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»ناتاشــا  بتحريــره  قامــت  الــذي  الكتــاب  يســعى 
فــي  املســاهمة  إلــى  تــرواي«  »أرو�شــي  و  ريــدج« 
النقــاش حــول دور وأســاليب املشــاركة الخيريــة 
فــي التعليــم العالمــي وضــرورة  املشــاركة األكبــر 
تحديــات  مواجهــة  فــي  الخيريــة  للمنظمــات 
التمويــل واالبتــكار فــي قطــاع التعليــم، مــن خــالل 
منظــور فريــد يجمــع بيــن مؤلفيــن مــن مجموعــة 
دولييــن  باحثيــن  تضــم  الخلفيــات  مــن  متنوعــة 
خيريــة  منظمــات  مــن  وموظفيــن   ، ووطنييــن 
وموظفيــن مــن هيئــات تنســيقية مختلفــة، حيــث 
تستكشــف فصــول الكتــاب بعًضــا مــن أهــم تلــك 
يعملــون  الذيــن  أولئــك  تواجــه  التــي  القضايــا 
 .

ً
إلحاحــا وأكثرهــا  والتعليــم  الخيــري  العمــل  فــي 

وقامــت »أرو�شــي تــرواي« بكتابــة الفصــل األول 
التــي  القضايــا  أهــم  مســتعرضة  الكتــاب  مــن 
تواجــه أولئــك الذيــن يعملــون فــي هــذا املجــال مــن 

شــامل. وعــرض  عميــق  تنــاول  خــالل 

الخيريــة  املشــاركة  نمــو  أن  إلــى  الكاتبــة  وتشــير 
إلــى  العقديــن  مــدى  علــى  الدوليــة  التنميــة  فــي 
الثالثــة عقــود املاضيــة أدى إلــى زيــادة ملحوظــة 
فــي  فــي مســتوى التمويــل الخيــري، وأظهــر تنوًعــا 
العطــاء.  وأســاليب  واألفــكار  املؤسســات  أنــواع 
فــي  الخيريــة  للجهــات  النشــطة  للمشــاركة  وكان 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة في السنوات 
األخيــرة دوٌر ملمــوس فــي تجــدد املناقشــات حــول 
دور العمــل الخيــري فــي مختلــف املجــاالت املحليــة 
واإلقليميــة والدوليــة، مــن بينهــا مجــال التعليــم. 
وتمــت دعــوة العمــل الخيــري للمشــاركة فــي حــل 
األكثــر  االجتماعيــة  التنميــة  تحديــات  بعــض 
مكانــة  املوضــوع  واكتســب  العالــم.  فــي  تعقيــًدا 
الفجــوة  أن  إال  ككل،  التعليــم  مجــال  فــي  بــارزة 

الكبيــرة فــي األمــوال الحكوميــة والجهــات املانحــة 
الناميــة أضعفــت  البلــدان  فــي  التعليــم  إلصــالح 

فــي هــذا املجــال. دور املؤسســات الخيريــة 

 مــن أهــم 
ً
وتناقــش الكاتبــة فــي هــذا الفصــل واحــدا

املفاهيــم املعاصــرة فــي مجــال العمــل غيــر الربحــي 
 charitable( الخيــري  العمــل  مفهــوم  وهــو 
 ،)philanthropy( الخيــري  والعطــاء   )work
يتمثــل  حيــث  اآلخــر،  عــن  منهمــا  كل  يميــز  ومــا 
أن  فــي  املفهوميــن  بيــن  الشــائع  العــام  التمييــز 
علــى  يركــز   )philanthropy( الخيــري  العطــاء 
الجــذري  الســبب  معالجــة  إلــى  ويهــدف  الحلــول 
 ، األعــراض  مــن   

ً
بــدال االجتماعيــة  للمشــاكل 

 charitable( الخيــري  العمــل  يتضمــن  بينمــا 
لألفــراد  املباشــر  املســاعدات  تقديــم   )work
إلــى  تحتــاج  التــي  الجهــات  أو  الجماعــات  أو 
لســد  ومباشــرة  آنيــة  مســاعدات  أو  خدمــات 
احتياجاتهــم أو التخفيــف مــن أعراضهــا. إال أن 
يــزال  البحــث ال  بينهمــا ألغــراض  التشــابك  فــك 
، خاصــة فيمــا يتعلــق 

ً
 ويمثــل تحدًيــا كبيــرا

ً
صعبــا

مــن  كل  فــي  العطــاء  وأســلوب  التمويــل  بمصــدر 
الخيــري  العطــاء  مؤسســات  أن  كمــا  املجاليــن. 
واإلنســاني الجديــدة )philanthropies( غالًبــا 
املفاهيــم  مــن  متنوعــة  مجموعــة  تســتخدم  مــا 
مثــل  األعمــال  إدارة  عالــم  مــن  املســتعارة 
 ، األعمــال  وريــادة   ، واملغامــرة   ، االســتراتيجية 
والتحفيــز، والتأثيــر العالــي ، والتغييــر االجتماعــي، 

ذلــك. إلــى  ومــا 

كمــا تتنــاول الكاتبــة مفهــوم الرأســمالية الخيريــة 
متنوعــة  إلــى مفاهيــم  كمفهــوم جديــد، إضافــة 
التمويــل  مفاهيــم  اســتخدام  مثــل  أخــرى 
للمشــاريع  الخــاص  املــال  ورأس  االجتماعــي، 

عائــد  تحقيــق  إلــى  تهــدف  والتــي  االجتماعيــة، 
اجتماعــي إلــى جانــب عائــد مالــي. وقــد أدى هــذا 
املنــح«،  »تقديــم  بيــن  الفصــل  حــل  إلــى  النهــج 
وطريقــة تقديــم األمــوال للمشــاريع االجتماعيــة 
و«االســتثمار« داخــل املؤسســات. إال أن خلــط 
التعليــم  قطــاع  فــي  الربــح  عــن  البحــث  أهــداف 
مــن  مشــروعة  وشــكوك  توتــرات  إلــى  يــؤدي  قــد 
الفاعلــة  الجهــات  افــع  دو حــول  الكثيريــن  قبــل 
فــي ضمــان الوصــول العــادل إلــى التعليــم الجيــد. 

الفصــل  هــذا  فــي  »تــرواي«  الكاتبــة  وتســتعرض 
مختلــف  تناقــش  التــي  الكتــاب  فصــول  بقيــة 
الخيــري  العمــل  قضايــا  حــول  النظــر  وجهــات 
علــى  التعليــم  تمويــل  مجــاالت  مخلــف  فــي 
املســتويات اإلقليميــة والدوليــة، مثــل مشــاركة 
ودور  التبرعــات  وجمــع  الخــاص  القطــاع 
ويمكــن  للشــركات.  االجتماعيــة  املســئولية 
تقســيم فصــول الكتــاب إلــى ثالثــة مجموعــات، 
القضايــا  منهــا  األولــى  املجموعــة  تستكشــف 
لألعمــال  بالتطبيقــات  املتعلقــة  الشــاملة 
واالســتخدام  العامليــة  والشــبكات  الخيريــة 
املتزايــد للتمويــل االجتماعــي. وتبحــث املجموعــة 
فــي األنمــاط واالتجاهــات  الثانيــة مــن الفصــول 
اإلقليميــة فــي العمــل الخيــري نشــاط فــي منطقــة 
جمــع  وشــبكات  إفريقيــا  و األوســط  الشــرق 
أمريــكا  بجامعــات  مرتبطــة  العامليــة  التبرعــات 
الشــمالية، وتركــز املجموعــة الثالثــة علــى قضايــا 
متنوعــة باســتخدام أســلوب دراســة الحالــة مــع 
التركيــز علــى منظمــات محــددة فــي بعــض البلــدان 
التــي تشــمل بيــرو والبرازيــل واألرجنتيــن ونيجيريــا. 
 
ً
وفيمــا يلــي اســتعراض ملضمــون الكتــاب مقســما

القضايــا. هــذه  ضــوء  علــى  أقســام  ثالثــة  إلــى 
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مــن هــذا الكتــاب مــن ثالثــة 

