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 الربحية غير للمنظمات التسويقية االستراتيجية: الخامسةاملحاضرة 

 مقدمة 

التخطيط د ويع ه.هذا التوج   تحقيق إلىالخطة االستراتيجية  وتهدفه ج  ألي نوع من املنظمات أن ينطلق بدون تو  ال يمكن

ن القادة من اتخاذ قرارات تنظيمية 
ّ
يين املتغيرات البيئية املهمة وأصحاب املصلحة األساس تراعياالستراتيجي إطار عمل يمك

 بدون  في املنظمة.
ً
 أو هادفا

ً
جاهات عميق ملا يجري حول املنظمة كاتالفهم الال يمكن أن يكون التخطيط االستراتيجي فعاال

تطوعين املحتملين واحتياجات املجتمع وامللف الشخص ي لألشخاص الذين سيستخدمون وخصائص املتبرعين وامل

 و ذو فاعلية.و  خدمات املنظمة.
ً
 و ذكيا

ً
  يتم تطوير الخطط بطريقة هادفة ومتسقة تجعل تصميم املنظمة جيدا

 :القرار التخاذ عمل إطار االستراتيجي التخطيط يشكل كيفاملثال التالي يوضح 

 يةتلب على يعمل في الواليات املتحدة مدني حي في صحي الذي هو مركز  Jasper Health Centerسبر للصحة  حالة مركز جا

 تاالحتياجا من العديد هذا املركز بتلبيةيقوم  .اإلسبانية األصول  ذوي  من املنخفض الدخل ذوي  مجتمع احتياجات

 لنساءل الوالدة قبل والرعاية( اللقاحات ذلك في بما) الخامسة سن دون  واألطفال للرضع الوقائية الرعاية مثلالصحية 

  الشباب سن في هم ملن الوقائية والرعاية
ً
 أنه للمركز إال حدودةامل واردامل . بالرغم منالعقلية الصحية واالستشارات تقريبا

 كما يلي : االستراتيجية الخيارات بعض اتخاذ اإلدارة على يجبلذلك  االحتياجات هذه كل تلبية في يرغب

 في نجاحال عدم احتمال سيواجه لكنه( خططه كل تنفيذ) ش يء بكل القيام الصحي جاسبر مركز يحاول  أن يمكن .1

 .االحتياجات هذه من أي تلبية

 .استراتيجي خيار أفضل لتحديد نفسها واملؤسسة البيئة تقييم تتضمن عملية خالل من املركز عملي أن يمكن أو .2

  يجب طرحها للمساعدة في اختيار القرار االستراتيجي هي:بعض األسئلة التي وهناك  .3

  للسكان؟وما هو امللف الصحي  واالقتصاد،كيف يبدو املجتمع من حيث التركيبة السكانية 

  وأي منها 
ً
 مفقود؟أي من هذه االحتياجات هو األكثر إلحاحا

  املالية؟ما هي موارد املركز 

  البشرية؟ما هي موارد املركز 

  ؟ما الذي يقوم به بشكل جيد
ً
 نسبيا

  وتحسينه؟ما الذي يحتاج إلى العمل عليه 

  التخطيط االستراتيجي يمكن أن يساعد املنظمة غير الربحية في االستعداد للمستقبل باستخدام العملية التالية:ف

 تحديد االتجاهات في البيئة الخارجية وكيف ستؤثر على املنظمة واملنافسين واملتعاونين. .1

 فحص نقاط القوة والضعف في املنظمة بناًء على عروضها الحالية باإلضافة إلى تاريخها. .2

 تحديد البدائل االستراتيجية وتحليل إيجابيات وسلبيات هذه البدائل. .3

 تحديد االتجاه. .4
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 تفعيل الخطوات الالزمة لتحقيق األهداف. .5

هناك بيقه. و تط قاومةمعلى الرغم من أن معظم املنظمات تدرك أهمية التخطيط االستراتيجي إال أن العديد منها يستمر في 

