أن يستمر تواصل المؤسسة 

مع المتبرع بإعطائه التقارير والشكر والخدمات التي توصل له الشعور 

 الذي يريده.

مل وظيفة متكاملة: من حيث التكامل بين أنشطة التسويق ومن حيث التكا -0

بين األنشطة التسويقية واألنشطة األخرى: فال بد أن يكون هناك تكامل بين 

األنشطة التسويقية الخيرية, فمثالً ال بد من التكامل بين المنتج وسعره 

وطريقة ترويجه والناس الذين يقدمونه, كما أنه ال بد من التكامل بين 

http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87..aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%88%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%AA%D9%87..aspx
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ما تعد به  التسويق الخيري وحقيقة العمل وقدرة المؤسسة على تنفيذ

 متبرعيها.

وظيفة لخلق المنافع: من أجل إشباع حاجات ورغبات اإلنسان تقوم  -4

بتقديم منافع زمانية ومكانية وحيازة وغيرها: إذ البد من خلق منافع للمتبرع 

ترضيه كما ال بد من خلق منافع للمستفيدين ترضيهم والبد أيضاً من أن 

 يكون المبلغ كافياً لتقديم الخدمة.

وظيفة تخلق الرفاهية: للمستهلك وللمجتمع, فهي توعي المستهلك وتشبع  -2

رغباته وتهتم بمشاعره وإحساسه وحاجاته وتهتم برفاهية المجتمع ككل 

وتوعيته وما يصلح له: فالشعور بالرضا والراحة ال يعادلها شعور, 

اب والمتبرع إنما يشتري هذا الشعور أو األجر من هللا, أو كما يقول أحد كت

اإلدارة المشهورين:"إن ما تقدمه المؤسسات غير الربحية األمريكية 

للمتطوعين لديها قد يكون أكثر أهمية مما تقدمه لمتلقي الخدمات التي 

 تقدمها".

 ب ـ أهمية التسويق الخيري:

لكي تتمكن المنظمات من تحقيق أهدافها فإنها تسعى بكل ما لديها من إمكانيات 

 تجاتها, ومما يوضح أهمية التسويق الخيري ما يلي:لتسويق مشاريعها ومن

أن التسويق هو التنمية الحقيقية للمنظمات الخيرية من خالل جمع  -1

الموارد المالية والبشرية من أجل تحقيق األهداف التي أنشئت من أجلها 

 المنظمة.

التسويق يشجع على االبتكار والنمو بل يساعد على دفع حركة التنمية  -5

 الخيري كله. للعمل

إدراك المؤسسات أنه رغم وجود خصوصيات لتسويق المشاريع  -0

الخيرية إال أن جزء كبيرا من مشاكلها التسويقية يتشابه مع المنظمات 

 الربحية االقتصادية.

انخفاض معدالت المساهمات المالية مع االنخفاض االقتصادي العام في  -4

 الدول اإلسالمية.

يرية وكثرة المنافسة يجعل من ال يقوم بأنشطة كثرة المشاريع الخ -2

 تسويقية جيدة يتعرض لالضمحالل والزوال أو الضعف والتأخر.

زيادة الحاجة للمنظمات الخيرية في المجتمعات وزيادة مشاركة  -6

 المنظمات في برامج التنمية في العالم اإلسالمي.

رتباط فشله بفشله ارتباط نجاح كثير من المشاريع بقدرته التسويقية, وا -7

 التسويقي.

 االستغالل األمثل للموارد المتاحة, وللطاقات الموجودة. -8

توجيه المبالغ توجيها مناسبا بما يحقق أهداف المنظمة,ويزيد من كفاءة  -9

 دخلها.
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التعريف بالمؤسسة وبمشاريعها من أجل جلب األنصار الذين يتفقون  -13

د واألموال واألفكار لتحقيق أهداف مع المنظمة في أهدافها, وحشد الجهو

 المنظمة.

إشاعة العمل الخيري وتذكير الناس به وتسهيله لهم وحثهم عليه  -11

 وتعريفهم به.

وتسويق المشاريع الخيرية من القضايا التي تقوم عليها المنظمات الخيرية وال توجد 

ي العالم ليس لها عمل المنظمة الخيرية ما لم يكن لها برامج تسويقية, ولذا توجد شركات ف

إال تسويق المشاريع الخيرية نيابة عن المنظمة الخيرية سواء كان بنسبة من المبلغ 

% من ميزانياتها للعمليات  12- 7المجموع أو بمبلغ مقطوع, وتقتطع المنظمات ما بين 

 التسويقية.

ار ولمعرفة أهمية التسويق الخيري نسوق بعض األرقام التي تعطي داللة على مقد

 التبرعات والمنظمات الخيرية في العالم:

 حركة التبرعات اليومية في العالم تصنف كالتالي: -1

 دوالرا تبرعات المؤسسات الخيرية. 0103330333

 دوالرا تبرعات الشركات التجارية. 5303330333

 دوالرا حجم التبرعات الحكومية. 08603330333

 دوالرا تبرعات األفراد. 43303330333

 دوالرا يومياً. 82603330333جموع الم

 -51873833333أي نسبة ما يصرف على الجهود التسويقية سنوياً ما بين:  -5

دوالر )أكثر من  68070608330333دوالر, أي ما يبلغ متوسطه  46866333333

 مليارا دوالرا(. 68

 منظمة خيرية في أمريكا الشمالية. 101430333هناك في أكثر من  -0

مليار دوالر(  133دوالر ) 133033303330333أفراد المجتمع األمريكي بـ يتبرع  -4

مليار دوالر( تبرعات من المؤسسات,  55دوالر ) 55033303330333ويضاف إليها 

مليار  176دوالر ) 176033303330333ويضاف إليها قيمة التطوع الذي قدر ب 

 دوالر(.
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  الفصل الثاني: الخصائص والسمات الوظيفية والفروق
 .أوالً: خصائص التسويق الخيري- 

 
 خصائص التسويق الخدمي: –أ 

هناك فارق جوهري بين خصائص التسويق الخدمي وخصائص التسويق 

السلعي, و ترجع هذه الفروق إلى االختالفات الجوهرية بين خصائص المنتج الذي 

ن المنتجات الخدمية, وقد أبرزت يسوق في المنتجات السلعية أو الصناعية وبي

 الدراسات واألبحاث العديد من الخصائص المميزة للخدمات عن السلع, والتي أهمها:

الالملموسية: فاألصل في الخدمات أنه من الصعب رؤيتها أو لمسها أو  -1

شمها أو تذوقها أو سماعها, أي أنه ال يمكن الوصول إليها بأي حاسة من 

ديمها من قبل المنظمة الخدمية, وهذه الال ملموسية الحواس الخمس قبل تق

 درجات: 

خدمات غير ملموسة بالكامل: كاألمن والحماية والتعليم والتوظيف وما شابه 

 ذلك.

الخدمات التي تعطي قيمة مضافة للسلع الملموسة: كالتأمين وعقود الصيانة 

 واالستشارات واإلعالنات وخدمات الصيانة ,وما شابه ذلك.

ات التي توفر منتجات ملموسة: كالمستودعات والبنوك ومتاجر الجملة الخدم

 والتجزئة والخدمات البريدية والعقارات وما شابه ذلك.

التالزمية )عدم االنفصال(: أي درجة الترابط بين الخدمة ذاتها وبين  -5

الشخص الذي يتولى تقديمها, فمن الصعب الفصل بين شخصية البائع أو 

خدمة نفسها, فالخدمات تباع وتستهلك في الوقت الذي تنتج مقدمها وبين ال

فيه على النقيض من المنتجات السلعية التي تنتج ثم تسوق وتستهلك, ويمكن 

 تقريب ذلك بالشكل التالي:

وهذا التزامن في اإلنتاج واالستهالك يعني أن إنجاز الخدمات قد يتأثر بالعامل 

 اإلنساني في ثالثة مستويات:

 التي تحدث فيه.البيئة  -

 األشخاص المشاركين: أو مقدمي الخدمة. -

 العميل / المستهلك: متلقي الخدمة. -

 فتزيد أهمية هذه الثالثة مستويات مع زيادة عدم الملموسية.

عدم التجانس في المخرجات )االختالف والتنافر(: إذ أن الوصول إلى  -0

ة صعبة جداً, ولذا فالعميل ال نمطية في المنتجات الخدمية ووضع معايير لذلك عملي

يمكنه أن يعرف جودة الخدمة ومستواها قبل عملية الشراء, كما أن تداخل وتبادل 

العالقة بين مزاج العميل والوقت ومقدم الخدمة تجعل عملية تقديم الخدمة عملية 

 معقدة جداً.

سية عدم القابلية للتخزين )الهالمية والفناء(: فكلما زاد مستوى الالملمو -4

انخفضت فرصة تخزينها, مما يجعل تكلفة التخزين واإليداع منخفضة نسبياً 

أو بشكل كامل, وهي من الخصائص اإليجابية للخدمات إال أنها تشكل 

http://www.ba-hammam.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82.aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B_%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A..aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B_%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A..aspx
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ضغطاً على مقدمي الخدمة في السعي الحثيث لتخفيض القدرة االستيعابية 

 غير المستغلة في أوقات معينة.

ال تنتقل له ملكية الخدمة )مثل غرفة الفندق  عدم انتقال الملكية: فالعميل -2

أو مقعد الطائرة أو قاعة الدرس(, والدفع يكون بغرض االستعمال أو 

 االستخدام فقط.

 ويمكن تلخيص ذلك بالجدول التالي:

 (: مقارنة بين خصائص السلع والخدمات1 - 5جدول )

 خصائص السلع خصائص الخدمات

 ملموسة غير ملموسة

 ثم اإلنتاج واالستهالكيتم التسويق 
يتم اإلنتاج ثم التسويق والبيع ثم 

 االستهالك

 يمكن تنميطها ووضع معايير لها ال يمكن تنميطها ووضع معايير لها

 ال تزول وتستلزم تخزينها تزول وتفنى بمجرد إنتاجها

 تنتقل ملكيتها بمجرد بيعها يستخدمها المستهلك وال تنتقل ملكيتها

 يق الخيري:خصائص التسو –ب 

كان مفهوم التسويق لفترة طويلة ال يهتم إال بالعمل الربحي والمؤسسات 

م, حيث طرح المفهوم الموسع للتسويق  1973المستهدفة للربح المادي حتى عام 

بحيث لم يعد المنتج هو فقط موضع التسويق بل قد يكون سلعة أو خدمة أو شخصاً أو 

 منظمة أو فكرة.

على األقل يوجد في  -نوع من أنواع التسويق الخدمي والتسويق الخيري هو 

خصائص الخدمات لكنه له خصائص تميزه عن التسويق الخدمي وتعطيه  -غالبه 

 خصوصيته, منها:

أنه ال يستهدف الربح, فهو ال يحصل في الغالب على مقابل للخدمات  -1

دة من التي يقدمها, وإن أخذ مقابال فهي رسوم رمزية لمجرد تنظيم االستفا

منتجاتها, بل هي تسعى في غالب األحيان إلعانات من المتبرعين 

والمساهمين لمشاريعها,فالمال في نظرها وسيلة لغاية غير اقتصادية, 

 وغالباً ما تنظر إلى المال أنه شر البد منه.

أن كثيراً منها متخصصة لفئة معينة من المجتمع أو لمجتمع آخر بينما  -5

ا تقع على عاتق غيرهم أحياناً مما يشكل فجوة بين المسؤولية عن تمويله

 المستفيد والمساهم.

كثرة تأثيرات المجتمع على هذه المنظمات نظراً لشعور المجتمع بأنها  -0

ملكه وله وليست لغيره وهو الذي ساهم فيها وأنشأها, ولذا فهي معرضة 

للنقد والتساؤالت أكثر من غيرها من المؤسسات, وهي مضطرة إلى 
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راعاة ذلك والتصرف بمقتضاه حتى ال تخسر تعاطف الجمهور معها, م

فتعاطف الجمهور هو أكبر رأس مال تملكه أي منظمة خيرية مما يشكل 

 تداخالً بين عوامل كثيرة تضغط على تسويق المشاريع الخيرية.

كثرة المتطوعين الذين يعملون بال راتب وبال أجر في العمل الخيري  -4

 ق األعمال الخيرية خصوصاً.عموماً وفي تسوي

التقلبات السريعة في سوق تبرعات العمل الخيري نظراً لكثرة الطوارئ  -2

واألزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية واإلعالمية وغيرها, مما 

يجعل المؤسسات الخيرية أقل قدرة على التخطيط طويل األجل في جميع 

 أمورها وفي التسويق بصفة خاصة.

ب أو ضعف األنظمة التي تضبط العمل الخيري في حكومات الدول غيا -6

العربية بصفة عامة, ففي كثير منها تنقل عن المجتمعات الغربية مع 

 اختالف تركيبة أسباب التبرعات اختالفا كليا وجذريا عن وضع تلك الدول.

 

خيري ثانياً: المشاكل التسويقية الناتجة عن خصائص المنتج الخدمي ال -

 :وعالجها

 
 المشاكل الناتجة عن الخصائص الخدمية وعالجها: –أ 

 (: المشاكل الناتجة عن الخصائص الخدمية وعالجها5 - 5جدول )

 العالج المشكلة الخاصية

عدم 

 الملموسية

 عدم وجود عينات. -

وجود قيود كثيرة على  -

 الترويج

يصبح السعر مؤشرا  -

 للجودة.

صعوبة المقارنة مع -

 دمات المنافسةالخ

 التركيز على المنافع والفوائد. -

إضفاء الملموسية للخدمة ووضع الدليل  -

 المادي وتوثيقها بالتصوير والتسجيل.

 تسويق اسم المنظمة وسمعتها وشهرتها. -

تخفيض تعقيدات التبرع وتسهيل إيصال  -

 التقارير.

 التالزم

 تتطلب تواجد مقدم الخدمة. -

 البيع المباشر. -

 محدودية نطاق العمليات -

تعلم العمل في مجموعات كبيرة وزيادة عدد  -

 المتطوعين.

 العمل بسرعة وسهولة اإلجراءات. -

 تحسين أنظمة تسليم التقارير وجودتها. -

http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7_.aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7_.aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%83%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A9_%D8%B9%D9%86_%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7_.aspx
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االختالف 

وعدم 

 التجانس

المقاييس تعتمد على من  -

 يقدمها ومتى تقدم.

صعوبة التأكد من مستوى  -

 الخدمة

من الموظفين والمتطوعين  تدريب أكبر عدد -

 األكفاء المتميزين.

الحرص على اختيار وتدريب الموظفين  -

 والمتطوعين.

 وجود نظم مراقبة مستمرة ومنظمة. -

الزوال 

 والفناء

 ال يمكن تخزينها. -

مشكلة التذبذب في الطلب,  -

 واإلعتماد على المواسم

 أتمتة العمليات قدر المستطاع. -

الطلب في ربط  استغالل فترات ضعف -

 العالقات وتقويتها والتجهيز للمواسم.

 الملكية

المستهلك يسمح له  -

باستخدام الخدمة )وهذا 

 نادراً( لكن ال يمتلكها.

التركيز على مميزات عدم الملكية )مثل  -

 توفير نظام دفع, األجر من هللا(

 المشاكل الناتجة عن الخصائص الخيرية وعالجها: –ب 

 المشاكل الناتجة عن الخصائص الخيرية وعالجها(: 0 - 5جدول )

 العالج المشكلة الخاصية

 غير ربحية

عند وضع دراسات  -

 الجدوى التسويقية.

في قياس ووضع  -

معايير للنجاح 

 التسويقي.

 كثرة المتطوعين. -

 التأكيد على الخيرية وعلى األهداف والغايات. -

يقي اإلهتمام بوضع معايير منضبطة للنجاح التسو -

 يراعي جميع األمور.

التأكيد على انضباط المتطوع ووضع حوافز  -

 لذلك.

اختالف 

دافع الخدمة 

)المتبرع( 

عن المستفيد 

 منها

قد ال يشعر المتبرع  -

 بفائدة التبرع.

قد ال يتأكد المتبرع  -

من وصول التبرع 

 للمستفيد.

تأثر المتبرع بآراء  -

غيره كالمستفيد أو 

 المجتمع.

 م بالتقارير الدورية.االهتما -

 تأكيد وصول التبرع للمستفيد في التقارير -

 كسب والء المتبرع والشفافية معه. -

تأثير 

المجتمع 

 القوي فيها

يشعر المجتمع أنها  -

ملكه مما يخوله أن 

 يفعل ما يشاء.

تأثر المنظمة  -

باإلشاعات والدعايات 

 المضللة.

ة أن يتم التأكيد على أنها ملك للمجتمع مع أهمي -

 تطوير المنظمة بقنوات مناسبة

 ترتيب وضع العالقات العامة واالهتمام بذلك. -
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كثرة 

 المتطوعين

عدم االنضباط  -

 التسويقي

 كثرة العاملين -

أن يكون هناك في الهيكل جهة خاصة للعناية  -

 بالمتطوعين وتطويرهم وضبطهم.

دراسة الهيكل بشكل متوازن يحسب حساب  -

 ما قد يخفف في تكلفة العبء اإلداري.المتطوعين, م

كثرة 

الطوارئ 

 واألزمات

ضعف التخطيط  -

التسويقي وكثرة 

 مفاجآته

 التخطيط اإلستراتيجي الجيد. -

 التخصص. -

ضعف 

أنظمة العمل 

 الخيري

ضعف إمكانية  -

التخطيط التسويقي 

 االستراتيجي

عدم وجود وضوح  -

اإلمكانات والفرص 

 التسويقية

خاص للتخطيط اإلستراتيجي التسويقي إيجاد قسم  -

 وتوظيف المختصين فيه.

دراسة البيئة بشكل أقوى وعقد ورش عمل  -

 لمناقشة ذلك واالهتمام بالمستشارين

  

 

 :ثالثاً: السمات الوظيفية التسويقية في المنظمات الخيرية- 
واجهت الخصائص السابقة انتقادات حادة إذ أنها لم تساعد على التمييز بشكل 

واضح بين الخدمات والسلع كونها تبحث في اإلطار العام للخدمات ال في طبيعة 

 لها. عم

فكانت أهمية التمييز بشكل واضح ما بين الخدمات والسلع, ومن هنا ظهر اتجاه 

آخر لتعريف الخدمات وهو اتجاه الفروق الوظيفية ما بين السلع والخدمات, ومن 

 الفروق الوظيفية والخصائص التي تميز بين تسويق السلع والخدمات:

 الخدمات ال يمكن تسويقها. -1

 تكون قصيرة. -لو وجدت  -لخدمات منافذ التوزيع ل -5

 المعايير ال يمكن أن تكون واضحة بسبب غياب اإلنتاج الكبير. -0

 ال يوجد تغليف. -4

 ضعف تأثير العرض والطلب بسبب صفة عدم الملموسية. -2

 الخدمات ال يمكن وصفها عن طريق العينة. -6

 تستمد الرمزية من تنفيذ الخدمات ال من ملكيتها. -7

روق الوظيفية والخصائص التي تميز بين تسويق الخدمات الربحية ومن الف

 وغير الربحية:

 يتم التسويق لمن ال يأخذ الخدمة. -1

 اختالف طبيعة ما سيحصل عليه من يدفع قيمة الخدمة. -5

ضعف السلطة اإلدارية على كثير من العاملين والمتبرعين والمستفيدين  -0

 منظمة الخيرية.بسبب أنهم ال يتقاضون راتب من ال

http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82/%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%8B_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_.aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82/%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%8B_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_.aspx
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بشكل كامل لمجلس اإلدارة,  -حتى التسويقي  -عدم ملكية القرار  -4

 ودخوله تحت تأثيرات كثيرة داخلية وخارجية.

اعتماد التسويق فيه بشكل كبير على قضايا معنوية, كالثقافة والرأي  -2

 العام والسياسة وما شابه ذلك.

 

 

رابعاً: الفرق بين المزيج التسويقي للمنظمات الخيرية وتسويق الخدمات  -

 :وتسويق السلع الملموسة
من أكثر نماذج العمل شيوعاً في أدبيات التسويق ما يمكن أن يسمى المزيج 

لعناصر األربعة للمزيج التسويقي, وهي المنتج التسويقي, وقد وضع مكارثي ا

والسعر والتوزيع والترويج, ولما كان الغرض الرئيسي من التسويق هو تحقيق 

مستوى من اإلشباع لحاجات ورغبات استهالكية لجمهور مستهدف من المستهلكين 

فإن المزيج التسويقي المناسب يجب أن تتم صياغته في اإلطار الذي يحقق هذا 

 , ويتالئم مع طبيعته وخصائص السلع والخدمات التي سيتم تسويقها.الهدف

فبعد أن وضع مكارثي العناصر األربعة للمزيج التسويقي, ولدت الحاجة إلى 

 تعديل هذا المزيج ليتناسب مع تسويق الخدمات نظراً لثالثة أسباب, هي:

 أن المزيج التسويقي طور أصالً الشركات الصناعية ال الخدمية. -1

وجدت أدلة عملية من األبحاث بأن الممارسين للتسويق في قطاع  -5

الخدمات ذكروا بأن المزيج التسويقي قد ال يلبي حاجاتهم بصورة كافية 

 شاملة.

تنامي متزايد يرى أن األبعاد الموجودة في المزيج التسويقي غير كافية  -0

 وغير شاملة .

ا تم إضافة ثالثة عناصر جديدة وفي مواجهة هذه االنتقادات التي تمت مناقشته

 لتسويق الخدمات هي:

الجمهور )الناس(: إذ أن الناس يشكلون جزءاً من الخدمة ذاتها ومن  -1

إنتاجها, وهذا يعني أن إدارة التسويق تنخرط بشكل واضح في الجوانب 

التشغيلية لألداء, ومن جانب آخر فالعمالء المستفيدون لهم عالقاتهم وفئاتهم 

د النظرة إلى جودة الخدمة المقدمة, مما يعني تحديد جيد للفئة التي تحد

 وللجمهور الذي تخدمه المنظمة.

البيئة المادية )الدليل المادي(: فالخدمة قدمت في بيئة مادية معينة تؤثر  -5

على حكم المستفيدين, وتتكون هذه البيئة من مجموعة كبيرة من العناصر, 

والمواقف والتغليف واأللوان وما شابه  مثل: التصميم الداخلي والديكور

ذلك, ومن جهة أخرى فأحياناً نحتاج إلى دليل مادي على الخدمة مثل: 

تذاكر السفر كدليل على خدمة السفر والشهادة دليل على خدمة التدريس 

 وهكذا.

عملية تقديم الخدمة )العمليات(: عند إنتاج وتسويق السلع نحن نضع  -0

ددة إلننا نتعامل مع آالت ومعدات, وهذا ال يتأتى العمليات في قوالب مح

http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%8B_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A9_.aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%8B_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A9_.aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%B5_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%82/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D9%8B_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A9_.aspx
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عند تسويق الخدمات ألننا نتعامل مع سلوك الناس, مما يوجب وضع طريقة 

عملية لتقديم الخدمة توضح درجة الحرية المعطاة للموظف, ودرجة إشراك 

العميل في إنجاز الخدمة, وتدفق المعلومات وأنظمة المواعيد والحجوزات 

وهذا كله ليس من مهام إدارة التسويق وإنما من مهمام إدارة  وما شابه ذلك,

العمليات إال من جانب أثر هذه الجوانب في توقعات رضا المستفيد من 

 الخدمة المعروضة وتسلسل عملياتها فهي من مهام إدارة التسويق.

و رأى فريق آخر أن الثالث التي أضيفت متضمنة في األربع الرئيسية وال 

ضافتها كعناصر في المزيج التسويقي. إال أني أرى أنها وإن كانت نحتاج إلى إ

متضمنة في العناصر األربعة إال أن إبرازها لتعطى من األهمية ما تستحق وإال 

 فيمكن دمج بعض األربع في بعضها أيضاً.

 ورأى بعضهم إضافة عناصر أخرى, مثل: 

وانينها وأحزابها السياسة: إذ أنها تؤثر على التسويق بشكل كبير عبر ق -1

 وتوجهاتها.

الرأي العام: ألن الجمهور يتحرك عبر أمزجة واتجاهات تؤثر في  -5

 رغباته, وبالتالي تؤثر في التسويق.

وليس المقصود كم عددها ؟ بقدر ما المقصود ملء دوالب المزيج التسويقي 

 بأدوات يمكن أن توجه تخطيطهم التسويقي.

تلف مزيجه التسويقي عن تسويق الخدمات وتسويق الخدمات الخيرية, هل يخ

غير الخيرية أو غير الربحية ؟! أرى أنه يمكن وضع بعض العناصر التي لها أهمية 

 خاصة في تسويق المشاريع الخيرية عن غيرها, مثل:

 الثقافة. -1

 السياسة. -5

 الرأي العام. -0

ثل هذه وإن كان األفضل بقاء المزيج التسويقي كما هو, مع تأكيد أهمية م

العناصر, وتأكيد دراستها بعمق وهي متضمنة في البيئة التي تتم فيها العمليات 

 والبرامج التسويقية.
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  :الفصل الثالث: العالقات التفاعلية والبيئة التسويقية
 .أوالً: تعريف البيئة التسويقية الخيرية وأنواعها وتقسيماتها- 

يعتمد نجاح األداء التسويقي بدرجة كبيرة على تصميم المزيج التسويقي الفعال 

انب إدارة الذي ينطوي في الواقع على المتغيرات التي يمكن السيطرة عليها من ج

 التسويق وعلى مدى التكيف مع القوى والظروف البيئية المحيطة.

 ويمكن تعريف البيئة التسويقية بأنها:

مجموعة من العوامل أو القوى التي تؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  -

 على مدى قدرة المشروع في الحصول على المخرجات. 

تي تؤثر على قدرة إدارة التسويق القوى الفاعلة داخل المنظمة وخارجها ال -

 إلجراء التبادالت مع المستهلكين.

وكثير من التعريفات المستخدمة لدى كثير من الباحثين تغفل أو تتناسى وجود 

 بيئات داخلية, وتتحدث فقط عن البيئات الخارجية, فيكون في تعريفها نقص وخلل.

ذي يعيش به الكائن الحي, ودراسة البيئة هو: العلم الذي يهتم بدراسة المحيط ال

وكذلك يدرس العالقات ذات التأثيرات فيما بينها ودراسة بيئة المنظمة تركز على 

تحليل بيئة المنظمة التي تعمل فيها وأثر هذه البيئة على عمل المنظمة ومكوناتها 

 وسلوكها ضمن محيطها.

صفة ويمكن اختصار مبررات دراسة البيئة التسويقية بصفة عامة ولبحثنا ب

 خاصة بما يلي:

أن المنظمة ما هي إال جزء صغير من محيط كبير تعمل فيه مما يتطلب  -1

منها فهم هذا المحيط والتفاعل معه, وفهم تأثيره على العمليات التفاعلية 

التي تتم فيه ؛ من أجل خلق نوع من التوافق مع الظروف المتغيرة التي قد 

, ومن جهة أخرى لوجود تكون مصدر تهديد لوجود المنظمة من جهة

 فرص لصالح المنظمة.

بل يرجع بعضهم عدم تكيف المنظمة مع بيئتها بأنه أكبر العوامل المؤثرة 

في تحديد بقائها وعدم استجابة المنظمة لذلك يشكل عامالً حاسماً في تحديد 

 نمو المنظمة واستمراريتها.

ي تعمل على إن دراسة البيئة توفر للمنظمة المعلومات الواضحة الت -5

أساسها وتمكنها من مجابهة حالة الال تأكد ومحاولة للتكيف من أجل إقامة 

عالقات مع عناصر البيئة األخرى مما يوفر حماية ووقاية جزئية ضد 

 التيارات غير المأخوذة في الحساب.

تعطي تصور للعالقة بين المؤسسة وبين بيئتها, وما ينطوي على تلك  -0

ستراتيجيات التسويقية والخطط والبرامج التنفيذية العالقة من تطبيق لال

 المرتبطة بها.

المؤسسات القوية أن تجابه وتتصدى للبيئة  -وباألخص  -قد تستطيع  -4

 واألوضاع وتتفاعل معها.

معرفة الفرص الموجودة والقادمة واالستعداد لها ومعرفة المخاطر  -2

 الموجودة والقادمة والحذر منها.

http://www.ba-hammam.com/%D9%83%D8%AA%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_.aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7_%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7..aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_/%D8%A3%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7_%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%B3%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7..aspx
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خطاء الداخلية في المؤسسة أو المنظمة التي ال تتوافق مع اكتشاف األ -6

البيئة وتعديلها أوالً بأول حتى تتكيف مع البيئة الخارجية ,وهو من 

 المهارات اإلدارية المهمة.

مواكبة التغير السريع الذي يعصف بالعالم في مختلف المجاالت  -7

 االقتصادية والتقنية واإلدارية واالجتماعية وغيرها.

القدرة على التعامل مع المستقبل المجهول بطريقة علمية ومحاولة صنع  -8

المستقبل بدالً من استخدام الطرق األخرى من التخمين والحدس, أو 

تحضير األرواح أو التنبؤ والتنجيم أو رصد الظواهر واالتجاهات أو 

 اإلسقاطات المستقبلية التي تفترض ثبات الحياة وعدم تغير معطياته.

عدة مداخل وتقسيمات للبيئة التسويقية, كل منها يعبر عن وجهة نظر  وهناك

معينة, ويرى البيئة التسويقية من زاوية معينة, كما أن الباحث يجد تداخالً في مداخل 

البيئة وتقسيماتها مما يجعل بعض الباحثين يستخدم أحياناً مدخال, وينتقل إلى آخر من 

ادة التوضيح فال بأس بذلك, عموماً هناك عدة غير أن يشعر, والتقسيم إنما هو لزي

 مداخل وتقسيمات منها:

 ـ تقسيم حسب درجة التغير الذي تنطوي عليه البيئة: 1

 أ( البيئة الهادئة العشوائية: وهي البيئة التي ال يمكن التنبؤ بها.

ب( البيئة الهادئة العنقودية: وهي بيئة قابلة للتغير البطيء ويمكن التنبؤ بها 

 ياً.نسب

ج( البيئة المتحركة المتفاعلة: بيئة يصعب فيها التنبؤ وتتطلب نوعا من 

 المرونة.

د( البيئة المقربة: وهي بيئة معقدة سريعة التغير تتطلب من المنظمة جهوداً 

 كثيفة في البحث والتطوير.

 ـ تقسيم حسب الهياكل التنظيمية: 5

ل, تغير ضئيل, وشكل بيئة المعرفة البسيطة األولية: فيها غموض قلي -أ

 تنظيمي بيروقراطي.

بيئة المعرفة البسيطة العضوية: فيها غموض عال, تغير قليل وشكل  -ب

 تنظيمي مركزي.

بيئة المعرفة المعقدة اآللية: فيها غموض قليل نوعاً ما, وتغيرات بيئية  -ج

 كثيرة وشكل تنظيمي بيروقراطي ال مركزي.

فيها غموض عال, ومتغيرات كثيرة بيئة المعرفة المعقدة العضوية:  -د

 وشكل تنظيمي مركزي.

 ـ تقسيم حسب موقعها من المنظمة: 0

بيئة داخلية: وهي بيئة المنظمة من داخلها, مثل المزيج التسويقي  -أ

 والمصادر المالية وغيرها.

بيئة خارجية: وهي كل ما يحيط بالمنظمة من خارجها, مثل البيئة  -ب

 لثقافية وغيرها.السياسية واالجتماعية وا
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 ـ تقسيم حسب القدرة على السيطرة عليها: 4

 المتغيرات التي يمكن السيطرة عليها. -أ

 المتغيرات التي ال يمكن السيطرة عليها. -ب

 ـ تقسيم حسب التصاقها بالمنظمة والتأثير: 2

 بيئة جزئية:وهي البيئة المباشرة للمنظمة, وتتكون من: -أ

 حديث عنها.البيئة الداخلية:وسبق ال -

وبيئة المهمة: وهي العناصر التي تكون أكثر التصاقاً بالمنظمة وأهدافها:  -

 مثل الوسطاء والموردين والمنافسين والرأي العام.

بيئة كلية: وهي البيئة المباشرة للمجتمع كله, وتتكون من القوى  -ب

 ة.السياسية واالجتماعية واالقتصادية والديموغرافية والتقنية والعالمي
 وقد اعتمدنا على التقسيم األخير العتبارات:

 ( أنه أكثر وروداً خاصة في الكتب الحديثة للتسويق.1

( أنه أقرب التقسيمات من حيث دراسة التأثير, ألنه تقسيم مبني على 5

 التأثير.

 ( أنه يسهل دراسة كل بيئة نظراً للتشابه الطبيعي بينهما.0

 متقاربين من حيث العدد.( أنه يقسم التأثيرات إلى قسمين 4

وعموماً يبقى التقسيم للتوضيح وليس مقصوداً لذاته, فلو أن مؤسسة عرفت 

تأثير بيئتها عليها جيداً واستطاعت أن تتعامل معها تعامال جيداً فال يضرها لو قسمتها 

 بأي طريقة.

وفيما يلي بعض الرسومات البيانية التي توضح تقسيمات البيئة التسويقية, 

 ل مختلفة: بأشكا

سبق أن ذكرنا أنه إذا قسمت البيئة حسب التصاقها بالمنظمة وحسب تأثرها 

 وتأثيرها فإنه يمكن القول: إن البيئة التسويقية لألعمال الخيرية نوعان:

بيئة جزئية: وهي البيئة المباشرة للمنظمة, ويمكن للمنظمة التأثير فيها  -أ

 بشكل أوضح, وتتكون من:

ة: مثل إدارة المنظمة الخيرية وأنظمتها وحجمها وسمعتها البيئة الداخلي -

 والعاملين فيها.

وبيئة المهمة: وهي العناصر التي تكون أكثر التصاقاً بالمنظمة وأهدافها:  -

 مثل المتبرعين والوسطاء والمنافسين والجماهير والمستفيدين.

أثير فيها إال بيئة كلية: وهي البيئة المباشرة للمجتمع كله, وال يمكن الت -ب

بعد أن تكون المنظمة من القوة بمكان, وهي تتفاعل مع البيئة الجزئية في 

 تكوين إطار البيئة العامة للمنظمة, كما أنها تحيط بالمنظمة وبيئتها الجزئية.

 وسيأتي دراسة كل منهما بالتفصيل فيما يلي.

 

- 
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ثانياً: تأثير عوامل البيئة التسويقية الجزئية على المتبرع والمنظمات  

 :الخيرية
 تأثيرات طبيعة المنظمات الخيرية. -أ 

المقصود ببيئة المنظمة هي: العناصر واألنظمة واألفراد التي توجد في داخل 

المؤسسة باإلضافة لألنظمة والسياسات التي تعتمد عليها المنظمة في استخدام 

 مواردها المتاحة.

وهي قلب نظام التسويق في أي منظمة وأن كل البيئات األخرى تؤثر عليها 

لتؤثر هي بدورها على عملية التسويق, كما أن نجاح التسويق في أي منظمة يرتبط 

 بكفاءة بيئة المنظمة الداخلية وكفاءتها في التعامل مع البيئة الخارجية.

ي التسويق غير قادرة على القيام بمهمتها ما إن المؤسسات والمنظمات العاملة ف

لم يكن هناك تناغم وعمل جماعي منظم بروح الفريق بين إداراتها المختلفة وارتباط 

 جيد فيما بينها.

والعوامل المؤثرة في بيئة المنظمة كثيرة ومتشابكة مع بعضها ومتشابكة مع 

, وهي بمجموعها تشكل البيئة الخارجية ويصعب فصلها فصالً تاماً عن بعضها بعضاً 

اتجاهات الناس ومشاعرهم وتعمل على تشجيع الناس وتحفيزهم ليؤدوا أعمالهم 

 بالشكل الصحيح, في حين أن البيئة السيئة تساهم في إحباط الناس وتثبيط عزائمهم.

 ومن األمور التي تشكل البيئة التسويقية الداخلية للمنظمة:

 حجم المنظمة وتاريخها. -1

 مديرين.قيم ال -5

 العناصر البشرية المتخصصة ونوعيتها ودرجة كفايتها.  -0

 اإلمكانات المادية المتاحة. -4

 التنظيم والنظام. -2

 درجة التطور التكنولوجي. -6

 نظام المعلومات واالتصاالت.  -7

هذه األمور كلها تترابط وتتداخل مع اإلدارات الموجودة لتشكل بمجموعها 

ن تأثيرها على تسويق المشاريع, ويمكن تصوير ذلك بالشكل المنظمة التي نتحدث ع

 التالي:

وتأثير بيئة المنظمة الداخلية على التسويق متشابه في المنظمات الربحية وغير 

الربحية إال أنه في المنظمات غير الربحية والخيرية بصفة خاصة له بعض 

ولذا فسوف  الخصائص الخاصة التي تعطي قوة لبعض العناصر أكثر من غيرها,

 نقوم بدراسة أهمها من وجهة نظرنا, ومنها:

 رؤية المؤسسة ورسالتها وأهدافها: -1

إن أفضل الهيئات التي ال تبغي الربح تخصص جانباً كبيراً من التفكير لتحديد 

رساالت الهيئات, وهي تتفادى العبارات الرنانة المليئة بالنوايا الطيبة وتركز بدالً من 

 التي لها مضامين واضحة للعمل الذي يؤديه أعضاؤها. ذلك على األغراض

 -خارج المؤسسة -ألن الرسالة الجيدة ال تقدم تذكيراً دائماً بالحاجة إلى البحث 

عن زبائن فحسب بل للبحث أيضاً عن معايير للنجاح, إن اإلغراء بإقناع النفس 

المؤسسات التي ال  بصالح قضيتنا واستبدال النتائج بالنوايا الطيبة يوجد كثيراً في

تبغي الربح, ومن أجل ذلك تعلمت الهيئات الناجحة التي ال تبغي الربح والتي تؤدي 

http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_.aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_.aspx
http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_.aspx
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دورها في أن تحدد بوضوح التغيرات الموجودة خارج المؤسسة وتشكل نتائجا ما 

 وتركز عليها.

فالرؤية هي صورة المستقبل المنشود, وهي تسعى لتستلهم وتلهم وتضيء 

تساعد على ترسيخ االنتماء وااللتزام, ومجلس اإلدارة بصفته  رحلة المنظمة كما

المدافع عن رؤية المنظمة عليه التأكيد على أن عبارات الرؤية ليست مجرد كلمات 

إلهام منمقة, بل عليه التأكد من أن االستراتيجيات تأخذ مكانها المناسب لتنفذ كل 

 عنصر من هذه الرؤية وترقب درجة كفاءته.

ضمن رسالة المنظمة األهداف التي تسعى لتحقيقها والطرق التي ويجب أن تت

تستخدمها والفئة األساسية التي تخدمها في المجتمع, كما يجب أن تتضمن الخصائص 

التي تجعل منها كياناً متميزاً, واألسباب التي تدعو األفراد والمؤسسات والشركات 

 إلى دعمها مالياً.

أهدافها على العالقة التفاعلية بين المتبرع وتأثير رسالة المؤسسة ورؤيتها و

والمنظمة الخيرية في تسويق المشاريع الخيرية واضح وكبير في عدة مجاالت 

تسويقية مهمة جداً بل في جميع المجاالت, نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما 

 يلي:

 أوالً: تأثيره على العاملين في التسويق وغيرهم: 

ويق بحاجة إلى الشعور بأن المنظمة التي يعملون فيها تعمل فالعاملون في التس

من أجل شيء مهم, فهم يميلون إلى االعتقاد بأن عملهم لمدة أربعين ساعة في 

أمر له أهميته, ولن تستطيع أن تشحذ همم العاملين أو تحصل  -أو أكثر  -األسبوع 

ا تحمل روحاً نابضة على دعمهم وتأييدهم إال إذا كانت المنظمة التي ينتمون إليه

بالحياة , هذه القوة الذاتية من الداخل تعني القدرة على تحقيق األهداف ومنها ينعكس 

التواضع والصبر والتعاطف والشجاعة وتأكيد الذات, وكثيراً ما يتخوف أعضاء 

مجلس اإلدارة من أن يصيغ األهداف غيرهم, إذ ما الذي يضمن لهم أن األهداف 

ن إليها متفقة مع تلك التي يريدها مجلس اإلدارة وهي وجهة والرؤى التي سيصلو

نظر جديرة باالحترام, فإن أمكن ذلك فبها ونعمت, وإال وضع مجلس اإلدارة الرؤية 

البعيدة المدى ويكون دور العمال تحديد الطريقة التي يمكن بها تحويل الرؤية إلى 

 واقع. 

 ثانياً: مجاالت العمل: 

الرؤية التي من أجلها أنشئت المنظمة يتحدد المجال الذي  فبناء على الرسالة أو

ستعمل فيه, وهذا يعني إمكانية تحديد السوق الذي تستهدفه في تسويق المشاريع 

الخيرية, حيث إنه لكل مجال من مجاالت األعمال الخيرية سوقه الخاص, وإن كان 

وائي كل يوم في هناك سوق مشتركة أحياناً, وبهذا تبعد المنظمة عن التخبط العش

 مجال ما أو مكان معين.

