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 الربحية غير التجارية العالمات تسويق: الرابعةاملحاضرة 

طلق حتى واجتماعية اقتصادية أهمية تمثل باتت حيث املجتمع في مهما جزءا الربحية غير املنظمات تعتبر
ُ
 القطاع" عليها أ

عنى بل والخاص الحكومي القطاع بين الفجوات سد على املنظمات هذه دور  يقتصر ال حيث "الثالث
ُ
 الخدمات بتطوير ت

 ويمتد .املتقدمة املنظمات استقرار في قوية دعامة املنظمات هذه تعد كما .املجتمع شرائح لجميع الداعمة البرامج وتوفير

 املنظمات عدد زيادة ونتيجة أيضا والدولية اإلقليمية األعمال مجال في جدا واسع نطاق على الربحية غير املنظمات عمل

 :ربحية غير منظمة كل على مفروضا أصبح كبير بشكل الربحية غير

 .عملها ومجاالت هويتها تحدد أن .1

 الفعال بالتسويق القيام خالل من وذلك املنافسة املنظمات من غيرها عن تميزها التي التجارية عالمتها تبني أن .2

ن الذي شكلالب التجارية للعالمة
ّ
 وبالتالي املستفيد الجمهور  أذهان في فعالة بطريقة التموضع من املنظمة يمك

نها هذا
ّ
 .والداعمة املانحة املؤسسات من الالزم والتمويل املنح على للحصول  املنافسة من يمك

 وبالتالي املصالح أصحاب مع عالقتها في التجارية عالمتها من االستفادة يمكنها كيف تفهم أن الربحية للمنظمة البد لذلك

  .التجارية عالمتها تقوية من تمكنها التي التسويقية والدراسات باألبحاث القيام عليها يفرض هذا

 قوية الربحية غير التجارية العالمة تجعل التي الصفات

 املنظمات هذه تحرص أن البد وبالتالي قوية التجارية العالمة تجعل التي الصفات من العديد هناك أن على  الباحثين اتفق

 :أهم هذه الصفات يلي وفيما التجارية عالمتها في الصفات هذه توافر على

 أن يجب الربحية غير املنظمة أن الصفة بهذه ويقصد .ومتسقة واضحة بسيطة التجارية العالمة تكون  أن يجب .1

ن بشكل التجارية عالمتها تضع
ّ
 من )أحيانا والحكومة الناخبين، املتطوعين، املتبرعين،( املصالح أصحاب يمك

 على مفروضا يكون  وبالتالي .معقدا طويال شرحا يحتاج أال أي تعقيد دون  بسيط بشكل إيصاله في ترغب ما فهم

 .تطبيقها ويمكن ونقلها فهمها يسهل بسيطة فكرة وضع املنظمة

 على تعمل أن لها البد الربحية غير املنظمة أن الصفة بهذه يقصد: نوعه من فريد طابع للعالمة يكون  أن يجب .2

 يجب وبالتالي لها املنافسة املنظمات عن يميزها الذي بشكل التجارية لعالمتها فريد وطابع شخصية وخلق ابتكار

  اختالفا تظهر التجارية عالمتها تكون  أن
ّ
 .الجمهور  أذهان في التموضع من املنظمة نيمك

 الجمهور  مع املنظمة تخلقه الذي االتصال نمط يكون  أن الصفة بهذه يقصد: وعاطفيا ملهما وعدا تقدم أن يجب .3

 الدعم على الحصول  وبالتالي التعاطف من نوع خلق بهدف وذلك العواطف على مؤثرا التجارية عالمتها خالل من

 خلق هدفه الوردي اللون  اختيار حيث الثدي سرطان ملرض ى كداللة الوردي شريط استخدام مثل املرغوب

 املنظمة اتباع خالل من يتحقق وذلك ملهما وعدا التجارية العالمة تتضمن أن البد كما .الجمهور  مع تعاطف

 الذي العميل هذا .العميل مع الثقة على مبنية عالقة بدوره سيخلق وهذا بالفعل تقوله ما إنجاز الستراتيجية

 من اإليجابي العميل كان إذا وخصوصا شهرتها في ويساهم التجارية العالمة عن يتحدث إيجابي لعميل سيتحول 
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 مع العاطفي التفاعل على القدرة امتالك على العمل املنظمة على يفرض هذا وبالتالي .املؤثرين األشخاص

