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المقدمة :
احلمد هلل رب العاملني  ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد الذي �أر�سله اهلل بالهدى
ودين احلق َ ،ف َب َّل َغ الر�سالة  ،و�أدى الأمانة  ،ون�صح الأمة  ،وجاهد يف اهلل حق جهاده،
�صلوات اهلل و�سالمه عليه  ،وعلى �آله و�صحبه �أجمعني  .وبعد …
ي�أت���ي ه���ذا الكت���اب رغبة مني يف تق���دمي ما �أ�ستطي���ع يف خدمة العم���ل اخلريي ...
وذل���ك بع���د �أن ق�ضيت عقدين من الزمان يف رحاب���ه  ...وبعد �أن تكرر طلب املتدربني
 خ�ل�ال دورات���ي التدريبية املتخ�ص�صة يف العمل اخل�ي�ري � -أن �أخرج املادة املقدمةيف تلك املحا�ضرات والربامج التدريبية يف كتاب يجمع توجيهات للم�ؤ�س�سات اخلريية
واملتطوع�ي�ن والعاملني يف القطاع اخلريي والدعوي  ..وذل���ك نظر ًا للحاجة �إىل دليل
عملي ومنهج تطبيقي للعمل اخلريي وفنون ت�سويقه .
وزاد م���ن دافع���ي خلو املكتب���ة الإ�سالمي���ة والعربية  -خالل جت���وايل يف العديد من
املكتب���ات التجاري���ة واملكتب���ات العامة ومعار����ض الكتب ال�سنوي���ة ويف دول �شتى  -من
الكتب العلمية والإدارية والت�أهيلية التي ُتن�شر عن العمل اخلريي باللغة العربية.
فاجتهدت يف جمع الأفكار وترتيب املادة  ،مع حر�صي على اخت�صارها لتقريب املعنى
وت�سهي���ل احل�صول عل���ى املعلومة  ،وحتى يج���د فيها القارئ بغيت���ه يف تنمية مهاراته
���ام من اجلمع واحلفظ
وقدرات���ه واكت�ساب املعلوم���ات املفيدة يف هذا املجال  ،وبعد ع ِ
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والتوثي���ق  ،ب���د�أ العمل يف �إخ���راج الكتاب  ...وكن���ت فيه حري�ص ًا عل���ى �أن يكون بحلة
جميلة مريحة للقارئ واملت�صفح .
وال يزال البون �شا�سع ًا يف ع�صرنا احلا�ضر بني امل�أمول والواقع يف كثري من املجاالت
اخلريية  ...ون�أمل من هذا اجلمع �أن يكون �صوت ًا ي�شحذ همم امل�سلمني للقيام بواجبهم
نحو العمل اخلريي وامل�ساهمة يف ازدهاره وتطوره  .وقد وزعت مادة هذا الكتاب على
خم�س وحدات كالتايل :
•الوحدة الأوىل  :مقدمات �أ�سا�سية يف العمل اخلريي .
•الوح��دة الثانية � :أ�س�س ومهارات التخطيط لت�سويق العمل اخلريي وفنونه ،
وجماالت و�أ�ساليب جمع املال للم�شاريع اخلريية .
•الوح��دة الثالثة � :أ�س�س وفنون املخاطبة واالت�صال  ،والقواعد الرئي�سة يف
احلدي���ث مع املتربع  ،و�صف���ات املتحدث اجليد ؛ومه���ارات اخلروج من املواقف
ال�صعبة يف ت�سويق العمل اخلريي  ،والقدرة على �إقناع الآخرين .
•الوحدة الرابعة  :فنون ومهارات ت�سويق امل�شاريع اخلريية  ،وما ينبغي فعله
قب���ل تق���دمي امل�شروع  ،وملن يقدم  ،والطرق املثلى لإعداد ملف امل�شروع  ،و�أ�سرار
الت�سويق الناجح للم�شاريع اخلريية .
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• الوحدة اخلام�سة  :مهارات وفنون خدمة املتربعني للعمل اخلريي ،والتعامل
مع خمتلف �أمناط املتربعني  ،وتنمية املهارات يف مواجهة امل�شكالت  ،واملحافظة
على �سمعة امل�ؤ�س�سة  ،وابتكار خدمات جديدة وحلول مقنعة للم�شكالت  ،والتغيري
مل�ستوى �أف�ضل  ،ومعايري اخلدمة املميزة .
و�آمل �أن يكون هذا الكتاب بذرة �صغرية يبنى عليها وترعاها �أيادي املهتمني لت�صبح
�شجرة يافعة .
هذا و�أ�س�أل اهلل �أن ينفعنا بعملنا هذا ويجعله خال�صا لوجهه الكرمي ..
و�آخر دعوانا �أن احلمد هلل رب العاملني ،،،

عي�سى القدومي
1430/1/6هـ = 2009/2/1م

6

الهدف العام للكتاب
• يه���دف ه���ذا الكتاب �إىل دعم العمل اخلريي يف جميع جماالته وذلك من خالل
تعزيز املهارات واملعرفة املتعلقة بالعمل اخلريي وفنون ت�سويقه.
أهداف الكتاب التفصيلية :
• رف���ع كف���اءة العاملني يف القط���اع اخلريي وتزويده���م بالأ�س����س العلمية ملجال
عملهم .
• ك�س����ب مه����ارات جدي����دة يف التوا�ص����ل م����ع املتربعني والتعامل م����ع �أمناطهم
املختلفة .
•�إع���داد اخلط���ط العملي���ة لت�سوي���ق
امل�شاري���ع اخلريي���ة وجم���ع التربع���ات
للم�شاريع امل�ستمرة.
• تنمي���ة ق���درات العامل�ي�ن يف العم���ل
اخل�ي�ري لتق���دمي �أف�ض���ل م�ست���وى خلدمة
املتربعني بكفاءة وفاعلية.
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• معرفة املعايري التي نحكم بها على جناح حملة جمع التربعات وتقييم اخلطط
مبعايري التميز واجلودة يف خدمة املتربعني .
• ابت����كار ط����رق و�أ�سالي����ب جديدة لك�س����ب املتربعني  ،وجمع امل����ال للم�ؤ�س�سات
اخلريية .
• الق���درة عل���ى تق���دمي حل���ول جديدة للم�ش���كالت التي تواج���ه العاملني يف جمع
التربعات والقدرة على �إقناع املتربعني .
• التع���رف عل���ى املبادئ واملعاي�ي�ر الأخالقية التي يجب �أن يتقي���د بها العاملون يف
القطاع اخلريي.

مترين
•  ماذا يعني لك عمل اخلري ؟
•  وماذا يحقق العمل اخلريي يف نف�سك ؟
•  عرب عن ذلك بكلمة واحدة جامعة .
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مكانة العمل الخيري في اإلسالم
العم����ل اخلريي من �أنب����ل الأعمال و�أف�ضلها ،ملا فيه عظيم الأج����ر من اهلل تبارك وتعاىل،
والنف����ع واخلري للبالد والعباد  ،وامل�ساهمة يف ا�ستقرار املجتمع وا�ستمراره ،وح�صول املحبة
واملودة والوئام بني امل�سلمني  ،وتتحقق به موا�ساة �أهل العوز واحلاجة و�إزالة �أ�سباب الأحقاد
وال�ضغائن من �صدورهم على جمتمعهم .
والعمل اخلريي يف الإ�سالم لي�س �أمر ًا جانبي ًا
�أو ثانوي���� ًا ،فكم����ا �أن امل�سلم مطال����ب بالركوع
وال�سجود والعبادة؛ ف�إنه مطالب بفعل اخلري
ب����ل وب�صفة جماعية م�ؤ�س�سي����ة ،وقد ورد فعل
اخلري يف �سياق ق����ر�آين قبل اجلهاد يف �سبيل
اهلل وذل����ك يف قول����ه تعاىلَ } :ي����ا �أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ
ا�س ُج ُدوا َو ْاع ُب ُدوا َر َّب ُك ْم َوا ْف َع ُلوا
� َآم ُنوا ا ْر َك ُعوا َو ْ
الخْ َ يرْ َ َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحون{ (احلج ..)77:ثم قال يف الآية التي تليها َ } :و َج ِاه ُدوا فيِ اللهَّ ِ
َح����قَّ ِج َه ِاد ِه ({..احل���ج ..)78:كما �أمر �سبحانه وتع����اىل بالدعوة �إىل فعل اخلريات
وف َو َي ْن َه ْونَ
�إ�ضاف����ة �إىل فعله َ }:و ْل َت ُكن ِّمن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُعونَ ِ�إلىَ الخْ َ يرْ ِ َو َي ْ�أ ُم ُرونَ ِبالمْ َ ْع ُر ِ
َع ِن المْ ُن َك ِر َو�أُ ْو َلـ ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْف ِل ُحون{(�آل عمران . )104:
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حقيقة العمل الخيري في اإلسالم
•  العمل اخلريي جزء ال يتجز�أ من الدين الإ�سالمي وهو �أمر �أ�سا�سي يف
الإ�سالم .
•  امل�سلم كما �أنه مطالب بال�صالة وال�صيام ف�إنه مطالب بفعل اخلري على
م�ستوى الفرد واملجتمع .
• ربط اهلل �سبحانه العبادات يف الإ�سالم بفعل اخلري وم�ساعدة الفقراء وامل�ساكني:
قال تعاىل َ } :ي�أَ ُّي َها ا َّل ِذينَ �آ َم ُنوا ا ْر َك ُعوا َو ْا�س ُجدُوا َو ْاع ُبدُوا َر َّب ُك ْم َوا ْف َع ُلوا الخْ َ يرْ َ َل َع َّل ُك ْم
ُت ْف ِل ُحون{ (احلج.)77:
• يقول ال�شيخ ال�سعدي يف تف�سريه  :ال طريق للفالح �سوى الإخال�ص يف عبادة
اخلالق وال�سعي يف نفع عبيده فمن وفق لذلك فهو املوفق .
• يف عقيدتنا الإ�سالمية تالزم بني عمل اخلري والعبادة .
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أهمية العمل الخيري
القطاع اخلريي يف الإ�سالم قد ي�صل من حيث املوارد املالية وتلبية احتياج حقوق
الإن�سان �إىل �أن يكون هو القطاع الأول من قطاعات التنمية الرئي�سة الثالثة للدولة:
(القط����اع احلكوم����ي ،والقط����اع التج����اري
اخلا�����ص ،والقط����اع اخل��ي�ري) ،وذلك من
حيث الرتتي����ب ؛ لأن احل�ض����ارة الإ�سالمية
عرب التاريخ نتاج هذا القطاع بل كان موقعه
الإداري والتنم����وي قب����ل القط����اع احلكومي
والقطاع التجاري .
فالعم���ل اخل�ي�ري ه���و القط���اع الثال���ث
ي�ضاف �إىل القطاع اخلا�ص  ,ولكنه قطاع
م�ستق���ل تطوع���ي �أو غري ربح���ي  ,متحرر
م���ن القيود التقليدي���ة واملحددات الت���ي حتكم حتركات وم�ساهم���ات القطاعني
الآخري���ن  ,وه���و قطاع مر�ش���ح ومدع���و لأداء دور فعال يف قيادة و�إث���راء التغيري
والتنمي���ة االجتماعي���ة يف تنا�سق كامل مع القطاعني الآخري���ن �شريطة �أن يكون
حت���رك مفرداته حتركا واعيا ي�صدر ع���ن ثقافة ومعرفة وتخطيط علمي م�ؤ�صل
للإ�سهام يف خدمة املجتمع .
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�إن م�شارك���ة قطاع العمل اخلريي يف العمل ل�صال���ح املجتمع حقيقة ماثلة نعي�شها حاليا
كم���ا عا�شها �أ�سالفن���ا �إبان ازدهار احل�ضارة الإ�سالمية وترجموه���ا ب�أ�شكال و�صيغ راقية
حت���ى مبقايي����س الع�صر احلا�ض���ر  ,وكما تعي�شه���ا املجتمعات املتقدمة حالي���ا؛ وهي التي
ا�ستطاعت تقنني �أن�شطة م�ؤ�س�سات هذا القطاع وتنظيمها  ،وقطعت يف ذلك �شوطا طويال
�إال �أن احلاج���ة قائمة ملزي���د من الت�أ�صيل العلم���ي ،والتقنني الت�شريع���ي و التوعية العامة
والإحياء التنظيمي للقطاع اخلريي والتطوعي .
و�أ�صب����ح ينظ����ر �إىل امل�ؤ�س�سات غ��ي�ر احلكومية يف الع����امل النامي �أي�ض����ا بو�صفها
حمف����زا حا�سما نحو �إيجاد مدخل جدي����د للم�شاركة يف جمهودات التنمية ؛ فالدولة
املادية احلديثة تعمل مبفهوم القطاع الثالث  ،كقطاع �شريك للقطاعني الآخرين يف
عمليات التنمية..
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العمل الخيري  ...لماذا ؟!
العمل اخلريي واجب �شرعي و�ضرورة اجتماعية  ،يبذله املح�سن عن رغبة دون توقع
جزاء مادي بال�ضرورة ؛ ويحقق للفرد ما يلي :
• الثواب من اهلل تعاىل .

• ال�سعادة .

• الراحة النف�سية .

• الثقة بالنف�س .

• التعامل مع النا�س باخلري .

• الثقافة والإدارة .

• فتح �آفاق جديدة .

• الإبداع والتجديد .

�شكا رجل �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ق�سوة
قلبه فقال له � « :إن �أردت �أن يلني قلبك ؛ ف�أطعم امل�سكني  ،وام�سح
على ر�أ�س اليتيم » (�صحيح اجلامع ) .
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العمل الخيري في كتاب اهلل :
•قال تعاىل يف حمكم التنزيل َ } :ف َمن َي ْع َم ْل ِم ْث َق َال َذ َّر ٍة َخيرْ

ً ا َي َر ُه{ (الزلزلة . )7:

•وقال �سبحانه َ }:و ُي ْ�ؤ ِث ُرونَ َع َلى �أَن ُف ِ�س ِه ْم
ا�ص ٌة { ( احل�شر.)9 :
َو َل ْو َكانَ ِب ِه ْم َخ َ�ص َ
ال�صالحِ َ ِات
•وقال �ِ }:إنَّ ا َّل ِذينَ � َآم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
�أُ ْو َل ِئ َك هُ ْم َخيرْ ُ ا ْلبرَ ِ َّي ِة { (البينة . )7:
•وق���ال  }:وءات���ى ا َمل َ
���ال َعلى ُح ِب���ه َذوي
ال�س ِّبيل
ال ُقربى واليت ََامى وا َمل َ�سا ِّكني وابن َ
وال�سائلني ويف الرقاب { ( البقرة . )177 :
ما َر َز ْق َناهُ ْم ُين ِف ُقون{
ال�صال َة َو مِ َّ
•وقال تعاىل }:ا َّل ِذينَ ُي�ؤْ ِم ُنونَ ِبا ْل َغ ْي ِب َو ُي ِقي ُمونَ َّ
(البق���رة)3:؛ فاق�ت�رن الإميان بالغيب و�إقامة ال�ص�ل�اة بالإنفاق ؛ ال�صالة حق اهلل
على عباده  ،والإنفاق هو من الإح�سان �إىل النا�س .
وف �أَ ْو
•وقال �سبحانه َّ } :ال َخيرْ َ فيِ َك ِث ٍري ِّمن نجَّ ْ َواهُ ْم �إِ َّال َمنْ �أَ َم َر ِب َ�ص َد َق ٍة �أَ ْو َم ْع ُر ٍ
ا�س{ (الن�ساء.)114:
�إِ ْ�ص َال ٍح َبينْ َ ال َّن ِ
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العمل الخيري في الحديث النبوي :
ق���ال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم « :لقد ر�أي���ت رج ًال يتقلب يف اجلنة يف �شجرة
قطعها من ظهر الطريق كانت ت�ؤذي امل�سلمني» رواه م�سلم .
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم  « :ال�ساعي على
الأرمل���ة وامل�سكني كاملجاه���د يف �سبيل اهلل �أو
القائم الليل ال�صائم النهار » رواه م�سلم .
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم يف حديث  « :من
كان يف حاج���ة �أخيه كان اهلل يف حاجته ،ومن
فرج عن م�سلم كربة من كرب الدنيا فرج اهلل
عن���ه كربة من كرب ي���وم القيامة  ،ومن �سرت
م�سلما �سرته اهلل يوم القيامة » متفق عليه .
وق���ال ر�سول اهلل �صل���ى اهلل عليه و�سلم عن �أبي بكر ال�صدي���ق ر�ضي اهلل عنه  « :ما
نفعني مال قط ما نفعني مال �أبي بكر » (رواه �أحمد و�صححه الألباين).
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم  « :وهل تن�صرون �إال ب�ضعفائكم ؟! » (رواه البخاري).
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أصناف المتطوعين :
متطوعون باجلهد فقط.

متطوعون باملال فقط.

متطوعون بالوقت.

متطوعون باجلهد واخلربة.

متطوعون باملال واجلهد والوقت.

العمل الخيري علم وفن
العم����ل اخل��ي�ري يف الغرب علم وفن؛ علم ل����ه قواعده و�أ�س�س����ه وم�ساقاته العلمية
وكلياته التي تخت�ص بتدري�سه يف جامعات عريقة ؛ تقدم املنح للم�ؤ�س�سات اخلريية
ومتن����ح ال�شهادات العلمية يف تلك العل����وم والتخ�ص�صات اخلريية املختلفة  ،وذلك
م����ن �أج����ل �إتقانه ،ومعاي�ش ـ����ة التطور ليواكب �أح����دث النظ����م والأ�ســاليب الإدارية
17
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الفاعل����ة ،وتق����دم املنح الدرا�سي����ة للم�ؤ�س�سات اخلريي����ة لدعم �أفراده����ا و�إداراتها
لالرتقاء مب�ستوى الكفاءة الإدارية للقطاع
اخلريي وم�ؤ�س�ساته .
حت���ى �أ�صبح العم���ل اخلريي علم��� ًا يدر�س
ويطب���ق ويدرب علي���ه العاملون  ،ل���ه �أ�صوله
وقواع���ده و�ضوابط���ه القانوني���ة والإداري���ة
واملهنية .
الصورة النمطية للعمل الخيري
ال�ص���ورة النمطي���ة يف �أذه���ان كثريين �أن العم���ل اخلريي ال يتع���دى  :ا�ستالم مبالغ
الزكاة وت�سليمها ملن ي�ستحقها من املحتاجني فقط .
وجم���ع التربعات يف �أذهان كثريين هو فت���ح �صندوق ومنا�شدة للتربع وو�ضع النقود
فيه ثم �أخذه �إىل حيث ال ندري !!
وه���ذه ال�صورة من امل�شكالت الرئي�سة التي تواج���ه العمل اخلريي يف عاملنا العربي
والإ�سالمي  ،حيث ينظر كثري من النا�س اليوم �إىل م�ؤ�س�سات العمل اخلريي واملتطوعني
18

فيه���ا على �أنهم جمموعة من كبار ال�سن الذي���ن لديهم وقت فراغ يقومون ب�شغله مبثل
هذه الأعمال الطيبة .
ويف املقاب���ل ف����إن قطاع الأعم���ال اخلريية يف كثري من الدول الك�ب�رى يعد من �أ�سرع
القطاع���ات من���و ًا يف اقت�صاده���ا  ،وتت���م رعايت���ه بو�صفه �شري���كا للقط���اع احلكومي
والتج���اري يف عملي���ات التنمي���ة ؛ فللقطاع اخل�ي�ري عندهم جامعات���ه ومراكز بحوثه
ودرا�سات���ه وم�ست�شفيات���ه و�شركات���ه اال�ستثمارية ومدار�سه ليقوم بكب���ح جماح طغيان
القط���اع احلكوم���ي ،و�س���د ثغراته ،واحلد من ج�ش���ع وطمع القط���اع اخلا�ص التجاري
«عامل توازن» .
وتق���دم تلك ال���دول اخلدم���ات الإ�شرافية والإر�شادي���ة لتح�سني فاعلي���ة امل�ؤ�س�سات
اخلريية  ،وت�شجيع التحالفات التي تقوم بها تلك امل�ؤ�س�سات للح�صول على فر�ص جديدة
لزيادة متويل م�شاريعها وتخفي�ض م�صاريفها  ،حيث بلغ عدد املنظمات غري الربحية
يف الوالي���ات املتحدة عل���ى �سبيل املثال  1.5مليون منظم���ة  ،متثل املنظمات اخلريية
ثلثاه���ا ،ولديها  90مليون متطوع يف جميع الأعمال الدينية والإغاثية والإن�سانية ،وبلغ
حجم التربعات يف عام 2002م  -على �سبيل املثال -ما يعادل  212مليار دوالر%38 ,
منها لأغرا�ض دينية  ،وهذا غري ميزانيات جمل�س الكنائ�س العاملي.
وت�ضم رابطة اجلامعات غري الربحية حوايل  100جامعة �أمريكية فيها تخ�ص�صات
للعم���ل غري الربح���ي ،وتخ�ص�ص���ات يف العمل اخل�ي�ري الدقيق  ،وبلغ ع���دد املجال�س
19
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والهيئ���ات الأهلي���ة امل�ستقلة التي ت�شرف عل���ى الأعمال اخلريية يف �أمري���كا �ألف هيئة
مل�ساع���دة املانحني للمنظمات اخلريية وتوفر له���م املعلومات الكافية التي متكنهم من
حتديد اجلهة التطوعية التي تنا�سب �أهدافهم .
�أم����ا يف الكي����ان اليهودي ف�إنه يوجد �أكرث م����ن ( )4000منظمة غري ربحية وتوفر
(� )235ألف فر�صة عمل بدوام كامل  ،وهي تفوق منظمات وجمعيات العامل العربي
والإ�سالم����ي ب�أ�سره  ،حيث بلغت ميزانية امل�شروعات التي تدخل يف هذا الإطار 14
ملي����ار دوالر يف �سنة واح����دة  ،وي�شكل الدعم احلكومي معظم موارد تلك املنظمات
حيث و�صل الدعم احلكومي �إىل . %65
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نماذج مضيئة في عمل الخير
يحف���ل التاري���خ الإ�سالمي بنماذج م�ضيئة يف فعل اخلري وب���ذل املعروف والتطوع يف
�سبيل اهلل ونذكر فيما يلي �أبرز تلك النماذج :

• عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه :
جهز جي�ش الع�سرة حيث تربع بثلث ماله  ،وا�شرتى بئر رومة يف املدينة و�سبلها للم�سلمني .

• عبد الرحمن بن عوف ر�ضي اهلل عنه :
ب���اع يف ي���وم �أر�ضا ب�أربعني �ألف دين���ار ،ثم ف ّرقها يف �أهله من بن���ي زهرة ،وفقراء
امل�سلم�ي�ن ،وق ّدم يوم���ا جليو�ش الإ�سالم خم�سمائة فر�س ،ويوم���ا �آخر �ألفا وخم�سمائة
راحلة ؛ و�أو�صى يف مر�ض موته بخم�سني �ألف دينار يف �سبيل اهلل ،و�أو�صى لكل من بقي
ممن �شهدوا بدرا ب�أربعمائة دينار.

• �صهيب بن �سنان ر�ضي اهلل عنه :
كان ج���وادا معط���اء ..ينف���ق كل عطائه من بيت املال يف �سبي���ل اهلل ،فيعني حمتاجا..
ويغيث مكروبا ،متمثال قوله تعاىلَ } :و ُي ْط ِع ُمونَ َّ
الط َع َام َع َلى ُح ِّب ِه ِم ْ�س ِكي ًنا َو َي ِتي ًما َو�أَ ِ�س ًريا{
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(الإن�سان)8:؛ حتى لقد �أثار �سخا�ؤه املفرط انتباه عمر ر�ضي اهلل عنه فقال له � :أراك تطعم
كثريا حتى �إنك لت�سرف..؟ ف�أجابه �صهيب :لقد �سمعت ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم
يقول « :خياركم من �أطعم الطعام» رواه �أحمد.

• ومن مناذج الن�ساء :

• خديجة بنت خويلد �أم امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنها :
فق���د بذلت جهدها ومالها يف م����ؤازرة الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم حتى قال عنها
�صلي اهلل عليه و�سلم  .. « :ووا�ستني يف مالها �إذ حرمني النا�س » رواه �أحمد.

