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تقديم: 
»فيالنثروبيــا«  بمصطلــح  بالتعريــف  األول  فصلــه  فــي  الكتــاب  يبــدأ 
»حــب  ويعنــي   القديمــة  اليونانيــة  اللغــة  مــن  يأتــي  الــذي   )philanthropy(
اإلنســانية« أو »حــب البشــرية«، وتتكــون الكلمــة مــن مقطعيــن: »phil« وتعنــي 
»حــب » و anthrōpos«« وتعنــي »اإلنســان« أو »البشــرية«. ويتمركــز مضمــون 
الخيــري  باملنــح  العــرض  هــذا  فــي  بعــد  فيمــا  إليهــا  يشــار  والتــي   - الفيالنثروبيــا 
وتحقيــق  اآلخريــن  احتياجــات  تلبيــة  إلــى  الرامــي  املســتدام  العطــاء  حــول   –
ــا 

ً
يــزال ، تأثيــًرا عميق رفاهيتهــم وســعادتهم. وقــد كان لهــذا املنــح الخيــري ، وال 

علــى مالييــن األشــخاص ، فــي صحتهــم وحياتهــم ، وفــي التعليــم الــذي يتلقونــه ، 
والبيئــة الطبيعيــة التــي يعيشــون فيهــا، وفــي تلبيــة كافــة االحتياجــات الضروريــة 
التــي تســاعد فــي تحقبــق التقــدم املنشــود واملشــهد اإلنســاني املزدهــر مــن خــالل 

يوفــره.  الــذي  الدعــم 

ويصعــب تمييــز الفيالنثروبيــا عــن أشــكال العطــاء األخــرى. فغالًبــا مــا يتم الخلط 
الخدمــات  أنــواع  مختلــف  تقــدم  التــي  األخــرى  واألنشــطة  الفيالنثروبيــا  بيــن 
الخيــري«  »العمــل  مثــل  املحتاجــة،   والفئــات  اآلخريــن  لخدمــة  واملســاعدات 
وريــادة  االجتماعيــة  املؤسســات  مثــل  الصلــة  ذات  واألنشــطة   )charity(
األعمــال واالبتــكار، واملنظمــات غيــر الحكوميــة وغيــر الهادفــة للربــح، والقطــاع 
اجتماعيــة  عوائــد  لتحقيــق  )االســتثمار  املؤثــر«  و«االســتثمار  التطوعــي،  
وبيئيــة إيجابيــة، إضافــة إلــى العوائــد املاليــة(. ويحــدث االرتبــاك بســبب وجــود 
أن  للفيالنثروبيــا  يمكــن  التــي  واملكونــات  األنشــطة  هــذه  جميــع  بيــن  تداخــل 

جميًعــا تدعمهــا 

يستكشف هذا الكتاب مجال »الفيالنثروبيا« )املنح الخيري( والفيالنثروبيين 
افعهــم للتبــرع بأموالهــم، ويســتعرض تاريخــه وطبيعتــه  )املانحيــن( ومــن هــم ودو
الرئيســية  الخالفــات  ويتنــاول  املجــاالت،  مختلــف  فــي  وتأثيراتــه  ونطاقــه  
املحيطــة بهــذا املصطلــح ويناقــش الصعوبــات التــي ينطــوي عليهــا املنح والتلقي، 
واملســائل األخــرى املرتبطــة بــه مثــل الشــفافية واملســاءلة والحوكمــة واتخــاذ 
ودوره  الخيــري  املنــح  مســتقبل  الكتــاب  يتنــاول  كمــا  التبرعــات.  حــول  القــرار 
املتغيــر فــي املجتمــع واآلثــار املترتبــة عليــه مــن جــراء اســتخدام التقنيــات الرقميــة. 

الكتاب األول: 

مقدمة يف الفيالنثروبيا واالبتكار 
وريادة األعمال

إعداد : 

»مارك دودجسون« و »دافيد جان«

النارش:

بالجريف، ماكميالن

تاريخ النرش:

2020

ب
ت العلمية للكت

أوالً: القراءا

عرض مختصر ملحتوى الكتاب:

املنح الخيري وأسباب أهميته وإثارته للجدل:

ويتكــون الكتــاب مــن خمســة فصــول تمثــل محــاور اهتمامــه وتشــمل التعريــف 
باملنــح الخيــري وأســباب أهميتــه وإثارتــه للجــدل، وباملانحيــن وملــاذا يمنحــون، 
وماهيــة املنــح الخيــري واالبتــكار وحوكمتــه، ثــم يتنــاول فــي فصلــه األخيــر بعــض 

 .
ً
 ومســتقبال

ً
الجدليــات والتحديــات التــي تواجــه املنــح الخيــري حاضــرا

ويتنــاول الكتــاب فــي فصلــه األول املنــح الخيــري ويشــرح ســبب أهميتــه وإثارتــه 
مــن  الخيــري  املنــح  تعريــف  ويتــم  األعمــال.  وريــادة  باالبتــكار  وصالتــه  للجــدل 
فــي  تاريخــه  عــن  موجــزة  ملحــة  مــع  ومــداه،  ومصــدره  وشــكله  وظيفتــه  خــالل 
واململكــة  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  ذلــك  فــي  بمــا  املجتمعــات  مختلــف 

وأملانيــا. والصيــن  املتحــدة 

ويشــير الكتــاب إلــى أنــه وعلــى الرغــم مــن كل الفوائــد التــي يقدمهــا املنــح الخيــري 
فــي مختلــف الجوانــب نظــرا التســاع  يــزال مثيــًرا للجــدل  للمجتمــع، إال أنــه ال 
آفاقــه وتشــعب ميادينــه ومجاالتــه . ويــورد الكتــاب بعــض األمثلــة علــى ذلــك 
أنــه  كفكــرة   ، الخيريــة«  »الرأســمالية  بمفهــوم  يحيــط  الــذي  الجــدل  مثــل 
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يمكــن دمــج مبــادئ العمــل بنجــاح مــع البحــث عــن 
التقــدم االجتماعــي، حيــث يؤكــد مؤيــدو الفكــرة أن 
األســاليب التــي يســتخدمها رجــال األعمــال لتجميــع 
وكفــاءة  فعاليــة  لتحســين  تطبيقهــا  يمكــن  الثــروة 
عــدم  إلــى  املعارضــون  يشــير  بينمــا  الخيــري،  املنــح 
فــي  ويشــككون   ، ذلــك  إمكانيــة  علــى  أدلــة  وجــود 
مســاءلة هــؤالء املانحيــن ، ويســألون عمــا إذا كانــت 
أســاليب العمــل هــذه تتفــوق بالفعــل علــى العمليــات 

القــرار.  لصنــع  اجتماعًيــا  املحــددة 

املســاهمات  بالنقــاش  املحــور  هــذا  يتنــاول  كمــا 
ومزاياهــا  الخيريــة  للمنــح  واملتنوعــة  العديــدة 
املنــح  بيــن  الوثيقــة  الروابــط  ويحلــل   ، وعيوبهــا 
عــّرف علــى أنهــا التطبيــق 

ُ
الخيــري واالبتــكار ، والتــي ت

الناجــح لألفــكار الجديــدة ، وريــادة األعمــال ، والتــي 
الفــرص  علــى  التعــرف  خــالل  مــن  تحديدهــا  يتــم 
واملخاطــرة. كمــا يحلــل متــى يكــون املنــح الخيــري هــو 
دراســات  ويتضمــن   ، املســتقبل  فــي  املجتمــع  أمــل 
حالــة ومقــاالت قصيــرة مــن كبــار املانحيــن واملنظمات 
الخيريــة ، ويأخــذ فــي االعتبــار التحديــات املســتقبلية 
واالبتــكار  يدعــم  أن  يمكــن  وكيــف  الخيــري  للمنــح 

وجــه. أفضــل  علــى  األعمــال  وريــادة 

 )philanthropy( وتتمثل وظيفة هذا املنح الخيري
فــي املشــاركة النشــطة فــي إحــداث تغييــر دائــم. وتتمثــل 
الخيــري  العمــل  وبيــن  بينــه  التمييــز  طــرق  إحــدى 
األول  ربــط  فــي   ، املثــال  ســبيل  علــى   ،  )charity(
تلــك  بآثــار  واألخــرى  املشــكالت  أســباب  بمعالجــة 
املشــكالت. وغالًبــا مــا تتضمــن الكلمــات املســتخدمة 
عــادة لوصــف األعمــال الخيريــة املســكنات واإلنقــاذ 
التصحيحيــة  الخيريــة  األعمــال  وتشــمل  واإلغاثــة، 
يتجلــى  مــا  وعــادة  املشــكالت،  وحــل  البنــاء  وإعــادة 
منظمــة  فــي  الخيــري  املنــح  يتخــذه  الــذي  الشــكل 

ومهنيــة.  رســمية 

وعلــى الرغــم مــن املــوارد الهائلــة املخصصــة للمنــح 
الخيــري ، واملســاهمات العديــدة املهمــة التــي يقدمهــا 
، إال أن تنوع اآلراء حوله  عميقة وذات أهمية كبيرة 
 ، املتحــدة  الواليــات  ففــي  العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي 
علــى ســبيل املثــال ، يقــول املدافعــون عــن العطــاء 
للرأســمالية  أساســًيا  ــا 

ً
مكون »كان  أنــه  الخيــري 

الطريقــة  مــن  آخــرون  حــذر  بينمــا  األمريكيــة«. 
بتطبيــق  لألثريــاء  الخيــري  العطــاء  بهــا  يســمح  التــي 
علــى  للتأثيــر  الدينيــة  ومعتقداتهــم  أيديولوجياتهــم 
الحاســمة.  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  القضايــا 
سياســًيا  النشــطون  األثريــاء  املانحــون  ويعمــل 
علــى  والتأثيــر  السيا�ســي،  االســتقطاب  تأجيــج  علــى 
أجنــدات السياســة تجــاه حــق الســوق، باعتبــار أن 
للســلطة،  ممارســة  يكــون  مــا  غالًبــا  الخيــري  املنــح 
وتحويــل األصــول الخاصــة إلــى نفــوذ عــام غيــر خاضع 
ضريبيــة  بمزايــا  ويمتــاز  كبيــر  حــد  إلــى  للمســاءلة 
تــرى  التــي  االنتقــادات  اآلراء  هــذه  وتعكــس  باهظــة. 
خاللهــا  مــن  يحافــظ  وســيلة  الخيــري  العمــل  أن 
الرأســماليون علــى ســيطرتهم املهيمنــة علــى الســوق 
والعمــال ، ويحولــون االنتبــاه بعيــًدا عــن تركــز الثــروة 

فــي أمريــكا حيــث  فــي أيــدي قلــة مــن النــاس وخاصــة 
يكــون هــذا الجــدل ملحــا بشــكل خــاص ، ألن املنــح 
الخيــري هنــاك يمثــل ظاهــرة أكبــر بكثيــر مــن أي مــكان 

العالــم. فــي  آخــر 

األرض  وجــه  علــى  بلــد  يوجــد  ال  إنــه  آخــرون  ويــرى 
يمكنــه أن يطالــب بتقاليــد خيريــة أكبــر مــن بريطانيــا 
العظمــى ،ويســتعرض الكتــاب العديــد مــن األمثلــة 
لتأكيــد هــذه الفكــرة، كمــا يتناواللعطــاء الخيــري فــي 

آســيا والــذي تعــود جــذوره إلــى قــرون عديــدة.

ويتطــرق هــذا املحــور للعطــاء الخيــري فــي أملانيــا أيضــا 
التــي لديهــا تقليــد طويــل مــن العمــل الخيــري املؤثــر، 
املتاحــف  مثــل  العامــة  املؤسســات  أن  إلــى  ويشــير 
واملستشــفيات  والجامعــات  الثانويــة  واملــدارس 
ومؤسســات اإلســكان االجتماعــي فــي بدابــات القــرن 
دعــم  بــدون  البقــاء  علــى  قــادرة  تكــن  لــم  العشــرين 
للجامعــات  الدولــة  تمويــل  وكان  األثريــاء،  املانحيــن 
 
ً
مســؤوال املثــال،  ســبيل  علــى   ، الثانويــة  واملــدارس 
هــذه  تشــغيل  تكاليــف  مــن  يســير  جــزء  عــن  فقــط 

املؤسســات.