 .االخرين

 توسيع على املنظمة قدرة الصفة بهذه ويقصد: .)للتوسع قابلة( النقل ممكنة التجارية العالمة تكون  أن يجب .4

 تمكنت التي املنظمات من األحمر الصليب منظمة تعتبر .الجغرافي التوسع أو البرنامج بتوسيع إما وذلك مهمتها

 الواليات أنحاء جميع في لها فروع فتح من تمكنتالتي  United Way منظمة وكذلك التجارية عالمتها توسيع من

 .محليا األموال وتوزيع لجمع وذلك وكندا املتحدة

 بالشكل للجمهور  مقنعة أفكارها كانت كلما جذابة التجارية العالمة تعتبر: جذابة التجارية العالمة تكون  أن يجب .5

نها الذي
ُّ
 رض ى يحقق الذي بشكل رائعة املنظمة تكون  أن يجب اي .املنطوقة الكلمة خالل من االنتشار من يمك

 في باإليدز املصابين معاناة إنهاء في للمساعدة RED حملة وتعد .لألخرين ونقلها قصته لسرد يدفعه مما العميل

 .جذابة ملنظمة مثاال أفريقيا

 املنظمة تؤثر أن أي االجتماعي التأثير فكرة على الصفة هذه تستند: صلة ذات التجارية العالمة تكون  أن يجب .6

 :التساؤالت بعض على اإلجابة خالل من ذلك معرفة ويمكن .املجتمع على أعمالها خالل من

 املصلحة؟ أصحاب حياة على املنظمة تأثير هو ما .7

 موجودة؟ املنظمة تعد لم إذا العالم سيكون  كيف .8

 ذلك ولكن قوية عالمة لتصبح التجارية عالمتها تطوير على تعمل أن لها يمكن السابقة الصفات تمتلك ال التي املنظمة إن

 :يتطلب

 وقتا. 

 للعالمة سفيرا ويكون  التجارية العالمة وتماسك اتساق على بالحفاظ يقوم مسؤول بشخص متمثلة قيادة توفر 

 .املنظمة داخل التجارية

 التجارية العالمة تعنيه ما فهم املوظفين جميع على يجب حيث التجارية العالمة حول  بأكملها املنظمة تثقيف. 

 :التجارية العالمة تدقيق

 املنظمات من العديد أن من الرغم وعلى .اتصاالتها فعالية بتقييم للمنظمة تسمح التي األدوات من مجموعة أو أداة هي

 األداة هذه وتعتبر .ذلك تهمل الربحية غير املنظمات بعض هناك ولكن التجارية عالمتها صحة باستمرار تراقب الربحية غير

 :مجاالت 3 إلى التجارية العالمة تدقيق تقسيم يمكن .التجارية العالمة صحة مراقبة في للمساعدة الطرق  إحدى

 :التجارية للعالمة الداخلي التدقيق .1

 :االتصاالت مراجعة .2

 :التجارية للعالمة الخارجي التدقيق .3

 :املنهجين أحد اتباع للمنظمة يمكنولتحقيق ذلك 

https://manara.edu.sy/


 

 

https://manara.edu.sy/ 

- 3 - 

 0200-0202التسويق في املنظمات غير الربحية /كلية إدارة األعمال /الدكتور نضال عيس ى/ محاضرات 

 ةاإلسقاطي والتقنيات املقابالت من تتكون  النوعي املنهج .1

 املشترك التحليل مثل لالختيار املعياري  والتحليل املسح، لبيانات االحصائي التحليل وتشمل الكمي املنهج .2

 .املالية والتحليالت

 ذلك ومع .نيستشاريا خالل من بالتدقيق تقوم أن التكاليف تحمل على قادرة كانت إذا الربحية غير للمنظمة يمكنو 

 لتدقيق التالية  الرئيسية األفكار ويمكن استخدام  ترفا السابقة املجاالت تعتبر الربحية غير املنظمات لبعض بالنسبة

 :التجارية العالمة

 .سنوات 3 كل التجارية للعالمة جيد تدقيق إجراء .1

 .املنظمة في كبير نمو هناك كان إذا خاصة عام كل فحص إجراء .2

 هناك يكون  عندما و اتجاهها أو املنظمة تركيز في تحول  هناك يكون  عندما  التجارية العالمة ملراجعة األوقات وأفضل