• �أم امل�ؤمنني زينب بنت جح�ش ر�ضي اهلل عنها :
الت���ي قال عنه ــا الر�س���ول �صلى اهلل عليه و�سلم �« :أ�سرعكن حلاق ًا بي �أطولكن يد ًا »
رواه م�سل���م ،واملق�ص���ود بطول اليد  :كرثة مده���ا بالعطاء للفقراء  ،فقد كانت ر�ضي اهلل
عنه���ا تعمل بيدها وتت�صدق على الفقراء وتق���ول عنها عائ�شة ر�ضي اهلل عنها  « :ومل
�أر �أم���راة قط خري ًا يف الدين من زينب بنت جح�ش  ،و�أتقى هلل و�أ�صدق حديث ًا و�أو�صل
للرح���م و�أعظم �صدقة و�أ�شد ابتذا ًال لنف�سها يف العمل الذي تت�صدق به وتتقرب به هلل
تعاىل » رواه م�سلم.
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• �أ�سماء بنت �أبي بكر ر�ضي اهلل عنهما :
كانت ت�ضح���ي بنطاقها وت�شقه ن�صفني ر�ضي اهلل عنه���ا وتقول �«:صنعت �سفره
للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم و�أبي بكر حني �أراد املدينة ،فقلت لأبي  :ما �أجد �شيئ ًا
ف�سميت ذات النطاقني » رواه البخاري .
�أربطه �إال نطاقي قال  :ف�شقيه ففعلت ُ

•  �أم �سليم بنت ملحان ر�ضي اهلل عنها :
كانت حمبة للخري وخدمة امل�سلمني يقول عنها �أن�س ر�ضي اهلل عنه  :كان ر�سول اهلل
�صلى عليه و�سلم يغزو ب�أم �سليم ون�سوة من الأن�صار �إذا غزا يداوين اجلرحى .
أهمية العمل الخيري المؤسسي للمجتمعات :
�1 .1إ�شاعة الرتاحم واملحبة.
2 .2حماية املجتمع من اجلرائم واالنحرافات .
3 .3حل م�شكل���ة الفقر ب�شكل جذري عن طريق �إن�ش���اء امل�شروعات اخلريية واملهنية
والتعليمية .
�4 .4إقامة امل�شروعات الدعوية املهمة والتي ال تقيمها احلكومات بنف�س اجلودة .
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5 .5امل�ساهمة يف تنمية املجتمع بالرتكيز على امل�شروعات امل�ؤثرة .
6 .6تنويع امل�شروعات التي تخدم العمل اخلريي للو�صول �إىل �أكرب عدد من امل�ستفيدين
واملتربعني .
حتديد
الأهداف

ال�صفة
القانونية

قبل العمل لقيام م�ؤ�س�سة
خريي���ة  :الب���د م���ن حتدي���د
الأه���داف والغر�ض م���ن �إقامة
امل�ؤ�س�س���ة اخلريي���ة  ،وما الذي
تريد حتقيقه من خدمات خريية
وتطوعي���ة يف امل�ؤ�س�س���ة املزم���ع
�إ�شهارها  ،ويفرت�ض بالأهداف
�أن تكون حمددة وقابلة للقيا�س
وقابلة للتحقيق وواقعية ومقيدة
بوقت �إىل حد ما .

امل�ؤ�س�سة اخلريية ال ميكن
�أن يكون لها وجود من الناحية
القانونية �إال ب�إ�شهار امل�ؤ�س�سة،
وبذلك تكت�سب اجلمعية ال�صفة
القانونية ،علما ب�أن امل�ؤ�س�سات
واجلمعي���ات اخلريية ال تنفرد
بقانون خا�ص ولكنها جزء من
جمعي���ات النفع الع���ام – غري
الربحية  -بوجه عام .
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تعريف القطاع الخيري

التعريف القانوين :
هو كيان م�ؤ�س�سي م�ؤهل للإعفاء من ال�ضرائب  ,وتتنوع منظمات هذا القطاع لت�شمل
جمعيات واحتادات و �أندية وم�ؤ�س�سات خريية و تربوية و دينية و علمية .

التعريف الوظيفي :
منظم���ات خا�صة تخدم �أغرا�ض���ا عامة� ,أي ق�ضية مت�صل���ة باملجتمع  ،وهي خلدمة
ال�س���كان غري املخدوم�ي�ن �أو املهملني  ,لتو�سعة مدى الت�آل���ف ولتفجري طاقات النا�س ,
واال�شتغال يف التغيري االجتماعي وتقدمي اخلدمات وحفظ كرامة الآخرين .

التعريف العملي :
منظم���ات القطاع اخل�ي�ري (غري الربحي) لي�ست جزءا م���ن اجلهاز احلكومي ،وال
تديره���ا جمال����س �إدارات يغلب على ت�شكيله���ا م�س�ؤولو احلكوم���ة  ,وال يعني هذا عدم
متتع هذه املنظمات بدعم حكومي هام  ..وهي املنظمات التي ال توزع �أرباحا  .مبعنى
�أنه���ا ال تعيد الأرباح املحققة �إىل مالكيها �أو مديريها  ،وهي احلاكمة لنف�سها  ,مبعنى
�أنه���ا م�ؤهلة للتحكم يف ن�شاطاتها  ,وتوجد لها �إجراءات خا�صة لإدارة �ش�ؤونها وال يتم
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�إدارته���ا من قبل كيانات خارجي���ة  .وهي املنظمات التطوعية  ,مبعنى �أن هناك درجة
معقولة من امل�شاركات التطوعية يف تنفيذ �أعمالها .
الغاية الكبرى للعمل الخيري
للعمل اخلريي غايات كربى � ،إىل جانب �أنه يحقق اخلري والنماء للأفراد واملجتمعات
ومن ذلك ما يلي :
•امل�ساهم����ة يف ت�أ�سي�س النه�ض����ة والتنمية
االجتماعي����ة ال�شامل����ة الت����ي ت�ستله����م
مقوماته����ا م����ن الأ�ص����ول الرا�سخ����ة يف
الدين  ,واخللق القومي  ,والقيم الإن�سانية
ال�سامي����ة  ,و�إحي����اء مب����ادئ التكاف����ل
والرتاحم والتعاون والتعا�ضد ,واملوجهات
اال�سرتاتيجية للعمل اخلريي .
• العمل على حتقيق التنمية االجتماعية
بجهد م�شرتك  ,بو�صفها ثمرة عمل ت�ضامني بني املواطن والدولة املجتمع .
• حتقي���ق امل�شارك���ة ال�شعبي���ة الت���ي تع���د ركي���زة م���ن ركائ���ز الرعاي���ة والتنمية
االجتماعية.
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أهداف مؤسسات العمل الخيري
• تن�شيط احلركة االجتماعية الذاتية مب�ضاعفة امل�ؤ�س�سات اخلريية واالجتماعية
والتطوعية ورفع كفاءتها .
• غر����س املفه���وم ال�صحيح للعمل اخلريي والطوعي الذي يتجاوز املفهوم ال�ضيق
احل���ايل  ,لي�شمل النه�ضة والتنمي���ة وكل معاين الرب والإح�سان والعدل والرحمة  ,وكل
املعاين املرتبطة بتكرمي الإن�سان .
• �إحياء قيم التكافل والتعاون  ,ورعاية ذوي القربى  ,و�أهل اجلوار ،وذوي احلاجة
يف املجتمع .
• تر�سي���خ العم���ل الت�ضامني بني املواط���ن والدولة واملجتم���ع  ،فالتنمية االجتماعية
جهد م�شرتك .
• م�ساع���دة الفق���راء وذوي الدخ���ل املنخف�ض  ,وحماربة الفق���ر  ,ودرء املخاطر
االجتماعية والأخالقية املرتتبة علية  ,وحموها حمو ًا كام ًال .
• دع����م وم�سان����دة الفئ����ات اخلا�صة يف املجتمع م����ن امل�سنني واملعاق��ي�ن والأيتام
وغريهم .
• حتقيق مبد�أ التنمية بامل�شاركة  ,و�ضرورة امل�شاركة ال�شعبية والتي تعد ركيزة من
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ركائز الرعاية والتنمية االجتماعية .
• تو�سيع نطاق العمل اخلريي والطوعي ليتجاوز نطاق املحلية �إىل �إطار الإقليمية
والعاملية .
•العمل على حتقيق احلياة الكرمية لكل �إن�سان يف املجتمع امل�سلم .

من �أه��م م�ش��كالت امل�ؤ�س�سات اخلريية �ضع��ف القدرات
واملهارات الإدارية لدى العاملني يف املجال اخلريي

مم ّولة وممولة

فر�ض اخت��ل�اف الأو�ضاع االقت�صادية يف الدول العربي����ة والإ�سالمية واقعا
ممولة) وجهات خريية �أخرى
جديدا ب�أن تكون هنالك جهات خريية داعمة ( ّ
ممولة ) واختلفت بذلك الهيكلية الإدارية و�آليات العمل والربامج
م�ستقبلة ( َّ
املنفذة لتتوافق مع الواقع الذي فر�ضته احلالة االقت�صادية .
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أسس العمل الخيري الناجح ومقوماته :
ت�أ�سي�س العمل اخلريي وفق القواعد والأ�س�س الإدارية احلديثة  ،ي�ساعد على جناحه
وا�ستمراره ،بحيث يتوافق مع متطلبات املرحلة ويحقق ا�ستمرارية العطاء .
ل���ذا ال بد من حتديد الأهداف والأغرا�ض لإقامة امل�ؤ�س�سة اخلريية  ،وما الذي تريد
حتقيقه من خدمات خريية وتطوعية يف امل�ؤ�س�سة املزمع �إ�شهارها  ،ويفرت�ض بالأهداف
�أن تكون حمددة وقابلة للقيا�س وقابلة للتحقيق وواقعية ومقيدة بوقت �إىل حد ما .
فالعم���ل اخلريي ر�سالة ،وللحفاظ على نقاء هذه الر�سالة وبقائها ودميومتها نحتاج
�إىل �ش���روط ذاتي���ة ومو�ضوعية ال بد من توفرها من البداية ويف جميع مراحل العمل ،
جمعناها يف البنود التالية :
• ا�ستح�ضار النية ب�أن يكون هذا العمل خال�ص ًا لوجهه الكرمي � ،أن يكون موافقا
لأحكام ال�شريعة يف كل مراحله .
• كتابة الأهداف والأغرا�ض التي من �أجلها نعمل اخلري وجنمع التربعات.
أنا�س م�شهود لهم بال�صالح والإخال�ص
• اختيار فريق العمل حلملة جمع التربعات ل ٍ
وال�سمة الطيبة.
• االقت�صاد وح�سن التدبري املادي  ،واملحافظة على ال�سمعة املالية والأخالقية.
29
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• تدريب العاملني واملتطوعني و�إك�سابهم املهارات الالزمة لتح�سني �أدائهم.
• توثيق ال�سجالت وحفظ البيانات .
• ك�س���ب ثق���ة املتربع�ي�ن وبالأخ����ص من هُ م
حولنا.
• زرع الثقة يف نفو�س العاملني واملتربعني عن
طريق الأفعال قبل الأقوال.
• اجلاهزية واال�ستعداد ملواجهة التحديات.
• حتديد جماالت العمل بدقة  ،فالتخ�ص�ص طريق لتما�سك العمل ومتيزه .
• �إتقان املحاورة واتباع �آدابها .
• اال�ست�شارة والرجوع لأهل العلم والتخ�ص�ص .
• حتديد مهام املتطوعني واملوظفني  ،وحتديد مهامهم .
• بث الإخال�ص يف املوظفني واملتطوعني .
• ال�صراحة واملكا�شفة يف العمل .
30

• معرفة ال�ضوابط القانونية للعمل اخلريي
• التن�سي���ق والتع���اون مع اجلهات اخلريية يف نف�س
املجال .

الثقة
رأس مال
املؤسسات اخليرية

• التوا�ص���ل م���ع و�سائ���ل الإعالم املطبوع���ة واملرئية
وامل�سموعة .
• دع���م اللج���ان والإدارات الن�سائي���ة حيث ثبت �أنها فاعل���ة و�أكرث اجنازا يف �أغلب
املجاالت اخلريية .
• تقدمي تقرير �إداري ومايل لل�سنة املالية .
• تقييم �أداء العاملني والهيئة الإدارية يف امل�ؤ�س�سة ح�سب معايري حتدد لنتائج �أكرث واقعية .
• تو�صي���ف مه���ام العامل�ي�ن يف امل�ؤ�س�س���ة اخلريي���ة مبا يح���دد امله���ام وجعلها مرنة
ت�ستوعب �أي مهام �إ�ضافية.
• م�شارك���ة العاملني واملتطوعني يف االجتماع���ات وجلان العمل للم�شاركة الفاعلة
بني جميع العاملني .
• معرف���ة االحتياجات الأ�سا�سية للفئات التي ترغب مب�ساعدتها والتي تتنا�سب مع
31
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متطلبات الفرد  ،و�إمكانية حتقيق ذلك .
• التعام���ل مع املتربعني مب�صداقي���ة و�شفافية  ،واالبتعاد عن املبالغة يف االجنازات
وامل�شاريع وقوائم امل�ساعدات .
• ت�سوي���ق امل�شاري���ع املدرو�سة بتمعن واال�ستعانة مبكات���ب هند�سية متخ�ص�صة يف
هذا ال�ش�أن .
• احذر التبذير يف ال�سفر  ،ف�إن ذلك يقلل الربكة ويعدم الثقة من املتربعني .
• �إبع���اد �أ�صحاب ال�سمعة ال�سيئة
م���ن املتطوع�ي�ن �أو العامل�ي�ن ع���ن
امل�ؤ�س�س���ة اخلريي���ة  ،لأن �إبقاءه���م
�سي�ضر امل�ؤ�س�سة حتم ًا .

�سمعةاجلهةاخلريية
هي القلب النابض للمؤسسة

•  ع���دم الته���اون يف امل�سائ���ل
ال�شرعية كاالختالط والألفاظ غري
الالئقة �أو اللبا�س غري الالئق .

• التوا�ض���ع يف تقدمي الهدايا للمتربعني واجلهات الداعمة للعمل اخلريي وتقدمي
التقارير ب�شكل غري مكلف.
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• ح�سن املظهر وامللب�س والنظافة للعاملني  ،ومن حيث ال�سمت واخللق .
• احلف���اظ عل���ى �سري���ة املعلومات فالكثري م���ن املتربعني والكافل�ي�ن ال يرغبون يف
�إ�شهار تربعاتهم .
• وكذل���ك حفظ الأ�سرار بالن�سب���ة للأ�سر التي ت�ساعد من طرف اجلهة اخلريية ،
حتى حتفظ كرامتهم . ... ،
• تعدي���ل الأخط���اء يف امل�ؤ�س�سة بن���اء على �شكاوى املتربع�ي�ن ( فهي ك�شاف حقيقي
للأعمال ومدى ر�ضا املتربعني عنها) .
• املداومة على �س�ؤال اهلل تعاىل التوفيق وال�سداد .
• ال�شفافية والب�ساطة وال�صدق مع الذات ومع الآخرين .
• التوازن يف العالقات لتحقيق اال�ستقاللية واال�ستمرارية والنماء للعمل .
• التكامل امل�ؤ�س�سي واملرونة التنظيمية والتنفيذية .
• معاملة النا�س باحل�سنى  ،وحفظ كرامة املحتاجني .
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مسميات قطاع العمل الخيري
للقط���اع اخلريي �أ�سماء اعتدن���ا على �سماعها  ،وهناك ترجم���ات عربية للم�سميات
الأجنبية ,جنملها فيما يلي :
• م�ؤ�س�سات املجتمع املدين .

• م�ؤ�س�سات العمل اخلريي .

• امل�ؤ�س�سات التطوعية .

• امل�ؤ�س�سات الأهلية .

• م�ؤ�س�سات القطاع الثالث .

• املنظمات غري احلكومية .

• املنظمات غري الربحية .

• املنظمات ذات النفع العام.

• القطاع امل�ستقل .

• القطاع املعفي من ال�ضرائب.

• جمعيات االقت�صاد االجتماعي .
ي�ستحيل على اجلهات اخلريية البقاء �إذا فقدت
ثقة املتربعني �أو املتطوعني والعاملني معها .
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أهداف العمل الخيري

دينية

اجتماعية

علمية

ثقافية

اقت�صادية

مجاالت العمل الخيري
 -1دينية ودعوية وتوعوية  :وتقوم بها م�ؤ�س�سات الدعوة والوعظ والإر�شاد،
واملراكز الإ�سالمية ،واملنظمات الدينية الأخرى.
 -2اجتماعي��ة  :وذل���ك برعاية الأيتام والفقراء وامل�ساك�ي�ن والأرامل وم�ساعدة
املر�ضى  ،ورعاية الأطفال  ،واملعاقني  ،وامل�سجونني و�أ�سرهم  ،وكبار ال�سن ،والأحداث
والالجئني واملهاجرين .
� -3صحية  :الرعاية ال�صحية  ،والعيادات املتنقلة ،والعالج باملجان ،وال�صيدليات
املتنقلة ،وعيادات الإدمان والتدخني ،والأمرا�ض املزمنة.
 -4اقت�صادي��ة  :وت�شمل تقدمي القرو�ض احل�سن���ة ،ودعم امل�شروعات ال�صغرية،
واقت�صاديات الأوقاف ،وجمع الزكاة وال�صدقات وتوزيعها ،و�إن�شاء امل�صانع لأغرا�ض
خريية.
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 -5تعليمي��ة وبحثي��ة  :وت�شمل التعلي���م ،ورعاية املوهوب�ي�ن ،والتدريب ،وتعليم
القر�آن ،و�إن�شاء املعاهد والكليات الدينية ،ورعاية البحث العلمي.
 -6ثقافية :وت�شمل املكتبات العامة ،واملراكز
الثقافية ،والأندية الأدبية والثقافية ،واملعار�ض
الثقافية ،والندوات الثقافية.
 -7تنموية :كجمعي���ات التنمية االجتماعية،
والبيئية ،والزراعية  ،وغريها .
 -8خريية وجمتمعية  :كجمعيات املجاالت
املهني���ة ،والأمني���ة والتقني���ة و�إدارة الك���وارث
و�أ�سرى احلروب .
 -9ثقافية و�أدبية وريا�ضية  :كالنوادي الأدبية والثقافية والريا�ضية وم�ؤ�س�سات
حماية الآثار واملتاحف ،و جمعيات الك�شافة واملر�شدات.

• امل�ؤ�س�سات الدينية :

وت�شم���ل امل�ساجد  ،مراكز الوعظ والإر�شاد ،واملراكز الإ�سالمية ،واملنظمات الدينية
الأخرى.
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• م�ؤ�س�سات اخلدمة االجتماعية:

وه���ي التي تهت���م بالأ�سرة والطفول���ة ،والأيت���ام ،واملعاقني ،و امل�سن�ي�ن ،واملدمنني،
وال�سجن���اء  ،والأح���داث ،وال�شباب،
والإغاث���ة م���ن الك���وارث املحلي���ة،
وم�ؤ�س�س���ات اجتماعي���ة �أخ���رى،
م��ن �أثق��ل الأعب��اء
املحافظ��ة عل��ى امل�صداقي��ة
وجمعي���ات العناي���ة باملهاجري���ن
والثقة يف العمل اخلريي
والالجئني ،ودعم الدخل واملحافظة
علي���ه ،ورعاي���ة ال�شه���داء و�أ�س���رى
احلرب ،واجلمعيات الن�سائية.

• امل�ؤ�س�سات القانونية واحلقوقية :

وت�شم���ل املنظمات ال�سيا�سية ،ومنظمات حقوق الإن�سان ،ومنظمات املجتمع املدين،
وجمعيات حماية امل�ستهلك.

• م�ؤ�س�سات �إدارة وتنمية العمل اخلريي :

وت�شم���ل امل�ؤ�س�سات املانح���ة ،وم�ؤ�س�سات �إدارة الأوقاف واال�ستثم���ارات ،وامل�ؤ�س�سات
الوقفية ،وامل�ؤ�س�سات الوقفية احلكومية ،وامل�ؤ�س�سات الوقفية �شبه احلكومية ،وامل�ؤ�س�سات
الوقفية الأهلية ،وم�ؤ�س�س���ات اال�ستثمار الوقفي ،وم�ؤ�س�سات تنمية التطوع ،وم�ؤ�س�سات
التعليم والبحث ،وتعليم وحتفيظ القر�آن الكرمي ،وحمو الأمية وتعليم الكبار ،والتعليم
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العايل ،والتعليم اجلامعي ،والبحث العلم���ي ،والتعليم الإلكرتوين ،ورعاية املوهوبني،
وم�ؤ�س�س���ات التنمية والإ�س���كان والبيئة ،وم�ؤ�س�سات الإ�س���كان االجتماعي ،وم�ؤ�س�سات
التدريب والت�أهيل االجتماعي.

مقومات العمل اخلريي

يقول ف�ضيلة ال�شيخ عبد اهلل بن جربين يف جوابه على �س�ؤال عن مقومات
العم���ل اخلريي الناج���ح � « :إن العمل اخلريي يقوم عل���ى �إخال�ص العاملني,
ون�صحه���م للم�سلم�ي�ن ،وطلبهم الأجر من اهلل تعاىل  ,وك���ذا ترغيبهم لأهل
اخل�ي�ر يف النفق���ة و�إم���داد امل�ست�ضعفني  ,والت�ب�رع ل�صال���ح امل�سلمني  ,وكذا
احلر����ص على ب���ذل الوقت يف العمل املتوا�صل ال���ذي يح�صل به نفع الإ�سالم
وامل�سلم�ي�ن ك�صل���ة للفق���راء وكفالة للأيت���ام و�صدقات عل���ى ذوي احلاجات
وتخلي�ص لذوي الفاقات ,و�إطالق للم�ساجني  ,ووفاء عن الغارمني  ,وت�شجيع
للمعلم�ي�ن والدع���اة يف الداخل واخل���ارج  ,وم�ساهم���ة يف الأعمال اخلريية ,
وبذلك يكون العمل اخلريي ناجحا ب�إذن اهلل » .
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أخالقيات القائمين على العمل الخيري :
ال بد للعاملني والقائمني على العمل اخلريي �أن تتوفر فيهم بع�ض ال�صفات الأ�سا�سية
حتى يتحقق لهم النجاح ومنها :
• ال�شفافية

• اال�ستقاللية

• االبتعاد عن ال�سيا�سة

• جتنب التحزب

• البعد عن ال�صراعات

• التكامل

• االعتماد بعد اهلل على الذات

• الأمانة

• النزاهة

• ال�صدق

• امل�ساواة

• حفظ كرامة الآخرين

قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم  « :يابن �آدم �إنك �إن تبذل الف�ضل
خري لك و�إن مت�سكه �شر لك وال تالم على كفاف وابد�أ مبن تعول واليد
العليا خري من اليد ال�سفلى » رواه م�سلم .
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التقسيمات المالية في العمل الخيري اإلسالمي
الزكاة

ال�ص َد َقاتُ
ت�صرف للأ�صناف الثمانية التي ذكرها اهلل يف قوله تعاىل �} :إِنمَّ َ ا َّ
ِل ْل ُف َق��� َراء َوالمْ َ َ�س ِاك ِني َوا ْل َع ِام ِل َ
���اب َوا ْل َغار ِِم َني وَفيِ
�ي�ن َع َل ْي َها َوالمْ ُ�ؤَ َّل َف ِة ُق ُلو ُب ُه ْم وَفيِ ال ِّر َق ِ
ي�ض ًة ِّمنَ اللهّ ِ َواللهّ ُ
ال�س ِب ِيل َف ِر َ
َع ِلي ٌم َح ِكيم{(التوبة.)60:
َ�س ِب ِيل اللهّ ِ َوا ْب ِن َّ

التبرعات
العامة

الكفارات • �إفطار ال�صائم •  ك�ساء وحجاب • الأ�ضاحي
• كتب ومكتبات • م�صاحف

الكفاالت

كفالة الأيتام • كفالة الدعاة • كفالة املحفظني • كفالة طلبة العلم
• كفالة الأ�سر • كفالة الأرامل

املشاريع

مراكز �إ�سالمية • م�ساجد • مدار�س • مراكز �صحية • م�ست�شفيات
• حفر �آبار • وحدات �سكنية • خمابز