 سرعة وقت،الضيق كالعديد من األسباب التي تجعل املنظمات ال تأخذ الوقت الكافي للقيام بالتخطيط االستراتيجي 

ليس لديها  بعض املنظمات حيث أنلها ناحيتان مختلفتان فقضية الوقت . بالنسبة لالتغيير ، نقص الخبرة ، نقص املال

عتقدون أن يخذون الوقت الكافي للقيام بذلك و الوقت الكافي إلجراء التخطيط االستراتيجي إذ ينشغل القادة واملدراء وال يأ

خطيط لقادة اآلخرون أن إجراء التيعتقد ا. في حين املهمة تعيق تحقيقموظفيهم مشغولون للغاية وال يمكنهم أخذ أي موارد 

االستراتيجي مضيعة للوقت ألنه أكاديمي للغاية وأن أي خطة يتم إنشاؤها ستحد من اتجاه املنظمة أو األسوأ من ذلك أن 

 .لخطة في درج أو على القرص الصلب لجهاز الكمبيوتر دون أن تكون مفيدة ألي شخصاتوضع 

 ألن العديد من القادة يعتقدون أن األشياء تتحرك بسرعة كبيرة بحيث ال معنى  سرعةيمكن أن تكون و 
ً
التغيير مشكلة أيضا

إلضاعة الوقت في محاولة مواكبة ذلك و هذا ينطبق بشكل خاص على التكنولوجيا و ترفض بعض املنظمات اعتبار وسائل 

 لتعلمها ألنها تتغير بسرعة كبيرةالتواصل االجتماعي أداة مفيدة ألنها ال تفهمها وال تريد أن تأخ
ً
 .ذ وقتا

ا نقص في الخبرة املطلوبة إلجراء عملية التخطيط االستراتيجي و هذا ينطبق بشكل خاص يمكن أن يكون هناك أيضكذلك 

 على املوقف قد ال يكون لدى املنظمة. على املنظمات غير الربحية الصغيرة التي لديها موظف واحد أو اثنان فقط
ً
 اعتمادا

 و . على القيام بهذه العملية قيادة فعالة أو مجلس إدارة قادر
ً
ير غلعديد من املنظمات فايتعلق األمر باملال عندما أخيرا

تشعر أنها تستطيع إنفاق أموال املتبرع على استشاري إلجراء التخطيط االستراتيجي أو ربما تشعر أنه ليس لديها  الربحية

وفي الواقع ال يرغب العديد من املانحين في تمويل التخطيط أو بناء  .باهظة الثمن املال لدفع تكاليف أبحاث التسويق

 من ذلك يفضلون تمويل البرامج والخدمات
ً
وللحفاظ على الصفوة الجيدة للممولين فإن العديد من  .القدرات وبدال

 .اتهاتيجي( أو ال تبلغ عن نفقفي النفقات العامة )بما في ذلك التخطيط االسترا تخفضاملنظمات غير الربحية إما أن 

 عملية التخطيط االستراتيجي

وهناك الكثير من التداخل بين الخطة  مفيد للغاية ومعظمها االستراتيجيةهناك العديد من الخطوط العريضة للخطة 

يلعب حيث  .فعالة االستراتيجيةعناصر أساسية يجب مراعاتها إذا كانت الخطة  يوجدوخطة التسويق ولكن  االستراتيجية

 ويكفي القول بأن الوصول إلى جميع أنواع املعلومات 
ً
 هاما

ً
طيط قبل تحديد عملية التخ. خطوة أساسية يعتبرالبحث دورا

 استراتيجيةور تمرين جيد لتقييم تطوهذا يعتبر  االستراتيجي يجب على املنظمة غير الربحية تقييم استراتيجيتها الحالية

بمجرد اكتمال هذه الخطوة تبدأ عملية التخطيط االستراتيجي و تحتوي الخطة على و . االستراتيجيةاملنظمة وفعالية تلك 

  خمسة مكونات رئيسية:

  الرسالةتحديد. 