املنــح  بيــن  العالقــة  تغيــر  إلــى  الباحثــان  يشــير  كمــا 
حيــث  الوقــت،  بمــرور  وتطــوره  والحكومــة  الخيــري 
فــي بريطانيــا مــع نمــو دولــة  تغيــر دور العمــل الخيــري 
عهــد  وفــي  الثانيــة،  العامليــة  الحــرب  بعــد  الرفاهيــة 
مــاو فــي الصيــن، تــم رفــض مســاهمة العمــل الخيــري 
حيث كانت ســلطة الحكومة تســيطر على كل جانب 

الحيــاة.  جوانــب  مــن 

املانحون الخيريون وأسباب تقديم املنح: 

افــع  دو الكتــاب  مــن  الثانــي  الفصــل  يتنــاول 
وشــخصيات املانحيــن ، ويحلــل الســؤال عــن ســبب 
العطــاء. ويناقــش العديــد مــن األمثلــة علــى املتبرعيــن 
التعهــد  ملفهــوم   

ً
جديــدا تحليــال  ويقــدم  األثريــاء، 

بالعطــاء وأهميــة الجانــب الدينــي، وتوضيــح الجــدل 
املنــح.  لتشــجيع  الضريبيــة  افــز  الحو أهميــة  حــول 
ولكــن التخلــي عــن كميــات هائلــة مــن الثــروة ال يعنــي 
يتمتعــون  جميعهــم  الخيــر  فاعلــي  أن  بالضــرورة 

ومؤنســة. دافئــة  بشــخصيات 

وُيذكــر الرجــال أكثــر مــن النســاء ألعمالهــم الخيريــة ، 
علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن النســاء قــد قدمــوا 
مــن  املقدمــة  التبرعــات  وكانــت  كبيــرة.  مســاهمات 
القــرن  فــي  العالــي  التعليــم  مؤسســات  إلــى  النســاء 
التاســع عشــر تنــص بشــكل عــام علــى أن تبرعهــن كان 
ا بقبــول اإلنــاث ، وغالًبــا مــا يتطلــب توفيــر 

ً
مشــروط

فــرص عمــل جديــدة للنســاء. كمــا لعبــت النســاء دوًرا 
مــن  الخيــري  العطــاء  وتوجيــه  تشــجيع  فــي  حاســًما 
الثــروة التــي تراكمــت علــى أزواجهــن أو آبائهــن. ويــورد 

الكتــاب العديــد مــن األمثلــة علــى ذلــك.

املنــح  أن  الكثيــرون  فيــرى  املنــح  أســباب  عــن  أمــا 
الخيــري جــزء مــن النســيج الثقافــي ألمريــكا وفــي قيــم 
البــالد  أسســت  التــي  الرياديــة  املتوســطة  الطبقــة 
النهائيــة  املحصلــة  لكــن  ازدهارهــا.  علــى  وحافظــت 

هــي أن املانحيــن ليســوا مضطريــن للتبــرع بأموالهــم، 
وال يوجــد قانــون يوجههــم للقيــام بذلــك. وقــد تكــون 
افــز اجتماعيــة وثقافيــة  هنــاك مزايــا ضريبيــة وحو
ودينيــة مقنعــة ، ولكــن فــي النهايــة ، يعــود األمــر إلــى 
وهــذا   ، بثروتــه  فعلــه  يجــب  مــا  بشــأن  الفــرد  قــرار 
أن  حيــن  فــي  واهتماماتــه،  قيمــه  يعكــس  مــا  غالًبــا 
أو  الذاتــي  بالترويــج  تتعلــق  يقــدم ألســباب  البعــض 
التقــدم ، فــإن البعــض اآلخــر يــرى بــأن علــى النــاس 
يعطــي  كمــا  ــا، 

ً
حظ أقــل  هــم  مــن  مســاعدة  واجــب 

البعــض بســبب الظــروف الشــخصية. وهنــاك أيضــا 
العديــدون الــذي اســتجابوا لدعــوات أفــراد آخريــن 
التــي أطلقهــا »بيــل جيتــس« وزوجتــه  مثــل الدعــوة 
العطــاء«،  أســموها »تعهــد  والتــي  بافيــت«  و »وارن 
مفتوحــة  دعــوة  يتضمــن  بســيط  مفهــوم  وهــو 
ثرواتهــم  غالبيــة  لتكريــس  املليــارات  ألصحــاب 

الخيريــة.  لألعمــال 

مــن  الخيريــة  املنــح  إعفــاء  تــم   1917 عــام  ومنــذ 
مــن  األمريكيــة  املتحــدة  الواليــات  فــي  الضرائــب 
االســتثمار  عائــدات  مثــل  مــا  حــد  إلــى  الضرائــب 
التبرعــات.  خــالل  مــن  جمعهــا  تــم  التــي  األوقــاف  فــي 
وهنــاك وجهــة نظــر مفادهــا أن تخفيــض االلتزامــات 
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الضريبيــة علــى منــح الدولــة هــو إلــى حــد مــا تحفيــز 
عائــدات  عــن  تتخلــى  أنهــا  وبمــا  اإلعانــات.  ودعــم 
الضرائــب ، فمــن حقهــا التأثيــر علــى كيفيــة إنفــاق 
هــذه األمــوال. ومــن ناحيــة أخــرى ، هنــاك رأي مفــاده 
أن املانحيــن مــن القطــاع الخــاص يجــب أن يحــق لهــم 
مــن  تدخــل  أي  لهــم دون  يحلــو  كمــا  ثرواتهــم  إنفــاق 
الحكومــة. ويبقــى الســؤال الجــاد واملفتــوح حــول مــا 
إذا كان الدافــع وراء بعــض العطــاء الخيــري ، خاصــة 
مــن خــالل شــكل األمــوال التــي ينصــح بهــا املانحــون ، 
فــي اإليثــار أو الضميــر االجتماعــي  يكمــن بشــكل أقــل 
أو األخالقــي للمانــح أو الســعي لتخفيــض الضرائــب. 

املنح الخيري واالبتكار:

العالقــات  فــي  الكتــاب  مــن  الثالــث  املحــور  ويبحــث 
ويســتعرض  واالبتــكار،  الخيــري  املنــح  بيــن  الوثيقــة 
البصــر  لتحســين  الخيــري  املنــح  عــن  حالــة  دراســة 
علــى  الخيــري  للمنــح  الواضــح  والتأثيــر  إفريقيــا،  فــي 
 دراســة حالــة 

ً
العلــوم والجامعــات. كمــا يقــدم أيضــا

لجامعــة  جذرًيــا  الخيــري  العمــل  تغييــر  كيفيــة  عــن 
كوينزالنــد، واستكشــاف العالقــة الحميمــة بيــن املنح 
الخيــري والفنــون مــن خــالل تقديــم دراســة حالــة عــن 
تأثيــر املنــح الخيــري علــى إحــدى املؤسســات الفنيــة 
، مــع وصــف الروابــط بيــن املنــح الخيــري واالبتــكار 

واإلنســاني. االجتماعــي 

أنــواع  أفضــل  حــول  الســؤال  الكتــاب  ويطــرح 
تصبــح  فقــد  لالبتــكار،  لتمويــل  الخيــري  العمــل 
األســس الراســخة نفســها متحفظــة للغايــة ومليئــة 
مــا  غالًبــا   ، االبتــكار  عــن  البحــث  وعنــد  باملخاطــر. 
ينظــر املــرء إلــى دور رواد األعمــال ، ألنهــم معتــادون 
جمــع  فقــد  الفــرص.  عــن  والبحــث  املخاطــرة  علــى 
مــن  ثرواتهــم  املعاصريــن  املحســنين  مــن  كبيــر  عــدد 
فــي قطاعــي التكنولوجيــا واملاليــة.  خــالل ابتكاراتهــم 
ولكــن هــل أصحــاب املشــاريع الخيريــة هــم األفضــل 
األشــخاص  تفاعــالت  ومكائــد  تعقيــدات  لفهــم 
االجتماعــي؟  التغييــر  لزيــادة  الالزمــة  واملؤسســات 
وضــع  األعمــال  ورواد  الشــركات  علــى  يجــب  وهــل 
جــدول األعمــال وتحديــد أولويــات االســتثمار حــول 
القضايا االجتماعية؟ وإلى أي مدى يكون للجمهور 
رأي فــي الطريقــة التــي تن�ســئ بهــا الشــركات أو األفــراد 
افــع  دو وضــوح  مــدى  ومــا  العامــة؟  الســلع  األثريــاء 

تأثيرهــم؟ شــفافية  مــدى  ومــا  املانحيــن 

مــن  الطويــل  التقليــد  املحــور  هــذا  ويســتعرض 
املانحيــن  مــن  مالــي  دعــم  علــى  الجامعــات  حصــول 
املتحــدة  الواليــات  فــي  الجامعــات  تعتبــر  حيــث 
الرئيســيين  املتلقيــن  املتحــدة  واململكــة  األمريكيــة 
ملنــح بمالييــن الــدوالرات مــن املانحيــن، وكانــت بعــض 
وغيــر  عاديــة  غيــر  للجامعــات  الخيريــة  املســاهمات 
مقيــدة حتــى أصبــح العمــل الخيــري مــن املؤسســات 
ــا 

ً
مكون األثريــاء  األفــراد  مــن  والهدايــا  الخاصــة 

األمريكيــة. الجامعــات  تمويــل  فــي  أساســًيا 

فــي  الخيــري  العمــل  دور  أيضــا  املحــور  هــذا  ويتنــاول 
للمحافظــة علــى  بأنواعهــا املختلفــة،  الفنــون  دعــم 

التميــز فــي الفنــون واالبتــكار وتوســيع املشــاركة. ويمتــد 
العطــاء الخيــري إلــى مــا وراء العلــوم والفنــون ليشــمل 
مجموعــة واســعة جــًدا مــن االهتمامــات االجتماعيــة 

والثقافيــة والبيئيــة، مثــل املتنزهــات واملتاحــف.

حوكمة املنح الخيري:

حوكمــة  الكتــاب  مــن  الرابــع  الفصــل  ويتنــاول 
العمــل الخيــري مــن حيــث كيفيــة إدارة املنــح الخيــري 
وتنظيمــه، ويصــف الصعوبــات فــي العطــاء بفعاليــة 
وكفــاءة. وقــد تــم تحديــد الــدور املحوري للمؤسســات 
لهــا.  والتحديــات التــي تواجههــا ووســائل التصــدي 

وقلــة هــم الذيــن يجادلــون ضــد وجهــة النظــر القائلــة 
علــى  يقــوم  أن  يجــب  وتلقيــه  الخيــري  العطــاء  بــأن 
مبــادئ الشــفافية واملســاءلة. حيــث تتعــزز شــرعيته 
االجتماعيــة عندمــا تكــون قراراتــه وعمليــات صنــع 
القــرار فيــه مرئيــة للجميــع. مــع احتــرام رغبــة الفــرد فــي 
عــدم الكشــف عــن هويتــه ، إذا كان ذلــك مطلوًبــا ، 
يجــب أن تكــون التبرعــات مرئيــة بســهولة للســلطات 
 ، هــذه  النظــر  وجهــة  ومــن  املختصــة.  الحكوميــة 
يكونــوا  أن  واملســتفيدين  املؤسســات  علــى  يجــب 
علنييــن بشــأن اســتراتيجياتهم وأهدافهــم وعمليــات 
التمويــل ، وكذلــك أداءهــم  واملــدى الــذي يتطلعــون 

إليــه لتحقيــق أهدافهــم.