الصدقة
اجلارية

�صدقة جارية عامة • م�شروع الوقف
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معايير ومبادئ أخالقية للقائمين على جمع التبرعات :
• حت�سني ظروف احلياة للفئات ذوي احلاجة من خالل طرح ق�ضايا التربع .
• االلت���زام بواجب حماية امل���ال الذي يجمع و�أن ي�صرف يف امل�صارف التي حددها
املتربع .
• احلفاظ على م�صداقية العمل اخلريي من خالل ال�سلوك العام .
• احرتام اخل�صو�صية وحرية االختيار للمتربع .
• مراع���اة حدود ال�صالحيات ال�شخ�صية واملتوقعة ب�ش�أن م�ؤ�س�ساتهم وم�سوغاتهم
املهنية .
• امل�س�ؤولية التامة يف �صدق املعلومات واالحتياجات التي تطرح .
• احلفاظ على قوائم املتربعني حتى ال تكون عر�ضة للبيع �أو التبادل مع منظمات
وم�ؤ�س�سات �أخرى .
• عدم ا�ستغالل �أي عالقة باملتربع ملنافع �شخ�صية ؛ و�أال ميار�س �ضغط ال داعي له
على املتربعني .
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•للأع�ضاء �أن يعملوا مقابل �أجر �أو مرتب ولي�س مقابل ن�سبة مئوية من امل�ساهمات
اخلريية التي مت جمعها .
• العمل على ك�سب متطوعني للعمل يف حمالت
التربعات للق�ضايا وامل�شاريع التي تطرح.
• االلت���زام بتح�س�ي�ن املعرفة وامله���ارة املهنية
للعاملني لتقدمي خدمة �أف�ضل للآخرين .
• وعلى الأع�ضاء �أن يت�أكدوا بقدر الإمكان من
�أن التربعات ت�ستخدم طبقا لنوايا املتربعني .
• االلت���زام بالقوان�ي�ن الت���ي تنظ���م عملي���ة جمع التربع���ات والت���ي ت�شرعها اجلهة
احلكومي���ة امل�سئول���ة عن امل�ؤ�س�سات اخلريي���ة ( كوزارة الأوق���اف – وزارة ال�ش�ؤون –
وزارة الداخلية) .
• الت�أكد من �أن تكاليف حمالت جمع التربعات معقولة مقارنة بنتائج جمع التربعات
يف النهاية (تكلفة جمع التربعات معقولة بالن�سبة للتربعات التي تتلقاها ) .
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استراتيجية البناء المؤسسي :
�أوال  :القواعد التي يبنى عليها العمل امل�ؤ�س�سي :
•مهمة امل�ؤ�س�سة (ر�سالتها) وقيمتها امل�ؤ�س�سية .
•ال�صراحة واملكا�شفة يف العمل .
•التميز املبني على العطاء .
•حرية التعبري و�إبداء الر�أي .
ثانيا � :أ�س�س املنظمة :
•القيادة .
•�إدارة املوارد الب�شرية .
•�إدارة الأفراد .
•�إدارة التحديات واملخاطر .
ثالثا  :امليزة التناف�سية :
•اال�سرتاتيجية .
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•امليزانية (املوازنة) .
•النمو الطبيعي .
•التن�سيق والتكامل مع الآخرين العاملني يف امليدان .
اآلفاق المستقبلية للعمل الخيري
لق���د �أ�صبح القطاع اخلريي ي�شغل موقعا مركزي���ا يف النقا�ش حول م�ستقبل الرعاية
االجتماعي���ة و�سيا�سات التنمي���ة يف جميع �أنحاء العامل  ,ومن الآف���اق امل�ستقبلية لهذا
القطاع :
• تفعيل دور العمل اخلريي يف املجتمع ويف دفع م�سرية التنمية وتعزيزها .
• اال�ضطالع بدور قيادي قادر على التن�سيق وجمع جهود امل�ؤ�س�سات غري الربحية
وامل�ؤ�س�سات التطوعية يف م�شروعات جماعية .
• الدعم والتنظيم امل�ؤ�س�سي اجلامع حلركة القطاع اخلريي والتطوعي  ,وتوفري
�آلية للتن�سيق والتعاون بني م�ؤ�س�ساته .
• �إيجاد البيئة املالئمة لدى م�ؤ�س�سات القطاع اخلريي والتطوعي لنمو القدرة على
جتديد �أجيال املتطوعني وم�صادر التمويل .
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• جتدي���د الأجي���ال القيادي���ة يف م�ؤ�س�سات القطاع اخل�ي�ري والتطوعي  ,وجتنب
تعر�ض امل�ؤ�س�سات اخلريية لأمرا�ض الرتهل الإداري .
• التحالف والتكامل بني امل�ؤ�س�سات اخلريية  ،وتوزيع الأدوار يف حالة حدوث كوارث
تتطلب التدخل ال�سريع لأعمال الإغاثة الإن�سانية .
• اخل���روج م���ن النمطية والتك���رار يف اخلدمات املقدمة م���ن امل�ؤ�س�سات اخلريية
واجلهات التطوعية واكت�شاف خدمات تطوعية جديدة .
• ت�شجي���ع الأن�شطة اجلديدة والو�صول �إىل �أمناط معينة من اخلدمات مت�س حاجة
املجتمع ورغبة املتربع يف الدعم  ،مع حفظ كرامة الآخرين .

• من �صور الت�شهري

ينبغ����ي حف����ظ كرام����ة �أه����ل احلاج����ة من
الفقراء وامل�ساكني ويحظر على العاملني يف
املج����ال اخلريي والإغاثي ن�ش����ر �صورهم ملا
ت�سببه من حرج :
•  �صور الأرامل .
• �صور الأيتام .
• �صور احلاالت للم�ساعدة .
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الفرق بني العمل الفردي والعمل امل�ؤ�س�سي
العمل امل�ؤ�س�سي

العمل الفردي
م�ؤقت ومرتبط بحياة �أو مر�ض
الفرد

يتبع نظام عمل م�ؤ�س�سي
نطاقه وا�سع
قادر على البقاء ويح�صل على
ت�سهيالت
منظم ومقيد باللوائح
يتبع نظاما حما�سبيا ودائرة
حما�سبية

حمدودية العمل
تطوره حمدود
يفتقر �إىل التنظيم الإداري
ي�صعب مراقبته وحما�سبته

تتنوع �إيراداته وم�شاريعه

�إيراداته حمدودة
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�إ�س�أل نف�سك ..
 .1ملاذا �سعيت للتطوع للعمل اخلريي ؟
 .2ما �سبب اختياري للجهة اخلريية التي �أتطوع و�أعمل لها ؟
 .3ما طبيعة اخت�صا�ص عملي اخلريي ؟
 .4كم من الوقت �أق�ضيه يف عملي اخلريي ؟
 .5هل �أ�شعر ب�سعادة يف عملي اخلريي و�أحت�سبه عند اهلل ؟
 .6هل يل م�شاريع وابتكارات قدمتها من خالل عملي اخلريي ؟
 .7هل �أ�شعر �أن اجلهة التي �أعمل بها يف ارتقاء �أم يف تراجع ؟
 .8هل لدي ال�شجاعة يف اال�ستقالة �إذا �شعرت �أنني مل �أعد ذا نفع يف اجلهة امل�س�ؤول عنها ؟
 .9هل وفقت يف عمل اخلري ؟
 .10ما ال�سبيل للو�صول �إىل تقدمي خدمات جديدة للجهات التي �أعمل من �أجلها وكذلك للمتربعني ؟
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الوحدة الثانية
2

فنون ومهارات
جمع التبرعات
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مهارات وفنون التخطيط جلمع التربعات
تسويق العمل الخيري :
العم���ل اخلريي علم له قواع���د وا�ضحة  ،وفن له �إح�سا�س ومه���ارات  ،فاملتميزون
يف ت�سوي���ق امل�شاري���ع اخلريي���ة يكت�سبونها من خ�ل�ال املمار�سة والتدري���ب وتوظيف
�إمكاناته���م وقدراتهم ؛ فمه���ارة وفن جمع الت�سويق تعترب م���ن الوظائف املهمة التي
تق���وم بها امل�ؤ�س�س���ات الدعوية واخلريية ،لأنه بدون القي���ام بعملية الت�سويق بطريقة
فعال���ة ،لن ت�ستطيع امل�ؤ�س�سات اخلريية بعد ذلك م���ن القيام بدورها املطلوب حيث
�إن وج���ود املواد املالية الكافي���ة هو �أ�سا�س قيام
امل�شروعات اخلريية.
وه���ذه الأم���وال ال ميك���ن �أن حت�ص���ل عليه���ا
امل�ؤ�س�س���ة �إال م���ن خ�ل�ال االت�ص���ال باملح�سنني
وحماول���ة �إقناعهم ب�أهمي���ة و�ضرورة التربع من
�أج���ل �أن ت����ؤدي املنظمة اخلريي���ة ر�سالتها التي
قامت من �أجلها.
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مجاالت وأساليب جمع التبرعات :
•املجال الأول  :امل�ساجد واملراكز وامل�ؤ�س�سات
الإ�سالمية .
•املج���ال الث���اين  :املدار����س اجلامع���ات
وامل�ؤ�س�سات التعليمية .
•املجال الثالث  :الدعاية والإعالم .
•املجال الرابع  :احلقائب املنزلية .
•املجال اخلام�س  :الطرقات العامة واملحالت
اخلا�صة .
•املجال ال�ساد�س  :االت�صال الفردي .
•املجال ال�سابع  :ال�شركات ورجال الأعمال
•املجال الثامن  :الأوقاف والو�صايا
•املجال التا�سع  :احلمالت الربيدية .
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الت�سويق علم ميكن تعلم
�أ�سا�سيات���ه يف �أ�شه���ر  ،بينما
ي�ستغرق احرتاف���ه العمر
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•املجال العا�شر  :املقابالت ال�شخ�صية .
•املجال احلادي ع�شر  :املنا�سبات العامة .
•املجال الثاين ع�شر  :ال�شراكة بني القطاعات
الثالثة .
•املج���ال الثال���ث ع�ش���ر :املعار����ض وبي���ع
املنتجات.
•املجال الرابع ع�شر � :صناديق التربعات.
•املجال اخلام�س ع�شر  :الإعالنات يف و�سائل الإعالم.
•من اخلط�أ التعامل مع برام���ج وحمالت جمع التربعات
وك�أنها منظومة واحدة ت�صلح مع �أي حملة .
•ال بد من �إع���داد وتنظيم وتن�سيق برامج جمع التربعات
منف�صلة عن بع�ضها البع�ض .
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تفصيل أساليب جمع الترعات :

املجال الأول :امل�ساجد واملراكز الإ�سالمية
 بعد ال�صلوات الراتبة و�صلوات اجلمعة والعيدين . ال�صناديق املثبتة . توزيع الن�شرات عند الأبواب . البرنات والبو�سرتات .� -أهايل امل�سجد وتبني م�شروع �سنوي �أو مو�سمي.

املجال الثاين املدار�س واجلامعات وامل�ؤ�س�سات التعليمية :
 املعار�ض والندوات . امل�سابقات . حملة تربعات تتكفل بها امل�ؤ�س�سة التعليمية . املتطوعون . الهيئات الإدارية والفنية .53
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املجال الثالث الدعاية والإعالن :
 التغطية الإعالمية املدفوعة الأجرة. التغطية الإعالمية املتبناة (الرعاة) . البيان ال�صحفي . امل�ؤمتر ال�صحفي . الإعالن يف ال�صحف والقنوات الف�ضائية والإذاعة والإنرتنت . �شا�شات العر�ض يف اجلمعيات التعاونية والأ�سواق املركزية . املعلقات والبرنات والبو�سرتات .وه���ذا اجله���د ال تقا�س نتائجه مبا ي���رد �إىل املنظمة اخلريية م���ن دعم مايل خالل
ف�ت�رة معينة ؛ فامل���ردود من هذا اجلانب مردود ا�سرتاتيج���ي طويل الأمد  .فال ميكن
القول ب�أن الن�شرة التعريفية بامل�ؤ�س�سة �أتت علينا مبردود قدره كذا وال �سيما الن�شرات
التعريفية بامل�ؤ�س�سة وعملها وهيكلها ,فهذا املردود ي�أتي بعد فرتة .

املجال الرابع  :احلقائب املنزلية :
 توزيع املغلفات . بيع املنتجات .54

 الدعوة للمنا�سبات . -جمع املواد العينية .

املجال اخلام�س الطرقات العامة واملحالت اخلا�صة :
 -1البا�صات وو�سائل النقل .
 -2الإعالنات امل�ضاءة .
� -3إعالنات الإ�شارات ال�ضوئية .

املجال ال�ساد�س االت�صال الفردي :
 -الربيد املبا�شر .

 حمادثة الهاتف . اال�ستقطاع ال�شهري . املقابالت ال�شخ�صية . -1الربي��د املبا�ش��ر  :وهو من �أهم و�أف�ضل الط���رق ال�ستقطاب الدعم �إن �أح�سن
اختي���ار املر�س���ل �إليه  ,وه���ذا ال ي�أتي �إال بعد جه���د وخربة وخماطب���ة النا�س وخ�سارة
الأموال فعادة يف املنظمات اخلريية يكون هناك ق�سمان :
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�أ  -ق�سم مرا�سلة املتربعني :
وهذا الق�سم يرا�سل ب�شكل �شبه ع�شوائي اجلميع من جميع القطاعات وم�صدر ذلك
دليل الهاتف وموظفي ال�شركات .
ب  -ق�سم املتابعة :
فما ي�أتي من رد فعل من (�أ) ي�سجل يف هذا الق�سم
و ي�ضاف لقائمة املتربعني.
ومي����زة الربي����د املبا�ش����ر خماطبة حي����ة للمر�سل
�إلي����ه وب�صورة خا�صة ويف�ضل يف مثل هذه املرا�سلة
التايل :
 توجيه ر�سالة طابعها �شخ�صي مع املن�شور �أو املنا�شدة مع �إرفاق رقم النداء العاجل . توفري املندوبني لتح�صيل التربعات. جتهيز خط تلفوين مبا�شر . اال�شرتاك يف �شركات البطاقة االئتمانية املعتمدة لت�سهيل �أمور التربع .56

وللربيد املبا�شر موا�صفات جنملها بالتايل :
 ينبغي �أن يحتوي املظروف على من�شور �أو مطوية فيها معلومات مف�صلة عن كل مايحتاج �إليه املتربع للإملام باملو�ضوع  ,و قد ي�صل �إىل �أربع �أو خم�س �صفحات كبرية .
 ر�سالة خا�صة ملخ�صة وفيها كيفية التربع . املن�شور �أو املطوية .م�صادر العناوين والأ�سماء هي :
 -1قائمه املتربعني لدى امل�ؤ�س�سة اخلريية .
 -2دليل الهاتف .
 -3دليل امل�سبار .
 -4موظفو امل�ؤ�س�سات .
 - 5ال�شركات اخلا�صة بقواعد املعلومات .
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 -2حمادثة الهاتف :
يق����وم فري����ق م����ن املتطوع��ي�ن باجللو�س يف
غرف����ة العم����ل و�أمامه����م جمي����ع املعلوم����ات
املنا�سب����ة للمنا�ش����دة ثم يتبعوا ه����ذا بر�سالة
واحدة ق�ص��ي�رة كعينة �أمامهم حتفظ جيدا؛
ثم تبد�أ عملي����ة االت�صال الهاتف����ي للمعارف
وغريه����م وتعر�����ض عليهم املنا�ش����دة ويطلب
منهم دعمهم املادي .
ف����إن كان لأحدهم رغبة يف الت�ب�رع ف�إنه ير�سل له مظروف مدف���وع القيمة �أو يعطي
عنوان الربيد املجاين للمر�سل .
والهات���ف �إن �أح�س���ن ا�ستخدام���ه يك���ون رد ًا مبا�ش���ر ًا وحيوي��� ًا وم�ؤن�س��� ًا للعامل�ي�ن
(املتطوع�ي�ن) وه���ذه الطريقة تتبعه���ا بع�ض املنظم���ات العاملية � .شريط���ة �أن يكون
املتطوع �صبورا و�أن يتوقع ال�سلبية ،و�أحيان ًا ال�شتم من بع�ض النا�س  ,ويجب �أن ي�أخذ
يف احل�سب���ان تكلفة الهاتف والوقت املبذول م���ن املتطوعني الذين قد يعملون براتب
مقطوع �أو على مدار ال�ساعة يف بع�ض الأحيان .
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 -3اال�ستقطاع ال�شهري :
و �أه���م ما يف ه���ذا الأم���ر وجود جمل���ة مرافقة
لتوزي���ع مثل ه���ذا اال�ستقطاع ومن�ش���ورات كافية؛
فمث�ل�ا للأيت���ام  ,نطب���ع �ص���ورة وا�ضح���ة وم�ؤثرة
للأيت���ام وحالته���م وق�ص�ص م�ؤثرة له���م ور�سائل
خا�ص���ة منهم للنا�س لكفالتهم ث���م ن�شرة تعريفية
مب���ا تعني���ه كفال���ة اليتي���م  ,ومبا تقدم���ه املنظمة
اخلريي���ة ومن ثم �إرفاق ه���ذا مبا حتتاجه احلملة
من اال�ستقطاعات وخالفه .
 -4املقابالت ال�شخ�صية :
وع���ادة ما تتم مع كبار املتربعني حيث يقوم جامع التربعات بعر�ض ن�شاط امل�ؤ�س�سة
�أو م�شروع �أو �أكرث من م�شاريعها  .ويتم هذا بناء على موعد م�سبق  ,ويقوم املتربع بعد
ذلك بالتربع فور ًا �أو يف وقت الحق �أو يطلب دار�سة الأمر .
وتع���د ه���ذه الطريقة من �أف�ض���ل طرق جمع التربع���ات ولها فنها اخلا����ص �سواء يف
ترتي���ب املوع���د �أو اختيار الزمان وامل���كان والأ�سلوب الذي جتري ب���ه املقابلة �أو �إعداد
امللفات التي �ستعر�ض وكيفية عر�ضها وغري ذالك من الأمور .
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املجال ال�سابع  :ال�شركات و رجال الأعمال:
 -1املقابالت املبا�شرة .
 -2مواد عينية .
 -3خدمات فنية .
 -4مرا�سله بالربيد املبا�شر .
 -5اتفاقية الدعاية مقابل الدعم .
 -6التربع ب�أ�سهم من ال�شركات .
املقابالت ال�شخ�صية املبا�شرة :
وتك���ون املقابالت املبا�شرة بعد �أخذ موع���د م�سبق و�إعداد امللفات للم�شاريع بطريقة
الئقة ومرتبة .
وقد يكون اللقاء التعريفي يتبعه مقابالت �أخرى ولكن طول النف�س هو الذي يجدي,
وب�صفة عامة ال تتربع ال�شركات �إال حتت �أحد الظروف التالية :
•رغب���ة جمل����س �إدارة ال�شرك���ة �أو رئي����س الإدارة اخلريي���ة بالت�ب�رع للم�شاري���ع
اخلريية.
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•الرغبة يف املردود الإعالمي .
•حتقق مردود خدمي من املنظمة اخلريية .
مواد عينية :
و تت���م باملرا�س�ل�ات والهات���ف واملقاب�ل�ات
لأ�صحاب ال�شركات وامل���واد العينية التي ت�صلح
للم�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة كث�ي�رة مث���ل  :املالب�س ,
الأملني���وم  ,نحا����س  ,خ�ش���ب � ,أنابي���ب  ..وعادة
تت�ب�رع ال�شركات مب���واد عينية و�أخ���رى  ،وتقوم
ب�شحنها على نفقتها اخلا�صة .
خدمات فنية :
وهي خدمات تكون بحاجة لها املنظمة اخلريية مثل �إخراج املجلة �أو ت�صميم م�شاريع
مدنية �أو  ...وهذه توفر تكلفة غري وا�ضحة ولها مردود بعيد الأمد.
مرا�سلة بالربيد املبا�شر :
وهي كما �سبق �شرحه  ,والفرق هنا �أن املقدم داخل املظروف هو م�شروع مقرتح
متكام���ل وفي���ه التكلف���ة وا�ضحة  ,والبعد عن ك�ث�رة احل�شو هو الأجن���ح مع مدراء
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ال�ش���ركات ل�ضيق وقتهم  ,وما �أ�س���و�أ تلك امل�شاريع التي تتبناها املنظمات اخلريية
وتقدمه���ا كتاب���ة فقط دون �صور �أو وثائق �أو مرفق���ات � .أال ترى �أن هذه الأمور هي
الت���ي جتذب االنتب���اه وت�ؤثر وتبني امل�صداقية  .وعادة يك���ون الربيد مفتاحا لطلب
حم���دد ويتم بعد لقاء امل�س�ؤولني ورجال الأعم���ال و�شريط (�سي دي) ق�صري يعني
على الدعم .
اتفاقية الدعاية مقابل الدعم :
ك�أن تطال���ب املنظمة اخلريية م���ن ال�شركات متويل م�شروع خ�ي�ري مقابل �أن تتوىل
املنظمة اخلريية تنفيذ بع�ض الأمور الإعالنية اخلا�صة بال�شركة وال ت�ؤثر على �سيا�ستها
العامة  ,مثل �أن متول ال�شركة م�شروع معني مقابل �إرفاق من�شور �أو ت�سويق لها يف بريد
املنظمة اخلريية الدوري ...
التربع ب�أ�سهم من ال�شركات :
وه���و �أن يتم طلب بع�ض الأ�سهم م���ن النا�س �أو ال�شركة لتك���ون ل�صالح امل�ؤ�س�سة
اخلريية وتعتمد هذه �أ�سا�س ًا على العالقات ال�شخ�صية والت�سويق احل�سن ملثل هذا
الأمر و�أن تكون هناك حملة جيدة بني م�ستثمري ال�شركة الواحدة  ,جمل�س الإدارة
وخالف���ه  ,وه���ي ق�ضية حتتاج جلهد ولكنها ذات نتيجة طيب���ة �إن كانت ردة الفعل
موجودة .
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املجال الثامن  :الأوقاف والو�صايا :
الو�صايا :

بال�ش ِّر وا َ
وذلك لقوله تعاىل ُ }:ك ُّل َن ْف ٍ�س ذا ِئ َق ُة ا َمل ْوتَ .و َن ْبلو ُك ْم َّ
خليرْ ِ ِف ْت َنة {.
وه���ي بب�ساط���ة �إقناع املي�سورين ب�ت�رك جزء من مرياثهم ل�صال���ح املنظمة اخلريية
كعقار �أو ن�سبة من الإرث  ,ويف بع�ض احلكومات ت�أخذ احلكومة ن�سبة و تتخلى عنها �إن
كانت معطاة ملنظمة خريية .
�أنواعها :
•الو�صية بعقار .
•الو�صية بتحف ومواد عينية ثمينة .
•الو�صية بن�سبة من الإرث .
•الو�صية ب�أ�سهم و �شركات .
وللو�صايا �أمور قانونية كثرية تقدم من خاللها
املنظمة اخلريية خدماتها ب�أن ترتب الو�صية كاملة بكل ما ميلك املهتم ...
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املجال التا�سع  :احلمالت الربيدية :

تق���وم امل�ؤ�س�سة ب�إر�س���ال �أعداد كبرية (ع�شرات �أو مئات الأل���وف) من الر�سائل �إىل
جمموع���ة خمتارة من النا�س حتثهم فيها على التربع للم�ؤ�س�سة �أو م�شروع �أو �أكرث من
م�شاريعه���ا .وتكلف هذه العملية ماال كثريا يف الطباع���ة واملغلفات والت�صميم والربيد
ناهيك عن اجلهد الب�شري .
ورغ����م �أن ن�سبة اال�ستجابة يف �أح�سن الأح����وال ال تزيد عن � %3إال �أنها من الطرق
الناجحة التي تغطي تكاليفها وتدر �إيراد ًا جيدا (حوايل �ضعف كمية التكلفة) وهذه
الطريق����ة م����ن �أكرث الطرق ا�ستخدام����ا يف الواليات املتحدة  ,ولذل����ك توجد ب�ش�أنها
درا�سات و كتب وبحوث مف�صلة جدا.
ولنجاح هذه الطريقة البد من �إتقان �أ�س�سها كاختيار الوقت املنا�سب  ,واختيار قائمة
العناوي���ن بعناية  ,وح�سن ت�صمي���م املن�شورات  ,وكتابة الر�سال���ة وفق معايري حمددة
ومدرو�سة  ,ومتابعة املتربعني قبل و �أثناء وبعد احلملة .
ونظرا للع���دد الكبري الذي تتم مرا�سلته ف�إن العملية ت���دار بوا�سطة الكمبيوتر وغري
ذل���ك من �أمور �أخ���رى الزمة لنجاح احلمل���ة الربيدية  .وكل �أمر من ه���ذه الأمور فيه
تف�صيل و�شرح وخربات و�سنعاجله يف ف�صول �أخرى.

