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 الربحية غير ملنظماتا فيتجزئة السوق : ةبعالسااملحاضرة 

يمكن و  ، ومتشابهة ويمكن تحديدها من أجل الكشف عن الفرص هادفةتجزئة األسواق هو عملية التقسيم إلى قطاعات 

أن تأتي الفرص من تبرعات إضافية أو متبرعين جدد أو مزيد من املتطوعين. يسمح التقسيم للمؤسسة بتخصيص مزيج 

في قطاع السوق هو مجموعة فرعية من األشخاص يتشاركون  تسويقي لتلبية احتياجات قطاع ما أو عدة قطاعات.

 خاصية معينة واحدة أو أكثر.

السوق  جزئةاملنظمات فكرة تهذه ية متزايدة للمنظمات غير الربحية. حيث قاومت معظم أهم تذا تجزئة السوق  تأصبح

اقعيا. و  بالرغم من ذلك ال يعتبر ذلكا من فقدان املتبرعين وبسبب الحاجة الفطرية ملساعدة الجميع. و خوفلقطاعات 

على  اهية في نهاية املطاف. فقد يساعدجيدا( املنظمة على أن تصبح أكثر كفاءة وفاعل ا)إذا تم إجراؤه التجزئةساعد تس

   .الحاجات والرغباتومن ثم تصميم عرض لتلبية تلك  أفضلتحديد احتياجات ورغبات أصحاب املصلحة بشكل 

 معايير تجزئة السوق الفعالة

 عدة معايير: تحققيجب أن  ولكي تكون التجزئة فعالة

 شخاص.األهنا عدد  وليس املقصودتدفق املوارد. االهتمام و إلثارة ا بما يكفي كبير  الجزء: يجب أن يكون ةواقعي .1

برى يمكنهم تقديم هدايا كالذين  املحتملينقد ال يكون هناك سوى عدد قليل من املانحين  املثال،على سبيل 

 د املنظمة.بما يكفي لضمان استمرار موار  في تجزئة السوق تأمين املنح وبالتالي املهم بالنسبة للمنظمة للمنظمة

للتحديد والقياس: تحتاج املنظمة إلى أن تكون قادرة على إيجاد القطاع السوقي وقياس حجمه. بحيث تكون  ةقابل .2

يمكن استخدام البيانات لتقدير حجم قطاع السوق وتقديم تفاصيل عن  اليد؛فيه البيانات في متناول 

يريد تحديد األشخاص املستعدين ا لألدوية وإعادة التأهيل مركز األشخاص داخل هذه الشريحة. لنفترض أن 

 ، فسيواجهلذلكللعالج. ما لم يتمكن املركز من العثور على هؤالء األشخاص وتحديد الرقم الذي هو بحاجة 

 .صعوبة في اتخاذ اإلجراءات

 سهولة الوصول: يجب أن تكون املنظمة قادرة على الوصول إلى الجمهور املستهدف  .3

وق يحتاج إلى االستجابة بشكل مختلف عن اآلخرين. ويعمل على استهداف االستجابة: الفكرة هي أن قطاع الس .4

 املتطوعين الجدد اللذين يستجيبون بشكل كبير ومختلف عن املتطوعين الحاليين. 

 في املنظمات الربحية السوق  تجزئةخطوات 

 ست خطوات لتجزئة السوق: يوجد

 : اي اختيار السوق التي سيتم دراستها. اختيار السوق أو نوعية املنتج .1
ا
 في ترغب ةربحي غير تعليمية منظمة مثال

 .الشباب املهنيين من مجموعة من خالل البحثب لذلك تبدأ جدد متطوعين كسب
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: تتطلب هذه الخطوة تحديد الخصائص التي يمكن أن تكون مهمة للسوق. السوق تجزئة  قواعد أو قاعدة تياراخ .2

  .لوكالدخل، والتعليم، واملهنة، ونوع الجنس، والس هياملتغيرات املؤثرة عليهم تكون بالنسبة للمهنيين الشباب 

 قد مهنة،لل النسبة. املواصفاتما أو أكثر، تحتاج املنظمة لتحديد  قاعدة: اي بعد اختيار التجزئةوصف  اختيار .3

 باب.الش املهنيين مجموعة إلعداد واملسوقين واملحامين الشباب املصرفيين استهداف ترغب املنظمة في

ن والوالء، وغيرها م وهذا يشمل حجم القطاع، والنمو املتوقع، واالستفادة، :التجزئةامللف الشخص ي وتحليل  .4