 ثالثاً: التماسك والتناسق: 

فال تتماسك وال تتنناسق المنظمة بدون وضوح في الرؤية, بل ربما أصبحت 

لها أهداف متضاربة متعاكسة, وربما تشققت أو تفتت المنظمة إلى منظمات صغيرة 

تحقق الترابط بين  بدون ترتيب أو دراسة, ولذا فإن اإلدارة باألهداف الواضحة

 مستويات األداء الثالثة:

 الفرد أو جماعة األفراد. -

 مستوى التقسيم التنظيمي. -
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 مستوى المنظمة. -

 رابعاً: استراتيجيات وأنظمة وإدارة المنظمة بصفة عامة: 

ألن الرؤية تعكس مجلس اإلدارة الذي بدوره يعكس جميع النظم واألساليب 

منشأة. ولذا ينبغي أن تكون خطة جمع األموال خطة فرعية اإلدارية التي تقوم بها ال

من خطة طويلة المدى أو الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة.ومتى ما انفصلت عن 

الرسالة والرؤية فقد تسوق ما ال نحتاج له أو ما ال نريده أو نجد أنفسنا بال استراتيجية 

األولى من استراتيجية  للتسويق فيه أصالً, ويعتبر تحديد رسالة المنظمة المرحلة

التسويق بل والمرحلة األولى في جميع األعمال التي تقوم بها المنظمات واألعمال 

واألفراد, فنحن بحاجة أكبر إلى رؤيا وهدف وبوصلة وفي حاجة أقل إلى خريطة 

ال يعتمدان على ما نبذله من جهد كبير وحتى البقاء نفسه  الطريق, إن الفاعلية 

ذا كان الجهد يسير في الطريق الصحيح ولذا فإن توفير قدر كبير من ولكن على ما إ

الوضوح في أذهان جميع العاملين في المنظمة ال قياداتها فقط حول األمور التي نريد 

الوصول إليها, وكيفية الوصول الممكنة مهمة استراتيجية ألي منظمة ترغب في 

 البقاء واالستمرار.

 ثقافة المنظمة وقيمها: - 2

 ا الثقافة ؟!م

لم تنل كلمة في العصر الحديث من التداول ما نالت كلمة الثقافة نظراً لألهمية 

المتزايدة التي منحناها إياها من خالل جعلها القاعدة األساسية لتشكيل وعينا بذاتنا 

وبالعالم, إن الثقافة هي التي تترجم نظرة أصحابها إلى الكون والحياة واإلنسان, وقد 

وبير وكالكهوف ما يزيد على مائة وستين تعريفاً ومنها تعريف تايلور, استعرض كر

وهو:" ذلك الكل المركب من المعارف والعقائد والفن واألخالق والقانون واألعراف 

 وكل ما اكتسبه اإلنسان باعتباره عضواً في مجتمع ما ". 

التي تؤثر كما يمكننا القول بأن الثقافة: هي مجموع متفاعل من السمات العامة 

على استجابة جماعة إنسانية بنفس الطريقة التي تحدد الشخصية من خاللها هوية فرد 

ما, أو هي: نظام المعتقدات والقيم التي يسود اإليمان بهما داخلها والتي ترشد وتهدي 

 سلوك األعضاء العاملين داخلها.

ت الروحية ويمكن القول أيضاً: إن الثقافة بمعناها الواسع تشمل جميع السما

والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز مجتمعاً بعينه أو فئة اجتماعية بعينها مثل نظم 

القيم والتقاليد والعادات ومثل الحقوق األساسية إلى جانب الفنون واآلداب وطرائق 

 العيش.

ويبقى الفهم الكامل للثقافة مرتبط بمدخل دراستها سواًء كان تاريخياً أو نفسياً أو 

 اجتماعياً أو تربوياً أو إدارياً أو غير ذلك.

ولثقافة المنظمة آثارها على تفاعالت أفرادها اليومية مع األحداث واألفكار 

والبرامج, كما أن لها تأثيراً على التسويق لدى المنظمة, سواًء كانت المنظمة ربحية 

نها منظمة تقوم أو خيرية, وإن كان تأثير ذلك في المنظمات الخيرية أكبر إذ يبقى أ

في جانب كبير منها أياً كان مجالها على قضية ثقافية تجمع المؤسسين وتدفعهم إلى 

 إنشاء هذه المنظمة الخيرية.

وهناك سلوكيات تعطي مؤشرات على ثقافات معينة وتعزز وجودها في أي 

 منشأة منها:
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 كيفية استجابة القائد لألزمات واألحداث الحرجة. -1

 ي يضعها القائد لتحديد نوعية الجزاء )الثواب والعقاب(المعايير الت -5

 المجاالت التي يوليها القائد اهتماماً أكثر عند القياس والمراقبة. -0

المعايير التي يضعها القائد للتوظيف واالختيار والترقية والتقاعد  -4

 والفصل ونحو ذلك.

بني سلوكيات الدور الذي يلعبه القائد تجاه اآلخرين من خالل طرح وت -2

معينة, أو حتى من خالل تدريب أو تعليم بعض التابعين لسلوكيات وأفكار 

 معينة.

ولذا فإن عالج كثير من مشاكل المنظمات يكمن في تعديل ثقافتها وتعديل كل ما 

من شأنه أن يعزز إلغاء وطرد الثقافات السيئة وتأكيد كل ما من شأنه أن يعزز 

 الثقافات المطلوبة.

 مما يلي: -غالباً  -في ثقافات المنظمات الخيرية نجد أنها تتشكل وبالنظر 

ثقافة المجتمع الذي تعمل فيه, فثقافة المنظمة هي ما يشارك به أفراد  -أ

المؤسسة بينما الثقافة الوطنية هي ما يشارك به المواطنون في الوطن, 

التي وثقافة المنظمة هي جزء ال يتجزأ من ثقافة المجتمع أو المجتمعات 

تعيش وتوجد فيها المنظمات, وتؤثر الثقافة الوطنية في ثقافات المنظمات 

الموجودة فيها وتؤثر ثقافات المنظمات في الثقافة الوطنية إذا كانت المنظمة 

 كبيرة أو كان عدد المنظمات كثيراً.

األنظمة واللوائح واإلجراءات والقوانين التي تطبق في المنظمة تشكل  -ب

 ومن هذه اللوائح:   مة, كما أنها هي أيضاً تتشكل بثقافة المنظمة ثقافة المنظ

 الالئحة اإلدارية. -

 الالئحة المالية. -

 الئحة شؤون الموظفين. -

 الئحة المشتريات. -

 الئحة المستودعات. -

التوجه الفكري الذي على ضوئه يتم اختيار العاملين وترقيتهم وتقوم  -ج

 المنظمة على أساسه.

عارات التي تعبر عن التوجه الفكري وتعتبر شعارا للمنظمة, وتبنيها الش -د

يعتبر تبنيا للمنظمة, بغض النظر عن كونها مكتوبة أم غير مكتوبة, وغالباً 

 ما تظهر في األحاديث اليومية وفي االجتماعات.

المشائخ والوجهاء والرموز الذين يعتبرون مراجع وقادة غير رسميين  -هـ

اماتهم ويشكلون المصادر التي ينتقي منها الشخص بعض للمنظمة واهتم

 أنماط سلوكه من خالل قبولها أو رفضها ألنماط األعضاء.

قصص وحكايات بطوالت مجلس اإلدارة أو الرئيس أو غيرهم من  -و

 العاملين أثناء التأسيس خاصة وبعد ذلك عامة.

 الحفالت والمناسبات المختلفة وطريقة التعامل معها.-ي
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عرض فيما يلي بعض آثار ثقافة المنظمة على المنظمات الخيرية وعلى ونست

 التفاعل بين المنظمة والمتبرع في تسويق المشاريع فيها:

كل ما ذكر في آثار رسالة ورؤية المنظمة, حيث أن ثقافة المنظمة هي  -1

أحد نتائج رسالة ورؤية المنظمة, كما أنها أنعم شيء يحيط بجميع العاملين 

 لب شيء يحيط بهم وهي من أهم ممارسات المنظمات المتميزة.وهي أص

 تأثيرها على العالقات االجتماعية داخل التنظيم في المنظمة. -5

تأثيرها على الجماعات غير الرسمية داخل المنظمة, وهو أحد  -0

 التنظيمات المهمة جداً في جميع المنظمات وفي العمل الخيري خاصة.

 لتعامل مع األنظمة والقوانين واألوامر.تأثيرها على طبيعة ا -4

تأثيرها على تضحية العاملين وبذلهم وتنافسهم, الذين هم أكبر رأس مال  -2

للمنظمات الخيرية وقيامها وبقاؤها واستمرارها منوط بمقدار حماس 

 العاملين للمنظمة سواًء كانوا موظفين أو متطوعين.

تها وسرعتها في المنظمة, تأثيرها على مستوى العمليات جودتها ودق -6

فارتباط األداء التنظيمي بالثقافة التنظيمية قوي للغاية , وارتباطهما بمستوى 

 أداء العمليات واضح أيضاً.

وبقي أن نقول: إن التغيير الثقافي داخل المنظمات من األمور التي ال تعطي 

عناصر التغيير اهتماماً على مستوى المنظمات الخيرية أو غيرها, وإن كانت من أهم 

والتطوير في أي منظمة, وال يتم عادة التغيير الثقافي للمؤسسة الذي بني على مر 

أزمنة طويلة إال بجهد منظم من مجلس إدارة الجمعية أو بأساليب نقل الثقافة عن 

 طريق تأثير حملة الثقافة الذين قد يأتون من خارج المنظمة.

 لها:هيكلة اإلدارات الموجودة وطرق اتصا – 3

تشكيل اإلدارات وهيكلها في أي منظمة يؤثر على سير عملياته, وعلى سالسة 

االتصال فيها, بل وعلى سلوك األفراد العاملين وأدائهم الوظيفي سواءاً كانوا أفراداً 

 أو جماعات.

فتشكيل اإلدارات ينطلق من الهدف الذي من أجله أنشئت المنظمة, كما أنه 

ويعبر عن طموحاتها وطريقتها في العمل, كما يوضح يعكس سياساتها وتوجهاتها 

 توزيع السلطة والمسئولية بين أفرادها.

 وباستعراض هياكل بعض المنظمات الخيرية, يمكن مالحظة ما يلي:

وجود البيروقراطية في بعض المنظمات ويمكن مالحظتها من خالل  -1

قوانين  تقسيم العمل بطريقة واضحة والتسلسل الهرمي للسلطة, و وجود

 وإجراءات رسمية والتزام الموضوعية عند اتخاذ القرار.

يغلب على المنظمات الخيرية في توزيع السلطات على العاملين اتباع  -5

المركزية,وتوجد هذه المركزية حتى في المنظمات التي ال تعتمد على هيكل 

 هرمي ولكن بشكل غير واضح.

دم وجود حدود واضحة بين يغلب على هذه المنظمات تداخل السلطة وع -0

صالحيات المجالس واألفراد وتدخل كل لجنة أو قسم في صالحيات اآلخر, 
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وهذا قد يؤدي إلى التنازع في بعض القضايا, ولكنه يؤدي إلى تقوية 

 المؤسسة الخيرية أكثر مما ينتهي بها إلى االنقسام كما يرى بعض الباحثين.

وجد هيكل متفق عليه أو لديها في الكثير من المنظمات الخيرية ال ي -4

هيكل ناقص, فقد تجد أن قسماً أو إدارة موجودة ومع ذلك ليست موجودة 

 في الهيكل.

يتم التغيير في الهياكل على فترات متباعدة جداً مع أن المنظمات  -2

الخيرية أكثر المنظمات تأثراً بالتغيرات السريعة في البيئة الداخلية 

والتكيف ضروريان حتى تستطيع المنظمات  والخارجية لها, فالمرونة

البقاء, والهيكل التنظيمي الذي كان مالئماً في مرحلة سابقة قد يصبح عائقاً 

 في سبيل اإلنتاجية في مرحلة الحقة.

كثيراً ما تنتزع السلطة في المنظمات الخيرية بالقوة أكثر مما تمنح  -6

أو الحجة أو غير ذلك, وهذا بالنظام, سواًء كان بقوة المال أو بقوة الوجاهة 

قد يكون ليس خاصاً بالمنظمات الخيرية ولكنه يكثر فيها نظراً لتجرد 

 العاملين فيها وانشغال المتطوعين فيها.

يتم إعداد الهياكل غالباً بدون استشارة متخصصين أو عارفين, بل كثيراً  -7

ميزة  -أحياناً  -ما تتشكل الهياكل ثم توضع في نظام ولعل هذه تعتبر 

 وليست عيباً. 

ويهمنا في المقام األول الجانب التسويقي في هياكل المنظمات الخيرية ويالحظ 

 عليه ما يلي:

( بعض المنظمات تضع تسويق المشاريع الخيرية من مهام إدارة منفصلة 1

ومستقلة, وبعضها توزع هذه المهمة على األقسام, وهو الغالب في 

على المنظمات الخيرية في المملكة العربية  المنظمات الخيرية, ففي دراسة

% من المنظمات يوجد بها إدارة تسويق مع أن 54السعودية وجد أن 

 االستبانة كانت بسؤالهم ال برؤيتها واقعاً.

( ال يوجد في بعض المنظمات ما يدل على الجهات أو األفراد المسئولين 5

 عن التسويق.

اكل واضحة على األقل بالنسبة ( هناك تداخل في الجهات التي فيها هي0

لتسويق المشاريع, وهذا ال بد منه بين اإلدارة التنفيذية أو المدير التنفيذي 

 ومجلس إدارة المنظمة الرئيسي أو مجلس األمناء.

أن يكون  -إن وجد  -( ال يشترط التوصيف الوظيفي لهيكل المنظمة 4

 جداً.شاغر وظيفة التسويق تخصصه تسويق, بل يندر وجود ذلك 

( نادراً ما يستوعب المسوقين الحاجة إلى تقدير نقاط الضعف التنظيمية 2

الداخلية, ويعتقد الكثير منهم أن المصادر دائماً متوفرة للتغلب على أي 

 مشكلة.

 نتج مما سبق, ما يلي:
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( التفاوت الشديد في مستوى التسويق بين المنظمات الخيرية مع بعضها 1

 البعض.

منظمات التي لم تضع التسويق في هياكلها, حتى ولو ( التخبط في ال5

 ازدهرت في فترة وجود مدير قوي مثالً لفترة من الزمن.

( نمو وازدهار المنظمات التي تعطي التسويق عناية خاصة إذا يسر هللا 0

 لإلدارة أو المجلس أفراد أكفاء.

أكثر المنظمات التي تكون هيكلتها موجهة نحو المتبرعين والمتطوعين  -4

 قدرة على التسويق من غيرها.

( المنظمات التي تعتمد في تمويلها على رجل الشارع تكون تكلفة تسويقها 2

أكثر لكنه أكثر أمناً, والمنظمات التي تعتمد في تبرعاتها على االستهداف 

أقل كلفة وأكثر خطراً, أما المنظمات التي تستخدم الطريقتين فهي األكفأ, 

لذلك أو ذاك من خالل هياكل إدارات أقسام التسويق  ويظهر توجه المنظمة

 في المنظمات.

 حجم المنظمة: - 4

حجم المنظمة هو مجموعة العناصر المعبرة عن مكوناتها األساسية ونشاطاتها 

الرئيسية: مثل عدد األعضاء )العاملين(, حجم العمل وكثافته, حجم الموجودات, 

راً رئيسياً في التأثير على فعالية المنظمة الهيكل التنظيمي, ويلعب حجم المنظمة دو

 إيجاباً وسلباً. 

ويعتبر عدد العمال أكثر مقاييس الحجم شيوعاً, فعندما يزداد عدد الموظفين فإن 

المنظمات تتغير في الهيكل والسلوك, وعلى الرغم من ذلك فليس لعدد الموظفين 

د قليل من الموظفين لكنها تأثير في حد ذاته, بل توجد منظمات ال يعمل فيها إال عد

تتمتع بكل صفات المنظمات الضخمة, وعلى العكس من ذلك, توجد منظمات عدد 

موظفيها كثر وتكون منظمة صغيرة بالنسبة لكل النواحي األخرى وخاصة بالنسبة 

لمتطلبات اإلدارة والسلوك , وعموماً هناك أربعة مفاهيم استخدمت لقياس الحجم 

 هي:

 ة للمنظمة.الطاقة المادي -1

 عدد العاملين بالمنظمة. -5

 المدخالت أو المخرجات التنظيمية, مثل عدد المشاريع. -0

 ما تملكه المنظمة من موارد. -4

 وفيما يلي نورد التأثيرات اإليجابية والسلبية للحجم, وهي:

 أوالً: تأثيرات الحجم الكبير السلبية:

وانسياب صعب لالتصاالت تعقد النظام اإلداري: هياكل كبيرة معقدة,  -1

اإلدارية ولإلشراف والمتابعة والرقابة, فكلما زاد حجم المنظمة زاد الهيكل 

التنظيمي ونما ,كما أثبت ذلك في دراسات كثيرة من أهمها " دراسات 

 استون " في جامعة استون.
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تعقد العالقات العمالية: وهو نتيجة لتعقد النظام اإلداري, ويظهر بشكل  -5

ا صاحب تعقد النظام اإلداري غياب روح الفريق وبرامج رعاية أقوى إذ

 الموظفين االجتماعية والنفسية.

وهكذا تصبح المنظمة عمالقاً كسوالً متهالكاً, ذات قصوٍر ذات كبيٍر في الحركة 

 وتغيير االتجاه. 

 ثانياً: وفورات ومزايا الحجم الكبير:

عمل ال تحتاج المنظمة وفورات كمية عناصر االنتاج: فإذا تضاعف ال -1

 لضعف اليد العاملة أو الطاقة.

التخصص: فزيادة حجم المنظمة تؤدي إلى كثرة العمليات فيها مما  -5

 يساعد على التخصص وجذب العمالة المتخصصة.

وفورات تسويقية: فالشراء بكميات كبيرة يمنح فرص للحصول على  -0

عقد اتفاقات أفضل مع خصومات وأسعار أقل من الموردين, كما يعين على 

 الموزعين أو الوكالء.

وفورات تمويلية: فيمكن أن يحصل على قروض أكبر وبشروط أفضل,  -4

 وذلك بضمان أصوله األكبر.

وفورات التعلم والخبرة: فيصبح إعطاء الدورات وعقد الندوات  -2

المخصصة أيسر, كما أن وجود خبرات كبيرة يساعد على استفادتها من 

 ض.بعضها البع

وتظهر آثار حجم المنظمة في المنظمات الخيرية بوضوح أكثر من غيرها 

 لسببين هما:

سرعة نمو المنظمات الخيرية: ولكونها يكثر فيها المتطوعون وتعتمد  -6

في عملها على جزء كبير منهم, وهم ال يتحملون التعقيدات اإلدارية وال 

 يلتزمون إال بما يقتنعون به.

ي المجال اإلداري في المديرين التنفيذيين قلة المتخصصين: ف -7

للمؤسسات الخيرية مما يعني عدم شعورهم بالمشكلة أو تفهمها, وذلك في 

 ظل غياب أو ضعف مجالس اإلدارة فيها.

 ويمكن مالحظة أثر حجم المنظمة في المنظمات الخيرية عليها, مما يلي:

 أ: المنظمات الصغيرة:

 .-غالباً  -تعمل في مجال واحد أو اثنين  -1

رسالة المنظمة واضحة, وأفراد المنظمة يحملون ويتبنون رسالة  -5

 المنظمة بقوة.

ليس هناك فصل واضح بين أعمال مجلس اإلدارة واألعمال التنفيذية  -0

 اليومية, ولذا يكون الرئيس في كثير من األحيان هو المدير التنفيذي !.

 بر من غيرها.تتضح فيها المركزية في اتخاذ القرار أك -4

ليس هناك أنظمة واضحة أو مكتوبة, كما أنه ليس هناك سلطات أو  -2

 وصف وظيفي مقيد.
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روح الفريق فيها أكبر والتماسك بين أفرادها قوي جداً, كما أن العالقات  -6

 االجتماعية بين األفراد واضحة.

سرعة حركتها وتفاعلها مع المستفيدين المقربين ومع المتبرعين ومع  -7

 المتطوعين أكبر.

 ب: المنظمات الخيرية الكبيرة الحجم:

 في جميع المجاالت. -غالباً  -تعمل  -1

يوجد تناقضات داخلية في رسالة المنظمة وثقافتها, وتطفح نقاشات  -5

 واسعة حول رسالة المنظمة وقيمها الثقافية.

تميل إلى التخصص الداخلي, وتفويض الصالحيات ألصحاب  -0

د يشكل تعارضا بين مجلس اإلدارة واللجان المتخصصة, التخصص مما ق

 أو بين مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي.

حتى أنهم قد يصلوا إلى  االهتمام بكتابة وتوثيق األنظمة واإلجراءات -4

 اإلفراط, مما قد يساعد على العودة للبيروقراطية المميتة.

ت غير الرسمية بقوة انخفاض الروح المعنوية للعاملين وظهور الجماعا -2

 ويصبح لها تأثير واسع في المنظمة. 

بطء حركتها في االستجابة للمتبرعين والمتطوعين, وقلة روح االبتكار  -6

 واإلبداع فيها واتجاهها نحو النمطية.

 ومما تقدم يمكن تصوير آثار ذلك تسويقياً على المنظمات الصغيرة, بما يلي:

 ي أن المشاريع المطلوب تسويقها قليل.عدد المستفيدين قليل مما يعن -1

وجود قابلية للنمو السريع ووفرة في التمويل, ويستمر ذلك حتى تصل  -5

المنظمة لحجم معين يصبح بعد ذلك الحجم الصغير مشكلة في التمويل لعدم 

وجود خيارات وبدائل للمتبرع, مما يعني أن تبدأ المنظمة في التوسع سواًء 

 , أو تبدأ في المعاناة من مشاكل التمويل.كان رأسياً أو أفقياً 

عدم وجود إدارة متخصصة لتسويق المشاريع في غالبها أو عدم وجود  -0

خطة تسويقية للمنظمة لعدم الشعور بالحاجة لذلك, وما لم تتبادرإلى مجلس 

اإلدارة هذه النقطة فإن الجمعية على أحسن أحوالها تقف مكانها, وتبدأ في 

 إدارة أعمالها. مشاكل مستعصية في

تكاليف التسويق تكون قليلة, مقارنة بالمنظمات الكبيرة, وهذا يعني أن  -4

 المصاريف اإلدارية أقل, وبالتالي سعر أقل للخدمة.

اإلبداع التسويقي: وهو ينتج من عدم وجود خطة تسويقية ومن عدم  -2

 تنوع األصناف المطلوبة للتسويق فيعوض ذلك بابتكارات تسويقية.

 ظهر اآلثار التسويقية على المنظمات الكبيرة بما يلي:وت

تنوع المشاريع, مما يعني سوق كبيرة واستهداف جميع شرائح  -1

 المجتمع,وكذلك القدرة على استقطاب المتطوعين بجميع تخصصاتهم.

استجابة تسويقية أكبر لضغوط المجتمع نظراً لكبر الشريحة التي تتعامل  -5

 معها المنظمة.
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رة متخصصة في التسويق وتنمية الموارد المالية وخطة تسويقية إدا -0

 متكاملة.

وجود أنظمة أكثر وأدوات توثيق أكثر, وتقنيات تسويقية أكثر,  -4

ومصاريف تسويقية أكبر, لكن كنسبة من تكلفة العائد أقل على المدى 

 الطويل.

لحجم وهنا يبرز تساؤل, وهو هل يمكن الجمع بين حسنات الحجم الكبير وا

 الصغير في هذه المنظمات وما هي وسائل هذا الجمع ؟ 

واإلجابة هي نعم, ولكن المسألة تحتاج إلى حكمة وبصيرة وإدارة محترفة, 

 ومن وسائل االستفادة من حسنات ووفورات الحجم الكبير والصغير في نفس الوقت:

توضيح رسالة المنظمة والقيام بجهد منظم من مجلس اإلدارة لنشر  -1

 سالة المنظمة بين أعضائها وأعضاء المنظمة.ر

االستخدام العالي للتقنية من أجل خفض مشكلة التعقيد اإلداري وكثرة  -5

 األمور الكتابية.

العمل بفلسفة الشركات الصغيرة مهما اتسع نشاط ونطاق العمل, وتنمية  -0

 روح الفريق في العمل, وتنمية العالقات االجتماعية بين األفراد.

ميل مجالس اإلدارة إلى المزيد من اإلدارة اإلشرافية العليا وقليل من  -4

اإلدارة التنفيذية, ووضوح العالقة بين مجلس اإلدارة واللجان المتخصصة, 

 وبينها وبين المدير التنفيذي.

ميل المدير التنفيذي للتفويض الفعال للسلطة والمسؤولية, والتأكد من  -2

 كل جزء من المنظمة. تزامنهما بعضهما مع بعض في

تشجيع االبتكار واإلبداع في جميع أجزاء الشركة وأقسامه, وتشجيع  -6

 جميع العاملين عليه ومكافئة المبدع حتى لو أخطأ. 

 سمعة المنظمة وقوة اسمها: -4

ال يستطيع الناس أن يالحظوا أو يعرفوا الفرق بين كثير من المنتجات! فكيف 

في اختبار لمجموعة من الناس لمذاق شركة كوكا كوال مع  إذن يتم االختيار بينها !؟,

شراب كوال آخر وهم معصوبي األعين لم يستطع أغلب الناس التفريق بينهما, ومع 

ذلك يدفع الناس بسخاء لكوكا كوال عندما يرون العالمة التجارية فقط !ويدعون أن 

 طعم الكوكا ألذ عندما يعرفون االسم التجاري لما يتذوقون.

ذا نظر المتبرع أو المتطوع إلى المنظمات الخيرية ال يعرف الفرق الحقيقي وإ

, فكيف إذن يختار المنظمة التي سيتبرع أو يتطوع فيها,اإلجابة -في الغالب  -بينهما 

 هي: السبب السابق نفسه !.

إذن جزء من قيمة أي منظمة ليس في مكوناتها المادية أو في خدماتها بقدر ما 

وسمعتها ويثمن االسم بقيمة مادية, فمثالً قيمة العالمة التجارية لكوكا هو في اسمها 

 بليون دوالر بينما ال تساوي كل مصانعها هذا الرقم. 02كوال يساوي 

المنظمة الخيرية ذات السمعة الحسنة تختلف عن المنظمة التي ليست معروفة 

ميزة غير الملموسة بما يمكن أن نطلق عليه القيمة المضافة, ونعني به الصفات الم

 التي يعتقد المتبرعون أنها مضافة لتبرعهم.
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وتتمايز المنظمات في االهتمام ببناء اسم لها في سوق التبرعات, فمن 

المنظمات ما يهمها هو التبرع بغظ النظر عن االسم إلى منظمات تضع خطة لبناء 

قن أن عائد اسمها على المدى الطويل, وتنفق على بناء اسمها وسمعتها ألنها تو

اإلنفاق في التسويق أكبر, وتعرف ما هي المشكالت التي ستواجهها إن هي لم تعرف 

 بنفسها.

إن فن التسويق في المنظمات الخيرية هو بالقدر الكبير فن بناء اسم المنظمة في 

مجتمع المتبرعين وفي أذهانهم , فال يعطي المتبرع أولويته بالنسبة لما سيتبرع له 

علم عن مستوى األداء, بل أحياناً ال يعرف كيف سينفق وفي ماذا !! لسعره, وال ي

ولكن الذي يعنيه بالدرجة األولى هي الثقة فيمن أعطاه, وفي الجهة التي أعطاها, هذه 

الثقة هي إلى حد ما تشبه العالمة التجارية وكلما استطاعت المنظمة زيادة هذه الثقة 

 فاءتها في التسويق وبالمثل العكس بالعكس.وبناء سمعتها واسمها أكثر كلما زادت ك

ولذا كان على المنظمات أن تستخدم اسمها كأنما هو عالمة تجارية, وهذا يحقق 

 عدة أمور للمنظمة:

 تهيئة صورة ذهنية للمنظمة تميزها عن المنظمات األخرى. -1

 تعطي خصائص مميزة لمشاريعها. -5

 لفة محدودة.تساعد على كفاءة اإلعالن فيحقق هدفه بتك -0

 حفظ سمعة المنظمة من المنافسة غير الشريفة. -4

ولعل هذا من أسباب فشل المنظمات الخيرية التي تقوم على إنشائها الحكومات 

بقرار رسمي وال تحظى بموافقة شعبية, وفشل المنظمات التي ليس في مجالس 

 إدارتها وإنشائها من هو معروف في المجتمع لكي يعطي الثقة لها.

ذا تسعى المنظمات إلى بناء اسمها وسمعتها بكثير من الوسائل والممارسات, ول

 نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:

القصص واألساطير التي تروى عن المؤسسين أو الرئيس وقصص  -1

 الكفاح األولى للمؤسسة, وما شابه ذلك.

أكيد كثرة التأكيد على بعض الشعارات في المنظمة وإظهار ذلك الت -5

 للناس.

إظهار الجوانب الحسنة في المنظمة وإبرازها, وعدم إعالن ما قد يسيء  -0

 لسمعتها.

تبني األفكار التي يريد المتبرعون من المنظمة أن تتبناها حتى لو لم يكن  -4

ذلك حقيقة في رسالتها وفكر مجالسها, وال شك أن مثل هذا العمل من 

كانت براعة اإلخفاء, فالحقيقة  أسباب السقوط على المدى الطويل مهما

 تظهر عاجالً أو آجالً.

وآثار االسم المعروف والسمعة الحسنة أو السيئة على تسويق المشاريع الخيرية 

كثيرة, ألن المنظمة دائماً تكون تحت رقابة من المجتمع فهي تستمد قوتها منه, وهذه 

راً عن قيم المجتمع ميزة في المنظمات الخيرية تجعلها أكثر تحسباً وأكثر تعبي

وأفكاره, ولكن أيضاً أكثر محاسبة ومراقبة من المجتمع بصفة عامة ومن مجتمع 

المنظمة بصفة خاصة, وكثير مما سيذكر في هذا البحث عن تأثر المنظمات بالبيئة قد 

 يدخل تحت هذا المبحث.

 تأثير العاملين في المنظمة: -ب
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مع رجاالً ونساًء, شيباً وشباباً, العمل الخيري يحتاج إلى جميع أفراد المجت

صغاراً وكباراً في دعمه مادياً ومعنوياً حتى ينمو ويكبر ويثمر مشروعات مختلفة 

تفيد المسلمين وتسد حاجاتهم في جميع أنحاء العالم, ومن هنا برزت أهمية العنصر 

البشري بكل فئاته وأنواعه واستعداداته وإمكانياته. ويمكن دراسة ذلك من عدة 

 حاور: م

 مفهوم العاملين في العمل الخيري: -1

العاملون في المنظمة سواًء كانوا موظفين أو متطوعين هم )بالتعبير 

االقتصادي( رأس المال البشري, و)بلغة المحاسبين( األصول البشرية, و)بلغة 

التسويقي ألي منظمة, وهم الذين يصيغون  اإلداريين( رأس المال المعرفي

اتها التسويقية. والعاملون في المنظمات الخيرية فئات مختلفة ويصنعون كل عملي

يمكن تمييز أهم فئتين, وهما الفئتيان اللتان يقوم عليهما العمل في أي منظمة خيرية 

 وهما: 

فئة الموظفين بأجر: وهم كل شخص يشغل وظيفة معتمدة في الهيكل  -أ 

ويتقاضى مقابل  الوظيفي للمنظمة, بموجب درجة أو مرتبة أو عقد وظيفي,

 ذلك راتباً معيناً.

هم األفراد الذين يبذلون لمجتمعهم أي جهد بدون  فئة المتطوعين: -ب 

مقابل بدافع ذاتي لإلسهام في تحمل مسئولية المؤسسة التي تعمل على تقديم 

 البرنامج الخيري.

ن ع ومع وضوح الفئتين وتميزهما عن بعضهما, إال أن بينهما تداخالً خفياً ناتجا

 أمرين, هما: 

أن كثيراً ممن يتقاضون أجراً يمكن أن يعدوا متطوعين, خاصة في ظل  -1

الرواتب والحوافز القليلة المقدمة من المنظمات الخيرية, والعروض 

األفضل التي تقدم لهم من جهات أخرى, ومع هذا يستمرون في المنظمة 

 تطوعاً.

أن يطلق عليهم  أن بعض المنظمات تضع في هيكلها بعض من يمكن -5

 متطوعون حسب التعريف السابق.

وبهذا التداخل تجد أن أساليب التعامل مع المتطوعين تتناسب أحياناً مع 

الموظفين, كما أن المنظمة تسعى إلى التزام من المتطوعين يساوي بل قد يفوق التزام 

 الموظفين أحياناً.

لالستخدام أو  وال زالت إدارة األفراد في بعض المؤسسات بمثابة مكتب

للتوظيف, وال تتعدى ذلك إلى استقطاب األفراد األكفاء واالستفادة القصوى من 

طاقاتهم وتدريبهم وإدماجهم في العمل بحيث يتبنون رسالة العمل , أو كما يقول أحد 

الباحثين في اإلدارة: "لعل من أكبر األحابيل في بيئة األعمال هي ما يقوله الكثير من 

نفيذيين بغرور واضح مدعين أن منتسبينا هم أهم مورد لدينا, ويكرر المديرين الت

هؤالء هذه العبارة كثيراً إال أن أفعالهم تكذب أقوالهم فليس هناك في معظم الشركات 

من يعتني بأمور العاملين, وما أكثر أقسام الموارد البشرية في الشركات, إال أنها في 

حصر مسئولياتهم في تطبيق اإلجراءات الغالب أقسام يقوم عليها وظيفيون, تن

 المكتبية, لضمان تنفيذها بانضباط".
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 الموظفون بأجر:  - 2

الموظفون والعاملون هم األساس الذي تقوم عليه أي منظمة, وقوتهم قوتها 

وضعفهم ضعفها, فما الهياكل وال األنظمة إال لتنظيمهم, وال الرسالة إال ما يقتنعون 

ة إال هم ابتداًء, لذا تحرص المنظمات الخيرية المتميزة على به ويؤدونه, وما اإلدار

االختيار األمثل لموظفيها, وتقدم لهم مميزات توظيف أفضل, من أجل أن تحقق 

 للمنظمة مكاسب, منها: 

 زيادة إنتاج المنظمة. -1

المحافظة على سمعة المنظمة وقدرتها على اكتساب واستقطاب  -5

 الجمهور.

ناسب في الوظيفة المناسبة يؤدي إلى االستقرار وضع الموظف الم -0

 واالستمرار في عمل المنظمة الخيرية.

التقليل من دوران العمل, وتسرب الموظفين الذي يكلف المنظمة أكثر  -4

 مما تتخيل.

وفي مقابل ما تعطي المنظمة الموظف من اهتمام ومميزات وحوافز يعطي 

 حياته وآالمه.الموظف للمنظمة جهده وفكره ووقته بل وتض

وهل اإلدارة إال وظيفة تتعلق باألفراد ؟! فأفضل المديرين هم الذين يتقنون 

 التعامل مع األفراد بمختلف نوعياتهم ومستوياتهم.

الناتج عن خدمة داخلية ممتازة داخل المنظمة -ورضى الموظف عن منظمته 

التقنية المناسبة, أم الخيرية سواء كانت خدمات مادية كالرواتب والمكافآت والمكانة و

هو الخطوة األولى نحو  -خدمات معنوية كالوضوح والتقدير والمشاركة واالستقرار

إقامة مشاريع المنظمة وتسويق مشاريعها الخيرية, ولك أن تتصور أن منظمة ال 

تعطي قيمة للتوظيف واالستقرار الوظيفي هل يعقل ألي منا أن يسعى للتوظيف فيها, 

 لب عليها الفصل الجماعي و العشوائي بدون أهداف واضحة.فكيف إذا كانت يغ

فالموظفون هم الذين يقومون بأعمال المنظمة ويؤثرون فيها, سواًء كان هذا 

التأثير بإرادتهم أم دون إرادتهم, وال يكفي التركيز على شخصية العامل فقط, كما 

بل ال بد من النظر  يحلو لبعض المنظمات, كما ال يكفي التركيز على بيئة العمل فقط,

في أنهما يتفاعالن مع بعضهما بعضاً, ويؤثر كل منهما في اآلخر, كما يؤثران معاً 

 في سلوك وأداء الفرد, ويمكن تصوير ذلك بالشكل التالي: 

ولذا يمكن النظر إلى الخصائص الشخصية عند االختيار وتفعيل بيئة العمل بعد 

 ذلك للحصول على أفضل ما لدى الموظفين.

يتم دون معايير أو  -كثيراً ما -ولألسف أن االختيار في المنظمات الخيرية 

بمعايير خاطئة , كما أن الخطوة األولى من خطوات عملية التوظيف وهي تحليل 

الوظيفة ومتطلباتها يوجد فيه ضعف واضح عند غالب المنظمات, فمن المعايير 

ة, وهذا يكلف المؤسسة أكثر على الخاطئة مثالً البحث عن األقل في التكلفة المباشر

المدى البعيد, ويستطيع المراقب للمؤسسات الخيرية أن يجزم أن بعض الموظفين 

إنما قبلوا التوظف والعمل بهذا الراتب ألنه ليس هناك بديل آخرعندهم, أو ألن 

 كفاءته ضعيفة قد رفضتها المؤسسات التجارية والحكومية األخرى.

على المنظمة  -كانت المعايير التي بُني عليها مصيبة أياً -ويعد سوء االختيار 

 الخيرية تجنيه في سوء عملياتها وتخبط برامجها.
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هيئة خيرية حول  769أخصائي يعملون في  023ففي دراسة أجريت على 

 معوقات الهيئات االجتماعية في دولة اإلمارات أوضحت الدراسة الميدانية ما يلي: 

أن الكفاءة ليست هي أساس االختيار في كثير % من اإلجابات تفيد 9305 -

 من الوظائف.

% من اإلجابات تفيد أن للمعرفة والمحسوبية دوراً كبيراً في اختيار 7305 -

كثير من فريق العمل )الحظ أن غياب المعايير أو المعايير غير المعروفة 

 تجعل هذا ما يتخيله العاملون ولو كان غير صحيح(

 ف ال تحددها عملية موضوعية.% عملية التوظي7605 -

 % من إعالن الوظائف صوري. 9305 -

 % معظم االختبارات التجريبية والشفهية عملية مظهرية.9205 -

% ترتيب الوظائف في معظم الهيئات االجتماعية عملية غير قائمة  9705 -

 على أسس عملية.

 ين: ومن األخطاء الملحوظة في االختيار في المنظمات الخيرية للعامل

 االختيار حسب الراتب والتكلفة. -1

 االختيار حسب الجنسية أو المنطقة. -5

 االختيار حسب الطاعة وعدم المخالفة. -0

 االختيار حسب االنتماءات الفكرية. -4

 ثم يأتي بعد ذلك بيئة العمل التي تترجمها عدة جوانب: 

نظمات الخيرية برامج التدريب التي تقدم للموظفين, التي ال زالت في الم -1

% من 9605ففي الدراسة السابقة أفاد  -إن وجدت  -تتم بارتجالية وضعف 

 اإلجابات أن التدريب قبل االلتحاق بالعمل يكاد يكون منعدماً .

فليس هنالك ما يقتل إمكانيات المرؤوس  أسلوب المعاملة مع الموظف: -5

م من عبقريات مثل شعوره بأن رؤساءه غير مبالين بأعماله وأحاسيسه, فك

حطمت ألنها لم تجد في اللحظة المالئمة رئيساً صالحاً يثني بعدل ويشجع 

 بتعقل ويختم بطريقة تذكي نار الحماسة.

الحوافز المالية قليلة جداً في المنظمات الخيرية, بل  الحوافز والدوافع: -0

ا تنظر إليها بعض المنظمات نظرة سيئة. أما الحوافز المعنوية فتتراوح فيه

المنظمات, ويعتبر استخدام الدوافع العاطفية والدينية من أفضل ما تتميز به 

المنظمات الخيرية, كما يالحظ على كثير من المنظمات الخيرية االرتجالية 

 في برنامج الحوافز وعدم ربط الحافز باإليجابيات مما يفقد ه تأثيره .

قع وفق معايير ميكانيكية ت -إن وجد التقييم  -طريقة تقييم أداء العاملين  -4

 بيروقراطية, مثل الحضور واالنصراف والغياب ال على اإلنجاز والفاعلية.

معايير الترفيع ومشكلته مبنية على مشكلة أسلوب تقييم األداء, وإن كان  -2

مما يشكر للمنظمات الخيرية أنها عادة ما تستخدم الكفاءة في الترفيع وال 

 نادراً.تستخدم أسلوب األقدمية إال 
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فهي في الغالب  -إن وجدت ووجد تطبيق لها  -أنظمة ولوائح الموظفين  -6

أنظمة مكتبية مجردة, المقصود منها ضبط الحضور والغياب واالنصراف 

 واإلجازات وما شابه ذلك.

 ويمكن مالحظة آثار هذه األمور على تسويق المشاريع الخيرية, بالتالي : 

تسويق ابتداًء, فاإلهمال في اختيار عمال البيع أثر سوء االختيار لفريق ال -1

يؤدي إلى أوخم العواقب ويسبب خسائر كبيرة وهو أصعب مهام مدير 

 التسويق.

فغالب المنظمات تستخدم  تنمية الحوافز واألجور التي تقدم للموظفين: -5

فمثالً  نظام األجر الزمني وقليل منها التي تستخدم األجر على أساس اإلنتاج

% إضافة 12-2لمنظمات تعطي المسوق نسبة مما يجمع تبلغ بعض ا

لراتبه أو دون راتب, هؤالء يكون حماسهم مختلفاً عن حماس أمثالهم ممن 

ال يكون له نسبة, إال أن يكون محتسباً لألجر متبنياً للرسالة التي تقوم عليها 

العمولة  المنظمة, وغالباً ما تستخدم المنظمات الخيرية نظام األجر الثابت أو

الثابتة أحياناً, ويندر جداً أن تستخدم نظام العمولة المتزايدة أو المتناقصة أو 

المتغيرة , ويجب أال تترك هذه الحوافز واألجور لمزاجية بعض العاملين أو 

المدراء, فقد أوضحت الدراسات المستفيضة كيف تؤدي عملية منح 

روطة إلى خلق المكافآت وفرض العقوبات بصورة عشوائية وغير مش

أشخاص معقدين نفسياً, فتطبيق النتائج بصورة غير مترابطة تعوزه 

 الصراحة تدفع إلى الجنون .