املجال العا�شر  :املقابالت ال�شخ�صية :

وعادة ما تتم مع كبار املتربعني حيث يقوم امل�سوق للعمل اخلريي بعر�ض ن�شاط امل�ؤ�س�سة
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وم�شاريعها  ,ويتم هذا عادة بناء على موعد م�سبق  ,قد ي�ستجيب فيقوم املتربع بعد ذلك
بالتربع فورا �أو يف وقت الحق قد يطلب درا�سة الأمر �أكرث  ،وقد ال يتربع ب�شيء .
وتعد هذه الطريقة من �أف�ضل طرق جمع التربعات و لها فنها اخلا�ص �سواء يف ترتيب
املوعد �أو اختيار الزمان �أو املكان �أو الأ�سلوب الذي
جترى به املقابلة �أو �إعداد امللفات التي �ستعر�ض و
كيفية عر�ضها و غري ذلك من الأمور .

�أ�صول املقابلة ال�شخ�صية :

تعرف عملي���ة جمع التربعات يف نظر الغربيني
عل���ى �أنه���ا  :بي���ع �ش���يء غ�ي�ر موج���ود لإن�سان ال
يحتاجه ب�أغلى �سعر ممكن .
مبادئ :

النا�����س ال حت����ب �أن يبيعها �أح����د �شيئا  ,بل حتب �أن ت�ش��ت�ري  ,والنا�س حتب �أن تعطي
تربعا ,ال ت�أخذ منهم تربعا  ,تذكر �أن النا�س حتب �أن ت�شرتي توقعات ولي�س ب�ضاعة,
اال�ستعداد للمقابلة :
معرفة ا�سم املتربع  /وكنيته  /ولقبه  /وتربعاته ال�سابقة  /وم�شاريعه اخلريية
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•معرفة معلومات عن �أعماله  :حتى تفتح �أبواب احلديث .
•معرفة مفاتيح التجار  :ال تذهب لوحدك .
•حتديد موعد عن طريق املفتاح .
•اختيار املكان املنا�سب .
•�إعداد �إجابات للأ�سئلة املتوقعة .
�أجزاء املقابلة :
•التثقيف  :تعريف باملو�ضوع.
•التحمي�س  :و�ضعه يف ال�صورة بطريقة عاطفية .
•املفاو�ضات � :س�أحتمل جزء ًا �إن تكفلت بالباقي .
طرقها و �أ�شكالها :
•الدخول على التاجر يف مكتبه .
•زيارة التاجر يف بيته .
•دعوة املفتاح للتاجر �أو التجار يف بيته .
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من تر�سل للمقابلة :
•املتحدث اللبق .
•املعروفون ب�أنهم فوق ال�شبهات .
•من �أهل البلد .

لقاء كبار املتربعني:
وتق���وم في���ه امل�ؤ�س�س���ة �أو �أح���د ال�شخ�صي���ات
املنا�صرة لها بدعوة جمموعة من كبار املتربعني �إىل ع�شاء �أو لقاء و يتم خالل اللقاء
ح���ث املتربعني على م�ساندة امل�ؤ�س�سة �أو م�شاريعه���ا من خالل تقدمي عر�ض عن ذلك
�أو م���ن خ�ل�ال كلمات يلقيه���ا بع�ض احل�ض���ور �أو عر�ض للإجنازات خ�ل�ال �سنة مالية
كاملة  .وهذه من الطرق الناجحة التي تزيد فعاليتها بح�سن الإعداد و ح�سن االختيار
للح�ضور و املتكلمني وح�سن اختيار الزمان و املكان .

املجال احلادي ع�شر  :املنا�سبات العامة :

كالدع���وة جلمع التربعات بعد حما�ضرة عام���ة �أو من خالل م�ؤمتر �أو غري ذلك من
املنا�سب���ات ،واختيار التوقيت والأ�سلوب املنا�سب عامل حا�سم يف مردود ذلك ،كما �أن
اختيار فريق العمل القائم على �إدارة العملية له الأثر الأكرب يف جناحها .
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املجال الثاين ع�شر  :ال�شراكة بني القطاعات الثالثة :

ال بد من تنمية الروابط بني القطاع احلكومي والتجاري مع القطاع اخلريي  ،وتوفري
الدعم امل�ستمر من تلك القطاعات  ،و�شراء اخلدمات التي تقدمها املنظمات اخلريية
والتطوعي���ة  ،فتقا�سم امل�س�ؤوليات والعمل ك�شركاء حقيقيني يخفف الكثري من الأعباء
عل���ى امل�ؤ�س�سات اخلريية  ،وكذلك احل�صول على ت�سهي�ل�ات حكومية لإقامة الندوات
واملعار�ض واملنا�سبات التي جتمع فيها التربعات .
واحل�ص���ول عل���ى التزامات م�ستمرة م���ن �أف�ضل ما ميكن �أن حتقق���ه �أية م�ؤ�س�سة �أو
منا�صريها مع هذه اجلهات.

املجال الثالث ع�شر :املعار�ض و بيع املنتوجات:
حي���ث تقوم امل�ؤ�س�سة بعر�ض ملخ�ص عن ن�شاطها و �إجنازاتها وم�شاريعها من خالل
�إقامة معر�ض يف الأ�سواق العامة �أو �أماكن التجمعات �أو املدار�س �أو امل�ؤمترات.
وهناك جمموعة من املالحظات العامة حول هذه الطريق �سنكتفي بذكر بع�ضها :
•تنوي���ع �أ�ساليب عر�ض �أعمال امل�ؤ�س�سة (عر�ض �شري���ط فيديو� ,شرائح م�صورة,
من�شورات ,كتيبات  ,لوحات كبرية � ,أو �صغرية ,كمبيوتر ...الخ).
•تنوي���ع املعرو�ضات للبيع (رخي�صة و غالية  ,للن�ساء و الرجال  ,للأطفال الذكور
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والإناث ,حتمل ا�سم امل�ؤ�س�سة �أو بدون ا�سم).
•�ض���رورة الإ�شارة ب�شكل ب���ارز �إىل �أن امل�ؤ�س�سة
هدفها خريي و لي�س ربحي .
•م���ن امله���م توف�ي�ر و�سائ���ل لت�سهي���ل الت�ب�رع
(�صنادي���ق تربع���ات بارزة  ,ظ���روف ملرا�سلة
امل�ؤ�س�سة حتمل العنوان لت�سهيل عملية التربع ,
ورقة بقائمة فروع امل�ؤ�س�سة  ,و�أرقام ح�ساباتها
امل�صرفية و هواتفها...الخ)
•ال�ستم���رار جناح هذه الطريقة يلزم متابعته���ا ملعرفة �أنواع املعرو�ضات املرغوبة
(جمهورها � ,سعرها,نوعها...الخ) واالبتكار و التنويع امل�ستمر.
•كما يلزم معرفة الأماكن املنا�سبة (�أ�سواق  ,معار�ض ,م�ؤمترات...الخ) والأ�سلوب
الإعالم���ي الأكرث منا�سبة للجمهور ( فيديو � ,شرائ���ح ,من�شورات...الخ) وذلك
من خالل مراقبة اجلمهور و ما ي�شدهم وعمل �إح�صاءات بذلك.
•و م���ن �أهم ما يلزم متابعت���ه �أ�سلوب التربع الأكرث قب���وال للجمهور (ال�صندوق ,
املظروف ,احل�ساب البنكي...الخ).
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املجال الرابع ع�شر � :صناديق التربعات:

وهذه الطريقة متبعة يف البالد الإ�سالمية �أكرث من البالد الغربية  .و كانت امل�ؤ�س�سات
اخلريية تن�شر هذه ال�صناديق يف امل�ساجد و يتوىل �أ�شخا�ص من امل�ؤ�س�سة عملية اجلولة
الدورية عليها جلمع ما فيها .ثم طورت امل�س�ألة ف�صارت ت�شمل كذلك و�ضع ال�صناديق
يف الأ�س���واق وامل�ؤ�س�س���ات احلكومي���ة والتجاري���ة
واملطاع���م و نحوها .و للزيادة من فعاليتها نو�صي
ب�أمور :
� -1أن يجذب ال�صن���دوق االنتباه ب�شكله �أو لونه
ونحو ذلك.
�-2أن يو�ض���ع يف م���كان بارز و بق���رب من مكان
الدخول و اخلروج.
�-3أن يك���ون الكالم املكت���وب عليه كبري احلجم
قليل الكلمات وا�ضح املعنى م�شجعا على التربع.
 -4ال حتتاج �أن ت�شرح عن م�ؤ�س�ستك على �صندوق ويكفيك و�ضع ال�شعار  ,ومن املحبذ
وج���ود مكان على جانب ال�صندوق �أو �أع�ل�اه لو�ضع املن�شورات التعريفية بامل�ؤ�س�سة ملن
يرغب.
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 -5يجب احلر�ص عل���ى تثبيت ال�صندوق حر�صا على �أموال املتربعني من �أن ت�سرق
وهذا �أمر حمتمل.

احل�صاالت :

و ه���ي ال�صنادي���ق ال�صغرية جلم���ع النقود و عادة م���ا ت�ستعمل يف البي���وت و خا�صة
لت�شجي���ع ال�صغار على االدخ���ار �أو التربع  .و قد
جرب���ت عدة م�ؤ�س�س���ات �إ�سالمية ه���ذه الو�سيلة
و جنح���ت ب�شكل كبري  ,و �إلي���ك بع�ض التعليمات
لزيادة جناحها:
•ا�صن���ع احل�صاالت ب�أعداد كبرية حيث تقل
تكلفته���ا كلم���ا زاد عدده���ا  ,و احر����ص �أن
تكون جذابة املنظر .
•من موا�صفاتها كذلك �أن تكون ملفتة للنظر
ب�شكلها �أو لونها و من املهم �أي�ضا �أن ال يكون فتحها �سهال و �إال فلن يدخر ال�صغار
فيها .
•كتاب���ة كلم���ات قليلة كب�ي�رة احلجم م�شجعة عل���ى التربع تعني عل���ى ا�ستعمالها
واكتف ب�شعار م�ؤ�س�ستك .
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•اكت���ب عن���وان امل�ؤ�س�سة و ل���و بخط �صغري عل���ى احل�صالة مع مالحظ���ة ب�إر�سال
احل�صال���ة �أو قيم���ة ما فيه���ا عند امتالئه���ا �إىل م�ؤ�س�ستك (يف الغط���اء ال�سفلي
للح�صالة) .
•ح���اول �أال توزع احل�صالة باملجان وب�شكل ع�شوائي ؛ بل اجعل لها �سعرا و مزايا
لي�شعر النا�س بقيمتها ؛ فال ي�سهل �إلقا�ؤها �أو عدم اال�ستفادة منها .
•اهتم بتوزيعها على املنازل وملن يطلبها على وجه اخل�صو�ص واحذر من توزيعها
على الأ�سواق ل�سهولة �سرقتها .

املجال اخلام�س ع�شر  :الإعالنات يف و�سائل الإعالم ولوحات ال�شوارع :
كالإعالن يف ال�صحف و املجالت و الإذاعة و التلفزيون و ت�شجيع النا�س على التربع
به���ذا الأ�سلوب .وال بد م���ن ا�ست�شارة �أهل التخ�ص�ص واخل�ب�رة يف جمال الإعالن وال
ي�صح االكتفاء باملقارنة مع الإعالنات الأخرى .
و من املهم كذلك �أن يعرف �أن الإح�صاءات قد �أثبتت �أن الذين ي�ستجيبون للإعالن
يف و�سائ���ل الإع�ل�ام فيقومون ب�إر�سال ت�ب�رع للعنوان املذكور يف الإع�ل�ان ال تتجاوز يف
�أح�سن الأحوال � ( %0.1أي واحد من �ألف ) .
و من هنا نعلم �أن الإعالن قد ال يدر دخال بل �ستفوق تكاليف �إعداده و ن�شره املردود
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من ورائه  ,و هذه حقيقة ثابتة (واال�ستثناء املمكن لهذا الأمر هو �أن حت�صل امل�ؤ�س�سة
على الإعالن جمانا).
وال ب���د من درا�سة الأمر جيدا قبل اتخاذ ق���رار الإعالن من خالل و�سائل الإعالم ,
فاحلم�ل�ات الربيدية حتقق تعريف���ا �أف�ضل بامل�ؤ�س�سة و�إيراد ًا مالي���ا �أكرب � ,أما فائدة
الإعالن من خالل و�سائل الإعالم ترتكز يف التعريف و الدعاية للم�ؤ�س�سة ولي�س جلمع
التربعات بطريقة مبا�شرة يف كثري من الأحيان .
وال بد من التنويع فيمكن الإعالن يف لوحات الطرق وال�شا�شات واجلمعيات التعاونية
والأ�س���واق  ،وتوزيع الربو�شور مع ال�صحف اليومية والر�سائل الق�صرية ( )SMSوبث
الفال�شات عرب الإنرتنت واملواقع واملنتديات .

تذكر
جمع التربعات لي�س �أمرا �سهال  ،بل يبقى بحاجة
�إىل مهارة وتدريب .
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أخطاء في عملية جمع التبرعات :
قد يقع العاملون يف امل�ؤ�س�سات اخلريية ببع�ض الأخطاء �أثناء التعامل مع املتربعني،
وق���د تتكرر وترتاك���م الأخطاء ،مما ي�ؤث���ر �سلبا على �سمعتها وا�ستم���رار الداعمني يف
احلما�س لدعمها وم�ساندتها؛ ومن تلك الأخطاء :
 -1ع���دم حتدي���د �أه���داف وا�ضح���ة ،و�إبراز
فوائد جلية من وراء جمع التربعات.
 -2جم���ع التربع���ات لق�ضايا الته���م وال تثري
اهتمام النا�س �أو ق�ضايا منتهية.
 -3املبالغ���ة وع���دم الواقعي���ة يف م���ا تطلب���ه
امل�ؤ�س�سة من املتربع.
 -4عدم حت���ري واختيار الوقت املنا�سب عند
طلب التربعات.
 -5ظهور امل�ؤ�س�سة مبظهر غري املتخ�ص�ص واملدرك لأبعاد عملها.
� -6أن تكون قيادة جمع التربعات �ضعيفة وهزيلة.
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� -7أن تغري امل�ؤ�س�سة خطتها وا�سرتاتيجيها �أثناء حملة جمع التربعات.
 -8اعتماد امل�ؤ�س�سة على �شريحة واحدة يف تربعاتها.
 -9عدم الدخول يف �أ�سواق جديدة واالكتفاء مبا و�صلت �إليه املنظمة.
 -10عدم اال�ستفادة الفعلية من املتطوعني يف جمع التربعات.
 -11عدم م�شاركة �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�شاركة فعلية يف كل ما يتعلق بامل�ؤ�س�سة
 -12عدم مراعاة �أعراف وتقاليد البيئة واملجتمع.
 -13عدم القيام بالدرا�سات امل�ستفي�ضة لعملية جمع التربعات و�أبعاده وخطط عمله.
 -14جمع التربعات لتحقيق �أهداف حزبية �أو �سيا�سية حتت م�سمى العمل اخلريي.

تذكر
ال ب����د م����ن و�ض����ع نه����ج وا�سرتاتيجي����ات تر�سم من
خاللها للآخرين كيفية التربع للم�ؤ�س�سات اخلريية .
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العناصر األساسية لتقييم األداء المالي للمؤسسة الخيرية

الفاعلية:

ونعني بذلك ( نوعية املخرجات لتلك امل�ؤ�س�سة)
م���ن حيث الوقت والكمية والدخ���ل والأرباح ور�ضا
املتربعني ور�ضاء العاملني .

الكفاءة:

( كفاءة �أداء امل�ؤ�س�سة ) العائد على الأوقاف
وامل�شاري���ع الوقفي���ة والعائ���د عل���ى الأم���وال
امل�ستثمرة .
الإنتاجية  :م�شاريع و�إجنازات .
التقدم يف العمل ( :الإيرادات  -الفئات امل�ستهدفة  -جماالت ) .
النظم املتبعة يف امل�ؤ�س�سة  (:لإدارة امل�ؤ�س�سة ) .
مالحظة  :تقرير الأداء يحفز �أهل اخلري على البذل ووقف �أموال منقولة �أو غري منقولة .
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أساليب تقييم األداء المالي للمؤسسة :
•املالحظة ( اال�ستنباط ) القيام مبراقبة ما يحدث فع ًال داخل امل�ؤ�س�سة.
•ا�ستق�صاء املتربعني (مالحظاتهم) .
• التنويع بني ا�ستثمار ق�صري الأجل وا�ستثمار طويل الأجل .
• معدل الإنفاق ال بد �أن يحقق الأداء من هذا الإنفاق  ( ،ك�أن تنفق امل�ؤ�س�سة
مث ًال  10.000د.ك للن�شاط الإعالمي وذلك ح�سب املوازنة ولكن قد ال يحقق
الثمرة املرجوة من هذا الإنفاق) .
• التقاري��ر املالي��ة ( ال بد �أن يكون لدينا تقارير مالية ب�صفة دورية ف�صلية كل
� 3أو � 6شهور ) التعرف على حجم الأداء املايل لهذه امل�ؤ�س�سة .
• التع��رف عل��ى الإجن��ازات خ�ل�ال الف�ت�رة  ،وتق���دمي درا�س���ة ح���ول اخلطة
اال�ستثمارية امل�ستقبلية .
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أسس إعداد الحملة السنوية لجمع التبرعات :
ترتكز احلملة ال�سنوية جلمع التربعات على خم�سة �أ�س�س :
1 .1حتديد الهدف من القيام باحلملة .
 2 .2حتدي���د الفئ���ة امل�ستهدف���ة للمخاطبة جلمع
التربعات .
3 .3حتدي���د املتطوع�ي�ن والعامل�ي�ن جلم���ع
التربعات.
4 .4حتديد برنامج اخلطة الإعالمية حلملة جمع
التربعات .
 5 .5حتديد �أدوات االت�صال و�أدوات الإعالم املنا�سبة.
ي�ستلزم العمل حلملة جمع التربعات توافر العنا�صر الآتية:

•�أن ال تتكرر احلملة وي�ستح�سن �أن تكون �سنوية .
•�أن يختار لتنفيذ احلملة �أن�سب املواعيد التي ميكن �أن حتقق �أهداف احلملة .
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•�أن يراعى يف تنظيم احلملة تكامل كل من الهدف والفئة املخاطبة والو�سائل .
•�أن يكون املجتمع  ،و�إىل حد ما مهيئا ومتقبال لتلك احلمالت  ،التي حتمل ق�ضايا
مت�سه وتلقي اهتماما عنده .

تذكر
جناح �أي حملة �أو برنامج جلمع التربعات
يعتم���د �أ�سا�س���ا  -بع���د ح���ول اهلل وتوفيقه -عل���ى مقدرة
املتط���وع ودرجة وعي���ه ب�أ�سالي���ب الإقن���اع والت�أثري مهما
اختلفت الفئات التي يتعامل معها.
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لماذا الحاجة إلى التخطيط في العمل الخيري ؟
�إن حاجتنا للتخطيط يف العمل اخلريي تنبع من رغبتنا يف حتقيق الآتي :
•معرفة من نحن ؟ وما هي الأمور التي نريد
الو�ص���ول �إليه���ا ؟ وكيف ن�ص���ل ؟ « و�ضوح
الر�ؤية وحتديد الأهداف ».
•اتباع �أ�سلوب العمل امل�ؤ�س�سي يف �إدارة العمل
اخلريي و�أن�شطته الداخلية واخلارجية .
•ا�ستخدام �أمثل للموارد والإمكانات .
•الو�ص���ول �إىل حتدي���د �أدق لن���وع املجاالت
والأن�شطة واخلدمات التي يجب �أن تركز عليها اجلهة اخلريية.
•توف�ي�ر الق���در الأك�ب�ر من الو�ض���وح يف �أذه���ان العامل�ي�ن لت�ص���ور متقبل اجلهة
التطوعية التي يعملون بها .
•حت�س�ي�ن الأداء مع تقليل اجله���د والوقت والتكلفة  ،من خ�ل�ال معرفتنا ما نريد
حتقيقه يف عملنا التطوعي .
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•تخفي���ف العبء عل���ى �إدارة امل�ؤ�س�س���ة التطوعية ( رئي�س ًا و�أع�ض���اء ) من حجم
العمل التنفيذي للتفرغ للأمور اال�سرتاتيجية  ،وتقييم العمل الدوري .
•معرفة االحتياجات الفعلية من العمالة ( كم ًا ونوع ًا )  ،ور�سم م�سار لالحتياجات
التدريبية لكل موظف يف العمل التطوعي.
•ال�سعي لتقدمي منوذج مميز للعمل التطوعي يوازن بني الأ�صالة واملعا�صرة.
•ال�سيط���رة على امل�ش���اكل املتوقعة وغري املتوقع���ة التي قد تواج���ه تنفيذ الأعمال
التطوعية.
•حتقيق التكامل والتن�سيق .

تذكر
امل�ؤ�س�سات اخلريية ال بد �أن تعيد خارطة
ا�ستثماراتها بدرا�سات اجلدوى االقت�صادية .
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التخطيــط:
التخطيط  :عملية اتخاذ قرارات لتحديد اجتاه امل�ستقبل مبعنى :
 �أين نحن الآن ؟ �أين نريد الو�صول ؟ -كيف ن�صل �إىل ما نريد ؟

ملاذا التخطيط � ( :أهمية التخطيط )
•و�ضوح الر�ؤية وحتديد الأهداف .

•ا�ستخدام �أمثل للموارد والإمكانات .
•حتقيق التكامل والتن�سيق .
•حتديد الأولويات مبا يتفق مع االحتياجات.
•ال�سيطرة على م�شاكل التنفيذ .
•تخفي�ض املخاطر املتوقعة .
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�سيادة التخطيط :

التخطيط هو �أ�سا�س التنظيم ( الهياكل واللوائح تو�ضع لتحقيق الأهداف النابعة
من التخطيط).
 والتخطيط هو �أ�سا�س التوجيه . -والتخطيط هو �أ�سا�س الرقابة .

خطوات إعداد الخطة :
�إع���داد اخلط���ة لي�س �شيئ���ا هينا �أو �أمرا ع�شوائي���ا ولذا ال بد �أن يك���ون وفق خطة علمية
و�أ�صول مرعية ولبيان ذلك ينبغي مراعاة الأمور التالية :

النموذج العام للتخطيط :
•التخطيط للتخطيط .
•ا�ستعرا�ض القيم واملبادئ .
•حتديد الر�ؤية .
•ت�شكيل الر�سالة ( حتديد املهمة ) .
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منوذج خلطة �شاملة يف جمال جمع التربعات
مم���ا �أو�صى به ر�سولن���ا معلم الب�شري���ة �صلى اهلل علي���ه و�سلم يف ثالث
عب���ارات ميثل خطة كاملة حلياة امل�سلم  « :احر�ص على ما ينفعك  ،وا�ستعن
باهلل  ،وال تعجز» رواه م�سلم .