  الحالةتحليل. 

 .تحديد األهداف 
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  بما في ذلك األسواق املستهدفة ، والتجزئة ، واملزيج التسويقي(التسويقية  االستراتيجيةتطوير( 

  والتقييم والرقابة.التنفيذ 

: تحديد 
ً
 املنظمةرسالة أوال

 الرسالة على: يتضمن إعالن و األول من الخطة االستراتيجية  هي املحور  رسالة املنظمة

 ما هي املنظمات وما تفعله  .1

 سبب وجود املنظمة  .2

 .هم الذين يستفيدون من خدمات املنظمة من .3

 هذا قرار  ويعتبر
ً
ة تكون لتلبية حاجة ملح تم تطوير العديد منهاوقد  املنظمات غير الربحية،بالنسبة للعديد من ا سهال

لرسائل ا يمكن أن تكون  رسمية. رسالةا للمؤسس. هناك فرصة جيدة أن يكون ملعظم املنظمات غير الربحية شخصية جد

عدالت السرطان ، أو زيادة م معالجة مشكلة املشردين في املدينة ، أو املساعدة في وقف االتجار بالبشر ، أو مساعدة مرض ى

 عبيرالتبشأن التطوير و  ةوأن تكون هادف الرسالةتلك  توضيحمن األهمية بمكان  .على األقل للمستوى الثالث محو األمية

 Center forمركز تحويل الحياة  قادت رسالةمن السهل أن نرى كيف  املثال،تقود بقية الخطة. على سبيل  الرسالةألن 

Transforming Lives .عاما، قدمت املنظمة  113على مدى حيث  إلى تغيير اسم املنظمة بالكامل وتغيير عالمتها التجارية

. Tarrant للنساء واألطفال في مقاطعة تارانت ملكافحة الفقربرامج علنية  (CTL) املعروفة اآلن باسم مركز تحويل الحياة

، داخلي للنساء الفقيراتال وقدمت خدمات السكنتكساس ،  لشابات املسيحيات فيلكأول جمعية  1091تأسست في عام 

 & YWCA Fort Worth ، غيرت اسمها من 2915، وفي عام 1039وتوسعت لتشمل رعاية األطفال لألمهات العامالت في 

Tarrant County  النساء ينقل مركز تغيير الحياة  بشكل أكثر وضوحا. واليوم رسالتهاإلى مركز تحويل الحياة للتعبير عن

 : الالتي لديهن أطفال من الفقر إلى اإلمكانية من خالل

 خدمات املشردين: مأوى للمشردين في املوقع للنساء ومنازل خارج املوقع للعائالت. .1

 التعليم في مرحلة الطفولة: توفير التعليم املجاني أو املدعوم في مرحلة الطفولة املبكرة لألسر الفقيرة واملشردة. .2

 : التدريب املالي الفردي والبرامج األخرى لتعزيز االكتفاء الذاتي املالي.ةصادياالقت التعبئة .3

 وذلك :  .والتحديث بمرور الوقت املراجعةومع ذلك، هناك فرصة جيدة ألن يحتاج بيان الرسالة إلى 

  أوال، قد يكون عاما جدا، وبالتالي قد ال يميز املنظمة عن غيرها. .1

ولنتأمل هنا مشكلة الحصول   قد ال يلتقط القضية الحقيقية التي تحتاج إلى معالجة.ثانيا، قد يكون واسعا جدا.  .2

هناك العديد من األفكار التي يمكن النظر فيها ، بما في ذلك التوجيه ، وبرامج اإلثراء بعد فعلى تعليم جيد. 

 والرسالة يجب أن تحافظ على هدف املنظمة املدرسة.

