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 املحاضرة األولى: املفاهيم األساسية في املنظمات غير الربحية

 تتصدر حيث املتقدمة، الدول  في اإلعالم وسائلو  الحكومات، قبل من متزايد اهتمامالربحية محور  غير املنظمات تعد

غير  القطاع شهد ولقد .املعاصرة االقتصاديات في الخيري  العمل تمثل وهي واالقتصادية والسياسية العامة االهتمامات

معظم  في الوطنية الثروة من مهما حيزا والتطوعي الخيري  النشاط يحتل حيث ،املاضيين القرنين في متسارعا نموا الربحي

 املنظمات من واسعةما يحتويه من شبكة وب كثيرة اجتماعية خدمات من يوفره وبما أصول، من يملكه بما املجتمعات

 رعاية األسرة، اإلنسان، حقوق  ،يالعلم البحث البيئة، الثقافة، الصحة، كالتعليم، عدة حيوية مجاالت في الخدمية،

 .غيرهاو  الدولية واملساعدات الطفولة

 تصنيفاتال من يحص ى ال عدد وهناك الحكومية غير واملنظمات املدني املجتمع باسم أيضا الربحية غير املنظمات تعرف

 على"( الربح)" الفائض بإنفاق قانونا وملزمة الذاتية باإلدارة تتمتع وطوعية خاصة منظمات هي السياق، حسب األخرى 

 الثالثة العقود مدى وعلى املنظمات هذه شهدت ولقد.  املدراء أو العاملين أو األعضاء على توزيعها من بدال مهمتها متابعة

 االجتماعية للخدمات متزايد وبشكل أساسية مزودة أنها وبما. واالقتصادية االجتماعية أهميتها حيث من كبيرا نموا املاضية

 االقتصادية مةالقي وتوليد اإلجمالية العمالة من كبير جزء تجمع فإنها الرئيسية، والثقافية والتعليمية الصحية والرعاية

 إطار في ضاأي الحكومية غير واملنظمات الربحية غير املنظمات مكانة نمت فقد متزامن وبشكل. العالم من كثيرة أجزاء في

 .القيم وتعميم األقليات، مصلحة وإعالء االجتماعية، واملشاركة املدنية املشاركة

 القطاع، ذاله العالمي االنتشار إلى وأدى الربحية غير املنظمات على الضوء سلطت املدني املجتمع مفاهيم ظهور  عودة إن

 الدعم عن والتعبير اإليجابي السياس ي الخطاب ازداد بينما. والتوقعات التحديات من جديدة مجموعة أيضا جلب ولكنه

 أهمية جاءت وقد  .اإلدارة وفضائح السلوك لسوء الناقدة اإلعالمية والتغطية العام التدقيق ازداد كذلك للقطاع،

 ركزت ثحي الربحية غير املنظمات تفعله أن ينبغي وما يمكن ما حول  التوقعات من متنوعة مجموعة مع األكبر السياسة

 كثرأ تكون  أن املتوقع من والتي الربحية، غير الخدمات تقديم على االهتمام والحوكمة الجديدة العامة اإلدارة مفاهيم

 .للربح الهادفة البدائل من بالثقة جدارة وأكثر الحكومية اإلدارات من كفاءة

 املال رأس خلقل كركيزة تعمل حيث االجتماعي، التماسك لتحقيق رئيسية آلية أنها على الربحية غير املنظمات إلى ينظر كما

 لتحديد حكومي وكهدف للتركيز جديد كمجال االجتماعي االبتكار يبرز وأخيرا،. املجتمع مرونة في واملساهمة االجتماعي

 تجد ذلك، على وبناء  .الراسخة العامة للمشاكل مرونة أكثر استجابات لبناء نطاقها وتوسيع وتدقيقها الجديدة الحلول 

 . دائما ةبسهول بينها التوفيق يمكن ال التي املختلفة، األدوار من متنوعة مجموعة في نفسها الربحية غير املنظمات