من �أ�ساليب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف جمع التربعات
عن عبد الرحمن بن خباب ال�سلمي قال :خطب النبي �صلى اهلل عليه و�سلم
فحث على جي�ش الع�سرة فقال عثمانَ :ع َل َّي مائة بعري ب�أحال�سها و�أقتابها
لمي:
ثم َحثَّ فقال عثمان َع َل َّي مائة �أخرى ب�أحال�سها و�أقتابها .قال ُّ
ال�س ُّ
فر�أيت النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يقول بيده يحركها« :ما على
عثمان ما عمل بعد هذا».
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منوذج العمل :

املجاالت – الوحدات  -امل�ؤ�شرات  -الآليات .
• تقييم الأداء .
• حتليل الفجوات .
• و�ضع اخلطط العملية وتوحيدها .
• اخلطط البديلة .
• تنفيذ اخلطة .
ويف عملن���ا اخل�ي�ري ما علينا �إال ب���ذل الأ�سباب
واجله���د لتحقيق ما نرجوه من تطوي���ر وارتقاء ،
والتوفي���ق م���ن اهلل تعاىل  ،ف�إن جناح �أي جه���د تخطيطي يعتم���د �أو ًال على توفيق اهلل
ع���ز وجل  ،وم���ن ثم بذل الأ�سباب وهي جمموعة من االحتياطات الواجب توفرها قبل
امل�ضي قدم ًا باخلطة �إىل ميدان التطبيق العملي :

�أهداف خطة جمع التربعات :

•العمل على زيادة التربعات بن�سب تتفق مع ن�شاط امل�ؤ�س�سة وخطة االنت�شار .
•الو�صول ملرحلة التخطيط امل�سبق واملتكامل يف الإعداد جلمع التربعات .
•ا�ستثمار العالقات الطيبة لأع�ضاء امل�ؤ�س�سة ل�صالح عملية جمع التربعات .
•تنوع �شرائح الطبقة املخاطبة جلمع التربعات .
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•االنفتاح على ميادين جديدة جلمع التربعات.
•�إ�شراك امل�ؤ�س�سات اخلا�صة يف امل�ساهمة .
•التعاون مع الوزارات املخت�صة والهيئات الر�سمية
•العمل على رفع م�ستوى الوعي واملعرفة بف�ضل الت�صدق و�آثاره الإيجابية يف الفرد
واملجتمع .
( كل بند من البنود ال�سابقة هو هدف تع ّد له خطة تف�صيلية للو�صول �إليه ) .

(اعلم �أن �أف�ضل طريقة تدمر بها م�شروعك اخلريي هي ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية ت�سويق خلدماتك التي ي�شوبها كثري من العيوب والغمو�ض ).
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مؤشرات النجاح والفشل في حملة جمع التبرعات :
زي��ادة �إيراد امل�ؤ�س�سة �سنوي ًا لي�صل خ�ل�ال اخلطة املحددة �إىل �ضعف الإيراد
احلايل على الأقل (مثال) .
درا�س��ة الواق��ع  :م����ن حي����ث  :جوان����ب الق����وة  -جوانب ال�ضع����ف  -الفر�����ص املتاحة -
ال�صعوبات املتوقعة .
جوانب القوة :
•�أن ي�صدر عن امل�ؤ�س�سة قرار ب�إ�شهارها مما
يك�سبها القوة ويعطيها الدعم .
•�شمولي���ة وات�س���اع جم���االت العم���ل اخلريي
الذي تقوم ب���ه امل�ؤ�س�سة مما ين���وع م�صادر
جمع التربعات .
•ثقة املتربعني واملواطنني بامل�ؤ�س�سة اخلريية
مما يعزز من مكانتها وقبولها .
•�إدارة امل�ؤ�س�سة و�أع�ضا�ؤها يف اجلمعية العمومية وكذلك �أع�ضاء جلانها الداخلية
حمل ثقة ومكانة اجتماعية طيبة بني النا�س يف املجتمع .
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•ثقة املتربعني واملواطن�ي�ن بالهيئات وامل�ؤ�س�سات الداخلية واخلارجية التي تقوم
امل�ؤ�س�سة وجلانها بتنفيذ م�شاريعها من خاللها .
•و�ضوح تقارير امل�ؤ�س�سة وجلانها مما �أك�سبها الو�ضوح وامل�صداقية .
جوانب ال�ضعف :
•عدم وجود خطط متكاملة ووا�ضحة جلمع التربعات .
•�ضعف �أن�شطة وبرامج و�إعالميات جمع التربعات .
•ال�شبهات التي تثار على العمل اخلريي وم�صداقيته بني فرتة و�أخرى .
•ك�ث�رة القي���ود الت���ي تلت���زم به���ا امل�ؤ�س�سات اخلريي���ة وال تلت���زم به���ا امل�ؤ�س�سات
واجلمعيات التطوعية (النفع العام) الأخرى .
الفر�ص املتاحة :
•�إقبال �أهل اخلري على التربع والت�صدق .
•حما�س النا�س للتربع خالل موا�سم املنا�سبات الإ�سالمية .
•قبول طيب للم�ؤ�س�سة وجلانها من فئة املتربعني .
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ال�صعوبات املتوقعة :
•زيادة االلتزامات املالية على امل�ؤ�س�سة .
•�ضعف الإيرادات والتربعات .
•القيود على حمالت جمع التربعات .
مطالب مهمة :
•االنتباه �إىل �ضرورة و�ضوح االخت�صا�صات
وتق�سيم الأعمال بني العاملني يف حملة جمع التربعات .
•العمل عل���ى تو�صيف الواجبات والأعمال ،كي تت�ض���ح موا�صفات املهام املرتبطة
بكل عمل من �أعمال الإدارات املختلفة يف الهيكل وكذلك العاملني .
�س�ؤال  :هل الإدارة علم �أم فن ؟
الإدارة لي�ست جمرد �أعمال �أو �إجراءات بل هي �أ�سلوب تفكري وطريقة عمل
جمدية ؛ فالإداة فن وعلم  ،علم يكت�سب وفق �أ�صول علمية  ،وفن يتقن باملمار�سة
وينفذ ب�أ�ساليب فنية  ،مقوماتها احلكمة والأناة واملوهبة والتوفيق من اهلل .
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�ضمانات النجاح حلمالت جمع التربعات على مدار العام :
•�إعداد جمموعة من اخلطط الت�شغيلية ال�سنوية لعملية جمع التربعات.
•جمع ودرا�س���ة املعلوم���ات التف�صيلية حول
حم�ل�ات التربع���ات يف ال�سن���وات ال�سابقة
التي قامت بها امل�ؤ�س�سة .
•القيام بعملية حتليل عاجلة لهذه املعلومات
به���دف التع���رف عل���ى جوان���ب الق���وة يف
حم�ل�ات الت�ب�رع ال�سابق���ة لدعمه���ا وعلى
جوانب الق�صور لتجنبها .
•يج���ب الت�أك���د من �أن اخلطط الت�شغيلي���ة امل�شار �إليها تنطل���ق �أ�سا�س ًا من الإطار
العام الذي حددته اخلطة الإ�سرتاتيجية ال�شاملة .
•ينبغ���ي الإ�س���راع يف تنفيذ جمموع���ة من الربام���ج التدريبية املتط���ورة واملكثفة
لعنا�صر منتقاة من العاملني وامل�شرفني على جمع التربعات .
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الإطار العام لتقييم التنفيذ خلطة جمع التربعات :

ل�سالم���ة الو�ص���ول �إىل الأهداف املرجوة ال بد م���ن تقييم التنفي���ذ ويتحدد التقييم
�ضمن �أربعة حماور رئي�سة :
•املحور الأول  :حتديد معايري للتقييم متفق عليها .
•املحور الثاين  :متابعة وتقومي التنفيذ وفق ًا للمعايري املو�ضوعة .
•املحور الثالث  :حتديد �أوجه الق�صور التي يظهرها تطبيق املعايري وحتري �أ�سبابها
•املحور الرابع  :تعديل امل�سار بناء على ما مت الو�صول �إليه يف املحور الثالث .
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تذكر
لتحقي���ق النج���اح يف ك�سب املت�ب�رع ال بد
م���ن �إي�صال ر�سالة وا�ضحة للمتربع ب�أن امل�ؤ�س�سة اخلريية
حري�ص���ة كل احلر����ص عل���ى اال�ستف���ادة الق�صوى م���ن التربع
والت�أكيد على �صرفه يف الوجه الأمثل .

•�إر�سال مالب�س (�أكرب مقا�س ) لدول �شعوبها �أحجام �أج�سامهم �صغرية .
•�إر�سال مالب�س ال تتنا�سب مع عادات وتقاليد البلد املر�سلة �إليه .
•�إر�سال طرود غذائية ال تنا�سب طبيعة وعادات �أهل البلد الغذائية .
•بناء دور �أيتام يف دول ال ت�سمح عاداتها ت�سليم اليتيم �إىل ملج�أ .
•املبالغ���ة يف �إر�س���ال م�ساهم���ات م���ن ن���وع واح���د (بطانيات عل���ى �سبيل
املثال).
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الوحدة الثالثة :
3

أسس ومهارات
مخاطبة المتبرعين
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أسس ومهارات مخاطبة المتبرعين
خماطب���ة املتربع اجليدة تتلخ����ص باخت�صار يف� « :إي�ص���ال ر�سالة فيها حث
على التربع والدعم مل�شروع �إن�شائي �أو دعوي �أو �إغاثي �أو تنموي على نحو مقنع
وم�ؤثر» .
مواصفات المتحدث المميز :
العلم  :الإحاطة بالأمر الذي تتحدث عنه .
الإعداد اجليد  :وهذا من قبيل احرتام من تتحدث معه ب�أن ال ت�ضيع وقته .
املهارة اللغوية  :امتالك مفردات وقدرة على التعبري بدون تكلف .
و�ض��وح اله��دف  :حدد ه���دف اللقاء  ،ورت���ب الأهداف  ،جل���ذب املتربع وكذلك
ال�سامعني من حوله .
الثقة بالنف�س � :أن يكون ذا �شخ�صية ثابتة رابط اجل�أ�ش .
امل�صداقية � :أن تكون �صادق التعابري و�صادقا يف النقل العلمي .
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مراعاة حال املتربع  ،وحالته النف�سية ( :خاطبوا النا�س على قدر عقولهم ) .
اال�ستم��اع اجلي��د � :أن حت�سن ا�ستعم���ال مهارات اال�ستماع اجلي���د للمتربع لكي
تك�سب ثقته وي�شعر باحرتامك له .
الإميان مبا يقول  :ب�أال يخالف قوله عمله ،و�أن يكون �صادقا فيما يقول .
القـدوة � :أن تكون حياته انعكا�سا لأقواله .
قواعد مهمة :
املتحدثون اجليدون يتذكرون القواعد ال�ستة التالية :
1 .1اجلمل الق�صرية هي الفائزة (اجعلها ب�سيطة ومتتابعة ) .
2 .2عندما تنتهي توقف ( وال تكن ترثار ًا ).
3 .3حتدث بلغة �سهلة مفهومة ( التوا�صل بكلمات قليلة تهم املتربعني).
4 .4ابت�سم متى كان هذا منا�سب ًا (وتوا�ضع ل�سامعيك) .
5 .5اجعل نربة �صوتك دافئة (فال�صوت الهادئ الرقيق يجد قبوال).
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6 .6انظ���ر �إىل ال�شخ�ص الذي تتحدث �إليه (التوا�صل بالعني) مع مراعاة ال�ضوابط
ال�شرعية لذلك .
القواعد الرئيسة في التحدث مع المتبرع :
• ا�ضبط مدة اللقاء (�إدارة الوقت)  :التحدث مع املتربع ب�صيغة اجلمع التي
تعرب عن حاجة امل�ؤ�س�سة اخلريية (ال تقل �أنا وا�ستبدلها بقولك  :نحن).
• ابد�أ التمهيد قبل املقدمة  :وتت�ضمن ال�شكر على �إتاحة الفر�صة لعر�ض
امل�شروع  ،ومدخل �إىل املقدمة .
• انتقل من نقطة �إىل �أخرى ب�سال�سة وان�سياب  :وال تطل يف نقطة وما
بعدها �أهم منها .
كفاءتك :
ه���ي الطريق���ة الت���ي ت�ستخدم بها عقل���ك  ،وترتب به���ا �أف���كارك  ،وت�ستغل بها
مهاراتك لتعر�ض ر�سالتك على نحو جيد .
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• حتدث عن الق�ضايا املتعلقة باملو�ضوع الذي
جئت من �أجله .
• خاطب الأذن ال العني فقط .
• اجعل الطلب وا�ضحا  :ودقيق وخالي ًا
من االلتواء .
• حدد املبلغ  :والغر�ض من هذا التربع .
• ال تتفاو�ض مع املتربع حول املبلغ
املطلوب .
• �أكرث من الأمثلة والأدلة على �أهمية العمل لهذا امل�شروع �أو التربع .
• ال تكن مم ًال ب�أن تقول كل ما تعرف .
• جتنب اخلط�أ الذي يقع فيه البع�ض  :وهو التحدث دون ترتيب .
• �إتقان مهارات االنتقال بني مفردات و�أجزاء احلديث من املقدمة �إىل
املو�ضوع ومن املو�ضوع �إىل اخلامتة ؛ بحيث تخرج بقالب واحد .
• ركز على ما تعرفه وانقل ذلك بدقة مع ال�سعي لإحداث �أكرب الأثر.
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طرق إقناع المتبرعين
 -1اال�ستنتاج  :من اجلزء �إىل الكل (من االحتياجات اخلا�صة �إىل التكافل االجتماعي ) .
 -2اال�ستنباط  :من الكل �إىل اجلزء (من مقا�صد ال�شريعة �إىل ف�ضل ال�صدقة) .

 -3العـاطف��ة  :حتري���ك املت�ب�رع من خالل (ك�س���ب الأجر – فع���ل اخلري – رفع
املعاناة – رفع البالء – االرتياح النف�سي ).
 -4ك�سب الثقة  :تكلم بثقة وقوة ،ودلل على ما تقول .
 -5الت�أثري املرتاكم وعر�ض �أكرث من �سبب لدعم امل�شروع .

ن�صيحة
تعمق يف مو�ضوعك واجعله ي�سكن يف داخلك لأن
هذه هي الطريقة الوحيدة التي �ستمكنك من تو�صيل
مو�ضوعك �إىل املتربعني.
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ترتيب الحديث مع المتبرع
 -1التمهيد واملقـدمــة :
اج���ذب االنتب���اه  -اذكر اله���دف � -أعط فكرة
عامة عن املو�ضوع .
� -2صلب املو�ضوع :
يف�ضل تق�سيم �صلب املو�ضوع �إىل نقاط :
نقط��ة فرعية �أوىل  :وحتته���ا نقاط جانبية
وا�ست�شهاد .
نقطة فرعية ثانية :وحتتها نقاط جانبية وا�ست�شهاد .
نقطة فرعية ثالثة :وحتتها نقاط جانبية وا�ست�شهاد .
 -3اخلتام ّ :
خل�ص ما قلت  ،واذكر املطلوب من املتربع بو�ضوح .
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• مدة احلديث وتوزيعه :

( للكالم غاية ولن�شاط ال�سامعني نهاية ) �أبو عثمان اجلاحظ .
 املقدمة (  2-1دقائق ) . املو�ضوع (10-5دقيقة ). -اخلتام (2-1دقيقة ) .

ح���اول �أن حتفظ عن غيب م���ا �ستقوله يف �أول  20ثانية و�آخر  20ثانية ؛
فهما الأهم ومفتاح احلديث والنجاح .
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• �سمات املقدمة الناجحة يف احلديث مع املتربع:
 ابد�أ مبقدمة ناجحة والتي من �أهم �سماتها :مركزة  :ال تطول حتى ال ميلها امل�ستمع .
م�شرقة  :جتذب انتباه امل�ستمع .
م�شوقة  :للدخول يف مو�ضوع العر�ض .

مركزة

م�شرقة

م�شوقة

مالحظة مهمة :ال تعتذر يف املقدمة لأنها خط�أ فادح يف الإلقاء .
اخلامت��ة � :أ�شعرهم ب�أنك اقرتبت من االنتهاء ؛ واخلامتة مهمة جد ًا وهي انطباع
نهائي .
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نصائح خالل التحدث مع المتبرع :
1.1كن طبيعي ًا  :كن �أنت وال تكن �شيئا �آخر ،وال حتاول �أن تقلد �أحد ًا .
2.2كن �إيجابيا  :قادرا على الفعل وال تكن �سلبيا متحامال.
3.3ك��ن م�ستمعا  :فاال�ستماع و�سيل���ة فاعلة ال بد �أن حت�سن ا�ستغاللها يف خماطبة
الآخرين .
• الأ�سلوب � :شكل انفعاالتك مع �صوتك  ،وتكلم بو�ضوح حتى مع ال�سرعة فال ت�أكل
ال����كالم  ،وتبلع احل����روف وتك�سرها  .وتعلم كيف ت�ستخدم ق����وة ال�صمت ( ولو لثواين )
و�أح�سن نقل تعابري وجهك وحركة ج�سدك و�إمياءاتك .
• الت�أث�ير  :هل تعلم ما ن�سب���ة الت�أثري يف �أجزاء
كالمك و�شخ�صيتك ؟ ت�شري الدرا�سات �إىل ما يلي :

 % 7حمتوى املادة .
 % 38للأ�سلوب .
 %55للحركة .
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توجيهات خطابية :
• البداية الناجحة عنوان احلديث الناجح .
• اهت���م باملتربع و�أ�شع���ره باهتمامك ال�شديد
به .
• كن متوا�ضع ًا وكن على طبيعتك .
• تدرب على فن الوقفات �أثناء احلديث .
• التوا�صل بالعني من �أ�سرار جناح اللقاء .
• ال تعطي �أح�سن ما عندك يف بداية اللقاء .
• ال حتاول تغطية كل املو�ضوع ؛ اخت�صر املقدمات  ،والغ ما هو غري �ضروري.
•كن دقيق ًا يف �إعطاء املعلومات حول امل�شروع املقرتح .
•ال �شيء ينفع كاحلقيقة الوا�ضحة فابد�أ باحلقائق واملنطق .
•احفظ عن ظهر قلب ما �ستقوله من �أرقام وتفا�صيل حول امل�شروع.
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أساليب عملية في فن االتصال والتعامل مع المتبرعين
•قدر املتربع وكن جمامال .
اهتماما حقيقيا باملتربع .
•اظهر
ً
• حدث الآخرين مبجال اهتماماتهم .
• ا�ستخدم �أ�سلوب املدح .
•جتنب ت�صيد عيوب الآخرين .
•توا�ضع فالنا�س ينفرون ممن ي�ستعلي عليهم.
• تعلم فن الإن�صات فالنا�س يحبون من ي�صغي �إليهم .
•حاول �أن تكون وا�ضح ًا يف تعاملك ،وكن على طبيعتك .
•حافظ على مواعيدك مع املتربعني واحرتمها .
•ال تكن حلوح ًا يف طلب حاجتك.
•اخرت الأوقات املنا�سبة للتوا�صل .
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• ابتعد عن التكلف بالكالم والت�صرفات.
•اب�سط وجهك ،ولتكن ابت�سامتك �صادقة ويف حملها .
•حافظ على الألفة مع املتربع .
•اجعل حديثك ق�صريا  ،وذا مغزى  ،وحاول �أن جتعله جديرا بالتذكر.
•حتدث ب�صوت هادئ و�أ�سلوب مريح .

تذكر
قول ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم« :من كان
ي�ؤمن باهلل واليوم الآخر فليقل خريا �أو لي�صمت » (متفق عليه).
وتذكر  :ال يوجد �شخ�ص يحب الرثثار حتى
و�إن كان ثرثارا مثله .
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اإللمام بحقوق المتبرعين
العامل���ون يف املج���ال اخلريي ال بد �أن يكون���وا على دراية و�إمل���ام بحقوق املتربعني ،
وكذلك الأ�سئلة التي ال بد من �إجابة املتربع عليها
ليطمئ���ن ب�أن ما ت�ب�رع به �سيكون يف �أي���د �أمينة ،
تو�صله���ا مل�ستحقيه���ا ح�سب رغبة املت�ب�رع  .ومن
احلقوق التي يجب �أن يعامل بها املتربع نلخ�صها
بالتايل :
•�أن يك���ون املت�ب�رع على عل���م بر�سالة اجلهة
اخلريية  ،والطريقة التي تعتزم بها املنظمة
ا�ستخدام املوارد التي منحت لها  ،وقدرتها
على ا�ستخدام التربعات بكفاءة يف الأغرا�ض امل�ستهدفة .
• �أن يكون���وا عل���ى علم بهوية العاملني يف جمل����س �إدارة املنظمة  ،و�أن يتوقعوا من
املجل�س اتخاذ قرارات حكيمة فيما يخت�ص مب�س�ؤولياته الإدارية .
• �أن ُيكفل لهم الإطالع على �آخر بيان مايل للمنظمة .
• �أن يكون���وا مطمئنني �إىل �أن الهب���ات التي قدموها �ست�ستخدم يف الأغرا�ض التي
منحت من �أجلها .
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• �أن يتلق���وا االح�ت�رام وال�شكر والتقدير املنا�سب والتقاري���ر الدورية مل�شاريعهم ،
ويت�سنى لهم زيارتها �إن �أمكن .
• �أن يت�أك���دوا م���ن �أن التعامل م���ع املعلوم���ات اخلا�صة بتربعاتهم يت���م باحرتام
و�سرية.
• �أن يكون���وا عل���ى عل���م عما �إذا كان م���ن ي�سعون جلمع التربع���ات متطوعني � ،أم
موظفني يف املنظمة � ،أو يعملون ب�أجر جلمع الأموال .
• �أن يك���ون م���ن حقهم طرح الأ�سئل���ة عند دف���ع التربعات وتلق���ي �إجابات فورية
و�صادقة و�صريحة .

تذكر
�إذا وافقت على احلديث  ،ا�ستعد ،ف�إن من ي�سمعك ي�ستحق
�أف�ضل ما عندك .
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كيف تكسب ثقة المتبرع وارتياحه ؟
•ت�أكد من معرفة ماذا يريد املتربع ؟
• ا�ستم���ع ب�إن�ص���ات حتى ينته���ي املتربع من
عر�ض ما يريد .
•توا�صل معه بفاعلية  ،وكن يقظ ًا ذهني ًا .
• كن مرن ًا يف مقابلة هذه املتطلبات .
• تع���رف على م�شاعر املت�ب�رع ووجهة نظره
واهتم بهما .
• عامل املتربع ك�أنه �شريك يف هذا العمل التطوعي ال كفرد �آخر .
• وحاول �أن تعرف ما يتوقعه منك .
• اعمل ما بو�سعك كي ت�سهل على املتربع الأمور .
• احفظ ا�سمه وكنيته وموا�صفات م�شروعه .
•تابعه ب�آخر امل�ستجدات على م�شروعه �أو تربعه .
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• بادر يف اخلدمة كتو�صيل التقرير �أو ا�ستالم دفعة مالية حل�ساب امل�شروع .
• توا�صل مع املتربع يف املنا�سبات االجتماعية
والأعياد .
• اهده �آخر �إ�ص���دارات اجلهة اخلريية التي
تعمل بها .
• تابع م�شكلته وال تهملها .

تذكر
• العمل مهما كان �صغريا �إن كان ب�إخال�ص
فاهلل �سبحانه وتعاىل �سيبارك فيه.
• ا�شعر بفخر و�أنت تعمل خلدمة الآخرين والوقوف مع حاجة
الفقراء وامل�ساكني .
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ماذا تفعل في الحاالت التالية ؟
�أمور قد حتدث مع �أي متطوع للعمل اخلريي و�إليك بيان كيفية الت�صرف �إزاءها :
(  ) 1الوق��ت غ�ير كاف للحدي��ث ع��ن
امل�شروع بتفا�صيله :
•ال تق���ل كل �ش���يء ب���ل ركز عل���ى املعلومات
الأ�سا�سية واملهمة .
•رت���ب نف�س���ك بحي���ث يك���ون لدي���ك ف�ت�رة
�إ�ضافية وال ت�أخذ كل الوقت .
•ق���دم درا�سة امل�ش���روع  ،وو�ضح للمتربع �أن
جميع التفا�صيل يف مادة الدرا�سة .
•ك ّيف مو�ضوعك مع الوقت املتاح  ،وحافظ على هدوئك .
(  ) 2بعد الإجابة تكت�شف �أنك مل تفهم ال�س�ؤال (الإجابة اخلاطئة لل�س�ؤال) :
• ت�أكد من فهمك له قبل الإجابة �إن كنت �شاك ًا يف فهمك واطلب تكرار ال�س�ؤال .
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•ال تتعجل الإجابة  ،واحر�ص على فهم �س�ؤال املتربع .
•ال ترتبك من ال�س�ؤال ال�صعب  ،و�أعد �صياغته مبا ت�ستطع �إجابته .
•حتدث بوجه �سمح و�إمياءات منا�سبة  ،وب�صوت هادئ .
•ال جتب �إن مل تفهم ال�س�ؤال � ،أو �إذا مل تعرف �إجابته .
•ال تعط �أي وعد ال ميكنك الوفاء به  ،وال تدع �أي ادعاء .
(  ) 3امل�شروع �صعب ومت�شعب:
•ا�شرح الأ�سا�سيات وامل�صطلحات �أو ًال وت�أكد من فهم املتحدث �إليه.
•ال حتاول �أن تغطي كل املادة  ،وركز على ما تعرفه .
•�أكرث من الأمثلة واال�ست�شهادات وو�سائل الإي�ضاح .
•قدم للمتربع ملف درا�سة امل�شروع  ،وحدد �أهم ما يف الدرا�سة .
(  ) 4املتربعون �أو املخاطبون �أكرب �سن ًا ومكانة اجتماعية :
•�أح�سن �إعداد املادة ومتكن منها .
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•كن واثقا ب�إعدادك و�أ�سلوبك ومهاراتك يف عر�ض امل�شروع .
• تذكر �أنك تعرف املو�ضوع �أكرث منهم جميع ًا .
•�شاركهم وا�ستفد من خرباتهم بالطلب منهم امل�شاركة يف جتاربهم .
(  ) 5امل�شروع املقدم يحوي معلومات دقيقة وكثرية جد ًا.
•ركـز على البنود املهمة يف امل�شروع .
•�أعط �إح�صائية واحدة �أو مثا ًال على كل نقطة رئي�سة �أو فرعية .
•قدم الدرا�سة مقرونة بالتفا�صيل وحدد ال�صفحات التي حتوي �أهمها.
•اجعل ال�صفحة الأوىل ك�شافا للم�شروع والذي يحوي التفا�صيل الأ�سا�سية للم�شروع .
و�صية نبوية:
عن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه �أن رجال قال للنبي �صلى اهلل عليه و�سلم:
�أو�صني؟ قال  « :ال تغ�ضب » فردد مرارا  ،قال « :ال تغ�ضب » رواه البخاري
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قد تواجه �شخ�صا ي�شكك يف العمل اخلريي  ،وللتعامل معه ا�ستخدم القواعد التالية :
•ال ت�أخذ الهجوم على حممل �شخ�صي .
•ال تغ�ضب وحافظ على التحكم ب�أع�صابك .
•قدم معلومات بدال من النكران (�إح�صاءات �أ�سباب) .
•حافظ على هدوئك وتعقلك وكن �إيجابيا .
•فكر قبل �أن جتيب وتتحدث  ،وكن �صوت العقل .
•و�ضح وكرر ما تقول  ،وال ت�ست�سلم لإرادة الدخول يف جدال .
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تذكر

اعر�ض معلومات �أمينة و�إيجابية ومقدمة
بعناية واترك ال�سامع دائما وهو يريد املزيد .