ــة  ــرة عاملي ــي نظ ــول تعط فص

ــل  ــا الشــاملة مث حــول القضاي

والشــبكات  املصطلحــات 

وطــرق التمويــل حيــث يتضمن الفصــل الثــاين التحديات 

التــي تواجــه الباحثــن املهتمــن مبجــال التعليــم بســبب 

عــدم وجــود مصطلحــات مشــركة التعليــم. فالتعريفــات 

ــات ، أو  ــتخدمة يف األدبي ــات املس ــم واملصطلح واملفاهي

ــة، ال  ــاكل التنظيمي ــهم والهي ــن أنفس ــل الفاعل ــن قب م

تعــر بشــكل كاٍف عــن الطبيعــة الهجينــة للمؤسســات 

ــدم الفصــل  ــم يق ــتثمرين. ث ــى املس ــر ع الخاصــة وتؤث

للمؤسســات  التنظيميــة  لألشــكال  عمليًــا  تصنيًفــا 

الخاصــة ، واملســتثمرين املؤثريــن والجهــات الفاعلــة 

ــش  ــال. ويناق ــر املج ــى تطوي ــل ع ــي تعم ــرى الت األخ

الفصــل الثــاين التحديــات التــي تواجــه تحديــد العمــل 

الخــري يف قطــاع التعليــم والعمــل عــى وضــع تصنيــف 

ــة.  ــات الفاعل ــئ للجه ــن الناش يف التهج

غــر  الخاصــة  الفاعلــة  الجهــات  إن  القــول  وميكــن 

الحكوميــة يف التعليــم العاملــي تعمــل عــى أســاس 

ــة  ــات الربحي ــة محــاور: الكيان متصــل يتكــون مــن ثالث

أو التجاريــة املوجهــة للربــح أو التجاريــة، ســواء كانــت 

مملوكــة للقطــاع العــام أو القطــاع الخــاص ، والكيانــات 

ــدون  ــر اجتامعــي إيجــايب ب ــة نحــو إحــداث تأث املتجه

ــن"  ــات "الهج ــة، والكيان ــات الخري ــل الجمعي ــح مث رب

التــي تقــع بــن االثنــن، وتســعد لتحقيــق الربــح املــادي 

إصافــة إىل التأثــر االجتامعــي، مثــل املؤسســات الخاصــة 

واملؤسســات   ، والعائليــة   ، املســتقلة  )كاملؤسســات 

ــركات(؛  ــاص وال ــاع الخ ــن القط ــة م ــة املمول املجتمعي

ووحــدات املســئولية االجتامعيــة للــركات؛ وممــويل 

ــة  ــكار االجتامعــي؛ ومنظــامت املشــاريع االجتامعي االبت

ــخ. ، إل

املؤسســات  تصــورات  ثنائيــة  أن  الفصــل  ويوضــح 

النــوع الخالــص أو  الخاصــة باعتبارهــا خريــة مــن 

خريــة ذات تأثــر اجتامعــي واســتثامر، غــر مفيــد 

ــار  ــذ يف االعتب ــور ال يأخ ــذا التص ــق، ألن ه ــر دقي و غ

ــون مــن  ــراتيجيات واألشــكال التــي ينظم تعــدد االس

ــاق  ــف االتف ــة إىل ضع ــذا باإلضاف ــم . ه ــا عمله خالله

ــي يف  ــث العلم ــراء البح ــة إلج ــم الرضوري ــى املفاهي ع

هــذا األمــر. وتناقــش "رسيفاســتافا" و "ريــد" يف الفصــل 

الثــاين التحديــات التــي تواجــه تعريــف مفهــوم  العمــل 

الخــري يف قطــاع التعليــم والعمــل عــى وضــع تصنيــف 

ــة. ــات الفاعل ــئ للجه ــن الناش يف التهج

ومــع ذلــك ، فــإن بنــاء إطــار لتصنيــف الفئــات املختلفــة 

ــة  ــس باملهم ــن لي ــوء التهج ــى ض ــامت ع ــواع املنظ ألن

الســهلة. ويعتــر هــذا الفصــل الخطــوة األوىل نحــو مــلء 

ــم  ــة مــن خــالل تقدي بعــض هــذه الفجــوات املفاهيمي

رؤى مــن املفاهيــم مــن رقعــة جغرافيــة واســعة تشــمل 

جنــوب آســيا ورشق آســيا واملحيــط الهــادئ.

الخــاص يف  القطــاع  إىل مشــاركة  ينظــر  مــا  وعــادة 

التعليــم عــى أنهــا توفــر التعليــم أو خدمــات التعليــم 

مــن قبــل جهــات خاصــة غــر حكوميــة، إال أنهــا يف 

ــذه  ــد ه ــث متت ــك ، حي ــن ذل ــع م ــر أوس ــة األم حقيق

املشــاركة عــر أربعــة مجــاالت رئيســية هــي توفــر 

ــات  ــة إىل خدم ــم، إضاف ــم التعلي ــل وإدارة وتنظي ومتوي

التعليــم املســاندة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة الخاصــة 

ــة. ــر الحكومي وغ

ــل  ــع متوي ــث والراب ــن الثال ــن الفصل ــتعرض كل م ويس

التمويــل  ومنهــج  الــدويل  املســتوى  عــى  التعليــم 

االجتامعــي وقابليتــه للتطبيــق يف قطــاع التعليــم. ففــي 

الفصــل الثالــث ، يفتــح "هاجــريت" و"ماغــراث" و"كيالفا" 

الصنــدوق األســود لشــبكة تقــارب خريــة كمــروع 

لتبــادل املعرفــة والتعــاون بــن املؤسســات الخريــة 

املتنوعــة للغايــة التــي تعمــل يف مجــال التعليــم الــدويل 

ويســتعرضان تجربــة إحــدى املجموعــات التــي تعمل يف 

مجــال التعليــم الــدويل والتــي أكــر مــن 100 عضــواً مــن 

املؤسســات الكبــرة والصغــرة مــن جميــع أنحــاء العــامل 

وهــي أنــواع واســعة النطــاق مــن املؤسســات مثــل 

املؤسســات الخريــة العائليــة ، واملؤسســات الخريــة 

االجتامعيــة  املســؤولية  رشكات  وأذرع   ، للــركات 

ــل خــري مــن  ــي تدعــم بتموي ــوك الت ــركات ، والبن لل

األثريــاء أو املانحــن.  ويوضــح هــذا الفصــل كيــف 

اجتمعــت هــذه الجهــات الخريــة ملتابعــة التعليــم 

داخــل القطــاع الخــري لتحســن فعاليــة وكفــاءة تقديــم 

منــح التعليــم الجامعــي مــن خــالل توفــر فــرص تبــادل 

ــاء.  ــل لألعض ــيق والتواص ــة والتنس املعرف

أمــا الفصــل الرابــع فيعــرض نهــج مؤسســة البنــك 

للتمويــل    )UBS Optimus( الســويرسي  االتحــادي 

االجتامعــي يف قطــاع التعليــم ، جنبًــا إىل جنــب مــع 

ــة.  ــا املؤسس ــي تدعمه ــة الت ــج الحالي ــادرات والرام املب

ويهــدف منــوذج التمويــل االجتامعــي للمؤسســة إىل 

جلــب متويــل رأس املــال الخــاص إىل قطــاع التعليــم 

حيــث ميكنــه تحفيــز االبتــكار ومعالجــة بعــض مشــاكله 

ــدة. املعق

وباســتخدام هــذه الحالــة استكشــف كل مــن "ســويلر" 

ــات القطــاع الخــري يف إنشــاء نظــام  ــرواي" إمكان و "ت

ــم  ــم. وه ــاع التعلي ــي يف قط ــل االجتامع ــي للتموي بيئ

يجادلــون بــأن التمويــل االجتامعــي لديــه القــدرة عــى 

جــذب رأس مــال خــاص إضــايف لدفــع التغيــر االجتامعي 

اإليجــايب مــن خــالل تحفيــز الحلــول املبتكــرة للمشــاكل 

املعقــدة ، وتحقيــق التــوازن الصحيــح بــن املخاطــر 

وينظــر  االجتامعــي.  األثــر  تعظيــم  مــع  واملكافــآت 

املؤلفــون أيًضــا يف املزالــق املرتبطــة باســتخدام التمويــل 

االجتامعــي يف التعليــم والحــذر مــن النظــر إىل التمويــل 

ــل  ــات متوي ــايف لتحدي ــدواء الش ــاره ال ــي باعتب االجتامع

ــم. قطــاع التعلي

القســم 
األول
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ــاب  ــن الكت ــاين م ــم الث ــث القس ويبح

