املحاضرة السادسة :األخالقيات التسويقية في املنظمات غير الربحية
أهمية األخالق للمنظمات غير الربحية
حازت مسألة األخالق في املنظمات غير الربحية على التهمما الكبير في اآلونة األخيرة ،حيث إن مسألة األخالق مهمة إل أنها
ً
ً
مربكة في بعض األحيان ،وفقا للعديد من الدراسات الواردة يعمقد املدراء والجمهور أن تهناك انفصال بين ما يجب على
ُ
ً
املنظمات القيا به وبين ما يمم القيا به فعال ،وأيضا وفق دراسة شملت  %04من املوظفين العاملين في منظمات غير
ً
ً
ربحية تبين أن تهناك نوعا من سوء السلوك وفشال في اإلبالغ عنه ،بسبب اعمقادتهم بأن السلوك غير قابل لإلصالح ،أظهر
ً
ت السملالعات أن الكثير ليس لديهم نظرة إيجابية تجاه املنظمات غير الربحية ،وأنها تهدر كثيرا من املال ،في حين نسبة
صغيرة منهم تعمقد أن املنظمات الخيرية تقو بعمل جيد ملساعدة الناس.
يحدد املؤلفون سمة مجالت تنشأ فيها قضايا أخالقية تمعلق باملنظمات غير الربحية:
ً
أوال :التعويض :ل يزال بعض الناس يعمقد أنه يجب على القائمين على األعمال الخيرية أل يجنوا الكثير من األموال وتهذا
يمثل مشكلة حيث توص ي اللجنة املعنية بالقلاع غير الربحي تحت عنوان "مبادئ الحكم الرشيد واملمارسات األخالقية:
دليل للجمعيات الخيرية واملؤسسات" بوضع سياسات واضحة بشأن نفقات السفر وما يمم سداده وغيرتها من املسائل
املالية.
ً
ثانيا :تضارب املصالح :مثل تهذه القضايا يمكن أن تممثل فيما إذا كانت األعمال الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة تشمل
العمل مع املنظمة وامميازات خاصة للمانحين ،ومن األفضل أن يكون لدى املنظمة غير الربحية سياسات واضحة تحدد
تضارب املصالح وكيفية المعامل معها.
ً
ثالثا :املنشورات وااللتماسات :من املهم الحفاظ على الشفافية فيما يمعلق باسمخدا المبرعات ،ومن أجل تهذه الغاية
يقو الصليب األحمر بوضع جميع المبرعات في البنك لسمخدامها في املسمقبل.
ً
رابعا :النزاهة املالية :تهناك مشكلة صعبة أخرى وهي قبول المبرعات من الجهات أو املانحين الذين ل تملابق قيمهم مع
قيم املنظمة ،قد يؤدي قبول تهذه المبرعات في بعض األحيان إلى اتها املنظمة بالنفاق ،لذلك من املهم أن يكون لدى
املنظمات غير الربحية سياسة شفافة حيال ذلك.
ً
ً
خامسا :سياسات االستثمار :حظي الستثمار املسؤول اجمماعيا باتهمما بالغ في الصحافة الشعبية واألكاديمية خالل
ً
السنوات القليلة املاضية ،وعادة ما تسمخد املنظمات غير الربحية الكبيرة األموال املمبرع بها لالستثمار في مجموعة
ممنوعة من الشركات ،يجب مراعاة اللبيعة الرمزية لهذه الستثمارات ،حيث يجب على املنظمة البمعاد عن الستثمارات
املشبوتهة أو املشكوك بأمرتها.
ً
سادسا :املسؤولية واإلدارة الستراتيجية :ل تمأثر املنظمات غير الربحية بمقلبات السوق ،ولكن في املناطق التي تمملك فيها
املنظمة وظائف عامة مهمة يمللب منها رؤية أوسع للمسؤولية ،بعبارة أخرى تحماج املنظمات إلى أن تخضع للمساءلة على
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مسمويات غير معمادة ،يفمقر عدد كبير من املنظمات إلى التركيز الستراتيجي أو عملية المقييم واملساءلة ،ينفق الكثيرون
األموال بدون وجود مقاييس مناسبة لفهم عائد الستثمار .