 مرحلة في نيةاملد األنشطة رؤية تتعارض قد والتماسك؟ االجتماعي واالبتكار الخدمات توفير بين الجمع يمكن كيف ولكن

 لتصوراتا إن. االجتماعية واملؤسسات الربحية غير الخدمات مزودي بين والتنافسية التعقيد املتزايد اإلدارة واقع مع ما

 وخطر العامة األمل خيبة إمكانية معها تجلب التنظيمية والحقائق الجديدة السياسية الرؤى بين تطابق عدم وجود عن

 الباملط حول  طريقهم يجدوا أن الربحيين غير املدراء على الصعب من يجعل بدوره وهذا.  العنيف السياس ي الفعل رد

 اهتمام ادةزي هناك كان التطورات، هذه في الكامنة التحديات وملعالجة. يواجهونها التي والتناقضات الجديدة والتوقعات
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 لبط أدى وقد. الربحية غير املنظمات بخصائص خاصة معارف هي والتي والتدريب واملهارات املعرفة إدارة إلى وحاجة

والذي  الربحية غير الدراسات لحقل السريع االنتشار إلى العالمي الصعيد على واملاجستير الجامعي املستويين على الطالب

 ة،واإلدار  واألعمال العامة، السياسة مدارس شبكة املجال وقاد هذا يدخلون  الذين الدكتوراه طالب عدد زيادة بدوره عزز 

 .9102 عام في العامة األعمال تعليم في أساس ي كعنصر الربحية غير بالدراسات لالعتراف

 لعامةا اإلدارة مجال في سيما ال املاض ي، العقد مدى على الربحية غير لإلدارة العليا الدراسات برامج انتشار دعم تم وقد

 ديدةالج العامة اإلدارة أثارت وقد. نفسها العامة اإلدارة من أو األعمال عالم من إما تنبع مختلفة ومفاهيم أفكار خالل من

 فعالية،ال مقابل والكفاءة املخرجات مقابل النتائج بشأن مخاوف العام بالقطاع املرتبطة التعاونية الحوكمة وحديثا

 تهلكين،املس نحو التوجه زيادة فإن التجارية، األعمال جانب ومن. الربحية غير لإلدارة األداء وقياس املحاسبة إلى إضافة

 ترنح تلفة،املخ والضغوط املفاهيم هذه بين. املجال هذا دخلت قد االجتماعية األعمال وريادة للتسويق، اإلدارية واملفاهيم

 التحول و  املجتمعية جذورها فقدان خطر الربحية غير املنظمات تواجه ناحية، فمن: ضيقة حافة على الربحية غير اإلدارة

 نظري ذلك، على وعالوة. أخرى  ناحية من التجارية باألعمال شبيهة تصبح أن أو الحكومة لسياسات منفذين مجرد إلى

 لربحيةا غير للمنظمات محتمل تهديد أنها على حديثا الناشئة الهجينة واألشكال االجتماعية املؤسسات إلى البعض

 . التقليدية

 الربحية غير املنظمات تعريف

 بالربح تعود ال وخدمات سلع انتاج أجل من تتأسس اجتماعية تشكيالت"  بأنها الربحية غير املنظمات املتحدة األممتعرف 

 "مؤسسيها على الدخل أو

 Johns Hopkins Comparative األمريكية املتحدة الواليات في هوبكنز جونز " بجامعة العامة السياساتيعرف معهد 

 وطابعها وأنشطتها رتها إدا ضبط في ذاتية بمحكومية تتمتع فعال مؤسس ي بناء ذات منظمات بأنها الربحية غير املنظمات

 عن عبارة وهي املؤسسين، على بالفائدة يعود ال ربحي غير نحو على العائدات وتوزيع الحكومات، عن املنفصل الخاص

 ككل، باملجتمع واالرتقاء والبيئة البشرية املوارد تنمية إلى وتسعى الربح إلى تهدف ال املحلي املجتمع أبناء من أنشئت وحدات

 .حقوقه على الحصول  من وتمكنه

 من مجموعة " بأنها ربحيةال غير املنظمات  )اإلسكوا( ا آسي لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة تقرير عرف كما