احذر

�إذا مل يكن لديك الوقت �أو املعرفة الكافية لإجناز
املهمة على نحو الئق فال تقبلها .
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مهارات تسويق المشاريع الخيرية :
مل يعد العمل اخلريي اليوم مقت�صر ًا على طلب امل�ساعدات املالية فح�سب ،بل تعدى
ذل���ك �إىل �أن يك���ون عم ًال منظم��� ًا �شام ًال يحت���وى على خمتلف الأن�شط���ة االجتماعية
واالقت�صادي���ة والتعليمي���ة و�أ�صبح���ت هن���اك �إدارات وم�ؤ�س�س���ات متخ�ص�ص���ة جلمع
التربع���ات وحف���ظ املعلومات ع���ن املتربع�ي�ن وعناوينهم كما �أ�صبح���ت اجلامعات يف
الدول املتقدمة متنح الدرجات العلمية للدار�سني يف جمال �إدارة العمل اخلريي وجمع
التربع���ات بالإ�ضاف���ة �إىل ظهور العديد من الكتب وبرام���ج احلا�سب الآيل التي تعنى
بن�شاط الأعمال اخلريية.
محدودية إدارات التسويق :
ومن امل�شكالت التي تواجه امل�ؤ�س�سات اخلريية يف عاملنا الإ�سالمي حمدودية توفر
�إدارات الت�سوي���ق يف اجله���ات اخلريية التي تقوم مبه���ام التخطيط الإ�سرتاتيجي
والرتوي���ج للم�شاريع اخلريي���ة لدى املتربع�ي�ن وتنظيم عملي���ات التوزيع املدرو�س
فك���م �صدقة ذهبت يف غ�ي�ر مو�ضعها ؟ وكم م�ساعدة بذلت لغري م�ستحقيها؟ وكم
حمت���اج مل ت�ستطع اجلهات اخلريية الو�صول �إليه والتعرف عليه ب�سبب عدم توفر
الإدارة الف ّعالة ،والتي تقوم بتطبيق �أ�ساليب الإدارة احلديثة ووظائفها كالتخطيط
والتنظيم والتن�سيق والرقابة.
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ويف هذا داللة كبرية على ظهور احلاجة الكبرية �إىل توفر �إدارة متخ�ص�صة داخل
اجله���ات اخلريية مهمتها الأ�سا�سية الت�سوي���ق مل�ساندة عملية جمع التربعات وك�سب
املتربعني لتنفيذ امل�شاريع اخلريية وحتقيق الأهداف بطريقة علمية �سليمة .
أهمية إدارة التسويق في العمل الخيري :
�إدارة الت�سوي���ق تعترب من �أهم الإدارات التي ميكن �أن تعتمد عليها �أي منظمة وذلك
لتحقيق �أهدافها الرئي�سة و�ضمان ا�ستمراريتها ومنوها،
و�أدى الق�ص���ور يف معرف���ة حقيقة ال���دور الذي ميكن �أن
تق���وم به تلك الإدارات �إىل الإخفاق يف حتقيق الأهداف
بال�ش���كل املطل���وب و�ضياع اجلهود يف كث�ي�ر من اجلهات
اخلريية.
وتكم���ن �أهمي���ة ن�ش���اط الت�سوي���ق يف العم���ل اخل�ي�ري
يف الك�ش���ف ع���ن الفر����ص الت�سويقي���ة الت���ي ت�ساهم يف
ا�ستمراري���ة وجود اجله���ات اخلريية بالإ�ضافة �إىل �إعطائها الق���درة على التن�سيق مع
مثيالتها من اجلهات الأخرى يف ت�سويق الأعمال اخلريية·
كم���ا تثب���ت الدرا�سات �أن قي���ام ال�شركات الكب�ي�رة بامل�ساهم���ة يف الأعمال اخلريية
ي�ساه���م يف زيادة املتعاملني مع ال�شركة حيث �أ�ش���ارت نتائج �إحدى الدرا�سات �إىل �أن
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 %58من امل�شاركني يف اال�ستق�صاء �أجابوا ب�أن قرارهم لل�شراء من ال�شركات يعتمد يف
الغالب على �أ�سا�س مدى تعامل تلك ال�شركات وم�ساهمتها يف الأعمال اخلريية·
فال بد �أن تهتم اجلهات اخلريية بن�شاط الت�سويق اخلريي من خالل �إدارة الت�سويق،
حي���ث تع ّد من �أهم الإدارات التي من خاللها ميكن للجمعيات اخلريية توفري الأموال
وحتقيق �أهداف امل�شاريع اخلريية·
تحديد الفرص التسويقية :
وم���ن �أهم الأعم���ال التي تقوم به���ا �إدارة الت�سوي���ق اليوم هو تق�سي���م الأ�سواق
وحتديد الفر�ص الت�سويقية ،فاملتربعون ال يفرقون بني اجلهات الكبرية وال�صغرية
عند القيام بالتربع و�إمنا يعتمدون على مقدرة
اجلمعي���ة اخلريي���ة يف الو�ص���ول �إىل املت�ب�رع
و�إقناع���ه بتبن���ي �أحد امل�شاري���ع اخلريية  ،لذا
ت�أتي �أهمية ن�شاط الت�سويق يف اال�ستحواذ على
ه�ؤالء املتربع�ي�ن عن طريق التمي���ز بالإعداد
امل�سبق لهم وتطبيق �أن�شطة الت�سويق املختلفة،
والق�ضاء على الع�شوائية يف العمل اخلريي .
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معوقات إنشاء إدارة متخصصة للتسويق الخيري:
•نق�ص الكوادر املتخ�ص�صة التي تعمل يف هذا املجال .
•عدم وجود قناعة كافية لدى بع�ض اجلهات ب�أهمية
دور �إدارة الت�سويق يف العمل اخلريي.
•ع���دم توف�ي�ر الربام���ج التدريبية الت���ي ت�ساهم يف
ت�أهيل الكوادر املتخ�ص�صة والتي ميكن �أن تعمل يف
اجلهات اخلريية يف جمال الت�سويق.
•ال�شع���ور لدى بع����ض اجلهات اخلريي���ة �أنه ميكنه���ا ت�سوي���ق م�شاريعها اخلريية
بالطرق التقليدية دون االعتماد على �إدارة متخ�ص�صة للت�سويق·
•ع���دم معرفة اجلهات اخلريية بالدور الذي ميك���ن �أن تقوم به �إدارة الت�سويق يف
العمل اخلريي·
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طرق تفعيل إدارة التسويق :
•عم���ل برامج تدريبية عملية تقوم على درا�سة احلاالت الواقعية ثم �إيجاد الطرق
الكفيلة مبعاجلتها·
• و�ضع خطة عامة حمكمة قائمة على درا�سة
ميداني���ة لدرا�سة حاجة الآخري���ن والت�أكد
من و�صول امل�ساعدات �إىل م�ستحقيها .
•اال�ستفادة من الو�سائل الإعالمية يف �إظهار
العمل اخلريي·
•حتدي���د �أهداف اجلمعي���ة بو�ضوح وحتديد
م���اذا تري���د م���ن املتعامل�ي�ن م���ع اجلمعية
وغريها من الأمور ذات العالقة·
•الأخذ مبفهوم القطاع اخلا�ص �أو قطاع الأعمال
• تنويع الفر�ص الت�سويقية عند التخطيط لت�سويق م�شاريع اجلهات اخلريية.
التخ�ص����ص وعدم تكرار اخلدم���ات اخلريية التي ت�سوق ؛ فمفه���وم ن�شاط الت�سويق
ل���دى اجلهات اخلريية يعاين �ضعف ًا من ع���دة جوانب،منها اعتقاد بع�ض امل�س�ؤولني يف
اجله���ات اخلريية ب�أن كلمة ت�سويق غري مقبولة لدى املتربعني ولذلك تتح َّرج اجلمعية
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م���ن ا�ستخدام هذا اال�سم عل���ى �أن�شطتها املختلفة· وعدم معرف���ة امل�ؤ�س�سات اخلريية
بوظائ���ف �إدارة الت�سويق· وعدم وجود اخلربات والكوادر املتخ�ص�صة للعمل يف جمال
ت�سويق امل�شاريع اخلريية والتي حتمل اخلربة الكافية يف هذا املجال من العمل  ،وعدم
مالئم���ة عبارة ت�سويق على الأعمال اخلريية ،حي���ث يرى البع�ض �أن اجلهات اخلريية
غري ربحية ولي�س جمالها قطاع الأن�شطة اخلا�صة �أو الربحي.
    ويف حال وجدت تلك الإدارة فالبد من تدريب العاملني على القيام ب�إدارة ن�شاط
الت�سوي���ق يف العديد من املجاالت مثل جم���ع التربعات وت�سويق امل�شاريع بالإ�ضافة �إىل
ن�شاط العالقات العامة.
وال �شك �أن هذا الأمر يتطلب املزيد من الربامج التدريبية املتخ�ص�صة والتي ميكن
�أن ت�سه���م يف تطوير كفاءة العاملني وبخا�ص���ة يف فن جمع التربعات وت�سويق امل�شاريع
ثم التدريب على �إدارة العالقات العامة .

م�ستقبل امل�ؤ�س�سة متعل���ق بربنامج متكامل وم�صمم ملقابلة احتياجات
الفئة امل�ستهدفة .
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التدريب ضرورة لتسويق المشاريع الخيرية :
ال�ش���ك �أن انت�شار امل�ؤ�س�سات اخلريية والتطوعية �أ�صبح من املقايي�س التي يقا�س بها
تقدم املجتمع وتطوره  ،ويعد قطاع الأعمال اخلريية �أ�سرع القطاعات منو ًا يف اقت�صاد
ال���دول الك�ب�رى  ،ويزداد هذا النمو م���ع ا�ستمرار اهتمام احلكوم���ات لتح�سني فاعلية
امل�ؤ�س�سات اخلريية ،وذلك بتقدمي اخلدمات الإ�شرافية والإر�شادية لها للح�صول على
فر�ص جديدة لزيادة متويل م�شاريعها وتخفي�ض م�صاريفها .
م�شكلتنا يف عاملنا العربي والإ�سالمي �أن نظرة كثريين �إىل العمل اخلريي وم�ؤ�س�ساته
ال تتع���دى كونه���ا نوع ًا من “اال�ستج���داء” وهذه النظرة لها انعكا�ساته���ا ال�سلبية على
تقيي���م وتقدير اخلدمات الت���ي تقدمها امل�ؤ�س�سات اخلريية والعامل�ي�ن فيها  ،ولهذا ال
ب���د من تغيري نظرة النا����س �إىل العمل اخلريي باعتباره خدم���ة كبرية ومهمة تقدمها
الهيئ���ات للمتربعني متحملة م�س�ؤولية و�ضع التربع���ات حيث ينبغي �أن تو�ضع  ،و�إقامة
امل�شاريع التي تخدم املجتمعات  ،وتخفف من معاناة املحتاج منهم .
وال ب���د لتغيري تل���ك النظرة من اتخاذ ع���دة و�سائل من �أهمها تدري���ب العاملني يف
اجله���ات اخلريية على �أ�س�س الإدارة وعلى امله���ارات املتخ�ص�صة الأخرى التي يتعني
معرفته���ا لتطوي���ر العم���ل واالرتق���اء بالعامل�ي�ن و�إك�سابهم مهارات وخ�ب�رات حت�سن
�أداءه���م وترفع امل�ستوى الع���ام للجهات التي يعملون فيه���ا  ،ف�إك�ساب املهارات �أ�صبح
مطلبا �ضروريا لكل العاملني يف امل�ؤ�س�سات اخلريية والتطوعية  ،وو�سيلة فاعلة ملواكبة
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التط���ورات احلديثة والتغريات املت�سارع���ة يف جماالت العمل  ،وي�سهم ب�شكل فاعل يف
الرت�شيد املايل ،وح�سن �إدارة الوقت  ،وحفظ اجلهد للن�شاط النافع واملجدي .
تق���دمي اخلدم���ة �أو اخلدم���ات مل يع���د يقت�صر
عل���ى جم���االت القطاع���ات التجاري���ة والقط���اع
اخلا����ص وحده  ،فقد �أنتجت التطورات يف تقدمي
اخلدمات جم���االت عدة من �أبرزها جمال قطاع
العمل اخلريي  ،الذي ارتكز على مبادئ و�أهداف
وا�سرتاتيجي���ات لتق���دمي اخلدم���ات املمي���زة مبا
ينعك����س �إيجاب���ا عل���ى ر�ض���ا املتربع�ي�ن  ،والذي
يتحقق من خالله �ضمن ًا رفع كفاءة �أداء العاملني
وتوفري الوق���ت واجلهد واملال  .وخا�صة �أن العمل
التطوع���ي ينتظر املتربعون منه الكثري يف جمال اخلدمات التي تقدم لأهل اخلري من
جه���ة  ،وكذلك لأه���ل احلاجة لر�سم االبت�سامة وتخفي���ف الآالم ورفع املعاناة والأخذ
بيدهم والوقوف على حاجتهم و�آالمهم .
وال ميكن �أن يتحقق الهدف من التدريب �إال بعد جمع املعلومات الأ�سا�سية عن اجلهة
اخلريي���ة م���ن جهة وجم���ع املعلومات عن العامل�ي�ن والعمل الذي يقوم���ون به من جهة
�أخ���رى ،وبالتايل ميكن �إع���داد الربامج التدريبية املنا�سب���ة لتح�سني الو�ضع واالرتقاء
بامل�ستوى بعد تلم�س مواطن اخللل يف �أدائها ..
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ومن هذا املنطلق كان لزام ًا على اجلهات اخلريية النظر بجد �إىل برامج الت�أهيل
ومعاجلت���ه مبا يكف���ل الفائدة امل�شرتكة للجه���ة نف�سها وللمتربع�ي�ن وللم�ستفيدين
كذلك .
فالفئ���ات العاملة يف اجله���ات اخلريية بحاجة
ما�سة �إىل التدريب وذل���ك نظر ًا لأهميته البالغة
يف تطوي���ر وحت�س�ي�ن كفاءة اجلهة ولك���ن كل فئة
بحاج���ة �إىل ن���وع خمتلف م���ن برام���ج التدريب
يعينه���ا عل���ى قيامها بدوره���ا على �أكم���ل وجه ؛
فبينم���ا حتتاج فئ���ات الإدارة املختلفة �إىل برامج
تدريبي���ة عل���ى امله���ارات الإداري���ة املختلف���ة من
تخطيط وتنظيم وتوجيه ومراقبة وما يتفرع عن
ذل���ك من برام���ج تدريبية على �ضمان اجلودة وحل امل�ش���كالت و�إدارة الوقت والقيادة
الإداري���ة والإبداع ،ف�إننا جن���د يف املقابل �أن الفئات املنفذة حتتاج �إىل دورات تدريبية
تخ�ص�صية يف جمال عملها.
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فريق تسويق المشاريع الخيرية :
ع���ادة ما يقوم عل���ى ت�سويق امل�شاريع اخلريي���ة وغريها فريق �أو جلن���ة من �أكرث من
�شخ����ص حت���ى يتحقق الإجن���از وينبغ���ي لتحقيق
ذلك ما يلي :
اختيار الفريق :
فريق �أو جلنة ت�سوي���ق امل�شاريع هي جمموعة
ت�ضم � 4 - 3أ�شخا�ص على الأقل من املتطوعني
املتميزي���ن يف عالقاته���م و�سمعته���م وقدرتهم
على بن���اء العالقات وا�ستخدامها مع املتربعني
�سواء كانوا �أفراد ًا �أو هيئات و�شركات .
واالختي���ار املوفق لرئي�س اللجن���ة �أو املتحدث با�سمها هو العن�صر الرئي�سي يف جناح
اللجن���ة ،وعلى �أع�ضاء اللجنة �أن يكونوا قادرين عل���ى معرفة النا�س الذين يتربعون ؛
وميك���ن للجنة �أن تخت���ار راع ًيا للحملة لإعطائها قيمة �أو هوي���ة وم�صداقية وثقة �أمام
اجلمهور.
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الإعداد:
� -1إعداد امل�شروع الذي �سيتم جمع الدعم له.
� -2إعداد قائمة باملتربعني.
� -3إعداد قائم���ة باملبالغ �أو املواد املمكن طلب
التربع بها.
 -4الت�أك���د م���ن مق�ت�رح امل�ش���روع �أن���ه ق���د مت
حت�ضريه و�إعداده ب�شكل جيد .
بدء الن�شاط:
 -1البدء بالتربع من �أموالهم اخلا�صة �إن كانوا قادرين .
 -2ترتي���ب امل�ستهدفني �إىل ث�ل�اث درجات ح�سب �إمكانياته���م� ،أي ذوي الإمكانيات
املالية العالية  ،والإمكانات الو�سطى ،ودون الو�سط.
 -3ا�ستثمار جميع الفر�ص املتاحة.
 -4طلب التربع �أو �أخذ وعد �أكيد بالتربع.
� -5أن تكون م�ستعد ًا ال�ستالم التربع ولتقدمي ال�شكر والتقدير للمتربع.
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حتديد املمولني:
م����ن ال�ضروري �إجراء درا�سة للتعرف على الأ�شخا�����ص �أو املنظمات املمولة �أي درا�سة
ال�شخ�ص �أو املنظمة التي حددتها لطلب التمويل منه �أو منها ،ولو �أردت حتديد 50 - 30
�شركة جهة ممولة للح�صول على التمويل منها عليك �أن تختار من قائمة حتتوي � 4أمثال
هذا العدد.
وهناك م�صادر كبرية للمعلومات ،وعليك �أن تبد�أ بجمع املعلومات من داخل جمعيتك
قبل �أن تلج�أ للمعلومات يف اخلارج.
الت�سويق الناجح :
•طريقة الت�سويق والعر�ض للم�شاريع ب�أ�سلوب متقن توجه املتربع للم�شاريع الأكرب
حاجة وفائدة على الفئة امل�ستهدفة بالإعانة وتخفيف املعاناة .
•الدرا�س���ة ال�شامل���ة وك�ش���اف امل�ش���روع وا�ستم���ارة امل�ش���روع وال�ص���ور املرفقة ،
والر�سومات الهند�سية  ،حماور �أ�سا�سية للملف اجليد .
•عند الت�سويق ال بد من املوازنة بني تنوع امل�شاريع و�أماكن تواجدها .
•الت�سويق الناجح يزيد الإيراد وامليزانية ال�سنوية .
127