التدقيق األخالقي
و ً
بناء على ما سبق ،لبد من وجود توجه أخالقي قوي لدى املنظمات غير الربحية وأتهم ما يمضمنه المدقيق األخالقي ما يلي:
 .1تحديد الغرض من المدقيق األخالقي ،تحديد أخالقيات املنظمة واملجالت الوظيفية املحددة التي سمغليها.
 .2تحديد من يجب تضمينه في المدقيق ،يمكن السمعانة بمستشار خارجي إلجراء المدقيق في جميع أنحاء املنظمة،
كما يمكن المحدث مع القيادة العليا واملوظفين وأعضاء مجلس اإلدارة واملمبرعين واململوعين أو مع أي شخص
له عالقة باملنظمة غير الربحية باعمبار اللجنة الفرعية لألخالقيات كجزء من مجلس اإلدارة.
 .3تحديد مدى المدقيق ،من األفضل تدقيق المنظيم العا والبرامج الخاصة واملجالت التشغيلية واإلدارية ،مثل
جمع األموال ،والعالقات مع املانحين ،وممارسات املوظفين ،وتدريب اململوعين ،وتخزين الوثائق ،وسياسات
السرية ،وتضارب املصالح ،والستثمارات املالية وعمليات المدقيق .بشكل عا  ،يجب أن يموافق تنفيذ تهذه
الوظائف مع القوانين ومع نظا القيم الداخلي ومهمة املنظمة .
 .0تحديد عدد املرات التي ينبغي إجراء عمليات المدقيق خاللها ،إذ من املهم أن يمم إجراء تهذه العمليات بانمظا ،
على األقل كل  5-3سنوات  ،ويفضل أن تجرى عندما يكون تهناك تغيير كبير في املنظمة غير الربحية (على سبيل
املثال  ،عندما يغادر قائد لفترة طويلة أو يمم تقديم منحة  /تهدية كبيرة)  .قد تحماج املجالت األخرى ،مثل
السياسات املكموبة وبرامج المدريب ،إلى تدقيق أكثر انمظاما (سنويا).
 .5المفكير في سبب أتهمية تهذه العملية ،الجواب تهو إدارة املخاطر .من األفضل توقع املشكالت قبل حدوثها وأن
يكون تهناك سياسة ملبقة بحيث يمكن للمنظمة ،في حالة حدوث ش يء من تلك املخاطر ،المصرف حيالها
والمعافي.
 .6وضع خلة إلجراء المدقيق :إما أن يمم تعيين مستشار خارجي أو السمعانة بلجنة فرعية تابعة ملجلس اإلدارة.

فهم أصحاب املصالح والتعامل معهم
املتطوعون هم األساس في مدارس املواطنين
مدارس املواطنين هي منظمة مكرسة لمحسين النمائج المعليمية ملاليين اللالب .في الواقع تؤمن مدارس املواطنين وغيرتها
من املنظمات أن أحد مفاتيح النجاح تهو توسيع اليو الدراس ي ،وتوفير املزيد من الوقت المعليمي من خالل أنشلة ما بعد
املدرسة .حيث يمم توظيف املهنيين واملواطنين واململوعين لمدريس الفصول لللالب بعد ساعات الدوا املدرس ي .يعمل
ً
ً
أسبوعا ،تشمل عناصر البرنامج
البرنامج مرتين أسبوعيا بالنسبة للالب املدارس اإلعدادية ،بمعدل  04دقيقة ملدة 11
اللكتروني :المدريب املنهي ،والدعم األكاديمي ،والعالقات بين الجامعات وسوق العمل ،وخلق ثقافة اإلنجاز.
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المدريب املنهي تهو عبارة عن دورات للمعلم العملي ،على مدار فصل دراس ي واحد ،ويشمل تهذا المدريب ليس فقط املهارات
األكاديمية ،بل ً
أيضا معايير المعلم في القرن الحادي والعشرين مثل القيادة والعمل الجماعي والمواصل واسمخدا
المكنولوجياُ .يللق على اململوعين اسم "املعلمين املدنيين" ويعملون مع طالب املدارس املموسلة ذوي الدخل املنخفض
طوال العا الدراس ي من أجل محاولة سد "الفجوة المعليمية" لدى تهؤلء اللالب .يستهدف برنامج الدعم األكاديمي إثراء
الواجبات املنزلية في الرياضيات وفنون اللغة ،باإلضافة إلى إدارة الوقت واملهارات المنظيمية.