 للغاية بحيث ال تسمح بالنمو أو األفكار الجديدة. محدودةثالثا، قد تكون الرسالة  .3
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4.  
ً
سنوات من اآلن، أين يجب  5ينبغي للرسالة أن تنظر في املستقبل. هل تغيرت املنظمة بمرور الوقت؟ وبعد  رابعا

 أن تكون املنظمة؟ 

 وشيكة.وستبقي املراجعة املستمرة املنظمة قادرة على االستفادة من الفرص الجديدة ومعالجة أي تهديدات 

 :
ً
 الحالةتحليل ثانيا

نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات  SWOT يحدد تحليل و في االعتبار البيئة الحالية واملحتملة. الحالةتحليل يأخذ 

هي مجاالت تقوم فيها املنظمة بعمل جيد أو ال تقوم به. داخلية للمنظمة الالتي تواجهها املنظمة. نقاط القوة والضعف 

هذه القدرات والخبرات والتكنولوجيا واالستقرار املالي واملوظفين وقاعدة املانحين وقاعدة املتطوعين ومجلس وتشمل 

 اإلدارة والصورة العامة والتأثير االجتماعي وفعالية البرنامج والقيادة والتاريخ والعالقات والنجاحات واإلخفاقات.

  خارجية للمنظمةالالفرص والتهديدات 

اس استراتيجيات املنظمة وتعكس املواقف التي تحدث في البيئة. وهي تشمل برامج منح جديدة، ونماذج هي أس الفرص

أعمال جديدة، وتعاونات وشراكات. التهديدات هي عوامل خارجية يجب مراعاتها عند وضع االستراتيجيات. وقد تشمل 

العوامل تشمل  بشكل عام،و جدد، أو ركودا.  تخفيضات تشريعية في امليزانية، أو قواعد وأنظمة جديدة، أو منافسين

املنافسين واملتعاونين والعوامل االجتماعية والعوامل الديموغرافية والعوامل االقتصادية والعوامل السياسية  الخارجية

والقانونية. قد يكون بعضها أكثر أهمية للمنظمة من غيرها. على سبيل املثال ، تلعب العوامل القانونية دورا مهما 

ب أن تلتزم بقوانين الخصوصية وقانون قابلية نقل التأمين الصحي للمنظمات الطبية غير الربحية ، واملنظمات التي يج

 أن هذه العوامل حيثدورا مهما للمنظمات التي تخدم السكان الفقراء.  العوامل االقتصاديةتلعب  ..(HIPAA)واملساءلة

  .ملنظمةيمكن أن تؤثر ليس فقط على قاعدة املانحين واملتطوعين ، ولكن أيضا على العمالء الذين تخدمهم ا

 : وهي  وهناك ستة جوانب هامة للبيئة الخارجية

وتشمل هذه املواقف والقيم وأنماط حياة الناس. ومن الصعب التأثير  :نتشرة في املجتمعامل العوامل االجتماعية .1

  وقد تكون إيجابية أو سلبية. عليها والتنبؤ بها

 ان، تطور االثنيات بين السكإلى التغيرات في السوق. وتشمل مجموعات األجيال تشير :الديموغرافية العوامل .2

 .يادات في بعض الخدمات االجتماعيةز الأيضا و 

وتشمل  ،مهمة جدا للمنظمات غير الربحية هيوهي مهمة لنجاح جميع املنظمات، و  :االقتصادية العوامل .3

أنماط الشراء، وأسعار الفائدة، وتسعير املساكن، معدالت البطالة، ودخل املستهلكين، والقوة الشرائية، و 

  .تؤثر على ما يشتريه الناس )أو يتبرعون( وهيوالتضخم، والركود. 

 إلى تغييرات تشريعية وتنظيمية. تؤدي  :السياسية العوامل .4

 اإلجراءات الحكومية.و القوانين تشمل  :العوامل القانونية .5

 التقدم في الرعاية الطبية والخدمات االجتماعية وغيرها من املجاالت. تشمل  ة:التكنولوجيالعوامل  .6
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ين واضحة. وتشمل البيئة التنافسية عدد املنافسين الذ غيرفي القطاع غير الربحي إن مسألة املنافسة املنافسة:   .7

 تواجههم املنظمة، والحجم النسبي للمنافسين، ودرجة االعتماد املتبادل مع القطاع. 