أنظمة ولوائح الموظفين قد تنمي روح االبتكار واإلبداع, وقد تقتل كل  -0

اإلبداعات وتنمي المداهنة للرئيس أو المسئول عن العمل, فيوجد في كثير 

ام للبدالت, ولكنه ال يتعدى التذاكر والسكن, من المنظمات الخيرية نظ

وأحياناً األكل باإلضافة إلى التكاليف غير المنظورة كاالتصاالت وغيرها, 

كما أنها ال تصرف له إال بطلب منه وتعطى له أحياناً كأنما هي حافز من 

الحوافز, مع أنه حق له ابتداًء, مما قد يؤثر في حماس المسئول على التنقل 

 والسفر.

قد ال تمس الحاجات  -إن وجدت وهي قليلة -برامج التدريب والتنمية  -4

الحقيقية للمتدرب, كما يمكن أن تمثل الدورات والبرامج عبًء زائداً على 

الموظف إذ يتم تدريبه على ما ال يريد أو ما ال يخصه أو ما ال يستطيع 

 تطبيقه, وأحياناً في وقت إضافي على وقت العمل.

لتهالك اإلداري أو القوة اإلدارية هي سند المسوق في عملية الضعف وا -2

 التسويق, إذ أن اإلدارات تتشابك وتتداخل كما سبق بيانه.

 ونتج عن ذلك كله في كثير من المنظمات الخيرية عدة نتائج: 

 سواء كان بخروج الموظف أو بفصله. كثرة دوران العمل: -1

الموظف المستاء يترك استياءه في ف كثرة التشاكي والتأخر في اإلنجاز: -5

كل مكان من الشركة, يأتي متأخراً ويتأخر في تسليم العمل عن مواعيدة , 
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ولعل اإلحصائية السابقة تعطي بعض الدالالت في هذا األمر, مما يعطي 

 سمعة سيئة للمنظمة .

 المتطوعون في العمل الخيري:  -3

الموظفين, ويمثلون أكثر العاملين وهم الركيزة والفئة الثانية في العاملين بعد 

 في المنظمات الخيرية, وتتميز بهم المنظمات الخيرية, وال يوجدون غالباً في غيرها.

هؤالء المتطوعون يشكلون رقماً ال يستهان به في المنظمات الخيرية, ويمكن 

 م: 1994مالحظة ذلك من إحصاءات الواليات المتحدة لعام 

 شخص. مليون 9505تطوع أكثر من  -

 ساعة أسبوعياً. 405كان معدل ما تطوع به الفرد  -

بليون ساعة وهو ما  5302مجموع عدد الساعات التي قدمها المتطوعون  -

 ماليين موظف. 9يساوي عمل 

 بليونا دوالرا أمريكيا. 176بلغت قيمة وقت التطوع  -

 منها: وتعتمد قدرة المنظمة على استقطاب وتجنيد المتطوعين على أمور كثيرة 

أن يكون لدى المنظمة رغبة فعلية في تجنيد متطوعين, وأن تعرف  -1

لماذا تريدهم, وماذا تريد منهم, ففي كثير من األحيان تفشل المنظمة عند 

هذه النقطة حيث تطلب متطوعين, وهي ال تعرف ما تريد منهم, وما تعرفه 

 فقط أنها تريد المال فقط, وهو ما ال يصلح لكل الناس.

ن يكون لدى المنظمة تصميماً لمهام قيمة للمتطوعين, فما لم يكن أ -5

المطلوب منهم يثير حماسهم ويبعث على التحدي فلن تستطيع أي منظمة 

 تجنيد المتطوعين.

أن يكون لديها خطة لتجنيد المتطوعين وأن تكون الخطة موضع التنفيذ  -0

 لالمباالة.والتطوير بشكل دائم, وأال يترك الموضوع لالرتجالية وا

ويتطوع المتطوع في المنظمات الخيرية ألسباب كثيرة تختلف من  -4

مجتمع آلخر ومن مجال آلخر, حتى أن بعض الكتاب ذكر أكثر من ستين 

 سبباً للتطوع, منها: 

 األسباب الدينية وابتغاء األجر من هللا. -1

 رحمة الفقراء, وحب نفع الناس. -5

 للجمعية مسئولية اجتماعية.اقتناع العضو بأن االنضمام  -0

 القناعة بحاجة المجتمع إلى برامج الجمعيات الخيرية. -4

 شعور العضو بالراحة النفسية بعد كل عمل يقوم به. -2

 الرغبة في زيادة الخبرات. -6

 توفر فرص لالنطالق والتعلم. -7

 وجود زمالء له في العمل الخيري. -8

 ة.ارتباط وظيفة الفرد بأنشطة الجمعي -9

 وجود العضو في مركز إداري بالجمعية. -13

 الرغبة في توطيد العالقات وإقامة عالقات جديدة. -11
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ومع أننا نتحدث عن تطوع مما يشعر أنه دون مقابل, لكن الحقيقة أن المتطوع 

ينتظر من تقديمه للعمل مقابالً هو سبب تطوعه, فربما كان ينتظر األجر من هللا أو 

 أو الجاه أو تخفيض للضرائب أو غير ذلك. التعلم أو المكانة

ويختلف التعامل مع المتطوع من مجتمع آلخر حسب األعراف السائدة, 

ومستوى الدخل, والجنس, والبيئة بشكل عام, وتتفق هذه المجتمعات في أن المنظمة 

التي ال يوجد فيها إرادة لجذب المتطوعين وتشغيلهم والمحافظة عليهم لن يأتي لها 

عون, فالطريقة الوحيدة للحصول على المتطوعين هي أن تطلب من الناس أن المتطو

 يتطوعوا.

وللمتطوعين تأثير كبير على تسويق المشاريع في المنظمات الخيرية, حيث 

لهم  -بإذن هللا-يناط بهم جهد كبير ومسئولية كبيرة, فإن أحسن التعامل معهم تم 

 سيئة على المنظمة الخيرية كلها. وللعمل التطور, و إال أصبحوا وباالً وسمعة

ويالحظ من هياكل اإلدارات في المنظمات الخيرية الناجحة تسويقياً ومن هيكل 

العملية التسويقية بصفة خاصة االهتمام بالمتطوعين بصفة خاصة , حيث ال يمكن أن 

يبنى التسويق على موظفين فقط, بل ال بد من المتطوعين الذين يشكلون غالباً غالبية 

 المسوقين, ألسباب منها: 

% 9702أن ثقة الناس بهم أكبر من الموظفين وتقديرهم لهم كبير جداً ) -1

من الناس في المجتمعات التي توجد بها جمعيات خيرية, ففي المملكة 

 العربية السعودية يقدر أيم تقدير ما يقوم به المتطوعون .

 إمكانية استخدام عدد كبير منهم بتكلفة أقل. -5

 إمكانية تجنيد كفاءات متميزة ال يمكن توظيفها. -0

 إمكانية تجنيد متطوعين من جميع الفئات والتخصصات. -4

 تقليل نسبة المصاريف التسويقية. -2

 التعريف بالمنظمة في مجاالت عمل المتطوع. -6

 سرعة اإلنجاز والحماس والحيوية . -7

ن لهم تأثيراً كبيراً على ونظراً لوجود المتطوعين بكثرة في أقسام التسويق فإ

 العمليات التسويقية في المنظمة الخيرية, فالمنظمة الخيرية تتأثر بهم وتؤثر فيهم.

ولعل من أبرز المظاهر التي تعطي أهمية ألثر المتطوعين في تسويق 

 المشاريع الخيرية, ما يلي: 

أن المتطوع هو يختار ما يريد أن يسوق, فال يمكن فرض المشروع  -1

 , وهنا تظهر أهمية إيصال القناعة والرسالة إليه.عليه

أن المتطوع يفرض أفكاره فيما يسوق ويضع شروطاً على ما يسوق,  -5

 وهنا تظهر أهمية أن يتبنى المتطوع رسالة المنظمة وثقافتها وأهدافها.

أن المتطوع في التسويق يمثل المنظمة أمام المتبرعين وأمام غيره من  -0

المجتمع بصفة عامة, وهنا تظهر أهمية اختيار المتطوع  المتطوعين وأمام

 المناسب وتطويره وتدريبه ونقل رسالة المنظمة وثقافتها إليه.

وهم  -ويقترح حل هذه اإلشكاليات ولالستفادة المثلى من جهود المتطوعين 

 , ما يلي: -كثر
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أن يعطى المتطوع عناية خاصة من وزارات الشئون االجتماعية في  -1

ل, وأن يكون لهم نظام, ففي بعض دول العالم يعفى المتطوع من بعض الدو

الضرائب إذا بلغ تطوعه عدداً محدداً من الساعات, كما يتابع أثناء تطوعه 

 وتحل له اإلشكاليات التي قد تواجهه في مسيرته التطوعية.

أن تنشئ كل منظمة قسماً أو إدارة خاصة بتجنيد ورعاية وتنمية  -5

يف المتطوعين, في محاولة لجذبهم وتشغيلهم وإزالة العوائق وتدريب وتثق

التي قد تعترضهم, وال توزع هذه المهمة بين اإلدارات مما يضيع مهامها 

 وقدرتها على المتابعة للمتطوعين.

أن يكون هناك أقسام وفروع خاصة ومستقلة نسائية تقوم برعاية  -0

% من 23النساء المتطوعات, منهن وهن كثر, حتى أنه بلغت نسبة 

 المتطوعين في مختلف المنظمات الخيرية األمريكية . 

وأن  -على األقل الهيكل الموسع أن يكون جزء من الهيكل اإلداري  -4

يكون جزء من األعمال المهمة التي تحتوي على تحد وإنجاز من ضمن 

األعمال التي تناط بالمتطوعين وال تكون أعمال المتطوعين مجرد أعمال 

 نية أو هامشية.روتي

ويتجاوز تأثير المتطوعين تأثيرهم في جميع قضايا التسويق إلى التأثير في 

جميع قضايا المنظمة كلها بدون استثناء, ولذا وجب االهتمام بالمتطوعين والعناية 

 بهم واالستفادة منهم.

وما ذلك إال ألن المتطوع مع الموظف في التسويق هما اللذان يمثالن التسويق, 

بغي التنبه للعالقة بينهما بحيث ال يتجاهل الموظف المتطوع أو يقلل من شأنه مما وين

يعني فقدان المتطوع وتطوعه وعزوف المتطوع عن العمل, كما ال يعني أن يشعر 

المتطوع أو اإلدارة بأن الموظف مجرد أجير ويكون الرأي والمشورة كله للمتطوع, 

 تعاون بينهما. بل ينبغي أن يكون التركيز على مبدأ ال

 العاملون في التسويق: -4

للعاملين في التسويق سواًء كانوا موظفين بأجر أو متطوعين تأثير خاص على 

عملية التسويق ألنهم هم الذين يباشرونها, ولذا وجب إفرادها بالحديث عند الكالم عن 

 تأثير العاملين في المنظمة.

شاكل العاملين في التسويق هي وأول القضايا التي ينبغي التنبيه عليها أن م

مشاكل بقية العاملين ذاتها سواًء كانوا موظفين أو متطوعين, لكننا أفردناها من أجل 

أن نخصهم ببعض الجوانب التي تخصهم, وسنتحدث بصفة خاصة عن اختيار 

 المسوقين والتدريب التسويقي.

 أوالً : اختيار المسوقين:

 ق التالية: يتم اختيار المسوقين عادة بأحد الطر

 أن يكون مسوقاً ناجحاً في منظمة أخرى. -1

 أن يكون تاجراً أو ابن تاجر أو له عالقة مباشرة بالتجار. -5

أن يثبت براعته من خالل التطوع في أمر آخر, فيعرض عليه أن  -0

 يتخصص في التسويق.
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أن يكون ناجحاً في عمل آخر فينقل للتسويق لعله أن يكون ناجحاً فيه  -4

 ضاً.أي

ومشكلة معايير المسوق المناسب في العمل الخيري أنها تختلف عنها في العمل 

الربحي كثيراً, ويندر ما يكون هناك توافق بين المعايير الخيرية والمعايير 

التخصصية للتسويق, مما يشكل مشكلة في اختيار المسوقين المناسبين, وليس لهذا 

 ن تختار بأحد الطرق التي سبق ذكرها. حل عند كثير من المنظمات الخيرية إال أ

 ثانياً: تدريب المسوقين :

هذا المسوق الذي تم اختياره ليس له إال النادر من البرامج التدريبية, وغالباً ما 

 يتم تعلمه عن طريق: 

 التجربة والخطأ. -1

التدريب أثناء العمل والذي تنقصه اإلمكانيات المادية والبشرية, كما  -5

 تمام به وإعطاؤه أهمية ووقتاً كافيين.ينقصه االه

الدورات التي تعطى له بواسطة أناس أكثر منه تجربة لكنهم غير  -0

 متخصصين أو مدربين جيداً.

 التعلم بمجهوداته الشخصية. -4

 وفي دراسة المؤسسات االجتماعية في اإلمارات أفادت الدراسة ما يلي: 

 %(. 9605) التدريب أثناء العمل يكاد يكون منعدماً  -

التدريب أثناء العمل تنقصه اإلمكانيات المادية والبشرية بنسبة  -

(8305.)% 

تدريب المشرفين على عملية التدريب تنقصها كذلك اإلمكانيات المادية  -

 %(.8500والبشرية بنسبة )

ومع أن مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل والشئون االجتماعية بالدول 

دراسته عن العمل االجتماعي التطوعي أفاد أن نسبة الدول التي  العربية الخليجية في

تشارك في دعم المنظمات بإقامة الدورات التدريبية لتطوير قدرات األعضاء كانت 

%( 03%( إال أنها ال تشكل حسب إجابات الجمعيات الخيرية النسبة نفسها )133)

إال نادراً, وبمبادرات من  وفي ظني أنها أقل من ذلك بكثير ألنك ال تكاد تسمع بدورة

المنظمات نفسها, وربما كان سبب هذه النسبة تحفظات من المنظمات نفسها في 

 1988الحديث عن الجهات المشرفة عليها والمسئولة عنها أو بسبب قدم اإلحصائية )

 م(.

 تأثير الجمهور :  -ج 

العمل  المنظمات ال تعمل وسط فراغ, وهذا يعني أن بقاء مؤسسات األعمال في

ونموها في المستقبل يتوقف على قبول األفراد والمؤسسات لهذه المنظمة, هذا القبول 

 ال يمكن ضمانه ما لم تعمل المؤسسة على تحقيقه. ويتضح ذلك من عدة محاور: 

 مفهوم الجمهور، ومن هم ؟-1

الجمهور هم أي مجموعة من الناس لديها اهتمام حالي أو مستقبلي أو تأثير 

مستقبلي على قدرة المنظمة في تحقيق أهدافها , وهم الذين يحيطون حالي أو 

بالمنظمة في جميع مجاالتها ولهم مصلحة حقيقية أو محتملة في نجاح المؤسسة 

وقدرتها على تحقيق أهدافها , فإذا كانت المنظمة تتعامل مع مؤسسات مالية فهي 
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ؤسسات إعالمية فهي ستتأثر بجمهور المؤسسات المالية وإذا كانت تتعامل مع م

 ستتأثر بجمهور المؤسسات اإلعالمية, وهكذا.

فالجمهور إذن رابطة فضفاضة ألفراد تجمع بينهم مصالح مشتركة أو قاعدة 

ثقافية مشتركة ووسائل آلية مختلفة من االتصال, وليس بالضرورة أن تجتمع 

 أقدر على التأثير.أجسامهم, وكلما زاد ترابط الجمهور واتفاقه في أفكاره وآلياته كان 

مما يعني أهمية أن تعي المنظمة كيف تتعامل مع جماهيرها المختلفة, لتستطيع 

أن تستفيد منهم أقصى االستفادة وتحذر من أن يجروها إلى ما ال تريد أو ما يخالف 

رسالتها التي وجدت من أجلها, حيث بمقدور الجمهور أن ييسر أو يعوق قدرة 

ا لعمالئها , ومن نعم هللا على المنظمات الخيرية بصفة المنظمة في تقديم خدماته

عامة وفي الدول اإلسالمية بصفة خاصة أن الناس يؤيدون المنظمات الخيرية بشدة, 

 %.133-9900ففي دراسة أجريت وجد فيها أن حجم التأييد من 

 أمثلة للجماهير الذين تتأثر بهم المنظمة:  – 2

 ات كثيرة, من أهمها للمنظمات الخيرية: الجماهير الذين تتأثر بهم المنظم

 - إذ أن التبرع في عالمنا اإلسالمي مرتبط جماهير المؤسسات الدينية:  -1

بقضايا الدين سواء كان زكاة أم صدقة أم هبة أكثر من ارتباطه  -غالباً 

بمؤسسات الضرائب وما شابهها من المؤسسات, وليس كما في العالم 

عات التاجر ثم تخفض من الضرائب التي الغربي الذي تحسب فيه تبر

وتقوم ثم تخصم أيضاً من  تفرض عليه كما تحسب أيضاً ساعات التطوع

 الضرائب التي عليه وهكذا...

فعندما نتكلم عن تسويق مشاريع خيرية فإننا  جماهير المؤسسات المالية: -5

 نتكلم بالدرجة األولى عن جمع التبرعات المالية, مما يعني الحديث عن

المال وجمهوره, فالممول لمشروع يحتاج لتحريك ماله من عنده إلى 

المنظمة التي ستقيم المشروع, مما يعني اتصاالً وثيقاً بالمؤسسات المالية 

 وجمهورها.

فارتباط التسويق باإلعالم ارتباط وثيق,  جماهير المؤسسات اإلعالمية:  -0

ئل اإلعالم المختلفة, إذ أن من أكثر ما يصوغ عقول الناس وتصرفاتهم وسا

وتحتاج المنظمة الخيرية إلى اإلعالم حتى تستطيع أن توجه اهتمامات 

الناس إلى المشاريع التي تريدها عن طريق البرامج التعريفية والدعاية 

 واإلعالن ,وغير ذلك من األدوات اإلعالمية.

ما فمنها ما هو من الجماهير السابقة, ومنها  جماعات الضغط المختلفة: -4

هو ناشئ من مؤسسات أخرى في المجتمع تمثل مراكز القوى المختلفة فيه, 

مثل جمهور المحاكم والقضاء وجمهور الرياضة وجمهور الثقافة والعلم 

 وغير ذلك.

وتقوم الجماهير بالتأثير على المنظمة والتأثير على سلوك أفرادها والتأثير على 

ا , ويمكن تمثيل المنظمة مع هذه هيكلها وأقسامها ومهامها ورسالتها وأدواته

الجماهير بسكان جزيرة في وسط عدد من المحيطات المتالطمة التي تحيط بها 
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ويعيش السكان عليها, فال تستطيع أن تتناسها وال تستطيع أن تعيش من دونها, كما 

 أنها ال بد أن تتأثر بها وتحاول أن تستفيد منها.

 جمهور المؤسسات الدينية: -أ

الدستور األخالقي لسلوك معتنقيه, وتعاليمه الدينية تحدد تصرفات  الدين هو

األفراد نحو سلع أو مشاريع معينة, ويمتد تأثير الدين إلى طرق أداء العمل وإلى القيم 

 األساسية ألفراد المجتمع, مما يعني إحاطته بجميع مناحي األعمال الربحية والخيرية.

ية على المنظمات الخيرية يوماً بعد يوم, ويتزايد تأثير جمهور المؤسسات الدين

سواًء كانت هذه المنظمات الدينية مسجداً أم مركزاً علمياً أم دعوياً أم إرشادياً أم غير 

ذلك, وال يمكن فصل تأثير عقيدة المرء الدينية وشعاراتها ومبادئها عن سلوكه 

 وثقافته بحال من األحوال.

ور كون كثير من المنظمات الخيرية أو ولعل من أسباب تزايد تأثير هذا الجمه

أكثرها في عالمنا العربي دينية التوجه أو بمعنى آخر أن القائمين عليها من التيارات 

الدينية, ولعل من أسباب ذلك مع حرص المتدينين على خدمة المجتمع كون 

من ما لم يكن القائمون عليها  -في الغالب -المتبرعين ال يثقون وال يتبرعون لمنظمة 

 أهل الخير والصالح.

كما وأن من األسباب أن غالبية المتبرعين في العالم كله بله العالم اإلسالمي هم 

من جمهور المؤسسات الدينية, إذ أن الدافع الديني هو أكبر الدوافع للتبرع في العالم 

كله عامة وفي العالم اإلسالمي خاصة, ويبلغ حجم تبرعات األفراد للمؤسسات الدينية 

 مليون دوالر. 533ي العالم يومياً ف

ولذا كان السباق على رضا وكسب جمهور المؤسسات الدينية من السباقات 

في أسلوب التفكير  -أحياناً  -المحمومة بين المنظمات الخيرية, مما قد ينتج عنه تغير 

والرسالة والتوجه لدى بعض المنظمات بما يتناسب مع ما يريده جمهور المؤسسات 

 ة.الديني

لذا قد تجد أن بعض المنظمات تضطرب في تصريحاتها ودعاياتها ألنها تريد 

أن ترضي المتبرعين بما ال تتبناه في مبادئها ورسالتها, مما يجعلها أقرب إلى التمثيل 

 والنفاق منها إلى الحقيقة.

بل يمتد تأثير هذا الجمهور ليصل لكل مكونات المزيج التسويقي بحيث يضع 

ى اختيار األفراد العاملين أو العامالت والمتطوعين أو المتطوعات ضوابط حتى عل

 وأساليب التعامل معهم وما شابه ذلك.

فعلى سبيل المثال تضطر المنظمات الخيرية التي تشرك النساء في العمل 

الخيري إلى مراعاة وجهة النظر التي يراها جمهور المؤسسات الدينية حتى وإن 

لوجهة, فإن هي لم تراعي ذلك فقدت زخمها وقوتها كانت هي لم تقتنع بهذه ا

وشعبيتها وبالتالي المتبرعين والمتطوعين لها, ولذا ليس لدى المنظمة الخيرية إال 

 مراعاة هذه األمور إما بقناعة وتبن للموضوع أو بتمثيل ال يلبث أن يفتضح أمره.

منظمات الخيرية والتأثير الديني له تأثير كبير على تصرفات جميع األفراد في ال

سواًء كانوا عاملين في المنظمة أو متطوعين أو متبرعين, ومع ذلك لم يلق من 

الدراسة الجادة حقه, في من يدرس المنظمات والمجتمعات, ويرجع ذلك إلى طبيعة 

 النظريات التقليدية التي يقوم على أساسها التفكير في المنظمات .

 جمهور المؤسسات اإلعالمية:  -ب
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هور عريض كان ينظر له على أنه كتلة متفككة ال تفاعل بينها ثم أثبتت وهو جم

الدراسات عكس ذلك , وعموماً ال يوجد أحد ال يتأثر بوسائل اإلعالم بشكل أو بآخر, 

فتأثيرها وصل إلى كل مدينة وكل قرية بل وكل بيت وكل فرد وكل مكان في الكرة 

 األرضية تقريباً.

تستغني عن جمهور وسائل اإلعالم بأي شكل كان, إذن فالمنظمات الخيرية ال 

وهي مضطرة للتعامل مع هذا الجمهور الذي يتفاعل بشكل يومي تقريباً مع وسائل 

اإلعالم, ويزداد اتصال المنظمة الخيرية بهذا الجمهور إذا ما حاول أن يستخدم هذه 

كيفية  الوسائل اإلعالمية في تسويقه للمشاريع الخيرية, وفي دراسة أجريت عن

% علموا عن المنظمة من 55معرفة الناس للمنظمات الخيرية في مناطقهم وجد أن 

 وسائل اإلعالم.

تحتاج في تسويقها لكثير من المشاريع الخيرية  -تقريباً  -وكل منظمة خيرية 

 إلى وسائل اإلعالم مما يجعلها تحت تأثير جمهوره بشكل أو بآخر.

 خيرية بوسائل اإلعالم شيوعاً: ومن أكثر أشكال اتصال المنظمات ال

كالمقابالت أو المسابقات أو الندوات  البرامج التعريفية بالمنظمة: -1

التعريفية أو التحقيقات اإلعالمية وما شابهها, التي تفسر األحداث وتعلق 

 عليها وتحاول بناء إجماع على بعض القضايا.

مة أم بالمجان, وهي سواًء كانت هذه اإلعالنات مدفوعة القي اإلعالنات: -5

من أقوى أدوات إنشاء الوعي عن المنظمة وعن مشاريعها وبرامجها 

 المختلفة.

وتتمثل في جمع األنباء والبيانات  بث األخبار الخاصة بالمنظمة: -0

والصور والتعليقات عن األحداث والظروف في المجتمع والعالم التي لها 

وع محدد من مشاريع عالقة بالمنظمة الخيرية بصفة عامة أو بمشر

 المنظمة.

ووظيفة اإلعالم األساسية تكمن في ربط المجتمع والعمل على تماسكه 

والمساعدة على تبادل اآلراء واألفكار والعمل على استيعاب مشاكل المواطنين 

ومحاولة حلها وإحداث التغيير المناسب, وهي عمليات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 

 طاعت أن تصل إلى قلوب الناس وهموم المجتمع.بالمنظمات الخيرية إذا است

وقد أصبحت وسائل اإلعالم بديلة في تكوين االتجاهات عن األسرة في كثير 

من المجتمعات, مما يعني أن المنظمات الخيرية محتاجة لوسائل اإلعالم حتى تقنع 

 الجمهور بأعمالها وتكون اتجاهات إيجابية عنها وعن مشاريعها.

ف اإلعالن في وسائل اإلعالن أنها عالية التكلفة قليلة المردود ويغلب على تكالي

في المنظمات الخيرية, ولذا حاولت مئات المؤسسات الخيرية في الواليات المتحدة 

جمع التبرعات بواسطة اإلعالن في وسائل اإلعالن المختلفة بطرق وأساليب مختلفة 

والمحترفين في شئون ومحاوالت متكررة, واعتمدت فيها على أرقى المختصين 

اإلعالم وغيرهم ولم تنجح محاولة واحدة في كل هذه المحاوالت بأن تغطي تكاليفها 

ناهيك عن تحقيق دخل , مما يعني أن تعاون المؤسسات اإلعالمية مع المنظمات 

 الخيرية من ضروريات التسويق في المنظمات الخيرية.

 جمهور المؤسسات المالية:  -ج
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كالبنوك  المالية: المؤسسات المختصة بالتعامالت المالية:ونعني بالمؤسسات 

والصرافين وما شابه ذلك. واتصالها بالمنظمات الخيرية اتصال مالي قبل كل شيء, 

 ويكون تأثير جمهورها على العمليات واإليرادات المالية وإداراتها.

ذلك  وغالباً ما تفتح المنظمات حسابات جارية في البنوك المحلية, بل يعتبر

 شرطاً ألخذ تصريح المنظمة الخيرية في كثير من الدول في العالم.

كما أن كثيراً من المنظمات تقوم بكثير من العمليات المالية كالتحويل بين 

 الحسابات أو التحويل بين الدول بشكل شبه يومي, وكذا اإليداع والسحب.

أنظمتها وتوجهاتها ويميز الناس بين المؤسسات المالية عادة بأمور كثيرة مثل 

وتسهيالتها وتسييرها لعملها, إلى غير ذلك من األمور, ويختارون المؤسسة أو البنك 

الذي سيتعاملون معه بناًء على ما سبق, أما عند اختيار المؤسسات المالية أو البنكية 

التي ستعلن للمتبرعين فال بد للمنظمات الخيرية من مراعاة ما سبق, أعني أنظمة 

ت المالية وتوجهاتها وتسهيالتها إلى غير ذلك, كما ال بد أن تراعي كون المؤسسا

المؤسسة المالية مرضية في التعامل مع الجمهور, متواجدة في أماكن تواجد 

 الجماهير ال في أماكن تواجدها هي فقط.

ومن الممكن أحياناً باالتفاق مع المؤسسات المالية الموجودة عقد صفقات 

لمنظمة ,كما تفعل بعض المنظمات بجعل كل عملية صرف آلي تسويقية لمشاريع ا

يتضمن تبرعاً من البنك ال من العميل للمنظمة, مقابل أن يعلن البنك وتعلن المنظمة 

 أن استخدام أجهزتهم في الصرف يعد عمالً خيرياً.

كما تسعى كثير من المنظمات لعمل استقطاعات شهرية من حسابات بعض 

ا, وألن كثرة هذه العمليات أمر مكلف بالنسبة للمؤسسة المالية المتبرعين إلى حسابه

فإنها قد ترفض أو تضع عليها شروطاً متعبةً, ما لم تكن عالقة المنظمة بالبنك جيدة, 

أو ما لم تقدم المنظمة تسهيالت مالية للبنك, والمنظمة مضطرة في كل هذا أن تحدد 

 البنك الذي يتعامل معه غالبية جماهيرها.

 تأثيرات المؤسسات المالية على المنظمات الخيرية:  ومن

أن المنظمات قد تود عمل بعض األفكار التي تسهل عملية التسويق, وال  -1

تتمكن من ذلك ألسباب تتعلق بمستوى المؤسسات المالية ومستوى خدماتها, 

 كما لو كانت تريد: 

ما لم تكن أن تفتح باب التبرع عن طريق الهاتف مباشرة, فلن تستطيع  -

 البنوك قادرة على تقديم مثل هذه الخدمة تقنياً.

أن تفتح حساباً يتم التبرع فيه للمنظمة عن طريق الشبكة العنكبوتية  -

)اإلنترنت( مباشرة, فما لم تكن التعامالت المالية مقبولة على الشبكة 

 العنكبوتية لدى المؤسسات المالية فلن تستطيع المنظمة عمل ذلك.

 ح باب التبرع عن طريق بطاقة الصراف اآللي مباشرة.أن تفت -

كما تؤثر المؤسسات المالية في حرص المسوق على التدفقات المالية  -5

التي تجلبها لتمويل مشروع, فقد يحرص المسوق على أخذ المبلغ كامالً قبل 

البدء في المشروع, وقد تغطي مدة معينة للمشروع مبدئياً, فإذا كانت 

مر األموال التي لديها قبل صرفها فيحرص المسوق عادة على المنظمة تستث
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تسريع عملية التدفقات المالية, وإذا كانت إنما توضع في الحساب فقط, فقد 

 ال يهتم المسوق بسرعة التدفقات المالية قبل مواعيدها.

وتؤثر طريقة تحويل المبالغ وأسعار الصرف بين العمالت وتذبذب  -0

المالية على تحديد مبلغ التبرع الذي يعرض كسعر العمالت في المؤسسات 

لمشروع معين, فقد تحسب كفالة اليتيم بالدوالر أو باإلسترليني أو بالريال 

أو الدينار في المكان المستفيد,وتحسب بعملة أخرى في المكان الذي تسوق 

 فيه وهكذا...

عة كما تؤثر بيوت االستثمار في المؤسسات المالية على تحديد السر -4

التي يطلبها المسوق لتمويل مشاريعه أو استثماراته, وعلى طريقة تمويل 

االستثمارات, كما أن درجة المخاطرة التي تضعها هذه المنظمات مهمة في 

 عملية تسويق االستثمارات المالية للمنظمة.

 جماعات الضغط المختلفة:  -د

ة أو محتملة وهم أي مجموعة تشكل ضغطاً على المنظمة, ولها مصلحة فعلي

سواًء كانت من الجهات  في المنظمة, أو تؤثر في قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها

 الحكومية أم األهلية أم غير ذلك.

فقد يضغط على المنظمة جمهور المؤسسات الحكومية بأنظمتها وقراراتها 

اخلي مثالً, أو جمهور المؤسسات األهلية بتبرعاتها ودعاياتها مثالً أو الجمهور الد

بإداراته المختلفة أو غير ذلك, لكن نحن نعني بصفة خاصة بجماعات الضغط 

الجماعات غير الواضحة, مثل الجماعات غير الرسمية داخل المنظمات نفسها, أو 

 األحزاب والجماعات التي تسير المنظمة من خلفها وما شابه ذلك.

ا أو يكونوا فقد تستطيع مجموعة من داخل المنظمة أومن خارجها أن يحركو

تياراً مؤيداً أو رافضاً لفكرة ما أو لقرار ما بحيث ال تستطيع المنظمة تجاوز هذا 

 التيار أو تجاهله.

 وتبرز قوة جماعات الضغط إذا توفرت فيها عدة عناصر: 

 من حيث عدد األعضاء والتنظيم. أفراد قاعدة الجماعة: -1

 قوة التنظيم الداخلي لها. -5

 دى الجمهور الذي تعيش فيه المنظمة.سمعة الجماعة ل -0

وعند غياب رسالة واضحة لدى المنظمة الخيرية تكون عرضة بشكل أكبر 

للتأثر بجماعات الضغط المختلفة, وكلما كانت الرسالة واإلدارة أوضح كلما قل تأثير 

 الجماعات الضاغطة.

و يتولد ضغط جماعات الضغط من قدرتها على توجيه الرأي العام للمنظمة أ

توجيه إدارتها بما يتوافق مع رؤية الجماعة, مما يشكل عامل ضغط على المنظمة, 

 ومن صور ذلك في المنظمات الخيرية: 

حينما تولد منظمات خيرية من أحزاب أو تنظيمات أو جماعات, فإن  -1

هذه المنظمات تبقى أسيرة ضغط من الحزب أو التنظيم أو الجماعة, فال 

ا, وال تستطيع أن تتغلب أو تقاوم هذا الضغط, بل تستطيع أن تنفرد برأيه

ربما اتهمت من قبل الحزب بسوء النية, وحينها تتحول األمور إلى تهجم 

 بدالً من مناقشة جواهر األمور.
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أن يوجد تنظيم غير رسمي داخل المنظمة فإن كان هذا التنظيم مترابطاً  -5

يستطيع أن يغير في واضح الرؤية, سمعة أفراده جيدة وعددهم كبير فإنه 

المنظمة عن طريق الضغط الداخلي, بل من الممكن أن يحدث ما يمكن 

تسميته باالنقالب الداخلي أو الثورة الداخلية, وعلى عكس وجهة النظر 

السائدة ليس كل تنظيم غير رسمي سيئاً, بل أحياناً قد يرغب المديرون في 

لم, وهذا طبعاً غير ممكن أن يأمروا بإزالة التنظيمات غير الرسمية بجرة ق

, مما يعني أهمية التعامل معها بحكمة وروية حتى ال تصبح كتلة معارضة 

 أو كتلة شغب.

أن تسيطر مجموعة من المتطوعين أو المتبرعين أو حتى العاملين على  -0

موارد منظمة بحيث تكون كلها من قبلهم وبواسطتهم مما يعطيهم القدرة 

 منظمة ومشاريعها.على فرض وجهة نظرهم في ال

المؤسسات الحكومية المشرفة على العمل الخيري, التي تصدر القوانين  -4

والتشريعات للعمل الخيري, والتي ترفع التقارير والمعلومات عنه, والتي 

قد يكون بيدها الدعم وتحديد مقداره أو تجديد الترخيص أو إلغائه, وما شابه 

 ذلك.

 تأثير الوسطاء:  -د 

يث عن الوسطاء كثيراً بالحديث عن التوزيع في بحوث التسويق ارتبط الحد

بصفة عامة, وتبدو أهمية الوسيط لدى المنظمات إذا كان ليس لدى المنظمة التي لديها 

سلعة أو خدمات المعرفة والدراية بتسويق منتجاتها أو خدماتها للمستفيد النهائي, ومن 

 أو الخدمة. ثم تستعين بالوسيط في عملية التوزيع للمنتج 

 و لدراسة تأثير الوسطاء نتطرق للموضوع من عدة محاور : 

 مفهوم الوسطاء في العمل الخيري:  -1

من الممكن النظر إلى المنظمات الخيرية بجملتها كمنظمات وسيطة بين 

المتبرع والمستفيد, وبهذا المفهوم فإن المنظمة ال تقدم منتجات وال خدمات وإنما 

 )مال( أو خدمة المتطوع )جهد( إلى المستفيد النهائي. توصل سلعة المتبرع

والمنظمات التي تنظر إلى عملها هذه النظرة تتحول رؤيتها لنفسها من منتج 

إلى وسيط, مما يعني تغيراً في نظرتها للمال الذي تملكه, وللمتطوعين الذين يخدمون 

 عندها, وللمتبرعين الذين يتبرعون لها, إلى غير ذلك.

حتى مع هذه النظرة تبقى العملية التسويقية التي تقوم بها المنظمة وعموماً 

تعتمد على المزيج التسويقي بما فيه عملية التوزيع واستخدام الوسطاء, باعتبار أنهم 

يقومون بتوزيع فكرة المشروع وأدواته, وباعتبار أن الوسطاء يقومون بإيصال 

 التبرع وإيصاله للمنظمة.الفكرة وأدواتها للمتبرع ويقومون بدور استالم 

ويمكن تصوير العالقة بين المتبرع للمنظمة والمنظمة ودور الوسيط فيها, 

 بالشكل التالي: 

ولذا تقوم المنظمات التي تريد أن تنشط عمليات التسويق لديها ببرامج تنشيط 

 لكل من: 

 المتبرعين. -

 الوسطاء. -
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 ات والمواد التدريبية.كالمقابالت واالجتماع القوة البيعية للمنظمة: -

وفي محاولة المنظمة الوصول إلى أكبر عدد من المتبرعين لتنفيذ أكبر عدد من 

المشاريع, تحتاج المنظمة لعدد كبير من المتطوعين أو الموظفين الذين يعملون 

وسطاء بين المنظمة والمتبرعين, مما يجعل إدارة هؤالء الوسطاء وتأثر المنظمة بهم 

 كبيراً.

س المنظمات الخيرية على استقطاب الوسطاء كما تتنافس على استقطاب وتتناف

المتبرعين, إذ هم بوابة المتبرع ومفتاحه وواجهة المنظمة لديه, مما يعطيهم ثقالً لدى 

 المنظمات ويزيد من أهميتهم لديها.

وهؤالء الوسطاء أصناف وأجناس وأنواع في أنماطهم وثقافاتهم وطرق 

عدهم من المنظمة أو المتبرع, مما يعني أهمية معرفة هذه تفكيرهم وقربهم أو ب

الجوانب حتى يتم التعامل معهم بشكل علمي وموضوعي, وهو حديثنا في المباحث 

 التالية.

 الوسطاء وشبكات االتصال مع المتبرعين:  -2

للمنظمات حتى تتصل بالمتبرع طرق مختلفة في اتصالها مع المتبرع, تختلف 

التي يراد الوصول إليها, وحسب قدرات المنظمة وإمكانياتها حسب فئة المتبرع 

 ومواهبها.

وتتكون الشبكات المتبادلة لمعاملة البيانات طبيعياً وغالباً تلقائياً, وتستغل بعض 

الروابط في شبكات العالقات بين األفراد بدرجة كبيرة, وأحياناً بدرجة أقل حسب 

ية تستعمل لمد الجماهير المؤيدة بالبيانات موقعهم في الشبكة, وهذه الشبكات االتصال

 التي يعتقد أعضاء الجماعة أو المنظمة أنها مرغوبة ومناسبة وضرورية.

وحسن إدارة هذه الشبكات يعني حسن التعامل مع الوسطاء والمتبرعين, كما أن 

موقع الوسيط في الشبكة هو الذي يحدد الخدمات التي تقدم له من المنظمة ومستوى 

 مات التي عنده عن المنظمة.المعلو

وقد يكون بعض الوسطاء أهم من الناحية التسويقية من المتبرعين أنفسهم, مما 

يعني أنهم قد يكونون أكثر تأثيراً على المنظمة من المتبرع, كما قد يكون بعض 

الوسطاء متطوعاً, ومع ذلك أهم من كثير من الموظفين ويؤثر في المنظمة أكثر, 

في المنظمات التي ليس فيها جهة تسويقية محددة, مما يعطي  ويوجد ذلك خاصة

 صالحيات وسلطات واسعة لهذا الوسيط.

وليس في الصالحيات أو السلطات التي تعطى للوسيط من ضير أو خطأ, بل 

حتى ليس في تأثيره على المنظمة من ضير إذا كان يحقق أهداف ورسالة المنظمة, 

يتصرف بشكل فردي, أو أن ثقافته ورسالته  لكن المشكلة تبرز إذا كان الوسيط

 تختلف عن رسالة وأهداف المنظمة.

وإدارة هذه الشبكات خاصة عند تعقدها ليست بالعملية السهلة, ولذا تحرص 

المنظمات على عدم تعقد اتصالها بجماهيرها المختلفة, حتى تستطيع تحقيق أهدافها 

المقصود من الشبكة الوصول إلى  الرئيسية التي وجدت هذه الشبكات من أجلها, ألن

أهداف محددة مما يجعل السؤال التالي: " أي أنواع الشبكات أفضل ؟", يتحول إلى 

 سؤال من قبيل: " أفضل بالنسبة لماذا؟".

 وعموماً تتعقد هذه الطرق والشبكات في حاالت منها: 

 إذا كان المتبرع أبعد عن المنظمة. -1

 ة.إذا كان المتبرع من فئة خاص -5
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 إذا كبرت العملية التسويقية في المنظمة وتعددت وسائطها. -0

إذا كان عدد المسوقين المباشرين الذين يمثلون المنظمة قليالً مما يعني  -4

 االعتماد على الوسطاء بدرجة أكبر.

إذا كان المسوقون غير معروفين لدى المتبرعين, أو أنهم حديثي عهد  -2

 بتسويق المشاريع الخيرية.

 إذا لم يكن لدى المسوق قدرة على تبسيط هذه الطرق والشبكات. -6

 ولهذه الشبكات صور مختلفة منها الصور التالية: 

 الصورة البسيطة )بدون وسيط(: 

 الصورة البسيطة مع وجود وسيط:

  الصورة المركبة:

 وتتعقد كلما طالت السلسلة  الصورة المتسلسلة:

 الصورة المعقدة: 

إلى وضوح شبكات االتصال عندها حتى تستطيع التعامل مع وتحتاج المنظمات 

الوسطاء بما يناسبهم, فمن الخطأ التعامل مع وسيط أشبه ما يكون بحليف استراتيجي 

كالتعامل مع وسيط لمرة واحدة ومع متبرع واحد, كما أن من الخطأ التعامل مع 

 وسيط قريب من المنظمة كالتعامل مع وسيط بعيد عن المنظمة.