�أ�س�س العمل اخلريي  ..وفنون ت�سويقه

متطلبات ما قبل التسويق :
امل���ال وقود �أي عم���ل خريي م�ؤ�س�سي  ،وبدونه قد يكون �صعب���ا �أن ميار�س هذا العمل
دوره على النحو امل�أمول ،غري �أن تدفق الأموال من املتربعني �إىل امل�شروعات اخلريية
لي�س �أم���را �سهال� ،إمنا يحت���اج �إىل جهد منظم
م���ن طالب الت�ب�رع ،حيث يق���وم ب�إقن���اع املتربع
مب�شروع���ه لكي ميوله �س���واء �أكان ه���ذا املتربع
فردا �أو م�ؤ�س�سة.
وجم����ع التربع����ات يف الع����امل �أجم����ع �أ�ضحى
مه����ارة حتت����اج �إىل تعل����م وف����ن ؛ ول����ه قواع����د
و�أ�س�س ومهارات يحتاجها كل من �سلك طريق
اخلري للبالد والعباد  .وتزداد فر�ص امل�ؤ�س�سة
باحل�ص����ول على ه����ذا الدعم �إذا ما قام����ت بالإعداد والتح�ض��ي�ر قبل تقدمي طلب
الدع����م ؛ ويف �إط����ار التح�ضري اجليد لطلب الدعم عل����ى امل�ؤ�س�سة اخلريية �أن تقوم
باملهمات التالية:
اختيار امل�شروع:
عل���ى امل�ؤ�س�س���ة �أن تختار م�شروع���ا ي�ؤدي تنفي���ذه �إىل حتقيق �أهدافه���ا و�أغرا�ضها،
و�أن يق��� ّدم هذا امل�شروع خدم���ات حتتاجها الفئات امل�ستفيدة م���ن ن�شاطات امل�ؤ�س�سة.
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ف����أي جه���ة ممولة تهتم ب�أن يكون امل�شروع الذي �ستمول���ه يرتبط ب�شكل وثيق بتوجهات
املنظمة التي قدمته.
ماذا �ستفعل امل�ؤ�س�سة بالأموال؟
م���ن الأمور التي ت�سهل ح�ص���ول امل�ؤ�س�سة على الدعم املايل ه���و و�ضوحها يف حتديد
املجاالت التي �سيتم �إنفاق املال فيها ،مبعنى �أن على امل�ؤ�س�سة �أن حتدد كافة اجلوانب
املت�صلة بامل�شروع والتي �ستقوم ب�إنفاق املال فيها.
�إعداد مقرتح امل�شروع:
بع����د االنتهاء من اخلطوتني ال�سابقت��ي�ن �سيكون قد ت�شكلت لدى امل�ؤ�س�سة ر�ؤية وا�ضحة
حول امل�شروع والإجراءات والن�شاطات التي تندرج يف �إطاره؛ وهو ما ي�سهل عملية �إعداد
مقرتح بامل�شروع يت�ضمن كافة النقاط التي تناولتها امل�ؤ�س�سة يف اخلطوتني ال�سابقتني.
وتكمن �أهمية مقرتح امل�شروع يف �أنه يعطي للجهة الداعمة �صورة �شاملة عن امل�شروع
وعن �إجراءاته والن�شاطات التي ي�سعى لتنفيذها والنتائج املتوقعة منها.
البحث عن ممول :
البح���ث ع���ن ممول ه���و �آخر مهمة تق���وم به���ا امل�ؤ�س�سة الت���ي ت�سع���ى �إىل دعم �أحد
م�شاريعه���ا؛ فكل الإجراءات ال�سابقة التي �ستقود �إىل حتديد املمول (�أو جمموعة من
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املمولني) الذي من املمكن �أن يدعم امل�شروع.
فبعد االنتهاء من �إعداد مقرتح امل�شروع �سيكون من ال�سهل على املنظمة �أن تبحث عن
املمولني الذين يقع هذا امل�شروع �ضمن اهتماماتهم وجماالت تخ�ص�صهم ،كما �سيكون
لدى امل�ؤ�س�سة ت�ص ُّور تقريبي حول حجم التمويل الذي حتتاجه ،وبالتايل عليها �أن تبحث
عن جهات متويلية تقدم دعما ماليا قريبا من احلجم املتوقع ملوازنة امل�شروع.
من هو املمول ؟
يذهب بع�ض املتخ�ص�صني يف جمال العمل اخلريي �إىل �أن قطاعات املجتمع الأربعة،
والت���ي هي القطاع الأ�سري مبا في���ه الأفراد ،والقطاع اخلا�ص ،والقطاع غري الربحي،
والقطاع احلكومي ،ت�شكل م�صادر خ�صبة لتنمية املوارد املالية للجمعيات وامل�ؤ�س�سات
الأهلية.
ويعد القطاع الأ�س���ري والأفراد امل�صدر الرئي�س لأغلبية التربعات يف العامل العربي
والإ�سالم���ي ،حي���ث ميي���ل الأفراد �إىل الت�ب�رع غالبا ب�صفته���م �أع�ضاء �أ�س���رة .و�أبرز
م�ص���ادر التمويل املرتبطة بالأفراد والأ�سر هي :زكاة املال ،وزكاة الفطر ،وال�صدقات
والتربعات النقدية ،والتربعات العينية ،والأوقاف ،والو�صايا.
متى تطلب التربع والتمويل ؟
بع�ض امل�ؤ�س�سات واجلمعيات اخلريية تقدم طلبات التربع يف نهاية كل �سنة ،وبع�ضها
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الآخ���ر يقدم هذه الطلبات عل���ى مدار ال�سنة ،وال ن�ستطيع الو�ص���ول �إىل توقيت مثايل
لتق���دمي طلبات الت�ب�رع ،ولكن من الأف�ض���ل �أال يتم طلب الت�ب�رع �إال �إذا توفرت لديك
�ص���ورة وا�ضحة عن امل�شروع الذي تخطط امل�ؤ�س�سة لتنفيذه؛ فعلى �ضوء ذلك ب�إمكانك
و�ضع خطة جلمع التربعات وتنفيذها.
•من خالل بحث���ك عن املمول وخ�صو�صياته
ميكن���ك التع���رف على وقت مالئ���م له وقد
يكون يف �أول رم�ضان � ،أو يف بداية �سنة مالية
جدي���دة � ،أو يف موا�سم معينة كالعيدين� ،أو
تربع لقريب متوفى ....
•من املهم �أن تتذكر �أنه عند طلبك من املمول
دعم م�ش����روع كبري �أن جتعل املم����ول فخو ًرا
بتمويل هذا امل�شروع� ،أي مبجرد تقدمي املال
ي�شعر املمول بالتقدير والر�ضا النف�سي ،والرجاء بر�ضا اهلل تبارك وتعاىل.
• طل���ب التموي���ل يجب �أن يتم وج ًه���ا لوجه �أي مبا�شرة من املم���ول .ال كما يحدث
�أحيا ًن���ا �أنّ طال���ب التمويل يخجل من املقابل���ة ال�شخ�صية خو ًفا م���ن الرف�ض �أو
الف�ش���ل يف الإقن���اع� ،أو عدم توف���ر الثقة بينه وبني املمول؛ وهو م���ا يجعله �أحيا ًنا
يكتفي ب�إر�سال ر�سالة بالربيد �إىل املتربع.
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• تذكر �أن امل�شروع املقدم وهوية و�شخ�صية طالب التربع هما الأ�سا�س يف حتديد قيمة
املبلغ املتربع به ،ويف�ضل �أن يكون طالبو التمويل هم النا�س الذين بادروا بالتربع.
كم هو املبلغ الذي �ستطلبه ؟
قبل �أن تطلب من املتربع مبلغا ال بد �أن تراعي ال�ضوابط التالية :
•ق���در قيمة املبلغ الذي ميكن للمت�ب�رع �أن يقدمه وكم املبلغ املنوي طلبه يف الوقت
احلا�ضر.
• قائم���ة املتربعني وترتيبهم (ح�سب قدراتهم ومكانته���م) يجب �أن ُت َع ّد من قبل
جلنة ت�سويق امل�شاريع  ،و�أن تكون مدرو�سة ح�سب املعرفة والبحث الدقيقني.
• حدد مبل ًغا ح�سب قدرة كل ممول ،وهذا �أ�سهل لطالب التربع وللمتربع.
• الأغني����اء لديهم م�صادر �أخرى مل�ساعدة م�ؤ�س�ستك � ،أي ميكن �أن يقدموا �شي ًئا عين ًّيا
كا�ست�ضافة ملتقى خريي ودفع تكاليفه �أو تقدمي جتهيزات للم�شروع� ،أو مواد عينية .
• كيف تطلب التربع ؟
• اكتب ر�سالة ت�شكر املتربع على تربعه يف املا�ضي.
•اخرت ال�شخ�ص املنا�سب لزيارة املتربع.
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• اذك���ر للمت�ب�رع ب�أنك ترغ���ب يف مقابلته ملناق�ش���ة �إجنازات املنظم���ة و�أهدافها
وم�شاريعها....
• ت�أكد من �أن ر�سالتك و�صلت واطلب حتديد
موعد املقابلة ال�شخ�صية.
• اطلب حتديد اليوم واملكان والزمان...
• ح�ضر قائمة اختيارات من املمكن �أن يقوم
املتربع بتموي���ل �أحدهاً � ،
آخذا بعني االعتبار
اهتماماته ،نوع التربع الذي يقدمه �أو قدمه
�ساب ًقا.
�أين تطلب التربع ؟
• يف بيت املمول �أو مكتبه.
• ابحث �أين يرغب املمول �أن تطلب منه.
• ال تطلب �أثناء حفل ا�ستقبال �أو عر�س �أو عزاء �أو ...
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إجراءات ما بعد التبرع :
•ت�أكد من رغبات املتربع �إن كان يف�ضل و�ضع ا�سمه على امل�شروع � ،أو و�ضع ا�سم �آخر .
• وكذل���ك التقيد ب�شروطه  ،وخا�صة �إن كان
ال يرغب يف �أن يكون تربعه معل ًنا عنه.
• وهل يف�ضل املت�ب�رع �أن يبقى متوا�ص ًال مع
م�شروعه بعد �إجنازه .
•ودعوت���ه حل�ض���ور افتتاح���ه  ،وكذلك �أهم
اجن���ازات م�شروعه م���ن تخري���ج طلبة �أو
حفظة للقر�آن ...
•والتوا�صل معه يف منا�سبات اجلهة اخلريية
املنفذة للم�شروع .
•العناي���ة والتقدي���ر للممول �ست�ساع���دان يف ا�ستم���رار دعم���ه للم�ؤ�س�سة اخلريية
والوف���اء مب�شاريعها وبراجمها ،و �إهمال املمول بعد التربع قد ي�ضعف ال�صلة مع
اجلهة اخلريية .
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و�سائل �شكر املتربعني :

�شك���ر املتربع مل�شروع كبري ميكن �أن ي�أخذ �أ�ش���كا ًال عدة  ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم :
«ال ي�شكر اهلل من ال ي�شكر النا�س» رواه �أحمد و�صححه الألباين.
• الزيارة ال�شخ�صية .
• �إر�سال كتاب �شكر .
•االت�صال الهاتفي .
•�إر�سال بريد �إلكرتوين .
•�إر�سال ر�سالة باجلوال .
•دعوة للم�شاركة يف ت�سليم جوائز .

متى ن�شكر املتربعني ؟
•بعد التربع مبا�شرة .

•يف املوا�سم ( رم�ضان والعيدين ) .
•كل �سنة على الأقل .
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كيف نبني الثقة مع المتبرعين ؟
بن���اء الثقة مع املتربعني رك���ن �أ�سا�س يف تنمية املوارد للم�ؤ�س�سة اخلريي���ة وموا�صلة �أن�شطتها
 ،والتوا�ص���ل م���ع الداعم�ي�ن ال يحقق هدف���ه �إال باتباع
�أ�سا�سيات االت�صال الناجح؛ والتي نلخ�صها مبا يلي :
•�إر�س���ال ر�سائل دوري���ة للمتربعني وتهنئات
يف املنا�سبات .
•�إر�سال ر�سائل �شكر للأ�شخا�ص �أو الهيئات
املتربعة حديث ًا .
• �إعالم املتربعني بالتطورات التي ت�شهدها
امل�ؤ�س�سة من خالل توزيع ن�شرة �إخبارية عليهم �أو االت�صال هاتفي ًا .
•�إجراء زيارات دورية لهم  ،و�إ�شعارهم ب�أنهم م�شاركون يف جناح العمل اخلريي
•�إي�صال م�ضمون الربامج القائمة  ،والنجاحات التي حققتها امل�ؤ�س�سة  ،والربامج
امل�ستقبلية التي ت�سعى �إىل حتقيقها املنظمة .
•�إعط���اء املتربعني تقارير ع���ن الربنامج �أو امل�شروع الذي قدم���وا الدعم له كلما
ا�ستجد �أمر على امل�شروع .
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كيف تحافظ على المتبرع لفترة أطول ؟
لك���ي حتافظ امل�ؤ�س�سة على ثق���ة داعميها من املتربعني لفرتة �أط���ول ،حبذا �أن تتبع
الن�صائح الع�شر التالية :
� -1إر�سال خطاب �شكر فور ا�ستالم التربع .
� -2إر�سال و�صل ت�سلم التربع قبل �أن يطلبه .
 -3بلغه بالإجنازات التي �ستنفذ نتيجة تربعه .
 -4رد على �أ�سئلته بطريقة مو�ضوعية و�سريعة .
 -5الت���زم بالوفاء بالوعود التي قطعتها امل�ؤ�س�سة على نف�سها �أمامه ،ولو �صدرت من
�أي م�س�ؤول فيها .
 -6عدم ت�أخري حل م�شكالتهم �أبدا .
 -7دعوته مع غريه لالت�صال بامل�ؤ�س�سة والزيارة امليدانية وافتتاح امل�شاريع املنفذة
� -8إ�شراك املتربع يف منا�سبات امل�ؤ�س�سة .
 -9م�شاركة املتربع يف منا�سباته اخلا�صة .
 -10ا�ست�شارتهم يف بع�ض م�شاريع امل�ؤ�س�سة .
137

�أ�س�س العمل اخلريي  ..وفنون ت�سويقه

دراسة الجدوى لتسويق المشاريع الخيرية
ا�س�أل قبل �أن تبد�أ :
•	 هل الوقت منا�سب لعر�ض امل�شاريع للت�سويق ؟
•	 هل ن�ستطيع فع ًال جمع املبلغ املطلوب ؟
•هل ي�ضم الفريق الأع�ضاء امل�ؤهلني ؟
•وهل م�ؤ�س�ستنا مقبولة يف املجتمع اخلارجي ؟
•وما هي الفئة الأكرث قبوال مل�شاريعنا اخلريية ؟

نقاط ال�ضعف ونقاط القوة :

وهذه الت�سا�ؤالت يجب �أن تك�شف لنا :
•نقاط ال�ضعف والقوة احلقيقية لدينا يف جمال ت�سويق امل�شاريع اخلريية.
•من هم الذين ميكن �أن يكونوا قادة فاعلني يف جمال ت�سويق امل�شاريع.
•�أ�سماء �أهم الداعمني واملتربعني والأ�سباب التي �ستدفعهم لذلك.
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•متى يجب �أن يبد�أ الت�سويق ؟
•ما احلمالت الأخرى التي ميكن �أن تتناف�س على نف�س املتربعني؟
•ما البدائل املقرتحة يف خطط ت�سويق امل�شاريع؟
•من معك؟ ومن هم الذين قد يعار�ضون ت�سويق تلك امل�شاريع ؟

من �صور عمل اخلري يف الإ�سالم
ع���ن �أب���ي ذر-ر�ضي اهلل عن���ه -قال  :ق���ال ر�سول اهلل �صل���ى اهلل عليه
و�سلم « :تب�سمك يف وجه �أخيك لك �صدقة  ،و�أمرك باملعروف ونهيك عن
املنك���ر �صدقة ،و�إر�شادك الرج���ل يف �أر�ض ال�ضالل لك �صدقة ،وب�صرك
للرجل الردئ الب�صر لك �صدقة ،و�إماطتك احلجر وال�شوكة والعظم عن
الطريق لك �صدقة ،و�إفراغك دلوك يف دلو �أخيك لك �صدقة ».
(�أخرجه البخاري يف الأدب املفرد).
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خطوات إلجراء دراسة جدوى فاعلة :
•ت�أك���د �أن���ك قمت بتحدي���د الأ�سئلة التي تري���د �إجابتها ,و�أن درا�س���ة اجلدوى قد
ُ�صممت كي جتد هذه الأجوبة.
•اخرت م�ست�شارا م�ؤهال وت�أ ّكد من قدراته  ،بعد �أن تقابل عددا من امل�ست�شارين.
•تع���اون مع امل�ست�شار الختيار الأ�شخا�ص املنا�سبني للمقابالت ( �أع�ضاء حاليني ،
�أع�ضاء �سابقني ،موظفني فاعلني ,قادة امل�ؤ�س�سة ،متربعني ) .
• تعام���ل م���ع املعلومات الناجتة م���ن الدرا�سة لي�س على �أ�سا����س حتديد امل�شاريع
الناجحة للت�سويق فقط بل كبحث حول املجتمع و�إدراكه مل�ؤ�س�ستك .
•ق���م بتقيي���م مبدئي لنجاح ه���ذه امل�شاريع من خ�ل�ال �إجراء مقابل���ة مع 10 - 5
�شخ�ص���ا من ممثلي الأفراد �أو امل�ؤ�س�س���ات امل�ستهدفة يف احلملة ،ومعرفة ر�أيهم
ً
يف هذه الق�ضية ومدى جتاوبهم.

ماذا �سنتعلم من درا�سة اجلدوى؟
•مدى تقبل وثيقة امل�شروع .

•معرفة �أهمية احلاجات التي مت حتديدها.
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•عنا�صر االهتمام لدى املمولني.
•�أين يكمن الدعم �إن وجد ؟
•حجم التربع.
•من �سيعطي ؟
•الوقت املنا�سب.
•توفر القيادات التطوعية.

تذكر
امل�ؤ�س�س���ات اخلريي���ة ال ب���د �أن تعيد خارطة
ا�ستثماراتها بدرا�سات اجلدوى االقت�صادية .

141

�أ�س�س العمل اخلريي  ..وفنون ت�سويقه

تساؤالت مهمة :
�أ�س�أل نف�سك قبل �أن تبد�أ بامل�شروع :
•هل لدينا رغبة �صادقة وقناعة �أكيدة لإجناح امل�شروع ؟
•هل لدينا جدية يف بذل الأ�سباب حتى لو كانت ب�سيطة ؟
•ه���ل لدين���ا �أه���داف وا�ضح���ة للم�ش���روع
املطروح ؟
•هل لدينا �إدارة مهي�أة لقيادة امل�شروع ؟
•هل بد�أنا من حيث انتهى الآخرون ؟
•هل ا�ستعنا ب�أ�صحاب اخلربات امل�ؤهلني ؟
•هل امل�شروع يثري اهتمام النا�س ؟
•هل اخرتنا الوقت املنا�سب لطرح امل�شروع على ال�ساحة ؟
•هل منظمتك جهة متخ�ص�صة يف جمع التربعات و�إقامة امل�شاريع اخلريية ؟
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•هل نعتمد على �شريحة معينة للجمع �أم �شرائح خمتلفة ؟
•هل در�س امل�شروع درا�سة م�ستفي�ضة قبل طرحه على ال�ساحة ؟
•هل حددت اجلهات املناف�سة لهذا امل�شروع ؟
•هل حددت برامج اخلطة للم�شروع ؟
•هل حدد العاملون واملتطوعون للم�شروع ؟
•هل حددت الأدوات الالزمة للإعالم والتوا�صل ؟
•هل لدينا قدرة لإقناع النا�س ب�ضرورة دعم امل�شروع ؟
•هل املجتمع مهي�أ لقبول هذا امل�شروع والتفاعل معه؟
•هل اتبعنا �أ�سلوب العمل امل�ؤ�س�سي يف �إدارة امل�شروع ؟
•هل نتبع �أ�سلوب اال�ستخدام الأمثل للموارد والإمكانات ؟
•هل مت توفري قدر كاف من الو�ضوح يف �أذهان فريق العمل قبل طرحه على ال�ساحة ؟
•هل قيادة العمل وامل�ستويات العليا الإدارية تدعم امل�شروع وت�شارك يف �إجناحه؟
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•هل مت حتديد االحتياجات الفعلية للعمالة (كم ًا ونوع ًا) ؟
•ه���ل مت ر�سم م�سار لالحتياج���ات التدريبية لكل فرد من �أف���راد فريق عمل هذا
امل�شروع؟
•هل لدينا خطط بديلة يف ت�سويق امل�شروع ؟
•هل لدينا توجيه ورقابة ل�سري عمل امل�شروع ؟
•هل نتفق �أن الوقت منا�سب لطرح امل�شروع ؟
•ه���ل ا�ستثمرن���ا العالق���ات الطيبة لأع�ض���اء الإدارة و�أمناء الوق���ف ل�صالح جمع
التربعات للم�شروع ؟
•هل حققنا �أي �إجناز يف التعاون مع الوزارات املخت�صة والهيئات الر�سمية ؟
•ه���ل حققنا امل�شاركة الفعلية م���ع القطاع التجاري لتبني حمالتن���ا الإعالمية �أو
جزءا منها ؟
•هل جمعنا معلومات تف�صيلية حول امل�شاريع امل�شابهة للم�شروع املطروح؟
•هل لدينا خطط �سنوية وخطة �إ�سرتاتيجية لإدارة امل�شروع ؟
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•هل لدينا قدرة على رد ال�شبهات التي تثار
حول امل�شروع؟
•هل نحن فع ًال جهة م�ستقلة لإدارة امل�شروع ؟
•هل لدين���ا قدرة على ا�ستقطاب املتطوعني
للم�شروع ؟
•ه���ل االخت�صا�ص���ات وا�ضح���ة والأعم���ال
مق�سمة ومو�صوفة املهام للعاملني ؟
•ه���ل قمن���ا بعملية حتليل للمعلوم���ات بهدف التعرف على جوان���ب القوة وجوانب
ال�ضعف وو�ضعنا احللول املنا�سبة ؟
•هل مت حتديد �أوجه الق�صور يف تنفيذ اخلطط املعدة ؟
•هل لدينا القدرة على تعديل امل�سار و�إعادة التوجيه للم�شروع من جديد ؟
•هل حدد من هم معنا ومن هم الذين قد يعار�ضون هذا امل�شروع ؟
•هل �ساهم فريق امل�شروع الأول يف دعم امل�شروع من �أموالهم اخلا�صة ؟
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( مترين افرتا�ضي يعمل على حماكاة الواقع )
رغب���ت �شركة مالب�س جاهزة بالتربع للمنكوبني يف في�ضانات ت�سونامي وتلقت جمعية خريية ات�صا ًال
من �سكرتري تلك ال�شركة برغبتهم التربع مبالب�س و�أحذية عينية لإغاثة منكوبي الفي�ضانات يف جنوب
�شرق �أ�سيا ومت حتويل االت�صال �إىل ق�سم التربعات العينية و�أخذ ا�سم وعنوان ال�شركة و�أر�سل املندوب
ال�ستالم التربعات العينية  ،ومل تكف (�سيارة النقل ) حلمل الب�ضاعة املتربع بها .
ومت ا�ستئجار �أكرث من �سيارة لنقل احلمولة  ،وفرغت يف خمزن اجلمعية اخلريية ومت نقلها بالتن�سيق
م���ع اللجنة املخت�صة بجنوب �شرق �آ�سيا  ،واله�ل�ال الأحمر �إىل املناطق املنكوبة  ،وو�صلت بعد  21يوم ًا
�إىل املناط���ق املنكوبة  ،وعند توزيعها على املنكوبني وج���دت �أن مقا�ساتها كبرية ال تنا�سب املحتاجني ،
فهي مقا�سات × 4و�أحذية تبد�أ من مقا�س  45؛ وكذلك �صنعت �أ�سا�س ًا « بلد املن�ش�أ « يف �شرق �أ�سيا.
الح���ظ فري���ق العمل اخلط�أ الذي وقعت في���ه اجلهة املر�سلة للإغاثة حيث �أنه���ا ال تنا�سب املنكوبني،
فق���رر مكت���ب الإغاثة هن���اك �إر�سال كتاب يو�ضح حالة امل���واد املر�سلة  ،وعند ا�ست�ل�ام الكتاب من قبل
اجلهة اخلريية مت توجيه اللوم �إىل �إدارة اللجنة العينية فقط.

146

طرح الأ�سئلة من اللجنة العينية  :هل �س�ألت امل�ؤ�س�سة اخلريية الأ�سئلة املنا�سبة ؟وملاذا ؟
جمع املعلومات :
هل ا�ستخدمت امل�ؤ�س�سة اخلريية الطريقة املثلى جلمع املعلومات يف حاجة املنكوبني ؟ وملاذا ؟

مكتب الإغاثة يف منطقة الكارثة هل ت�صرف ت�صرف ًا مقب ً
وال ؟ وملاذا ؟

الدرو�س امل�ستفادة :
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المهارات اإلعالمية واإلعالنية :

مهارات �إعداد امللف الإعالمي

الإعالم هو �أحد �أ�شكال االت�صال العام  ,ويعمل
عل���ى تقدمي بيان���ات للجمهور  ,ي����ؤدي ن�شرها �أو
�إذاعته���ا �إىل تكوين �أو ت�صحي���ح فكرة خاطئة ,
ودعم الثقة وتقويتها بامل�ؤ�س�سة ,وامللف الإعالمي
للم�شروع اخلريي يت�ألف من :
�أو ًال  :ا�ستمارة امل�شروع:
واال�ستمارة هي ك�شاف للم�شروع حتوي التفا�صيل الأ�سا�سية للم�شروع .
ثانيا� :شرح امل�شروع:
ال�صفحات
(ا)2-

ويتكون من :
•مقدمة وتعريف
•احلاجة للم�شروع

(ا)2-

•الأهداف

( ) 1 -1
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•القدرات الإدارية للم�شروع

( ) 2 -1

•خطوات التنفيذ

()5-4

•الربنامج الزمني

( ) 3- 2

•طريقة التقومي

()2-1

ثالثا  :امليزانية :
•التكاليف املبا�شرة
•التكاليف غري املبا�شرة
الأج���رة للمبنى  ,الهات���ف  ,الفاك�س  ,الكتب,
القرطا�سي���ة  ,ال�سف���ر  ,الت�أم�ي�ن  ,الربي���د ,
الطباع���ة ,املحا�سب���ة  ,الكمبيوت���ر  ,الت�صوير ,
الأجه���زة  ,الدعاية والإع�ل�ان  ,جمع التربعات
للم�شروع .
رابعا  :املرفقات :
تفا�صيل امليزانية  -الهيكل التنظيمي  -التدقيق مليزانيتك ال�سابقة  -التزكيات -
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�صورة من املقابالت والتحقيقات يف اجلرائد واملجالت  -تو�صيف وظيفي للإدارة
وتعريف الأ�شخا�ص  -ر�سائل من املحتاجني للم�شروع �أو امل�ستفيدين � -أع�ضاء جمل�س
الإدارة  +اللجنة الت�شريعية � +صور للم�شروع مع تعليقات عليها .
اإلعالن :
ه���و عملي���ة ات�صال ته���دف �إىل الت�أثري من املعل���ن �إىل امل�ستقبل  ,عل���ى �أ�سا�س غري
�شخ�صي  ,حيث يف�صح املعلن عن �شخ�صيته ويتم
االت�صال من خالل و�سائ���ل االت�صال العامة� ,أو
الإعالن هو « اجلهود غري ال�شخ�صية التي يدفع
عنه���ا مقابل لعر�ض وترويج الأف���كار �أو ال�سلع �أو
اخلدمات ويف�صح عن �شخ�صية املعلن».

(الإعالن = فن جذب الأفراد  +فن التعريف  +عامل ك�سب مطبوع )
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القواعد العامة لإلعالن الفعال :
 )1كن وا�ضحا لتحقق الهدف .

الو�ضوح

 )2ا�ستخدام كلمات ق�صرية ومعربة .

االخت�صار

 )3كن م�شجعا ال خمذ ًال .