 في املنظمات غير الربحية املنافسةأنواع 

في هذه الحالة، هناك منظمتان أو أكثر لهما مهام وخدمات مماثلة تتنافسان  بين املنظمات املماثلة: املنافسة .1

على موارد مماثلة. على سبيل املثال، تتنافس املدارس الخاصة غير الربحية على الطالب املماثلين، وتتنافس مراكز 

الربحية على نفس املرض ى وعلى األطباء الذين سيرسلون هؤالء املرض ى إلى إعادة التأهيل.  إعادة التأهيل غير

 .ويمكن أيضا النظر هنا في بنوك الطعام في مناطق جغرافية مماثلة

: في هذه الحالة، هناك منظمتان أو أكثر تتنافسان على نفس الخدمات، ولكنهما بين املنظمات املتباينة املنافسة .2

طرق تسمح باالستبدال. يمكن ألي شخص يبحث عن املساعدة الذهاب إلى كنيسة أو بنك طعام أو يختلفان ب

برنامج مساعدة حكومي. بشكل عام ، يمكن للعديد من املتاحف واملعارض الفنية املوجودة في منطقة مركزة أن 

 .املانحين والزوار واملوارد األخرى  أموالتتنافس مع بعضها البعض على 

ة يحدث هذا بشكل عام عندما تكون الحاج بين املنظمات التي لديها القليل من القواسم املشتركة:املنافسة  .3

حي( ، أو متحف )غير رب زيارةأكثر عمومية. على سبيل املثال ، يمكن للشخص الذي يبحث عن الترفيه بعد الظهر 

 و لعبة كرة ، حديقة محلية )غير ربحية( ، أو حوض السمك املحلي )غير ربحي( ، أو فيلم أ

على الرغم من أن املنظمات غير الربحية ال تفكر في املنافسة بنفس الطريقة التي تفكر بها  على املوارد: نافسةامل .4

املنظمات الربحية ، إال أن هناك العديد من املجاالت التي تتنافس فيها املنظمات غير الربحية مع بعضها البعض. 

محدودة من املانحين من األفراد والشركات واملؤسسات والحكومة(،  ويمكن أن يشمل ذلك التمويل )قاعدة

واملتطوعين )املزيد من الناس يعملون خارج املنزل والناس يعملون لفترة أطول، مما يؤدي إلى عدد أقل من 

املتطوعين(، والعمالء )أولئك الذين يحصلون على خدمات املنظمة قد يكون لديهم خيارات متعددة(، والدعاية 

ناك مجلس اإلدارة )ه (، وأعضاء)بعض املنظمات تقوم بعمل أفضل في جذب انتباه وسائل اإلعالم وقادة املجتمع

 عدد أقل من األشخاص املؤهلين املهتمين بتوفير وقتهم ومواهبهم للمؤسسة.(

 للمنظمات غير الربحية التأثير الجماعي

 John يعرف جون كانيا ومارك كرامرو  .إحداث تغيير إذا عملوا معايعتمد التأثير الجماعي على فكرة أن الناس قادرون على 

Kania and Mark Kramer  التأثير الجماعي بأنه "التزام مجموعة من الجهات الفاعلة املهمة من مختلف القطاعات

 خمسة شروط لنجاح مبادرات التأثير الجماعي: وال بد من تحقيقبجدول أعمال مشترك لحل مشكلة محددة". 