 أنواع الوسطاء وأنماطهم :  -3

قطعاً ليس جميع الوسطاء فئة واحدة, وليس لكل فـئة األنماط والخصائص 

نفسها, وال التعامل معهم بطريقة واحدة, فهذه هي طبائع البشر وطبيعة العالقات 

 بينهم.

ويمكن تقسيم الوسطاء أكثر من تقسيم حسب معيار التقسيم الذي يبنى عليه, 

 ه من الناحية العملية في التعامل مع الوسطاء ميدانياً.ولكل تقسيم فوائد

 ومن المعايير التي يمكن تقسيم الوسطاء حسبها: 

فهناك فرق بين الوسيط الذي يأخذ أجراً من المنظمة  التطوع أو األجر: -1

على وساطته, سواًء كان هذا األجر الذي يأخذه راتباً أو نسبة, وبين الوسيط 

 ن الوسيط إذا كان هو أيضاً متبرعاً للمنظمة.المتبرع بوساطته وبي

بعد الوسيط أو قربه من المنظمة: سواًء كان هذا البعد والقرب في  -5

العالقات التي سبق بيانها, أو كان هذا القرب والبعد في الثقافات 

والتصورات, فهناك فرق بين وسيط مباشر للمنظمة وبين الوسيط غير 

ك سلسلة وساطات متتالية, وفرق أيضاً بين من المباشر للمنظمة إذا كان هنا

 يتبنى رسالة المنظمة وبين من ال يتبناها.

فبعض الناس ال يتوسط إال في  المشاريع التي يكون وسيطاً فيها:  -0

مشاريع معينة يهتم بها ويشعر أنها تشبع بعض الحاجات عنده, وبعضهم 

عضهم يتوسط في يتوسط في المشروع الذي تريده المنظمة أياً كان, وب

 المشروع الذي يريده المتبرع فقط.
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فوسيط لمرة واحدة يختلف عن حليف  حسب عدد الوساطات وديمومتها: -4

استراتيجي للمنظمة ووسيط لمتبرع واحد يختلف عن وسيط في مدينة 

 كاملة.

فوسائل وآليات وأعراف  حسب جنس الوسيط رجالً كان أو امرأة:  -2

 وسيط الرجل إلى الوسيط المرأة.التعامل قد تختلف من ال

وبتداخل هذه التقسيمات يتضح تعقد أسلوب التعامل مع الوسطاء, إذ يجب 

مراعاة جميع ما سبق, ولكن يمكن وضع بعض السياسات لهذا التعامل وهو المبحث 

 التالي.

 سياسات للتعامل مع الوسطاء:  -4

ين أصنافهم وأنماطهم يحتاج إلى التفريق ب -كما تقدم  -التعامل مع الوسطاء 

المختلفة, ولكن يمكن وضع بعض السياسات العامة للتعامل معهم حسب أصنافهم, 

 وذلك على النحو التالي: 

ينبغي التعامل مع الوسيط المتطوع كالتعامل مع المتبرع سواء بسواء,  -1

فهو متبرع بوقته وجهده باإلضافة إلى المال الذي أحضره من المتبرع, 

قت ينبغي أن يعامل كمشارك في المنظمة وهو توازن يحتاج وفي نفس الو

 إلى انتباه .

أال يتحول التعامل مع الوسيط بأجر إلى نوع من المقابلة كالعمل  ينبغي -5

الربحي, بل يؤكد على اإلخالص هلل والتجرد, والتأكيد أنه ليس المقصود 

بأجر مخفي الربح فالعمل خيري ابتداًء, كما ينبغي أن يكون أجر الوسيط 

 عن المتبرع حتى ال يفقد ثقته فيه.

تعتمد بعض المنظمات خاصة في الدول المتقدمة على شركات وسيطة  -0

لجمع المال بمبلغ مقطوع أو بنسبة , وعند استخدام مثل هذه الشركات 

 فيجب التأكد من سمعتها حتى ال يساء للمنظمة.

لغ مقطوع, وأضعف إعطاء نسبة للوسيط أقوى في األثر من إعطاء مب -4

 في الوالء للمنظمة والتجرد للعمل, فينبغي تقدير األمور بقدرها.

الوسيط المتطوع أكثر تأثيراً على المنظمة من الوسيط بأجر, وينبغي  -2

 إكرامه بالحوافز المادية وغير المادية تنشيطاً وحفزاً له. 

من مستوى تبني رسالة المنظمة وثقافتها وأهدافها من الوسطاء يرفع  -6

كفاءتهم جميعاً ومن مستوى كفاءة المتطوع أكثر, كما يقلل من مستوى 

التأثيرات السلبية للوسطاء على التسويق والمنظمة, ويرفع من مستوى 

 التأثير اإليجابي على المنظمة.

كلما قرب الوسيط من المنظمة كلما كان تأثيره عليها أكبر, وأصبح  -7

ها ورسالتها, وكلما بعد أصبح تأثيره أقل على لزاماً عليها أن تكسبه ثقافت

 المنظمة وتأثره بها أقل. 

كلما كانت الرسالة التسويقية وشعاراتها أقوى استطاعت أن تنفذ عبر  -8

عدد أكبر من الوسطاء دون أن تفقد بريقها وقوتها, فإذا كانت المنظمة قوية 
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ر من الوساطات في تسويقياً تستطيع أن ينفذ تأثيرها وخدماتها إلى عدد أكب

السلسلة المتتالية, واستطاعت أن تستفيد من تأثيراتهم اإليجابية على عملية 

 التسويق في المنظمة.

إدارة سالسل متسلسلة ومركبة ومعقدة يحتاج إلى نوع من االنفتاح في  -9

التعامل والصراحة والوضوح في المبادئ, حتى تزيد مكاسب التأثيرات 

 التأثيرات السلبية. اإليجابية وتقل خسائر

تفعيل الوسيط بحيث يكون ألكثر من متبرع أو وسيط آخر يزيد من  -13

تعقد السالسل مما يزيد من صعوبة إدارتها, لكنه يزيد من عدد الوسطاء 

 والمتبرعين للمنظمة ويزيد من كفاءة استغالل الوسيط.

زاماً على كلما كان الوسيط أكثر تبنياً لرسالة وثقافة المنظمة كان ل -11

المنظمة أن تعطيه صالحيات ومسئوليات أكبر, ألن تأثيره سيكون إيجابياً, 

وكلما كان أبعد عن رسالة المنظمة وثقافتها كان لزاماً عليها أن تكون حذرة 

 في تمثيله المنظمة أمام المتبرعين.

ينبغي أن يعطى المتبرعون والوسطاء من المعلومات ما يجعلهم  -15

ضايا المنظمة, ال مع القضايا التي تهم المتبرعين أو يتفاعلون مع ق

 الوسطاء.

ينبغي توجيه الوسطاء للمشاريع التي تحتاجها المنظمة ليقوموا  -10

بعرضها على المتبرع, وال تترك هذه القضايا دون تحديد أو بتحديد الوسيط 

 نفسه.

هذا  ينبغي أن يكافأ الوسيط الذي يتفاعل مع قضايا المنظمة, ويكون -14

 من المقاييس التي يقاس بها والؤه للعمل.

الوسيط الذي يسوق للمنظمة ما ال  -بل ربما إيقاف-ينبغي التصدي  -12

 تريده من المشاريع أو يسيء تمثيلها أمام المتبرعين.

يجب محاولة رفع مستوى والء الوسيط للمنظمة بشتى الوسائل  -16

 والطرق الممكنة.

تى يكون وسيطاً دائماً بكفاءة عالية ثم عامالً يجب الترقي بالوسيط ح -17

أو مشاركاً في مجالس إدارة الجمعية, وال يحصل ذلك إال بالتخطيط الجيد 

لمثل هذه األمور, ومثل هذا الوسيط هو أفضل من يمكن أن يوظف في 

 إدارة التسويق أوفي إدارة العالقات العامة في المنظمة.

ملهم مع الوسيط إذا كان امرأة في ينبغي تحذير المسوقين في تعا -18

 تجاوز المتعارف عليه من ثقافة المجتمع وأعرافه وفضائل الخلق.

يجب على إدارة التسويق التي تتعامل مع وسيطات فتح قسم للتسويق  -19

النسائي أو وضع من يجيد التعامل معهن دون أن يتأثر تأثراً سلبياً في 

اد تسويقية تتناسب مع النساء حتى تعامله معهن, كما يجب عليها تجهيز مو

 يمكن أن تستخدمه الوسيطة مع المتبرعات.
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من المستحسن إذا كانت الوسيطة امرأة أن يكون زوجها أو أخوها أو  -53

أبوها من الوسطاء كذلك, مما يسهل عملية التنسيق خاصة في المجتمعات 

 المحافظة.

لهم وتأخذ النساء ما توزع المشاريع بحيث يأخذ الرجال ما كان أنسب  -51

كان أنسب لهن, فالمشاريع النسائية من المستحسن أن تسوق في أوساط 

 نسائية بواسطة وسيطات.

وضع قنوات لتوصيل رسالة المنظمة للنساء الالتي قد يكن أبعد عن  -55

المنظمة, خاصة إذا كانت المنظمة ليس لها فروع نسائية, مما يجعل 

 بعض األماكن المحافظة.حضورهن للمنظمة غير ممكن في 

وعموماً تبقى هذه سياسات عامة في التعامل مع الوسطاء والحكم التفصيلي لكل 

 وسيط مناط بخبرة المسوق وكفاءته وبشخصية الوسيط ووضعه وثقافته ونمطه.

 تأثير المنافسين:  -هـ

ليس هناك تعارض بين التكامل والتنافس, فالمنظمات الخيرية يكمل بعضها 

تكمل هي بمجموعها مؤسسات المجتمع, وفي نفس الوقت يمكن أن تتنافس بعضاً, و

 في الخير وتتسابق فيه, ولدراسة هذه القضية نحتاج أن نتأملها من عدة محاور : 

 مفهوم التنافس في العمل الخيري:  - 1

ال شك أن مفهوم التنافس والتسابق يختلف هنا عن مفهومه في العمل الربحي, 

تنافس أوالً ؟ ما هي وجوه االختالف بين التنافس الخيري والتنافس فما هو مفهوم ال

 الربحي؟! وما هي وجوه التشابه ؟!.

إن التنافس من الطبائع التي جبلت عليها النفوس, كما أنه من الصفات اإلنسانية 

التي تشحذ الهمم وترفع من مستوى األفراد والمنظمات سواًء كانت ربحية أم غير 

 ربحية.

عب جداً وضع تعريف محدد لمصطلح المنافسة, نظراً لتنوع ومن الص

تخصصات الباحثين وتباين اتجاهات واهتمامات كل مجموعة منهم, ولكن يمكن 

بأنها االستخدام الهادف للموارد وفقاً لدرجة عالية من  تعريف التنافس والتنافسية:

ية, أو يمكن التفكير في السبب والتأثير المنتظم في نظام بيئة العمل الطبيع

 بأنها القدرة على الصمود أمام المنافسين بغرض تحقيق األهداف. تعريفها:

ويالحظ من التعاريف السابقة أنها تصلح أن تكون للمنظمات الخيرية كصالحها 

ألن تكون للمنظمات الربحية, لكن المنافسة في العمل الربحي عادة ما تكون مرتبطة 

في العمل الخيري  -أو يفترض أن تكون  -ن باألرباح بشكل مباشر, بينما تكو

مرتبطة بالمبادئ والرساالت واألفكار أكثر من ارتباطها باألموال فالمنظمات 

الخيرية ما قامت لتجمع أمواالً أكثر, بل قامت لتقدم للمجتمعات واألفراد خدمات 

ال  أكثر, لكن مع ذلك قد تبقى حظوظ للنفس لدى المنظمات الخيرية والعاملين فيها

 يمكن إغفالها أو تناسيها.

ويمكن توضيح ذلك أكثر بذكر مظاهر التفاعل االجتماعي, التي تمثل أنماطاً 

 سلوكية جوهرية في حياة المنظمات واألفراد, وهي: 

) أ ( التعاون: ويقصد به محاولة تحقيق أهداف مشتركة. وإدراك الفرد عدم 

األساسي وراء محاولته قدرته على تحقيق األهداف لوحده يعتبر الدافع 
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اضطرارياً ال  -أحياناً  -التعاون مع اآلخرين, مما يعني أن التعاون يكون 

 اختيارياً.

ن محدودية المتنافس عليه وندرته, فلو وهو التفاعل الناتج م )ب( المنافسة:

كان هناك وفرة في المتنافس عليه لما تم التنافس, ويمكن فهم المنافسة 

 بالنظر إلى نفسية المباري في المباراة فمكسب خصمه يعتبر خسارة له.

وهو مظهر تنافسي, لكن يختلف عن التنافس بأن فيه محاولة  )ج( الصراع: 

إنهاءه وتصفيته, وهو ليس  -أحياناً  -ه, بل لتحطيم الخصم والظهور علي

ضرراً محضاً كما يبدو بل فيه مظهراً من مظاهر اقتالع غير الصالح 

 ومظهراً من مظاهر التوازن.

وهو سلوك يلجأ إليه األفراد وتلجأ له المنظمات في  )د( التكيف أو التوفيق:

طيراً على حالة حدوث تغييرات في البيئة المحيطة تجعل الصراع أمراً خ

جميع المتصارعين, مما يجعلهم يلجؤون لسلوك وقتي يؤجل الصراع 

 ويخفيه إلى حين, لكنه ال ينهيه ويلغيه.

لما يفعله اآلخرون والتبعية لهم سواء كانوا أشخاصاً أم أفراداً,  )هـ( التقليد:

وسواء كان التقليد مقصوداً أم غير مقصود من المقلَّد أو المقلٌّد, مما يعني 

 نازل المقلد عن حب السيطرة أو عدم استطاعته ذلك.ت

وجميع المظاهر السابقة توجد في المنظمات الخيرية كما توجد في المنظمات 

يتقلب أسلوب التفاعل من مظهر آلخر ألسباب طارئة على  -أحياناً  -الربحية, وربما 

تفكير البيئة بصفة عامة أو على السوق بصفة خاصة أو لتغير وقع في أسلوب ال

 والرؤية, ويمكن تصوير ذلك كالتالي: 

ويمكن تمييز التنافس في المنظمات الخيرية عن غيره من المنظمات الربحية 

 بمميزات كثيرة, منها: 

أن التنافس في العمل الخيري ميدانه الرئيس األفكار والمبادئ, ال  -1

 األموال والمبالغ, بخالف العمل الربحي.

س في العمل الخيري تختلف عن نظرته إلى التنافس نظرة المجتمع للتناف -5

في العمل الربحي, ففي حين أن المجتمع يرحب بالتنافس الربحي بل ويدعو 

له تجد أن كثيراً من الناس يعتبر أن التنافس في العمل الخيري نوعاً من 

التنافس المذموم الذي يفسر بأنه حظوظ للنفس وبأنه تشتيت للجهود , حتى 

يفاً يقصد منه إثارة الحماس وتقديم خدمات أكثر وأفضل وإن كان شر

 للمجتمع.

تأثر نظرة العاملين إلى المنظمة أوالتنافس أيضاً, بالطريقة التي تنافس  -0

بها المنظمة وبنظرتها للمنظمات األخرى وبرؤيتها لنفسها وللمنظمات 

 األخرى وطبيعتها الفكرية.

من تأثر األعمال الربحية التي  تأثره باألغراض الشخصية الخفية أكثر -4

 يكون لألرباح فيها التأثير األساس.
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ال يوجد احتكار في العمل الخيري أو براءة االختراع, وحتى لو وجد  -2

تضييق على تصاريح المنظمات الخيرية في بلد ما, فعادة ما تنشأ منظمات 

 خيرية خفية أو غير مصرحة أو عالمية, مما يجعل احتمال دخول منافس

 جديد قوياً جداً.

تمايز كبير في المنتجات النهائية من وجهة نظر  -في الغالب-ال يوجد  -6

المتبرع أو المتطوع , فكفالة اليتيم مثال تعتبر لدى المتبرع شيئاً واحداً لدى 

أي منظمة, وإن ميز المتبرع بين المنظمات ميز بينها بالشعارات ال 

االجتماعية من المجتمع ككل بالحقائق, خاصة في ظل غياب الرقابة 

وأحياناً انعدام المتابعة والرقابة الفعالة من الجهات المسؤولة عن  وضعف,

 العمل الخيري, وقلة االهتمام لدى المتبرع أصالً.

وتتأثر المنظمات الخيرية بالتنافس والمنافسة تأثراً قوياً, خاصة في ظل كثرة 

ى هذه المنظمات بصفة عامة, العرض وقلة الطلب وهشاشة العمل المؤسسي لد

وتقلبات وتحكمات المتبرعين, ويمكن أن ندرس هذه التأثيرات من خالل دراستنا, 

للخطط واالتجاهات التسويقية في المنظمات الخيرية, ومن خالل دراسة الميزات 

 التنافسية التي تقدمها هذه المنظمات في تسويقها لمشاريعها.

 فس: اتجاهات وسياسات وبيئة التنا- 2

 إذا أرادت منشأة تحليالً كامالً لبيئتها التنافسية فيجب عليه دراسة, ما يلي: 

ويشمل تحديد نوعه وحجمه ومتطلبات النجاح  ضرورة تحديد السوق:  -1

 المستقبلية ومؤشراتها وما شابه ذلك, وهناك أربعة أنواع رئيسية للسوق: 

المتنافسين, والمنتجات ويوجد به عدد كبير من  سوق المنافسة الكاملة:  -

 التي ينتجونها متشابهة.

ويوجد به عدد كبير من المتنافسين ومنتجات  سوق المنافسة االحتكارية:  -

 شبه متشابهة ويمكن دخول أي منافس.

ويوجد به عدد قليل من المتنافسين كل منهم يتمتع  سوق احتكار القلة:  -

 خرون.بإمكانيات وحجم كبير ويعرف جيداً ما يفعله اآل

حيث تعمل منشأة واحدة في السوق, وال توجد أمامها أي  االحتكار الكامل: -

 قوة تنافسية أخرى.

 ويمكن تلخيص المنافسة حسب أوضاع السوق بالجدول التالي: 

 المنافسة في أوضاع السوق المختلفة ( :1-0جدول )

 االحتكار
احتكار 

 القلة

المنافسة 

 االحتكارية

المنافسة 

 الكاملة

 اع السوقأوض

 بعض األبعاد الهامة

 تفرد منتجات كل مؤسسة ال يوجد شبه متشابهة اليوجد فريدة

 عدد المنافسين كبير متوسط قليل ال يوجد

 حجم المنافسين صغير صغير أوكبير كبير ال يوجد

 سيطرة المؤسسة على السعر ال توجد قليلة قليلة مسيطرة
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ول والثاني غالباً, ولعل من وسوق المنظمات الخيرية منحصر في األ

أسباب ذلك االنفتاح العالمي وانهيار الحواجز بين الدول نتيجة التقدم الهائل 

في وسائل االتصال, وبالتالي فعلى المنظمات الخيرية العالمية أخذ ذلك في 

االعتبار عند قيامها بتخطيط عملياتها لتأكيد قدرتها على التنافس وتسويق 

 .ن في العالممشاريعها في كل مكا

بدءاً من تقييم األداء الكلي للصناعة, وتحديد  تحديد المنافسين:  -5

االختالفات بين المنشأة وبين المنافسين والمغريات البيعية والميزات 

التنافسية لكل منهم, ومعرفة معلومات موسعة عن المنظمات المنافسة, ولو 

لة بالسوق الذي تتعامل كان ذلك باالستخبارات التنافسية, وبالبقاء على ص

 معه, وقراءة كل النشرات المتصلة بالموضوع, وما إلى ذلك .

وتتضمن تحديد نقاط القوة والضعف في  تقييم سياسات وبرامج المنشأة:  -0

السياسة والبرامج التسويقية ومدى مواءمتها للسوق, وفحص بيئة المنظمة 

 طرأت على البيئة.واألهداف واالستراتيجيات, وتحديد التغيرات التي 

لمواجهة المنافسة, وتحديد  تحديد هيكل الخطة االستراتيجية: -4

االستراتيجيات التسويقية التي تريد المنظمة أن تمارسها. هذه 

االستراتيجيات التي يمكن ممارستها في المنظمات الخيرية ليكون لها 

عاً لها الريادة بين المنظمات الخيرية ويكون ما سواها من المنظمات تاب

يقلدها ويحاكيها, ومن األفضل أن تكون األولى بدالً من األحسن كما ينص 

قانون الريادة التسويقية , أو كما يقول المدير التنفيذي لشركة جنرال 

إلكترك: "عندما تكون رقم أربعة أو خمسة يصيبك التهاب رئوي إذا عطس 

 . ومن هذه االستراتيجيات: "رقم واحد

بالبحث عن متبرعين جدد ووسطاء جدد,  يع النطاق:استراتيجية توس -

وتوسيع شبكات االتصال بهم, وزيادة استخدام وسائل اإلعالم, والبحث عن 

وسائل جديدة وخدمات ومميزات جديدة, بل ومناطق ودول جديدة للتسويق 

. 

والبقاء في المركز الريادي  استراتيجية حماية نصيب المنظمة في السوق: -

, ويتم حماية وضع المنظمة بالدفاع عن -أحياناً -ول إليه أصعب من الوص

الوضع الحالي للمنظمة, وتعطي اهتماماً خاصاً للجوانب الضعيفة فيها, 

ويتعدى ذلك إلى الدفاع من خالل االبتكار والتوسع أو التخصص أومن 

خالل الهجوم على األفكار المحاربة لها. وينبغي للمنظمة أال تنجر إلى 

المنظمات الخيرية األخرى التي توافقها في رسالتها, وينبغي  الهجوم على

أن تهتم المنظمة بمتبرعيها لكي تحمي نصيبها في السوق, وأن تتفنن في 

خدمتهم فهم ال يعلنون عن شكواهم في الغالب, حيث تشير اإلحصائيات إلى 

% فقط 4% من المتبرعين غير الراضيين ال يعلنون عن شكواهم, و96أن 
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تبرعين الغاضبين يمكن استعادة ثقتهم, وكل متبرع غاضب يخبر في من الم

 .-طبعاً من غير أفراد المنظمة-شخص غيره بذلك  10المتوسط 

استراتيجية زيادة المشاريع وتنويعها: لتوافق رغبات المتبرعين وتنوعهم,  -

وبهذا تكون متواجدة في جميع مجاالت السوق الخيري وميادينه , مما يعني 

األعباء اإلدارية والتسويقية على المنظمة, ويجب مالحظة أنه ليس  زيادة

دائماً زيادة وتنويع المشاريع يوصل للريادة, بل ربما كانت الريادة 

بالتخصص , ونبذ كل ما من شأنه أن يجعلك الرقم أربعة أوخمسة في 

السوق مما يعني خدمة للمجتمع أكبر, فبنفس القدر الذي ينظر الناس فيه لك 

أنك تركت عمالً خيراً يمكنك القيام به ينظرون إلى نجاحك وتميزك في ب

 مجال تخصصك.

كما ينبغي للمؤسسات الخيرية التعاون فيما بينها حيث أنه مطلب أساسي حثت 

عليه الشرائع, ويجب التأكد من أنه قد يكون الخالف خالف تنوع ال خالف تضاد, 

هل يجب على المنظمة أن تشعر بالقلق  ة:وهنا تثار مسألة هامة في المنظمات الخيري

حول نصيبها من السوق ؟! أو حول تعرض تفوقها للتهديد ؟! وال شك أن األصل أن 

المنظمة إنما أنشئت استجابة لحاجة الناس وللتعاون مع المجتمع كله بجميع منظماته 

مع في رسالة واحدة وال بأس بالمنافسة لكن يفترض أن يكون على أساس خدمة المجت

ال على ممارستنا التي اعتدنا عليها ويجب أال تتحول المنافسة إلى نوع من أنواع 

 الصراع.

وهذا يعني أن على المنظمة الخيرية أن تقود السوق في قطاع واحد على األقل, 

إن لم يكن في جميع القطاعات في منطقتها, و إال قد تكون تابعة لغيرها محاكية له, 

القوى مع بعضها بعضاً يؤثر في مزيج المؤسسة بالكامل, كما يعني أن تفاعل هذه 

 مما يعني تأثيراً على جميع العمليات التسويقية.

كما ال بد من القول أنه على المنظمات الخيرية التي ترغب في المحافظة على 

رسالتها ومبادئها مراقبة سياساتها التسويقية وبيئتها التنافسية حتى ال تنجر إلى 

 أنها أن تؤثر على قدرتها التسويقية أو كفاءتها المنهجية.ممارسات من ش

 الميزات والفرص التنافسية في المنظمات الخيرية:  - 3

ظل سائداً ولفترة طويلة مفهوم الميزة النسبية مصاحباً لنظام المنافسة, ومع 

احتدام المنافسة ظهر مفهوم جديد وهو الميزة التنافسية ليكشف عن قدرة المنظمة 

احتالل موقع الصدارة والسبق والريادة في مجال أعمالها, والفرق بينهما أن على 

األول نسبي بخالف اآلخر. كما أن األول مجرد تكتيكات بينما اآلخر استراتيجياً, كما 

يمكن مالحظة أن الميزة النسبية قد تكون عند هذه المنظمة ومثلها عند تلك, أما 

متلكون الصدارة لمميزات لديهم ال يشبهها ما عند الميزة التنافسية فأصحابها قلة, وي

 غيرهم.

يستطيع المستهلك أن يختبر السلعة الملموسة بسهولة, ولكن ال يستطيع المتبرع 

اختبار ما تبرع له بنفس السهولة ألنه أقرب إلى الخدمة منه إلى المنتج وهو أيضاً 

التنافسية في العمل  خدمة ليست مقدمة له حتى يشعر بها, مما يجعل إظهار الميزة

الخيري أصعب, حيث يصعب تحديد طبيعة الخدمة المقدمة للمرء, فما بالك بالخدمة 

 التي يدفع قيمتها الشخص لشخص آخر قد ال يكون يعرفه. 
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وتظهر سمات الميزة التنافسية التي يمكن أن تقدمها المنظمات الخيرية فيما 

 يلي: 

 ن والتطوير.الجودة األعلى والمستمرة في التحسي -1

 الوقت األمثل في تنفيذ التبرع وطلبه. -5

 العناية األفضل واألشمل بالمتبرع والمتطوع والوسيط. -0

 المرونة والتحديث الدائمين في التنظيم والعمليات والمنتجات. -4

 العالقة الفعالة بالمجتمع والوجهاء والمستفيدين. -2

 التكلفة األقل بما يحقق سعراً تنافسياً. -6

وبإمكان المنظمة أن تركز على أي واحدة أو أكثر مما سبق, وسيكون لهذا 

 االختيار أثره على جميع العمليات التسويقية داخل المنظمة.

  ويمكن توضيح بعض هذه اآلثار ودراستها بالتالي:

وهذا الخيار سيجعل  الجودة األعلى والمستمرة في التحسين والتطوير:  -1

عايير صارمة في الجودة, كما سيجعل التسويق يركز المنظمة في التزام بم

 على مفاهيم الجودة وعرض مظاهرها لدى المنظمة.

وهنا ال بد من سرعة إنجاز العمل  الوقت األمثل في تنفيذ التبرع وطلبه: -5

وتقاريره والتغذية المرتدة للمتبرع, سواء في التنفيذ أو إخبار المتبرع بذلك, 

 بكات في االتصاالت والمالحظة الدقيقة لها.مع االهتمام بتقصير الش

برصد ميزانية  العناية األفضل واألشمل بالمتبرع والمتطوع والوسيط: -0

للعناية بهم وجعلهم من أهم أعمال المسوق وبرامجه مع إعطاء عناية 

 خاصة للمتبرعين والوسطاء الكبار.

مما  تجات: المرونة والتحديث الدائمين في التنظيم والعمليات والمن -4

يجعل المنظمة في تغيير مستمر لهياكلها وعملياتها وبرامجها بما يتالءم مع 

 متطلبات السوق.

مما يعني مد الجسور  العالقة الفعالة بالمجتمع والوجهاء والمستفيدين:  -2

مع جميع فئات المجتمع واالهتمام باالتصاالت الخارجية وشبكات االتصال 

 ها إن لزم األمر.بتكثيفها وتقويتها وترميم

وهذا يعني االقتصاد في الصرف  التكلفة األقل بما يحقق سعراً تنافسياً:  -6

وتقليص التكاليف التسويقية وغيرها, وحساب تكاليف المشروعات حساباً 

 اقتصادياً دقيقاً, والتركيز على ذلك.

أن وعموماً ليس بين الميزات التنافسية السابقة أي تعارض, ولذا فمن الممكن 

تحاول المنظمة الوصول إلى جميعها وإن كان مثل ذلك صعباً جداً, ألن قدرة التركيز 

عند الجهاز التسويقي قد تقصر عن ذلك, كما يمكن مالحظة أن ذلك يعني االهتمام 

 بتنمية ورفع مستوى جميع القدرات والموارد المتاحة للمنظمة, سواء كانت: 

 قدرة معلوماتية.

 قدرة تنظيمية.

 قيادية وإشرافية. قدرة

 قدرة تسويقية.
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 قدرات تمويلية استثمارية.

 قدرات بشرية.

ويمكن للمنظمة اليقظة استغالل هذه الميزات التنافسية وغيرها لخلق فرص 

تسويقية لها. وال شك أن ذلك عملية ليست باليسيرة, ولكن يمكن أن يحصل ذلك من 

  خالل استغالل ثالث مواقف تنشأ منها فرص تسويقية:

مثل ما إذا كانت هناك قضية مثارة  عرض مشاريع مطلوبة جماهيرياً:  -1

عند الرأي العام كقضية كسوفا أو البوسنة والهرسك أو الشيشان أو فلسطين 

عندما تثار إعالمياً أو قضية محلية كزلزال أو جائحة أو مرض منتشر أو 

ر من تفاعلهم ما شابه ذلك, والناس يتفاعلون مع قضية الساعة الراهنة أكث

مع القضايا طويلة األمد, وهذه فرصة للمنظمة الخيرية للتعرف على 

المتبرعين والوسطاء ومد الجسور معهم لالستفادة منهم في القضية المثارة 

 وفي غيرها, كما أنها فرصة للتعريف بنفسها وبرامجها وإنجازاتها.

كأن يعرض  عرض مشروع موجود ومعروف بأسلوب جديد راق:  -5

مشروع خيري معروف بقالب جديد, كالجمع لمشروع وقف خيري بتقسيمه 

أسهماً على غرار شركات المساهمة, أو وضع محفظة خيرية يتم التوزيع 

منها على عدد من المشاريع , أو تقسيط الدفع على المشروع إلى عدة 

دفعات مجدولة أو تغيير في مسمى المشروع وشعاره, أو تغيير طريقة 

ذه, أو غير ذلك , والفكرة في ذلك هي االستماع للمتبرعين عمله وتنفي

والوسطاء ومعرفة اإلشكاليات التي تمنعهم من التبرع والمتناقضات 

الموجودة لديهم للوصول إلى طريقة عرض جديدة, وما أحب الناس لكل 

 جديد !!.

ويمكن التعرف على المشاريع  عرض مشروع جديد أو خدمة جديدة: -0

من الممكن أن يطلبها المتبرع من المتبرعين والوسطاء  الجديدة التي

مباشرة بالحديث معهم وسماع اقتراحاتهم, إال أن المتبرع والوسيط ال يمكن 

أن يعرف في الغالب كل ما يريد, فلم يكن الناس مثالً يعرفون سابقاً أنهم 

يحتاجون لمسجالت أو فيديو حتى وجدت, مما يجعل على المنظمة عبًء 

في النظر إلى االحتياجات التي يطلبونها, والنظر إلى التركيبة النفسية  كبيراً 

والعقلية واالجتماعية لهم, ثم بعد ذلك يأتي الجهد االبتكاري, وذلك يتطلب 

أن يكون لدى المسوق القدرة على السماع من المتبرعين بنفسية منفتحة, 

راح والتفكير, والتعاطي مع أفكارهم بجدية أكثر, بل وتشجيعهم على االقت

ولن يتفاعل أحد مع مشروع أكثر مما يتفاعل صاحب الفكرة والمشروع 

 معها.

مثل هذه األمور والتصورات التنافسية قد تفرض على المؤسسة الخيرية بعض 

 األمور, مثل: 

) أ ( الدخول في مشاريع ال تريد أصالً الدخول فيها لكن تضطر للدخول 

يرياً, وال بأس في ذلك إذا كان ال يتعارض فيها, نظراً ألنها مطلوبة جماه
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مع أهداف المنظمة ورؤيتها لنفسها, لكن ينبغي الحذر من تقلبات األهداف 

 والرؤى على حسب أهواء وظروف المجتمع المحيط بالمنظمة.

)ب( التركيز على االبتكار والتجديد والسماع للمتبرعين والوسطاء والعيش 

تكون المنظمة في وسط السوق الخيري معهم واالهتمام بآرائهم, بحيث 

 تشعر بنبضه واحتياجاته.

)ج( االستفادة من التنافس في زيادة تماسك المؤسسة, والحذر من أن يؤدي 

 ذلك إلى التنافر والنزاع الداخلي بين إدارات المنظمة وأفرادها.

)د( وضع نظام لحث المتبرعين والوسطاء على االقتراح, وآلية لجمع هذه 

 حات لتكون في مكان واحد وال تضيع خالل شبكات االتصال.االقترا

)هـ( معرفة القدرات الموجودة في المنظمة ومحاولة تنميتها واستغاللها 

 استغالالً جيداً.

)و( معرفة قدرات الشركات المنافسة ومشاريعها وابتكاراتها وسياساتها, 

 واالستفادة منها.

بالقيمة المعروضة من )ز( التخطيط لخفض قيمة المشاريع مقارنة 

 المنظمات األخرى.

)ح( التأكيد على الجودة وبرامجها, في جميع مجاالت المنظمة ووضع 

 برامج إلظهار هذه البرامج وآثارها للمجتمع.

)طـ( التعامل بحكمة مع المنظمات الخيرية األخرى بحيث يبقى التعاون 

التحزب  والتنافس الشريف هو األصل في ذلك,وال ينقلب إلى نوع من

 والتصارع فيما بينها.

)ي( الحرص على السرعة في العمليات التسويقية والتنفيذية, والحرص 

 على السبق إلى قيادة السوق من جميع النواحي.

كثيراً ما تحيى منظمات خيرية بسبب المنافسة التي تصقل همتها  وأخيراً:

دة عملياتها وسرعتها وتقويها, وتقوي التماسك الداخلي بين أعضائها, وتحسن من جو

وترابطها, وكثير ما يكون التنافس سبباً في غياب الرؤية والبعد عن الرسالة, بل 

والتخبط واالرتجالية والتبعية لجهة أو ألخرى, لذا كان لزاماً االهتمام بأن يسلط 

الوعي على هذه اآلثار حتى نستفيد منها وال تكون وباالً على منظماتنا من حيث 

 شعر. نشعر أوال ن

 تأثير المستفيدين -و

إن جميع ما ذكر وما لم يذكر عن المنظمات الخيرية يصبح عديم الجدوى ما لم 

يستفد منه المستفيد النهائي الذي أقيمت المشاريع وسوقت من أجله, بل من أجله 

وجدت هذه المنظمات أصالً, فينبغي أال يكون وجود المنظمات الخيرية نوع من 

ين الناس بل يجب أن يكون وجودها مرتبطاً بخدمة المستفيد الترف والمباهات ب

النهائي وحاجياته المختلفة, فعلى المنظمات الخيرية أن تفكر فيما لو كانت هي 

ويمكن دراسة ذلك  المستفيدة, كيف سترغب أن تكون مشاريعها, وما هي مواصفاته.

 من عدة أوجه : 

 مفهوم المستفيد في العمل الخيري:  -1
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ما يذكر لفظ المستفيد في منظمات الخدمات ال في منظمات السلع حيث وعادة 

يستبدل بلفظ مستهلك, وعموماً منظمات العمل الخيري تقدم خدمات وأمور ملموسة, 

وإن كان يغلب عليها تقديم الخدمات أكثر من السلع ولذا استخدمنا تعبير المستفيد, ولم 

شابه إلى حد كبير في منظمات العمل نستخدم تعبير المستهلك, وإن كان األمور تت

 الخيري.

وتحديد المستفيدين من المشروع خطوة من خطوات البدء وعملية مستمرة 

طوال المشروع, إذ أن بعضهم ال يظهرون إال عند التنفيذ وبعضهم في نهاية 

المشروع, ثم ينبغي تحديد األهمية النسبية لمختلف المستفيدين, ومقدار تأثيرهم على 

 ع.المشرو

كما أن المستفيد في منظمات الخدمات الربحية هو الذي يدفع ثمن الخدمة, 

ما يكون ليس  -بل غالباً  -بخالف ما يتم في المنظمات الخيرية, إذ أن المستفيد ربما 

هو الذي دفع تكلفة الخدمة المقدمة له على األقل لم يدفعها بالكامل, بل كثيراً ما يكون 

خدمة المقدمة له, وربما كان الذي دفع تكلفة البرنامج ال يعرف من دفع تكلفة ال

 الخيري في منطقة أو دولة والمستفيد في دولة ومنطقة أخرى.

نتج عن ذلك أن هناك طرفان تتعامل معهما المنظمة إلقامة مشاريعها, فهي 

تتعامل مع المتبرع برغباته ورؤيته وانطباعاته, وتتعامل مع المستفيد النهائي 

حتياجاته التي قد تختلف عن رؤية المتبرع واحتياجاته, بل ربما تتضاد برغباته وا

معها, كل ذلك يتفاعل مع رؤية المنظمة لنفسها ولعملها وأهدافها من إقامة مثل هذا 

 البرنامج الخيري, مما يجعل تفاعل هذه األمور الثالثة معقداً جداً.

       ويمكن تصوير هذه العالقة بالشكل التالي: 

ن تناول تأثير المستفيد على تسويق المشاريع الخيرية من خالل توضيح ويمك

العالقة بين المستفيد والمنظمة وحاجات المستفيد , وهذا ما سنتناوله ونتطرق إليه في 

 المباحث التالية.

 طبيعة العالقة بين المستفيد والمنظمة: - 2

ة يمكن التمييز هناك أنواع من العالقات بين المستفيدين والمنظمات الخيري

 بينها, منها: 

ويحدث ذلك إذا كانت المنظمة تقدم  ) أ ( العالقة التفاعلية البعيدة أو القصية:

برامجها للمستفيد من خالل وسيط, كأن يكون جمعية خيرية أخرى, أو من 

خالل مؤسسات أخرى, كما يحدث أن تقدم المنظمة الخيرية للفقير بطاقة 

ت التجارية, وال يأتي المستفيد للمنظمة تموين تصرف من بعض المحال

 الخيرية إال في نهاية السنة لتجديد البطاقة التموينية, أو ما شابه ذلك.

حيث يكون المستفيد على  )ب( العالقات التفاعلية المباشرة والشخصية: 

اتصال مباشر وشخصي مع المنظمة, فيتفاعل معها مباشرة بصفته 

 الشخصية.

حين يكون المستفيد على  لية القريبة غير المباشرة: )ج( العالقات التفاع

عالقة بالمنظمة ولكن ليس بشكل مباشر, كتفاعل المنظمة مع طالب 

المدرسة أو المعهد أو المركز الخيري, وتفاعل المنظمة مع ولي أمر اليتيم 

 وما شابه ذلك.
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 كما يمكن تصنيف هذه العالقات إلى: 

 عالقات طويلة األمد. -

 قصيرة األمد.عالقات  -

وطبيعة تصنيف هذه العالقة ينطبع على قوة تأثيره على المنظمة وبرامجها 

 وتسويقها.

فإذا كانت العالقة أقرب وأكثر في المباشرة وأطول تفهمت المنظمة حينها 

حاجات المستفيدين , وكان ضغط المستفيدين عليها أكبر, وإذا بعد المستفيد أو كان 

ان أبعد عن التأثير, وكان تفهم المنظمة الحتياجاته أصعب التعامل معه غير مباشر ك

 وأقل.

ويمكن توضيح خواص العالقة بين المنظمات والمستفيدين بذكر أبرز خواص 

 هذه العالقات: 

فاالتصال بين المنظمة والمستفيد غالباً ما  ) أ ( العالقة التفاعلية الهادفة:

هدفا محددا من يحصل لغرض معين ومن أجل أن يحقق كل طرف فيه 

األهداف التي وجدت من أجلها العالقة , ويندر أن تجد أن هناك اتصاال 

غير محدد الهدف, كالزيارة للسالم أو للتعرف على االحتياجات بصفة 

 عامة.

)ب( أن مقدمي المشاريع الخيرية غالباً ما يكونون أكثر تعاطفاً بصدق, إذ 

ه التي يقدمها للمستفيد, ويأسف ال ينتظر أحدهم مقابالً على خدماته وبرامج

الباحث أحياناً أن يجد بعض مقدمي البرامج الخيرية أقل عناية بالمستفيد 

واهتماماً باحتياجاته ألنهم ال يرجون منه شيئاً, وال يكون ذلك عادة إال من 

 الموظفين الذين ال يستشعرون العمل الخيري وال يتبنون أهدافه ورسالته. 

الغالب يمكن أن يطلق عليها عالقة الغرباء, حيث تتم )ج( أن العالقة في 

هذه العالقة في إطار من القيود والمحددات, مما ينتج عنه أن المستفيدين قد 

يفصحون عن معلومات تفوق بكثير تلك التي تحكم عالقاتهم االجتماعية 

للطبيب عن معلومات شخصية لم  -أحياناً  -األخرى, كما يفصح المريض 

 قرب الناس له.يبدها حتى أل

)د( أن المعلومات ذات العالقة بالمهمة غالباً ما تستحوذ على الجزء األكبر 

 من العالقة والحديث عند اللقاء.