 بتحقيق أو العام، بالصالح تتعلق جماعية منافع تحقيق إلى تسعى التي للربح الهادفة غير اإلدارية التطوعية املنظمات

 املعايير ضمن ذلك إلى يضاف الذاتية، واإلدارة الذاتي باالستقالل وتتسم العام، الصالح مع يتناقض ال بما دها ار أف مصالح

  عليه املتفق
 
 .حزبية سياسية أنشطة إطار في تحركها وعدم إدارتهما، مجالس على أرباح أية توزيع عدم عامليا
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 :الربحية غير أبعاد املنظمات

تستند معظم املنظمات غير الربحية إلى القيم ولها أساس معياري متميز. يمكن أن تكون هذه القيم دينية  .0

وسياسية وإنسانية وأخالقية وحتى باطنية للغاية. إن تحقيق هذه القيم هو سبب وجود املنظمات غير الربحية. 

ة املنظور اإلداري، يمكن أن تكون تمكيني يمكن أن تكون هذه القيم متأصلة بعمق في املنظمة، ودورها معقد: من

 أو مقيدة ، أو حمائية أو خانقة ، أو قيادية أو مضللة ، وكذلك محفزة أو مشتتة.

إلى حد أكبر من شركات األعمال واإلدارات العامة، تتمتع املنظمات غير الربحية، وتخضع لوجود وتأثير أصحاب  .9

واملوظفين واملتطوعين واملستخدمين والعمالء واألعضاء واملمولين من املصالح املتعددين. ويشمل ذلك األمناء 

القطاعين العام والخاص والوكاالت التنظيمية وغيرها الكثير. يمكن أن يكون ألصحاب املصلحة هؤالء توقعات 

بح صمختلفة جدا بشأن العمليات واألداء غير الربحي الذي يعكس األسس املعيارية لكل منهم. ونتيجة لذلك، ت

 العديد من املنظمات غير الربحية منظمات سياسية بطبيعتها. 

إن إدارة املنظمات غير الربحية تعني إدارة عدد مصادر دخل  من إيرادات السوق أو شبه السوق إلى رسوم  .3

العضوية واملبيعات، ومن أشكال مختلفة من التحويالت من الحكومة والعقود معها إلى أنواع مختلفة من 

النقدية والعينية للممولين الخاصين، إلخ. وفي الوقت نفسه، فإن آليات األسعار، وهي أفضل مؤشرات  التبرعات

األداء، غائبة، مما يعني أن املنظمات غير الربحية تدير تدفقات متعددة لإليرادات في ظل عدم اليقين بشأن 

 األداء.

ات غير الربحية محفزة بشكل أساس ي بالتضامن القائم مع التعقيدات اإلدارية والحوكمة الناتجة عن ذلك، فإن املنظم

على قاعدة القيم املعيارية بدال من الدوافع الهادفة أو املادية. تتمثل املهمة الرئيسية للمدير غير الربحي في الحفاظ على 

تبارات زدحام باالعالخصائص املميزة ملنظماتهم من أجل حماية النواة القائمة على القيمة للمنظمات غير الربحية من اال 

 السياسية والضروريات االقتصادية املهيمنة في كثير من األحيان.

  الربحية غير املنظمات مجاالت عمل 

 والخدمات االجتماعية الفقر ومعالجة واأليتام، واملسنين، واألسرة، التطوع ببرامج يهتم :االجتماعي املجال .0

 .والسكانية

 .وتدريبها والقيادات الكفاءات وتأهيل للمنظمات املؤسس ي بالبناء يهتم :املؤسس ي املجال .9

 .التثقيفية والوقائية الصحية والبرامج واألدوية الطبية األجهزة وتوفير املرض ى برعاية يهتم :الصحي املجال .3

 .ونشرها العلمية األبحاث ودعم املوهوبين ورعاية الفئات بتعليم يهتم :التعليمي املجال .4