ول أعمال مشترك: ويتطلب األثر الجماعي أن يكون لدى جميع املنظمات رؤية مشتركة للتغيير تتضمن وجهة جد .1

 نظر مشتركة للمنظومة واملشكلة التي يتعين حلها. 

https://manara.edu.sy/


 

 

https://manara.edu.sy/ 

- 6 - 

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

وبمجرد وضع جدول األعمال املشترك، يصبح الفهم املشترك لكيفية قياس األثر أمرا حيويا.  القياس املشترك: .2

جميع لوالتي تسمح ت وقياس النتائج على مجموعة من مؤشرات األداء الرئيسية املشتركة جمع البيانا يعتمد

 الالعبين معرفة موقفهم وكيف يدفعون إلى األمام )أم ال(.

لجزء بإنجاز اكل منظمة الش يء نفسه. وهذا يسمح للمؤسسات تفعل ال  بحيث :التعزيز املتبادل لألنشطة .3

 إلى تقليل التكرار في النظام. مما يؤدي املتعلق بها

تتطلب املبادرات الناجحة عادة التواصل األسبوعي أو كل أسبوعين للبقاء على املسار  التواصل املستمر: .4

 الثقة بين جميع املنظمات.إلى زيادة أيضا ويؤدي ذلك الصحيح، 

منظمة منفصلة وموظفين يتمتعون بمجموعة وجود يتطلب إنشاء وإدارة التأثير الجماعي  :التنسيقمنظمة دعم  .5

للمبادرة. ويشمل ذلك دعم االتصاالت، وتخصيص التمويل،  كمنسقمن املهارات للعمل كمجمع للمعلومات 

 وجمع البيانات وتحليلها من بين قضايا هامة أخرى.

: تحديد األ 
ً
 هدافثالثا

 تذهب العديد من املنظمات الواقع،ذه فكرة الحقة. في هو بيان ملا يجب إنجازه من خالل الخطة. غالبا ما تكون ه الهدف

وغالبا ما تكتب األهداف أيضا بطريقة ال تجعلها قابلة للقياس. لكي تكون األهداف فعالة ، يجب ) مباشرة إلى التكتيكات

 :أن تكون 

 بما يكفي لقياسه. محددا: يجب أن يكون الهدف خاصة 

  قابل للقياس: يجب أن يكون الهدف قابال للقياس الكمي 

 .قابل للتنفيذ: يجب تطوير الهدف حتى تتمكن القيادة من العمل على تحقيقه، ويجب أن يكون قابال للتحقيق 

 .واقعي: ينبغي أن تتاح لألهداف فرصة لتحقيقها 

 للتنفيذ الوقت املحدد: يجب أن تتضمن األهداف موعدا نهائيا. 

:
ً
 التسويقية االستراتيجية تطوير رابعا

ذا الجزء من الخطة ه مظاهرتشتمل استراتيجية التسويق على السوق املستهدف وامليزة التنافسية واملزيج التسويقي. أحد 

ق أهدافها. على املدى الطويل لتحقي اتباعهاألساس ي الذي تريد املنظمة  التوجههو استراتيجية التسويق األساسية. هذا هو 

ا مستهدفة 
ً
نافسية وتصميم وتنفيذ مزيج تسويقي. امليزة الت ،تنافسيةتها الوتحدد ميز  خاصةيجب أن تختار املنظمة أسواق

حديد ميزتها ا في تتفشل املنظمات غير الربحية أحيانوقد هي مجموعة فريدة من ميزات املؤسسة بالنسبة إلى منافسيها. 

 من ذلك أن ذلك سيكون كافي افسية وتفترضالتن
ً
  ا ألن أداءها جيد:بدال

 بالنسبة ملعظم الشركات ، هناك ثالثة أنواع رئيسية من املزايا التنافسية:
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 .نيتعني أن املنظمة يمكنها تقديم خدمة أو منتج بتكلفة أقل من املنافس: التكلفةمن حيث يزة التنافسية امل .1

أو طرق  لية،العمأو االبتكار في  الخبرة،أو املزيد من  العمالة،يمكن أن تأتي التكلفة املنخفضة من زيادة كفاءة و 

 التسليم الجديدة. قد تكون املنظمة ذات التكاليف العامة األقل قادرة على العمل بحكمة مالية أكبر.