واتجاهــات  أمنــاط  يف  بركيزإقليمــي 

النشــاط الخــري يف الــرق األوســط 

وإفريقيــا والصعــود العاملــي لجهــود 

جمــع الترعــات للتعليــم العــايل باعتبارهــا ليســت مجــرد 

ــكا الشــاملية. ففــي الفصــل الخامــس ، فحــص  ظاهــرة يف أمري

ــا تعمــل يف قطــاع  ــا خريً "ريــدج" و"كيبلــز" و"بــروس" 65 كيانً

الــرق األوســط وشــامل  التعليــم يف 11 دولــة يف منطقــة 

إفريقيــا. وهــم يحــددون ثالثــة أنــواع مــن املنظــامت الخريــة 

ــركات ،  ــن ال ــة م ــة ، واملمول ــن الدول ــة م ــة: املمول يف املنطق

واألفــراد / العائــالت املمولــة مــن القطــاع الخــاص، وجــدوا 

ــاًم  ــب دوًرا مه ــة يلع ــامت الخري ــل يف املنظ ــدر التموي أن مص

ــا أن العطــاء  ــم أيًض ــام كشــف بحثه ــات املنظــامت. ك يف أولوي

الخــري مييــل نحــو العمــل الرنامجــي واملنــح الدراســية. وقــدم 

"دريزنــر" يف الفصــل الســادس التفســرات املحتملــة لنمــو 

العطــاء الخــري نحــو التوســع يف التعليــم العــايل خــارج أمريــكا 

ــة أســباب رئيســية لهــذا النمــو العاملــي  الشــاملية، وحــدد ثالث

وهــي: الحاجــة الوظيفيــة للدعــم الخــري للتعليــم العــايل،  

ــادل أفضــل  ــة، وتب ــمعة واملكان ــض املؤسســات للس ــعي بع وس

املامرســات املتصــورة النمــو العاملــي لألعــامل الخريــة للتعليــم 

ــات.  ــع الترع ــايل وجم الع

ويف الجــزء األخــر مــن هــذا القســم يناقــش "جومونــت" و 

ــن  ــة ب "موجــا" يف الفصــل الســابع موضــوع التعــاون يف التنمي

ــتعرض  ــم تس ــة،  ث ــات اإلفريقي ــة والجامع ــات األمريكي املؤسس

للــركات  االجتامعيــة  املســئولية  الكتــاب  فصــول  بقيــة 

ــة.  ــكا الالتيني ــض دول أمري ــا وبع ــن نيجري ــة م ــات حال ودراس

التعــاون يف التنميــة بــن املؤسســات األمريكيــة والجامعــات 

اإلفريقيــة متنــاوال موضــوع الــراكات طويلــة األمــد بــن 

املؤسســات والجامعــات األمريكيــة يف إفريقيــا، ويســلطان الضوء 

عــى الديناميكيــات املعقــدة بــن املؤسســات ويرحــان كيــف 

ــراتيجي يف  ــكل اس ــها بش ــة نفس ــات األمريكي ــت املؤسس وضع

بيئــة املطوريــن الدوليــن ونجحــت يف الدفــاع عــن أهميــة 

التعليــم العــايل للتنميــة االقتصاديــة األفريقيــة. كــام وجــدا 

أيضــاً أن أن التعــاون بــن املانحــن واملتلقــن ال يتــم عــى قــدم 

ــن. ــذا التباي ــى ه ــة ع ــار املرتب ــان اآلث ــاواة ويفحص املس

وقــدم "بــرد" و"ليــون"  يف الفصــل الثامــن بحثــا عــن دور 

ــوة  ــد فج ــرو يف س ــم يف ب ــاع التعلي ــري يف قط ــتثامر الخ االس

ــاعدة  ــتويات املس ــاض مس ــا انخف ــي خلفه ــة الت ــل التنمي متوي

اإلمنائيــة الرســمية. ويعتمــد البحــث عــى بيانــات مــن دراســة 

اســتقصائية لـــ 157 منظمــة اســتثامر خــري واجتامعــي يف 10 

مــدن يف بــرو. وتوصــل بحثهــام إىل أن املؤسســات التــي تُظهــر 

ــات  ــة واآللي ــفافية والحوكم ــا للش ــر، وفًق ــية أك ــودة مؤسس ج

ــرزت  ــم ، ب ــز عــى تحســن جــودة التعلي التشــغيلية مــع الركي

يف وضــع أفضــل لصياغــة مســارات جديــدة إلحــداث تأثــر عــى 

نطــاق واســع.

القسم
 الثاني



7



8

تقويم الكتاب

مالحظات حول الكتاب

ســعا هــذا الكتــاب إلــى ســد هــذه الفجــوة حــول العطــاء الخيــري فــي جنــوب الكــرة األرضيــة مــن خــالل 
جلــب األبحــاث واملعرفــة ومختلــف التجــارب، حيــث يمثــل املؤلفــون انتمــاءات متنوعــة، ويأتــون مــن 
استشــارية  وشــركات  خيريــة،  ومؤسســات  األرضيــة،  الكــرة  جنــوب  فــي  وبحثيــة  أكاديميــة  مؤسســات 
وشــركات اســتثمار للتمويــل االجتماعــي وشــبكات خيريــة أخــرى. ويستكشــف املؤلفــون الطــرق العديــدة 
التــي يشــارك بهــا الفاعلــون الخيريــون ليــس فقــط مــع أنظمــة التعليــم الوطنيــة فــي مجموعــة متنوعــة 
فــي  أيًضــا االتجاهــات األكبــر  ، ولكــن  فــي ذلــك األرجنتيــن والبرازيــل وبيــرو ونيجيريــا  بمــا   ، البلــدان  مــن 
هــذا القطــاع مثــل األســاليب الجديــدة للتمويــل ، ودور شــراكات سياســية عامليــة وإمكانيــات موســعة 
للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات مــن خــالل مؤسســات الشــركة. يــدرس املؤلفــون أيًضــا ويتحــدون 
التصــورات الشــائعة عــن عالقــات الفاعليــن فــي املســاحات الخيريــة والحاجــة إلــى مزيــد مــن التعــاون 
والتواصــل بيــن الحكومــات الوطنيــة واملنظمــات الدوليــة واألوســاط األكاديميــة واملنظمــات الخيريــة. 

يطــرح الكتــاب العديــد مــن األســئلة التــي ال تــزال بــال إجابــة فــي مجــال العمــل الخيــري فــي قطــاع التعليــم، 
تتغيــر  كيــف  الخيريــة،  األعمــال  عمــل  كيفيــة  فــي  والتنظيميــة  اإلقليميــة  االختالفــات  عــن  ويتســاءل 
العالقــة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص نتيجــة لألنشــطة الخيريــة، وكيــف تتعامــل الجهــات الخيريــة مــع 
قضايــا املســؤولية االجتماعيــة واإلنصــاف والتنميــة املســتدامة. كمــا تبــرز التســاؤالت عــن الــدروس التي 
يمكــن تعلمهــا مــن القطاعــات األخــرى مثــل قطــاع الصحــة أو مجــاالت محــددة داخــل قطــاع التعليــم 
مثــل تعليــم الطفولــة املبكــرة والتعليــم املنهــي والتقنــي عنــد النظــر إلــى التاريــخ الطويــل للتعــاون بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص. 
ومــن الواضــح أن فصــول الكتــاب تثيــر العديــد مــن األســئلة أكثــر مــن اإلجابــات فيمــا يتعلــق باالتجاهــات 
العامليــة فــي العمــل الخيــري والتعليــم. كمــا يؤكــد الكتــاب أيًضــا علــى الحاجــة للمزيــد مــن البحــث املنهجــي 
 لتعقيــد املجــال والحاجــة إلــى بنــاء نمــاذج يمكــن مــن خاللهــا فهــم أنــواع 

ً
والنظــري لهــذا القطــاع نظــرا

افــع  لدو والنظريــة  املبســطة  التفســيرات  وتجنــب  املجــال،  هــذا  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــن  مختلفــة 
العمــل  األبحــاث حــول  مــن  املزيــد  بالضبــط، وإجــراء  يتــم فعلــه  بمــا  العميــق  املؤسســات واالهتمــام 

الخيــري والتعليــم التــي تجمــع املمارســين والقــادة الخيرييــن واألكاديمييــن مًعــا. 
ولعــل أبــرز ســلبيات هــذا الكتــاب هــي تعــدد القضايــا التــي يتناولهــا وتنوعهــا ممــا يجعــل مــن إمكانيــة 
واختــالف  الباحثيــن  وخلفيــات  اهتمامــات  تبايــن  الصعوبــة  هــذه  مــن  يزيــد  و  صعبــا.  أمــرا  تصنيفهــا 
منهجياتهــم ومنطلقاتهــم التحليليــة ممــا يقلــل مــن النتائــج امللموســة واملباشــرة والــدروس املســتفادة 
التعليــم  مجــال  فــي  الخيــري  العمــل  لــدور  العملــي  اقــع  الو معالجــة  فــي  منهــا  االســتفادة  يمكــن  التــي 

بــه. والنهــوض 

مــن  الثالــث  القســم  يغطــي 
حالــة  دراســات  أربــع  املؤلــف 
الضــوء  تســلط  محــددة  قطريــة 
فــي  الخيريــة  األنشــطة  علــى 
التعليــم فــي بيــرو والبرازيــل ونيجيريــا واألرجنتيــن. ويقــدم 
 
ً
نقديــا  

ً
تحليــال التاســع  الفصــل  فــي  ســانتوس"  "هيتــور 

للمســئولية االجتماعيــة للشــركات وإصــالح التعليــم فــي 
منهــج علمــي  تطويــر  علــى  "إنتــل"  وتأثيــر شــركة  البرازيــل 
متنــوع، ويستكشــف بحثــه الــذي يســتعرضه فــي الفصــل 
التاســع التوتــرات املحيطــة باســتخدام تمويــل الشــركات 
هــذه  الحالــة  دراســة  وتســلط  التعليــم.  إصــالح  لتعزيــز 
الضــوء علــى كيــف يمكــن أن يتعــارض العمــل الخيــري 
الدولــي فــي تعليــم العلــوم مــع املبــادئ األساســية لنظــام 
مناقشــة  إلــى  الحاجــة  عــن   

ً
، فضــال الدولــة  فــي  التعليــم 

تأثيــر البرامــج الدوليــة للمســؤولية االجتماعيــة للشــركات 
"أودو-أومــورن"  دراســة  ترتبــط  كمــا  التعليــم.  فــي 
، حيــث وجــدت 

ً
باملســؤولية االجتماعيــة للشــركات أيضــا

الدراســة التــي تتنــاول مبــادرات املســؤولية االجتماعيــة 
افع التي تؤثر على مبادرات  للشركات النيجيرية أن الدو
اإليثــار  مــن  تتــراوح  للشــركات  االجتماعيــة  املســؤولية 
إلــى العمــل الخيــري االســتراتيجي. كمــا وجــد البحــث أن 
االجتماعيــة  املســؤولية  ملســاهمات  الرئي�شــي  الشــكل 
للشــركات فــي التعليــم مــن قبــل الشــركات النيجيريــة هــو 
املــوارد املاليــة وأنهــا غيــر منســقة ومجــزأة إلــى حــد كبيــر. 
ويســلط "أودو-أومــورن" الضــوء علــى الحاجــة إلــى مزيــد 
مــن البحــث حــول هــذا املوضــوع لفهــم أفضــل لكيفيــة 
فــي  واإلنصــاف  الجــودة  علــى  املســاهمات  هــذه  تأثيــر 

التعليــم.
"ماتوفيتــش"  بحــث  عشــر  الحــادي  الفصــل  ويقــدم 
التعليمــي ملؤسســة  التأثيــر  الــذي يركــز علــى  و"كاردينــي" 
فارـكـي فــي األرجنتيــن. وجــدوا أن الخطابــات واملمارســات 
خــالل  مــن  وتعبئتهــا  إنتاجهــا  أعيــد  قــد  النيوليبراليــة 
عمليــات مؤسســة فاركــي. كمــا أنهــم يفكــرون فــي إمكانيــة 
األعمــال  لتغلغــل  مزدهــرة  حالــة  البرنامــج  هــذا  اعتبــار 
صنــع  علــى  وتأثيــره  األرجنتيــن  فــي  الجديــدة  الخيريــة 