وال تتعدى المهمة  )هـ( أن العالقة عادة ما تكون محدودة األفق واألبعاد:

إلى آفاق أخرى, فال تتعدى العناية بالمريض العناية بمرضه إلى مستوى 

 ه مثالً. تعليم

 حاجات المستفيدين: - 3

إذا كانت العالقة مباشرة وشخصية أكثر تمكنت المنظمة من معرفة حاجة 

المستفيد أكثر, كذا إذا كانت المنظمة أكثر معرفة بحاجات المستفيد, فإنه يكون لذلك 

 أثراً واضحاً في برامجها التي تسوقها. 

 وأهدافها أحوال خمسة هي: لحاجة المتبرع مع المستفيد مع رسالة المنظمة 
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أن تتوافق توقعات المنظمة مع المستفيد مع المتبرع: وفي هذه الحالة  -1

يمكن إرضاء جميع األطراف, ويسهل عملية تسويق المشروع وتنفيذه, 

وعادة ما تعلن الشعارات واألهداف ويكثر الحديث عنها وينص عليها في 

 جميع العمليات التسويقية للمنظمة.

توافق توقعات المنظمة مع المستفيد دون المتبرع: وفي هذه الحالة أن ت -5

تضطر المنظمة إلى أن تذكر للمتبرع الكالم العام, مما يفقد أقوالها 

وشعاراتها وتصرفاتها أثرها على المتبرع, وفي الغالب أن تخسر المنظمة 

ه, المتبرع ولو بعد فترة ما لم تستطيع أن تؤثر في ثقافته ورؤيته وقناعت

فالحقيقة تظهر عاجالً أو آجالً, وينبغي أال تعامل المنظمة المتبرع وكأنه 

يتبرع مرة واحدة ثم يختفي إلى األبد, بل يجب أن تبذل وسعها في الوصول 

 إلى توقعاته وأفضل منها, وعند ذلك يعود المتبرع مرة بعد أخرى.

يجعل  أن تتوافق توقعات المتبرع مع المستفيد دون المنظمة: مما -0

المنظمة تحت ضغط غير عادي, خاصة إذا كان المتبرع يعرف المستفيد 

ويقابله, فتضطر المنظمات إلى أن تغير من خططها وأهدافها وقد تفقد 

هويتها أو تتنحى عن المشروع وتتركه لغيرها أو تبحث عن مستفيدين 

كثير ومتبرعين آخرين, أما إذا كان المتبرع ال يعرف المستفيد وال يقابله ك

من المشاريع الخيرية فيؤول األمر إلى أن يأخذ صفة ما قبله وما بعده, فهي 

تفقد المتبرع مع المدى ما لم تغير ثقافته ورؤيته, وقد تشوه سمعتها من أثر 

 غضب المستفيد.

وعند ذلك تسهل  أن تتوافق توقعات المنظمة مع المتبرع دون المستفيد: -4

ال يعرف المستفيد, أما إذا كان يعرفه فيكون  عملية التسويق إذا كان المتبرع

الصراع بين المستفيد والمنظمة حول تثبيت قناعات المتبرع أو تغييرها, 

وقد يشعر المستفيد أن المشروع ال يحقق حاجاته وأنه ال يُسمع له, مما قد 

 يجعله يثير سمعة سيئة عن المنظمة تضر بها وبتسويقها لمشاريعها.

فإن حدث ذلك  توافق في التوقعات من األطراف الثالثة:أال يكون هناك  -2

فاألولى بالمنظمة بدل تسويق هذا المشروع أن تتوجه بنشر ثقافتها وتوضيح 

رسالتها والبحث عن مشروع آخر أو متبرعين ومستفيدين آخرين بدالً من 

أن تضيع وقتها في محاولة التوفيق بين أفكار متصارعة ألنه يجمع مشكلة 

 الرابع, مما يعني فقدان المتبرع وسمعة سيئة للمنظمة.الثاني و

 ويمكن تصوير ذلك بالشكل التالي: 

مما يعني أن على المنظمات تلمس حاجات المستفيدين وإرضائهم من أجل 

 تحقيق عدة أمور تسويقية

السمعة الحسنة في المجتمع, مما يؤدي إلى القدرة العالية على التسويق  -1

 في المجتمع.

المتبرع في الغالب إذ أن الغالب التوافق بين الحاجات بين المنظمة  رضا -5

 والمتبرع والمستفيد.
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الدعاية المجانية لبرامجها من خالل المستفيدين والحفز القوي للعاملين  -0

وللوسطاء وتقوية وترميم شبكات العالقات مع المجتمع بصفة عامة 

 والمتبرع بصفة خاصة. 

الل فهم احتياجاته والسعي فيها, ومن خالل عدة أمور ويتم رضا المستفيد من خ

 .أخرى منها

أن يكون هناك رصيد من الثقة بين المنظمة والمستفيد وإبراز الجانب  -1

الخيري للمنظمة وسعيها في حاجة المستفيد وأنها ما وجدت إال لذلك, وعدم 

ة الدخول في مهاترات قد تذهب المصداقية أو تصور للمستفيد أن المنظم

تستفيد من هذه األعمال الخيرية, مثل دخول المنظمة في أعمال أو مواقف 

سياسية حتى ال تفسر تصرفاتها على أنها لخدمة هذا أو ذاك التيار السياسي, 

 مما يفقدها ثقة شريحة كبيرة من المتبرعين والمستفيدين .

يل ما إمداد المستفيد ببعض المعلومات عن البرامج التي ستقدمها له وتعل -5

يراه, حتى يتفهم موقف المنظمة, وحتى تتمكن المنظمة من صياغة 

 تصوراته عن المشروع الذي سيستفيد منه.

توظيف عاملين ذوي مؤهالت عالية من حيث القدرة على التعامل مع  -0

الناس , وتحمل مشاكلهم والعطف عليهم والصدق معهم وعدم النظر إلى 

فالخدمة تتالزم مع مقدمها, وال يمكن  حاجتهم إال لسدها ال الستغاللها,

 الفصل بين جودة الخدمة ومن يقدمها .

إبراز النتائج للمجتمع بصفة عامة وللمستفيدين بصفة خاصة واعتبار  -4

ذلك من أهداف المشروع, فالمستفيدون ال يصدقون ما يكتب إن لم يروه 

 واقعاً أمام أعينهم أو سمعوه ممن رآه بعينه.

من خالل وضع برامجها  مادية وأخالقية اجتماعية جيدة:توفير بيئة  -2

واستقبال مستفيديها في بيئة مادية مدروسة ومناسبة, ومن خالل خلق بيئة 

 أخالقية واجتماعية جيده بين المستفيد والمنظمة.

عدم الضغط على المستفيدين فيما ال يريدون, وتقدير أضرار ذلك,  -6

اللهم بما ال يريدون وال يرغبون فيه ومقارنة هذه األضرار مع أضرار إخ

 وترغب فيه المنظمة.

  

 

 

-  
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 :ثالثاً: تأثير عوامل البيئة التسويقية الكلية على المتبرع والمنظمات الخيرية

  

تستجيب البيئة الكلية: هي البيئة المباشرة للمجتمع كله, ويجب على المنظمة أن 

وتتكيف معها, أما التأثير فيها فال يتم إال بعد أن تكون المنظمة من القوة بمكان, وهي 

تتفاعل مع البيئة الجزئية في تكوين إطار البيئة العامة للمنظمة, كما أنها تحيط 

بالمنظمة وبيئتها الجزئية, ويمكن دراسة تأثيراتها من خالل دراسة عواملها وقواها, 

 وهي:

 الدولة والقوى السياسية. عوامل -1

 العوامل االجتماعية. -5

 العوامل الدينية. -0

 العوامل االقتصادية.  -4

 العوامل الديموغرافية والطبيعية. -2

 العوامل التقنية. -6

       العوامل الثقافية. -7

 العوامل القانونية. -8

 عوامل العولمة. -9

 ونسلط الضوء على شيء من تأثير كل منها:

 تأثير الدولة والقوى السياسية: () أ 

التي توجد فيها المنظمة , فالمنظمة ضيف على سياسات ونظم الحكومة وتتأثر 

كثيراً بالمضيف, فطبيعة العمليات التسويقية يتداخل مع تلك القوانين والتشريعات 

والتعليمات التي تبررها الجهات الرسمية ذات العالقة, وتشمل هذه القوانين 

 ت ما يلي:والتشريعا

األنظمة والقوانين التي تقود البالد وتسيرها بصفة عامة وتقود العمل  -1

 الخيري وتسيره بصفة خاصة:

حيث لكل دولة من الدول مرجع ترجع إليه المنظمات الخيرية فيها, ففي بعض 

الدول ترجع المنظمات الخيرية لوزارة العمل والتأمينات االجتماعية وفي بعضها 

الشؤون اإلسالمية أو لوزارة الثقافة أو غيرها, بل في بعض الدول تجد ترجع لوزارة 

أن جزء من المنظمات ترجع إلى وزارة وجزء للوزارة األخرى, مما يعني اختالف 

األنظمة التي تتعامل معها المنظمات الخيرية, وهذا بدوره ينعكس على آداء 

 المنظمات الخيرية.

ول ال يوجد نظام واضح يرجع إليه, واألعجب من ذلك أنه في كثير من الد

وإنما العالقات الشخصية أو الحزبية أو القبلية أو المزاجية , أو غير ذلك وفي ضوء 

 ذلك تحدد قوانين ضبط عملها.

و نتج عن ذلك أن أصبحت الخيارات في القرارات في المسؤولين في 

ة ولها أن تفعل ما المنظمات الخيرية تنحصر في أمرين: إما تقوية العالقات مع السلط

تشاء, أو التضييق والتحجيم أو على األقل عدم القدرة على الحركة المدروسة لعدم 

 وجود نظام واضح.

 الوضع السياسي للدولة وطريقة الحكم فيه: -2

http://www.ba-hammam.com/%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_/%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%8B_%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1_%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9_.aspx
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طريقة الحكم في أي بلد تؤثر على أسلوب تفكير جميع الشعب أفراداً 

افة منظماته مع القضايا, إذ أنها ومنظمات, وعلى طريقة تعاطي الشعب والمجتمع بك

تشكل موجه للعقل الالواعي لألفراد وتشكل ثقافة المجتمع وترسم توجهات الشعب 

 وطموحاته. 

ومن هذه المنظمات السريعة القوية التأثر: المنظمات الخيرية التي تعبر عن 

الطرفين ؛الحكومة والشعب في آن واحد فهي فتحت بتصريح حكومي وتأخذ قوتها 

الدعم الشعبي لها, مما يعني أنها تتأثر بالوضع السياسي وطريقة الحكم من جهة  من

 الدولة ومن جهة أثر ذلك على الشعب.

فتميل المنظمات الخيرية في األنظمة الشوروية أو الديموقراطية إلى اإلنفتاح 

على الناس والتعامل معهم بشفافية ووضوح ,والحرص على الوصول إلى أكبر 

ة وأن تصبح موجهة للمجتمع بجميع شرائحة, بينما تميل المنظمات شريحة ممكن

الخيرية في الدول الدكتاتورية إلى المركزية والسرية واإلستهداف التسويقي 

والتالعب في الحسابات من أجل تحقيق األهداف التي تريدها إذا كانت الدولة 

 الدكتاتورية تمنع ذلك.

روية أو الديموقراطية على وضع مما ينتج عما سبق أن تحرص الدول الشو

قوانين أكثر صرامة في التعامل مع المنظمات الخيرية مما يضعف من قدرة 

المنظمات على تغير شيئ في الواقع السياسي أو التوجه الشعبي, كما ينتج أن تحرص 

الدول اإلستبدادية أو الدكتاتورية على عدم وضع أنظمة أو وضع أنظمة غير مالئمة 

حركة بدون ضوابط, أو نظم تمنع حتى تستطيع أن تتبين شيئا من السرية والسماح بال

وحتى تظهر بأنها لديها هامش من الحرية, وتترك لنفسها مساحة أن تغير أو تغلق 

 المنظمة التي ال تتناسب مع توجهاتها.

وهذا ما ينعكس على قدرة المنظمة على تسويق مشاريعها في بيئة يمكن أن 

, وأشد من التقييد أن يكون في بيئة تخشى في لحظة من قرار توجد أنظمة تقيدها

 تعسفي باإلغالق أو تغيير مجلس اإلدارة أو أي قرار تخشى منه المنظمة.

القوى السياسية األخرى ؛ طبيعتها وعالقتها مع بعضها وعالقة  -3

 المنظمة بها.

ة الوضع السياسي وما يتضمن من صراعات ديموقراطية أو مواجهات إعالمي

أو عسكرية له تأثيراته الواضحة على تسويق المشاريع الخيرية, حيث كلما زاد 

الصراع ودرجة قوته وحدته بين القوى السياسية زادت التجاذبات التسويقية خاصة 

بين المنظمات الخيرية التي يعبر كثير منها إما عن أفكار التوجه السياسي أو أفكار 

 الشعب أو أفكار جزء منه.

يعني إما أن تعلن المنظمة إنتماءها لفئة سياسية معينة مما قد يبعد وهذا ما 

الطوائف السياسية األخرى عن المنظمة, أو أنها تحرص على البعد عن التداخالت 

السياسية بين التيارات المختلفة مما يعني عمقا أقل داخل كل تيار أو تنحى المنظمة 

يع أو يرضي بعض الفئات, وتنحو إلى تبادل األدوار والتصريحات بما يرضي الجم

 غالبية المنظمات إلى خليط مما سبق بدون دراسة بل بارتجالية تسويقية صارخة.

ووجود هذه الصراعات السياسية يولد صراعات بين المنظمات الخيرية 

وتحالفات بينها تشابه إلى حد كبير اللعبة السياسية والثقافية واالقتصادية, فمن الممكن 

تفاوض أو المساومة هي عبارة عن تحكيم ضمني متسق مع قواعد القول إن ال

 المجتمع حيث يعمل كآليات لتعزيز العدالة.
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كما قد تشكل هذه الصراعات صراعات داخلية في المنظمة الواحدة يضطرها 

إلى اختيار توجه تسويقي بإعالن االنضمام إلى تيار, أو بقاء الصراعات والتعديالت 

 نظمة مما قد يؤهلها لالنفجار أو المحاسبة من قبل السلطة.والمجامالت داخل الم

 )ب( التأثيرات االجتماعية:

إذ غالباً ما تؤكد الحكومات أهمية المصلحة القومية للبالد عند اتخاذ أي قرار 

خاص بالتسويق من منطلق المسؤولية االجتماعية, لذلك ظهر نظام التسويق 

تماعية للتسويق االجتماعي الذي يتطلب تحقيق أهداف اج
,
والتعامل المناسب مع  

التركيبة االجتماعية للمجتمع مهم, حيث إن اتجاهات المستهلكين 

)المتبرعين/المستفيدين( وأسلوب حياتهم من أكبر العوامل المؤثرة على التسويق , 

 ومن القضايا الجديرة بالدراسة في هذا الجانب ما يلي:

 تماعية:العادات والتقاليد واألعراف االج -1

 فكثير من العادات االجتماعية لها تأثير مباشر على التسويق مثل:

 تكوين األسرة وعدد أفرادها. -

 عادات الشراء االجتماعية. -

 عمل المرأة وخروجها من البيت. -

 طريقة التعامل مع األطفال. -

 عادات الزواج. -

 الخدم والسائقين وطريقة التعامل معهم. -

 اعية:الطبقات االجتم -2

ونشير بها إلى مكانة رب األسرة وأفرادها في السلم االجتماعي الطبقي 

 للمجتمع, ولها تأثير مباشر في مجموعة من قضايا التسويق مثل:

 أصناف البضائع وتنوعها. -

 أماكن الطبقات وتوزيعها الجغرافي. -

 نسب الطبقات في المجتمع. -

 العادات المختلفة لكل طبقة. -

 مختلفة لكل طبقة.الرغبات ال -

 )ج( التأثيرات الدينية:

وهو من أكبر تأثيرات البيئة الكلية على المنظمات الخيرية, ويمكن دراسة 

 تأثيره من خالل دراسة:

 تأثير االختيار الفقهي والعقدي للمنظمة: -1

ويمكن مالحظة ذلك بدقة عند وجود مذاهب فقهيه أو عقدية مختلفة ومقدار 

 أفرادها, واختالف توجهات كل مذهب, ويالحظ ذلك مثالً في: السلم أو الحرب بين

 هل السلعة موجهة ألصحاب مذهب معين ؟ -

 هل تتفق المذاهب على ذلك ؟ -

 هل يخشى من تحول المنتج إلى معركة بين المذاهب ؟!! -

 هل هناك سيطرة لمذهب معين ؟ -

 كيف يمكن كسب والء أصحاب المذاهب األخرى ؟ -

 وتأثر الجماهير بذلك: قوة التدين -2

ارتباط المنتج بالتدين يقوي أو يخفض تسويق أي منتج وهو من العوامل 

 المؤثرة بقوة في تسويق المنتجات الخيرية, ويالحظ ذلك في:
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 المنتجات المرتبطة بالشعائر التعبدية. -

 المنتجات المرتبطة بحروب تحركها الدوافع الدينية. -

 أماكن الصراعات وفتراته. -

 قوة المؤسسات الدينية في المجتمع: -3

سواًء كانت محلية أو إسالمية عالمية, وتفاعل المجتمع معها, ويظهر ذلك جلياً 

 في:

 المجتمعات التي تكون مؤسساتها الدينية مدعومة من السلطة. -

 المجتمعات التي مؤسساتها الدينية مترابطة وملتحمة وفاعلة في المجتمع. -

مؤسساتها الدينية تواجه ما تراه معاكسا لتوجهاتها المجتمعات التي  -

 ومدعومة من الشعب أو السلطة.

 التأثيرات االقتصادية: )د(

فوجود المنظمات الخيرية يعتمد على وجود السوق الذي بدوره يعتمد على 

المتبرعين والمتطوعين وقوة التبرع والتطوع لديهم وال بد للعاملين في التسويق من 

 حللوا المتغيرات االقتصادية المختلفة, مثل:أن يدرسوا وي

تأثير األوضاع االقتصادية التي تعيش فيها المنظمة من فقر وغنى وما  -1

شابه ذلك, ونعني به التغير في الدخل الحقيقي , وهذا ما يستدعي مراعاة 

 عدة اعتبارات ومالحظتها, مثل:

 التضخم الذي تمر به البلد. -

المنتجات أو ما يسمى بالتوزيع النسبي للمنتجات توزيع دخل األسرة على  -

 من دخل األسرة.

 التوزيع النسبي للدخل الحقيقي لألفراد. -

تأثير التقلبات االقتصادية الديناميكية التي يمر بها المجتمع مثل التغيرات  -5

 الحقيقية في دخل الدولة والمجتمع وأفراده, فأي مجتمع يمر بـ:

 رية مثل الرواج والكساد.الدورات والمراحل التجا

 تأثر المستهلكين باإلمساك في اإلنفاق أو اإلكثار منه.

تأثير التغيرات االقتصادية الطارئة التي يمر بها المجتمع مثل تغير  -5

 الدخل أو اإلنفاق للمجتمع من زمن آلخر خالل السنة.

 التأثيرات الديموغرافية والطبيعية: )هـ(

ة المتغيرات السكانية التي تؤثر بشكل واضح ونعني بالديموغرافية مجموع

على استراتيجية التسويق, ونعني بالطبيعية األمور التي تحدث في المجتمع الذي يتم 

فيه التسويق , وتؤثر على عملية التسويق مثل الفيضانات والكوارث, وتحت هذا البند 

 يمكن دراسة:

 التوزيع السكاني: -1

ل فئة مستهدفة في األماكن التي يمكن أن ويعني أهمية تحديد نسب تواجد ك

 تعمل فيها المنظمة, مثل:

 أماكن المستفيدين من كل نشاط ونسبهم. -

 أماكن المتبرعين لكل نشاط ونسبهم. -

 أماكن المتطوعين لكل نشاط ونسبهم. -
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 توزيع األعمار واألجناس: -2

الفئات, ونسب ذلك في المنطقة التي تعمل فيها مما يعني االهتمام بجميع 

وإعطاء كل فئة النسبة التي تتناسب مع نسبة وجودها وتفاعلها واالستفادة منها, 

فالمنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية على سبيل المثال أكثر ترابطاً عرقياً 

من المناطق الغربية والشرقية مما يعني عدم قبول غير أهل المنطقة بسهولة في 

 التسويق.

 ل:توزيع الدخ -3

 من أجل تحديد المشاريع المناسبة لكل فئة دخل.

 الكوارث والنوازل التي تغير في تركيبة المجتمع. -4

 طبيعة جغرافية البالد التي تؤثر على حياتهم. -5

 )و( التأثيرات التقنية:

ال شك أن التقدم التقني أو التكنولوجي له بالغ األثر على تسريع                

أدائها, فلقد تحقق أغلب التقدم اإلنساني, ألن شخصاً ما اخترع أداة األعمال وتحسين 

أفضل وأعلى كفاءة فاألدوات المادية تسرع العمل وتنقذ الناس من الجهد البدني 

الشاق, وال أراني بحاجة إلى أن أؤكد أننا بصدد ثورة تكنولوجية عارمة, وأنها 

مجتمع اإلنساني من قبل , ستحدث تغيرات حادة بمعدالت متسارعة لم يشهدها ال

وعلى جميع المستويات , كما أن التأثيرات التقنية ال تقتصر على تقنية اإلنتاج بل 

تتعداها إلى تقنية اإلدارة واألمور المالية والتسويقية, إن الزمن يسعى على إيقاع 

ثابت ال يتغير, فالزمن والتقدم توأمان ال ينفصمان, فمنذ أول حجر ناري حتى 

وترات المصغرة في يومنا هذا ونحن ال نزال على الحافة الماضية للتقدم الكمبي

التكنولوجي الذي لعب دوراً مهماً في تحديد مالمح الجنس البشري وخصائص 

عصره, فعالمنا تعاد صياغته, وهذا ما يوجب علينا دراسة هذه التأثيرات في 

 المنظمات الخيرية من خالل:

 لعمل الخيري.دراسة استخدام التقنية في ا -

 التقنية وتأثيرها على مستقبل المؤسسات الخيرية. -

ولقد خطت بعض المؤسسات الخيرية في الرياض خطوات ال بأس               

 حيث قامت بعمل التالي: -وإن كانت أقل من الطموح  -بها 

 وضع قواعد بيانات الكترونية للمتبرعين ولمراسالتهم ومتابعة تبرعاتهم. -

قواعد بيانات للمستفيدين, وتقسيماتهم على المدن باستخدام أنظمة وضع  -

 .الجغرافية 

 وضع قواعد بيانات للوسطاء والتعامل معهم. -

فتح التبرع عن طريق أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك والمنتشرة في  -

 كل حي من أحياء مدينة الرياض.

ية فيتوقع أن يؤثر في عدة أما دراسة آثار التقنية على المؤسسات الخير

 مجاالت, منها:

أن تصبح هناك منظمات خيرية إلكترونية على غرار البنوك اإللكترونية  -

 أو الجامعات االفتراضية اإللكترونية المنتشرة اآلن على صفحات اإلنترنت.
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أن يتحول جزء كبير من التبرعات المباشرة إلى التبرعات اإللكترونية  -

طريق الشبكة العالمية أم عن طريق منافذ البيع وأجهزة  سواء أكان ذلك عن

 الصراف المختلفة.

أن يقل تأثير العاملين التنفيذيين في المنظمات الخيرية, إذ ستحل التقنية  -

 محلهم.

 )ز( التأثيرات الثقافية:

وسنركز هنا على الثقافة العامة للمجتمع التي هي جزء من البيئة               

على ثقافة المنظمة الداخلية التي هي جزء من المنظمة وطبيعتها, وجزء  الكلية, ال

 من البيئة الجزئية وإلتي سبق الكالم عليها, وإن كان التأثر والتأثير بينهما كبير جداً.

ونحن ال نعني بالثقافة العامة المعارف والخبرات العامة فحسب, بل               

ل البنية العميقة لكل ذلك, وهي مفردات رمزية نعني قبل ذلك المفردات التي تشك

أكثر من أي شيء آخر, ولعل من أهم تلك المفردات االنتماءات العقدية والفكرية 

واأليديولوجية والوطنية, إلى جانب ترسيخ عدد من القيم الخلقية مثل الرحمة والعدل 

مثل االنصاف  واإلخاء واإليثار, باإلضافة إلى عدد من المبادئ واألحكام العقلية

 والموضوعية واعتماد التجريب وفهم كنه القصور الذاتي....

ولئن كان جرى العرف إذا ما أريد الحديث عن الثقافة أن تقتصر               

مشكلتها في ذهن القارئ على قضية األفكار, ولكن الثقافة ال تضم في مفهومها 

, مثل أسلوب الحياة والسلوك األفكار فحسب ,وإنما تضم أشياء أعم من ذلك كثيراً 

االجتماعي الذي يطبع تصرفات الفرد في ذلك المجتمع, فتنظيم المجتمع وحياته 

وحركته بل فوضاه وخموده وركوده, كل هذه األمور ذات عالقة وظيفية بنظام 

األفكار المنتشرة في ذلك المجتمع , فإذا ما تغير هذا النظام بطريقة أو بأخرى فإن 

 ص االجتماعية األخرى تتعدل في نفس االتجاه.جميع الخصائ

فالثقافة هي: ذلك النسيج المعقد من المبادئ واألفكار والنظم               

 واآلداب واألخالق والعادات والتقاليد وما يشكل خلفية تاريخية لكل ذلك.

شكل فالذي يتأمل في خلفياتنا الثقافية والعوامل غير المرئية التي ت              

البنية األعمق لتصوراتنا وسلوكنا, سيجد أن هناك تشابكاً ضخماً بين عدد ال يحصى 

 من المعطيات المكانية والزمانية, وأشكال التالقي األممي على الصعد المختلفة.

 وتتميز ثقافة أي مجتمع بخصائص رئيسية:

 يكتسب األفراد الثقافة من خالل تعلمها. -

 ة الثقافة من خالل عدد من المؤسسات االجتماعية.تتوارث األجيال المتعاقب -

 تتميز الثقافة بالثبات واإلستمرار, ولكنها تتغير في األجل الطويل. -

 تحظى قواعد السلوك بالقبول العام في المجتمع. -

وتلبي الثقافة حاجات األفراد داخل المجتمع الذي يعيشون فيه,  -              

المضامين وأشكال مواقف األفراد نحو األشياء, أو السلع ذلك أنها تعمل على تشكيل 

و الخدمات , وبالتالي يلعب التسويق دوراً كبيراً في التعبير عن قيم المجتمع تعبيراً 

 أميناً, ويتضح تأثير الثقافة في النواحي التسويقية من خالل:

 تحديد هيكل التبرع وفلسفة المجتمع في التبرع. -

 خيرية المسموح بتسويقها في المجتمع.نوعية المنتجات ال -

 تحديد األسباب التي من أجلها يتبرع المتبرعون. -
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 التأثير في قرار التبرع. -

 صياغة أساليب االتصال بين أفراد المجتمع. -

تسويقياً يتحتم على المنظمات الخيرية تقديم برامج وخدمات مقبولة               

المضمون الثقافي الذي يعيشون فيه, كما يتحتم تتفق ورغبات أفراد المجتمع وفق 

على رجال التسويق مراقبة ومتابعة وتحليل القيم والعادات والثقافات األكثر تأثيراً في 

التبرع الخيري, وتفيد هذه القضايا مدير التسويق في تفهم جوانب مهمة من سلوك 

ب قيم المجتمع التبرع, وبالتالي يستطيع أن يحدد المزيج التسويقي المناسب حس

 الحضارية.

 )ح( تأثيرات العولمة:

ال شك أن العالم اليوم أصبح يتجه نحو زيادة درجة االرتباط المتبادل بين 

المجتمعات اإلنسانية من خالل عمليات انتقال السلع ورؤوس األموال, وتقنيات 

د أو كما يعبر بعضهم " جيران في عالم واحد " فق اإلنتاج واألشخاص والمعلومات

عزز إلغاء القيود التنظيمية والتفاعل مع التغيرات التقنية المتسارعة التحرك نحو 

سوق عالمية متكاملة, هذه األمور ستكون لها آثارها على المنظمات الخيرية ,كما 

ستؤثر على جميع مؤسسات المجتمع, ويمكن دراسة هذه اآلثار عن طريق تأمل أثر 

 األمور التالية:

 ية االقتصادية وتأثيرها على المنظمات الخيرية.المنظمات الدول -

 المنظمات الدولية السياسية وتأثيرها على المنظمات الخيرية. -

 المنظمات الدولية اإلنسانية واالجتماعية وتأثيرها على المنظمات الخيرية -

التقدم الذي يتم في تقنيات االتصال العالمي وتأثير ذلك على المنظمات  -

 الخيرية.

 نفتاح وآثاره على العمل الخيري.اال -

وهذا يعني أن المنظمات الخيرية ستعمل عن بعد, ومن أي مكان في العالم في 

أي مكان تريد, كما أن تمويل هذه المنظمات سيقع على عاتق المنظمات االقتصادية 

الكبرى ؛كصندوق النقد الدولي وبقرار من المنظمات السياسية الكبرى , وتسهيالت 

المنظمات الدولية اإلنسانية واالجتماعية, وبآليات وتقنيات اتصال متقدمة  ودعم من

تصل إلى أي مكان يُراد الوصول إليه, وإجبار الدول على الرضوخ لهذا الضغط ولو 

 بالقوة, وكل ذلك يتم تحت الفتة االنفتاح والحرية.

ت ففي ظل العولمة تصبح أمور الدولة شأناً تتقاسمه الحكومة مع المنظما

الدولية والمنظمات غير الحكومية, وهل لنا أن نغفل المؤسسات المتعددة الجنسية 

التي تعمل عادة من وراء ستار, وأحياناً أخرى تضطر إلى أن تسفر عن دورها 

 بصورة مباشرة.

 وتحت الحديث عن تأثير العولمة تتشابك:

 العوامل االقتصادية العالمية والشركات العابرة للقارات. -

عوامل السياسية العالمية واألحداث العالمية الكبرى والقوى السياسية ال -

 الدولية.

الرأي العام العالمي ويدخل فيه ما يُراد أن يفرضه االعالم العالمي  -

 ووكاالت األنباء العالمية.

 مع مستوى االنفتاح في كل دولة وثقافتها ومكونات هذه الثقافة. -
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 الخيرية ومستوى الحرية التي تعطى لها.األنظمة القانونية للمنظمات  -

 )طـ( التأثيرات القانونية:

نظامها وترخيصها من البلد الذي توجد أو تعمل فيه,  تستمد المنظمات الخيرية

ولذا تتأثر قوانينها بالنظام السياسي واالجتماعي, كما تتأثر بالجهة التي تشرف عليها 

تبع لقوانين المنظمات الخيرية يجد أنها وتشرع لها قوانينها التي تضبط عملها, والمت

كثيراً ما تنظم عالقة المنظمة الخيرية بالدولة مع تنظيمها عالقة المنظمة الخيرية 

بالمجتمع, كما أن الدول عادة ما تحرص على أن تزيد من الجرعات الرقابية خاصة 

التي على األموال ومصادرها من أجل التأكد من عدم غسيل األموال بسبب الضغوط 

 تمارس على هذه الدول من الخارج والمنظمات العالمية.

وألنظمة وقوانين الدول تأثيرات كثيرة على المنظمات الخيرية وميزانياتها 

 وتبرعاته وغير ذلك, فمن ذلك:

تؤثر طريقة حل المنظمة وشروطه على كثير من قرارات المنظمات  -

ا األمن الداخلي أو الخيرية وصالحياتها, خاصة إذا ما تعارض مع قضاي

 القضايا السياسية الكبرى.

طريقة إرتباط المنظمات الخيرية بمؤسسات المجتمع المدني األخرى,  -

 فنوع العالقة وطبيعة اإلرتباط فرع من النظام السائد.

الجهات المشرفة على المنظمات الخيرية, فربما كانت جهة واحدة مثل  -

اإلمارة  جهة مثل وزارة الداخلية أو الشؤون االجتماعية وأحياناً أكثر من

والمحافظة أو وزارة الشؤون اإلسالمية, مما يعطي حرية لمنظمة غير 

موجودة لدى منظمة أخرى, ويجعل إتصال المنظمات ببعضها البعض 

 أصعب وأقل مرونة.

أحياناً تتدخل الحكومات في وضع أعضاء إدارة المنظمات الخيرية , وال  -

ية في إختيار المنظمة ألعضائها , ومثل هذا القرار تكون هناك ديموقراط

وإن كان يعطي ضمانا للدولة أن المنظمة ستسير في سياساتها , لكنه يفقد 

رجل الشارع الثقة في المنظمة؛ فالمتبرعون يميلون للمنظمات األهلية أكثر 

 من الحكومية أو شبه الحكومية.

التي توجه المنظمات تحرص الحكومات على سن القوانين والتنظيمات  -

والجمعيات الخيرية بأن تتوجه للمجاالت التي تريدها الحكومة,وربما كانت 

 ال تعبر عن نبض الشارع الذي تستشعره المنظمات الخيرية.

من تصرفات القائمين على المنظمات الخيرية بل  ومن هنا نؤكد أن كثيرا

ن التي توضع للمنظمات من تصرفات المتبرعين ينبني على نظرتهم للقواني وكثيرا

الخيرية, وهذا يلقي مسؤولية كبيرة على الجهات المشرفة على المنظمات الخيرية, 

ألن التشديدات تحول مبالغ التبرعات من التبرع للمنظمات الخيرية التي تحت الرقابة 

إلى التبرع الذي يصل إلى المستفيد مباشرة أو للمنظمات نفسها ولكن بطريقة غير 

 مكشوفة.
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نظمة الخيرية الفصل الرابع: العالقات التفاعلية بين الم
  وسلوك المتبرع:

 أوالً: طبيعة سلوك المتبرع وأثره في العالقة التفاعلية. -
 

  المــراجـــع

 تعريف سلوك المتبرع وطبيعته: -أ 

نشطة والتصرفات التي يقدم يمكن تعريف سلوك المتبرع: بأنه مجموعة األ

عليها المتبرع أثناء إرادته التبرع بهدف إشباع حاجاته ورغباته للتبرع, وأثناء تقييمه 

 للنشاط المتبرع له, وما يصاحب ذلك من قرارات تبرع.

 ويشمل هذا التعريف على عدة افتراضات ضمنية, يمكن إيجازها بما يلي:

ن أن تكون سلوكية أو نفسية أو مجموعة األنشطة والتصرفات التي يمك -1

 ذهنية تشكل قراره.

وإنما تحكمه  -في أغلب األحيان  -أن سلوك المتبرع ليس اعتباطياً  -5

مجموعة من األهداف إلشباع الحاجات والرغبات التي يريدها بغض النظر عن رأي 

 المنظمة فيها.

المشروع قد يكون السلوك عند إرادة التبرع أو بعد التبرع قبل نهاية  -0

 المتبرع له أو بعد نهاية المشروع.

قد تكون األنشطة والتصرفات التي ندرسها ليست من متبرع واحد ولكن من  -4

 مجموعة مثل أسرة أو ورثة أو ما شابه ذلك.

وبصفة عامة تتضمن دراسة سلوك المستهلك وصف وتحليل تصرفات  -2

 المتبرعين من حيث:

 بماذا يتبرعون ؟. -

 عون ؟لماذا يتبر -

 كيف يتبرعون ؟ -

 متى يتبرعون ؟ -

 أين يتبرعون ؟ -

في مرحلة ما قبل التبرع وأثناءه, وتتعدى دراسة سلوك المتبرع مرحلة التبرع 

لدراسة سلوكه بعد التبرع, وكيف يؤثر على تسويق مشاريعنا األخرى سواًء سلباً أو 

المنتج أو في منتجات إيجاباً, وكيف يمكن االستفادة التسويقية من سلوكه في نفس 

 أخرى؟

والتوجه الصادق للمتبرع يعني: كل فعل مهما كان صغيراً ومهما كان القسم 

 بعيداً عن خط النار فال بد أن يتم إجراؤه ورؤيته بعيني المتبرع.

 أهمية دراسة سلوك المتبرع: -ب 

لدراسة سلوك المتبرع أهمية بالغة إذ أن المنظمة تتحرك على ضوئه في 

العمالء دائماً على  ا التسويقية, فنحن نعيش في زمن يعبر فيه بعضهم بأن برامجه

, في زمن يعتبر سلوك المستهلك العامل األهم في تحديد أو استنتاج العوامل  حق 

األكثر تأثيراً في مختلف ميادين الحياة, ألن المنظمات الربحية تقوم وتستمر على 

خدماتها للمستهلك, ويمثل هذا الدور في  األرباح التي تجنيها من بيع سلعها أو

المنظمات الخيرية المتبرع بشكل واضح ملموس, فعلى المتبرع تقوم المنظمة أو 

تنتهي وتغلق , وعلى طريقته في التفكير وسلوكياته يفترض أن تعد الخطط 

http://www.ba-hammam.com/كتب/المتبرع_والمنظمة_الخيرية/الفصل_الرابع_العلاقات_التفاعلية_بين_المنظمة_الخيرية_وسلوك_المتبرع_.aspx
http://www.ba-hammam.com/كتب/المتبرع_والمنظمة_الخيرية/الفصل_الرابع_العلاقات_التفاعلية_بين_المنظمة_الخيرية_وسلوك_المتبرع_.aspx
http://www.ba-hammam.com/متبرع/الفصل_الرابع_العلاقات_التفاعلية_بين_المنظمة_الخيرية_وسلوك_المتبرع_/أولاً_طبيعة_سلوك_المتبرع_وأثره_في_العلاقة_التفاعلية..aspx
http://www.ba-hammam.com/كتب/المتبرع_والمنظمة_الخيرية/المــراجـــع.aspx
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التسويقية, وهذا يبرر أهمية دراسة سلوك المتبرع, ويمكن توضيح ذلك في النقاط 

 التالية:

اكتشاف الفرص التسويقية: فقد تكون هناك قضايا في سلوك المتبرع  -1

تجعل أزمنة أو أماكن أو أشخاصا أو غير ذلك يولدون فرصا تسويقية لم 

تكن في خطة المنظمة, على سبيل المثال: لما عرفت المنظمات الخيرية في 

 مدينة الرياض أن المتبرعين يتبرعون أكثر أثناء الحج واكتشفت فرصة

 تسويقية لم تكن تعمل فيها أصالً.

تجزئة السوق واالستهداف: وهذا ينبني على معرفة عميقة بسلوك  -5

المتبرع حتى يقسم المتبرعون إلى فئات متناسقة؛ فيمكن بعد ذلك البدء 

 باستهداف كل فئة بما يناسبها من برامج وأنشطة تسويقية.

رعات: بحيث ال تفاجأ قدرة المنظمة على االستجابة لطلبات سوق التب -0

بأنها تعمل في واد وطلبات المتبرعين في واد آخر, بل يمكنها التخطيط 

 لتتواكب مع تطلعات السوق الحالية و المستقبلية.

تطوير وتحسين الخدمات التي تقدم للمتبرعين: ففي ظل التنافس الكبير  -4

شبع على المتبرعين من المنظمات الخيرية أصبح المتبرع يتبرع لمن ي

حاجاته ورغباته بشكل أكبر, فربما كانت بعض الخدمات ترى المنظمة 

أهميتها البالغة بينما هي ال تعني شيئا للمتبرع والعكس صحيح, وال يتم ذلك 

 إال بدراسة مستفيضة لسلوك المتبرع.

التأثير في اتجاهات المتبرعين: فإذا كانت دراسة المنظمة لسلوك  -2

عميقة فيمكنها التأثير في سلوكهم , وقيادة السوق المتبرعين دراسة منظمة و

 والتعديل في منتجاتها بما يتواءم مع توجهات المتبرعين.

وضع المنظمة الخيرية في الموضع التنافسي المناسب: ألن الصورة  -6

الذهنية للمنظمة عند المتبرعين وسمعة المنظمة تتشكل من عوامل متشابكة, 

 نها إال بدراسة لسلوك المتبرعين.ال يمكن التعرف عليها وتكوي

تفهم أثر العالقات الشخصية على قرار التبرع: فهناك متبرعون  -7

ابتكاريون يهتمون بأن ينشئوا مشاريع جديدة ويمولوها, بينما هناك من 

يحب مشاريع ناجحة لدعمها وتفهم سلوك الطرفين من المتبرعين يساعد 

 على تسويق جميع مشاريع المنظمة.

عرف على العوامل االجتماعية المؤثرة على قرار التبرع: ولذا كان الت -8

اإلحراج أو وجود بعض الشخصيات العامة في الموقف من األمور المؤثرة 

 على قرار التبرع بشكل كبير.

مراعاة قيم ودوافع المتبرع: بحيث ال يكون اإلعالن يتضمن ما  -9

إذا  ي تتضمن صورايتعارض مع قيم المتبرع, ومن ذلك اإلعالنات الت

وضعت في مساجد الرياض, ومنها مراعاة دافع التبرع في التسويق بكل 

 مزيجه التسويقي.
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تفيد حتى المتبرع: في معرفة ما يريد وكيف يصل إليه, وكيف يمكن  -13

أن يحسن من قراره في التبرع, ومتى وأين يمكن أن يكون أفضل له أن 

 يتبرع, وما هي العوامل المؤثرة عليه.