الت�شجيع

� )4أعط القارىء فر�صة لإعمال ذكائه .

الذكاء

 )5ال تقلد وكن مبدعا .

الإبداع
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موا�صفات الن�شرة ال�صحيحة :
الن�ش���رة م���ن �أن�سب الطرق للمحافظة عل���ى العالقة القائمة ب�ي�ن امل�ؤ�س�سة اخلريية
واجله���ة املتربعة ،من خاللها ميكن �إحاطة املتربعني بتطورات امل�شروع الذي تربعوا
من �أجله ،وهذا يك�سبهم ال�شعور بامل�شاركة يف هذه التطورات مما يزيد من التزامهم.
والن�ش���رة ت�ساعد على تنمي���ة املوارد املالي���ة �إذا مت �إعداده���ا وا�ستخدامها بالطريقة
ال�صحيحة ،على �أن حتوي الآتي :

تثقيفية

ت�سويقية

�إعالمية

ممتعة

جذابة

وا�صفة

�شاملة

نداء ودعوة للتربع

وا�ضحة
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تخطيط الحملة اإلعالنية أو النشاط اإلعالني :
 )1حتديد الأهداف وال�سيا�سات .
 )2جتمي���ع البيان���ات واملعلوم���ات (درا�س���ة
«املو�ض���وع »  +درا�سة ال�س���وق «حتديد املتربعني
واجلهات الداعمة ).
 )3حتديد موازنة احلملة الإعالنية .
 )4اختي���ار و�سيل���ة الإع�ل�ان ( ال�صح���ف,
املجالت ,الإذاعة  ,التلفزيون  ,املل�صقات).
 )5حتديد ا�سرتاتيجية احلمالت ( عامة /متخ�ص�صة ,بداية متوا�ضعة ثم تو�سع .) ...
� )6إعداد اجلدول الزمني للخطة الإعالنية ( مع مراعاة اال�ستمرارية  +التغطية +
التكرار  +ال�سيطرة والتفوق )

رعاية احلمالت الإعالنية :

ه���ي �أحد �إ�شكال االت�صال العام وتوجيه الر�سال���ة الدعائية للجمهور دون �أن يتحمل
القائ���د �أو امل�ستفي���د بالدعاية نفقاتها  ,وذلك ملا حتويه من �أخب���ار ترى و�سيلة الن�شر
�أنها تهم عددا كبريا من اجلمهور .
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مهارات العالقات العامة :
العالق���ات العامة ه���ي الن�شاط الذي يهدف �إىل �إيجاد عالق���ات طيبة و�إيجابية بني
امل�ش���روع وقطاع���ات اجلمهور املختلفة الت���ي يتعامل معها داخ���ل امل�ؤ�س�سة وخارجها ,
وم���ن �أمثلة ذلك ( الزيارات ,املحا�ضرات  ,املعار�ض وامل�ؤمترات  ,الكتيبات الأفالم ,
ال�صور الفوتوغرافية .) ...
أهداف العالقات العامة :
•حتقيق ال�سمعة الطيبة للم�ؤ�س�سة وتدعيم �صورتها الذهنية .
•امل�ساعدة يف ن�شر املبادئ واملواقف والأفكار .
•ك�سب ت�أييد اجلمهور الداخلي .
•ك�سب ثقة اجلمهور اخلارجي .
العالقات العامة = فن تطبيقي  +مهنة الت�أثري يف الر�أي +
وظيفة ات�صاالت  +وظيفة تخطيطية  +ن�شاط ت�سويقي .
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الوحدة اخلام�سة :
5

فنون ومهارات
كسب المتبرعين وخدمتهم
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مهارات وفنون ك�سب املتربعني وخدمتهم
الخدمة األولى المتعاقد عليها :
امل�ؤ�س�س���ات اخلريية تعتمد على التربعات التي تقدم من املتربعني  ،وقبول امل�ؤ�س�سة
له���ذا الت�ب�رع يعد وعد ًا ب����أن اخلدمة التي تعاق���د عليها املتربع �ضمن��� ًا �سوف تقدمها
امل�ؤ�س�سة اخلريية فع ًال  .وقد تكون تلك اخلدمة حمددة – �أي ا�شرتطها املتربع – �أو
تكون غري حمددة دافعها ثقة املتربع ب�أن اجلمعية اخلريية �س���وف ت�ستخدم التربع يف
حتقيق الهدف اخلريي بكفاءة وفاعلية .
واملتربع���ون يتوقع���ون مقاب ًال لهذا العط���اء  ،ف�إذا كانت النتائ���ج يف حدود �أهداف
املتربع والدافع من التربع  ،فمن املرجح عدم ظهور م�شكالت �أو �سوء تفاهم فيما بعد
بني الطرفني (اجلهة اخلريية واملتربع ) .
سمعة المؤسسة الخيرية كيف تنتقل ؟
•ه���ل تعل���م �أن ال�شخ�ص الع���ادي الذي يواج���ه م�شكلة يف امل�ؤ�س�س���ة اخلريية التي
يعم���ل فيها �سيخرب ت�سعة �إىل ع�شرة �أ�شخا�ص عنها  ،و�أي�ض ًا ف�إن  ٪13من ه�ؤالء
�سيخربون �أكرث من � 20شخ�ص ًا .
• و�أن من بني املتربعني الذين ي�شتكون  ،ما بني  ٪54و  ٪70منهم �سيعاودون التعامل مع
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امل�ؤ�س�سة �إن حلت �شكواهم  ،وهذه الن�سبة ترتفع �إىل � ٪95إن حلت امل�شكلة ب�سرعة.
مر�ض � ،سيخربون ما
• و�إن املتربع�ي�ن الذي���ن ي�شتكون وحتل م�شكلتهم عل���ى نحو ٍ
معدله خم�سة �أ�شخا�ص عن املعاملة احل�سنة التي تلقوها واالهتمام ب�شكواهم .
•و�شك���وى املت�ب�رع  ،تعني �أن ب�إمكاننا حتويل امل�شكل���ة �إىل فر�صة لت�صحيح امل�سار
وحت�سني التعامل والتوا�صل وتنفيذ امل�شاريع بال�شكل املطلوب .
• و�أن معرفة ما هو مطلوب �شرط ملعاجلة امل�شكلة .
فن خدمة المتبرعين :
وم���ن ط���رق و�أ�ساليب التعامل مع ه�ؤالء املتربعني ،والتي ال ب���د �أن تتبعها اجلمعيات
وامل�ؤ�س�س���ات اخلريية ؛ حتى حتوز ثقتهم ور�ضاه���م ،وبالتايل ت�ضمن زيادة وا�ستمرار
دعمهم وتربعاتهم ،ما يلي :
•معاملته���م بكرامة واحرتام ،من دون تب���ذل و�إهانة للنف�س ،واالنطالق من مبد�أ
الثواب امل�شرتك ،واملنافع املتبادلة بني املتربع واملنظمة اخلريية.
•�أن تفي املنظمات بتوقعاتهم يف الأداء ،ويف حتقيق رغباتهم وتنفيذ و�صاياهم.
•احلر�ص على �شعورهم بالنجاح واالرتياح �أثناء تعاملهم مع املنظمة ،وتب�شريهم
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بالإجنازات التي ت�سببوا فيها لإدخال ال�سرور على قلوبهم.
•توف�ي�ر املعلوم���ات الوا�ضح���ة والدقيقة عما
يطلبونه.
•االلتزام باملواعيد يف تنفيذ الأعمال ،وجتنب
حتدي���د املواعيد الت���ي ال ت�ستطي���ع املنظمة
الوفاء بها.
•�ضم���ان �أن املعلوم���ات اخلا�ص���ة بتربعاتهم
تعام���ل ب�سري���ة تام���ة بالق���در امل�سم���وح به
قانون ًا.
•جتنب تهمي�شهم من خالل �إتباع ال�شفافية ،والو�ضوح يف �إطالعهم على تربعاتهم
ونتائجه���ا ،مهم���ا بلغ مقدار الثقة ،حت���ى حت�صل املنظمة عل���ى املزيد من الثقة
والأمان.
•الوقوف عند �شروطهم املتفق عليها ،وعدم االجتهاد يف جتاوزها �إال بر�ضاهم،
وال حت���ول للم�شاري���ع �إال مبوافقته���م ،وم���ن غ�ي�ر �إحل���اح و�إحراج له���م لتغيري
قناعاتهم.
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نصائح لمقدمي الخدمات الخيرية :
•اعمل على اال�ستفادة من �شكاوى املتربعني.
• ح ّول القول �إىل عمل والكلمات �إىل خطوات .
• تذكر �أن هناك فارق ًا بني �إر�ضاء املتربعني وبني �إ�سعادهم .
• اعم���ل على تغيري منط اخلدمة ،اعتماد ًا على حاجات املتربعني و�شخ�صياتهم
ومواقعهم .
• قدم الوعود وااللتزامات للمتربعني يف �أ�سلوب منظم زمني ًا  ،وم�س�ؤول مو�ضوعي ًا .
• حافظ على املظهر و�أعطي انطباع ًا �إيجابي ًا للمتربعني.
• احر����ص على �شمولية املعرفة الوظيفية ب���كل اخلدمات والأعمال التي تقوم بها
جهتك اخلريية ومناطق عملها والن�شرات والإعالميات اخلا�صة بذلك .
تذكر

�أن عالمة اخلدمة اجليدة للمتربعني لي�ست يف االبت�سامة للمتربع فقط،
و�إمنا بجعل املتربع يبت�سم لك .
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أهمية التغيير لتقديم خدمات أفضل لكسب المتبرعين :

متى ي�صبح التغيري �ضروريا ؟

•عند قيامنا بالأمور بنف�س الطريقة لأكرث من �سنتني .
•عندما ي�سود موقف عام ب�أن ال �شيء نتعلمه من املناف�سة.
•عندما يكون الإجناز �ضعيف ًا ب�شكل مزمن
•عندما نرف�ض تفوي�ض امل�س�ؤوليات .
•عندما يعتقد العاملون ب�أنه ال طريقة �إال طريقتهم يف التفكري .
•عند ظهور م�شكالت خطرية داخلية �أو خارجية .
•عندما نرى فر�ص ًا جديدة ال ميكننا اال�ستفادة منها يف ظل تركيبتنا احلالية .
تذكر
ب����أن الأ�شخا����ص ال يقومون بالتغيري ب�سبب املتاع���ب  ،والأمل الذي ي�صاحب
التغيري  ،ولأنهم يف�ضلون الراحة على التميز ...
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ضرورة التغيير :
التغي�ي�ر �ضروري لأنه ي�ش���كل فر�صة للتطوير وح���ل الإ�ش���كاالت � ،إال �أننا نحتاج �إىل
املهارات يف التعامل مع التغيري . ...
حقائق حول التغيير :
•معظ���م النا����س يخاف من التغيري  ،يعتربونه مه���دد ًا  ،ولكن التغيري قد يكون ذا
ق���وة ايجابية جبارة  ،وفر�ص���ة لإيراد �أكرب للم�ؤ�س�سة التي تعمل بها  ،وحياة �أكرث
حتدي ًا و�إثارة .
• التغيري يتطلب ابتكار ًا وطريقة جديدة يف التفكري .
• علين���ا �أن نرى الأ�شياء من منظور جدي���د لكي نتمكن من التعرف على �إمكانات
وحلول جديدة .
تذكر
ق���ال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم �« :أمتي كاملطر ال يدرىاخلري يف �أوله
�أم يف �آخره » رواه الرتمذي و�صححه الألباين .
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التغيري املربمج تت�ضمنه ثالث مراحل :
•مرحلة التليني .
•مرحلة �إعادة الت�شكيل .
•مرحلة �إعادة اال�ستقرار .
مراحل التغيير :

مرحلة التليني :

•كيف ميكن �أن نقنع الأ�شخا�ص �أن التغيري �ضرورة ال بد منها ؟
•كيف نوقف الت�صرفات القدمية ؟
•كيف تنقل الفوائد ؟

مرحلة �إعادة الت�شكيل :

•يجب على العاملني معرفة �أدوارهم اجلديدة .

مرحلة �إعادة اال�ستقرار :

•كيف ميكن �إعادة ت�صميم نظام املكاف�آت لكي يعك�س التغيري  ...؟
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مواقف الناس من التغيير :
تتلخ�ص مواقف النا�س و ردود �أفعالهم جتاه التغيري بثالثة اجتاهات :
الدعم

الالمباالة

املعار�ضة

يف اخلدمة املتميزة للمتربعني
�س � :سرعة االجناز .
ل  :لطف التعامل .
ا  :ارتفاع الهمة .
م  :مرونة الأداء .
ت  :توا�صل م�ستمر .
ك  :كفاءة وجودة .
�سالمتك = كفاءة اخلدمة وا�ستمرارية العطاء .
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بعيدا عن املنغ�صات :
�إن �أكرث ما ي�ضايق املتربع ما يلي :
•الت�أخر يف �إي�صال التقارير .
•�إهمال ال�شكوى .
•عدم التجاوب مع ا�ستف�ساراته .
•البطء يف التفاعل معه .

قاعدة (: )80/20
ركز على الأن�شطة التي حتقق عائدا كبري ًا :

نخ���ن جميع��� ًا نف�ضل �أداء الأ�شياء الت���ي ن�ستمتع بها ولي�س الأ�شي���اء التي يجب علينا
�أدا�ؤه���ا  ،نح���ن ن�شغل �أنف�سنا  ،ونربر ما نقوم به من �أن�شطة قليلة القيمة  ،بينما ن�ؤجل
العم���ل عل���ى املهام فيها التحدي ب�شكل �أكرب  ،وهذا هو م���ا يطلق عليه الت�سويف  ،وهو
�أح���د العقب���ات الكبرية يف طريق �إحداث تغي�ي�رات �إيجابية يف طريق���ة حياتنا و�إدارة
�أعمالنا واالرتقاء ب�إجنازاتنا .
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�إذا كان �أمام���ك العديد من املهام التي يجب علي���ك �أدا�ؤها ،ووجدت �صعوبة يف
حتدي���د ب�أيه���ا تبد�أ  ،فم���ن املمكن �أن ت�ساع���دك قاعدة ( )80:20عل���ى �أن تقرر.
وهي تقرتح �أن عددا �صغريا ن�سبيا من الأ�سباب ي�ؤدي �إىل حدوث ن�سبة كبرية من
النتائج .
وبعب���ارة �أخ���رى  :ف�إن بع�ض املهام تعترب مثم���رة �أكرث من غريها  .وعليك �أن تعرف
ما هي هذه املهام وتركز عليها  .فمن املمكن �أن يكون  %20من املهام التي يجب عليك
فعلها ت�ؤتي  %80من النتائج  ،هذه املهام هي التي جتعل ملجهوداتك عائدا كبري ًا .

�أ�س�أل نف�سك :

•م���ا ال�شيء الذي ت�ستطيع �أن تفعل���ه وال تفعله الآن ؛ والذي �إن فعلته ب�شكل منظم
�سيكون له �أثر �إيجابي هائل على حياتك واجنازك ؟

(ي.م جراي) باحث �أم�ضى حياته يبحث عن �صفة م�شرتكة تنطبق على جميع النا�س
الناجح�ي�ن  ،ووجد �أنه���ا لي�ست العمل ال�شاق �أو احلظ احل�س���ن �أو العالقات الإن�سانية
رغم �أهمية هذه الأمور .
الحظ «جراي» � :أن الأ�شخا�ص الناجحني لديهم عادة القيام بالأعمال التي ال يحب
الفا�شلون القيام بها.
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سلبيات التكرار في العمل الخيري
عل���ى اجلمعي���ات وامل�ؤ�س�سات اخلريية والتطوعية �أن ت�سع���ى يف احلد من التكرار يف
اخلدمات وامل�شاريع املقدمة  ،فللتكرار م�ساوئ متعددة نذكر منها :
• يخمد احلما�س

•    ي�ضعف الهمم

• يطفئ التجديد

•  يكل الفكر

• يقل الإنتاج

• ي�ؤخر النتائج

تذكر
التكرار يجعل اخلدمات املقدمة ما هي �إال �صورة مكررة  ...خلدمات مل
ي�صلها التجديد منذ زمن .
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ايجابيات االبتكار في العمل الخيري :
•يو�صلنا لأمناط جديدة مت�س حاجة املجتمع ورغبة املتربع يف الدعم .
•يطور الأنظمة والربامج مبا يتفق مع االحتياجات .
•يدفع الهمم �إىل الت�سابق  ،ويطور �أداء العاملني .
•يحافظ على ثقة املتربعني .
•يفتح �آفاق جديدة .
•ينوع م�صادر الدخل .
•يو�سع دائرة املخاطبني للتربع .
•ينوع اخلدمات مما ي�سهم يف زيادة عدد املتطوعني للعمل اخلريي .

تذكر
عن عبداهلل بن عمرو ر�ضي اهلل عنه قال  :قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
«لكل عمل �ش ّرة  ،ولكل �ش ّرة فرتة؛ فمن كانت فرتته �إىل �سنتي فقد اهتدى  ،ومن كانت
فرتته �إىل غري ذلك هلك » �أخرجه �أحمد و�صححه الألباين.
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الخاتمة :

الر�سائل الع�شر لتطوير العمل اخلريي
العمل اخلريي جهد مبارك فيه النفع للبالد والعباد  ،وهو من ديننا احلنيف ،الذي
يتحق���ق في���ه اخلري الوف�ي�ر والأجر اجلزيل ؛ ويف خت���ام كتابنا هذا دعون���ا نوجه تلك
الر�سائل الع�شر لتطوير العمل اخلريي وحمايته :
•ر�سالتنا الأوىل  :لوالة �أمرنا  ،وحكام �أوطاننا� ..أن يتولوا رعاية العمل اخلريي،
و�أن ي�سهل���وا له �إقامة امل�ؤ�س�سات والدعم والتوجيه والنماء الذي يفتح الآفاق ...
و�إعادة املكانة الالئقة للوقف الإ�سالمي ...والن�أي به عن دائرة االتهام  ...والبد
من توفري احل�صانة لرموز العمل اخلريي  ...و�أن يولوا العمل اخلريي والعاملني
فيه الثقة والدعم املعنوي واملادي الذي ي�ستحقه .
•ر�سالتن��ا الثانية  :موجه���ة للقائمني على العمل اخل�ي�ري؛ �أن يطوروا عملهم
ليواكبوا امل�ستجدات العاملية وم�ستجدات الع�صر ؛ وفتح �آفاق التطوير والتجديد،
و�أن يحققوا منظومة التحالف بني امل�ؤ�س�سات اخلريية بالتكافل والتعاون  ،وال�سعي
لتب���ادل اخلربات ؛ وتكثي���ف الزيارات املتبادل���ة وامل�ؤمترات الهادف���ة والدورات
املتخ�ص�صة ؛ و�أن نعمل جميع ًا لتطوير م�ؤ�س�ساتنا الوقفية وفق النظم الإ�شرافية
والإدارية والتطويرية مبا ي�ضمن ا�ستمرارها واحلفاظ عليها.
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•ر�سالتنا الثالثة  :ملراكز التدريب واال�ست�شارات  ،واملدربني الأكفاء؛ �أن يجعلوا
م����ن جهدهم وتدريبهم للم�ؤ�س�سات والعاملني يف القطاع اخلريي ن�صيب ًا  ،و�سبيال
لك�سب الأجر واملثوبة من اهلل تعاىل للنهو�ض بالقطاع اخلريي  ،وفتح �آفاق التطوير
واالرتق����اء �أمام اجله����ات اخلريية  ،وتق����دمي اال�ست�شارات املتخ�ص�ص����ة  ،و�إعداد
الدرا�سات والبحوث العلمية للنهو�ض مب�ستوى م�ؤ�س�ساتنا والعاملني فيها .
•ر�سالتن��ا الرابع��ة  :لطلب���ة العل���م والعلماء واخلطب���اء والوع���اظ و�أ�صحاب
الأقالم والإعالميني واملحط���ات الف�ضائية ؛ �أن يخ�ص�صوا من جهدهم ووقتهم
و�أن�شطتهم لدفع امل�سرية اخلريية  ،وبث ثقافة التطوع  ،والعمل من �أجل م�ساعدة
الآخري���ن  ،ورد ال�شبه���ات التي تب���ث لتحطيم العمل اخل�ي�ري ول�صق االتهامات
ب�أعماله وم�شاريعه .
•ر�سالتن��ا اخلام�س��ة  :ل���دور الن�شر وللم�ؤ�س�س���ات العلمي���ة ؛ �أن تن�شر البحوث
والكتب والدرا�سات والإ�ص���دارات املتعلقة بالقطاع اخلريي  ،والأعمال اخلريية
نظ���ر ًا لندرتها يف مكتباتنا التجارية والعامة !! والعم���ل على توفري املراجع التي
ميكن االعتماد والبناء عليها لدرا�سات متخ�ص�صة .
•ر�سالتن��ا ال�ساد�س��ة  :نوجهه���ا للم�ؤ�س�سات الأكادميية م���ن جامعات ومعاهد
ومراك���ز علمية؛ �أن تخ�ص����ص م�ساقات علمية يف كلية م���ن الكليات ال�شرعية �أو
الإداري���ة �أو اخلدم���ات االجتماعية ؛ لتدري����س علوم الأعمال اخلريي���ة  ،لتنمية
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الق���درات الإدارية للعامل�ي�ن يف املجال اخلريي  ،والر�سال���ة مو�صولة جلامعاتنا
الأكادميية العربية والإ�سالمية حلث وتوجيه طلبة الدرا�سات العليا يف تخ�صي�ص
درا�ساته���م ور�سائله���م لعلوم العمل اخلريي وم���ا يتعلق ب���ه  ،و�أن ُي�سخر التطور
احلا�ص���ل يف املجاالت القانوني���ة والإدارية واملالية  ،وتوظيف���ه يف خدمة القطاع
اخلريي .
•ر�سالتن��ا ال�سابعة  :لأ�صح���اب الأيادي البي�ضاء م���ن املتربعني واملتطوعني ؛
فه���م « بل�سم املجتم���ع » فال بد من التوا�صل معهم ودعمه���م ومد ج�سور التعاون
معه���م وتكرميه���م ليكونوا قدوة لغريهم حتى ت�شيع بذل���ك ثقافة التطوع والعمل
اخل�ي�ري .فلكم ال�شكر والتقدي���ر مع الثناء والعرفان  ،ولي�ستم���ر العطاء يا �أهل
اخلري واملثوبة ؛ ولت�ستمر م�سرية �آبائنا و�أجدادنا  ،و�سلفنا ال�صالح الذين جندوا
�أنف�سه���م لن�صرة املحتاج و�إعانة املري�ض  ،وتخفيف �آالم امل�ساكني  ،وتقدمي املال
والوقف يف �سبيل اهلل ...
•ر�سالتنا الثامنة  :نوجهها للقطاع التجاري من �شركات وم�ؤ�س�سات خا�صة �أن
ت�أخ���ذ دورها لتكون �شريكا فاع ًال ي�سهم يف دعم العمل اخلريي وحتمل كثري من
الأعباء ؛ فمن �ش�أن ذلك �أن يخفف على احلكومات الكثري من االلتزامات  ،فال
بد من تقا�سم امل�س�ؤوليات  ،ورعاية امل�ؤ�س�سات لت�ستمر يف العطاء .
•ر�سالتنا التا�سعة  :لو�سائلنا الإعالمية املختلفة؛ �أن تكثف جهودها لإبراز دور
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العمل اخلريي و�أوقاف امل�سلمني والتعريف باحل�ضارة الإ�سالمية على مدى �أكرث
من  12قرن ًا  ،ورد ال�شبهات والدفاع عن الإجنازات اخلريية  ،وتفعيل احلمالت
الإعالمي���ة خلدمة ق�ضاي���ا �أمتنا  ،و�أن تويل العمل اخل�ي�ري والعاملني فيه الثقة
والدعم املعنوي واملادي .
•ر�سالتنا العا�شرة  :لأمتنا جمعاء � ...أمة اخلري وال�صدقة  ...ف�إن عمل اخلري
جزء من عقيدتنا ونحن مطالبون بن�صرة �إخواننا املنكوبني بكل ما �أوتينا من قوة
ودع���م وبذل وعطاء � ...أال نتوان���ى عن العطاء ...و�أن نعي ما يخطط لهذه الأمة
لكفها عن البذل والعطاء حتى يحرم امل�سلمون من اخلري وتنقطع �أوا�صرهم !!

واحلمد هلل رب العاملني ...
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