العامــة. السياســة 
حــول  ريــدج"  "ناتاشــا  مــن  بتأمــالت  املجلــد  يختتــم 
التحديــات املســتمرة واملتناميــة املتعلقــة بالفجــوة بيــن 
عــام  بشــكل  املســاعدات  قطــاع  فــي  والجنــوب  الشــمال 
تحديــًدا،  أكثــر  بشــكل  التعليــم  فــي  الخيريــة  واملشــاركة 
الكتــاب  فــي  األخــرى  الفصــول  مــن  التعلــم  علــى  تعتمــد 
لتســليط الضــوء علــى الحاجــة إلــى التعــاون بيــن مختلــف 
الخــاص  للقطــاع  املتزايــد  والتأثيــر  الفاعلــة،  الجهــات 
الحاســمة بشــأن  الخيــري واملخــاوف  العمــل  مــن خــالل 
"ريــدج"  وتشــير  القطــاع.  فــي  والشــفافية  املســاءلة 
الشــبكات  لفحــص  البحــث  مــن  ملزيــد  الحاجــة  إلــى 
الجديــدة  الفاعلــة  الجهــات  خاللهــا  مــن  تعمــل  التــي 
الحكومييــن  باملســؤولين  الخاصــة  املؤسســات  وتربــط 
والشــركات والقطــاع غيــر الربحــي واألوســاط األكاديميــة، 
وأثنــاء  قبــل  املؤسســات  عمــل  كيفيــة  فهــم  أجــل  مــن 
مــع  والتعــاون  االنخــراط  خــالل  ومــن  املســاعدة.  وبعــد 
أن  مــن  الخيريــة  املنظمــات  ستســتفيد  األكاديمييــن، 
مــا  علــى  ومبنيــة  قــوة  أكثــر  تكــون  أن  يمكــن  مبادراتهــا 

نجاًحــا. أكثــر  وتكــون  قبــل،  مــن  حــدث 

القسم
 الثالث
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يقــدم هــذا الكتــاب رؤيــة تكامليــة تربــط مــا بيــن 
مجــال  فــي  التجريبــي  والتطبيــق  النظــري  التفكيــر 
تطبيقاتــه   

ً
مســتمدا التنظيمــي،  والتطويــر  القيــادة 

"بــالن  هــي  منظمــات  لثــالث  الحالــة  دراســات  مــن 
ومؤسســة   ")Plan International( إنترناشــونال 
"ماتر )Mater Foundation(" ومنظمة "أوكسفام 
غيــر  املنظمــات  إعــالم  بغــرض  وذلــك   ،")Oxfam(

التبرعــات. جمــع  قيــادة  حــول  للربــح  الهادفــة 
وتنبــع الحاجــة لهــذا الكتــاب مــن حقيقــة أن العديــد 
التبرعــات  جمــع  وفــرق  التبرعــات  جامعــي  مــن 
ذات  املنظمــات  قبــل  مــن  مقيــدون  الالمعيــن 
األهــداف غيــر الربحيــة التــي يعملــون مــن أجلهــا. ومــع 
التبرعــات  فــي جمــع  مــن 30 عاًمــا كمتخصــص  أكثــر 
والعمــل مــع املنظمــات الهادفــة ومجالســها ومديريهــا 
القضايــا  مــن  واســعة  مجموعــة  عبــر  التنفيذييــن 
مؤلفــي  أحــد   – دالتــون"  "بيتــر  الحــظ  والبلــدان، 
هــذا الكتــاب - أن مهنــة جمــع التبرعــات تظــل لغــزا 

بالنســبة للكثيريــن. فقــد الحــظ فــي معظــم املنظمــات 
فريــق  أن  استشــاراته  لهــا  قــدم  التــي  الربحيــة  غيــر 
الهيــكل  ترتيــب  فــي  الرئي�شــي  املركــز  يحتــل  البرامــج 
يأتــي  التبرعــات  جمــع  فريــق  كان  بينمــا   ، التنظيمــي 
 فــي مــكان مــا فــي أســفل الهيــكل. ويشــير "دالتون" 

ً
عــادة

إلــى أن هــذه املشــكلة املســتمرة ليســت بســبب عــدم 
التبرعــات  خــالل  مــن  األمــوال  بجمــع  االعتــراف 
تقديــم  كيفيــة  بســبب  ولكــن  اعتبارهــا،  لهــا  كمهنــة 
أفضــل ممارســات جمــع التبرعــات بنجــاح فــي ســياقها 
فــي  املتخصصيــن  مــن  العديــد  ويتعــرض  تنظيمــي. 
جمــع التبرعــات العامليــن فــي تلــك املنظمــات للفشــل 
مــن  تمكــن  التــي  التنظيميــة  الثقافــة  بســبب غيــاب 

 . التبرعــات  لجمــع  املطلــوب  النجــاح  تحقيــق 
الحــظ  املنظمــات  تلــك  مــع  العمــل  خــالل  ومــن 
التــي  املعضــالت  مــن  متكــررة  مجموعــة  املؤلفــان 
فــي  الرغبــة  وكانــت  التبرعــات،  جمــع  عمليــة  تواجــه 
وفــرق  التنفيذييــن  للمديريــن  املعضــالت  هــذه  حــل 

وتتمثــل  الكتــاب.  هــذا  أســاس  هــي  التبرعــات  جمــع 
فرضيــة الكتــاب فــي اإلشــارة إلــى أن جمــع التبرعــات 
واملســابقات  االحتفاليــات  إقامــة  مــن  أكثــر  يتطلــب 
، وأنــه يتطلــب مزيًجــا مــن أنشــطة جمــع التبرعــات 
إلــى جانــب املنهــج التنظيمــي الصحيــح.  الصحيحــة 
لــذا اهتــم الكتــاب بإبــراز أهميــة العامــل التنظيمــي 
فــي تحقيــق التبرعــات الكبيــرة والــذي يســاهم أيضــا فــي 
تغييــر كيفيــة ارتبــاط فــرق التســويق وتســليم البرامــج 
بجمــع التبرعــات وبعضهــا البعــض، والتأثيــر اإليجابــي 
علــى املنظمــة املســتهدفة بأكملهــا وإصــالح مواءمتهــا 

مــع هدفهــا.  

بيــن  الجمــع  هــو  الكتــاب  هــذا  هــدف  أن  وبمــا 
والبحــث  الربحــي  العالــم  مــن  املســتفادة  الــدروس 
غيــر  املنظمــات  تحديــات  علــى  وتطبيقهــا  األكاديمــي 
العامليــن  هذيــن  مــن  املؤلفــان  جــاء  فقــد  الربحيــة 
واآلخــر   ، الغــرض  عالــم  مــن  أحدهمــا  املختلفيــن. 
مختلفيــن  أســلوبين  واســتخدما  الربــح،  عالــم  مــن 
وكانــت لديهمــا تصــورات مختلفــة عــن كيفيــة عمــل 
كل مــن العامليــن. فاملؤلــف "بيتــر دالتــون" هــو مديــر 
 )CFRE( تنفيــذي معتمــد فــي مجــال جمــع التبرعــات
لجمــع  االســترالي  الوطنــي  للمعهــد  ســابق  ورئيــس 
فــي  البــارزة  ملســاهمته   

ً
وتقديــرا  .)FIA( التبرعــات 

مهنــة جمــع التبرعــات ، حصــل "دالتــون" علــى جائــزة 
ويقــوم   .2016 لعــام  التبرعــات  لجمــع  فيــن  آرثــر 
بتقديــم  االستشــارات االســتراتيجية لجمــع األمــوال 

الكبــرى. والدوليــة  األســترالية  للمنظمــات 
لشــركة  املنتــدب  العضــو  فهــو  رو"   "روبنســون  أمــا 
"ون ترســت" )OneTrust(  بأســتراليا ونيــو زيالنــدا، 
وهــو حاصــل علــى ماجســتير فــي اإلدارة وبكالوريــوس 
فــي الهندســة ويتمتــع بخبــرات عامليــة فــي مجــال الفــرق 
الرائــدة فــي أمريــكا وأوروبــا وآســيا ومزيــج مــن الخبــرة 
والدراســة األكاديميــة جعــل منــه نموذجــا تنظيميــا 

 .
ً
متكامــال



11

يقــع هــذا الكتــاب فــي أحــد عشــر فصــال تبــدأ بتقديــم 
التــي  الثــالث  الحــاالت  مــن  حالــة  لــكل  عامــة  نظــرة 
فبالنســبة  منهــا.  تطبيقاتــه  الكتــاب  هــذا  يســتمد 
ملنظمــة »بــالن إنترناشــونال« كان مصدرهــا الرئي�شــي 
لجمــع التبرعــات، رعايــة األطفــال، فــي تراجــع مســتمر 

وكان  للتحســن.  مؤشــرات  أي  وجــود  عــدم  مــع 
التحــدي األكبــر بالنســبة ملنظمــة »أوكســفام« يتمثــل 
جديــد،  عالمــي  تنظيمــي  نمــوذج  إلــى  االنتقــال  فــي 
 
ً
وهــو »منظمــة أوكســفام 2020«، ممــا يعنــي تحــوال
فــي  االســتمرار  مــع  العمــل  لفريــق  كامــال   

ً
تنظيميــا

تقديــم نفــس نتائــج البرنامــج. أمــا مؤسســة »ماتــر« 

لــم  أنهــا  فقــد قامــت بتجربــة الكثيــر مــن البرامــج إال 
املنظمــات  لــدى  كان  الكطلــوب.  النجــاح  تحقــق 
الثالثــة منطلقــات ســاخنة لتغييــر أســاليب عملهــم 
مــن أجــل البقــاء ، وكانــت لديهــم خطــط إســتراتيجية 
يعرفــوا  لــم  أنهــم  إال  نشــط،  عمــل  وفريــق  رائعــة 

تنفيــذه. يريــدون  مــا  تنفيــذ  كيفيــة 

عنــد  املخــاوف  مــن  قائمــة مماثلــة  تكــرار  يســتمر 
ومراجعــة  الثــالث  الحالــة  دراســات  مــع  التعامــل 
غيــر  باملنظمــات  الخاصــة  واألدبيــات  األبحــاث 
الربحيــة، يجمعهــا الكتــاب فــي فصلــه الثانــي فــي ســتة 
مخــاوف تتــم اإلشــارة إليهــا فــي جميــع أنحــاء الكتــاب 

اآلتــي: فــي  تتلخــص  والتــي 

1- معضلــة دوران املوظفيــن:  حيــث تشــير بيانــات 
االحتفــاظ باملوظفيــن إلــى أن العامليــن ال يغــادرون 
املنظمــات غيــر الربحيــة بأعــداد أكبــر فحســب ، بــل 
فــي  ظهــر أيًضــا أن مــدة خدمتهــم أصبحــت أقصــر، 

ُ
ت

حيــن أن الوقــت الــالزم إلعــادة مــلء هــذه الوظائــف 
أصبــح أطــول مــن ذي قبــل.