الجــدل  فيناقــش  الكتــاب  مــن  األخيــر  املحــور  أمــا 
ويتطــرق  الخيــري  باملنــح  املتعلقــة  املختلفــة  واآلراء 
األعمــال  علــى  الجديــدة  التقنيــات  تطبيــق  لقضايــا 
وسالســل  االصطناعــي،  الــذكاء  مثــل   ، الخيريــة 
االعتبــار  فــي  ويأخــذ  املشــفرة،  والعمــالت  الكتــل، 
العمــل  تأثيــر  لتقييــم  الجديــدة  واألدوات  املقاييــس 
الخيــري ويناقــش أيضــا أهميــة الحكومــة والتنظيــم 
الخيــري  العمــل  بهــا  يعتبــر  التــي  الطريقــة  ويصــف 
ظاهــرة عامليــة ، وأهــم أجنــدة البحــث املســتقبلي فــي 

املجــال. هــذا 

املنــح  كان  إذا  عمــا  الســؤال  بطــرح  النقــاش  ويبــدأ 
العمــود  أو  املســتقبل  فــي  املجتمــع  أمــل  هــو  الخيــري 
يكــون  أن  املمكــن  مــن  أنــه  إلــى  ويشــير   ، الخامــس 
ســؤال  أسا�ســي  بشــكل  مســاهمته  وتظــل  كليهمــا. 
أن  يمكــن   

ً
ظروفــا هنــاك  أن  حيــث  مفتــوح،  بحــث 

يكــون فيهــا املنــح الخيــري قــوة إيجابيــة كبيــرة لالبتــكار 
يفشــل  أن  يمكــن  ذلــك  ومــع   ، االجتماعــي  والتقــدم 
اقــب  عو لــه  وتكــون   ، التوقعــات  تلبيــة  فــي  أيًضــا 

ضــارة.  اجتماعيــة 

التغييــر،  مــن  يكــون هنــاك تحفــظ وتهيــب  وعندمــا 
تكــون هنــاك فــرص لالضطــراب، وأكثــر االضطــراب 
املســتقبلي فــي املنــح الخيــري يكــون مــن خــالل التغييــر 
التكنولوجــي. وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن املستحســن 
املســتقبلي  بالتأثيــر  التنبــؤ  عنــد  الحــذر  توخــي 
ثــالث  هنــاك  أن  إال   ، الناشــئة  للتكنولوجيــات 
باعتبــار  املحــور  هــذا  فــي  مناقشــتتها  تمــت  تقنيــات 
أنــه مــن املحتمــل أن تكــون مؤثــرة بشــكل كبيــر علــى 
األعمــال الخيريــة، وهــي الــذكاء االصطناعي وسالســل 

املشــفرة. والعمــالت   )  blockchain  ( الكتــل 

أجندة بحثية مستقبلية:

األجنــدة  بعــض  نهايتــه  فــي  املحــور  هــذا  ويطــرح 
اقــب  البحثيــة املســتقبلية الهامــة مثــل طبيعــة العو
علــى املجتمــع املدنــي عندمــا يحــدد العطــاء الخيــري 
االســتثمارات  أولويــات  الحكومــات،  وليــس   ،
واإلنســانية؛  والثقافيــة  والعلميــة  االجتماعيــة 
املســاعي  الخيــري  العمــل  يدعــم  مــدى  أي  وإلــى 
املحفوفــة باملخاطــر واملبتكــرة التــي تعالــج املشــكالت 
الحكومــات  تتجنبهــا  التــي  املعقــدة  االجتماعيــة 
بنــاء  وكيفيــة  متزايــد؛  بشــكل  الكبــرى  والشــركات 
واســتقامة  أخالقيــات  فــي  عليهــا  والحفــاظ  الثقــة 
أولئــك الذيــن يقدمــون املعونــات ويتلقونهــا ؛ ومــا هــي 
أفضــل الظــروف إلنجــاح األعمــال الخيريــة الخاصــة 
الحكوميــة  والتدخــالت  للشــركات  الخيــري  والعمــل 
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افــع للتبرعــات الفرديــة والشــركات   للباحثيــن املهتميــن باملنــح الخيــري واالبتــكار وريــادة األعمــال والدو
ً
 قيمــا

ً
نظــرا التســاع نطاقــه فيمثــل هــذا الكتــاب مــوردا

وأعمــال العطــاء بشــكل عــام. ويتميــز الكتــاب بالتماســك فــي الطــرح والترابــط فــي األفــكار، نتيجــة االنســجام التــام فــي أفــكار املؤلفيــن وخبراتهمــا العمليــة 

تقويم الكتاب

املســتويات. كافــة  علــى  أفضــل  بشــكل 

خاتمة:

إن حجــم العمــل الخيــري ونطاقــه يجعلــه مســاهًما 
قويــة  آراء  وهنــاك  االجتماعــي،  التقــدم  فــي  رئيســًيا 

أنــه  الواضــح  ومــن   . أهميتــه  تقييــم  كيفيــة  حــول 
تتســارع   ، الخيــري  العطــاء  فيــه  يتزايــد  وقــت  فــي 
التفاوتــات االجتماعيــة، ممــا يتطلــب إعــادة توجيــه 
مــوارد العطــاء الخيــري إلــى املجــاالت األكثــر احتياًجــا 
مــن خــالل  إيجابــي ممكــن  تأثيــر  أكبــر  إحــداث  ونحــو 

الخيريــة  والجمعيــات  املؤسســات  بيــن  التعــاون 
وبينهــا وبيــن الحكومــات والقطــاع الخــاص. وهــذا ال 
ــا فــي معالجــة املشــكالت فحســب ، بــل 

ً
يضيــف نطاق

يوســع نطــاق القــدرات املميــزة والتكميليــة التــي يتــم 
جلبهــا. 

غالــوب  ملؤسســة  جديــد  الســتطالع  ــا 
ً

وفق
فــي  ولكــن  ارتفعــت  العطــاء  معــدالت  فــإن 
 عــن العــام 

ً
املقابــل شــهد التطــوع انخفاضــا

املا�ســي  ... فبعــد أعاصيــر ديســمبر شــهدت 
العمــل  فــي  ــا 

ً
طفيف انخفاًضــا  املنظمــات 

 2021 عــام  فــي  التطوعــي 

.)2022 Dan Park( 

‘‘
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الكتاب الثاني: 

دراسة األثر للقيادات غري الربحية لعام 2021 )نظرة مستقبلية جديدة 
للجهات غري الربحية يف السنوات املقبلة(

إعداد : 

نو  تي

النارش:

نانربوفيت برو

تاريخ النرش:

2021 

تقديم: 
اإللكترونيــة  املصــادر  مــن   )NonProfitPro  ( بــرو«  »نانبروفيــت  موقــع  يعتبــر 
املهمــة فــي مجــال إدارة املنظمــات غيــر الربحيــة واالســتراتيجية. وقــد تــم تطويــره 
فــي هــذا املجــال، حيــث يغطــي موضوعــات متنوعــة  الفكــر واملبتكريــن  لقــادة 
املتطوعيــن  إدارة  و  اإلدارة  ومجالــس  البشــرية  املــوارد  مثــل  املجــال   هــذا  فــي 
والتكنولوجيــا واملســائل القانونيــة، وجمــع التبرعــات وغيرهــا. ويقــدم املوقــع 
مجلــة وموقعــا ونشــرة اإللكترونيــة ويتميــز بمحتــوى جــاد هــام للمؤسســات غيــر 

الربحيــة وخاصــة الحديثــة منهــا والناشــئة.

وتأتي هذه الدراســة ضمن دراســات »نانبروفيت برو«  لتقدم نظرة مســتقبلية 
األثــر  دراســة  خــالل  مــن  املقبلــة  الســنوات  فــي  الربحيــة  غيــر  للجهــات  جديــدة 
للقيــادات غيــر الربحيــة لعــام 2021مثلــة للتقريــر الســنوي الرابــع لدراســات 
القيــادة غيــر الربحيــة التــي يجريهــا الفريــق البحثــي للموقــع ، لتستكشــف الــرؤى 
حــول التحديــات التنظيميــة واســتراتيجية جمــع التبرعــات ومشــاركة املانحيــن 

واتجاهــات التكنولوجيــا فــي القطــاع.

وتشــير الدراســة إلــى أنــه وبينمــا يســتمر قــادة املنظمــات غيــر الربحيــة فــي مواجهــة 
مستمرة لتحديات جمع التبرعات في سوق متزايد التنافسية ، فهم يواجهون 
أيًضــا تحديــات داخليــة تتعلــق بتعييــن املوظفيــن املوهوبيــن واملحافظــة عليهــم 
، وتطويــر مجلــس إدارة فعــال ملســاعدتهم فــي القيــادة واالســتثمار فــي األدوات 
ذلــك،  علــى  عــالوة  باســتمرار.  متطــور  تكنولوجــي  مشــهد  خضــم  فــي  املناســبة 
 19-COVID فهــم مكلفــون أيًضــا بمواجهــة عــام بالــغ الصعوبــة فــي ظــل جائحــة
التــي فرضــت الحاجــة إلــى  املزيــد مــن املــال، وغيــرت الطريقــة التقليديــة لعمــل 

املنظمــات وزادت مــن الحاجــة إلــى املزيــد مــن الحلــول التقنيــة الفعالــة.

وعلــى ضــوء نتائــج الدراســات التــي ســبقت هــذه الدراســة، فــال تــزال املنظمــات 
غيــر الربحيــة تكافــح مــن أجــل الحصــول علــى مــا يكفــي مــن املــوارد، وال تــزال فــي 
حاجــة إلــى وضــع  أولوياتاهــا االســتراتيجية. عــالوة علــى ذلــك فقــد كشــف بحــث 
هــذا العــام أيًضــا أن املنظمــات غيــر الربحيــة تركــز كثيــًرا علــى اكتســاب متبرعيــن 
 مــن االحتفــاظ بالجهــات املانحــة القيمــة املوجــودة لديهــم بالفعــل فــي 

ً
جــدد بــدال

ملفاتهــم ، ويحتاجــون إلــى معرفــة املزيــد حــول اإلســتراتيجية الرقميــة وكيفيــة 
اســتخدام التكنولوجيــا بشــكل فعــال لتحقيــق أفضــل النتائــج.

خلفية
الذيــن  وخاصــة  الربحيــة،  غيــر  املنظمــات  قــادة  الدراســة  هــذه  اســتهدفت 
الصغيــرة   - املنظمــات  مســتويات  جميــع  علــى  إداريــة  وظائــف  يشــغلون 
واملتوســطة والكبيرة. ويشــغل خمســون باملائة من املشــاركين في هذه الدراســة 
مناصــب تنفيذيــة - الرئيــس التنفيــذي أو املديــر التنفيــذي أو الرئيــس ، ويشــغل 
12٪ منهــم وظائــف كبــار مســؤولي التطويــر. ومــن بيــن املشــاركين فــي االســتطالع 
بالنســبة  ، و 74٪ مســؤولون  األمــوال  التنميــة وجمــع  عــن  ، 78٪ مســؤولون 
لــإدارة ، 60٪ مســئولون عــن كتابــة املنــح ، 60٪ مســئولون عــن إدارة املانحيــن 

التوعيــة املجتمعيــة. و 58٪ مســؤولون عــن 

جميــع  مــن  الربحيــة  غيــر  املنظمــات  الدراســة  اســتهدفت   ، ذلــك  علــى  عــالوة 
القطاعــات الفرعيــة املختلفــة ، علــى أمــل الحصــول علــى مجموعــة متنوعــة 
جيــدة مــن املســتجيبين مــن مختلــف املجــاالت، فجــاء أكبــر عــدد مــن املشــاركين 
مــن مؤسســات الخدمــات البشــرية )28٪( ، تليهــا مؤسســات التعليــم  والتعليــم 
العالي بنسبة )13٪(  واملنظمات ذات الصلة بالصحة بنسبة )11٪(.  إصافة 

إلــى )14٪( مــن منظمــات أخــرى متنوعــة.

ملخص ألهم نتائج الدراسة

يمكن تلخيص أهم نتائج الدراسة في اآلتي:

1- ال تــزال املنظمــات غيــر الربحيــة مقيــدة بســبب افتقارهــا إلــى املــوارد ، ولكنهــا 
تتحســن عامــا بعــد عــام.

2. املنظمــات غيــر الربحيــة ال تــزال ال تبــذل الجهــد الكافــي فــي التنميــة الخطــط 
اتيجية االســتر

3. املنظمــات غيــر الربحيــة بحاجــة إلــى تحســين جمــع التبرعــات املاليــة والعمــل 
مــن أجــل العطــاء املتكــرر والبرامــج الشــهرية

4. يجــب أن تتطلــع املنظمــات غيــر الربحيــة إلــى معرفــة املزيــد عــن التكنولوجيــا 
واالســتراتيجية الرقميــة للتعــرف علــى الحلــول األكثــر فائــدة ملنظماتهــم.