تحماج مدارس املواطنين إلى مملوعين ،وتهؤلء اململوعون يجب أن يكونوا مناسبين لحمياجات املنظمة .حيث تحماج
ً
أشخاصا ماتهرين وتموافر لديهم الرغبة والسمعداد والحماس والقدرة على مشاركة وقتهم ومواتهبهم مع طالب
املنظمة
ً
املدارس املموسلة ،الذين عادة ما يكونون منممين إلى مسمويات اجمماعية واقمصادية منخفضة .من غير املحممل أن يكون
ً
لدى أي من تهؤلء اللالب معلمون من حملة الشهادة الجامعية ،لذا يقو اململوعون عادة بمدريس فصل دراس ي في مجال
ما ،على سبيل املثال بيئة األعمال ،العلو والمكنولوجيا ،اإلعال والصحافة ،الثقافة والفنون ....يعمل البرنامج ً
بناء على
وقت وموتهبة اململوعين ،لذا فإن تهؤلء اململوعين عادة ما يكونون محترفين في مجالتهم ،تعممد مدارس املواطنين على
الدعم املالي املمنوح من قبل املؤسسات والشركات واألفراد من أجل السممرار في أداء أعمالها ،وكنتيجة لذلك ،فإن مدارس
املواطنين ينشأ لديها العديد من أصحاب املصالح الذين تجب مراعاتهم .تحماج املنظمة أيضا إلى فهم مناطق المعليم
واملدارس الفردية التي تعمل فيها لكي تجعل برامجها تحقق النجاح .ولكي تموسع مدارس املواطنين تهذه ،ينبغي عليها أن
تفهم جميع أصحاب املصلحة وتكون قادرة على العمل واملشاركة معهم بشكل تهادف.
على الرغم من رغبة املنظمات غير الربحية في تحقيق أقص ى قدر من المأثير ومساعدة أكبر عدد ممكن من األشخاص ،إل
أنه من املسمحيل عليها في الواقع أن تلبي حاجات جميع الناس ،إن التسويق بالنسبة للمنظمات غير الربحية تهو قضية
ً
تعقيدا بكثير من قضايا املنظمات الربحية المقليدية التي تمألف من عمالء وموظفين ومساتهمين ،املنظمة
معقدة ،وأكثر
غير الربحية النموذجية لديها العديد من أصحاب املصالح الذين يهممون بوجودتها ونجاحها املسممر.
على الرغم من أن العديد من املؤسسات ل ترغب بالضرورة بمقسيم السوق املستهدفة ومن ثم تحديدتها داخل تهذا السوق
ً
املزدحم واملعقد بشكل متزايد ،إل أنه من الضروري أن يكون النهج املستهدف فعال .بالرغم من عد اتهمما الناس
باملنظمة غير الربحية حاليا ومع ذلك ،إذا عرفت املنظمة كيف تنتهز الفرص وتبحث وتفهم جميع أصحاب املصالح
املمعلقين بها ،وتحدد أولوياتهم ،ومن ثم تقو بمقسيم واستهداف جماتهيرتها ،فإنها سموفر الكثير من األموال وسمكون أكثر
فاعلية في المواصل والموعية .على سبيل املثال ،قد يقو شخص ما بالركض في أحد املناسبات الرياضية ،فقط بسبب
مشاركة أصدقائه في ذلك الحدث وليس بسبب اعمقادات شخصية يمملكها عنه ،من األتهمية بمكان تحديد تهذا النوع من
األشخاص والحرص على عد استبعادتهم.
كيف نجذب اهتمام الناس؟
في السنوات القليلة املاضية ،شهدت العديد من القضايا  -مثل املساواة العرقية والجنسية ،والحد من المدخين ،وقوانين
املساواة في الزواج  -بعض النجاح ليس فقط بسبب تغيير األعراف املجممعية ولكن أيضا بسبب السمخدا الفعال لعلم
محاضرات التسويق في املنظمات غيرالربحية /كلية إدارة األعمال /الدكتور نضال عيس ى0200-0202 /

https://manara.edu.sy/

-3-

التصال .وحسب كريستيانو وآني نيماند  Ann Christiano and Annie Neimandتهناك عدة توصيات باسمخدا علم
التصال لجعل الناس يهممون بملك القضايا ومسبباتها ،وتشمل تهذه الموصيات:
 .1النضما إلى املجممع :ينبغي على املنظمات أن تصمم رسالتها من أجل تأكيد تهويات وقيم األشخاص الذين
يحاولون إشراكهم .بعبارة أخرى ،ل يمعلق األمر باملنظمة بل باململوعين أو العمالء أو أي شخص تحاول املنظمة
مشاركمه .لذلك من املهم تأطير الرسائل التي تمصل باملعمقدات الراسخة ،وإل فإن الناس يميلون إلى تجاتهل
املرسل.