 .يب إمكانيات القطاعاتالقضايا. ويمكن استخدام هذا التحديد والتحليل لترت

ينبغي للمنظمة اختيار العدد واختيار األسواق  السابقة،حدد األسواق املستهدفة: بعد تحليل جميع الخيارات ت .5

 التي يمكن أن تركز عليها، نظرا ملواردها وأهدافها

تسعيرها لتصميم وتنفيذ املزيج التسويقي املناسب: وهذا يتضمن كل ش يء من تطوير املنتجات أو الخدمات،  .6

بالشكل املناسب )أو على األقل وضع نموذج اإليرادات(، لتعزيز املنتجات أو الخدمات عبر العديد من القنوات 

 املختلفة.

  عاليي القيمةجذب متطوعين 

إن جذب املتطوعين املناسبين مهمة صعبة بالنسبة للمنظمات غير الربحية، ومع ذلك، فإن القليل من املنظمات غير 

 وجيزة مما يجعلهم يشعرون بأنهم غير بأعماليقوم املتطوعون ببساطة  قادرة على القيام بذلك بشكل فعال.الربحية 

 Melanie Randle and Saraوقد وجد الباحثان ميالني راندل وسارا دولنيكار   .أرادوامستغلين ويمكنهم ترك العمل متى 

Dolnicar  بالعديد من الخصائص:يتميزون أن املتطوعين ذوي املساهمة العالية 

، وليس لديهم 35املميزة: االشخاص املتزوجون أو اللذين اعمارهم أكبر من السكانية  الخصائص االجتماعية  .1

 ، عمل أو يعملون لجزء من الوقت

 على وأنانية إيثارية أسباب تحفزهم الذين األشخاصك ،  التطوعي للعمل الدوافع من أوسع ومجموعة أكبر عدد .2

 . لآلخرين جيد مثال وتقديم ، مختلفين أشخاص مقابلة مثل ، سواء حد

 .األشخاص املشاركون ألول مرة في التطوع من خالل البحث النشط عن فرص التطوع .3

االعتبار إعادة التفكير في أدوار العمل لالستفادة من املهارات املتاحة نأخذ بولالستفادة من املواهب التطوعية، يجب أن 

املتطوعين  وهذا يسمح بمطابقة أفضل بين مهارات. خطيط االستراتيجي وجمع التبرعاتاملناسب مثل الت وتوظيفها في املكان

رين املشاركة مع االخ تاملتطوعين من خالل قنوا إلشراكالتفكير في طرق ا أيضيمكن للمنظمة  .واحتياجات املنظمة

وهذا   .واالستفادة من تجارب ومواهب املتطوعين القدامى أو املتقاعدين الذين لديهم عادة الوقت واملوهبة للمساهمة

 بعض الدعم والتدريب للمتطوعين. يعني أيضا توفير

 التجزئةعوامل 

  السكانية(التركيبة )الديمغرافية .العوامل 1
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للمنظمات غير الربحية ثالثة جماهير أساسية: حيث أن  السوق  تجزئةهناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند 

واستخدام وتصبح عملية التجزئة .  ( املتطوعون 3( املتبرعون ، و )2( العمالء الذين يستخدمون خدماتهم أو برامجهم ، )1)

ن أسهل املتغيرات التي يمكن تحديدها هي . إالعديد من أصحاب املصلحة ا عندما يكون هناكهذه العوامل أكثر تعقيد

. ة أخرى أو مصادر مشترك عها من قبل أطراف ثالثة مثل مكتبالتركيبة السكانية ألن معظم البيانات موضوعية ويتم جم

 .والدخل ... والجنس وفئات األجيالومن أهم العوامل الديمغرافية العمر 

 النفسيةالعوامل .0

 ألنها تتطلب  يصنف
ا
علم النفس الناس حسب اتجاهاتهم واهتماماتهم وآرائهم ويصعب الوصول إلى هذه املعلومات عادة

إلى  وتؤدي إضافة هذه النتائج لألشخاص.أنماط الحياة املختلفة  تحليل عتمد علىت حيث استخدام أبحاث سوق مكلفة

رائح متميزة يمكن اعتبارها جماهير مستهدفة محتملة. تشمل عدة شإلى  الوصول ا إلى املتغيرات الديموغرافية عموم