أو  الرئيسية واملؤسسات الشركات من املانحة الجهات من العديد لتشمل املنظمة تنمو عندما أو املنظمة، في نمو مرحلة

 .إضافية جغرافية مناطق لتشمل مهمتها نطاق توسيع املنظمة تحاول  عندما

 :التجارية للعالمة الداخلي التدقيق عمليات

 الفريق ذلك في بما الداخليين، املصلحة أصحاب نظر وجهات تقييم من التجارية للعالمة الداخلي التدقيق يتكون 

 كل نظر وجهة لتحديد املقابالت تستخدم حيث اإلدارة مجلس وأعضاء واملتطوعين املوظفين من وغيرهم التنفيذي

 :مثل قضايا حول  مصلحة صاحب

 الرئيسية؟ رسائلها بتوصيل املنظمة تقوم كيف الرئيسية؟ الرسائل هي ما 

 متناسقة؟ غير عناصر هناك هل مركبة؟ رسائل اي هناك هل 

 املفقودة؟ املصلحة أصحاب مع للتواصل طرق  هناك هل املفقود؟ هو ما 

 لدينا فيكون  ،السرطانهدفها رعاية مرض ى  نظمةامل كانت إذا مثال .مراعاتها يجب التي العناصر من العديد هناك وبالتالي

 فهمها؟ املصلحة ألصحاب يمكن بطريقة ةمكتوبهي  هل املوقع؟ على كافية طبية معلومات هناك هل التالية:  تساؤالتال

 :التجارية للعالمة الخارجي التدقيق عمليات

 أكثر تحليل أسلوب استخدام يتم وهنا للمنظمة الخارجيين الحاملص أصحاب رؤية كيفية يفحص التدقيق من النوع هذا

 هم من تحديد بمكان األهمية منو  للمنظمة املحلي املجتمع لتصورات االستقصائي اإلحصائي التحليل مثل تطورا

 التحديد أن حيث .املانحون  أو املؤثرون املدونون  أو اإلعالم وسائل أو املجتمع أفراد أو املحليون  الحكوميون  املسؤولون 

ن
ّ
 فستكون  املصالح أصحاب هما املحلية والحكومة االعالم وسائل كانت إذاف .هااستراتيجيت تطوير من املنظمة يمك

 .املسح اسلوب الستخدام مبرر هناك فيكون  املانحين من كبير عدد تصور  فهم املهم من كان إذا أما كافية املقابالت
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 :التجارية للعالمة الخارجي التدقيق في مراعاتها يجب التي القضايا بعض وهناك

 مصلحة؟ كصاحب لك بالنسبة املنظمة تعني ماذا 

 ملاذا؟ بالوقت؟ تتطوع هل باملال؟ تساهم هل 

 املنظمة؟ عن معلومات على تحصل كيف 

 لك؟ بالنسبة فائدة األكثر هو ما 

 ملاذا املنظمات؟ لتلك الوقت أو باملال أيضا تساهم هل املنظمة؟ تقدمها التي الخدمات نفس يقدم تراه الذي من 

 ؟ال ملاذا أو

 لك؟ بالنسبة أهمية األكثر الرسائل هي ما 

 ملاذا؟ لك؟ بالنسبة أهمية األكثر األسباب هي ما 

 أنواع أو مانحين املنظمة تفقد عندما وذلك الناس انشقاق سبب ملعرفة السابقة األسئلة تستخدم أن للمنظمة يمكن

 من مجموعة على سؤالين طرح للمحاورين فيمكن موجود، غير املال كان وإذا جوهريا الوقت كان إذا .الدعم من أخرى 

 هذا تمرارباس تدعم وهل املنظمة، تقدم ماذا :ثانيا املنظمة؟ تمثله الذي ما :أوال. والخارجيين الداخليين املصلحة أصحاب

 ةالعالم أداء جودة مدى ماو  عام بشكل السريعة علوماتامل بعض إلى األسئلة هذه على اإلجابات تؤدي أن يمكن الوعد؟

 التجارية؟ العالمة ومعرفة التجارية بالعالمة الوعي مجاالت في للمنظمة التجارية

 (Komen for the Cure) للعالج كومين منظمة مثال

 وقد الوردية والشرائط والعبوات باملنتجات األمريكية املتحدة الواليات في األسواق تمتلئ عام كل من األول  تشرين شهر في