 .2المواصل من خالل الصور :حيثما أمكن ،يمكن اسمخدا الصور واللغة امللموسة واملرئية ألن تهذا يمصل
بالجوانب البصرية والعاطفية للعقول البشرية ،وتهو مهم بشكل خاص عند محاولة المواصل حول المحديات
والقضايا املعقدة.
 .3شحذ العواطف :تسمخد العديد من املنظمات املشاعر السلبية إلثارة المعاطف ،مثل مشاعر الحزن على سبيل
ً
املثال .يجب الحذر ألن معظم الناس يحاولون تجنب مشاعر الحزن وقد يمجاتهلون الرسالة تماما ،يحدث تهذا
لعدة أسباب :ل يرغب الناس بالشعور بمشاعر سيئة ،فقد يلزمهم تهذا بفعل ش يء ل يريدون القيا به ،وقد
يهدد تهويتهم أو نظرتهم للعالم .لذا فكر فيما تحاول أن تجعل الناس يفعلونه وكيف تريدتهم أن يشعروا.
 .0إنشاء دعوات عمل تهادفة :يجب أن تخبر الناس بكيفية إحداث فرق .يجب اسمخدا العبارات التي تحث
املسمخد على اتخاذ إجراء بسيلة وقابلة للمنفيذ ،يجب أن تكون تهذه العبارات محددة وملموسة ،ويجب أن
يرى املجممع كيف يمكن أن يسهم في حل املشكلة ،ويجب أن تكون تهذه الدعوة إلى العمل شيئا يعرف املجممع
كيف يفعله.
 .5سرد القصص بلريقة أفضل :يجب المأكد من تهيكلة القصص بلريقة صحيحة عن طريق وضع حبكة للقصة
وسرد وخاتمة ،وأن توضح ما هي املعلومات الجديدة التي سيكسبها الجمهور من القصص .ويجب أن تكون
قصص مممعة كما يجب أن تجعل القارئ يشعر بنفسه كجزء من القصة ،خاصة إذا كنت تحاول جعل الناس
يرون األشياء من منظور جديد.

الجمهور املستهدف
الجمهور املستهدف تهو مجموعة األشخاص الذين ترغب املنظمة في المأثير عليهم من خالل رسالتها ،في كثير من الحالت،
قد يكون للمؤسسة العديد من الجماتهير املستهدفة في آن واحد ،على الرغم من أن العديد من املنظمات غير الربحية
تقض ي وقتها في ممابعة اثنين من الجماتهير املستهدفة الرئيسية – األول تهو الجمهور الذي يسمخد الخدمات والبرامج
الخاصة باملنظمة ،والثاني تهم الناس الذين يدفعون املال مقابل تلك الخدمات والبرامج  -تهناك العديد من أصحاب
املصلحة الرئيسيين الذين يجب أخذتهم في العمبار عند وضع الخلط والبرامج .تممثل الخلوة األولى ألي منظمة غير ربحية
في تحديد جميع أصحاب املصلحة املهمين ومن ثم ترتيب األولويات بناء على ذلك ،بمجرد أن يمم تحديد األولويات ،يمكن
أن تبدأ استراتيجية السمجابة لهم ،يشمل أصحاب املصالح:
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 .1العمالء واملستهلكون :يممثل تهؤلء في األشخاص الذين يصلون إلى برامج وخدمات املنظمة غير الربحية بلريقة
أو بأخرى ،في بعض الحالت ،ل تملك املنظمة أماكن كثيرة تذتهب إليها لللب املساعدة .ولكن في حالت أخرى،
يكون تحديد العمالء ورضاتهم أمرا مهما نظرا لوجود خيارات من تهذا النوع (على سبيل املثال ،خدمات اإلسكان
واملدارس والكنائس) .تتنوع دوافع تهذا الجمهور ،ويعممد اخمياره حقا على الحاجة إليه وما يمكن أن تقدمه
املنظمة إليهم ،يجب أن تفهم املنظمة غير الربحية السبب الذي يجعل الناس ممحفزين لسمخدا برامجهم
وخدماتهم.