املتغيرات الشخصية )سمات الشخص ومواقفه وعاداته(، والدوافع )ملاذا يفعل الناس ما يفعلونه(، وأنماط الحياة 

 )الطريقة التي يقض ي بها الناس وقتهم

 .العوامل السلوكية3

السلوك املاض ي. يشير هذا إلى متغيرات إضافية يمكن استخدامها  يقول الباحثون أن أفضل مؤشر للسلوك املستقبلي هو

 وتشمل: .التجزئةأثناء عملية 

املناسبات: يمكن تحديد العوامل من خالل املناسبات التي ينخرطون فيها في سلوك ما. هذا يعتمد في املقام األول  .1

 التبرعات مرة واحدة فقط في السنةا لجمع ملثال ، قد يحضر بعض األشخاص حدثعلى الوقت. على سبيل ا

األسواق إلى مستخدمين جدد ، ومستخدمين مكررين ، ومستخدمين خفيفين  تجزئةمعدل االستخدام: يمكن  .2

 ما يمثل املستخدمون الثقيلون نسبة صغيرة من السوق ولكنهم يمثلون أكبر قدر من  .ومتوسطين وثقيلين
ا
عادة

: ثمانون باملائة من اإليرادات 08/28ساعات التطوع املتولدة يسمى هذا بقاعدة االستخدام أو األموال املتبرع بها أو 

املنظمات تأتي  غالبية تبرعاتباملائة من األشخاص. حيث ان  28 إلىا( تعود من األشياء األخرى املذكورة سابق)أو أي 

ا للحصول عل من عدد قليل من املانحين الرئيسيين اي املتطوعين الخارقين الذين يمكن االعتماد ى عليهم دائما

 .املساعدة 

الوالء: يعتبر الوالء أكثر أهمية للمتبرعين واملتطوعين ويرتبط بمعدل االستخدام. ويدرك معظم املسوقين أن  .3

الحظة أهمية يمكن م  االحتفاظ باملتبرعين واملتطوعين الحالين أسهل وأقل تكلفة من الحصول على متطوعين جدد.

 درسة أو جامعة في حملة رأس املال وتدعو الخريجين لتقديم تبرعات كبيرةالوالء عندما تشرع م

 مراحل التغيير

ى التطوع أو الناس عل لتشجيع-بالنظر إلى أن الهدف النهائي للتسويق غير الربحي هو تشجيع نوع من التغيير السلوكي 

 .ارارات شديدة التعقيد وتستغرق وقتاالعتبار أن هذه الق نأخذ بعينفمن املنطقي أن  -أو حثهم على سلوك ما   التبرع،
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لكن و  حيث أن تقسيم القرار إلى مراحل مختلفة يساعد املسوق غير الربحي على فهم االحتياجات املختلفة للجمهور.

جزئة إضافية تاملراحل متغيرات وتعتبر  التحدي الذي يواجه جهات التسويق هو نقل الجمهور املستهدف إلى املرحلة التالية.

 يجب مراعاتها:

شكلة أو أو العميل( امل املتطوع،أو  املتبرع،التي ال يعرف فيها الشخص )أو  األولى،ما قبل التأمل: هذه هي املرحلة  .1

ة املنظمات غير الربحية على خلق الوعي واملعرفتعمل و  .أنه لم يسمع بهذه املشكلة من قبل املطروحة اوالقضية 

 .املرحلةللناس في هذه 

 ا للقضية ويفكر فيها. اي يوازن بين تكاليف وفوائد السلوك.في هذه املرحلة يكون الشخص مدرك التأمل: .2

إيصال  حية علىأم الفوائد. فيجب أن تعمل املنظمات غير الرب أهمية التكاليفاألكثر  ما هوويستطيع تحديد 

صحة مثال قررت سارة أنها تريد أن تتمتع ب أو التركيز على تقليل تكاليف تغيير السلوك. كفوائد تغيير السلو 

جيدة وبالتالي تحتاج إلى إنقاص الوزن. تشمل فوائد فقدان الوزن الشعور بالصحة وتناول الطعام بشكل 

 ارية وممارسة الرياضة سيستغرق وقتا وجهدا أن حساب السعرات الحرالكنها تعلم أيض أفضل،

لم  اإلجراءات ولكنه ذيكون الشخص قد اجتاز عملية اتخاذ القرار وهو مستعد التخا املرحلة،التحضير: في هذه  .3

قررت سارة اتخاذ إجراء واستخدام خطة نظام غذائي وممارسة الرياضة. فقد تحتاج املنظمات   يفعل ذلك بعد.