 .لهم املادية وتحسين الحالة الجدوى  دراسات وإجراء منتجاتها، وتسويق املنتجة، باألسر يهتم :االقتصادي املجال .5
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 الربحية غير املنظمات خصائص

 تتمتع املنظمات غير الربحية بالخصائص التالية:

 على قائم بشري  و إداري  مكون من جهاز هيكلي تنظيم أو غير الربحية مؤسسة املنظمة تعتبر: النهج املؤسساتي .0

 األعضاء فمختل بين واملهام األعمال تتوزع الدولية، والهيئات املنظمات باقي عن يختلف تجعله ال قواعد و أسس

 من ثيرك في وجودها تفرض هاوجعل والنفوذ القوةمما أعطاها  الدول، كثير من في فروع و مقر لها منظم، بشكل

 .الكبرى  الدول  في خصوصا العالم، دول 

 دعائم على وتم تأسيسها وهذا هو مبدؤها  الربح، إلى تحقيق عملها في تهدف غير الربحية ال فاملنظمات: التطوعية .9

 .التضامن و املساعدة و التعاون  في الرغبة من أصال الناش ئ التطوعي الجماعي العمل

 ملمارسة جو لها يوفر وهذا جماعة أو فرد أو حزب أو جهة ألي منظمة أي تبعية عدم حالة في أي: االستقاللية .3

 إلداري،ا السياس ي، االستقالل،ب وتتمتع و لغيرها، خضوعها عدم و أهدافها بتحقيق لها يسمح و الحيوي  دورها

 .األخرى  الخصائص إلى باإلضافة املالي،

 فكلما كل،ك املجتمع داخل الجغرافي انتشارها لكوكذ املنظمة داخل التنظيمية املستويات تعدد نتيجة: التعقيد  .4

 عضويتها حجم زاد أعضائها عدد زاد

 لماك سليمة النزاعات هذه كانت فكلما. أدائها مستوى  على تؤثر املنظمة داخل نزاعات وجود عدم أي: التجانس .5

  املنظمة، داخلالتجانس و  الوفاق إلى ذلك أدى

 ملنظمةا استطاعت فكلما واملحلية، الدولية التطورات مع التكيف على املنظمة قدرةأي : التكيف على القدرة .6

 ربما و هاعلي القضاء إلى يؤدي تكيفها عدم و جمودها ألن الفعالية تحقيق إلى ذلك أدى كلما لبيئةا مع التكيف

 وفقا ظمةاملن استمرارية أي جيليأو  طويلة مدة املنظمة استمرارية زمني أي التكيف هذا يكون و  .فعاليتها نقص

  أنشطتها مستوى  على تعديالت إحداث على املنظمة قدرة أي وظيفي أو األجيال لتعاقب
 
 .لجديدةا لظروفلتبعا

 أنواع املنظمات غير الربحية

 : التالية ةالثالث األنواعولكن بشكل عام ال تخرج عن  حصرها معها بيصع درجة ل العالم في الربحية غير املنظمات تتنوع

 سانيةإن ذي صفة من أجل عمل معينة غير ملدة معين مال بتخصيص تنشأ التي وهي: الخاصة الخيرية املنظمة .0

 وتقتصر املادي، قصد الربح دون  العام النفع أو والرعاية البر أعمال من آخر عمل ألي أو فنية، أو علمية أو

 .نظامها وفق معينين وذلك أشخاص في عضويتها تنحصر أو معينة جهات أو أفراد على منفعتها

 افيةأو الثق التعليمية الخدمات وكذلك عينا أو نقدا االجتماعية الخدمات تقديم إلى تهدف :الخيرية الجمعية .9

 .املادي الربح على الحصول  هدفها يكون  أن دون  اإلنسانية بالخدمات عالقة له مما الصحية أو

 تحقيق بغية بإنشائها األفراد يقوم منظمة أو جمعية كل وهي :العامة الصفة ذات الخيرية والجمعيات املنظمات .3

 حقيقت تستهدف أنها في أهميتها وتتجلى املدني، للدفاع جمعية أو األيتام لرعاية دار إنشاء مثل عامة، مصلحة