 نموذج سلوك المتبرع: -ج 

لنموذج سلوك المتبرع أو المستهلك عدة صيغ تعبر عنها, حيث تتشابك فيه 

 مجموعة من العوامل, وفيما يلي نعرض مجموعة من النماذج: النموذج األولي:

 أكثر تفصيالً وإن كان مبسطاً: النموذج الثاني: وهو

لتبسيط إلى غض الطرف عن وإيماناً منا بأن النماذج السابقة اتجهت من أجل ا

التي تؤثر بشكل أو بآخر على المتبرع , وعلى المنظمة في  -مجموعة من العوامل 

وهذا ما يجعلنا نعود للنموذج الذي ذكرناه سابقاً في موضوع المؤثرات  آن واحد 

مع إضافة المؤثرات الفردية أو النفسية للمتبرع أو ما يسميه  البيئية في الفصل الثالث

 م الصندوق المظلم, وقد دمجنا بين النموذجين ليكون الشكل النهائي كالتالي:بعضه

 مضامين إستراتيجية لسلوك المتبرعين.  -د 

من خالل الدراسة يمكن أن نزود دراسات سلوك المتبرعين للمنظمة الخيرية 

والعاملين في تسويق مشاريعها وأنشطتها بالعديد من المضامين اإلستراتيجية المفيدة 

 في بناء اإلستراتيجية التسويقية العامة للمنظمة, ومن هذه المضامين:

 تعريف السوق الكلية ألنشطة ومشاريع المنظمة وتحديدها. -1

 تحديد أجزاء السوق الكلية, بمعايير تقسيم فعالة مناسبة. -5

التعرف على أذواق المتبرعين في كل سوق, والميزة التنافسية للمنظمة في  -0

 .هذا السوق

وعلى أساس ما سبق يمكن تصميم مشاريع وأنشطة تتناسب مع ما يتطلبه  -4

 السوق حسب المفهوم الحديث للتسويق.

تقييم وضع المنظمة ودراسة نقاط القوة والضعف والفرص المتاحة  -2

 والتحديات اإلستراتيجية في مواجهة رغبات وخصائص المتبرعين.

 ف الممكنة التنفيذ للمرحلة القادمة.على ضوء التقييم السابق توضع األهدا -6

تحديد األوقات واألوضاع واألساليب المناسبة التي يجب أن تقر في الخطة  -7

 التسويقية مما يناسب المتبرعين ويقوي من الميزة التنافسية.

إعداد إستراتيجية المزيج التسويقي المتكاملة للمنظمة بما يتوافق مع أهداف  -8

 المتبرعين.المنظمة ويحقق رغبات 

 
 اً: مقارنة بين سلوك التبرع الخيري والسلوك االستهالكي:ثاني -
 
 المقارنة من حيث طبيعة التبرع وطبيعة الشراء: -أ 

قد تكون هناك اختالفات جوهرية بين طبيعة التبرع وطبيعة الشراء, إال أن ذلك 

ال ينفي أن التشابه بينهما كبير إلى درجة كبيرة جداً, خاصة من جهة الطبيعة 

 التسويقية من جهة القائمين على التسويق لهذه البرامج. والبرامج

فمثالً طبيعة التبرع تقوم في الغالب على السخاء والكرم والفضل والتجرد 

واالستغناء, بينما طبيعة الشراء تقوم على عكس ذلك تماماً فهي للحاجة والمماحكة و 

 المطالبة أقرب.

http://www.ba-hammam.com/متبرع/الفصل_الرابع_العلاقات_التفاعلية_بين_المنظمة_الخيرية_وسلوك_المتبرع_/ثانياً_مقارنة_بين_سلوك_التبرع_الخيري_والسلوك_الاستهلاكي_.aspx
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تهلك تجتمع في كون كل منها دفع والمؤثرات الفردية والنفسية للمتبرع أو المس

مقابل منفعة, لكن لكون المنفعة أقرب ما تكون للمنفعة األخروية والروحية في 

التبرع؛ لذا نجد أن نفسية المتبرع وشخصيته تميل للتركيز على هذه المنافع, ويكون 

 مستعداً للتنازل عن كثير من المنافع في سبيل منفعته الروحية أو األخروية.

اع السخاء والكرم والفضل مع منافع اآلخرة يميل المتبرع بخالف وباجتم

المشتري إلى السماحة والتغاضي و غير ذلك , فقد يغض النظر عن مستوى الخدمة 

له أو حتى جودة المنتج الذي تبرع له أو السعر أو غير ذلك, عندما يرى أنه سيحصل 

قد يقاطع المنظمة وال يستمر على المنافع األخروية أو منافع الروح التي يريدها, و

معها, ولو كانت منتجاتها جيدة وأسعارها مناسبة وخدماتها له جيدة عندما ال يشعر 

 بأنها تحقق له منافع اآلخرة وإشراقات الروح التي يريدها.

 المقارنة من حيث الدوافع وآلية اتخاذ القرار: -ب 

ع وتوجهاته وطريقته إن دراسة أسباب التبرع ودوافعه تعطي فهم أعمق للمتبر

في التعامل, وتختلف األسباب الدافعة للتبرع والمحركة له من متبرع آلخر, وإن كان 

 هناك أسباب مشتركة بين المتبرعين في المجتمع الواحد, بل وفي العالم أجمع.

ففي دراسة أجريت في الواليات المتحدة األمريكية على مسلمين وغير 

 كان محصوراً في األسباب التالية:مسلمين, وجد أن دافع التبرع 

 الدافع الديني: -1

 األجر والثواب من هللا عز وجل. -

 التطهر من الخطايا. -

 الخوف من هللا عز وجل. -

 تزكية النفس ليبارك هللا للمتبرع في أمواله. -

 الدافع النفسي: -5

 حب التقدير مقابل التبرع. -

 حب تخليد ذكراه بعد موته. -

 لمرض والحسد أو رجاء الشفاء من المرض.الخوف من ا -

 الشعور بالذنب وتأنيب الضمير لعدم قدرتهم على مساعدة المحتاجين. -

 الدافع االجتماعي: -

 ضغوط األهل واألقارب واألصدقاء. -

 ضغوط المجتمع. -

 مواقف اإلحراج المختلفة. -

 الدافع المادي:  -0

ع من بعض الضرائب وهو في الدول الغربية واضح حيث يعفى المتبر

 المستحقة عليه.

هذا وأن الدوافع ليست بدرجة واحدة من حيث التأثير, فالتبرعات الدينية تشكل 

% من تبرعات األفراد تذهب لمؤسسات 23أكبر نسبة للتبرعات في العالم أجمع, فـ 

 04دينية, ولذا بلغت نسبة الجمعيات الخيرية اإلسالمية في العالم العربي ما يقرب 

وفي مصر بلغت نسبةالجمعيات الخيرية اإلسالمية في بعض المحافظات إلى  %,

% من المنظمات التي 47, وفي الواليات المتحدة األمريكية  %9% والمسيحية 21

 % من التبرعات على الشؤون الدينية.4206قامت على أساس ديني , ويتم إنفاق 
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التي دوافعها تختلف  بخالف ما هو الحال في السلع أو الخدمات االستهالكية

باختالف السلعة, وإن كان يجمعها محاولة إشباع رغبات واحتياجات للشخص, وهي 

أو  في الغالب  إلى األمور المادية أقرب منها إلى األمور الروحية األخروية 

 األمور النفسية االجتماعية.

بما  واختالف الدوافع يجعل أي منظمة خيرية تعيد صياغة رسالتها التسويقية

يتناسب مع الدوافع الرئيسية للمتبرعين ,ويشبع احتياجاتهم حسب أنواعهم وفئاتهم 

المختلفة من أجل رفع كفاءتها التسويقية, وتحسين آليات التفاعل بينها وبين المتبرعين 

 بمختلف فئاتهم وميولهم. 

 المقارنة من حيث آلية اتخاذ القرار:  -ج 

ة اتخاذ القرار الختالف طبيعة التبرع عن طبيعي أن تختلف بشكل أو بآخر آلي

طبيعة الشراء واختالف الدوافع , ولتوضيح ذلك نذكر أن قرار الشراء يمر بمراحل 

 مختلفة , وتختلف عن قرار التبرع في المراحل نفسها:

إدراك المشكلة )الحاجة(: فالبد حتى يتم الشراء من أن يدرك المشتري  -1

يقوم بشرائها, وال يتم ذلك إال بمثير داخلي حاجته للسلعة أو الخدمة حتى 

كجوع أو عطش أو خارجي كإعالن أو مشاهدة, مما يعني بالنسبة إلدارة 

التسويق أن تفكر كيف تضع له المحفز سواًء الداخلي أو الخارجي لتحريك 

 إحساسه بالحاجة للشراء.

راك أما بالنسبة للتبرع الخيري فهو وإن كان يحتاج قرار التبرع إلى إد

للمشكلة, وإلى مثير يثير عملية إدراك الحاجة أو الرغبة , إال أن طبيعة هذه الحاجة 

مختلفة, وكون الجزء المادي منها ال يتعلق بالمتبرع , وإنما بالمستفيد مما يعزز ما 

ذكرنا سابقاً من أهمية التركيز على الجوانب األخروية والروحية والنفسية عند تقديم 

من أجل أن يدرك الحاجة ألن يتبرع, وال شك أن العملية أصعب  المشروع للمتبرع

حيث أننا نتحدث هنا عن قضايا مجردة غير محسوسه يصعب إدراكها عند بعض 

 الناس مما يعقد عملية التسويق ويجعلها أصعب.

البحث عن المعلومات: فبعد إثارة المستهلك يبحث عن المعلومات التي  -5

ى اإلشباع المطلوب لهذه الحاجة, ويجمع الناس يحتاجها من أجل أن يصل إل

المعلومات من مصادر شخصية أو تجارية أو عامة أو حتى من خبرته 

 الشخصية.

وهذه قضية مشتركة بين المستهلك والمتبرع, وإن كانت تختلف طبيعة 

  المعلومات التي يجمعها كل واحد منهم نظراً الختالف طبيعة حاجاتهم.

بعد جمع المعلومات يقيم المستهلك البدائل المتاحة من تقييم البدائل: ف -0

أجل اتخاذ القرار, والواقع أنه ليس هناك طريقة واحدة يستخدمها المستهلك 

 في تقييم البدائل.

أما بالنسبة للمتبرع فأوزان خصائص المستهلك تتفاوت تفاوتاً كبيراً, فالمنتج 

نتج الخيري يختلط بالقضايا الثقافية الخيري ال يتقبله المتبرع وإنما المستفيد, والم

واالجتماعية والسياسية بشكل أكبر مما يجعل إعطاء أوزان لخصائصه عملية أعقد 

نظرة المتبرع للمنظمة  تهيمن عليها الثقافة والدين والسياسة, وبالتالي تكون

 ومنتجاتها بطريقة تحتاج لدراسة أعمق.
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ب المستهلك فإنه من الطبيعي أن قرار الشراء: فبعد تقييم البدائل من جان -4

يقوم بشراء المنتج األكثر تفضيالً, إال أن هناك عاملين يمكن أن يتدخال ما 

بين النية للشراء وقرار الشراء هما: اتجاهات اآلخرين والعوامل الموقفية 

غير المتوقعة, فاتجاهات اآلخرين وآرائهم وتقييماتهم تؤثر في قرار الشراء 

يؤثر في إشباع المستهلك لحاجاته النفسية, وهذا في ألن تقييم الناس 

المنتجات التي يشتريها المستهلك ويستفيد منها, ولذا فالمتبرع الذي ال 

يستفيد مباشرة من المنتج أكثر تأثراً بآراء اآلخرين, وإن كان يقل هذا التأثر 

 كلما كان المتبرع أكثر إخالصاً وقناعة باألفكار التي يتبرع من أجلها.

سلوك ما بعد الشراء: يحقق المنتج للمستهلك مستوى من الرضا  -2

واإلشباع أو عدم الرضا واإلشباع, وبالتالي يقبل أو ال يقبل على الشراء 

األفضل اإلعالن للمنتج, وبالمثل بل أشد  مرة أخرى, وبالتالي ربما كان

 للمتبرع حيث من الممكن أن يكون األفضل لديه اإلعالن للمنتج الخيري

 الذي تبرع من أجله.

 المقارنة من حيث التأثيرات الخارجية عليه : -د 

السلوك الشرائي وسلوك التبرع يتأثران بالتأثيرات الخارجية التي تتشكل من 

عوامل البيئة المختلفة, ولكن ربما هناك بعض الفوارق بينهما في التأثر ومن هذه 

 االختالفات.

ري يمر بعدة دوائر تؤثر في بعضها البعض إن أي تأثر أو تأثير في العمل الخي

 , وهي:

وقد يبدو أن المستويات الداخلية هي عين المنظمة وشقها األساس, وهذا وإن 

كان صحيحاً لكنها ولألسف قد تنسى أحياناً وتطغى أخرى, ويبدو أن التأثر المتبادل 

 ات المختلفة.فيما بينها والعالقة المشتركة بينها هو الذي يفرض التغييرات والتأثر

مما يعني أن التغيير في المجتمع يصاحبه وال شك تغير في الحركة االجتماعية, 

وبالتالي في المنظمة بتنظيمه وجميع أفرادها, والعكس صحيح خاصة إذا كانت 

المنظمة قوية فاعلة, فتغيير األفراد يستوجب تغيير تنظيم المنظمة, وبالتالي تغيير 

 فالمجتمع. جزء من الحركة االجتماعية

من الداخل إلى الخارج والعكس  -ويبدو أنه على صحة التسلسل في االتجاهين 

إال أن االتجاه األول أكثر تأثيراً في غالبية المنظمات, والثاني أقرب إلى المنظمات  -

الفاعلة القوية, مما يعني أن تأثر المنظمات الخيرية بالمجتمع عال إلى درجة كبيرة 

 جداً.

المقارنة بين التأثيرات الخارجية على السلوك الشرائي وسلوك وبإمكاننا 

التبرع, فيمكننا القول إن السلوك الشرائي أكثر تأثراً بقضايا الموضه والقضايا 

الشكلية والدعائية, بينما سلوك التبرع أكثر تأثراً بالقضايا الثقافية والدينية والتعليمية 

 والسياسية.

إرتباطاً بالحاجات والدوافع الذاتية, بينما سلوك وكذلك أن سلوك الشراء أكثر 

التبرع أكثر إرتباطاً بالحاجات والدوافع ألناس آخرين مما يعني استجابة أكبر 

 للطوارئ والكوارث واألزمات.
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وأيضاً أن سلوك التبرع أكثر إرتباطاً مع العاطفة وإشراقات الروح, بينما 

خصية والمادية, مما يعني قوة تأثر البيئة سلوك الشراء أكثر إرتباطاً مع الحاجات الش

الخارجية على فئات خاصة من أفراد مجتمع المنظمات وهم الناس الذين ارتباطهم 

أو عاطفة إنسانية محضه أو الناس  -وهو األكثر  -كبير بالعاطفة سواًء كانت دينية 

 ذوو إشراقات الروح, وتجلياتها من أهل الدين أو األدب والخلق.

 

 
 ثالثاً: آثار اإلدراك الحسي لدى المتبرع: -
 
 ي وأجهزته:اإلدراك الحس -أ 

من أجل جذب المستهلك أو المتبرع عادة يقوم المسوقون بإثارة المستهلك أو 

المتبرع حتى ينتبه إلعالنهم أو رسالتهم التسويقية بشتى الطرق بل وبأغرب الطرق 

 أحياناً.

إال أن ما يثير شخصا ليس بالضرورة ما يثير اآلخر, وهذا ينبني على إدراكه 

ن أو للدعاية أو لغير ذلك, مما يستدعي دراسة اإلدراك الحسي للمنتج أو لإلعال

 الحسي.

اإلدراك الحسي: هو العملية التي يتم من خاللها تعرف الفرد على ما حوله من 

 أشياء ومؤثرات من خالل حواسه الخمس وتفسيرها للوصول إلى معنى خاص بها.

 ولتوضيح ذلك يمكن رسمها بالشكل التالي:

سي فهي الحواس الخمس ,وإن كان يختلف مستوى أما أجهزة اإلدراك الح

االعتماد على الحواس من شخص آلخر, فهناك من الناس من يكون اعتماده على 

حاسة البصر أكثر أو أقوى, بينما هناك من يكون اعتماده على حاسة السمع أقوى 

 وهكذا.

تعامل الفرد مع المثيرات الحسية يحولها في عقله إلى خرائط ذهنية سواًء 

أكانت صورة ذهنية مميزة أو صوت أو إحساس أو رائحة أو ذوق مميز, وهو 

بالتالي ينظر إلى المنتج حسب ما تشكل في خريطته الذهنية, فالناس عادة ما 

يستجيبون لخرائطهم الذهنية وليس للواقع, حتى ولو أن خرائطهم تشكلت بدون وعي 

 منهم.

ر المشاهد التي تعرض ولذا يكثر في إعالنات المنظمات الخيرية تصوي

صيحات ومعانات الناس من أجل تشكيل حافز للتبرع يدفع المتبرع للتبرع والسخاء 

 ويتعامل مباشرة مع دوافعه الحقيقية للتبرع.

 مستويات اإلدراك الحسي وعوائقه. -ب 

يختلف مستوى اإلدراك لدى الناس من شخص آلخر حسب اعتماد الشخص 

ا يختلف مستوى اإلدراك من بيئة ألخرى؛ فقدرة على حاسة معينة من حواسه, كم

العين على التقاط الضوء الخفيف في المكان المظلم قطعاً أكبر من قدرته على التقاطه 

 في حفل صاخب باأللوان.

فنحن نبني تصوراتنا الداخلية من خالل حواسنا الخمس وهي: البصر والسمع 

بالعالم من حولنا في صورة  واللمس والتذوق والشم, وبعبارة أخرى فإننا نشعر

مثيرات بصرية أو سمعية أو لمسية أو تذوقية ِأو شمية, ويتم ذلك بشكل أساسي من 

 خالل الوحدات النوعية الرئيسية الثالث: البصرية أو السمعية أو الحسية.

http://www.ba-hammam.com/متبرع/الفصل_الرابع_العلاقات_التفاعلية_بين_المنظمة_الخيرية_وسلوك_المتبرع_/ثالثاً_آثار_الإدراك_الحسي_لدى_المتبرع_.aspx
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ويمكن تقسيم الناس إلى ثالثة أقسام حسب الحواس الخمس بعد دمج اللمس 

 : ّساوالشم والذوق وتسميتها ح

بصري: يركز على المشاهدات, ويرى الفروقات بينها ويميز بينها وهي التي 

تجذبه وتثيره, يحب المشاهد السريعة الحية المتالحقة, واألصوات السريعة العالية, 

 % من الناس .42ويشكل 

سمعي: يركز على األصوات واإليقاعات والنغمات ويرى الفروق بينها 

% من 12يحب األصوات المعتدلة السرعة, ويشكل  ويميزها, وهي التي تثيره,

 % منهم يمكن تسميتهم السمعي الرقمي )المنطقي( .2الناس, 

حسي: يركز على أحاسيسه تجاه الشيء, ويرى الفروقات بين األحاسيس, تثيره 

أحاسيسه التي تحركها الحركة, يحب األصوات البطيئة الهادئة المنخفضة, 

 % من الناس. 43ويشكلون  ئحة واللمس والطعمويتجاوبون مع الحركة والرا

وإن كان كل الناس لديهم الطرق الثالث, إال أن لكل شخص ما يميزه بنظام 

قوي يغلب عليه استخدامه, ونظام ضعيف يغلب عليه عدم إدراكه, وكال النظامين 

القوي والضعيف يجب استخدامه مع العميل, النظام القوي في غالبية التعامل معه 

تصال به, والنظام الضعيف في إرسال رسائل تتجاوز المرشحات الذهنية للعميل واال

 لتصل إلى أغواره وإلى عقله الباطن.

وهذا يعني أهمية دراسة جميع نقاط االتصال مع المتبرع بعمق ومعرفة 

, واستخدام المؤثرات التي تؤثر فيه  المتبرع العميقة من أجل التأثير العميق فيه

 ل المثال: لدينا يتيم ونريد من متبرع أن يكفله:بعمق, على سبي

المتبرع البصري: تؤثر كل من صورة اليتيم وشكل التقرير ومظهر  -1

ممثل المنظمة وشكل المكتب في عقله الواعي الذي يشكل المنطق والسبب 

والتأثير لدى العميل, ويؤثر الضعيف لديه ولنفترض أنه السمعي مثالً في 

يشكل المشاعر والعواطف والميول والرغبات لدى  عقله الالواعي الذي

العميل, ولذا سيكون التأثير على المتبرع مضاعفاً لو أمكن رؤية اليتيم 

 والسماع منه مباشرة أو رؤيته والسماع منه عبر شريط الفيديو مثالً.

المتبرع السمعي: يؤثر صوت اليتيم وكالم الممثل للمنظمة في عقله  -5

عيف لديه ولنفرض أنه الحسي في عقله الالواعي, ولذا الواعي, ويؤثر الض

سيكون التأثير عليه مضاعفاً لو استطعنا أن نعطيه هدية من اليتيم وفيها 

 تسجيل بصوت اليتيم.

المتبرع الحسي: يؤثر أحاسيس اليتيم وحركاته في عقل المتبرع  -0

, الواعي, ويؤثر الضعيف لديه ولنفرض أنه البصري في عقله الالواعي

ولذا سيكون التأثير عليه مضاعفاً لو استطعنا أن نعطيه هدية من اليتيم 

 يتضمن شكلها معناً رمزياً يؤثر في إحساس المتبرع.
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بالجدول التالي )يؤثر القوي في الواعي  ويمكن توضيح تأثير ذلك على المتبرع

 والضعيف في الالواعي(:

 ع(: تأثيرات اإلتصال على عقل المتبر1 - 4جدول )

  

 العقل الواعي

 -اإلقناع -المنطق

 السبب

 العقل الباطن )الالواعي(

 -الرغبات  -المشاعر 

 الميول

 البصري
 -السرعة  -األلفاظ الصورية  -المشاهد  -الصور 

 الصوت العالي

 السمعي
 -التوسط  -األلفاظ السمعية  -النغمات  -األصوات 

 الرنين 

 الحسي
الصوت  -البطء  -حسية األلفاظ ال -الشم -لذوق -اللمس

 المنخفض 

  

فإذا أردنا التأثير في إقناع المتبرع نستخدم النظام القوي لديه, وإذا 

 أردنا التأثير في مشاعر المتبرع نستخدم النظام الضعيف لديه.

وقوة نظام أو ضعفه لدى المتبرع هي التي تحدد عدة مستويات في 

 :إدراكه الحسي, فهي التي تحدد

 دنى لإلحساس: أي الذي ال يحس ما دونه.الحد األ -1

 الحد األقصى لإلحساس: الذي ال يحس ما كان أعلى منه. -5

 الفرق المميز لإلحساس: الذي يستطيع به أن يميز بين مثيرين. -0

 اإلدراك بالالواعي: الذي يحدد المستوى الذي ينتقل للعقل الالواعي.  -4

 المخاطر المدركة: -ج

ذ قرار التبرع لتلبية حاجاته ورغباته, وأحياناً يكون لدى يقوم المتبرع باتخا

التبرع, فكلما  بعدم المتبرع شك في ذلك فيتخذ قرار التبرع رغم ذلك أو يتخذ قرارا

زادت المخاطر التي يدركها كلما أثرت في قرار التبرع, وال تقتصر المخاطر 

المنظمة أو الثقة في  المدركة على الجوانب المالية فحسب, سواًء في الثقة بأمانة

معرفة المنظمة, بل تتعدى ذلك إلى المخاطر القانونية أو السياسية أو االجتماعية أو 

 غير ذلك .

ويختلف المتبرعون في إدراك مخاطر التبرعات ألسباب مختلفة نجملها فيما 

 يلي:

 طبيعة المستهلك: ويتمثل في أمور كثيرة منها: -1

بعض المتبرعين يشعرون بالخطر دائماً, درجة اإلحساس بالمخاطرة : ف -

وذلك باختالف برامجهم العقلية وتكوينهم  وبعضهم شعوره بالخطر قليل, 

 النفسي.

الخبرات السابقة المرتبطة بالمنتج: فقد يكون ليس لديه خبرة سابقة أو أنه  -

 لديه خبرة غير جيدة مما يزيد من إدراكه للمخاطر.

لما قلت أموال المتبرع إزداد حرصه على أن الموارد المالية المتاحة: ك -

 يصرفها بطريقة صحيحة مما يزيد إدراكه للمخاطرة.
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 الخبرة الخيرية: كلما قلت الخبرة الخيرية ازدادت المخاطر المدركة. -

 ثقة المتبرع في نفسه وقراراته. -

طبيعة المنتج: بصفة عامة الخدمات تدرك فيها المخاطر الحسية بشكل  -5

ا تدرك في السلع, مما يعني أن إدراك الناس للمخاطر الخيرية أكبر مم

كبير, ويزداد إدراك هذه المخاطر بزيادة قيمة التبرع للمنتج أو عندما يكون 

 المنتج مبتكرا وجديدا.

طبيعة الموقف الشرائي: يزداد إدراك مخاطر التبرع كلما كان طلب  -0

س لديهم أوراق متكاملة, التبرع أقل رسمية, كمندوبي المنظمات الذين لي

 وصناديق التبرعات غير المحكمة اإلغالق وما شابه ذلك.

 ثقافة المجتمع: حيث تختلف المخاطر المدركة حسب المجتمعات المختلفة. -4

 وليخفض المتبرعون المخاطر يتخذون عدة أساليب, منها: 

 جمع معلومات أكبر عن المنتج والمنظمة الخيرية. -1

 ة خيرية معروفة لديه أو مشهورة .الوالء لمنظم -5

 البحث عن المنظمات المعروف أفرادها. -0

 البحث عن المنظمات التي تمتلك تزكيات من شخصيات معروفة أكبر. -4

 البحث عن المنظمات الرسمية أكثر. -2

 البحث عن المنظمات التي يمكن مشاهدة أعمالها. -6

 فسه.مشاهدة األعمال الخيرية والوقوف عليها بن -7

 اإلنفاق بنفسه بدون وساطة منظمة خيرية. -8

 طلب تقارير أكثر عدداً وتفصيالً. -9

 إرسال وسيط للتأكد من جودة الخدمة. -13

 التبرع بمبلغ صغير للتأكد من فاعلية وطبيعة المنظمة.. وغير ذلك. -11

 
رابعاً: آثار االتجاهات النفسية لدى المتبرع على العالقة  -

 ية معه:التفاعل

 مفهوم االتجاهات النفسية والعناصر المكونة له وخصائصه. -أ 

عندما يتم سؤال إنسان عن المجاالت التي يحب ويرغب عادة أن يتبرع لها 

فنحن في الحقيقة نسأله عن اتجاهاته النفسية, ولقد حرصت الشركات الكبرى على 

استراتيجياتها التسويقية  التعرف على االتجاهات النفسية للمتبرعين من أجل أن تضع

بما يتناسب مع ميول ورغبات واتجاهات المستهلكين لسلعها, وبالمثل تحتاج 

المنظمات الخيرية إلى التعرف على اتجاهات المتبرعين من أجل الوصول إلى عالقة 

 تفاعلية جيدة ومناسبة معهم.

نا أحد وقد اختلف في تعريفها بين رجال التسويق اختالفاً كبيراً, ونذكر ه

التعاريف المشهورة القديمة وال زالت تلقى قبوالً, من كثير من الباحثين, وهو: 

استعدادات وميول طبيعية لدى الفرد لالستجابة بطريقة إيجابية أو سلبية لشيء ما أو 

مجموعة من األشياء بصورة منتظمة وتنشأ هذه االستعدادات عند الفرد نتيجة للتعلم 

http://www.ba-hammam.com/متبرع/الفصل_الرابع_العلاقات_التفاعلية_بين_المنظمة_الخيرية_وسلوك_المتبرع_/رابعاً_آثار_الاتجاهات_النفسية_لدى_المتبرع_على_العلاقة_التفاعلية_معه_.aspx
http://www.ba-hammam.com/متبرع/الفصل_الرابع_العلاقات_التفاعلية_بين_المنظمة_الخيرية_وسلوك_المتبرع_/رابعاً_آثار_الاتجاهات_النفسية_لدى_المتبرع_على_العلاقة_التفاعلية_معه_.aspx
http://www.ba-hammam.com/متبرع/الفصل_الرابع_العلاقات_التفاعلية_بين_المنظمة_الخيرية_وسلوك_المتبرع_/رابعاً_آثار_الاتجاهات_النفسية_لدى_المتبرع_على_العلاقة_التفاعلية_معه_.aspx
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تعريف أحدث نسبياً ينظر إلى االتجاهات النفسية أن لها أكثر ممن ومما حوله, وهناك 

 ثالثة عوامل:  من بعد وتعتمد على

  المعتقدات التي يحملها الفرد عن الجوانب المختلفة لذلك الشيء -1

 قوة هذه المعتقدات -5

تقييم الفرد لكل من هذه المعتقدات, وبناء على ذلك أصبح ينظر إلى المنتج  -0

ن عدد من الخواص يكون المستهلكون لكل خاصية معتقدات عن هذه أنه يتكون م

الخواص, يتأثر بعد ذلك اتجاههم النفسي بهذه المعتقدات وقوتها وتقييمهم لوجود هذه 

 الخواص في المنتج.

 ويمكن توضيح مكونات االتجاه بعناصر ثالثة:

 العنصر اإلدراكي: ويشكل المعرفة في االتجاهات النفسية. -1

 نصر الوجداتي: ويمثل الجانب الشعوري أو الحسي.الع -5

 العنصر االعتزامي )اإلرادي(: ويعكس الرغبة والنزعة السلوكية. -0

 عموماً هذه االتجاهات النفسية لها خواص ال يمكن تجاهلها, مثل:

االتجاهات هي ميول ناتجة عن الخبرات السابقة التي اكتسبها الشخص,  -1

المباشرة أو كانت معلومات وصلت إليه من  سواًء كان نتيجة التجربة

 مختلف المصادر.

تناسق االتجاه مع السلوك: وال يعني تطابقا حيث تتدخل مؤثرات أخرى  -5

مثل ضغط الظروف االقتصادية واالجتماعية المحيطة, و إال فاألصل أن 

 يفعل اإلنسان ما يرغب فيه ويترك ما ال يرغب فيه.

وترتيبات وأوضاع معينة: فتؤثر في  االتجاهات تحدث ضمن ظروف -0

السلوك الذي يقوم به الفرد كثير من األمور البيئية المحيطة, سواًء كانت من 

البيئة الداخلية أو الخارجية من البيئة الجزئية أو الكلية, مما يعني أنه كما 

تقدم معنا األصل أن اإلنسان يفعل ما يرغب لكن قد يفعل ما ال يرغب 

 يطة به.ألسباب أخرى مح

 نشوء وتطور االتجاهات النفسية لدى المتبرعين. -ب 

هناك عالقة قوية بين االتجاهات النفسية والتعلم, حيث يميل الناس إلى تعلم 

االتجاهات النفسية من البيئة المحيطة بهم والمعلومات التي وصلت إليه, مما يعني أن 

 فة, منها:االتجاه النفسي نشأ وتطور لديه بتأثير من عوامل مختل

التأثير العائلي: فالمتبرع يتبرع لما يرى أباه أو أمه أو إخوانه يتبرعون  -1

 أكثر من غيرهم, ويتفاعل مع ما تعود أن يتفاعل معه أفراد األسرة.

َ  كانت جماعات  -5 الجماعات التي ينتمي إليها: بمختلف فئاتها سواًء

 داقات أو غيرها.سياسية أو دينية أو اجتماعية أو جماعات العمل أو ص

الشخصيات ذات التأثير االجتماعي القوي: فتجد أن بعض المنظمات  -0

الخيرية تحرص على وجود بعض هؤالء في مجلس إدارتها أو في 

 تزكياتها, ولذا نشأت المجالس الشرفية لكثير من األعمال الخيرية.

تبرع الخبرة السابقة والمعلومات المتوفرة: فتجربة غير جيدة لدى الم -4

عن منظمة خيرية تشكل اتجاهاً معيناً عن المنظمة أو عن مشروع معين, 
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كما وأن كمية المعلومات المتوفرة وطبيعتها تشكل اتجاه المتبرع وطريقة 

 نظرته لألمور.

الخصائص الشخصية للفرد: فقد تمر نفس الخبرة على متبرعين كل  -2

ف خصائصهم منهم يفسرها بطريقته الخاصة, وذلك يرجع إلى اختال

 الشخصية وطريقة نظرتهم لألمور.

مما سبق يمكن استيضاح أن االتجاه النفسي يبنى لدى المتبرع وهذا ما يلقي 

بالمسؤولية الكبيرة على المنظمات في هندسة هذه القضية ودراستها بما تستحق من 

افع أجل بناء االتجاهات المرغوبة للمنظمات, كما أنه يركز على معرفة المنظمة بدو

ورغبات وميول وخصائص المتبرعين الحاليين والمستهدفين من أجل الوصول 

 ما تصبو له المنظمة, وهذا يحتاج من المنظمات إلى دراسات جادة متخصصة . إلى

 وظائف االتجاهات النفسية. -ج 

لالتجاهات النفسية أربع وظائف رئيسية, تجعل هذه الوظائف الناس يكونون 

 تجاه منتجات معينة, وهي: اتجاهاتهم النفسية ا

 وظيفة المنفعة: -1

يتجه الناس لسلعة وماركة معينة ألنها تحقق لهم منافع ومزايا وفوائد مرغوبة, 

فإذا استطاع المسوقون أن يقدموا منافع ومزايا لمنتجاتهم أكبر كان االتجاه النفسي 

ى بيان وتوضيح للسلعة أكبر, ولذا ينبغي أن يسعى المسوقون في األعمال الخيرية إل

وتكثير المنافع والمزايا التي تشبع حاجات ورغبات المتبرعين, فإذا كانت المنظمة 

الخيرية تريد أن تسوق كفالة أورعاية أسرة فقيرة, عند ذلك ينبغي أن تظهر األجر 

األخروي المترتب على ذلك, وإذا كان تبرع المتبرع سيخفض عليه الضرائب فيمكن 

بيان أنه يجوز ذلك من الزكاة ,كما يوضحل له أنه بإمكانه أن  بيان ذلك ,كما ينبغي

, ويوضح له أن الكفالة هنا تشمل  يكون التبرع عينيا من بضاعته التي يستوردها

 وغير ذلك من القيمة المضافة على المنتج األصلي. التعليم مثالُ,

 وظيفة الدفاع عن " أنا" )الدفاع عن النفس(: -2

ون جيدة ومتميزة أمام نفسها على األقل, كما ترغب في كل الناس ترغب أن تك

حماية نفسها من التهديدات الخارجية , كالقلق والخوف والحرج االجتماعي, ولذا 

يسعى محترفو التسويق الخيري إلى إبراز أن التبرع يحمي صاحبه من خالل إبراز 

تقي مصارع أن الصدقة تحمي صاحبها يوم القيامة وفي الدنيا فـصنائع المعروف 

السوء وما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده بل تزده والتركيز على دعاء الناس 

 لك وتضرعهم أن يحفظك هللا.

 وظيفة القيمة التعبيرية: -3

فكرة كل إنسان عن نفسه وقيمه ونمط حياته وطريقة إدراكه تنعكس على 

ما في أنفسهم, ولذا ع سلوكه وتعبيره عن نفسه, فالناس يشترون ويتبرعون بما يعبر

ينبغي أن تسعى المنظمة الخيرية إلى إبراز الوظيفة التعبيرية لمنتجاتها فـإنما يرحم 

ومشاريع الخير ألهل الخير ومشاريع الدعوة للدعاة  هللا من عباده الرحماء 

 ومشاريع إفطار الصائم للصائمين, وهكذا.

 وظيفة المعرفة: -4

ي تأتي إليهم وينظمونها في قوالب حسب ينظم ويرشح الناس المعلومات الت

معايير كثيرة منها اتجاهاتهم النفسية, ولذا تسعى المنظمات الخيرية لتغيير اتجاهات 
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الناس النفسية حتى يرتبوا وينظموا معلوماتهم بالطريقة التي تريدها المنظمة, 

وينظم  والمسألة مترابطة فالمعلومات تكون االتجاه النفسي واالتجاه النفسي يرشح

المعلومات, ولذا ينبغي أن تسعى المنظمات الخيرية إلى بث المعلومات التي تكون 

 االتجاه النفسي المرغوب بقنوات مناسبة وبأساليب وطرق مناسبة .

الوظائف كلها,  على سبيل المثال بناء مسجد  -وقد يكون هناك لمنتج واحد 

بيت في الجنة )وظيفة منفعة(, فقد يبني المسجد متبرع) أول( من أجل أن يبنى له 

ومتبرع)ثان( من أجل أن يحافظ على ماله وأن يدعو الناس له )وظيفة الدفاع عن 

األنا(, ومتبرع )ثالث( من أجل أن يشعر بأنه من أهل الخير, ومتبرع)رابع( ألن 

المعلومات التي وصلته عن المنظمة جديدة وغريبة! شكلت له دافعاً, كما أنه من 

 يتبرع متبرع للوظائف كلها.الممكن أن 

 قياس االتجاهات النفسية . -د 

لكي تعرف أي منشأة توجهات عمالئها, ولكي تفهم نبض سوقها ينبغي أن 

تحرص على قياس االتجاهات النفسية لعمالئها, ولئن كانت العملية تحتاج إلى جهد 

 إال أن الجهد المبذول فيها مبرر وله قيمته التسويقية.

اول قياس االتجاهات النفسية لعمالئه في السوق مهمة أولية, وهي وتقابل من يح

تحديد العناصر التي يريد قياسها, وأشهر هذه العناصر في قياس اتجاهات المستهلكين 

 ما يلي:

قياس المعتقدات الخاصة بالمنتج أو بالعالمة التجارية )اسم المنظمة  -1

الخاصة بالمنتج أو  الخيرية أو منتج معين(: ويتطلب قياس المعتقدات

بالمنظمة أن نحدد أوالً الخصائص والمنافع والصفات التي تشكل المخطط 

 الذهني الخاص بالمنتج أو بالمنظمة.

تقييم األهمية النسبية لخصائص العالمة التجارية )المنظمة(: ونعني  -5

بذلك قياس مدى رغبة المستهلك في احتواء العالمة التجارية على تلك 

 الخاصية.

تقييم العالمة التجارية )المنظمة( ككل: وهو ترجمة للعنصر الوجداني  -0

 لالتجاهات النفسية.

 قياس نوايا الشراء )التبرع(: بسؤالهم مباشرة عن نواياهم. -4

قياس السلوك الشرائي )سلوك التبرع(: على افتراض أن هناك تالزما  -2

 بين سلوك التبرع وبين االتجاه النفسي من جهة أخرى.

 ويستخدم الباحثون عددا من المقاييس لقياس العناصر السابقة, مثل :

مالحظة السلوك: سواًء كانت هذه المالحظة مباشرة أو غير مباشرة,  -1

 آلية أو بشرية.

البحوث النوعية: وتتضمن المقابالت المتعمقة وغيرها, وهي ذات فائدة  -5

 كبيرة في تكوين األطر النظرية.

ي: وهو أكثر األساليب استخداماً, ويتضمن إعداد استمارة التقرير الذات -0

يتم توجيهها لعينة من المتبرعين مباشرة, لمعرفة آرائهم ومشاعرهم نحو 

 منتج أو منظمة معينة.

 استخدام االتجاهات النفسية في إعداد اإلستراتيجية التسويقية  -هـ 
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نفسية للمتبرعين في يمكن لمديري التسويق االستفادة من دراسات االتجاهات ال

 إعداد االستراتيجيات التسويقية للمنظمة في ثالث نواح:

تحديد قطاعات السوق المهتمة بمنافع معينة من المنتج: مثل معرفة  -1

القطاعات التي تهتم بالتربية في كفالة اليتيم والقطاعات التي تهتم برخص الكفالة 

 والقطاعات التي تهتم بتعليم اليتيم.

المنتجات الجديدة بما يتفق مع االتجاهات النفسية المتغيرة: فمثالً قد تطوير  -5

تتغير االتجاهات النفسية اتجاه سند االستالم أو التقرير نظراً لقضية سياسية أو 

 اجتماعية معينة.

إعداد االستراتيجية الترويجية المناسبة: فال يمكن إعداد استراتيجية تسويقية  -0

تجاهات النفسية للمتبرعين والخواص التي يريدونها وتقييم مناسبة بدون معرفة لال

 كل خاصية والتقييم الوجداني للمنظمة ككل وغير ذلك.
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الفصل الخامس: العالقات التفاعلية بين المتبرع وقرارات المزيج 
  التسويقي للمنظمة الخيرية:

 أوالً: تحديد عناصر المزيج التسويقي: -

بالرغم من أن العديد من النشاطات تكون المزيج التسويقي, إال أن الدارسين 

ثوا عن تصنيف يسهل رؤية الغابة بين كل األشجار ولذا حددوا المزيج التسويقي بح

             بنقاط محددة ليسهل دراستها.

فبعد النظر في أن نشاطات المنظمات التي تؤثر على العميل التي اقترح 

ماكارثي مزيجاً  البروفسور نيل بوردن تسميتها المزيج التسويقي, اقترح البروفسور

والمكان  dوالسعر  aوهي: المنتج    sقياً يتكون من أربعة عناصر تبدأ بالحرف تسوي

f  والترويجg ثم بدأت اقتراحات بإضافة بعض المكونات األخرى خاصة في تسويق ,

      الخدمات والتسويق الدولي وغيرها. 

ثم نادت مجموعة من العلماء إلى تعديل هذا المزيج التسويقي في بعض 

مثالً: في مجال الخدمات ذكروا ثالثة أسباب لتكييف المزيج التسويقي المجاالت ف

 للخدمات وتعديله:

 أن المزيج التسويقي طور أصالً الشركات الصناعية. -1

وجدت أدلة علمية من األبحاث بأن الممارسين للتسويق في قطاع  -5

الخدمات ذكروا بأن المزيج التسويقي ال يلبي احتياجاتهم بصورة كافية 

 شاملة.

 األبعاد الموجودة في المزيج التسويقي التقليدي لخدمات التسويق. عدم كفاية -0

هذه االنتقادات ركزت على أن تجاهل العناصر األخرى سيؤثر على 

نجاح التسويق للخدمات أو فشله كلياً, ولذا أقترح إضافة ثالثة عناصر 

ئة المادية وعملية للمزيج التسويقي للخدمات, وهي الجمهور أو الناس و البي

 تقديم الخدمة.