 .هغير الربحية إلى تشجيع شخص مثل سارة وتعزيز الثقة بالنفس لدي

 اإلجراء: في هذه املرحلة يقوم الشخص بالتغيير مثال تقوم سارة بتنفيذ برنامجها الغذائي. .4

كغ من وزنها وتشعر  18املحافظة: في املرحلة يحاول األشخاص الحفاظ على السلوك الجديد. مثال فقدت سارة  .5

 لذلك تحتاج على الحفاظ على هذا السلوك الجديد بالحيوية

 تحفيز جيل األلفية على التطوع: 

. على الرغم من أن لديهم العديد من الخصائص اإليجابية 2888و  1808جيل األلفية هم أولئك الذين ولدوا بين عامي 

والسلبية )كما هو الحال مع جميع مجموعات األجيال(، إال أن إحدى السمات اإليجابية تتمثل في اهتمامهم بالقضايا 

ن إال أنه أظهرت بعض األبحاث أ. ا إلى حٍد ما كما تشير بعض الدراسات ل جيل األلفية إلى أن يكون خيريييم. االجتماعية

باب توصلوا إلى أن الرجال يتطوعون ألس حيثهناك بعض االختالفات املهمة بين الجنسين فيما يتعلق بدوافع التطوع. 

وهذه نتيجة مهمة ألن العديد من  تدعم هذا االفتراض. ومع ذلك ، فإن النتائج ال مهنية والنساء ألسباب اجتماعية.

 من ذلك ، وجد الباحثون أن "التعبير 
ا
املنظمات غير الربحية تصمم رسائل غير فعالة بناءا على افتراضات خاطئة. وبدال

القدرات  ة وممارسةوجاء الدافع وراء "تعلم مهارات جديد عن القيم املتعلقة باإليمان واإليثار" كان أهم دافع لكال الجنسين

ذلك ، كانت دوافع  لكال الجنسين. ومع  وجاء "تطوير وتعزيز مهنة الفرد" في املرتبة الثالثة  غير املستغلة" في املرتبة الثانية ،

 .القيمة واثبات الذات أكثر فاعلية عند اإلناث منها تجاه الذكور من الجيل
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 استخدام التفكير التصميمي للتأثير االجتماعي

 ذا ليسلكن هاستخدام قضايا مثل العوامل الديمغرافية )التركيبة السكانية ( والتخطيط النفس ي أمر مهم ،  د يكون ق

   بديل لقضاء وقت ممتع مع األشخاص الذين يحاولون التعاطف مع مواقفهم.

 يحتوي التفكير التصميمي على عدة مكونات أساسية:

 ، عقلية التصميم أمر حتمي. 
ً
 أوال

األشخاص الذين يستخدمون إطار عمل التفكير التصميمي لفهم األشخاص وحل مشاكلهم التحيز تجاه  من يتطلب

 من التحدث عن العمل، والتجريب ،
ا
مجموعة متنوعة من األشخاص للمشاركة ، والتركيز  إحضار، و هوإظهار الحل بدال

 الشديد على األشخاص.

 ا ، البحث القائم على التعاطف ضروري.ثاني

م ا احتياجاتهم ونقاط ضعفهحق لنفهم-كانوا عمالء أو متطوعين أو متبرعين  سواء-يجب أن نقض ي الوقت مع األشخاص  

  .ثم نأخذ تلك املعلومات ونحللها بطريقة مفيدة للتوصل إلى حلول 

ا ، بمجرد إنشاء الحلول املحتملة ، يجب 
ً
أن   تالي يمكنوبال. من املستخدمين الرئيسيين البحث في التغذية الراجعةثالث

 الحلول كأساس للتكرار والتغيير. تمون 

مات بشكل خاص للمنظمات غير الربحية ومنظ اإلنسان مناسبينويعتبر التفكير التصميمي والتصميم املتمركز حول 

التي  مشكالتلل االتفكير التصميمي مناسب تمامويعتبر يقوم بالتركيز على األشخاص واحتياجاتهم.  ألنهالتأثير االجتماعي 

 ييمكن أن  وبالتالي. تتعامل معها املنظمات غير الربحية
ا
ستراتيجي لتخطيط اال لللتجزئة واالستهداف وكذلك  كون فعاال

 وتطوير البرامج.
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