 .2املمبرعون األفراد :املمبرعون األفراد تهم األشخاص الذين يمبرعون للمنظمة ،يمكن أن تشمل تهذه الفئة
األشخاص األثرياء الذين يقدمون تهدايا كبيرة أو األشخاص العاديين الذين يقدمون تهدايا ثمينة بالنسبة
إلمكانياتهم ،يعد وجود قاعدة تمويل قوية أمرا مهما للمنظمات غير الربحية ،وعادة ما يكون املانحون األفراد تهم
الدافعين لحمالت المبرع السنوية ،تخملف دوافع المبرع من فرد آلخر فقد يكون الدافع إحياء ذكرى شخص ما
أو تقديم الدعم ملنظمة كانت قد ساعدتهم في وقت سابق.
 .3اململوعون :اململوعون تهم األشخاص الذين يعملون مع املنظمة دون مقابل ،بينما يكسب املوظفون لقمة
عيشهم من العمل في املؤسسة الخيرية ،كال املجموعمين تهما مفماح نجاح العملية وغالبا ما يمم تجاتهلهما ،يأتي
اململوعون من جميع شرائح املجممع ،ولكن مع تضاؤل أعدادتهم ،من املهم جذب انتباه وشغف أولئك الذين
يتناسبون جيدا مع املنظمة ،ويمكن أن يكونوا مملوعين ملرة واحدة من أجل املساتهمة في حدث معين ،أو
مملوعين على املدى اللويل (على سبيل املثال ،أولئك الذين يعملون في املكمب مرة واحدة في األسبوع) ،أو
مملوعين استراتيجيين يقدمون خبراتهم الخاصة (على سبيل املثال ،مدير تسويق في البنك يعمل كرئيس لحملة
جمع المبرعات السنوية) .يمم تحفيز اململوعين من خالل الرغبة في رد الجميل ،أو الحاجة إلى المنشئة
الجمماعية ،أو اكتساب مهارات جديدة ،أو تهيئة أنفسهم ملكان العمل.
 .0املوظفون :املوظفون مهمون ألنهم قد يعملون بأجور أقل مما يمكنهم كسبه في عالم األرباح ،وبالمالي ،فهم يعملون
لصالح املنظمة غير الربحية ألنهم يؤمنون برسالتها ،في الوقت نفسه ،يحماجون إلى دخل عمل لئق ويمم تحفيزتهم
ً
عادة من خالل اللتزا والشغف بالقضية ،بالنظر إلى أن بعض املنظمات غير الربحية تحماج إلى محترفين ذوي
خبرة محددة ،فقد تمللب املنظمة خلة توظيف واستبقاء ملوظفيها ،على سبيل املثال ،املجممعات في مدارس
مقاطعة تارانت هي أكبر رب عمل لألخصائيين الجمماعيين في املقاطعة .لذلك ،تحماج املنظمة إلى الموظيف
املسممر والعمل على الحمفاظ باألخصائيين الجمماعيين الذين من املحممل أن ينمقلوا إلى مجالت أخرى مثل
األنظمة املدرسية أو املمارسة الخاصة حيث يمكنهم العمل لساعات أقل مع تحصيل مال أكثر.
 .5أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء الستشاريون :تخملف عضوية مجلس اإلدارة باخمالف كل منظمة ،ولكن أعضاء
مجلس اإلدارة تهم عموما القادة الستراتيجيون للمنظمة ،تقو بعض املنظمات غير الربحية بالموظيف في
مجالت خبرة محددة (على سبيل املثال ،البنوك أو القانون أو األعمال) ،يمم تلويع البعض من أجل المنويع (على
سبيل املثال ،الجنس أو العرق أو تجربة الحياة) .تمملك املنظمات املممازة مجالس إدارة اسمثنائية تمنح وقتها
وطاقتها واتصالتها وأموالها للمؤسسة .أعضاء مجلس اإلدارة تهم فئة خاصة من اململوعين الذين يسعون
محاضرات التسويق في املنظمات غيرالربحية /كلية إدارة األعمال /الدكتور نضال عيس ى0200-0202 /

https://manara.edu.sy/

-5-

للحصول على العضوية من أجل توفير الخبرات املاتهرة ،وإجراء التصالت ،ورد الجميل للمجممع بشكل كبير.