ومع اســتمرار املنظمات غير الربحية في كفاحها مع تحديات املســتقبل الكبيرة 
، تأتــي هــذه الدراســة ملســاعدتها علــى فهــم العقبــات الرئيســية التــي تواجههــا، 
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وكذلك تحديد الفرص والحلول املمكنة التي قد ال 
يكونــون علــى درايــة بهــا حالًيــا.  وتركــز الدراســة علــى 
أهميــة قيــام املنظمــات غيــر الربحيــة بوضــع الخطــط 
الجهــات  طبيعــة  وفهــم  املترابطــة  االســتراتيجية 
واســعة  ومعرفــة  جيــدا  فهمــا  املتوفــرة  املانحــة 
النطــاق بــاألدوات الرقميــة الضروريــة للمنافســة فــي  

الســوق غيــر الربحــي املعاصــر .

الجهات غير الربحية ونقص املوارد

الحاجة املستمرة للموارد:

 مــن التحديــات 
ً
تواجــه املنظمــات غيــر الربحيــة عــددا

التــي اســتمرت فــي االرتفــاع بعــد عــام 2020. وعندمــا 
بــدأت هــذه الدراســات عــن القيــادة غيــر الربحيــة فــي 
التحــدي األول  املــوارد هــو  نقــص  عــام 2018، كان 
نقــص  يــزال  فــي حيــن ال  و  الربحيــة.  للمنظمــات غيــر 
املــوارد يمثــل مشــكلة كبيــرة للمنظمــات غيــر الربحيــة 
فــي هــذا العــام، إال إنــه لــم يعــد التحــدي األول مقارنــة 
الرئي�ســي  التحــدي  أمــا  املاضيــة.  الثالثــة  باألعــواد 
لهــذا العــام فهــو صعوبــة الحصــول علــى املانحيــن ، 
يليــه نقــص املــوارد، ثــم قلــة الوعــي باملنظمــات غيــر 
 صعوبــة 

ً
الربحيــة بيــن املتبرعيــن املحتمليــن، وأخيــرا

نقــص  أن  مالحظــة  املهــم  ومــن  املانحيــن.   كســب 
بالنســبة  األكبــر  التحــدي  يمثــل  يعــد  لــم  املــوارد 
جائحــة  وأن  خاصــة  الربحيــة،  غيــر  للمنظمــات 
كوفيــد-19 قــد جلبــت الكثيــر مــن العقبــات األخــرى 
مــن  املزيــد  علــى  املانحيــن  حفــزت  قــد  كانــت  التــي 

. العطــاء 

كفاحهــا  فــي  الربحيــة  غيــر  املنظمــات  اســتمرار  ومــع 
ســعت  الكافيــة،  املــوارد  علــى  الحصــول  أجــل  مــن 
تفتقــر  التــي  املــوارد  أنــواع  ملعرفــة  أيضــا  الدراســة 
تلــك املنظمــات، ووجــدت أن غالبيتهــا تحتــاج  إليهــا 
إلــى وظائف،تليهــا الحاجــة إلــى املــال والتســويق  ، ثــم 

. والتبرعــات  املنــح  مــن  املزيــد 

وبينمــا تكافــح املنظمــات غيــر الربحيــة مــع التحديــات 
الرئيســية املذكــورة أعــاله )اكتســاب مانحيــن جــدد 
، نقــص املــوارد والحصــول علــى املزيــد مــن الدعــم 
معرفــة  إلــى  أيًضــا  الدراســة  ســعت  املانحيــن(،  مــن 
األســاليب التــي تســتخدمها ملواجهــة التحديــات التــي 
يواجهونهــا باســتمرار، وتمثلــت تلــك األســاليب فــي مــا 

يلــي :

- أعضاء مجلس اإلدارة األكفاء وامللتزمين )٪56(

الوعــي  لتوليــد  التقليديــة  األســاليب  اســتخدام   -
)٪45 (

- االســتثمار فــي األدوات والبرمجيــات لتمكيــن قــرارات 
وإحصــاءات بيانــات أكثــر ذكاًء )٪39(

تنشــيط  إلعــادة  املانحــة  الجهــات  نشــاط  بحــث   -
ذات  املانحــة  الجهــات  مالمــح  تحديــد  أو  حشــد  أو 

.)٪36( الصلــة 

تحديات تطوير مجلس اإلدارة وإدارة 
املوظفين:

بينمــا تــدرك القيــادة غيــر الربحيــة أهميــة العثــور علــى 
أعضــاء مجلــس إدارة جــدد ملســاعدتهم فــي التغلــب 
يواجهــون  فهــم  الرئيســية،  التحديــات  هــذه  علــى 
تحديــات كبيــرة فــي مجلــس اإلدارة. وفــي اإلجابــة علــى 
الســؤال الخــاص بتحديــد أهــم التحديــات التــي تؤثــر 
علــى فعاليــة املجالــس غيــر الربحيــة ، أشــارت ٪65 
التأكــد  صعوبــة  إلــى  الربحيــة  غيــر  املنظمــات  مــن 
بنشــاط  يشــاركون  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  أن  مــن 
فــي أنشــطة جمــع التبرعــات، كمــا أشــار  47٪  منهــم 
إلــى صعوبــة الحفــاظ علــى مشــاركة أعضــاء مجلــس 
إلــى صعوبــة تحديــد أدوار  اإلدارة،  و 43٪  أشــاروا 

لــكل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة. واضحــة 

وكشــفت الدراســة أن فهــم اعضــاء مجلــس اإلدارة 
يمثــل  زال  مــا  ومســؤولياتهم  ألدوارهــم  الواضــح 
بعــد  عاًمــا  الربحيــة  غيــر  للمنظمــات  رئيســًيا  تحدًيــا 
عــام. ولإجابــة عــن الســؤال ملــاذا مــا زالــت املنظمــات 
األدوار  تحديــد  أجــل  مــن  نضــال  فــي  الربحيــة  غيــر 
أعضــاء  مــن  عضــو  لــكل  الواضحــة  والتوقعــات 
الســبب   أن  إلــى  الدراســة  أشــارت  اإلدارة،  مجلــس 
يكمــن فــي عــدم وجــود عمليــة فعالــة لــدى العديــد مــن 
املنظمــات غيــر الربحيــة لشــرح األدوار واملســؤوليات 

الجــدد   اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  صحيــح  بشــكل 
عنــد تعيينهــم. وهــذا يقــود إلــى الســؤال عــن  كيفيــة 
األدوار  بتوصيــل  الربحيــة  غيــر  املنظمــات  قيــام 
واملســؤوليات والتوقعــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة. 
املنظمــات  مــن   )٪60( أن  الدراســة  كشــفت  لقــد 
وجًهــا  واملســؤوليات  األدوار  تنقــل  الربحيــة  غيــر 
لوجــه أثنــاء التوظيــف )بزيــادة تبلــغ 8٪ عــن العــام 
املا�ســي(، وأن  55٪ يفعلــون ذلــك شــفهًيا أثنــاء فتــرة 
التوجيه الشــخ�سي، و 51٪ يفعلون ذلك من خالل 
الوثائــق الرســمية أثنــاء فتــرة التوجيــه. وتؤكــد نتائــج 
الدراســة أن العديــد مــن املنظمــات غيــر الربحيــة ال 
تتخــذ الخطــوات الالزمــة لتثقيــف أعضــاء مجلــس 
إدارتها بشــكل صحيح بشــأن أدوارهم واملســؤوليات، 
حيــث أن توصيــل األدوار واملســؤوليات والتوقعــات 
أعضــاء  ألن  الفعالــة  بالوســيلة  هــو  ليــس  شــفهًيا 
التــي  بالوثائــق  تزويدهــم  يتــم  ال  اإلدارة  مجلــس 

بعــد. فيمــا  إليهــا  الرجــوع  يمكنهــم 

هــذا  فــي  التوصيــات  بعــض  إلــى  الدراســة  وتشــير 
دور  بفحــص   

ً
أوال القيــام  علــى  تركــز  والتــي  الصــدد 

ووظيفة مجلس اإلدارة الخاص باملنظمة من خالل 
اللوائــح والوصــف الوظيفــي ومســتندات أخــرى، ثــم 
القيــام بتأســيس برنامــج اإلعــداد الخــاص باملنظمــة 
بــدءا مــن التوجيــه وحتــى املــوارد املهمــة مثــل دليــل 
مجلــس اإلدارة. وعندمــا يمــر عضــو مجلــس اإلدارة 
أخيــًرا بتوجيهــات واســعة النطــاق وعمليــة اإلعــداد ، 
مــن املهــم أن يكــون هنــاك برنامــج للتعليــم املســتمر 
ذلــك  يضمــن  إذ  اإلدارة،  مجلــس  ألعضــاء  والدعــم 
ويســاعد  االســتراتيجية  املشــاركة  علــى  محافظتهــم 
املشــاركة  تحديــات  مــن  التخفيــف  علــى  املنظمــات 

الفعالــة ملجلــس إدارتهــا .

مــن   ٪55 فــإن   ، املوظفيــن  بــإدارة  يتعلــق  وفيمــا 
الدراســة  فــي  شــاركت  التــي  الربحيــة  غيــر  املنظمــات 
منافســة  بأجــور  املوظفيــن  تزويــد  أن  إلــى  أشــارت 
أن  يــرون   ٪54 يليــه   ، يواجهونــه  تحــٍد  أكبــر  يمثــل 
التحــدي الثانــي هــو تجنــب إرهــاق العامليــن، و ٪29 
املوظفيــن  تعييــن  فــي  املتمثــل  التحــدي  إلــى  أشــاروا 
ذوي الكفــاءات العاليــة واالحتفــاظ بهــم ، وهــي نتائــج 
املا�ســي  العــام  فــي  أجريــت  دراســة  لنتائــج  مماثلــة 

الثالثــة. التحديــات  هــذه  حــول 

وحسب رأي الباحثة فغالًبا ما تنبع هذه التحديات 
الرئيســية مــن عــدم امتــالك املنظمــات غيــر الربحيــة 
للمــوارد الكافيــة. فكثيــر مــن تلــك املنظمــات ال تمتلــك 
القــدرة علــى تقديــم تعويضــات تنافســية للموظفيــن 
بســبب عدم االســتقرار املالي. فهم يكافحون لتجنب 
إرهــاق املوظفيــن ألنهــم عــادة مــا يعانــون مــن العجــز 
الكفــاءات  ذوي  وخاصةاملوظفيــن  توفرهــم،  فــي 
مقــدرات  تدنــي  بســبب  بهــم  واالحتفــاظ  العاليــة 
املنظمــات علــى توفيــر األجــور التنافســية التــي تمكــن 
 . بهــم  واالحتفــاظ  الكافيــة  باألعــداد  توفيرهــم  مــن 
وعــادة مــا ينتقــل املوظفــون األكفــاء إلى جهات أخرى 
للعمــل بهــا إذا شــعروا بــأن رواتبهــم ال تتناســب مــع مــا 
يبذلونــه مــن جهــود، أو أن جهودهــم غيــر مقــدرة بمــا 
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ــا للدراســات التــي أجريــت حــول 
ً

فيــه الكفايــة. ووفق
هــذا األمــر، فقــد أشــار 45٪ مــن موظفــي املنظمــات 
غيــر الربحيــة إلــى أنهــم ســيبحثون عــن جهــات عمــل 
أخــرى أو وظائــف مختلفــة بحلــول عــام 2025 ألنهــم 
رواتــب  تدفــع  ال  الربحيــة  غيــر  املنظمــات  أن  يــرون 

مجزيــة،أو فرًصــا وظيفيــة مســتقرة.