ســأل املنظمــات غيــر 
ُ
2-  معضلــة نســبة التكلفــة: ت

الخاصــة  العامــة  النفقــات  عــن  باســتمرار  الربحيــة 
هــذه  مــن  ُيطلــب   ، األحيــان  مــن  كثيــر  وفــي   . بهــا 
املنظمــات والتــي تعانــي مــن نقــص فــي التمويــل والتــي 
املشــكالت  أصعــب  بعــض  إلصــالح  جاهــدة  تســعى 
اإلنســانية أن تعمــل بكفــاءة أكبــر مــن نظيراتهــا التــي 

الربــح. إلــى  تهــدف 

3. معضلــة التمويــل املقيــد: إنــه طريــق طويــل مــن 
إلــى   ، الغــرض  خــالل منظمــة  مــن   ، املانحــة  الجهــة 
املســتفيدين. ومــع ذلــك ، غالًبــا مــا يعتقــد املانــح ، 
ســواء كان إدارة حكوميــة أو مؤسســة ، أنــه يعــرف 
أفضــل مــا لديــه ويربــط تمويلــه ببرنامــج معيــن. يــؤدي 
فــي تقديــم الحــل الكامــل  إلــى »انقطــاع«   

ً
هــذا عــادة
للمشــكلة.

4. املنتج أو معضلة األمل أو البؤس: تستند هذه 
املنظمــات  داخــل  الجاريــة  املناقشــة  إلــى  املعضلــة 

لجمــع  فاعليــة  األكثــر  الطريقــة  حــول  الربحيــة  غيــر 
األمــوال حيــث أصبحــت العديــد مــن هــذه املنظمــات 
واليانصيــب،  األطفــال،  رعايــة  ملنتجاتهــا:  ــة 

ً
مرادف

بــه  تشــتهر  مــا  هــي  هــذه  فتصبــح   ، ذلــك  إلــى  ومــا 
عالماتهــم التجاريــة وليــس العمــل الــذي يقومــون بــه 

منهــا. املســتفيدين  أجــل  مــن 

مســاحة  تــزداد  املزدحمــة:  الســوق  معضلــة   .5
الســوق املخصصــة لجمــع التبرعــات يوًمــا بعــد يــوم 
مع زيادة مستمرة للمؤسسات الجديدة واملنظمات 
االحتياجــات  تلبيــة  عليهــا  يتعيــن  التــي  الربحيــة  غيــر 
املتزايــدة لعــدد متزايــد مــن املســتفيدين واألســباب 

لهــم. املســتحقة 

6. معضلــة ترتيــب التسلســل: تعتبــر األمــوال التــي 
يتــم جمعهــا مــن قبــل فريــق جمــع التبرعــات أمــًرا بالــغ 
األهميــة للســماح للمنظمــة غيــر الربحيــة بالعمــل فــي 
املقام األول. ومع ذلك ، فإن مديري جمع التبرعات 
ال يتــم تضمينهــم دائًمــا فــي فريــق القيــادة التنفيذيــة 
، ويلعــب فريــق جمــع التبرعــات دائًمــا الــدور الثانــي 
لفريــق البرامــج. ويعتقــد الكاتبــان أنــه مــن خــالل حــل 
األشــخاص  نمنــح  فإننــا   ، الســت  املعضــالت  هــذه 
العامليــن فــي املنظمــات غيــر الربحيــة األمــل فــي اتبــاع 

منهــج أكثــر فعاليــة لجمــع التبرعــات.
الكتــاب  ويتنــاول  األمــل:  ومنــح  اإليجابــي  التأطيــر 
شــرحا  الرابــع  الفصــل  فــي  ويقــدم  التأطيــر  مســألة 
لكيفيــة تغييــر ردود فعــل النــاس مــن خــالل التأطيــر 
كانيمــان«  »دانيــال  النفــس  عاملــا  قدمهــا  التــي 
تقــوم علــى مفهــوم أن  و«عامــوس تفرســكي« والتــي 
مختلفــة  بطــرق  األســئلة  علــى  يجيبــون  قــد  النــاس 

اعتمــاًدا علــى كيفيــة تأطيرهــا. ويأخــذ الكتــاب هــذا 
ســيعمل  كيــف  ليشــرح  األمــام  إلــى  خطــوة  املفهــوم 
كانــت  إذا  مــا  علــى  بنــاًء  العمليــة  فــي حياتهــم  النــاس 

ســلبي. أو  إيجابــي  بشــكل  مؤطــرة  مؤسســتهم 
فــي الفصــل الخامــس مــن الكتــاب  ويشــير الباحثــان 
إلــى أن أســاس عمليــات املنظمــة يجــب أن يتما�شــى 
الوظائــف،  علــى  القائمــة  التنظيميــة  الهيــاكل  مــع 
ثــم يشــرحان كيــف مــن أجــل الحصــول علــى تأطيــر 
إيجابــي داخــل املنظمــة ، يجــب أن تكــون العمليــات 
مدعومــة  املهمــة  تكــون  وأن   ، أفقًيــا  متحاذيــة 
هنــاك  ولكــن  املســتفيد.  أو  العميــل  نحــو  وموجهــة 
تنفيــذ  كيفيــة  حــول  الكتابــات  مــن  جــًدا  القليــل 
أو  والعمــالء  والنتائــج  املهــام  علــى  بنــاًء  العمليــات 
علــى  األعمــال  إدارة  كتــب  وتتحــدث  املســتفيدين، 
أهميــة هــذا األمــر، ولكنهــا تفشــل فــي توضيــح كيفيــة 
الفصــل  خــالل  مــن  املؤلفــان  ويأمــل  بــه.   القيــام 

الفــراغ. هــذا  مــلء  الكتــاب  هــذا  مــن  الســادس 
أمــا الفصــل الســابع مــن الكتــاب فيلقــي نظــرة علــى 
مــا وراء عنوانــه وكيــف اســتخدم جامعــو التبرعــات 
الكتســاب  القصــص  ســرد  فــي  األمــل«  »ســمة 
بــث  املتبرعيــن واالحتفــاظ بهــم لســنوات مــن خــالل 

التبرعــات. جمــع  اتصــاالت  فــي  األمــل 
املنظمــات  اســتخدام  كيفيــة  الكتــاب  ويســتعرض 
إلعــادة  العاطفيــة  التبرعــات  لجمــع  الربحيــة  غيــر 
تحديــد مكانــة أصحــاب املصلحــة واملوظفيــن وإعــادة 
ربطهــم بمهمــة املنظمــة األساســية، كمــا يــدرس أيضــا 
األمــل«  »اســتجابة  اإلنســانية  الســمة  كانــت  كيــف 
القــرن  منــذ  هادفــة  منظمــات  إلنشــاء  الحافــز  هــي 

الثالــث عشــر وإلــى عصرنــا الحالــي.

محتوى الكتاب

معضالت 
التبرعات
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إن القيــاس الكمــي للقيمــة النقديــة للمنــح 
ملنظمــة تطوعيــة ضــروري للغايــة للتطويــر 
التبرعــات  جمــع  الســتراتيجية  الالحــق 
الــذي  الســؤال  فــإن   ، ذلــك  ومــع  لديهــا. 
فــي  التطوعيــة  املنظمــات  معظــم  فشــلت 
هــو تحديــد أفضــل طريقــة  اإلجابــة عليــه 
الطريقــة  أمــا  القيمــة.  هــذه  لحســاب 
تقــوم  والتــي  ذلــك  فــي  املتبعــة  التقليديــة 
علــى النظــر إلــى املبالــغ اإلجماليــة املعطــاة 
املســتقبل  أسا�شــي  بشــكل  فتتجاهــل 
للمتبرعيــن.  املســتقبلية  اإلمكانــات  أو 
بنــاء  إلــى  يــؤدي هــذا األســلوب  ويمكــن أن 
لــذا  مناســبة.  غيــر  اتصــال  اســتراتيجيات 
الكتــاب  هــذا  مــن  الثامــن  الفصــل  يقتــرح 
القيمــة  حســاب  مقيــاس  اســتخدام 
 Donor Lifetime Value( الدائمــة 
وشــرح  املانحيــن  فئــات  ملختلــف   )””DLV
أن  الخيريــة  للجمعيــات  يمكــن  كيــف 
تســتخدم مثــل هــذه املعلومــات لإلبــالغ عن 
التبرعــات.  لجمــع  إســتراتيجيتها  تطويــر 
ويصــف الفصــل كيفيــة إنشــاء فــرق جمــع 
أطــر  وذات  الوظائــف  متعــددة  تبرعــات 
يتــم  الفــرق  ألن  القــرار  التخــاذ  إيجابيــة 
قــرارات  التخــاذ  طبيعــي  بشــكل  توجيههــا 
 مــن القــرارات الثنائيــة ، وكيف 