 بعمل املنظمة هذه وقامت .الثدي ألبحاث الرائدة املنظمات إحدى تعتبر والتي للعالج كومين لشركة الوردي اللون  نسب

 النساء بين للوفاة الرئيس ي السبب هو الثدي سرطان أن تعتقد بدأت الناس معظم أن لدرجة باملرض الوعي زيادة في جيد

 breast منظمة قبل من املوجه االتهام منها التهامات تتعرض املنظمة جعل مما القلب مرض هو الرئيس ي القاتل أن حين في

cancer action في االنخراط مع املرض على للقضاء لكفاحا في كقائدة تظهر تجعلها التي باألنشطة تقوم بأنها اتهمتها حيث 

 عالمتها بتسويق القيام ربحية غير املنظمات تهمل أال يجب نهايةوبال .املرض معدالت ارتفاع في تسهم التي املمارسات

 تجاري  عمل أي بقاء من جزءا تعتبر التجارية العالمة الن وذلك العميل رض ى على للحصول  السعي من لها والبد التجارية

 .السوق  في

 غير الربحية  في بناء العالمة التجاريةقوة القصص دور 

 فق ما يلي: و  املمولين وأصحاب املصلحة اآلخرينو  القصص أساسية لبناء العالمات التجارية والعالقات مع املانحينتعتبر 

 يمكن للقصص أن تجعل األرقام واقعية تنبض بالحياة مع العاطفة.  .1

 الكمي،نها تقوم بتقديم نتائج أكثر قابلية للقياس إ .2

https://manara.edu.sy/


 

 

https://manara.edu.sy/ 

- 5 - 

 0200-0202التسويق في املنظمات غير الربحية /كلية إدارة األعمال /الدكتور نضال عيس ى/ محاضرات 

تكون سغير الربحيين تقديم عدد كبير من األرقام التي توضح كيفية الوصول إلى النجاح. لكنها  املدراء رغم محاولة .3

س حيث يتذكر الناس القصص ولي حولها،أكثر فعالية إذا تمكنت من العثور على النقطة الرئيسية وبناء قصة 

 ات. اإلحصاء

يسوا األشخاص الذين لف إنساني،وتساعد في توضيح الجهد املبذول من جانب املنظمة ب الناستربط القصص  .4

املهمات )موظفو املحاسبة أو املوظفون الفنيون( قادرون على الشعور بأنهم جزء من التأثير أو  في واجهة العمل

 الجماعي. 

 في تحديد سياق للتغيير ومن امل .5
ً
  رحح أن يتبرع الناس ملنظمة بسبب قصة سمعوها. تساعد القصص أيضا

 تساعد القصص في توضيح الحاجة من خالل ربط املعلومات بطريقة عاطفية.  .6

ث يحلعثور عليها وتنظيمها ثم إخبارها با ةبو الصع تكمن لكنولدى معظم املنظمات غير الربحية عدد كبير من القصص 

 ما تضطر إلى سرد قصص متعددة وتكافح 
ً
ظهر األبحاث أن املنظمات غير الربحية غالبا

ُ
لتوازن كيفية تحقيق ا من أجلت

. كما يمكن أن تكون القصة الفردية قوية ولكن لكي تكون أكثر فعالية يجب أن ترتبط جميع القصص بمهمة قصةكل  مع

 الصلة. اتاملنظمة وتربط املحتوى ذ

تروى لة بمثابة مظ ا. إنهالصغيرةبين جميع القصص  بتوحيدهاسمح تقصة" و  حول عبارة عن "قصة ي ه ى يات الكبر السرد

 شمل ثالثة مكونات:تخاللها جميع القصص. و 

  لشخصيات تتفاعل جميع ابالتالي و في جميع القصص.  املنظمة هي الشخصية الرئيسية: ماهية السرديات الكبرى

 .في ماهية السرديات الكبرى  –العمالء ، واملتبرعون ، واملجتمع ، واملوظفون  -األخرى 

  :الرسالة ،  قد يتضمن قصة املؤسسو  -في املاض ي والحاضر واملستقبل  -تاريخ املنظمة  يتضمنالتسلسل الزمني