تأثير جائحة كوفيد-19 على املنظمات غير 
الربحية في عام 2020

تشــير الباحثــة إلــى أن عــام 2020 قــد كان لــه نصيبــه 
من التحديات، كما أن تداعيات جائحة كوفيد-19 
جلبــت معهــا تحديــات جديــدة لــم تواجههــا املنظمــات 
احتــرازات  أجبــرت  لقــد   - قبــل  مــن  الربحيــة  غيــر 
اإلقامــة فــي املنــزل املنظمــات غيــر الربحيــة علــى إلغــاء 
إعــادة  أو  تأجيلــه  أو  الشــخصية  التبرعــات  جمــع 
هيكلتــه. وفــي الوقــت الــذي بــدأت فيــه املنظمــات غيــر 
 تقنيــة جديــدة ، كان عليهــا 

ً
فــي تبنــي حلــوال الربحيــة 

مــع   ، تقريًبــا  وضحاهــا  عشــية  بيــن  ذلــك  تفعــل  أن 
جعــل عملياتهــم افتراضيــة بنســبة 100٪ لتجنــب أي 
تأخيــر أو إعاقــة لعمليــة جمــع التبرعــات. وللتكيــف 
علــى  كان  الوبــاء،  عــن  الناجــم  الجديــد  املنــاخ  مــع 
املنظمــات غيــر الربحيــة اتخــاذ قــرارات كبيــرة تتعلــق 
بالتغييــرات التنظيميــة التــي يجــب إجراؤهــا. وتفيــد 
مــن   ٪48 أن  إلــى  الدراســة  فــي  الــواردة  اإلحصــاءات 
النشــاط  مــن  انتقلــت  قــد  الربحيــة  غيــر  املنظمــات 
  ٪36 وألغــت  االفترا�ســي،  النشــاط  إلــى  الحضــوري 
مــن املنظمــات جميــع األحــداث الحضوريــة الخاصــة 
بهــم، ونقلــت 28٪  منهــا بعــض فعالياتهــم لتنفــذ عــن 
، كمــا أجبــرت  19٪  مــن املنظمــات 

ً
بعــد أو افتراضيــا

مــن  جــزء  لتعويــض  موظفيهــا  بعــض  تســريح  علــى 
الخســائر املاليــة التــي تكبدتهــا. 

ولدى الســؤال عن التغييرات التي أجرتها املنظمات 
منهــا   ٪41 أفــادت  التبرعــات،  لجمــع  الربحيــة  غيــر 
فــي  األمــوال،  زيــادة  عمليــات جمــع  إلــى  بأنهــا ســعت 
حيــن أن 24٪ منهــا لــم تقــم بإجــراء  أي تغييــرات علــى 

اســتراتيجية جمــع التبرعــات، بينمــا قامــت 11٪  مــن 
بتخفيضهــا. املنظمــات 

الدراســة  طرحتــه  الــذي  الرئيــس  الســؤال  وكان 
مــن  التبرعــات  جمــع  علــى  أثــر  وكيــف  الوبــاء  حــول 
علــى  اإلجابــة  وفــي  الربحيــة.  غيــر  املنظمــات  أجلــه 
غيــر  املنظمــات  مــن   ٪44 أجابــت  الســؤال  هــذا 
الربحيــة بإنهــا تلقــت املزيــد مــن أمــوال التبرعــات فــي 
هــذا العــام مقارنــة بالعــام املا�ســي، وأجابــت  ٪35 
مــن   ٪21 أشــارت  بينمــا  أقــل،  تبرعــات  تلقــوا  إنهــم 
املنظمــات املدروســة إلــى عــدم وجــود فــرق يذكــر فــي 
الجائحــة  عــام  التــي تحصلــت عليهــا خــالل  األمــوال 
الطفيفــة  الزيــادة  ســبب  أمــا  ســبقه.  الــذي  والعــام 
فــي التبرعــات حســب رأي الباحثــة – فيمكــن إرجاعــه 
إلــى رغبــة النــاس بشــكل عــام فــي العطــاء فــي ظــل وجود 

يذكــر. فــرق  إلحــداث  املهمــة  األحــداث 

مكانة التخطيط االستراتيجي في أولويات 
املنظمات غير الربحية:

تؤكــد الدراســة علــى الرغبــة األكيــدة لــدى املنظمــات 
غيــر الربحيــة فــي تطويــر خطــط إســتراتيجية قويــة، 
لوضــع  الكافــي  الوقــت  تأخــذ  ال  منهــا  الكثيــر  ولكــن 
األمــوال.  جمــع  ملبــادرات  الفعالــة  االســتراتيجيات 
وتشــير النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة فــي هــذا 
لــم  الربحيــة  املنظمــات غيــر  مــن  إلــى أن ٪53  العــام 
 اســتراتيجية متعمقــة لجمــع األمــوال 

ً
تضــع خططــا

بذلــك  قامــت  فقــط  منهــا  بينمــا ٪47  بهــا،  الخاصــة 
فــي  املا�ســي  العــام  نتيجــة  مــع  نتيجــة متســقة  ،وهــي 

التوالــي(. هــذا الشــأن )53٪ و 47٪ علــى 

كمــا تؤكــد الدراســة أن وضــع خطــة إســتراتيجية ال 
يمنــح املنظمــات غيــر الربحيــة خارطــة طريــق شــاملة 
كل  التبرعــات  جمــع  أهــداف  تحقيــق  كيفيــة  حــول 
تلــك  قيــادة  مــن  أيًضــا  يمكنهــا  بــل  فحســب،  عــام 
والتركيــز  وأولوياتهــا  أهدافهــا  لتحديــد  املنظمــات 
الحصــول  تــم  الذيــن  املتبرعيــن  عــدد  )مثــل  عليهــا 

عليهــم، عــدد التبرعــات، األمــوال التــي تــم جمعهــا ، 
إلــخ(. وقــد أشــارت 21٪ مــن املنظمــات املدروســة إلــى 
أن أولويتهــم القصــوى فــي عــام 2021 هــي االنخــراط 
وأشــارت   ، الشــركات  مــع  الشــراكات  مــن  املزيــد  فــي 
16٪ منهــا أنهــم يأملــون زيــادة املنــح املتكــررة و ٪15 

الشــهرية. املنــح  زيــادة  فــي  يأملــون 

ويمكــن للخطــط اإلســتراتيجية أن تســاعد أيًضــا فــي 
تحديد أفضل قنوات جمع األموال أداًء للمؤسسة 
إليهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  وتشــير  الربحيــة.  غيــر 
الدراســة إلــى أن البريــد املباشــر ال يــزال يتفــوق علــى 
قنــوات جمــع التبرعــات األخــرى، حيــث أشــارت ٪45 
األمــوال  جمــع  اســتراتيجية  أن  إلــى  املنظمــات  مــن 
األكثــر إدراًرا لإيــرادات هــي جمــع األمــوال عبــر البريــد 
املباشــر، يليهــا جمــع التبرعــات عبــر اإلنترنــت )٪42(، 

ثــم املنــح الكبــرى )٪41(.
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مشاركة املانحين:

غيــر  املنظمــات  اســتمرار  ومــع  أنــه  الدراســة  تؤكــد 
 ، والنطــاق  الحجــم  حيــث  مــن  النمــو  فــي  الربحيــة 
إنشــاء  فــي  الجهــود  مــن  املزيــد  بــذل  إلــى  ســتحتاج 
عالقــات حقيقيــة مــع املؤيديــن، وفعاليــة بنــاء هــذه 
علــى  يرتكــز  املؤيديــن  مــع  العالقــات  مــن  األنــواع 
املشــاركة فــي املقــام األول. فاملانحــون اليــوم يريــدون 
ربــط أنفســهم بمؤسســة ذات رســالة قويــة تمنحهــم 
عليهــم  التعــرف  ويمكنهــا  وحقيقيــة  أصيلــة  تجربــة 
وعلــى موهبتهــم وتفهمهــم واهتماماتهــم وتفضيالتهــم 
وتفضيــالت االتصــال الخاصــة بهــم. ويكمــن جوهــر 
شــاملة  إســتراتيجية  وجــود  فــي  العالقــات  هــذه 
ملشــاركة املانحيــن، إال أن الكثيــر مــن املنظمــات غيــر 
الربحيــة ال تتخــذ الخطــوات اإلضافيــة لوضــع خطــة 
ملشــاركة املانحيــن واالهتمــام بهــا. وقــد كشــفت هــذه 
الدراســة أن 55٪ من املنظمات غير الربحية ال تزال 
غيــر مهتمــة بوضــع الخطــط االســتراتيجية املناســبة 
نصــف  مــن  أكثــر  أن  وأوضحــت  املانحيــن،  ملشــاركة 
التأثيــر،  تقاريــر  تســتخدم  الربحيــة  غيــر  املنظمــات 
نــوع  فهــم  فــي  صعوبــة  يجــدون  منهــا  العديــد  ولكــن 

إليهــا.  يحتاجــون  التــي  التأثيــر  بيانــات 

 ٪31 أشــارت  فقــد  التأثيــر  بقيــاس  يتعلــق  وفيمــا 
فــي مقــدار  إنــه يتمثــل  إلــى  مــن املنظمــات املدروســة 
التقــدم املحــرز نحــو الهــدف النهائــي، وقــال 28٪ أنــه 
يتمثــل فــي عــدد مــن تمــت مشــاعدتهم ، و 20٪ منهــم 
لجمــع  اإلجمالــي  املبلــغ  فــي  يتمثــل  أنــه  إلــى  أشــاروا 

الســنوية. التبرعــات 

وفيمــا يتعلــق بــاألدوات التــي تســتخدمها املنظمــات 
غيــر الربحيــة فــي برنامــج التوعيــة الخــاص بهــا ، فــإن 
93٪ مــن تلــك املنظمــات تســتخدم وســائل التواصــل 
االجتماعــي ، و91٪ يســتخدمون البريــد اإللكترونــي 
، و 57٪ يســتخدمون الفيديــو ، و 43٪ يســتخدمون 

اقــع الصغيــرة. املو

العطاء املتكرر والبرامج الشهرية 

تتعلمهــا  التــي  الــدروس  أهــم  أحــد  يكــون  ربمــا 
املنظمــات غيــر الربحيــة هــو أهميــة مشــاركة املانحيــن 
واحــدة  ملــرة  املتبرعيــن  أن  حيــث  املنظمــة،  لبقــاء 
وفــي  الربحيــة.  غيــر  للمنظمــات   

ً
هدفــا يكونــوا  لــن 

حيــن أن األربــاح اإلضافيــة التــي تأتــي مــن املتبرعيــن 
 
ً
كثيــرا الربحيــة  غيــر  املنظمــات  تســاعد  واحــدة  ملــرة 

تبــرع  قنــوات  إلــى  تتطلــع  املنظمــات  تلــك  أن  إال   ،
أكثــر اســتدامة مــن خــالل العطــاء املتكــرر والعطــاء 
الشــهري. فهــذان النوعــان مــن املتبرعيــن همــا أكثــر 
املانحيــن والًء للمؤسســة غيــر الربحيــة وسيســتمران 
فــي دعــم املنظمــة مــن خــالل املنــح املتكــرر علــى مــدار 
العــام ، طاملــا أنهــا تســتمر فــي اإلشــراف عليهــم. وعلــى 
الرغــم مــن أن اكتســاب متبرعيــن جــدد يمثــل تحديــا 
التحــدي  أن  إال  الربحيــة،  غيــر  املنظمــة  أمــام  كبيــرا 
األكبــر هــو تحســين وســائل االحتفــاظ باملانحيــن، وهــي 
الربحيــة.  املنظمــات غيــر  مــن  لـــ 10٪ فقــط  أولويــة 

وكشــفت الدراســة أن 29٪ فقــط مــن املنظمــات غيــر 

للمانحيــن  الشــهري  التوظيــف  تســتخدم  الربحيــة 
وجــود  عــدم  إلــى  يشــير  ممــا  العطــاء،  فــي  للمشــاركة 
عــدد كاٍف مــن املنظمــات غيــر الربحيــة التــي تســتفيد 
اعتقــاد  وهنــاك  للعطــاء.  القّيمــة  القنــاة  هــذه  مــن 
خاطــئ بــأن برامــج العطــاء الشــهرية تجلــب تبرعــات 
أقــل، وهنــاك اعتقــاد خاطــئ آخــر مفــاده أن برامــج 
 
ً
ا طويال

ً
التبرع الشــهرية باهظة الثمن وتســتغرق وقت

، وقــد أثبتــت التجــارب أن هــذا غيــر صحيــح، حيــث 
تتمتــع معظــم املنظمــات غيــر الربحيــة بهــذه اإلمكانيــة 
ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  الحاليــة.  تقنيتهــا  فــي  البديلــة 
يجــب أال يســتغرق الترويــج لبرنامــج العطــاء الشــهري 
عمليــة طويلــة ؛ إذ يمكــن القيــام بذلــك – كمــا تشــير 
الدراســة - عــن طريــق إضافــة »مالحظــة« فــي نهايــة 
مــن  أو  للمنظمــة  األســبوعية  اإلخباريــة  الرســالة 
الخــاص  الويــب  موقــع  علــى  خــاص  زر  وضــع  خــالل 

التبــرع. لتفعيــل  باملنظمــة 

الحاجة املتزايدة للتكنولوجيا 
واالستراتيجية الرقمية

مــن  كان   2020 عــام  أن  الدراســة  نتائــج  أوضحــت 
أكثــر األعــوام تحدًيــا للمنظمــات غيــر الربحيــة، حيــث 
جلــب وبــاء كوفيــد-19 أكثــر مــن أزمــة صحيــة، وخلــق 
وخاصــة  األخــرى،  االقتصاديــة  األزمــات  مــن  املزيــد 
تكيــف  لــم  التــي  الربحيــة  غيــر  للمنظمــات  بالنســبة 
اقــع الجديــد، فتحولــت  اســتراتيجياتها لاللتــزام بالو
الرواتــب  فــي  تخفيضــات  إلــى  الربحيــة  غيــر  البيئــة 
لبعــض  كامــل  وإغــالق  للعمــال،  وتســريح  وإجــازات 

الربحيــة. غيــر  املنظمــات 

ظــروف  فرضــت   ، التبرعــات  بجمــع  يتعلــق  وفيمــا 
البقــاء فــي املنــزل توقــف الطــرق األكثــر تقليديــة لجمــع 
اللقــاءات  خــالل  مــن  تتــم  كانــت  والتــي  التبرعــات 
التحديــات  هــذه  والفعاليــات. ووســط  لوجــه   

ً
وجهــا

مواصلــة  فــي  املتمثــل  اإليجابــي  الجانــب  هنــاك  كان 
باســتخدام  عملياتهــا  الربحيــة  غيــر  املنظمــات 

التكنولوجيــا.