  .العامة اإلدارات شأن ذلك في شأنها العامة املصلحة

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

- 5 - 

 : هي أنواع أربعة تتضمن أخرى  تقسيمات ويوجد

 .حكوميوتمويل  تشريع يضمها: حكومية منظمات .0

 .الخاصة الخيرية الجمعيات مثل األهاليويمولها  األهلية بالجهود تقوم: أهلية منظمات .9

 .ألهالياو  الحكومة وتمويلها إدارتها في يشترك: مشتركة منظمات .3

 .املتحدة لألمم التابعة واملنظمات اليونسكو منظمة مثل االجتماعية الرفاهية منظمات وهي: دولية منظمات .4

 ةيوالحكوم األعمال ومنظمات الربحية غير املنظمات بين الهيكلية االختالفات

 غير املنظمات بتميز الشعور  على املحافظة هو الربحية غير اإلدارة ومدرس ي الربحية غير لإلدارة الرئيس ي التحدي إن

 تكميلية القاتع في معها تنخرط ما كثيرا والتي الحكومية، واملكاتب التجارية الشركات عن هيكليا تختلف حيث. الربحية

 املواردو  واملخرجات املوضوعية الوظائف متضمنة الرئيسية األبعاد من عدد خالل من االختالفات هذه تبدو. تنافسية أو

 الحكومة متهت تحديدا، أكثر وبشكل. أخرى  أمور  بين من العمل وتحفيز واملشاركين واملساءلة واألهداف التوزيع ومعايير

 تلبيها ال التي األساسية االحتياجات وتوفير املوارد توزيع إعادة خالل من حد أقص ى إلى العام االجتماعي الرفاه بتحسين

 تسابقامل مشكلة بسبب الخاص القطاع من تقدم ال بحتة وغير بحتة جماعية أو عامة سلع هي واملخرجات. األخرى  الجهات

 يسيانالرئ املعياران هما االجتماعية والعدالة املساواة إن. اجتماعيا فعالة غير حلول  إلى السوق  توريد يؤدي حيث أو الحر

 .العام القطاع من املقدمة والخدمات السلع لتوزيع

 يتم. الخاصة لسلعا إنتاج خالل من للمالكين األرباح تعظيم في املتمثل الرئيس ي الهدف تحقيق إلى الخاصة الشركات تسعى

 الربحية يرغ املنظمات تهدف. التبادل عالقات على التوزيع ويقوم والطلب العرض بين التفاعل خالل من اإلنتاج تنظيم

 ومحبو والطالب املشردون  املثال، سبيل على) العمالء مجموعات فوائد أو األعضاء على املرتكزة القيمة تعظيم إلى عادة

 بين تضامنال على التوزيع ويعتمد الجماعية السلع أو النادي بخصائص إما املنتجات تتمتع(. املنتسبين ووفاء األوبرا

 من فرهتو  ما لدعم ذلك تفعل ولكنها خاصة، سلعا أيضا الربحية غير املنظمات وتنتج. العمالء مجموعات مع أو األعضاء

. أيضا املالية املوارد ابه تولد التي الطريقة في رئيسيا اختالفا الثالثة القطاعات في املنظمات تختلف وبالتالي. جماعية سلع

 األعمال ركاتش تستخدم. الضرائب فرض في الحكومة سلطة خالل من إلزامية بطريقة الغالب في العامة املكاتب تمويل يتم

 على عادة الربحية غير املنظمات تعتمد ذلك، من النقيض وعلى .السوق  أسعار فرض طريق عن التجارية التمويل وسائل

 .العامة واإلعانات واملستحقات املانحة املوارد

 يمكن ةومحدد واضحة أهداف بوضع األعمال لشركات األساس ي الربح مقياس يسمح الهيكلي، التنظيمي املستوى  وعلى

 القرار خاذات يتم. رسمي وهيكل بوضوح محددة مهام إلى العالية األهداف خصوصية تترجم. بسهولة وقياسها رصدها أيضا