ً
أحيانا بهذه الصفة عند انتهاء مدة عضويتهم ،في
املجالس الستشارية متشابهة ،يعمل أعضاء مجلس اإلدارة
بعض األحيان يمم تلويع األشخاص في مجالت محددة (مثل التسويق والمواصل) أو األحداث (الحفالت السنوية
ً
مثال) .على أية حال ،من املهم أن يكون لديك خلة ملجلس اإلدارة.
 .6الشركات املانحة واملؤسسات :يقد املانحون من الشركات العديد من الهدايا الكبيرة إلى املنظمات غير الربحية،
وخاصة لرعاية األحداث ،حيث يمكنهم الحصول على بعض الرؤية .املؤسسات مهمة أيضا ألنها تقد منحا
للمنظمات لبرامج وخدمات محددة ،وهي تتباين في مصالحها الخيرية ومبالغ الممويل التي تقدمها ،من األسباب
الرئيسية التي تقدمها الشركات تهو الحصول على خصومات ضريبية ،يجب أن تعلي املؤسسات جزءا من
أوقافها سنويا .عادة ،تقد تهذه املنظمات األموال ً
بناء على اقتراح تم إعداده بشكل جيد لصالح قضية معينة،
كما أنهم يبحثون في المقييم والمأثير املحممل حدوثه ،تقد الشركات أيضا أسبابا كجزء من مبادرات املسؤولية
الجمماعية للشركات وإلنشاء صورة إيجابية للعالمة المجارية أو الحفاظ عليها.
 .7املمولين الحكوميين :توفر الحكومات املحلية وحكومات الوليات والحكومات الفيدرالية الممويل للمنظمات غير
الربحية ،بالنسبة لبعض املنظمات ،تهذا تهو املصدر األساس ي للممويل .يمكن أن يأتي تهذا الممويل من خالل
عقود لمقديم الخدمات أو من خالل وسائل أخرى .على سبيل املثال ،يمم تمويل األنظمة املدرسية واملنظمات
التي تقد برامج ما بعد املدرسة ومنع التسرب املدرس ي وغيرتها ،يمم تمويلها من الضرائب ،يمكن للمنظمات غير
ً
الربحية أيضا الحصول على تمويل لتشغيل برامج محددة ،عادة ما تملقى املنظمات غير الربحية للصحة العقلية
جزءا على األقل من تمويلها من الحكومات ،كما تفعل منظمات إعادة تأتهيل املخدرات والكحول ،يمكن أن
ً
يخضع الممويل الحكومي لمقلبات مخملفة تبعا لظروف الدولة والقمصاد والبيئة السياسية السائدة.
 .8وكالء اإلحالة :في بعض الحالت ،يقو األفراد أو املنظمات بإجراء إحالت ،على سبيل املثال ،قد يحيل قاض ي
نظا محكمة األحداث الوالدين إلى مؤسسة تقد دروسا في تربية األطفال وخدمات استشارية ،يمم تحفيز تهؤلء
األفراد من خالل املصالح ذات األفضلية لعمالئهم ،وتهم يبحثون عن املنظمات التي يمكنها تقديم الخدمة بلريقة
فعالة ،ومع ذلك ،يمكن أن تلعب التصالت الشخصية ومصدر اإلحالة الخاص باملؤسسة دورا أيضا.
 .0املجممع :املجممع ككل تهو أيضا جمهور مهم ،يمكن للمجممعات أن تكون داعمة من خالل املشاركة في األحداث
الكبيرة مثل املش ي أو الجري أو الحمفالت ،يمكن أن تكون املجممعات أيضا غير داعمة من خالل منع بناء مأوى
للمشردين في أحياء معينة.