عمــل  اســتمرارية  مــن  التكنولوجيــا  مكنــت  لقــد 
وكان   ، افترا�ســي  بشــكل  الربحيــة  غيــر  املنظمــات 
عليهــا أن تتحــول بســرعة إلــى الحلــول الرقميــة بيــن 
تبنــي  فــي  األكبــر  التحــدي  ويبقــى  وضحاهــا.  عشــية 
حلــول تقنيــة جديــدة دائًمــا المتــالك مــا يكفــي مــن 
نتائــج  أوضحــت  وقــد  ذلــك.  فــي  لالســتثمار  املــال 
الربحيــة  غيــر  املنظمــات  مــن   ٪64 أن  الدراســة 
باالرتبــاك  يشــعرون   ٪25 وأن   ، بميزانيتهــا  مقيــدة 
بســبب الزخــم التكنولوجــي الجديــد ، و 20٪ يجــدون 
جديــدة  تقنيــة  عــن  يبحثــون  متــى  فهــم  فــي  صعوبــة 

واســتخدامها. فيهــا  لالســتثمار 

حصــول  كيفيــة  عــن  التســاؤل  الدراســة  وتطــرح 
فهــم  أفضــل  علــى  الربحيــه  غيــر  املنظمــات 
النمــو  هــذا  ظــل  فــي  واســتخداماتها  للتكنولوجيــا 
حيــرة  فــي  تجعلهــا  التــي  التقنيــة  للحلــول  والتوســع 
مــن أمرهــا حــول مــا تحتاجــه منهــا. وتطــرح الدراســة 
اإلجابــة علــى هــذا التســاؤل باإلشــارة إلــى أن إجــراء 

تســتخدم  التــي  املماثلــة  املنظمــات  مــع  املحادثــات 
التكنولوجيــا هــي نقطــة انطــالق جيــدة، وغالًبــا مــا 
يكــون التواصــل الشــفهي مصــدًرا قيًمــا للمعلومــات. 
مختلــف  علــى  االطــالع  يجــب  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة 
مــن  أكبــر عــدد ممكــن  األدبيــات واملقــاالت وحضــور 
علــى  للتعــرف  اإلنترنــت  عبــر  والنــدوات  املؤتمــرات 

الناهــض. الربحــي  غيــر  التكنولوجــي  املشــهد 

وحســب نتائــج هــذه الدراســة فيمــا يتعلــق بتحريــك 
 ٪30 تواجــه  اإلنترنــت،  عبــر  التبرعــات  جمــع  جهــود 
العثــور علــى  فــي  الربحيــة تحدًيــا  املنظمــات غيــر  مــن 
الجمهــور الصحيــح ، 29٪ يواجهــون تحدًيــا فــي بنــاء 
مجتمــع قــوي عبــر اإلنترنــت و 10٪ يواجهــون تحديــات 
مــع  الســليم  للتعامــل  الجماهيــر  فــرز  كيفيــة  تعلــم 

فئاتهــم. مختلــف 

خاتمة:

تشــير الباحثــة فــي خاتمــة هــذه الدراســة إلــى أنــه مــن 
املهــم لجميــع املنظمــات غيــر الربحيــة أن تفكــر بــذكاء 
وبشــكل أكثــر إســتراتيجية فــي خطــط جمــع التبرعــات 
الخاصــة بهــا، وأن تتخطــى األســلوب الســابق الــذي 
يركــز علــى العطــاء مــرة واحــدة كمصــدر دخــل ثابــت 
والعطــاء  املتكــرر  العطــاء  علــى  وتركــز  ألموالهــا، 
القادمــة،  الســنوات  فــي  مواردهــا  لدعــم  الشــهري 
كمــا أن تقــدم التكنولوجيــا ســوف يســاهم فــي تغييــر 
الربحيــة.  غيــر  املنظمــات  بهــا  تعمــل  التــي  الطريقــة 
أمــا الطــرق التقليديــة لجمــع التبرعــات، مثــل البريــد 
فســوف  لوجــه  وجهــا  التبرعــات  وجمــع  املباشــر 
مــع  أكبــر  بشــكل  دمجهــا  ســيتم  ولكنهــا  قائمــة  تظــل 
وبالنســبة  القادمــة.  الســنوات  فــي  التكنولوجيــا 
للمنظمــات غيــر الربحيــة التــي تتطلــع إلــى االســتثمار 
التمويــل  فــي حلــول جديــدة ولكنهــا مقيــدة بضعــف 
االســتراتيجية  وتقنيــات  بوســائل  اإلملــام  وتدنــي 
املنظمــات  هــذه  الدراســة  فتو�ســي  الرقميــة، 
بإجــراء محادثــات مــع املنظمــات املماثلــة وتوظيــف 
الكفــاءات واملواهــب واالحتفــاظ باملواهــب املتوفــرة 
االســتراتيجية  تعزيــز  فــي  تســاهم  أن  يمكــن  التــي 

باملنظمــة.  الرقميــة 

الدراســة  لهــذه  العامــة  النتائــج  تلخيــص  ويمكــن 
يلــي: فيمــا 

بنقــص  تــزال مقيــدة  الربحيــة ال  غيــر  املنظمــات   /1
املــوارد ، لكنهــا تتحســن عــام بعــد عــام.

الجهــود  تبــذل  تــزال  ال  الربحيــة  غيــر  املنظمــات   /2
االســتراتيجية. الخطــط  لتطويــر  الحثيثــة 

تحســين  إلــى  بحاجــة  الربحيــة  غيــر  املنظمــات   /3
العطــاء  علــى  والتركيــز  التبرعــات  جمــع  عمليــات 

الشــهرية. التبرعــات  وبرامــج  املتكــرر 

علــى  الربحيــة  غيــر  املنظمــات  تتعــرف  أن  يجــب   /4
الرقميــة  واالســتراتيجية  التكنولوجيــا  عــن  املزيــد 

لهــا.  فائــدة  األكثــر  الحلــول  لفهــم 



12

 مــن أشــكال تعلــم الخدمــة يســمى »التعلــم بالعطــاء« ، كمــا هــو مطبــق فــي دورة تدريبيــة حــول اقتصاديــات اإليثــار والعمــل الخيــري 
ً
يصــف مؤلــف هــذا املقــال شــكال

واملنظمــات غيــر الربحيــة. يتــم وصــف الدافــع الســتخدام مثــل هــذا النمــوذج، ويتــم تقديــم وصــف تفصيلــي للــدورة التدريبيــة وكيفيــة اســتخدام نمــوذج التعلــم 
مــن خــالل العطــاء فــي مشــروع مدتــه فصــل درا�ســي واحــد، إلــى جانــب تحديــد االعتبــارات اللوجســتية املهمــة للتنفيــذ الناجــح ، ويقــدم املؤلــف رؤى حــول اآلثــار 

األوســع لهــذا النــوع مــن تعلــم الخدمــة املطبــق علــى التعليــم االقتصــادي ، مــع األخــذ فــي االعتبــار لقيمــة الطالــب واملــدرس والشــريك غيــر الربحــي واملهنــة.

 
ً
هدفــت الدراســة إلــى استكشــاف إمكانيــة تطبيــق التمويــل الجماعــي اإلســالمي كصنــدوق بديــل لدعــم نشــر الكتــب فــي ماليزيــا. شــهدت الفتــرة الســابقة نقاشــا

 ســينعكس علــي تنميــة املعرفــة.  وبإســتخدام 
ً
 ليــس فقــط علــي أصحــاب املصلحــة التجاريــة بــل أيضــا

ً
حــول تدنــي مســتوى صناعــة الكتــاب وهــو مــا يشــكل تهديــدا

تحليــل بيانــات ثانويــة  نتــج عنــه أن التمويــل الجماعــي اإلســالمي لديــه القــدرة علــى دعــم صناعــة الكتــاب ألن الصناديــق البديلــة األخــرى محــدودة. ومــع ذلــك ، 
 مــن أن تكــون هادفــة للربــح. فــي نفــس الوقــت ، يجــب أن تكــون ممارســته بســيطة مثــل التمويــل 

ً
فــإن املنصــة يجــب أن تهــدف إلــى ترقيــة الكتــاب ومخطوطاتهــم بــدال

الجماعــي القائــم علــى الصدقــة والهبــة.
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ت األورا

صا
ثانيًا ملخ
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بعــد عقــد مــن التطــورات النظريــة الرئيســية فــي إدارة املــوارد البشــرية االســتراتيجية )SHRM( فــي املنظمــات غيــر الربحيــة )NPOs( ، مــا زلنــا نفتقــر إلــى فهــم شــامل 
ــا للموضوعــات الجديــدة والتطــورات املفاهيميــة. لذلــك أجــرى 

ً
 وتوليف

ً
للخيــوط املتباينــة لألدلــة التجريبيــة. عــالوة علــى ذلــك، يتطلــب هــذا املجــال املتنامــي تكامــال

الباحثــان مراجعــة منهجيــة لدراســات إدارة املــوارد البشــرية االســتراتيجية فــي املنظمــات غيــر الربحيــة املنشــورة بيــن عامــي 2008 و 2017. وقامــا بمراجعــة 74 
. و يقــدم الباحثــان مــن خــالل هــذه الدراســة رؤيــة موســعة لتوجــه املــوارد ليشــمل ُبعــًدا لــرأس املــال االجتماعــي ويحــدد 

ً
 ترســم العالقــات بشــكل أكثــر تكامــال

ً
مقــاال

ــا جديــدة للبحــث حــول املحتــوى والعمليــة ونتائــج إدارة املــوارد البشــرية 
ً
املظاهــر التجريبيــة الجديــدة ألنــواع إدارة املــوارد البشــرية )HRM(. . كمــا يقدمــان طرق

االســتراتيجية ويناقشــان كيــف يمكــن للتفاعــل عبــر املوضوعــات الرئيســية أن يســاعد فــي تطويــر املجــال.

 فــي القطاعــات الربحيــة وغيــر الربحيــة كطريقــة فعالــة للوصــول إلــى األفــراد بتكلفــة منخفضــة. ففــي القطــاع 
ً
 واســعا

ً
نالــت منصــات التواصــل االجتماعــي اهتمامــا

ــا جديــًدا إلشــراك الداعميــن وجمــع األمــوال. حيــث لســوء الحــظ يمكــن أن يمثــل تعقيــد وســائل اإلعــالم تحدًيــا 
ً
غيــر الربحــي توفــر وســائل التواصــل االجتماعــي مكان

للمنظمــات غيــر الربحيــة التــي تتطلــع إلــى تطويــر اســتراتيجية فعالــة لوســائل التواصــل االجتماعــي. يقــدم البحــث غيــر الربحــي النا�ســئ ملحــات عــن كيفيــة الشــروع فــي 
بنــاء وتأســيس مثــل هــذه االســتراتيجية. و تهــدف هــذه الورقــة إلــى تحديــد مــا إذا كانــت اإلســتراتيجية املثلــى لوســائل التواصــل االجتماعــي للقطــاع غيــر الربحــي تختلــف 
عــن تلــك الخاصــة بالقطــاع الربحــي. حيــث قــام الباحثــون  وعلــى مــدى 6 ســنوات بجمــع بيانــات تبرعــات يوميــة مــن منظمــة صينيــة غيــر ربحيــة وأنشــطتها اليوميــة 
علــى منصــة التواصــل االجتماعــي Weibo  وتحليــل العالقــة بينهــا. وأســفرت الدراســة عــن  نتائــج مثيــرة لالهتمــام غيــر بديهيــة تعــرض اســتراتيجية مثاليــة مختلفــة 

للمنظمــات غيــر الربحيــة مقارنــة بالقطــاع الربحــي.