ً
ثالثيــة بــدال

يــؤدي ذلــك إلــى تقســيم صوامــع ممارســة 
ملقيــاس  الجميــع  ومواءمــة  األمــوال  جمــع 
حســاب القيمــة الدائــم )DLV( عبــر جميــع 
التفاعــالت مــع املتبرعيــن. ويشــرح الفصــل 
صياغــة  إلعــادة  يكــون  أن  يمكــن  كيــف 
الرئيســية  األداء  مؤشــرات  أولويــات 
باســتخدام هــذا املقيــاس الــذي لــه  تأثيــر 
جامعــي  معضــالت  علــى  وإيجابــي  فــوري 
يشــرح  املنظمــات. كمــا  تلــك  فــي  التبرعــات 
جامعــو  يســتخدم  كيــف  أيًضــا  الفصــل 
 للمانحين لتأطير 

ً
 هرميا

ً
التبرعات نموذجا

لعالقــة  املثاليــة  والنهايــة  البدايــة  نقطــة 
وتطبيــق   ، الغــرض  منظمــة  مــع  املتبــرع 
 ) )DLV مقيــاس حســاب القيمــة الدائمــة

الهــرم. ألعلــى  خطــوة  كل  فــي 
النمــاذج  فــي  التاســع  الفصــل  ويبحــث 
 ، والغــرض  للربــح  الهادفــة  الهجينــة 
واملنهجيــات  التجاريــة  األعمــال  وتقــارب 
االجتماعيــة  املشــاكل  ملعالجــة  الخيريــة 
التأثيــر  لتمويــل  والتحديــات  والفــرص   ،
االجتماعــي. كمــا يتضمــن أيًضــا رؤى قيمــة 
حــول هــذه املوضوعــات مــن تــم الحصــول 
مــع  شــخصية  مقابــالت  خــالل  مــن  عليهــا 
شــخصيات مرموقــة فــي مجــاالت التمويــل 

الخيــري. والعمــل  والتأثيــر  االجتماعــي 
يقــدم  الكتــاب  مــن  العاشــر  الفصــل  وفــي 
جامعــي  ملعضــالت    

ً
حلــوال الكتــاب 

العديــد  فــي  املنتشــرة  الســت  التبرعــات 
مــن املنظمــات غيــر الربحيــة تشــمل دوران 
التكلفــة  نســبة  ومعضلــة  املوظفيــن 
ومعضلــة   ، املقيــد  التمويــل  ومعضلــة 
؛ معضلــة  األمــل  البــؤس مقابــل معضلــة 
ترتيــب  ومعضلــة  املزدحمــة.  الســوق 
هــذه  وحــل  معالجــة  تســاعد  التسلســل. 
أن  علــى  القطــاع  فــي  العامليــن  املعضــالت 
يكونــوا أكثــر فاعليــة فــي تحقيــق هدفهــم فــي 

األمــل.  إعطــاء 
التــي  والنمــاذج  املبــادئ  املؤلفــان  ويأخــذ 
الخامــس  الفصليــن  فــي  استكشــافها  تــم 
دراســات  علــى  ويطبقانهــا  والســادس 
تنــاول  يتــم  حيــث  الثــالث،  الحالــة 
التحديــات التــي أثيــرت فــي قصــص دراســة 
الحالــة االفتتاحيــة مــن خــالل اســتخدام 
مــع املهمــة، ويتــم  افــق  نمــوذج عملــي متو
بنــاء خريطــة املهمــة إلــى الســوق الخاصــة 

ويفيــد  بهــم. 
هــذا التمريــن فــي إظهــار أن خريطــة املهــام 
وليســت  املبــادئ  إلــى  تســتند  الســوق  إلــى 
أنــه ال توجــد إجابــة "مقــاس  إلزاميــة. أي 
ذلــك  مــن   

ً
بــدال ؛  الجميــع"  يناســب  واحــد 

املهــام  علــى  القائمــة  املبــادئ  تســتخدم   ،
لتوجيــه كيفيــة تنفيــذ العمليــات القائمــة 

للمؤسســات. املهــام  علــى 

قياس العائد

األخيــرة  الحقبــة  جبــرت 
َ
أ لقــد 

تحســين  علــى  املجتمــع  مؤسســات 
التشــغيلية،  الناحيــة  مــن  نفســها 
القادمــة  العقــود  فــي  التحــدي  ولكــن 
ســوف يكــون حــول تحديــد وتســويق 
اســتراتيجي" بشــكل  أنفســهم  تميــز 
Lucy Bernholz, Katherine 
Fulton, and Gabriel 
Kasper)2021(

‘‘
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تقويم الكتاب

أفضــل املمارســات فــي هــذا املجــال فــي املنظمــات غيــر الربحيــة،  يمثــل هــذا الكتــاب إضافــة طيبــة ملكتبــة القطــاع غيــر الربحــي عــن أهــم قضايــا جمــع التبرعــات و
 بيــن البحــث التجــاري االســتقرائي والبحــث األكاديمــي االســتنتاجي لتقديــم وشــرح أفضــل املمارســات فــي جمــع التبرعــات ، وشــرح بعــض املفاهيــم 

ً
جامعــا

اقعًيــا لقــادة املنظمــات   و
ً
العمليــة مثــل مفاهيــم جمــع التبرعــات العاطفيــة ، وحســاب القيمــة الدائمــة، وهــرم املانحيــن. كمــا يوفــر الكتــاب نموذجــا تطبيقيــا

الربحيــة وغيــر الربحيــة علــى حــد ســواء فــي العامليــن املســتهدفين والربحــي إلنشــاء فــرق لجمــع التبرعــات تقــوم علــى التعــاون والتفاعــل واألداء املنهــي الســليم. 
ويعطــي الكتــاب أهميــة كبيــرة ألهــم املعضــالت املتكــررة التــي تواجــه عمليــة جمــع التبرعــات بالجمعيــات غيــر الربحيــة وكيفيــة التصــدي لهــا مــن خــالل تنــاول 
شــيق ومدعــم باألشــكال التوضيحيــة واملصطلحــات التعريفيــة، وهــو يتمتــع بــكل املقومــات التــي تؤهلــه ليكــون ضمــن الكتــب املرشــحة للترجمــة فــي برنامــج 

ترجمــة الكتــب باملركــز.
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ملخص الورقة العلمية األولى: 

استراتيجيات وسائل التواصل االجتماعي لتعزيز الصحة من قبل املنظمات غير الربحية: تصميم دراسة 
حالة متعددة

إعداد : 
»إيزابيل فيديل«، »جوي رامابراساد« و »ليت البوينت«

الناشر:
مجلة أبحاث اإلنترنت الطبية،   22   )4(

تاريخ النشر:
2020

 هاًمــا فــي تعزيــز الصحــة حيــث تســتخدم وســائل التواصــل االجتماعــي 
ً
لعبــت املنظمــات غيــر الربحيــة دورا

علــى نطــاق واســع فــي جهــود تعزيــز الصحــة. ومــع ذلــك فهنــاك نقــص فــي األدلــة حــول كيفيــة اتخــاذ القــرارات 
فــي زيــادة  املتعلقــة باســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي مــن قبــل املنظمــات غيــر الربحيــة التــي ترغــب 
إلــي فهــم ســبب وكيفيــة قيــام منظمــات  تأثيرهــا فيمــا يتعلــق بتعزيــز الصحــة. وقــد هدفــت هــذه الدراســة 
الرعايــة الصحيــة غيــر الربحيــة بوضــع اســتراتيجيات وســائل التواصــل االجتماعــي لتحقيــق أهــداف تعزيــز 

الصحــة.
محتــوى  وتحليــل  متعمقــة  مقابــالت  باســتخدام  متعــددة  حالــة  دراســات  تصميــم  الدراســة  هــذه  فــي  وتــم 
قبــل  مــن  االجتماعيــة  الوســائط  أدوات  اســتخدام  ملعرفــة  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  إلســتراتيجيات 
ســت منظمــات غيــر ربحيــة فــي أمريــكا الشــمالية مخصصــة للوقايــة مــن الســرطان وإدارتــه، حيــث توصلــت 
الدراســة إلــي شــرح كيفيــة وضــع اســتراتيجيات وســائل التواصــل االجتماعــي مــن قبــل املنظمــات غيــر الربحيــة 
أنــواع مــن اســتراتيجيات وســائل التواصــل االجتماعــي  لتحقيــق أهــداف تعزيــز الصحــة. فوضعــوا ثالثــة 
االبتــكار –  أو  التحويــل  أو  النســخ   -  )ICT( الحاليــة  املعلومــات واالتصــاالت  تقنيــات  باســتخدام  املتعلقــة 
والتــي يؤثــر كل منهــا علــى محتــوى الرســالة وشــكلها وإيصالهــا بشــكل مختلــف. كمــا يمكــن أن يســاعد تنفيــذ 
اســتراتيجية وســائل التواصــل االجتماعــي املنظمــات غيــر الربحيــة فــي تحقيــق أهــداف تعزيــز الصحــة وفهــم 
األســاس املنطقــي والفــرص والتحديــات والــدور التكميلــي املحتمــل الســتراتيجيات تكنولوجيــا املعلومــات 

الحاليــة. واالتصــاالت 

ق العلمية
ت األورا

صا
ثانيًا ملخ
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ملخص الورقة العلمية الثانية: 

االتصاالت الخارجية غير الربحية: إدارة عامة أم عالقات عامة أم أداة لجمع التبرعات ؟
إعداد : 

جيون سو، ترانج هوانج، إيمان حجال-مغربي

الناشر:
مجلة شئون القطاع العام وغير الربحي

تاريخ النشر:
2021

ملخص الورقة العلمية الثالثة: 
املستندات في مجال العمل: استخدام املستندات ملعالجة أسئلة البحث حول املنظمات غير الربحية 