ن أن يكون يمكقيمة تتجاوز التكلفة.  وا وذريدن املنظمة تقدم شيئا فالتمايز بين املنتجات والخدمات يعني أ .2

 ا. يمكن أن تكون صورة العالمة التجارية عامل تمييز.هذا االختالف حقيقيا أو متصور 

 واحد من السوق.  جزءتسعى إلى استهداف  :امليزة التنافسية املتخصصة .3

تخطيط املحفظة. يسمح هذا  تحتاج إلىتقدم العديد من املنظمات غير الربحية خدمات أو منتجات متعددة وبالتالي 

 أو دمجها. تدريج استبعادهاوتحديد العروض التي تتطلب املزيد من املوارد ، والتي يمكن  عروضالبفحص جميع لإلدارة 
ً
يا

 تشمل خيارات املنظمات غير الربحية ما يلي:

 اختراق السوق: تحاول املنظمة زيادة حصتها في السوق بين العمالء الحاليين.  .1

 تطوير السوق: تقوم املنظمة بجذب مانحين جدد أو عمالء ملنتجاتها وخدماتها الحالية.  .2

 تطوير املنتج: تقوم املنظمة بإنشاء منتجات وخدمات جديدة لعمالئها الحاليين.  .3

 التنويع: تقدم املنظمة منتجات وخدمات جديدة ألشخاص جدد.  .4

 االبتكار: نماذج األعمال والتمويل غير الربحية .5

 :السوق املستهدفة استراتيجية

السوق املستهدفة قطاعات السوق التي تشترك في واحدة أو أكثر من الخصائص. تقوم املنظمات غير  استراتيجيةتحدد 

ملنتج أو من األسهل استهداف مستخدم ا عام،متبرعين واملتطوعين والعمالء. بشكل لربحية بفحص األسواق املستهدفة لـال

 من استهد
ً
 اف املتبرعين واملتطوعين. الخدمة بدال

 مزيج التسويق

ما في ذلك والترويج والسعر. األهم هو املنتج )ب والتوزيع املزيج التسويقي هو مزيج فريد من العناصر األربعة: املنتج واملكان

 إمالخدمة اإلى املنتج أو  املستفيدينطريقة وصول  الخدمة والخبرة( الذي يمثل قلب املزيج التسويقي. يحدد التوزيع

لى إا أو عبر اإلنترنت. يعتمد الترويج على التواصل ويستلزم بشكل أساس ي كل ما يتطلبه إيصال الرسالة الصحيحة شخصي

املتبرعين أو املتطوعين. السعر هو القيمة التي يتم تبادلها. بالنسبة للمنتجات أو الخدمات   إلى حتىو الجماهير املستهدفة، 

 أو أشياء )مثل تبرعات النوايا الحسنة(  أو قد تكون وقًتا أو  التبرعات،يمكن أن يكون املال. في حالة 
ً

يمكن أن تكون أمواال

 موهبة.

 :
ً
 فيذ والتقييم والرقابةالتنخامسا

اإلضافة إلى ، بالخطة إلنجازيشمل التنفيذ كل ما هو مطلوب . و الجزء األخير من الخطةالتنفيذ والتقييم والرقابة  يشكل

خبرة املوظفين والوقت املستغرق إلنجاز األمور. لقد حظي التقييم بمزيد من االهتمام مؤخًرا ألنه يحاول قياس ما إذا كانت 
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اآلليات املوضوعة ملراقبة التقدم واتخاذ اإلجراءات التصحيحية. الرقابة شمل تاألهداف قد تم تحقيقها نتيجة للخطة. 

وهو عبارة عن تقييم شامل ومنهجي  التسويق،الفعال هو تدقيق  الرقابةفإن جهاز  ملؤسسات،ابالنسبة للعديد من 

 ومستقل ودوري ألهداف واستراتيجيات وتكتيكات املنظمة.
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