الناشر:
 Nonprofit and Voluntary

Sector Quarterly

الناشر:
 International Journal of Voluntary

and Nonprofit Organizations

تاريخ النشر:
2021

تاريخ النشر:
2021

إعداد : 
Baluch, A. M., & Ridder, H. G

إعداد : 
 Tian, F., Labban, A., Shearer,

R., & Gai

رسم خريطة املشهد البحثي إلدارة املوارد البشرية االستراتيجية في املنظمات غير الربحية: مراجعة منهجية وسبل للبحث في 
املستقبل

 Mapping the research landscape of strategic human resource management in nonprofit organizations: A
systematic review and avenues for future research

تأثير نشاط وسائل التواصل االجتماعي على التبرعات غير الربحية في الصين
The impact of social media activity on nonprofit donations in China

ملخص الورقة العلمية: 

ملخص الورقة العلمية: 
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ثالثًا: تعريفات مختصرة بإصدارات حديثة

 Routledge Handbook of NGOs and International.)2021( ,Thomas Davies
.)pages 684( .Relations.  Routledge

دليل »روتلدج« من املنظمات غير الحكومية والعالقات الدولية

حصــل هــذا الكتــاب علــي جائــزة أفضــل كتــاب حــول غيــر الربحيــة والتطــوع فــي البحــث العلمــي فــي مؤتمــر أرنوفــا  يقــدم 
هــذا الدليــل اســتعراض ألنشــطة مجموعــات املناصــرة، وحقــوق اإلنســان واإلنســانية والســالم، واملجموعــات الدينيــة 
املهنيــة، وجمعيــات األعمــال للمنظمــات غيــر الربحيــة. يســتعرض دور املســاهمون الدوليــون مــن مجموعــات مختلفــة 

التخصصــات فــي جميــع الجوانــب لجهــات غيــر الحكوميــة فــي مجــال العالقــات الدوليــة.
يقــدم الكتــاب نبــذة تاريخيــة شــاملة عــن التطــور التاريخــي للمنظمــات غيــر الحكوميــة، ومجموعــة األشــكال الهيكليــة 
والشــبكات الدوليــة، ودور وتأثيــر املنظمــات غيــر الحكوميــة وتعاملهــا مــع االســتبداد واإلرهــاب وتحديــات الديمقراطيــة، 
وكيــف تتعامــل املنظمــات غيــر الحكوميــة مــع املخــاوف املحيطــة بشــرعيتها ومســاءلتها. يقــدم هــذا الدليــل للطــالب 

والعلمــاء واملمارســين فــي هــذا املجــال.

D. T. Timmerman )2021(.The 40 Laws of Nonprofit Impact. D.T. 
Timmerman, Sparrow Nonprofit Solutions. )257 pages(

ا للتأثير غير الربحي
ً
.40قانون

 يمكــن للعامليــن فــي اإلدارة االطــالع 
ً
كتــاب يعــد كدليــل موجــه لقــادة مؤسســات القطــاع غيــر الربحــي الحالييــن، وأيضــا

عليــه. يقــدم أدوات تســاعدهم علــي التركيــز علــي أهدافهــم، ويعالــج عــدد مــن املوضوعــات ومبــادئ التأثيــر غيــر الربحــي 
ويدعــم بأمثلــة فــي كل فصــل مــن فصــول الكتــاب حيــث يجمــع بيــن عــدد مــن املجــاالت علــم االجتمــاع، أنثروبولوجيــا 
  للتأثيــر علــي املنظمــات غيــر الربحيــة مســتخلصة مــن خبــرات عــدد مــن القــادة 

ً
واالقتصــاد . قــدم بشــكل عــام 40 قانونــا

امللهميــن كمارتــن لوثــر كينــغ جونيــور، ويونيــس كينيــدي شــرايفر ، وفرانكليــن ديالنــو روزفلــت وأيًضــا مــن حيــاة القــادة 
املعاصريــن غيــر الربحييــن. يركــز محــور ا لكتــاب علــي الشــغف بالتأثيــر الــذي يغيــر العالــم. 

Suzanne Adatto, Paul Brest )2020(. The Pay for Success Handbook. 
Suzanne Adatto and Paul Brest. )127 pages(

الدفع مقابل النجاح

  برامــج الدفــع مقابــل النجــاح إي التمويــل مقابــل النتيجــة وذلــك مــن خــالل العديــد 
ً
نشــهد فــي العصــر الحالــي عــدًدا كبيــرا

مــن البرامــج االجتماعيــة كالحــد مــن العــودة لإجــرام أو التشــرد أو تعاطــي املخــدرات والتــي تدعمهــا الحكومــة مــن خــالل 
تعاقدهــا مــع املنظمــات غيــر الربحيــة أو الربحيــة لتقديــم وتحســين خدمــات العمــالء.

هــو كتــاب موجــه للمســؤولين الحكومييــن املهتميــن بالبرامــج االجتماعيــة ودعمهــا مــن خــالل الدفــع املالــي مــن خــالل عقــود 
حكوميــة للخدمــات املوجــه نحــو النتائــج. يقــدم عــدد مــن املفاهيــم الالزمــة لتطويــر وتشــغيل هــذه البرامــج، وقــدم عــدد 
مــن املعاييــر للبرامــج الدفــع مقابــل النجــاح املختلفــة، قــدم دراســة حالــة لعقــد الدفــع مقابــل النجــاح لواليــة نيويــورك 

لزيــادة التوظيــف وتحســين الســالمة العامــة وناقــش عوائــق تقــف أمــام تطويــر وتنميــة هــذه البرامــج.

الكتاب األول

الكتاب الثاني

الكتاب الثالث
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نهايــة  الربحيــة  غيــر  املنظمــات  بعــض  حققــت 
قويــة حتــى عــام 2021 ، لكــن التوقعــات لعــام 
2022 غيــر مؤكــدة و كانــت التغطيــة اإلعالميــة 
حاســمة فــي املســاعدة علــى زيــادة الوعــي بالجــوع 
فــي جميــع أنحــاء العالــم. ويقــدر برنامــج الغــذاء 
 ABC›s World قنــاة  علــى  مقطًعــا  أن  العالمــي 
News Tonight حول الجوع الناجم عن املناخ 
 
ً
متبرعــا  27000 جــذب  فــي  ســاعد  مدغشــقر  فــي 

 وحوالــي 4 مالييــن دوالر مــن التبرعــات
ً
جديــدا

»2022 Emily Haynes & Eden Stiffman « .

‘‘
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ي
ل غير الربح

ي المجا
ب ف

ت بكت
رابعًا:  تعريفا

The Stanford PACS Guide to Effective Philanthropy
دليل ستانفورد »باكس« للمنح الخيري الفعال

دليــل موجــه للمتطلعيــن للعمــل الخيــري إي فاعلــي الخيــر الناشــئين املتبرعيــن املهتميــن بالعطــاءات املســتدامة لفهــم املفاهيــم 
األساســية فــي اإلســتثمار املؤثــر. يســعي إلــي تحســين فعاليــة العامليــن فــي هــذا املجــال الخيــري حــول العالــم ويركــز علــي املانحيــن 
فــي الواليــات املتحــدة. ويشــرح الكتــاب طــرق التعلــم مــع اآلخريــن  الذيــن يقدمــون التبرعــات للجمعيــات الخيريــة املســجلة 
لتمويــل مؤسســة موثــوق بهــا، وتنســيق التمويــل مــع املانحيــن اآلخريــن وتجميــع األمــوال مــع املانحيــن اآلخريــن وتقديــم املنــح 
التشــاركية.  ويحــاول الكتــاب فهــم املشــاكل املتعلقــة بالتبرعــات التــي تدعــم مختلــف أنــواع املنظمــات غيــر الربحيــة ومســاعدة 
املتبرعيــن األفــراد للتعبيــر عــن قيمهــم ومصالحهــم واألســباب ذات الصلــة  وإشــراك أســرهم فــي أعمالهــم الخيريــة؛ ومعرفــة 

مــكان وكيفيــة التواصــل مــع اآلخريــن فــي القطــاع؛ وفهــم اســتراتيجيات التمويــل األساســية؛ ووضــع ميزانيــة العطــاء

Stanford PACS
Stanford Center for Philanthropy and Civil Society

2021
104 pages

بلعيد رطب، كامل مالح
Palgrave Macmillan, Cham

2019
211 pages

Practicing CSR in the Middle East
ممارسة املسؤولية االجتماعية للشركات في الشرق األوسط

ييوجــه الكتــاب للشــركات املهتمــة باملســؤولية املجتمعيــة فــي الشــرق األوســط وتحــول املســؤولية االجتماعيــة مــن النمــوذج 
الخيــري إلــي نهــج اســتثمارى اجتماعــي. تنــاول عــدد مــن املواضيــع والقضايــا وقــدم دراســة حالــة حــول املســؤولية االجتماعيــة 
املســؤولية املجتمعيــة، ويقــدم  بســرد قضايــا نظريــة ومفاهيميــة وعمليــة حــول  الكتــاب  عــرض  يبــدأ  الناشــئة،  للشــركات 
لبنــاء وتشــكيل املســؤولية االجتماعيــة. عــرض موضــوع التحــول نحــو املســؤولية  مخطــط تفصيلــي لإتجاهــات الحديثــة 
االجتماعيــة للشــركات فــي الشــرق األوســط: مــن العمــل الخيــري إلــى املســؤولية االجتماعيــة للشــركات الحديثــة، قــدم تقيــم 
الصناديــق  الكتــاب  عليهــا  ركــز  التــي  املوضوعــات  ومــن  األوســط.  الشــرق  فــي  االجتماعيــة  املســؤولية  ملمارســات  وعــرض 
الســيادية واملســؤولية املجتمعيــة. قــدم دراســة حالــة حــول دعــم املســؤوليات الوطنيــة فــي الســعي لتحقيــق أجنــدة دوليــة: 
دراســة حالــة استكشــافية مــن دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. لــم يهمــل الكتــاب جانــب تمكيــن املــرأة واملســاوة بيــن الجنســين 

فــي املســؤوليات االجتماعيــة. 
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Christine Burych, et. al
Energize, Inc.

2016
104 pages

Smith, David Horton, Stebbins, Robert A., Grotz, Jurgen

Palgrave Macmillan 
2016

1414 pages

Measuring the Impact of Volunteers: A Balanced and Strategic Approach
قياس تأثير املتطوعين: نهج متوازن واستراتيجي

يرتكــز هــذا الكتــاب علــي قيــاس تأثيــر املتطوعيــن بتكييــف واســتخدام مفاهيــم »بطاقــة األداء املتــوازن« لتحديــد احتياجــات 
أيًضــا  لديهــم  املاليــة حيــث  واملنــح  التبرعــات  مــن  أكثــر  الربحيــة علــى  غيــر  املنظمــات  املتطوعيــن. وتعمــل  مــوارد  وتحديــات 
»متبرعــون بالوقــت« يســاهمون بخبراتهــم كمتطوعيــن فــي مجالــس إدارتهــا، وفــي تقديــم الخدمــات، وأنشــطة عديــدة أخــرى. 
ولكــن غالًبــا مــا تكــون املشــاركة الناجحــة للمتطوعيــن فــي مرتبــة متدنيــة فــي قائمــة أولويــات املديريــن التنفيذييــن للمؤسســة. 
لــذا فــإن التحــدي يكمــن فــي كيفيــة إظهــار الفــرق الــذي تحدثــه مشــاركة املتطوعيــن الناجحــة فــي مهمــة املنظمــة. ويناقــش 
 مــن املحــاور ومنهــا عــدد املتطوعيــن املطلــوب وفــق اســتراتيجية تحددهــا توقعــات اإلنتاجيــة، ووضــع معاييــر 

ً
الكتــاب عــددا

اقبــة مــدى  اإلنجــاز للمتطوعيــن وتقييــم املؤشــرات الحقيقيــة  ملشــاركة تطوعيــة منظمــة حــول األولويــات واألهــداف، ومر
 مــن التجــارب ويعــرض خطــوات عمليــة إلنشــاء بطاقــة األداء املتــوازن 

ً
فاعليــة الجهــد التطوعــي.  كمــا يناقــش الكتــاب عــددا

ملــوارد املتطوعيــن. وكيفيــة اســتخدام النمــوذج املنطقــي لتطويــر مؤشــرات النتائــج.