 املقام في اأيض أمامهم مسؤولة الشركة تكون  الذين املساهمين أو باملالكين املسيطرة السلطة وتناط أسفل إلى أعلى من

 معقدة فويضاتوالت األهداف إن. النهائية للنتائج واضح مقياس إلى الحكومية املكاتب تفتقر ذلك، من النقيض وعلى. األول 

 املصالح تجماعا تدخالت وكذلك األحيان بعض في واملتضاربة املتغيرة السياسية الضرورات بسبب واحد آن في وغامضة

 في اخبين،الن أمام املطاف نهاية في مسؤولة العامة اإلدارات كون  مع املراقبة وموضع الخارجية املساءلة وتنقسم. الخارجية
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 تفتقر لعامة،ا اإلدارات غرار على. للناخبين كوكالء يعملون  الذين املنتخبين باملسؤولين منوطة املباشرة الرقابة أن حين

 نضمي وقد وغامضة، النطاق واسعة تكون  أن إلى املهام وتميل. واضحة أساسية خطوط إلى أيضا الربحية غير املنظمات

 من عةوواس معقدة حزمة إلى تقود التي األسباب من متنوعة ملجموعة ويدعمونها املنظمة إلى املصلحة وأصحاب األعضاء

  .األهداف

 ةيوالحكوم األعمال ومنظمات الربحية غير املنظمات بين الهيكلية االختالفاتيبين  التالي الجدول و 

 شركات األعمال    منظمة غير ربحية    الجهة الحكومية    

 تعظيم األرباح تعظيم فوائد األعضاء أو العمالء تعظيم الرفاه االجتماعي الوظيفة املوضوعية

 السلع الخاصة النادي/السلع الجماعية السلع العامة الجماعية املخرجات

 تجاري  تبرعي )ضرائب(الزامي  املوارد

 تبادل تضامن عدالة معايير التوزيع

 محددة وواضحة معقدة ومنتشرة معقدة وغامضة األهداف

 املالكون /املساهمون  أعضاء الناخبون  املساءلة

 )االحتياجات االقتصادية( شبه طوعي تطوعي إلزامي تلقائي املشاركون 

 مادي تضامني/هادف هادف الحافز

 

 األهلية، تطلباتم وتعطى ،(املواطنة) تلقائية تكون  ما عادة الدولة في املشاركة فإن التنظيميين، باملشاركين يتعلق وفيما

 مثل ،العامة اإلدارات أنواع بعض في. االستحقاقات على للحصول  العام القطاع إدارات على أيضا نفسه الش يء ينطبق

 طوعية، مالاألع شركات في املشاركة وتكون . أيضا إلزامية املشاركة تكون  أن يمكن أو تكون  الجيش، أو السجون  أو املدارس

 أيضا ويمكن .بحتة طوعية الربحية غير املنظمات في املشاركة تكون  ما عادة. تقتضيها االقتصادية االحتياجات كانت وإن

 ظيميةالتن املوضوعية الوظائف على تعتمد إدارية فرز  عملية أنها على العمل في باملشاركة املتعلقة الخيارات فهم

 .املتصورة والحوافز والدوافع الفردية والتفضيالت

 وتهيمن. الهادفةو  التضامنية، املادية، الحوافز وهي املقابل التنظيمي واملنطق الحوافز من أنواع ثالثة يوجد أساس ي بشكل

 املشاركين بتجذ الحكومية اإلدارات أن حين في التجارية الشركات على والنقدية، امللموسة املكافآت مثل املادية، الحوافز

 ذلك، من لنقيضا على. باألهداف املتعلقة امللموسة غير املكافآت هي والتي الهادفة للحوافز أكبر بشكل يستجيبون  الذين

 الحوافز نولك نفسه، االرتباط فعل عن ناتجة ملموسة غير تضامنية بحوافز الربحية غير املنظمات من العديد ترتبط

 (.ساناإلن حقوق  وحمالت والسياسية، الدينية الجماعات املثال، سبيل على) أيضا املشاركين تحفز ما غالبا الهادفة
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