واملنظمات التطوعية
إعداد : 

منج-هان هو وأخريات

الناشر:
فولونتاس: املجلة الدولية للمنظمات التطوعية وغير الربحية

تاريخ النشر:
2021

يعــد التواصــل الفعــال مــع أصحــاب املصلحــة فــي القطــاع غيــر الربحــي أمــًرا محورًيــا لتعزيــز الســمعة الطيبــة 
غيــر  املنظمــات  اســتخدام  مــن  الرغــم  وعلــى  املنظمــة.  رؤيــة  ملتابعــة  والســعى  املاليــة،   املــوارد  واكتســاب 
الربحيــة لقنــوات االتصــال الخاصــة بهــا وتنويعهــا بشــكل متزايــد مثــل منصــات التواصــل االجتماعــي إال أن 
األبحــاث الحاليــة ال ترقــي إلــي مســتوى التوقعــات لشــرح كيــف تقــوم املنظمــات غيــر الربحيــة بإضفــاء الطابــع 
املؤس�شــي علــى اســتراتيجيات االتصــال املختلفــة الخاصــة بهــا. وباالعتمــاد علــى النظريــة املؤسســية تحــاول 
هــذه الدراســة ســد هــذه الفجــوة البحثيــة مــن خــالل استكشــاف كيفيــة اســتثمار املنظمــات غيــر الربحيــة 
لقنــوات االتصــال الخاصــة بهــا علــي وســائل التواصــل االجتماعــي أو وســائل اإلعــالم األخــرى، باســتخدام 
 تجريبًيــا علــى أن املنظمــات غيــر 

ً
عينــة مــن املتاحــف األمريكيــة غيــر الربحيــة. وقدمــت نتائــج الدراســة دليــال

الربحيــة ال تتعامــل مــع وســائل التواصــل غيــر االجتماعــي وقنــوات التواصــل االجتماعــي بنفــس الطريقــة. 
وعلــى وجــه الخصــوص، يشــير االرتبــاط اإليجابــي املهــم بيــن نفقــات اإلعــالن وقنــوات التواصــل االجتماعــي 
إلــى أن املتاحــف غيــر الربحيــة تضفــي الطابــع املؤس�شــي علــى اتصاالتهــا عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي 
باعتبارهــا الوظيفــة الرئيســية للعالقــات العامــة. كمــا تمــت مناقشــة املزيــد مــن اآلثــار النظريــة والعمليــة 

للنتائــج

ــة  ــث ذات الصل ــئلة البح ــى أس ــة ع ــتندات لإلجاب ــتخدام املس ــة اس ــال إمكاني ــذا املق ــرض ه يع

ــات  ــه األدبي ــي أن تقدم ــا ينبغ ــث يوضــح م ــة. حي ــة والتطوعي ــر الربحي ــة غ بالدراســات القطاعي

املنهجيــة حــول كيفيــة اســتخدام املســتندات كمصــدر للبيانــات، إىل جانــب نقــاط القــوة والضعــف 

ــل  ــة لتحلي ــالث مجــالت رئيســية غــر ربحي ــاالً يف ث ــات 178 مق ــك راجعــت الباحث ــا. بعــد ذل فيه

كيفيــة اســتخدام الباحثــن للوثائــق لفهــم املنظــامت غــر الربحيــة والتطوعيــة. وتقــدم الباحثــات 

ــتخدام  ــا اس ــي ينطــوي عليه ــات الت ــن العملي ــف ع ــتندات للكش ــل املس ــة تحلي ــااًل لحال ــا مث أيًض

املســتندات كمصــدر لألدلــة. وأكــدت الباحثــات عــي أن وضــع املســتندات يف مجــال العمــل 

ــفه  ــا يكش ــا م ــن أيًض ــا ولك ــي تحتويه ــات الت ــط باملعلوم ــس فق ــامم لي ــن إىل االهت ــو الباحث يدع

إنتاجهــم واســتهالكهم عــن الحيــاة التنظيميــة. وختمــت الباحثــات املقــال باســتعراض أهــم اآلثــار 

ــي. ــر الربحــي والتطوع ــاع غ ــاث القط ــتندات يف أبح ــتخدام املس ــة باس ــارات الخاص واالعتب
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ثالثًا: تعريفات مختصرة بإصدارات حديثة

-  تشين، يدان ) 2021 (. العمل الخيري عبر اإلنترنت في الصين. بالجريف ماكميالن، سنغافورة 
)412 صفحة(

Yidan, C. 2021.Internet Philanthropy in China. Palgrave Macmillan, Singapore )412 
pages(

يؤكــد هــذا الكتــاب أن العمــل الخيــري اليــوم عبــر اإلنترنــت يعيــد تشــكيل الروابــط االجتماعيــة ويشــكل ثقافــة خيريــة بالعاطفــة 
الكتــاب  العمــل الخيــري. كمــا عــرض  فــي مجــال  بنــاء ثقافــة اجتماعيــة مؤثــرة  فــي   

ً
 مهمــا

ً
التكنولوجيــا دورا والعقالنيــة.  وتلعــب 

نمــاذج وتجــارب لصعــود منصــات معلومــات جمــع التبرعــات عبــر اإلنترنــت ،ولــم يكتــِف الكتــاب بعــرض تاريخــي لحالــة تطــورات 
العمــل الخيــري عبــر اإلنترنــت علــي الحالــة الصينيــة بــل تطــرق إلــي عــرض الــروح التطوعيــة واالبتــكار التكنولوجــي فــي الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، وتقاليــد العمــل الخيــري والدعــم الحكومــي فــي بريطانيــا، والتحــول فــي اليابــان للعمــل الخيــري مــن اإلشــراف إلــي 
الحوكمــة املشــتركة. ناقــش تأثيــرات االنحــالل االجتماعــي علــي العمــل الخيــري، وعــرض عــدد مــن القضايــا والتحديــات الرئيســية 

التــي تواجــه العمــل الخيــري فــي الصيــن.

الكتاب األول

. نوشن برس ، )257 صفحة(
ً
-  سريفاستافا، سومان ) 2021 (. ال تتوسل: كن ملهما

Srivastava, S. 2021. Don›t Beg. Inspire. Notion Press )257 pages(.

 مــن املواضيــع التــي تهــم أصحــاب املصلحــة املهتميــن والعامليــن فــي القطــاع االجتماعــي حيــث يقــدم 
ً
يضــم هــذا الكتــاب عــددا

 بالعديــد مــن التجــارب والقصــص التــي تــم جمــع التبرعــات  فيهــا مــن خــالل اإللهــام والتســويق مــن أجــل 
ً
 مصحوبــا

ً
 عمليــا

ً
تنظيــرا

الخيــر االجتماعــي.  وذلــك بطــرح فكــرة التوســل لتغييــر أعــراف اجتماعيــة أو تحفيــز علــي املشــاركة التطوعيــة، أو إثــارة اهتمــام 
املجتمــع حــول مواضيــع تهمهــم. ويــري الكتــاب بــأن أعظــم القــادة فــي العالــم ال يتوســلون بــل هــم مصــدر إلهــام لــذا يتــم دعمهــم. 
 مــن القصــص وتجــارب املســؤولية االجتماعيــة التــي قدمتهــا بعــض العالمــات التجاريــة  فــي الهنــد 

ً
وقــد عــرض الكتــاب عــددا

وخارجهــا ركــزت علــى اإللهــام خلــف جمــع األمــوال، لــذا يرتكــز الكتــاب علــي فكــرة اإللهــام كطريقــة جديــدة لجمــع األمــوال.

الكتاب الثاني



17

الكتاب الثالث

-  فاليلي ، بول )2020 (. العمل الخيري: من أرسطو إلى زوكربيرج ً. بلومزبري كونتينيوم ، )768 صفحة(
Vallely, P. 2020. Philanthropy: From Aristotle to Zuckerberg. Bloomsbury Continuum 
)768 pages(.

هــذا الكتــاب هــو عبــارة عــن رصــد تاريخــي إلكتشــاف نجاحــات وإخفاقــات الرأســمالية الخيريــة، يقــدم نظــرة حــول تاريــخ العطــاء 
 والــذي كان يعــد مســألة إيثــار وشــرف  وأمــر دينــى وســلوك 

ً
الخيــري قديمــا وأصالتــه وارتباطــه بالقيــم الخيريــة واألخالقيــة قديمــا

مســتنير.

ويستكشــف الكتــاب العطــاء الخيــري ويفحــص قادتــه فــي الوقــت الحالــي ويطــرح العديــد مــن األســئلة علــى كبــار املانحيــن واملفكريــن 
ورؤســاء بعــض املؤسســات املرموقــة مثــل مؤسســتي روكفلــر وســوروس الذيــن يناقشــون العالقــة بيــن العمــل الخيــري واألســرة 
واإليمــان واملجتمــع والفــن والسياســة وخلــق الثــروة وتوزيعهــا. وينتقــد الكتــاب النفعيــة املفرطــة لكثيــر مــن  جوانــب الرأســمالية 

الخيريــة الحديثــة ويشــير إلــى كيــف يمكــن للعمــل الخيــري أن يعيــد اكتشــاف روحــه.

- كليفورد ، ستيف )2021 (. من الربح إلى الغرض. بروس واين نومينيز املحدودة ، )172 صفحة(
Clifford, S. 2021. From Profit to Purpose?. Bruce Wayne Nominees Ltd )172 pages(.