جذب الهدايا الكبرى
ً
أحيانا ما بين
الهدايا الرئيسية هي تلك التي تكون أكبر بكثير من المبرعات النموذجية للمؤسسة غير الربحية ،والتي تمثل
 14إلى  34باملائة من امليزانية السنوية للمؤسسة غير الربحية ،إن املنظمات غير الربحية تدرك أتهمية تلوير العالقات مع
مانحي الهدايا الرئيسيين .وتهناك عدة نماذج لتخاذ القرارات الرئيسية بشأن الهدايا :الوعي والفهم  ،والتهمما واملشاركة،
والرغبة في املساعدة  ،والهدية المجريبية ،ومعلومات حول ما يمم تقديمه وكيفية تقديمه باإلضافة إلى الهدية الرئيسية)
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وتهناك عدة خلوات يمكن أن يسمخدمها جامعو المبرعات لملوير العالقات مع املمبرعين بالهدايا الكبرى ،وتهذه الخلوات
تممثل في:
 .1الوعي والفهم  :تهذا املصللح يعني أنه يجب أن يكون تهناك فهم ممعمق للمؤسسة غير الربحية ورسالتها وبرامجها
ونمائجها ،من املهم أيضا مالحظة أنه على الرغم من مشاركة شخص ما في املنظمة ،فقد ل يعرف تهذا الشخص
كل ش يء عن تلك املنظمة.
 .2التهمما واملشاركة :يشير إلى عملية كسب اتهمما املانحين وإشراك األبحاث التي يمكن لجامعي األموال إجراؤتها
ملعرفة املزيد عن املانحين املحمملين ،إن تحديد دوافعهم تهو املفماح .ملاذا يمبرع تهذا الشخص؟ تشمل األسباب
اإليثار ،والحوافز الضريبية ،واكتساب مكافآت مادية أو نفسية ،وتخفيف مشاعر الضيق الشخص ي التي تسببها
معاناة شخص آخر ،من املهم معرفة كيف يرغب املانحون الرئيسيون في املشاركة في املنظمة.
 .3الرغبة في املساعدة :تشير إلى جعل املمبرع يعرف األسباب التي تدعو إلى املساعدة ورغبمه بها ،قد تكون تهذه
املرحلة مشكلة بالنسبة لبعض املنظمات فهي تمحرك بسرعة كبيرة أو ببطء وقد نخاطر بمعريض املمبرع لإلتهانة،
ً
تهذا تهو املكان الذي يلعب فيه التسويق دوره عبر العالقات ،والثقة واللتزا عنصران مهمان أيضا.
 .0تشير الهدية المجريبية إلى طلب املساعدة من املمبرعين في مشروع معين يهمهم ،أو لممويل حدث خاص ،أو المبرع
بهدايا عينية للمنظمة ،أو تقديم تبرع صغير نسبيا إلى املنظمة غير الربحية بشكل عا  ،إن المقدير واملمابعة
مهمان ويمكنهما تعزيز العالقة أو قلعها .من الناحية املثالية ،يسمخد املانح الهبة المجريبية لخمبار فعالية
وكفاءة املنظمة غير الربحية.
 .5تشير املعلومات املمعلقة بماذا وكيف يجب تقديمه ،إلى تلوير عرض للمانح املحممل ،تهذا تهو املكان الذي من
املرجح أن تبني فيه املعلومات والعالقات الجيدة أساسا جيدا ،يمكن أن تشمل الهدية نقودا أو مخزونا أو أرضا
أو مبنى أو أصال آخر مع قيود أو بدون قيود .تعمبر التركات ،والصناديق الئممانية ،واتفاقيات التركات،
ً
وبوليصات المأمين جوانب من تهذا أيضا ،يجب أن يكون القتراح كامال ومهنيا.
تشير الهدية الكبرى إلى العلاء ،واألتهم من ذلك ،إلى جهود بناء العالقات املسممرة مثل المعبير عن المقدير والحفاظ على
العالقة وممابعة جميع التفاقيات ،إن ملابقة احمياجات املنظمة بشغف املمبرع تهو دليل على شراكة طويلة األمد وقوية.
ينش ئ تهذا النموذج إطارا لجامعي تبرعات الهدايا الرئيسيين ويزيد من احممالية جمع املعلومات وتحليلها ،يصبح تهذا
التصال عنصرا رئيسيا في العملية ،حيث يسمح لجامعي المبرعات ببناء عالقات قوية وإيجابية مع املانحين الرئيسيين.
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