 خارطة الطريق للمنظمة لتحقيق أهدافها. كما تتضمنوالرؤية والقيم والبرامج، 

  أو أعمال وتصرفات املنظمة . عقدة الرواية بية: هل هي السبما وراء 

 عناصر القصة الجيدة

 العديد من العناصر لقصة عالمة تجارية عميقة ذات مغزى وهي:  Johnsonو  Wachtman يحدد 

 وملاذا يحدث كل ش يء؟ ،بالتاليماذا يحدث  يحدث،ماذا  للقصة:هي الخريطة العاطفية  :عقدة القصة .1

 إلى ا إطارا ةتدور حوله هذه القصة؟" مضيف عماعلى السؤال " يعضااملو  املواضيع: تجيب .2
ً
 .لعقدةعاطفيا

 .العقدةع و يضاالقصة الوصفية: هذا العنصر هو القصة الشاملة التي تصف ما تدور حوله املو  .3

 التوترات الدراماتيكية: هذه تمثل الصراعات التي يتعين حلها، إنها تخلق مشاركة عاطفية مع الجمهور. .4

 الرموز : هي استخدام الصور لتمثيل األفكار. .5

  .غير الربحية عبارة عن مجموعة من القصص والصور والرموز واألحداث  للمنظماتالعالمة التجارية  وبالتالي فإن
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يمكن أن تأتي القصص من أشخاص داخليين أو مقابالت مع العمالء أو مشاركات مدونة أو رسائل إخبارية أو أخبار 

في بعض األحيان قد تواجه العالمات التجارية بعض األوقات الصعبة  ووسائل إعالم اجتماعية محلية أو وطنية.وأحداث 

 مما قد يؤدي إلى انهيار صورة العالمة التجارية.

العالمة التجارية هي الخبرة الكاملة )الكمية والنوعية( التي يتمتع بها الشخص مع مؤسستك وتساعد القصص املقنعة 

لحسن الحظ تمنح أدوات مثل وسائل التواصل االجتماعي املنظمات  .والسمعةالعالمة التجارية على تعزيز التفرد  الجيدة

 غير الربحية طريقة أسهل إلنشاء القصص وسردها ومشاركتها مع العالم. 

 لنجاح قصة العالمة التجاريةبعض النصائح 

بحيث تكون ذات صلة باملستمعين )وليس مجرد مجموعة من القضايا التي تريد منهم  ةقصالتأكد من أن تروي ال .1

 سماعها(.

 . ةقصالع إلى ما يقوله الناس قبل تطوير استماال  .2

عض بحيث أن أن يقوم مؤلفي القصص القصيرة بدراسة للحصول على مؤشرات حول كيفية سرد قصة جيدة  .3

 الناس لديهم موهبة لذلك.

ة بصوت طبيعي وال تستخدم املصطلحات أو التحدث املؤسس ي ألن األصالة هي واحدة من القص ىأن ترو  يجب .4

 أهم خصائص القصص الفعالة. كما إن إبقاء القصة قصيرة ومباشرة يزيد من فرص تذكرها ومشاركتها.

حبكات رئيسية للقصص التي تعمل لصالح املنظمات غير عقد أو ثالث   Kivi Leroux Millerحدد كيفي ليروكس ميلر 

 الربحية: 

ثالثة  دحيث يوجفي أفالم هوليوود  مشابه ملا يحدث: هي قصة املستضعفين الكالسيكية، وهو حبكة التحدي .1

أفعال: نلتقي بطل الرواية في الفصل األول "هذا هو عادة الشخص الذي ستخدمه املنظمة غير الربحية". ثم يتم 

م تفاصيل حول وضع هذا الشخص وأهدافه. حيث يجد بطل الرواية نفسه في ورطة كبيرة ويفكر في مزيد تقدي

من التراجع. في الفصل األخير ، يبلغ العمل ذروته ويجد بطل الرواية طريقة للتغلب على املشكلة ، هذا هو املكان 

 ة إلى النجاح.الذي يبدو فيه أن املنظمة غير الربحية تساعد في قيادة بطل الرواي

حل الشائع ال يصلحلحظات مدهشة كبيرة، حيث يأتي حل املشكلة بطريقة غير خطية، ال   تتضمنحبكة اإلبداع  .2

 وعادة ما تختتم القصة بصورة  وال بد من اتباع املشكلة مفهومة. كانت في هذه الحالة حتى لو 
ً
نهج أكثر ابتكارا

 ور املبتكر.كبيرة للتأثير االجتماعي املكتسب نتيجة للتط

 إلحداث حبكة االتصال .3
ً
 ما تحتوي القصص على اتصاالت عشوائية تجتمع معا

ً
: تدور حول سد الفجوة وغالبا

 تأثير كبير وعادة ما تبدأ القصة بموقف صغير ينمو بشكل أكبر مع الكشف عن حجم املشكلة. 