وفي مجال التسويق الدولي مثالً: اقترح كوتلر مثالً إضافة عنصرين هما: 

 السياسة والرأي العام.

مما يعني أن المنظمات الخيرية التي يغلب عليها الشبه بالمنظمات الخدمية ال 

سويقي األربع لعناصر المزيج الت -المنظمات الصناعية يُحتاج أن يكون هناك إضافة 

العملية( إذا كانت المنظمة محلية وتضاف  األثر المادي  ثالث نقاط )الناس  -

الرأي العام( خاصة في المنظمات الخيرية العالمية,وتحديداً في  نقطتان )السياسة 

فيه المنظمات الخيرية غير الحكومية هي التي ترسم  مثل هذا الوقت الذي أصبحت

مة األمم المتحدة والصليب األحمر واليونسكو واليونيسيف سياسة العالم مثل منظ

 وغيرها.

 وبهذا يصبح المزيج التسويقي هو:

 المنتج )الخدمة(. -1

 السعر )التكلفة(. -5

 التوزيع )المكان(. -0

 الترويج. -4

 الجمهور )الناس(. -2

http://www.ba-hammam.com/كتب/المتبرع_والمنظمة_الخيرية/الفصل_الخامس_العلاقات_التفاعلية_بين_المتبرع_وقرارات_المزيج_التسويقي_للمنظمة_الخيرية_.aspx
http://www.ba-hammam.com/كتب/المتبرع_والمنظمة_الخيرية/الفصل_الخامس_العلاقات_التفاعلية_بين_المتبرع_وقرارات_المزيج_التسويقي_للمنظمة_الخيرية_.aspx
http://www.ba-hammam.com/متبرع/الفصل_الخامس_العلاقات_التفاعلية_بين_المتبرع_وقرارات_المزيج_التسويقي_للمنظمة_الخيرية_/أولاً_تحديد_عناصر_المزيج_التسويقي_.aspx
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 البيئة المادية )الدليل المادي(. -6

 العملية )عملية تقديم الخدمة(. -7

خاصة إذا كانت المنظمة الخيرية تعمل بشكل  -كن أن يضاف ويم

 :-دولي عالمي 

 السياسة. -8

 الرأي العام. -9

 
 ثانياً: العالقة بين المزيج التسويقي والمتبرع: -

المزيج التسويقي هو العمليات واألنشطة التي تؤديها المنظمة للتأثير على 

صر المزيج العميل الذي هو في بحثنا المتبرع, إال أن نظرة العميل )المتبرع( لعنا

التسويقي تختلف عن نظرة المسوق نفسه, وهذا أحد أكبر االنتقادات التي وجهت 

التي تعبر عن نظرة  ---للمزيج التسويقي مما جعل بعض أساتذة التسويق يقترحون 

 التي تعبر عن نظرة المسوق في الجدول التالي: -----العميل )المتبرع( عوضاً عن 

 لمسوق عن العميل للمزيج التسويقي (: اختالف نظرة ا1 - 2جدول )

 نظرة العميل – FourCsال  نظرة المسوق – FourPsال 

     القيمة للعميل   المنتج

   السعر
التكلفة بالنسبة 

 للعميل
    

     الراحة   المكان

     االتصال   الترويج
 ويمكننا على غرارها أن نكمل عناصر المزيج التسويقي للخدمات كالتالي:

(: اختالف نظرة المسوق عن العميل للمزيج التسويقي 5 - 2جدول )

 للخدمات

 نظرة المسوق الــ - نظرة العميل الــ -   

 الناس   االنسجام  

  
عالمة ودليل 

 الخدمة
 البيئة المادية  

 العمليات   تقديم الخدمة  

المنظمات  فالعميل )المتبرع( له آلية في النظر إلى الجهد الذي يؤدى من قبل

للتأثير عليه, وليس المهم هو عنده أن المنظمة أدت الخدمة بقدر أهمية أن تكون قد 

 أدتها على الوجه الذي يرضي العميل )المتبرع(.

فجودة خدمة العميل )المتبرع( لها بعدان أساسان هما: البعد اإلجرائي والبعد 

, و يتكون الجانب الشخصي وكالهما مهم في تقديم الخدمة ذات الجودة العالية

http://www.ba-hammam.com/متبرع/الفصل_الخامس_العلاقات_التفاعلية_بين_المتبرع_وقرارات_المزيج_التسويقي_للمنظمة_الخيرية_/ثانياً_العلاقة_بين_المزيج_التسويقي_والمتبرع_.aspx
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اإلجرائي من النظم واإلجراءات المحددة لتقديم الخدمة, أما الجانب اإلنساني للخدمة 

 فهو كيف يتفاعل العاملون.

هذا يعني أن كل جهد تسويقي تقوم به المنظمة يكون عالقة تفاعلية مع العميل 

برع( )المتبرع(, كما يوضح أن نظرة المسوق قد تختلف عن نظرة العميل )المت

والنشاط والعمل إنما تم من أجل العميل )المتبرع( ونظرته مقدمة على نظرة المسوق 

 فهي إنما قدمت له, والعمالء دائماً على حق.

كما أن العملية األكثر تحكماً من المنظمة فيها وتؤثر في سلوك العميل 

ل بين )المتبرع( هي عناصر المزيج التسويقي, فلو اعتمدنا على فرضية أن التفاع

المتبرع والمنظمة الخيرية يتم بجهد من المنظمة )عناصر المزيج التسويقي( 

 وسلوكيات من المتبرع وفي بيئة تسويقية معينة, الذي يمكن تمثيله بالشكل التالي:

فإن أكثر العوامل الثالثة قدرة على التحكم فيه هو وال شك الجهد التسويقي الذي 

 -كما تقدم معنا  -صر المزيج التسويقي, وهو يقيم تقوم به المنظمة الذي نسميه عنا

بنظرة المتبرع له ال بنظرة المسوق له, وعليه يعتمد نجاح العملية التسويقية أو 

فشلها, حيث إنه هو الذي يتكيف مع البيئة لتكون مناسبة له ومستغلة لفرصه ومبتعدة 

ب رغباته عن مخاطره, وهي التي توضع لتكون مناسبة لسلوك المتبرع وتناس

وتطلعاته وآماله, إذًن فهي التي تستغل العناصر األخرى المكونة للتفاعل, وهي أكثر 

أجزاء التفاعل تحكماً من قبل المسوق في المنظمة الخيرية, ولذا ينبغي أن يعطى حقه 

 الكامل من التمحيص والتأكد من مناسبته مع العناصر األخرى المكونة للتفاعل.

ال مع نظرة  نه يتعامل مع نظرة المتبرع لهذا الجهد الــكما يجب التأكد من أ

المسوق الــ, فمركز الربح الوحيد هو العميل, وإذا لم تكن تخدم العميل فإن وظيفتك 

 أن تخدم شخصاً هو العميل.

 
 اصر المزيج التسويقي الخيري والمتبرع:ثالثاَ: دراسة العالقة التفاعلية بين عن -
 

 العالقة التفاعلية مع المنتج : -أ 

المنتج في مفهومه الضيق القديم كل شيء مادي يتم بيعه إلى المشتري في 

السوق,ثم تطور تعريف المنتج إلى أن أصبح كل شيء معروض للسوق من جانب 

الفوائد التي يمكن  منظمة معينة ليستخدم في إشباع حاجة معينة من خالل بعض

الحصول عليه منه أو أي شيء يمكن تقديمه للسوق بغرض االستهالك أو االستخدام 

أو الحيازة أو اإلشباع لحاجة أو رغبة معينة, وهو بذلك يشتمل على األشياء المادية 

 والخدمات غير المادية واألشخاص واألماكن والمنظمات واألفكار.

 ية ؟ فما هو منتج المنظمات الخير -

 وما هو جوهره وما هي القيمة المضافة عليه ؟ -

 كيف تميز وتطور المنتجات الخيرية ؟ -

 وما هي دورة حياة المنتج الخيري ؟ -

 وما هي آليات إدارة المنتجات الخيرية ؟ -

 ؟ وما عالقة كل ذلك بالمتبرع وكيف يتفاعل معه -

 للمنتج, مثالً: كل منتج له جوهر وجوانب ملموسة منه وخدمات إضافية -

http://www.ba-hammam.com/كتب/المتبرع_والمنظمة_الخيرية/الفصل_الخامس:_العلاقات_التفاعلية_بين_المتبرع_وقرارات_المزيج_التسويقي_للمنظمة_الخيرية:/ثالثاَ:_دراسة_العلاقة_التفاعلية_بين_عناصر_المزيج_التسويقي_الخيري_والمتبرع:.aspx
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% من قيمة المنتج لدى العميل وال يكلف 83ويؤثر محيط جوهر المنتج بنسبة 

 % فقط من قيمة المننتج.53إال 

مستويات مفهوم المنتج نفسها موجودة أيضاً في المنظمات الخيرية إال أن شأنه 

 شأن الخدمات, فهناك صعوبة في تحديد ماهية المنتج :

الخدمة األساسية(: وهو الخدمة التي تقدمها مستوى جوهر المنتج ) -1

المنظمة الخيرية, وهي تعني للمتبرع منفعة معونته في تحقيق أهدافه 

وإشباع حاجاته من تلك المعونة, وهذا يعني أهمية معرفة الدوافع الحقيقية 

وراء تبرع المتبرع للمنظمة من أجل إشباع هذه الحاجة, فالمتبرع لم يتبرع 

تيم مثالً, وإنما من أجل إكتساب األجر بكفالة األيتام أو من أجل كفالة ي

 إرضاء ضميره أو تزكية ماله أو غير ذلك .

الخدمات المساعدة واإلضافية: مثل الملف الذي يقدم للمتبرع وإيصاالت  -5

االستالم واسم المنظمة الخيرية ومبناها وصور أنشطتها وبرامجها الخيرية 

 وتصميم األوراق وغير ذلك.

الخدمات التسهيلية: مثل تقسيط الدفع, طبيعة التقارير والضمانات  -0

 المقدمة وما شابه ذلك.

ولألسف تعجز كثير من المنظمات الخيرية في تحديد ما هي المنافع التي تقدمها 

 للمتبرع, أو بتعبير آخر ما هو منتجها الذي تقدمه, وذلك يرجع لعدة أسباب, منها:

كل من يشتري  -إن لم يكن -افع المتبرعين, فغالبية التباين الكبير في دو -1

كهربائيا مسجال مثالً : نعرف لماذا يريد ذلك , وكل من يشتري  جهازا

خدمة مثل تنظيف السجاد واضح أهم األسباب التي تدعوه لذلك, ولكن من 

يتبرع لخدمة تجد أن الدوافع مختلفة اختالفا كبيرا بين متبرع وآخر, بل 

لواحد تمر به أحوال وأحوال تختلف فيها الدوافع التي تدفعته حتى المتبرع ا

للتبرع, ففي دراسة أجريت في أمريكا على مسلمين وغبر مسلمين وجد أن 

الدوافع تتنوع من الدوافع الدينية إلى الدوافع النفسية واالجتماعية بل 

 والمادية أيضاً.

, وعدم التفريط رغبة العاملين في المؤسسات الخيرية في كسب الجميع  -5

في أي متبرع بدون دراسة لعواقب ذلك على العمل, وهذا السبب يجعل 

العاملين في المنظمات الخيرية يخافون عملية تحديد المنتج بشكل جيد ألنهم 

يخافون من البروز في جانب واحد, وبالتالي يضيـيقون قاعدة الجذب إال أن 

م هو أن الناس يربطون بين األمور ال تسير على هذا النحو, وذلك لسبب مه

 األشياء وبعضها.

ضعف الرؤية في كثير من المنظمات الخيرية في عالمنا العربي,  -0

واالنشغال باألعمال اليومية عن التخطيط وتحديد األهداف, ففي دراسة 

على منظمات مشابهة, وهي منظمات الرعاية االجتماعية في دولة 

توجد أهداف واضحة ومحددة لدى اإلمارات أشارت الدراسة إلى أنه ال 
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% من المنظمات 7605%, وأن 70002كثير من الهيئات االجتماعية بنسبة 

 تحدد األهداف بطريقة ارتجالية.

الضعف اإلداري والتسويقي لدى كثير من المنظمات الخيرية, فتشكيل  -4

اإلدارات يفترض أنه يبين الهدف الذي من أجله أنشئت المنظمة, كما أنه 

سياساتها وتوجهاتها ويعبر عن طموحاتها وطريقتها في العمل كما يعكس 

يوضح توزيع السلطة والمسؤولية بين أفرادها, وفي دراسة في المنظمات 

% من المنظمات ليس  76الخيرية في المملكة العربية السعودية وجد أن 

لديها إدارة تسويق, ونادراً ما يستوعب المسوقين الحاجة إلى تقدير نقاط 

لضعف التنظيمية الداخلية, ويعتقد كثير منهم أن المصادر دائماً متوفرة ا

 للتغلب على أي مشكلة.

فمثالً منظمة لكفالة األيتام, ما هو منتجها الذي تقدمه للمتبرع ؟ أو بصياغة 

أخرى, ما هي المنافع التي يجنيها المتبرع بالتبرع للمنظمة ؟ ولماذا يتبرع لأليتام ؟ 

 األيتام مباشرة ؟ . ولماذا ال يعطي

 من الممكن أن تكون اإلجابة أكثر إيجابيةو يفترض أن توضحها المنظمة:

 تعطي للمتبرع منفعة اإلنابة عنه في تعليم األيتام ورعايتهم. -

 تعطي للمتبرع منفعة اإلنابة عنه في البحث عن األيتام والتأكد منهم . -

 تحقيق نتائج أكبر بنفس المال.تعطي للمتبرع منفعة األجر األكبر من هللا ب -

 تعطي للمتبرع منفعة الوجاهة االجتماعية . -

 تعطي للمتبرع منفعة التعريف اإلعالمي بالمتبرع. -

تحديد جوهر وبؤرة التركيز قضية أساسية, وال يمنع ذلك من كون بعض  إن

يك النقاط األخرى منافع تكميلية, ولكن عليك بإجادة جانب واحد فريد يمكن أن يعط

ميزة تنافسية, والمنظمات التي تريد أن توسع قاعدة العمالء يجب أن تقوم بتضييق 

 نطاق الخدمة, وأن تضحي من أجل إرضاء احتياجات جميع العمالء.

عموماً يفهم مسوقو المنتج أن التحدي أمامهم هو إظهار تميز للمنتج حتى يكون 

مجها بشكل جيد يجب أن تميز , والمنظمة الخيرية التي تسوق برا مالئماً ومميزاً 

 منتجها عن منتج المنظمات األخرى بشيء يميز منتجها عن غيره, مثل:

السهولة: وجود مندوبين يأتون للشخص إلى غاية موقعه , وإمكانية  -1

التبرع عن طريق الهاتف أو اإلنترنت أو الصراف اآللي, سهولة توصيل 

 أتينا "." نحن نذهب للفقير وال ي التبرع إلى المحتاج

اختالف الخدمة: إعطاء الخدمة معاني إضافية وإضافة القيمة المضافة  -5

للخدمة, فمنظمة كفالة األيتام يمكن أن تجعل الكفالة طعاما وشرابا , بينما 

األخرى تضع مع الطعام والشراب الملبس والتعليم , وأخرى تضيف لكل 

مكن أن تضع قيمة , وثالثة تضيف لكل ذلك التأهيل, كما ي ذلك التربية

مضافة على الخدمة مثل: تقارير جيدة, تسهيالت في تقسيط الدفع وغير 

 ذلك.
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االختالف في السعر: وال يعني ذلك أن يكون أغلى أو أرخص, ولكن  -0

هذا يميز السلعة ويبقي البراعة التسويقية في جعل السعر األعلى أو 

 األرخص ميزة تنافسية, وسيأتي معنا في عنصر السعر.

االختالف في الصورة الذهنية: مثل الجودة والمنهج والرموز واألحداث  -4

 ووسائل اإلعالم وغير ذلك.

االختالف في منطقة العمل: مثل أفريقيا أو أوروبا أو أمريكا أو محلي  -2

أو ما شابه ذلك, ولكل منطقة عناصر قوة تسويقية يجب أن تستخدم عن 

 تسويق المنظمات الخيرية لبرامجها.

 أمثلة لتمييز منتج المنظمات الخيرية بالوسائل السابقة:

 (: أمثلة لتمييز منتجات المنظمات الخيرية0 - 2جدول )

 اختالف الخدمة
منطقة 

 العمل
 السعر

الصورة 

 الذهنية
 المشروع السهولة

نعلم ونربي اليتيم 

 ونؤهله

القارة 

السوداء 

 الفقيرة

فقط بـ 

133 

لاير 

شهرياً 

 تكفل يتيم

ابنك اليتيم 

 وابننا

اتصل 

يأتيك 

 مندوبنا

 كفالة أيتام

بناء معنوي مع البناء 

 الحسي

خيركم  -

خيركم 

 -ألهله 

لتكلفته 

العالية ال 

يوجد من 

 يبنيه

جودة البناء 

 وقوته

ادفع مبلغ 

كذا وابن 

ألبيك بيت 

 في الجنة

 بناء المساجد

 تقرير دوري

 وبرنامج تربوي

الناس هنا 

ال 

يحفظون 

 الفاتحة

بوجبة 

شاء ع

تكفل 

حلقة لمدة 

 شهر

االلتزام 

بمنهج فكري 

أو ثقافي أو 

 عقائدي معين

تحويل 

شهري من 

الحساب 

 مباشرة

كفالة حلقة 

 تحفيظ قرآن

 وتميز منتجاتها كثير من المنظمات الخيرية بشعارات ونصوص مثل:

 .-معاً نبني األسرة المسلمة  -

 .-نأتي الفقير وال يأتينا  -

 .-مسجد في كل عاصمة  -

 .-رسوخ علمي.. والتزام منهجي  -

 . -نشر منهج أهل السنة والجماعة  -

وإن كان التمييز الحقيقي يجب أن يكون مع الشعارات والنصوص ممارسات 

تظهر في منتج المنظمة الخيرية وسعره ومكانه وترويجه وفي الناس وفي الدليل 

واليكفي بحال من األحوال  المادي وفي تعاملنا مع الجمهور والثقافة التي نشيعها له ,

أن يتحول الموضوع في األخير لشعارات فارغة يشعر المتبرع بأنها ليس لها قيمة, 

وإنما لذر الرماد في العيون, ينبغي التركيز على فهم المضمون وإدراك لب القيم, 

 وليس على صياغة بيان مثالي لينقش على الحجر.
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, فمثالً: في العالم اإلسالمي يعتبر ولكثير من منتجات المنظمات الخيرية مواسم

شهر رمضان من أكثر الشهور تواصالً بين المنظمات الخيرية والمتبرعين, ولذا تعد 

له المنظمات الخيرية وتتجهز له وقبله بكافة برامجها التسويقية, كما توجد مشاريع 

لها مواسم محددة مثل مشروع إفطار صائم أو مشروع كسوة العيد أو مشروع 

مثالً  -ضحية, ويترتب على تقديم بعضها أو تأخيره وضع غير مناسب للمتبرع األ

منتجات المنظمات  -على األقل لبعض  -مما يعطي  -تقديم أو تأخير األضحية 

الخيرية خاصية دورة الحياة السريعة, كما أن هناك دورة حياة لتسويق المنظمة 

بدراسة الوضع المتغير لتسويق معروفة عند كثير من المنظمات الخيرية التي تقوم 

 برامجها عبر شهور السنة.

ومن الممكن تصوير ذلك وتقريبه في تبرعات المنظمة الخيرية بشكل عام 

 بالشكل التالي:

 ولبعض المشاريع مثل إفطار الصائم, بالشكل التالي:

مما يعني أن على المنظمة دراسة دورات منتجاتها , والتأكد من أن برامجها 

ة تتالءم مع دورة منتجاتها بالشكل المناسب, كما يجب عليها أن تتأكد من التسويقي

قدرتها على التنفيذ في األوقات المحددة حتى تستطيع أن تسوق برامجها وتفي 

 بالتزاماتها تجاه المتبرع.

القدرة على إدارة التسويق طوال السنة من أجل االستمرار في التفاعل مع 

ال السنة, والنظر في دورة تسويق كل منتج واستغالل المتبرع بمنتجات مناسبة طو

ميزات وأعمال كل مرحلة من دورة حياة المنتج )مرحلة التقديم أو اإلدخال ثم مرحلة 

النمو ثم مرحلة النضوج فاالنحدار( حتى تتشابك دورات حياة المنتجات, وتتداخل كل 

نظمة, وبالتالي تتجنب منها في األخرى, وال تتأثر حركة التفاعل بين المتبرع والم

 المنظمة أي هزة ناشئة عن توقف التعامل مع إحدى خدماتها وتزداد تبرعاتها نمواً.

وعموماً يبقى تحديد المنتج والقيمة المضافة له وتمييزه الذي يعطي المتبرع 

 منافع أكثر هو أحد العوامل األساسية في التفاعل بين المتبرع والمستفيد.

 ة مع السعر.العالقة التفاعلي -ب

يختلف السعر عن عناصر المزيح األخرى في أنه ينتج عنه عائد بينما تنتج عن 

مزيج العناصر األخرى تكاليف, ولذا تعمل المنظمات من أجل رفع السعر إلى أعلى 

حد يسمح به مستوى التمييز, ويبقى السعر من العوامل الهامة جداً في التفاعل بين 

فما هو مفهوم السعر ؟ وما هي استراتيجياته ؟ وكيفية  المنظمة الخيرية والمتبرع,

 حسابه؟.

تتم عملية الشراء من جانب العميل أو عملية التبرع من جانب المتبرع إذا وجد 

أن قيمة البضاعة أو قيمة الخدمة أو قيمة المشروع أكبر أو يساوي السعر الذي 

و المتبرع, كما يرتبط سيدفعه, فالسعر يرتبط بالقيمة والمنفعة في ذهن العميل أ

بقدرته الشرائية بشكل مباشر, وكلما استطاعت أي منظمة وضع قيمة أكبر لمنتجاتها 

مقابل السعر كلما زادت عملية الشراء أو التبرع, وبالتالي أرباح أو إنجازات 

المنظمة, وكلما زادت أسعار المنتجات كلما زادت أرباح المنظمة, فاإليراد الكلي 

نظمة يساوي السعر مضروباً في الكمية المباعة من المنتج, وارتفاع ألي شركة أو م

 اإليرادات وانخفاض التكاليف يشكل هامش الربح: 

 المصاريف  -الربح = اإليراد الكلي  

 المصاريف  -الكمية(  -= )السعر  الربح
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والمعادلة مترابطة وال يصح التركيز على جزء منها دون جزء,               

إذا زادت الكمية, وكلما انخفض  -في الغالب  -يف تنخفض للمنتج اإلنفرادي فالتكال

السعر زادت الكمية, وكلما قلت الكمية زادت المصاريف للمنتج اإلنفرادي وكلما زاد 

 السعر أيضاً.

ولكي تحقق المنظمات الربح تحرص على زيادة السعر والكمية , وعلى 

ك سبيال, وهذه المعادالت التي قد تبدو تخفيض المصاريف إذا ما استطاعت إلى ذل

متناقضة هي جوهر عملية التسعير في المزيج التسويقي, وبعض الباحثين يعتقد أن 

التسعير واحد من األساليب المنطقية العديدة للتسويق, واألمثلة التي عرضناها تخبرنا 

ي يجعلك عن أشياء أخرى مختلفة, فال ينبغي أن تفترض أن التسعير المنطقي هو الذ

 تبدو بهذه القيمة العالية أو تبدو من ضمن أصحاب المرتبة الثانية .

إن المتبرعين كالمستهلكين ال يفتشون عن أرخص كلفة, بل يفتشون عن أعلى 

المنتجات التي توصل قيمة أكبر, فالسعر قد يوحي بالجودة التي يتوقعها  قيمة!

لعميل وما يفهمه وما يحسه, السعر المتبرعون, إن سعر الخدمة يؤثر على ما يتوقعه ا

يساعد على وضع تلك العدسات الملونة الوردية التي يرى الناس من خاللها الخدمة, 

إننا قد نقدر السعر المنخفض, فهو قد يعني كل ما نستطيع دفعه, ولكن بينما قد نرحب 

إننا نفترض  باالدخار والتوفير ونقدر " القيمة الجيدة " للخدمة, فإننا ال نقدر جودتها,

 أنه يمكننا الحصول على ما هو أفضل, وعندما نستطيع ذلك فإننا نفعل.

 وهناك عدة وسائل وطرق للتسعير, منها: 

التسعير على أساس التكلفة: بحيث تحسب التكلفة ثم يوضع هامش للربح  -1

في المؤسسات الربحية, أما في المنظمات الخيرية فهناك أساليب؛ فبعضها 

وبعضها تضع  -لتغطية المصاريف اإلدارية وغيرها  -ح تضع هامش رب

 هامش احتياط وبعضها تضع التكلفة فقط .

التسعير على أساس الطلب: ويتم فيه تحديد السعر بناء على حجم  -5

المطلوب والمعروض من المنتج في السوق, واستخدام هذه الطريقة في 

إلى بيانات كثيرة من  المنظمات الخيرية نادر ألن المنظمات الخيرية تحتاج

عوامل ال يمكن السيطرة عليها, وألن المنظمات الخيرية ال تستهدف تعظيم 

 الربح بقدر ما تستهدف تعظيم تسويق منتجها الخيري.

التسعير على أساس المنافسة: وذلك بتحديد سعر يساوي أو أعلى من أو  -0

لسوق أو أقل من أسعار المنافسين, من أجل زيادة نصيب المنظمة في ا

المحافظة على عمالئها, وهذا األسلوب يستخدم كثيراً في المنظمات 

الخيرية خاصة من المنظمات الصغيرة التابعة, فهناك منظمات تقود السوق 

وأخرى تابعة لها, مما يجعل بعض المنظمات تتحمل أسعارا قد ال تكون 

 هي األسعار التي ترضيها مما يشكل عبء على مشاريعها.

ير على أساس المستهلك: وهو تحديد سعر يعكس قيمة المنتج من التسع -4

وجهة نظر العميل أو المتبرع, فيحدد قيمة المشروع الخيري بناًء على ما 

يتوقع المتبرع أنه قيمة المشروع, وإذا استخدم هذه الطريقة في المشروع 
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فإنما تستخدم بطريقة ارتجالية , ألنه ليس هناك دراسة عن توقعات 

 رعين للقيمة ,كما أنه يصعب تحديد القيمة في أحيان أخرى.المتب

ويمكن تمثيل ذلك وأهدافه ومزاياه وعيوبه وخصوصيات المنظمات الخيرية, 

 كما في الجدول التالي:

 (: طرق تسعير المنتجات الخيرية4 - 2جدول )

على أساس 

 المستهلك

على أساس 

 المنافسة

على أساس 

 الطلب

على أساس 

 التكلفة

 عيرالتس 

 المقارنة

تحديد سعر 

يعكس قيمة 

المنتج من 

وجهة نظر 

 المستهلك

تحديد سعر 

يساوي أو أعلى 

من أو أقل من 

 أسعار المنافسين

تحديد السعر 

بناًء على 

الحجم 

المطلوب 

والمعروض 

 من المنتج

إضافة نسبة 

معينة أو هامش 

ربح محدد إلى 

 التكلفة

 أساس الطريقة

 تعظيم الربح

المحافظة على 

لحالة الراهنة أو ا

زيادة نصيب 

المنظمة من 

 السوق

 تعظيم الربح

الوصول إلى 

إجمالي ربح 

 معين

 أهداف الطريقة

واقعية وتأخذ 

قدرة العميل 

على الدفع في 

 االعتبار 

أخذ ظروف 

السوق في 

االعتبار وتهتم 

بالمركز التنافسي 

 للمنتج 

تحقق أعلى 

 عائد ممكن

طريقة محددة 

وواضحة لتحديد 

وتضمن  السعر

تحقيق الربح 

 المستهدف

 مزايا الطريقة

صعبة 

اإلستخدام وقد 

تختلف قيمة 

منفعة المنتج 

الواحد من 

 مستهلك آلخر

قد ال تحقق الربح 

المستهدف وتفتح 

الباب لمعارك 

األسعار وقد ال 

تكون أسعار 

المنافسين محددة 

 بدقة

صعبة التطبيق 

وتحتاج لبيانات 

كثيرة من 

عوامل ال 

تخضع 

ة لسيطر

 المنظمة

أحياناً يصعب 

تحديد التكاليف 

وال تأخذ في 

اٌعتبار قدرة 

المستهلك على 

 الدفع

 عيوب الطريقة

يصعب تحديد 

القيمة لدى 

المتبرع وتتم 

بطريقة 

ارتجالية 

وبفرض من 

 المتبرع

يستخدم بكثرة في 

المنظمات 

الصغيرة ويولد 

عجزاً مالياً في 

 التنفيذ

نادر االستخدام 

ألن المقصود 

ع المنتج ال بي

 تعظيم الربح

الربح يكون 

لتغطية أخطاء 

حساب التكلفة أو 

لتغطية النفقات 

 اإلدارية

 المنظمات الخيرية
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 ويؤثر المتبرع في السعر, تأثيراً بالغاً من خالل قوتين رئيسيتين:

إدراك السعر: ويتعلق باألسلوب الذي من خالله يرى المستهلك ويفسر  -1

 ل:السعر, ويتم ذلك من خال

الوعي أو المعرفة بالسعر: فوعي المتبرعين باألسعار الخيرية ومعرفتهم  -

بها منخفض, بخالف الوسطاء فهم أعرف باألسعار ولذا يفاوضون فيها 

 بشكل أكبر.

توقعات السعر: فيضع المتبرع مستوى السعر العادي للمنتج المعين ومدى  -

قل أو أكثر من المدى يقبل فيه تغير أسعار المنتج, ويرفض ما إذا كان أ

الذي وضعه العتقاده أن األقل يعني أقل جودة أو غير ممكن التنفيذ وأن 

 األكثر يعني المبالغة في السعر.

العالقة بين السعر والجودة: فكثير من المتبرعين ينظر إلى السعر كمؤشر  -

على مستوى الجودة, فكلما خفض السعر شعر أن الجودة انخفضت, وتبقى 

ارة التسويق في قدرتها على خفض أسعارها لكسب متبرعين جدد, براعة إد

 وإشعارها متبرعيها بأن هذا تم بدون تخفيض في الجودة. 

 استجابات المستهلك للسعر: ولذا يجب على إدارة التسويق معرفة: -5

عالقة طلب المتبرع بالتسويق: كيف تؤثر تكلفة المشروع في الطلب,  -

 فمثالً:

 ثال على تأثير التكلفة على الطلب(: م2 - 2جدول )

 المبلغ اإلجمالي
الطلب المتوقع على 

 الكفالة
 تكلفة كفالة اليتيم

 ر.س 1533 1333 1533333

 ر.س 1833 833 1023333

 ر.س 5433 633 1443333

عند ذلك فعلى إدارة المنظمة أن تختار بين كفالة عدد أكبر من األيتام, وبين 

المنظمات الربحية عادة ما تهتم اإلدارات بتعظيم الربح,  دخل أكبر من التبرعات في

أما في المنظمات الخيرية فيبقى قرار مثل ذلك يحتاج أن يبت فيه حسب ثقافة 

 المنظمة ورؤيتها.

 المرونة السعرية للطلب: وعادة ما تقاس بالمعادلة التالية: -

 التغير النسبي في الكمية

 ----------------- المرونة السعرية =

 التغير النسبي في السعر

فعندما يكون التغير النسبي في الكمية أقل من التغير النسبي في السعر فإن 

المتبرعين يعتبرون غير حساسين نسبياً للسعر, أما إذا كان التغير النسبي في الكمية 

أكبر من التغير النسبي في السعر فإن المتبرعين يصبحون حساسين في السعر 

رنا )أكبر من واحد صحيح(, فإذا كان مرناً فإن على إدارة التسويق ويكون الطلب م

أن تقوم بتخفيض أسعارها من أجل أن تزيد نسبة تبرعاتها للمشروع المعين, ومن 
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الممكن تطبيق ذلك على مثال كفالة األيتام السابق, لكن قد يختلف هذا أحياناً حسب 

كثر كما تقدم, أما في التبرعات رؤية المنظمة لحاجتها لتبرعات أكثر أو منتجات أ

 العامة فهو ينطبق مباشرة.

وتبقى أهم قضية بالنسبة للسعر لدى المتبرع, والمتمثلة في ما هي القيمة التي 

سيأخذها, فال األرخص هو األهم وال األغلى هو األهم ولكن القيمة األعلى والمنفعة 

أقل ما يمكن من المال , من المنتج, فالمستهلكون والمتبرعون ال يبحثون عن صرف 

بل يفتشون عن أداء أفضل مقابل مالهم, إنهم يشترون السلعة ذات الفوائد األكثر 

 إغراًء, وهو ما يجب أن نبرزه.

 العالقة التفاعلية مع المكان )التوزيع(: ج ــ

يعتبر التوزيع من الوظائف التسويقية الحيوية حيث أن هذه الوظيفة تسعى إلى 

للقطاعات المختلفة من السوق في المكان والوقت المناسبين, ويمكن توفير المنتجات 

لنا أن نتصور أهمية هذه الوظيفة من خالل حقيقة أن تكاليف التوزيع تصل أحياناً ما 

% من إيراد المبيعات في الواقع العملي, كما تبدو أهمية وظيفة التوزيع  52-12بين 

 زيع فتستعين بوسطاء توزيع.في الحاالت التي ال تعرف الشركة فيها التو

وفي العالقة مع المتبرع نحن ننظر في التوزيع ألماكن جمع التبرعات بصفة 

خاصة وطريقة وقنوات وصول التبرع للمنظمة الخيرية من المتبرع, ويمثل ذلك عدة 

 أمور, مثل:

 المكاتب والفروع. -1

 أكشاك جمع التبرعات. -5

 صناديق جمع التبرعات. -0

 إللكتروني لجمع التبرعات.الصراف ا -4

 الموظف المندوب المتجول أو تحت الطلب. -2

 المندوب الذي يأخذ نسبة. -6

 البنوك التي يمكن اإليداع من خاللها. -7

 الوسطاء. -8

 شركات جمع التبرعات. -9

وتتنافس المنظمات الخيرية في تسهيل التبرع على المتبرع, وجعله في متناول 

ت التجارية التي تتنافس في جعل تقريب منتجاتها للمشتري يده مثلها مثل الشركا

ولتحقيق ذلك تسعى المنظمات الخيرية لتكثير وتوسيع قنوات وأماكن التبرعات 

الخيرية للمنظمة, وإن كان ذلك يحتاج لفرق منتشرة متكاملة لمتابعة هذه األماكن 

درتها على إدارتها وضبطها مالياً وإدارياً, ولذا تزهد فيها بعض المنظمات لعدم ق

 بشكل جيد أو لعدم قدرتها على ضبطها.

ويؤثر على قدرة المنظمة في فتح فروع وتوسيع القنوات وتكثير األماكن كل 

 مؤثرات البيئة التسويقية, سواًء أكانت مؤثرات:

 بيئة جزئية: -1

 وهي البيئة المباشرة للمنظمة, وتتكون من:

من داخلها, مثل المزيج التسويقي  البيئة الداخلية: وهي بيئة المنظمة -

 والمصادر المالية وغيرها.

وبيئة المهمة: وهي العناصر التي تكون أكثر التصاقاً بالمنظمة وأهدافها: مثل  -

 الوسطاء والموردين والمنافسين والرأي العام.
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 بيئة كلية: -2

ية وهي البيئة المباشرة للمجتمع كله, وتتكون من القوى السياسية واالجتماع

 واالقتصادية والديموغرافية والتقنية والعالمية.

ولتوضيح ذلك يمكن تسهيل ذلك بذكر بعض عناصر البيئة وأثرها على قنوات 

 وأماكن التوزيع في المنظمات الخيرية, بالجدول التالي:

(: تأثير بعض عناصر البيئة التسويقية على قنوات وأماكن 6 - 2جدول )

 يةالتوزيع في المنظمات الخير

 عناصر بيئية األثر

 المنتج: بعض المنتجات أنسب في التوزيع مثل إفطار الصائم.

السعر: كلما كان السعر أقل أمكن توزيعه بشكل أكبر ووضع قنوات 

 توزيع له.

 الترويج: كلما كان الترويج أكبر كلما كان أثر التوزيع أكبر

 عناصر المزيج التسويقي

برعات العامة القليلة من أفراد كثر كلما كانت المنشأة أحرص على الت

كلما احتاجت إلى نقاط توزيع أكثر انتشاراً, وكلما كانت أكثر تركيزاً 

 على متبرعين كثر كلما كانت أقل حاجة

 المصادر المالية

كلما كانت المنظمة أقوى إدارياً كلما كانت أقدر على وضع نقاط توزيع 

 أكثر وقنوات أوسع
 قوتها اإلدارية

 القوى السياسية ي السماح بقنوات معينة أو عدم السماحتؤثر ف

 القوى االجتماعية تؤثر في قبول بعض القنوات أو عدم قبولها اجتماعياً 

 القوى االقتصادية قدر ة طبقات المجتمع المختلفة على التبرع

 التركيبة الديموغرافية في اختيار أماكن نقاط التوزيع والمكاتب والفروع

 العوامل الثقافية ت التوزيع في المكان المناسبفتوضع قنوا

وجود إمكانية قنوات تقنية, كما تؤثر في قدرة المنظمة على إدارة 

 فروعها بكفاءة
 البيئة التقنية

 العولمة إمكانية وضع فروع أو مكاتب أو صناديق أو مندوبين في دول أخرى

 ا يلي:ويمكن توضيح أثر ذلك على عالقة المنظمة بالمتبرع في م

 تحسين نظرة المتبرع للمنظمة. -1

 سهولة التبرع للمتبرع. -5

 تعرف المنظمة على متبرعين جدد لم تكن تعرفهم. -0

 شعور المتبرع باهتمام المنظمة به. -4

 قوة العالقة بين المتبرع والمنظمة الخيرية. -2

بين( بعض قنوات التبرع تزيد العالقة اإلنسانية مع المتبرع )مثل المندو -6

 وبعضها تذهب العالقة اإلنسانية مع المتبرع )مثل التبرع بالصراف اآللي(.

ويجب أن يالحظ أنه على الرغم من الفوائد الكبيرة التي تحصدها المنشأة من 

فتح قنوات كبيرة ومتعددة مع المتبرع إال أن ذلك يمكن أن يدخل المنظمة فيما يسميه 

( خاصة إذا كانت المنظمة تعمل -طقة خطرة نظراً ألنه من -بعضهم )مثلث برمودا 
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في كل األعمال الخيرية بدون تخصص, إذ أن كثرة القنوات ومنافذ التوزيع وكثرة 

الخدمات واألنشطة, وإن كان يغري كثيراً إال أن مشاكله التسويقية واإلدارية كبيرة 

 جداً, ويمكن توضيح ذلك بالرسم التالي:

 مكنة إلى:و يمكن تقسيم هذه القنوات واأل

 قنوات ذات بعد غير إنساني: مثل: -1

 الصراف اآللي. -

 صناديق التبرعات التي تعمل لوحدها. -

 الحصاالت. -

  البنوك وتحويالتها -

 قنوات وأمكنة ذات عالقة إنسانية: مثل: -5

 أكشاك. -

 مندوبين. -

 وسطاء. -

 مكاتب وفروع. -

تسعى إلى جعل القنوات ذات ويفترض أن أي منظمة تتفهم العملية التسويقية 

العالقات اإلنسانية أكثر شخصية, كما يجب أن تحاول أن تحول العالقات ذات البعد 

غير اإلنساني إلى عالقات إنسانية شخصية عن طريق التواصل, ولو بعد التيرع 

, ألن هذه -إن كانت مناسبة  -بالتقارير وخطابات االستالم والشكر والهدايا التذكارية 

ات التي تقدم للمتبرع يجب أن تأخذ البعدين اإلجرائي والشخصي بحيث تكون الخدم

النظم واإلجراءات المحددة لتقديم الخدمات جيدة, والجانب اإلنساني الشخصي للخدمة 

وكالهما مهم في تقديم الخدمة ذات الجودة  في تفاعل المتبرع مع العاملين جيدا ,

ة أنواع من الخدمة تقدم للمتبرع, كل منها يرسل العالية, وانطالقاً من ذلك فهناك أربع

 , وهي :-إما جيدة أو سيئة  -رسالة خاصة له 

خدمة منخفضة في البعد الشخصي واإلجرائي : وهي ترسل رسالة للمتبرع 

 )نحن ال نهتم بك(. تخبره بأن المنظمة ال تهتم به

 خدمة إجرائية جيدة وشخصية منخفضة: ويمكن تسميتها طريقة المصنع

للخدمة, وتكون العالقة اإلجرائية جيدة ومحددة وموحدة وفي الوقت 

المناسب, لكنها فاترة ومتحفظة وغير شفافة من الناحية الشخصية, وهي 

ترسل رسالة للمتبرع تخبره بأنه مجرد رقم وليس لشخصيته حساب )أنت 

 رقم نحن هنا لمعالجتك(

صي ودود وجذاب خدمة إجرائية منخفضة وشخصية جيدة: فالتعامل الشخ

وبرغبة وبراعة لكن الخدمات بطيئة وغير منتظمة وغير متناسقة, وهي 

ترسل للمتبرع رسالة بأننا نريد خدمتك لكن ليس لدينا نظام لذلك ) نحن 

 نبذل أقصى ما في وسعنا ولكن ال نعرف تماماً ما نقوم به(

ث خدمة إجرائية وشخصية مرتفعة: وتكون فيه الخدمات في القمة من حي

االلتزام بالمواعيد واالنتظام والتناسق وفي نفس الوقت تكون خدمة ودودة 

برغبة وبراعة وهي ترسل رسالة للمتبرعين بأن المنظمة منظمتك ونحن 

 في خدمتك )نحن نعتني بك ونسعى لخدمتك(
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ليس هناك ما هو أكثر فاعلية من التعبير عن االهتمام الحقيقي باآلخرين 

أنت مهم جداً بالنسبة لنا إننا نهتم بك, وكثير جداً من الناس  ,وكأنك تقول للمتبرع:

يحبون االستماع إلى ذلك, والناس عموماً يستجيبون على الفور للتعبير المخلص , 

لذلك يجب أن يكون المسوق مخلصاً وأميناً وعاطفياً ويطور اهتمامه بالمتبرعين مع 

 مرور الوقت.