يتوجــه الكثيــر مــن رجــال األعمــال مــن املجــال الربحــي إلــي العمــل فــي القطــاع الثالــث أي يرغبــون فــي التحــول مــن الربــح إلــي القطــاع 
ذي الغــرض االجتماعــي ولكنهــم يواجهــون الكثيــر مــن التحديــات التــي صاغهــا الكتــاب وكيفيــة التعامــل معهــا وتجاوزهــا. فبعــد 30 
عاًمــا مــن العمــل كمحامــي شــركة كبيــر، شــرع ســتيف كليفــورد – مؤلــف هــذا الكتــاب - فــي خــوض تجربــة جديــدة فــي القطــاع غيــر 
ــا فــي إنجازاتــه، وأثمــرت مثابرتــه فــي مهنــة ثانيــة مجزيــة بقيــادة مجموعــة متنوعــة مــن املنظمــات غيــر 

ً
الربحــي. وكان ســتيف متفوق

الربحيــة. ويوجــه املؤلــف كتابــه للعامليــن فــي القطــاع الربحــي الذيــن ســئموا مــن العمــل فيــه ويشــعرون بــأن مــن املمكــن أن يكــون 
.
ً
هنــاك مجــال آخــر يمكــن أن يحدثــون فيــه فرقــا

ويشــارك ســتيف كليفــورد فــي كتابــه »مــن الربــح إلــى الغــرض«، فــي كل �شــيء تعلمــه علــى طــول الطريــق ويشــجع القــراء الذيــن يجــدون 
أنفســهم علــى مفتــرق طــرق للتفكيــر فــي حيــاة جديــدة فــي العالــم غيــر الربحــي. ويتنــاول هــذا الكتــاب اإلجابــة عــن تســاؤالت مهمــة 
تتعلــق بكيفيــة تبديــل القطاعــات ومــا هــو املختلــف حــول املنظمــات غيــر الربحيــة، ويحــدد أهــم مفاتيــح النجــاح ووســائل تجنــب 
. يقــدم املؤلــف تجربتــه الشــخصية 

ً
اتخــاذ الخيــارات الخاطئــة لجعــل التواصــل مــع املجــال الجديــد ممتًعــا وودوًدا ومفيــًدا وناجحــا

 و أثمــرت جهــوده بقيــادة عــدد مــن املنظمــات غيــر الربحيــة املتنوعــة.
ً
 كبيــرا

ً
فــي التحــول  للقطــاع غيــر الربحــي حيــث حقــق نجاحــا

الكتاب الرابع
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رابعًا: متفرقات

 علــي مــدار خمــس أســابيع للوصــول 
ً
قــدم مركــز ســتانفورد للعمــل الخيــري واملجتمــع املدنــي علــي موقعهــا خمــس نصائــح ســريعة وتحدًيــا تدريبيــا

ألفضــل املمارســات فــي القطــاع الخيــري، وتهــدف للتفعيــل املعرفــي لفاعلــي الخيــر واملانحيــن والعامليــن فــي هــذا القطــاع لصناعة اســتراتيجيات 

فاعلــة لخصناهــا هنــا :

النصيحة األولي/ فكر وناقش

نحــن نعيــش فــي عصــر التغيــرات والتحديــات 
الكبيــرة حيــث يعــد العطــاء هــو الركيــزة التــي 
التاريخيــة  اللحظــة  لهــذه  كاســتجابة  تعــد 
. لــذا 

ً
لبــث روح األمــل ملســتقبل أكثــر عطــاءا

فــي  التفكيــر  إعــادة  نهايــة كل عــام  فــي  عليــك 
عطائــك وتقييــم الــدروس املســتفادة ووضــع 

جديــدة. أهــداف 

اعمل

فــي  تبرعاتــك  وتدويــن  للتفكيــر   
ً
وقتــا خــذ 

التســاؤالت  علــي  واجــب  املا�شــي  العــام 
ليــة: لتا ا

واهتمامــك 	  ومالــك  وقتــك  هــل 
مــع قيمــك واألســباب ذات  يتما�شــى 
األولويــة؟ هــل هنــاك تغييــرات تريــد 

مســاهمتك؟ كيفيــة  فــي  إجراؤهــا 
خــال 	  مــن  لصقلهــا  أفــكارك  شــارك 

محادثــة مــع اآلخريــن - مثــل العائلــة 
أو  املجتمــع  قــادة  أو  األصدقــاء  أو 

املستشــارين.
بعنــوان 	  للقــراءة   

ً
مقــاال تقتــرح 

العمــل  ملســتقبل  »االســتعداد 
مونيتــور(. )معهــد  الخيــري« 

النصيحة الثالثة/ ابحث عن 
منظمات فاعلة

الفاعليــة  املنظمــات  عــن  ابحــث 
العمــل  قــادة  تابــع  التالــي:  خــال  مــن 
االجتماعــي  بالتواصــل  واهتــم  الخيــري 
مجموعــات  إلــي  باالنضمــام  وســاهم 
املانحيــن والعمــل علــي إجــراء التحليــل 

التصويــري. 

اعمل 

واملهنيــة  االجتماعيــة  فقاعتــك  تجــاوز 
للبحــث عــن مؤسســات جديــدة ويمكــن 
علــي  اإلطــاع  خــال  مــن  اإلســتزادة 
املقــال« حــول كيــف »يحتــاج املانحــون 
فقاعاتهــم  مــن  الخــروج  إلــى  األثريــاء 
تقــود  التــي  املحليــة  املنظمــات  ودعــم 

االجتماعــي« التغييــر 

النصيحة الثانية/ ابحث عن 
التخصص

افهــم دوافعــك وقيمــك التــي تتيــح لــك القــدرة 
استشــرافية  خيريــة  خطــة  التطويــر  علــي 
اســتجابة  أو  فعــل  رد  تكــون  وال  وفاعلــة 
لطلبــات التمويــل . ممــا يســاعدك علــي اتخــاذ 
القــرار الصحيــح فــي خطــوات العمــل الخيــري. 
واضحــة  بفكــرة  دائمــا  البــدء  يجــب  لــذا 

ومركــزة.

اعمل 

التركيــز«  عــن  »البحــث  حــول  بتمريــن  قــم 

مــن خــال مــا تقدمــه لــك جامعــة ســتانفورد 

 لــك وذا 
ً
وناقــش ســبب كــون هــذا الجــزء مهمــا

قيمــة فــي رحلــة عطــاءك الخيــري.
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مــن  اســتفد  الخامســة/  النصيحــة 
مــواردك

خــال  مــن  املاليــة  مــواردك  قيــم 
اإلســتفادة مــن األربعــة ركائــز فــي خدمــة 

االجتماعــي  التغيــر 

ماليــة  مســاهمات  اصنــع   : احفــظ 
الســنوات  متعــددة  التزامــات  وقــدم 

مــا. ملنظمــة 

تطوعيــة  ســاعات  اعطــي  الوقــت: 
.
ً
متطوعــا تكــون  بــأن  والتــزم 

مــن  الخاصــة  مهــارات  قــدم  املوهبــة: 
مجتمعــي  قائــد  مــع  التواصــل  خــال 
أن  يمكــن  التــي  املهــارات  الستكشــاف 
الخيــري. العمــل  لتعزيــز  فيهــا  تســاهم 

العالقــات:  نشــط عاقــات مــن خــال 
الترابــط فــي شــبكات اجتماعيــة ومهنيــة 
فاعلــة. وذلــك مــن خــال التواصــل مــع  
مفضلــة  منظمــات  خمــس  الــي  ثــاث 

لديــك وشــاركها مــع املهتميــن .

النصيحــة الرابعــة/  خطــوات لتكون 
ً
متبرعــا رائدا

تعمــل املنظمــات غيــر الربحيــة علــي عــدد مــن 
املمارســات لتحقيــق مهمتهــا ونقــدم لــك ســت 
ممارســات تســاعد علــي التأكيــد علــي الدعــم 
الفاعــل وذلــك مــن خــال رفــع مســتوى  قــادة 
املنظمــات غيــر الربحيــة، والثقــة بهــم لقيــادة 
التغييــر الــذي نريــد جميًعــا رؤيتــه فــي العالــم..



20

برنامــج تقدمــة أكاديميــة High Impact Philanthropy Academy التابعــة لشــركة CHIP بجامعــة بنســلفانيا األمريكيــة عبــر اإلنترنــت. وهــو 

برنامــج مخصــص للمتبرعيــن، واملــدراء، واملانحيــن وغيرهــم مــن القــادة الخيرييــن الذيــن يتوقــون إلــى إحــداث املزيــد مــن التأثيــر االجتماعــي مــن 

خــالل تبرعاتهــم.

 هــو 
ً
العمــل الخيــري هــو الــذي يتطلــع مــن خاللــه فاعــل الخيــر إلحــداث الفــرق وبالنظــر إلــى حجــم رأس املــال املســتثمر ممــا يجــب التركيــز عليــه أوال

تحقيــق التأثيــر االجتماعــي - أي تحســين ذي مغــزى فــي حيــاة اآلخريــن )مقابــل مخــاوف أخــرى مثــل تعظيــم املزايــا الضريبيــة للممــول أو تكريــم 

الشــخص املقــرب للممــول(. يتعلــم املشــاركون فــي البرنامــج األدوات واالســتراتيجيات الالزمــة لتطبيــق مبــادئ العمــل الخيــري عالــي التأثيــر 

علــى جهودهــم الخاصــة. وقــد طــور البرنامــج بتوســيع مناهجــه لالســتجابة لوبــاء COVID-19 واألزمــة االقتصاديــة ذات الصلــة والدعــوات 

املتزايــدة للعدالــة العرقيــة.

يقدم البرنامج:

 بدوام جزئي يناسب يومك	 
ً
 مرنا

ً
جدوال

 من املمارسة يمتد إلى ما بعد وقت الدورة	 
ً
مجتمعا

/https://www.impact.upenn.edu/funder-executive-education

افعل
المزيد من

الخير بعطائك
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