 لوجه ، أو جهود العالقات العامة ، أو التغطية اإلعالمية ، أو عروض 
ً
يمكن سرد القصص في عدة سياقات: التواصل وجها

PowerPoint  التقديمية )للجهات املانحة( ، واملدونات ، ومواقع مشاركة الصور ، ومواقع مشاركة الفيديو مثلYouTube 

هذه التنسيقات. على الرغم من أن بعض هذه األمور تتطلب بعض االستثمار ، واملحتوى الذي ينشئه املستخدمون بأي من 
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يعد وجود قصص )خاصة القصص التي تحتوي على عناصر مرئية مثل الصور أو مقاطع الفيديو(  واملال، كمافي الوقت 

 بشكل 
ً
شاركة ومواقع م من املهم الحصول على إذن ملشاركة القصص على املدونات للمنظمات غير الربحية. كبيرفعاال

 عام،كل بشو  تغيير األسماء أو التفاصيل لحماية خصوصية األفراد في القصص ويجب الفيديو.الصور ومواقع مشاركة 

 يمكن أن تكون القصص فعالة للغاية في جذب انتباه واهتمام أصحاب املصلحة.

 الفرق بين العالمة التجارية غير الربحية والعالمة التجارية الربحية

ماذج جادل البعض بأن النو لسنوات مع فكرة وحقوق امللكية للعالمة التجارية للمنظمات غير الربحية. كافح الباحثون 

 :نواحيببساطة غير مناسبة ألن املنظمات غير الربحية تختلف عن الربحية بخمس هي الحالية الهادفة للربح 

 الثقافة التنظيمية .1

 قضايا املوارد البشرية .2

 التعاونية مقابل الطبيعة التنافسيةالطبيعة  .3

 تعقيد العمالء .4

 . للرسالةاألهمية القصوى  .5

املنظمات غير الربحية إلى عالمات تجارية قوية اآلن أكثر من أي وقت مض ى مع تزايد املنافسة على التمويل وازدياد تحتاج 

ية المة التجارية املرتبطة بالعالمة التجار تعرف حقوق ملكية العالمة التجارية بأنها "مجموعة من أصول وخصوم الع الوعي.

  .واسمها ورمزها التي تضيف إلى أو تطرح من القيمة التي يوفرها منتج أو خدمة لعمالء تلك الشركة

 ، والوعي باالسم والجودة املتوقعة، وارتباطات العالمة التجارية. لهاوتشمل الدوافع الرئيسية للعالمة التجارية الوالء 

أن اإلنصاف في العالمة التجارية للمنظمات غير الربحية الدولية يعتمد على  Nathalie Laidler- Kylanderنالباحثا وجد

 أربعة متغيرات:

ال واالتساق الخارجي في جمع األمو  العمليات،االتساق: يجب على املنظمة ضمان االتساق الداخلي للقضايا مثل  .1

 واالتساق العام مما يؤدي إلى زيادة الثقة في العالمة التجارية. الوعي،ومستويات 

التركيز: هو متغير مهم للمنظمات غير الربحية ، وخاصة التركيز على املستوى التشغيلي من حيث صلته بالتموضع  .2

 الخارجي القوي. 

 المهمة ألي عالقة، وهذا ينطبق بشكل خاص على املنظمات غير الربحية ألن ال هيالثقة:  .3
ً
 عميل واملمول غالبا

 يكونان نفس الشخص.

لموضوع، زاد عدد ل ةمءالموالشراكات: فكلما بدت املنظمة أكثر  ةمءالملاالشراكة: يبدو أن هناك صلة بين  .4

 على الرؤية وجمع األموال.
ً
 الشركاء الذين تجتذبهم. وتؤثر الشراكات أيضا

 

https://manara.edu.sy/