The Palgrave Handbook of Volunteering, Civic Participation, and Non-profit Associationدليــل 
»بالجريــف« للعمــل التطوعــي واملشــاركة املدنيــة والجمعيــات غيــر الربحيــة

ًمــا للمصطلحــات التــي تضــم   مرجعًيــا أساســًيا لألبحــاث وممارســات القطــاع الثالــث، ويقــدم ســرًدا قِيّ
ً

يوفــر هــذا الكتــاب عمــال
أكثــر مــن ثمانيــن مفهوًمــا رئيســًيا يناســب الباحثيــن وصانعــي السياســات واملمارســين، ويســاعد علــى انضبــاط املتطوعيــن 
الناشــئين. عمــل علــي كتابتــه عــدد مــن الخبــراء مــن أكثــر مــن ســبعين دولــة حيــث يرتكــز علــي أحــدث االتجاهــات والنظريــات 
والبحــوث حــول التطــوع واملشــاركة املدنيــة وجمعيــات العضويــة غيــر الربحيــة. يقــدم ســرد تاريخــي ملفاهيــم نظــام التطــوع 
وأنواعــه  و مجــاالت النشــاط الرئيســية للعمــل التطوعــي والجمعيــات ومنهــا: التأثيــرات علــى التطــوع واملشــاركة فــي الجمعيــات، 
الهيــاكل الداخليــة للجمعيــات، العمليــات الداخليــة للجمعيــات، البيئــات الخارجيــة للجمعيــات، نطــاق وتأثيــرات التطــوع 
آفــاق املســتقبل. ويركــز الكتــاب فــي جــزء منــه علــي االرتباطــات الفســيولوجية للتطــوع إلــى العمــل  والجمعيــات، االســتنتاجات و
افيــة للباحثيــن واألكاديمييــن واملمارســين  التطوعــي فــي تعاونيــات املســتهلكين والخدمــة.  يقــدم عــدد مــن امللخصــات الببلوجر
لــكل شــخص مهتــم باكتســاب خبــرة معرفيــة ثريــة حــول  فــي مجــال التطــوع.  هــو دليــل مفيــد يقــدم نظــرة ثاقبــة ومفصلــة 
التطــوع ومحــاوره، ويكتشــف التقــدم العالمــي للقطــاع غيــر الربحــي والبحــوث التطوعيــة.  يعــد الكتــاب أداة مرجعيــة لــكل مــن 

املبتدئيــن والخبيــراء املهتميــن بالتطــوع.
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إذا تعلمنــا مــن العاميــن املاضييــن أي �ســيء  فهــو أن هنــاك حاجــة إلــى جرعــة 
كبيــرة مــن التواضــع عنــد التنبــؤ باالتجاهــات املســتقبلية. فالوبــاء املســتمر 
مــن  ســتظل  والتهديــدات  املســاواة  عــدم  واتســاع  الحــراري  واالحتبــاس 
فــي العــام املقبــل. وبالنظــر إلــى الضــوء القاتــم لعــام 2021   حقائــق الحيــاة 
فهنــاك �ســيء آخــر مؤكــد، وهــو أن العديــد مــن التغييــرات املقبلــة ســتحدث فــي 
املجــال التكنولوجــي.و نحــن ندخــل فــي دورة أخــرى مــن الضجيــج التكنولوجــي 
اللغــوي يجــب علــى أولئــك فــي العالــم غيــر الربحــي والخيــري ارتــداء نظــارات 
الشــك الخاصــة عنــد توقــع معظــم مــا هــو قــادم وفتــح مســاحة كبيــرة لتحليــل 

مــدروس قائــم علــى لالحتمــاالت الصاخبــة الكبيــرة فــي عــام 2022.  
)2021 Lucy Bernholz( 

‘‘
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خامسًا: متفرقات إثرائية

 The Philanthropic( املبادرة الخيرية

Initiative ”TPI”( هي مجموعة استشارية 

خيرية تتمثل مهمتها في تعزيز العطاء 

الفعال وتحسين ممارسة العمل الخيري 

في جميع أنحاء العالم من خالل مساعدة 

األفراد والعائالت واملؤسسات والشركات 

على زيادة تأثير العطاء. ولقد اعتنت 

بتقديم االستشارات وبناء املجال الخيري 

والعمل مع مؤسسات املجتمع ألكثر من 

30 عاًما حيث التزمت املبادرة الخيرية 

)TPI( بنشاط املشاركة في تأسيس القطاع 

املجتمعي حيث تعد مؤسسات املجتمع 

هامة في تمكين وتعميق مشاركة الجهات 

املانحة في العطاء الخيري وفي زيادة تأثير 

العمل الخيري في مجتمعاتهم.  و تسعى 

املبادرة الخيرية TPI إلى تحديد الفجوات 

واالحتياجات الحالية واملستقبلية ملجال 

مؤسسات املجتمع والسعي لبناء أسس 

املشاركة في تصميم الحلول اإلبداعية. 

https://www.innovatephilanthropy.

org/organizers

كيف يمكننا بناء عمل خيري قائم على الثقة إلعادة القوة إلى املجتمعات

لتحقيق التغيير املنهجي العميق في هذا املجال يجب إعادة تنظيم العمل الخيري لبناء وإظهار ثقافة قائمة على الثقة، واالستثمار في بناء 
قدرات القيادة املجتمعية، وفتح هياكل صنع القرار ومشاركة املعلومات.

1- بناء ثقافة قائمة على الثقة متجذرة في 
التواضع والتعلم العميق

الثقــة  علــى  القائــم  الخيــري  العمــل  مشــروع  يعــد 
عبــارة عــن مبــادرة ممولــة علــى أســاس الثقــة والتــي 
معالجــت  فيهــا  يتــم  ســنوات  خمــس  علــي  تمتــد 
املؤسســات  بيــن  الكامنــة  القــوة  اختــالالت 
التاليــة:  القيــم  وتنفيــذ  الربحيــة.  غيــر  واملنظمــات 
مــع  والتعــاون  العالقــات،  مركــز   ، بثقــة  القيــادة 
الســلطة،  توزيــع  وإعــادة  والفضــول،  التواضــع 

النظاميــة. العدالــة  أجــل  مــن  والعمــل 

2- تحديد ما يمكن إعادة تمهيره وتنظيمه 
للقيام لتحقيق املطلوب 

لــذا فــإن التغييــر يتطلــب تغييــر واملزيــد مــن التواصــل 
الحاصــل  التنظيمــي  الهيــكل  والشــفافية وتبســيط 
مــن  مختلفــة  أو  جديــدة  ملهــارات  منحــة  علــى 
االســتراتيجيين إلــى منظمــي املجتمــع أو مــن محللــي 

املســاندين. إلــى  األبحــاث 

3- بناء الثقة مع املجتمعات من خالل 
إظهار وضعية االستماع والتعلم. 

حيث يحتاج املانحون إلى تجاوز أدوات استطالعات 
الــرأي أو زيــارات املوقــع وإنمــا االنخــراط فــي العمــل 
أكبــر  بعمــق  لالســتماع  فعالــة  طــرق  الكتشــاف 
هــذا  ويســتغرق  يخدمونهــا.  التــي  املجتمعــات  إلــى 
تحديــات  علــى  التغلــب  فــي  للمســاعدة  ــا 

ً
وقت الحــل 

ديناميكيــات القــوة التــي يمكــن أن تعتــرض الطريــق 
وعلــى الرغــم مــن النوايــا الحســنة يجــب علــى فاعلــي 
وشــركاء  موثوقــة،  شــبكات  عــن  البحــث  الخيــر 
محلييــن يمكنهــم مســاعدتهم علــى اكتشــاف الثقافــة 
للتواصــل  الفــرص  إبــالغ  فــي  واملســاعدة  واملــكان 

املجتمعــات. مــع  أعمــق  بشــكل 

4- توسيع هياكل صنع القرار لتشمل 
أعضاء املجتمع املوثوق بهم للوكالة 

املشتركة واملساءلة.
لتقييــم  املحتمليــن   املســتفيدين  تحديــد  يجــب 
املمّولــون  احتيــاج  علــي  والتعــرف  القــرار،  واتخــاذ 
املجتمــع  أعضــاء  إشــراك  يمكــن  كيــف  معرفــة  إلــى 
هــذه  إلجــراء  العمليــة  مــن  خطــوة  كل  فــي  بفعاليــة 
املموليــن  علــى   

ً
أيضــا ويجــب  املهمــة.  التحــوالت 

املنــح  تقديــم  هيــاكل  لبنــاء  طــرق  استكشــاف 

جعــل  مــن   
ً
بــدال املجتمعــات  حــول  بهــم  الخاصــة 

والسياســات  الهيــاكل  مــع  تتكيــف  املجتمعــات 
ئمــة. القا

5- االستثمار في بناء القدرات حتى تتمكن 
املجتمعات من تحديد املشاكل املحلية 

بشكل أفضل وتوزيع التمويل بطريقة 
تشاركية.

يتــم  مــا  غالًبــا  التــي   - الطــرق  أهــم  مــن  واحــدة   
يحــددون  جعلهــم  هــي  املجتمــع  إلشــراك  تجاهلهــا- 
يدخــل  مــا  فغالًبــا  إلحاًحــا.  األكثــر  احتياجاتهــم 
بأفــكار  الحســنة  بالنوايــا  أصحــاب  الخيــر  فاعلــو 
ويبحثــون  ســيدعمونه  مــا  حــول  ا 

ً
مســبق محــددة 

لهــذا الســبب يحتــاج  بهــذا،  تقــوم  عــن مجموعــات 
التركيــز  مــع  قيادتهــم  تطويــر  دعــم  إلــى  املمّولــون 
ملســاعدة  واملــوارد  املهــارات  وبنــاء  التعليــم  علــى 
املجتمعــات املحليــة علــى أن تصبــح أكثــر مشــاركة فــي 

التمويــل. عمليــة  مــن  مســتوى  كل 

6- فتح منصات التكنولوجيا والبيانات 
إلضفاء الطابع الديمقراطي على عملية 

صنع القرار. 
إن شــعار »العمــل عالنيــة« ينتشــر ببــطء فــي األعمــال 
الخيرية الكبيرة مع زيادة التعاون وتبادل املزيد من 
املعلومــات. ومــع ذلــك ، لــم يتــم دمــج عالــم املنصــات 
املفتوحــة والشــفافية بشــكل كامــل فــي دوائــر املمــول 
الديمقراطــي  الطابــع  إلــى إضفــاء  تــؤدي  قــد  بطــرق 
وتقليــل عــدم تناســق املعلومــات . ونظــًرا ألن العمــل 
إلــى  املســؤولية  ينقــل  الثقــة  علــى  القائــم  الخيــري 
بشــكل  لهــم  املمنوحــة  الجهــات  لفهــم  املموليــن 
 مــن أن يثبــت املســتفيدون كفاءتهــم - 

ً
أفضــل - بــدال

فقــد يتغيــر هــذا املــد فلقــد رأينــا أيًضــا التكنولوجيــا 
فــي ربــط العــرض والطلــب  املســتخدمة للمســاعدة 
املنصــات  ســاعدت  حيــث  قويــة  بطــرق  املحلييــن 
القائمــة علــى املــكان مثــل تطبيــق Nextdoor الــذي 

يرتبــط بالحــي علــى حشــد الجهــود. 
األعمــال  تمكنــت  لــو  مــاذا  القائــم  الســؤال  لــذا 
هــذه  مــن  أفضــل  بشــكل  االســتفادة  مــن  الخيريــة 

تأثيرهــا؟ لزيــادة  واألدوات  الشــبكات 
Nate Wong & Andrea McGrath
https://ssir.org/articles/entry/building_a_trust_
based_philanthropy_to_shift_power_back_to_
communities
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