 العالقة التفاعلية مع الترويج. -د 

يعتير الترويج من الوظائف التسويقية الحيوية التي تحقق االتصال بين المنظمة 

ونشاطها ومنتجاتها وبين السوق المستهدف, هذا فضالً عن دور الترويج في 

التعريف بالمنتج وإثارة الطلب عليه, والترغيب واإلقناع والحث على شرائه, كما 

إجمالي المنفق على نشاط التسويق  أصبح المنفق على الترويج يشكل نسبة كبيرة من

 في العديد من المنظمات.

 وأهداف الترويج في المنظمات الخيرية يمكن وضعها كالتالي:

 تعريف المتبرع الحالي والمرتقب بالمعلومات عن النشاط الخيري. -1

 إثارة اهتمام المتبرع بالمنتج الخيري. -5

 إثارة اهتمام المتبرع بالمنظمة الخيرية. -0

 التأثير على المتبرع باتخاذ قرار ه. -4

وتشمل كل أدوات االتصال التي يمكن أن توصل رسالة إلى الجمهور 

 المستهدف وتنقسم إلى خمسة أنواع عريضة:

 الدعاية / اإلعالن. -1

 ترويج المبيعات. -5

 العالقات العامة. -0

 فرق البيع . -4

 التسويق المباشر. -2

شكل نوعا من العالقة التفاعلية مع المتبرع وكل نوع من األنواع الخمسة ي

 ولضرب أمثلة من المنظمات الخيرية لكل نوع, يمكن توضيح ذلك كالتالي:

 الدعاية / اإلعالن: -1

 اإلعالنات المطبوعة. -

 إعالنات التلفزيون. -

 المطويات والكتيبات. -

 لوحات اإلعالنات. -

 الوسائل السمعية والبصرية. -

 شرائط الفيديو  -

 ترويج المبيعات: -2

 األسواق الخيرية. -

 المعارض العامة والخيرية. -

 الهدايا التذكارية. -

 التقسيط. -

 العالقات العامة: -3

 تصريحات صحفية. -

 أحاديث. -
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 حفالت خيرية. -

 عالقات اجتماعية  -

 التسويق المباشر: -4

 رسائل بريديه. -

 تسويق هاتفي. -

 تبرعات الكترونية. -

 ق عبر التلفزيون.تسوي -

 البريد اإللكتروني. -

 االستمارات. -

 الكوبونات الخيرية. -

و تتأثر االستراتيجيات الترويجية بعدة مؤثرات تتشكل من طبيعة المنظمة 

 وسلوك المتبرع والعالقة التفاعلية بينهما:

 حجم الميزانية: -5

ة الترويجية فتتأثر االستراتيجية بحجم األموال المتوفرة والمخصصة لألنشط

المختلفة, فكلما زادت الميزانية المخصصة زادت األنشطة الترويجية, وكلما قلت 

الميزانية المحددة لألنشطة الترويجية قلت األنشطة الترويجية واتجهت لألنشطة 

المنخفضة التكلفة كالبيع الشخصي وغيره, وهذا يحد من التوسع األفقي الكبير الذي 

 يج الجماهيرية كاإلعالن. يساعد عليه وسائل الترو

 نوع المنتجات الخيرية التي تقدمها المنظمة: -6

فكلما كانت منتجات أكثر عاطفية أصبح عائد الترويج كبيراُ كترويج بناء 

المساجد وكفالة األيتام, وكلما كان المنتج متخصصاً ولفئة محددة كلما قلت الحاجة 

 لألنشطة الترويجية والعامة منها الخاصة.

 قوة منافذ التوزيع: -7

فكلما كان للمنظمة منافذ توزيع أكثر كان عائد برامج الترويج الجماعية أكبر, 

وكلما ضعفت منافذ التوزيع أصبح من األفضل استخدام برامج محددة كالبيع 

 الشخصي مثالً.

 طبيعة السوق الخيري:  -8

يصبح  التي تحدد معايير االتصال الترويجي, ففي بعض األماكن واألزمنة

اإلعالن الخيري إهدارا لألموال الخيرية في نظر كثير من المتبرعين, كما يؤثر في 

 ذلك أنظمة اإلعالن الخيري المعلنة وغير المعلنة. 

 فلسفة إدارة المنظمة: -9

فبعض اإلدارات تفضل االتتصال المباشر بالمتبرعين, ولذا تفضل البيع 

 اسعة الرقعة فإنها تركز على اإلعالن.الشخصي وتنشيط المبيعات, أما إذا كانت و

وكل نوع من أنواع الترويج له عالقة واتصال مباشر بالمتبرع, كما يحقق نوعا 

من العالقة التفاعلية المرتدة, فالمنظمة تروج ما تعتقد أن المتبرع يريده أو على األقل 

ية العكسية ما تود أن تجعله يهتم به, والمتبرع يقيم ذلك ويتأثر به , وتعود التغذ

 للمنظمة, ويمكن توضيح ذلك بالشكل التالي:

 العالقة التفاعلية مع الناس: هـ

في البيئة التنافسية اليوم تؤكد جميع المنظمات في جميع الصناعات على أهمية 

العناية بالعمالء ودورهم في التخطيط االستراتيجي, وهذا الدور تزداد أهميته في 

مع العنصر اإلنساني, وهي في المنظمات الخيرية قطاع الخدمات لتالزم الخدمة 
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أكثر تالزماً إذ أن الخدمة ال يقدمها إال أفراد بشكل متالزم, كما أن الخدمة بطبيعتها 

 طبيعة إنسانية.

وتزداد أهمية الناس العاملين في أي منظمة كلما قلت ملموسية الخدمة, 

ها غالباً للمتبرع ألنها تقدم والخدمات الخيرية ال تلمس ألنها خدمات وال تلمس آثار

لغيره, مما يعطي أهمية بالغة للعاملين في المنظمات الخيرية وطبيعة وطريقة 

 اتصالهم وتفاعلهم مع المتبرع, وال يمكن فصل ذلك عن المنظمة بحال من األحوال.

وإللقاء المزيد من األهمية على العنصر البشري في مستوى الخدمة ونوعيتها, 

 يحصل على نوعين من جودة الخدمة:فإن المتبرع 

 الجودة الفنية: -1

وهي تتعلق بما سوف يحصل عليه العميل أثناء عملية التبادل, وهذا قليل جداً 

 إن لم يكن نادراً في األعمال الخيرية ألن المستفيد غير الذي يدفع قيمة الخدمة.

 الجودة الوظيفية: -2

الخدمة, ولها عنصران مهمان هما  وهي تتعلق بكيفية ترجمة العناصر الفنية في

 اإلجراءات والناس, وهي تتألف بالتالي من:

 اتجاهات وسلوك العاملين. -

 أهمية العاملين الذين يتصلون بالعمالء. -

 أهمية المظهر الشخصي للعاملين. -

 مدى المعرفة واالنفتاح للعاملين. -

ما يوضح ذلك ويدرك المتبرع جودة الخدمة التي تقدم له من خالل ذلك, ك

 الشكل التالي:

ولذا: يجب أن تسعى المنظمات الخيرية لتحسين صورة المتبرع لها من خالل 

 تحسين الجودة الوظيفية التي يشكل الناس فيها حجر األساس, ولذلك عدة طرق منها:

 االهتمام باالختيار لألفراد العاملين:  -3

هيئة  769يعملون في  أخصائيأ 023أجريت على  -ذكرت سابقاً  -ففي دراسة 

خيرية حول معوقات الهيئات االجتماعية في دولة اإلمارات أوضحت الدراسة 

 الميدانية ما يلي:

% من االستجابات أن الكفاءة ليست هي أساس االختيار في كثير من 9305 -

 الوظائف.

% من االستجابات أن للمعرفة والمحسوبية دوراً كبيراً في اختيار 7305 -

فريق العمل )الحظ أن غياب المعايير أو المعايير غير المعروفة تجعل هذا  الكثير من

 ما يتخيله العاملون ولو كان غير صحيح(

 % عملية التوظيف ال تحددها عملية موضوعية.7605 -

 % من إعالن الوظائف صوري. 9305 -

 % معظم االختبارات التجريبية والشفهية عملية مظهرية.9205 -

الوظائف في معظم الهيئات االجتماعية عملية غير قائمة  % ترتيب 9705 -

 على أسس علمية.

 ومن األخطاء المالحظة في االختيار في المنظمات الخيرية :

 االختيار حسب الراتب والتكلفة. -

 االختيار حسب الجنسية أو المنطقة. -

 االختيار حسب الطاعة وعدم المخالفة. -
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 رية.االختيار حسب االنتماءات الفك -

 التدريب الجيد للعاملين:  -4

ففي  -إن وجد  -والذي ال يزال في المنظمات الخيرية يتم بارتجالية وضعف 

 الدراسة السابقة أفاد:

 % من اإلجابات أن التدريب قبل االلتحاق بالعمل يكاد يكون منعدما.9605 -

 .% أن التدريب أثناء العمل تنقصه اإلمكانيات المادية والبشرية8305 -

% أن تدريب المشرفين على عملية التدريب تنقصها اإلمكانيات المادية 8500 -

 والبشرية.

 التسويق الداخلي:  -5

لتحقيق مستوى من الجودة واألداء المطلوب حسب المعايير التي تحددها يتطلب 

منها االهتمام بالتسويق الداخلي كاالهتمام بالتسويق الخارجي, وما يركز عليه مفهوم 

ويق الداخلي هو إعادة التأكيد على أهمية األفراد الذين يخدمون العمالء, وتطبيق التس

فلسفة التسويق وسياسته على العاملين في المنظمة, وهو بالتالي يعني أنه يجب أن 

تسعى باستمرار لتطوير برامج واستراتيجيات تعزز رضى العاملين بنفس مقدار 

 جية.البرامج التي تعطى لخطط التسويق الخار

التوجه الحقيقي للعاملين يوجد في المواجهة بين جانبين هامين في الشركات: 

مأساة الخدمة بالكالم, ومأساة الحيل, فبعض الشركات تخدم العاملين بالكالم فقط , 

 وبعضها تستخدم أساليب لمجرد الظهور بأنها تخدم الموظفين دون خدمة حقيقية.

 ل على سلوك نمطي:التطبيق والممارسة من أجل الحصو -6

فيكون جميع الموظفين والعاملين يؤدون السلوك بمستوى نمطي عالي الجودة, 

ويتم ذلك من خالل وضع معايير واضحة ومحددة, يجب على األفراد االلتزام بها 

 وتدريب العاملين عليها.

 العناية بالرقابة عند تقييم موظفي الخدمة: -7

رقابة, وليس على ارتياحات شخصية أو فيقيم الموظفون بناًء على أنظمة لل

 مزاجية, ومن أمثلة هذه األنظمة التي تناسب المنظمات الخيرية:

أنظمة التبرعات: مثل كمية التبرعات وتكرار التبرع من نفس المتبرع,  -

 والوصول لمتبرعين جدد.

 أنظمة الشكاوى: تلقي شكاوى المتبرعين وآرائهم. -

طي تصورا عن وجهة نظر العميل التي قد ال أنظمة االقتراحات: ألنها تع -

 يريد أن يبديها في الشكاوى.

مسوحات رضا العميل: كاستبيانات توضح رضا المتبرع عن خدمات  -

 المنظمة الخيرية.

ويدخل في الناس الذين يشكلون العالقة التفاعلية مع المتبرع الموظفون 

في المنظمات الخيرية  العاملون بدون أجر كالمتطوعين والوسطاء, وهم يشكلون

عدداً كبيراً, بل في بعض المنظمات يكونون أكثر عدداً وفاعلية من الموظفين, 

 م:1994ويمكن مالحظة ذلك من إحصاءات الواليات المتحدة لعام 

 مليون شخص. 9505تطوع أكثر من  -

 ساعة أسبوعياً. 405كان معدل ما تطوع به الفرد  -
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بليون ساعة , وهو  5302ها المتطوعون مجموع عدد الساعات التي قدم -

 ماليين موظفا. 9ما يساوي عمل 

 بليونا دوالرا أمريكيا. 176بلغت قيمة وقت التطوع  -

 وتعتمد قدرة المنظمة على استقطاب وتجنيد المتطوعين على أمور كثيرة منها:

أن يكون لدى المنظمة رغبة فعلية في تجنيد متطوعين, وأن تعرف لماذا  -

؟! وماذا تريد منهم؟ ففي كثير من األحيان تفشل المنظمة عند هذه  تريدهم

النقطة, حيث تطلب متطوعين وهي ال تعرف ما تريد منهم, وما تعرفه فقط 

 أنها تريد المال فقط وهو ما ال يصلح لكل الناس.

أن يكون لدى المنظمة تصميم لمهام قيمة للمتطوعين, فما لم يكن  -

هم و يبعث على التحدي فلن تستطيع أي منظمة المطلوب منهم يثير حماس

 تجنيد المتطوعين.

أن يكون لديها خطة لتجنيد المتطوعين ,وأن تكون الخطة موضع التنفيذ  -

 والتطوير بشكل دائم, و أال يترك الموضوع لالرتجالية والالمباالة.

ويتطوع المتطوع في المنظمات الخيرية ألسباب كثيرة تختلف من مجتمع آلخر 

 من مجال آلخر, حتى إن بعض الكتاب ذكر أكثر من ستين سبباً للتطوع, منها:و

 األسباب الدينية وابتغاء األجر من هللا. -

 رحمة الفقراء, وحب نفع الناس. -

 اقتناع العضو بأن االنضمام للجمعية مسؤولية اجتماعية. -

 القناعة بحاجة المجتمع إلى برامج الجمعيات الخيرية. -

 عضو بالراحة النفسية بعد كل عمل يقوم به.شعور ال -

 الرغبة في زيادة الخبرات. -

 توفر فرص لالنطالق والتعلم. -

 وجود زمالء له في العمل الخيري. -

 ارتباط وظيفة الفرد بأنشطة الجمعية. -

 وجود العضو في مركز إداري بالجمعية. -

 الرغبة في توطيد العالقات وإقامة عالقات جديدة. -

ننا نتحدث عن تطوع مما يشعر أنه دون مقابل , لكن في الحقيقة ينتظر ومع أ

المتطوع من تقديمه للعمل مقابالً هو سبب تطوعه, فربما كان ينتظر األجر من هللا أو 

 للتعلم أو للمكانة أو للجاه أو لتخفيض للضرائب أو غير ذلك.

ئدة وحسب ويختلف التعامل مع المتطوع من مجتمع آلخر حسب األعراف السا

مستوى الدخل وحسب الجنس وحسب البيئة بشكل عام, وتتفق هذه المجتمعات في أن 

المنظمة التي ال يوجد فيها إرادة لجذب المتطوعين وتشغيلهم والمحافظة عليهم لن 

يأتي لها المتطوعون فالطريقة الوحيدة للحصول على المتطوعين هي أن تطلب من 

 الناس أن يتطوعوا.

أثير كبير على تسويق المشاريع في المنظمات الخيرية, حيث وللمتطوعين ت

يناط بهم جهد كبير وعليهم مسئولية كبيرة, فإن أحسن التعامل معهم تم بإذن هللا لهم 

 وللعمل التطور وإال أصبحوا وباالً وسمعة سيئة على المنظمة الخيرية كلها.
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تسويقياً االهتمام ويالحظ من هياكل اإلدارات في المنظمات الخيرية الناجحة 

بصفة خاصة بالمتطوعين , حيث ال يمكن أن يبنى التسويق على موظفين فقط, بل ال 

 بد من المتطوعين الذين يشكلون غالباً غالبية المسوقين, ألسباب منها:

% من 9702أن ثقة الناس بهم أكبر من الموظفين, وتقديرهم له كبير جداً ) -

ها جمعيات خيرية ففي المملكة العربية السعودية الناس في المجتمعات التي توجد ب

 يقدر جداً ما يقوم به المتطوعون(.

 إمكانية استخدام عدد كبير منهم بتكلفة أقل. -

 إمكانية تجنيد كفاءات متميزة ال يمكن توظيفها. -

 إمكانية تجنيد متطوعين من جميع الفئات والتخصصات. -

 تقليل نسبة المصاريف التسويقية. -

 تعريف بالمنظمة في مجاالت عمل المتطوع.ال -

 سرعة اإلنجاز والحماس والحيوية. -

 العالقة التفاعلية مع الدليل المادي أو البيئة: -و

يتشكل انطباع العميل عن المنظمة من اعتبارات كثيرة, ومن بين هذه 

االعتبارات والعوامل ما يراه أو يسمعه أو يحسه, ويقوى اعتبار هذا العامل في 

لمنظمات الخدمية ويقوى أكثر في المنظمات الخيرية حيث أن إحساس المتبرع ا

 بالخدمة ورؤيته لها وسماعه لها أقل.

 وهناك نوعان للدليل المادي أو البيئة المادية في التسويق, هما:

 الدليل الشكلي: -1

وهو ما يمتلك فعلياً عند التبرع أو بعده, مثل سند القبض و التقارير الدورية, 

 وكوبونات التبرع.

 الدليل األساسي: -2

وهو ما ال يمتلكه المتبرع, ولكنه ذو تأثير كبير على المتبرع, مثل شكل 

المسجد الذي بناه المتبرع في الصور, كالم اليتيم الذي ينقل للمتبرع, ومقر المنظمة 

 وتأثيثها.

ستفيد ولصفة الالملموسية في خدمات المنظمات الخيرية دوراً بارزاً ألن الم

 منها غير المتبرع تزداد الحاجة للدليل المادي, الذي يجب أن يكون طريقة لـ:

جعل الخدمة أكثر ملموسية: فتتحول الخدمة غير الملموسة إلى تقرير أو  -1

كوبون أو سند أو خطاب أو غير ذلك مما يمكن لمسه, وهذا يتوافق مع 

 طبيعة بعض الناس الحسية ورغبتهم في لمس كل شيء.

 تسهيل عملية إدراك الخدمة ذهنياً : ويتم ذلك بطرق, منها: -5

 إقران الخدمة بشيء ملموس مما يسهل على المتبرع إدراكها. -

 التركيز على العالقة بين التبرع والمستفيد. -

التركيز على استفادة المتبرع وتلبية حاجاته: وهذا يعني أهمية فهم  -0

 دوافعه وتطلعاته وآراءه ورغباته.

تى يحقق الدليل المادي أو البيئة المادية ذلك يجب أن يهتم بتصميمها بطريقة وح

مدروسة تخلق جوا مريحاً تدفع العمل وتشكل صورة مدركة لدى العميل بشكل 

إيجابي يدفعه التخاذ قرار التبرع , وهذا يؤكد أهمية دراسة سلوك المتبرع وإدراكه 

 .الحسي وثقافته واتجاهاته النفسية وغير ذلك
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وتطبيقاً لذلك نجد أن المتبرع يتأثر تأثراً بالغاً بمكاتب المنظمة وأشكال 

مطوياتها وتقاريرها, مما يجعل المنظمات المتميزة تسويقياً تضع أقساما خاصة 

 للتقارير والمطويات واألوراق الرسمية للمنظمة.

 ز ـــ العالقة التفاعلية مع العمليات.

ل المرضي فإنها تمر بأدوار وتسلسالت حتى تقدم الخدمة للمتبرع بالشك

وعالقات حتى تتصل بين مقدم الخدمة والعميل , كلما كانت هذه العمليات سلسة 

ومريحة وانسيابية وسريعة كلما كان المتبرع أكثر ارتياحاُ ورضى عن المؤسسة, 

كما أنه كلما كانت هناك عاطفة صادقة وخدمة شخصية في عمليات الخدمة كلما كان 

 رع أكثر رضى.المتب

ينظر المسوق للعمليات كعمليات , بينما الذي يهم المتبرع هو الخدمة التي 

قدمت له كنتيجة نهائية, فربما كان هناك تسلسالت ضخمة من العمليات قبل عملية 

 تسليم الخدمة لكن ما يهم المتبرع هو الخدمة في النهاية.

ين, عمليات لتقديم الخدمة والعمليات التي تقوم بها المنظمة الخيرية ذات نوع

للمستفيد وعمليات للتعامل مع المتبرع وتعريفه بالخدمة التي قدمت للمستفيد, ولئن 

كان المتبرع يهمه النوع الثاني, وهو الخدمات والتسهيالت والعمليات التي تقدم له 

بار وتتعامل معه, إال أنه يهمه النوع الثاني, ويهمه أن توضح له, كما أنه قد تبلغه أخ

الخدمة التي قدمت للمستفيد من غير المؤسسة سواًء كان من المستفيد نفسه أو من أي 

أناس متواجدين حول المستفيد أو حول المنظمة, ويمكن توضيح العالقة بين النوعين 

 بالشكل التالي:

مما يعني أنه لكي يتم التسويق بجودة جيدة أنه يجب أن يكون هناك تنسيق 

تسويق وبين فريق التشغيل أو التنفيذ, حتى تستطيع المنظمة أن متكامل بين فريق ال

تقدم عمليات تسويقية مناسبة ال تظهرها أمام المتبرع بمظهر الكذب والمراوغة, كما 

يظهر لنا أهمية أن يكون هناك عمليات واضحة لتقديم الخدمات للمتبرعين على شكل 

 إجراءات محددة.

ويق وفريق التشغيل في نقاط كثيرة, على ويتم عادة االختالف بين فريق التس

 سبيل المثال:

 (: نماذج من االختالفات بين فريق التسويق وفريق التشغيل7 - 2جدول )

 المجال فريق التسويق فريق التشغيل

 طلبات نريد تنفيذ جيد نريد تسويق جيد

نحتاج ثبات في البرامج 

 واألنشطة بدون عجله

نحتاج استجابة سريعة 

 متبرعينلطلبات ال

التغير 

 والسرعة

 لماذا الشروط التعجيزية ؟
نحتاج جودة في تقديم 

 البرامج
 الجودة

ال يمكن تنفيذ كل الشروط 

والجودة والسرعة بأقل من 

 هذا السعر

 السعر تكلفة المشروع عالية

 نريد مشاريع جديدة ليس لها داعي
المشاريع 

 الجديدة
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ية وقد يحتدم حتى ينهي عمل ويبقى هذا الصراع في كل المنظمات الخير

المنظمة الخيرية أو يقسمها إلى منظمتين خيريتين أو يطرد مجموعة من العاملين 

 لتستقر فترة ثم يعود الصراع مرة أخرى, وحل هذه الدائرة المفرغة يكون بـ:

 التعاون الكامل بين العاملين في المنظمة الخيرية.

 إشاعة نفسية أن الربح هو ربح الجميع 

يم العمليات بحيث يكون هناك اهتمام خاص بالعناصر التي يهتم بها تصم

 المتبرع في خدمة المستفيدين.

تشجيع مشاركة المتبرع في تقديم الخدمة للمستفيدين, حتى يحس بمشاكل تقديم 

 الخدمة ولو باإلشراف بنفسه على تقديم الخدمة.

سم هذه وأهم عنصر: وجود قيادة فاعلة عاملة محترمة من الجميع تح

الصراعات بحسم وعدل وبروح أخوية تراعي مشاعر الطرفين وتبرز نفسية التعاون 

  والربح للجميع.

وهذا من أصعب التحديات التي تواجه كثيرا من المنظمات الخيرية إن لم يكن 

 غالبها ويهدد قوتها بل ووجودها أحياناً.

الذين هم عمالؤها  -وهذا يظهر لنا أهمية توجه المنظمات الخيرية للمتبرعين 

بحيث تصاغ هياكلها وتوجهاتها بما يقدم أفضل خدمة ممكنة للمتبرع,  -المؤثرون 

ليس هو المستفيد من الخدمة, فربما تبرع لكفالة أسر فقيرة  -في الغالب  -خاصة وأنه 

مما يعني أن هناك خدمات ستقدم لغيره وهي هنا األسر الفقيرة, ولكن أيضاً هناك 

عه مثل: إجراءات استالم التبرع واستمارات األيتام والتقارير الدورية عمليات ستتم م

 وما شابه ذلك.

 المزيج التسويقي الخيري والمتبرع: -رابعا 
 

 

 

  

http://www.ba-hammam.com/متبرع/الفصل_الخامس_العلاقات_التفاعلية_بين_المتبرع_وقرارات_المزيج_التسويقي_للمنظمة_الخيرية_/المزيج_التسويقي_الخيري_والمتبرع_.aspx
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  التوصيات

 أوالً: توصيات للباحثين والمتخصصين: -

ة المنظمات الخيرية, وتدريسه في الجامعات االهتمام بدراسة علم إدار -

والمعاهد وتخريج متخصصين فيه على غرار إدارة المستشفيات وما 

 .شابهها من التخصصات اإلدارية األخرى 

االهتمام بدراسة تسويق المشاريع الخيرية بصفة خاصة , سواًء كان  -5

ذلك بترجمة ما كتب بخصوص ذلك في الغرب, أوبتأليف الكتب 

الدراسات لذلك نظراً لالختالف الكبير بين التسويق الخيري  ووضع

 .في بلداننا العربية واإلسالمية وبين التسويق الخيري في الغرب

االهتمام ببيان الفروق في تسويق المشاريع الخيرية بين العالم  -0

 .العربي واإلسالمي, وبين غيره من دول العالم

االهتمام بدراسة آثار البيئة التسويقية على المنظمات بصفة عامة  -4

 .وعلى المنظمات الخيرية بصفة خاصة

االهتمام بدراسة المتبرع ودوافعه ورغباته واحتياجاته وسلوكه,  -2

 .والبرامج التسويقية التي ينبغي أن تقدم لمختلف فئات المتبرعين

تسويقية الخيرية وخصوصياتها االهتمام بدراسة البرامج والخطط ال -6

 .وآليات إعدادها

مساعدة الجهات الخيرية في بحوثها وتقديم الباحثين لخدماتهم بما  -7

يخدم المنظمة الخيرية, وأن تبتعد البحوث عن التنظير الذي قد يبعد 

عن واقع هذه المنظمات الخيرية مما يجعله ال أثر له في هذه 

 .المنظمات

المنظمات الخيرية أمر يسهم في حل كثير من  العمل أوالتطوع في -8

 .اإلشكاليات بشكل عملي ال نظري

كتابة دراسات وبحوث متخصصة تحدد المشاكل اإلدارية للمنظمات  -9

 .الخيرية

وضع دراسات متكاملة للمتطوعين وأساليب تجنيدهم وجذبهم  -13

والتعامل معهم ووضعهم في الهيكل اإلداري, وضوابط االستفادة 

 .م من الناحية اإلدارية والناحية التسويقيةمنه

دراسة سلوك المتبرعين والوسطاء وتكييف وضع المتبرعين  -11

والوسطاء من الناحية التسويقية في متى ينبغي أن يعاملوا فيها على 

أنهم عمالء أومستهلكون أومستفيدون أوممولون, وسياسات هذا 

  التعامل واستراتيجياته.

http://www.ba-hammam.com/كتب/المتبرع_والمنظمة_الخيرية/التوصيات.aspx
http://www.ba-hammam.com/كتب/المتبرع_والمنظمة_الخيرية/التوصيات.aspx
http://www.ba-hammam.com/متبرع/التوصيات/أولاً_توصيات_للباحثين_والمتخصصين_.aspx
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كاملة عن المزيج التسويقي الخاص بالمنظمات وضع دراسات مت -15

الخيرية ومدى انطباق المزيج التسويقي للمؤسسات الصناعية 

أوالمزيج التسويقي الخاص بالخدمات على المنظمات الخيرية 

 .للوصول لصيغة نهائية للمزيج التسويقي في المنظمات الخيرية

جتمع دراسة آليات اتصال المنظمات الخيرية بمؤسسات الم -10

 .المختلفة وكيفية تحقيق التكامل الذي ينمي المجتمع ويقويه

دراسة الوسائل التنافسية الشريفة التي ينبغي أن تقوم بها  -14

المنظمات الخيرية, والتحذير من الوسائل غير الشريفة التي ينبغي 

 .البعد منها

دراسة أثر اختالف المستفيد في المنظمات الخيرية عن المستفيد  -12

ي منظمات الخدمات الربحية على النواحي اإلدارية والتسويقية في ف

 .كل منهما

وضع دراسات تبين أولويات إدارات المنظمات الخيرية في  -16

تسويق مشاريعها, هل يكون توجها نحوالمتبرع أم الوسيط أم 

المستفيد أم الرسالة ؟ وكيفية العمل ؟ عند التعارض بين هذه 

 .األطراف وعدم توافقها
 
 ثانياً: توصيات للجهات المسئولة عن المنظمات الخيرية: -

إشراك المنظمات الخيرية في وضع أنظمة العمل الخيري وسن  -

تشريعاته ولوائحه مما يعطي حرية أكبر وتبّن أكبر لهذه األنظمة من 

العاملين في المنظمات, وبالتالي من المجتمع ككل, وتبين دراسة عن 

لديها  % من الجمعيات93الجمعيات الخيرية في اإلمارات أن 

 .االستعداد للمشاركة في ذلك

تعريف المجتمع بالعمل الخيري, وترغيبهم في المشاركة فيه, وحث  -5

مؤسسات المجتمع كلها على التوعية بأهمية العمل الخيري, فثقافة 

)أعمال الخير( تتهمش وتضمر لدى كثير من الناس مالم توجد النظم 

مادة( الذي يبتلع اليوم كل والقوانين التي تدعمها وتحميها من غول )ال

 .شيء

السعي في رفع وعي المنظمات بنفسها وبتأثير بيئتها عليها,  -0

ومحاولة الوقوف معها في تعاملها ببيئتها وتقويتها حتى يكون تأثير 

  البيئة على المنظمات إيجابياً.

مساعدة المنظمات الخيرية في الدراسات التسويقية مساعدة فنية  -4

 .بعة المنظمات الخيرية على ذلكومالية, ومتا

مراقبة ومتابعة العمليات التسويقية للمنظمات الخيرية لتذليل  -2

الصعاب التي قد تواجهها ورفع مستواها, ال كبحها وتحجيمها 

 .أواستغاللها وبيان أخطائها

http://www.ba-hammam.com/متبرع/التوصيات/ثانياً_توصيات_للجهات_المسئولة_عن_المنظمات_الخيرية_.aspx
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تقديم االستشارات والدورات التدريبية المعينة على تطور المنظمات  -6

 ., وأآل يكون دورها مجرد مراقبفي الجانب التسويقي

أن تحرص الجهات المشرفة على المنظمات الخيرية على عملية  -7

التسويق في المنظمات الخيرية أكثر من حرصها على عمليات 

الرقابة المالية, وأن تطالب بمميزات تسويقية قبل إعطاء اإلذن بفتح 

 .المنظمة رسمياً, وأن تستمر في المتابعة عليها

ء صالحيات أكثر للمنظمات الخيرية في تغيير هيكلها في إعطا -8

ضوء المؤثرات المختلفة, و أال يكون هيكالً جامداً ال تغيير فيه في 

 .وسط عالم متغير

االعتماد في متابعة المنظمات على النتائج ال على األنظمة والقوانين  -9

ظمات الجامدة, وعلى الدراسات والبحوث الميدانية بالنزول إلى المن

والمستفيدين وتسجيل مشكالتهم وقياس زوايا نظرهم ,و أال يكون 

تخطيطنا نابعاً من مجرد التأمالت النظرية أوتابعاً لروايات من يدعي 

 .التجريب

 .وضع برامج لتبادل الخبرات التسويقية بين المنظمات الخيرية -13

ن رسالتها ورؤيتها بما يمثل نب -11 ض السماح للمنظمات بأن تكوِّ

الشارع وتفكيره ال تفكير الحكومات واألنظمة, وعدم الضغط عليها 

باسم السياسة, فنحن في وقت أصبحت المنظمات الخيرية غير 

الحكومية هي التي ترسم سياسة العالم مثل منظمة األمم المتحدة 

 .والصليب األحمر واليونسكو واليونيسيف وغيرها

إعطاء صالحيات أكبر للمنظمات في التعامل مع الفروع ومع  -15

المؤسسات المالية, مع االعتماد على دراسات دقيقة لتحديد أثر 

تصرفاتها عليها ومناقشته مع مجالس إدارة المنظمات, حتى ال 

تتحول المعامالت إلى السرية, فما ال يتم بشكل علني يتم بشكل سري 

 .غالب األحيان ال يمكن السيطرة عليه في

عدم وضع العراقيل أمام توسع المنظمات في حجمها وأنشطتها,  -10

 .وتحليل آثار هذا التوسع ودراسته ومناقشته مع المنظمات الخيرية

التعامل مع الجهات الخيرية بنظرة خيرية ال نظرة إدارية مجردة  -14

 .حتى تستطيع أن تفيدها وتطورها

لتي تقوم بمبادرة أهلية ال بمبادرة تشجيع المنظمات الخيرية ا -12

حكومية, ألن فرصة نجاحها وتفاعل الجمهور معها أكبر, وأن يكون 

الضبط لهذه المنظمات من خالل أنظمة تقوم على الحوار ال من 

 .خالل أنظمة تقوم على التسلط والدكتاتورية

تحسين صورة المنظمات الخيرية بصفة عامة في المجتمع وتثقيف  -16

 .ع بدورها وحث الناس على المشاركة فيهاالمجتم
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وضع قوانين وأنظمة وحوافز تشجع عامة الناس على المساهمة  -17

والتبرع للمنظمات الخيرية, على سبيل المثال حساب ساعات 

المتطوع واعتبارها من نقاط التقييم في الوظائف الحكومية أوحساب 

أوما شابه ذلك من  تبرع التاجر من الزكاة أوالضريبة المترتبة عليه,

 .األنظمة والقوانين والحوافز

وضع األنظمة التي تحمي المتبرعين من أي سياسات للحكومات  -18

 المحلية أوسياسات دولية.

 
ثالثاً: توصيات للمؤسسات الخيرية ومجالس إدارتها والعاملين  -

 فيها:

التأكيد على أهمية التسويق بالمفهوم الحديث لدى العاملين في  -

 .المنظمات الخيرية

يق المشاريع الخيرية اهتماماً وعنايةً أن تعطي المنظمات لتسو -5

خاصة, لكونه ضرورة تتعدى آثارها إلى جميع مجاالت المنظمة 

 .األخرى

التأكيد على أهمية المتبرع والنظرة المتوازنة له لدى المؤسسات  -0

 .الخيرية

مراعاة الظروف الخاصة للتسويق الخيري عن التسويق في  -4

 .ة غير الخيريةالمنظمات الصناعية, أوحتى الخدمي

االستفادة من البيئة ومواكبتها في البرامج التسويقية التي تقدمها  -2

 .المنظمات الخيرية

دراسة البيئة والواقع بشكل متكامل جيدا عند وضع برامج تسويقية  -6

 .للمنظمات الخيرية

تحديد الفئة المستهدفة من أي برنامج تسويقي ومراعاة رغباتها  -7

 .افعهاواحتياجاتها ودو

يجب دراسة سلوك المتبرع دراسة جيدة قبل وضع برنامج يستهدفه,  -8

 .حيث إن سلوكه يتأثر بعوامل كثيرة متشابكة

الوضوح في مسئولية عملية التسويق وإداراتها وعالقاتها التنظيمية  -9

  وصالحياتها وجميع أمورها.

ٍَ لرسالة المنظمة,  -13 الحرص على أن يكون مسئول التسويق متبنياً

 .متخصصاً في التسويق

إقامة البرامج التدريبية على عملية التسويق عن طريق  -11

المتخصصين والممارسين, واالهتمام بالتدريب التسويقي لموظفي 

التسويق بكل وسائل التدريب المتاحة ووضع برامج لذلك و أال يترك 

 .بادرات الفرديةللم

http://www.ba-hammam.com/متبرع/التوصيات/ثالثاً_توصيات_للمؤسسات_الخيرية_ومجالس_إدارتها_والعاملين_فيها_.aspx
http://www.ba-hammam.com/متبرع/التوصيات/ثالثاً_توصيات_للمؤسسات_الخيرية_ومجالس_إدارتها_والعاملين_فيها_.aspx
http://www.ba-hammam.com/متبرع/التوصيات/ثالثاً_توصيات_للمؤسسات_الخيرية_ومجالس_إدارتها_والعاملين_فيها_.aspx
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التأكيد على خيرية العمل وتجريده من حظوظ النفس, مما يعين  -15

 .على تنسيق األفراد فيما بينهم واإلدارات فيما بينها

مراعاة خصوصيات التسويق الخيري, وعدم إغفال أي عنصر  -10

 .من عناصر المزيج التسويقي الخيري عند إعداده

المتبرعين قدر اإلمكان لتتواكب مع تحسين اإلجراءات المتبعة مع  -14

 .التطورات العصرية وطموحات المتبرعين

معرفة أنماط وأنواع المتبرعين للمنظمة, ووضع برامج لمتابعتهم  -12

وتحليل تبرعاتهم للوصول لمعرفة أكبر ألنماطهم ومجاالتهم 

 .ورغباتهم

وضع إدارة أوقسم أومسؤول خاص يقوم على رعاية المتطوعين  -16

وسطاء في األمور التسويقية تقوم على الدراسة المتأنية وال

الحتياجاتهم واحتياجات المنظمة منهم. ويكون مرجعه إلدارة 

 .التسويق

 .تبادل الخبرات التسويقية فيما بين المنظمات الخيرية -17

يجب السعي لتحسين التكامل مع منظمات المجتمع األخرى من  -18

 .أجل أداء أفضل وتسويق أقوى

يحسن مالحظة الفرق بين نظرة المنظمة ألعمالها وجهودها  -19

 التسويقية ونظرة المتبرعين لها.

 

 رابعاً: توصيات للمتبرعين والمتطوعين مع المنظمات الخيرية: -

مراعاة أن المنظمات الخيرية جزء من المجتمع تتفاعل معه وتتأثر به  -

 .كما تؤثر فيه

أن يسعى المتبرعون إلى أن يكون تأثيرهم إيجابياً في المنظمة  -5

يرية يدفع المنظمة وينميها في األمد البعيد ال في األمد القريب الخ

فحسب, وذلك بأن يكونوا شركاء في األهداف والرؤية, ال مجرد 

 .متبرعين

عدم النظر إلى المنظمات الخيرية على أنها سباق إلظهار القوة  -0

والتأثير, بل النظر إليها على أنها فرصة للتأثير اإليجابي بما يخدم 

 .تفيد النهائيالمس

أن يكون تبرع المتبرعين وتطوع والمتطوعين فرصة لتطوير  -4

العمل كله وفرصة لحل مشاكل المنظمة ورقيها, لكن مع الحرص أن 

 .يتم ذلك في إطار من رؤية المنظمة ومن العمل المؤسسي ال الفردي

التبرع والتطوع للمنظمات التي يوافقها المتبرع في رسالتها  -2

ألصلية, ثم دعم هذه الرسالة أوالرؤية بعمل مؤسسي بعيدا ورؤيتها ا

 .عن التخبط والتفرد

http://www.ba-hammam.com/متبرع/التوصيات/رابعاً_توصيات_للمتبرعين_والمتطوعين_مع_المنظمات_الخيرية_.aspx
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االهتمام بالتأثير على جوهر المنظمة أكثر من شكلها وعلى  -6

 .مضمونها وحقيقتها أكثر من مظهرها وشكلياتها

أال تقتصر رقابة المتبرع على المنظمة عند أول تبرع يقدمه  -7

بة على المنظمة بما يخدمها ويرفع للمنظمة, بل يستمر في الرقا

 .مستواها

محاولة معرفة الحاجات الحقيقية للمنظمة والتفاعل معها في هذه  -8

 .الحاجات ومحاولة تلبيتها

التعاطي مع ثقافة المنظمة وتنمية الجيد منها, ومحاولة إزالة غير  -9

المناسب منها عن طريق التبرع الذي يقدمه في إطار شراكة مع 

 .القائمة ال في إطار الرأي الفردي والمزاجي اإلدارة

أال يكون حجم المؤسسة هو الميزان الحاسم في اختيار المنظمة  -13

التي يتبرع لها, بل يجب إعطاء أهمية أكبر للرسالة والثقافة, ثم 

 .مقدار ما يقّدم للمستفيد النهائي من برامج ومشاريع

بالً مادياً سبباً في أال يكون تعاون المتعاون وعدم أخذه مقا -11

فوضويته وارتجاليته, بل يحرص أن تكون حركاته متناغمة مع 

توجهات المنظمة بما يخدم العمل المؤسسي للوصول لألهداف 

 .المرجوة

أن يشعر المتعاون والوسيط بأهمية العمل الذي يقوم به وعظم  -15

المسؤولية عليه, وأنه شريك في المنظمة مما يجعله أكثر محاسبة 

 .لنفسه وتضحية من أجل العمل واهتماماً بتقويم المنظمة بصفة عامة

أن يمثل الوسيط المنظمة بثقافتها ورسالتها ال بما يريده ويهواه,  -10

فإن وجد اختالفاً كبيراً بين رسالته ورسالتها فيجب أن يسعى إلزالة 

هذا الخالف فإن لم يستطع فليتركها وليبحث عن المنظمة التي تتوافق 

 .ع رسالتهم

أن يتعامل الوسيط مع المنظمات كشريك في العمل يقدم اقتراحاته  -14

التي تطور المنظمة ويدافع عنها, وأن يتعامل مع المتبرع كناصح 

 يصُدقه ويبين له وال يخدعه ويطلب من المنظمة خدمته واالهتمام به.

 


