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اإلدارة والتخطيط االستراتيجي وأساليب تنمية الموارد الخيرية

*

تشيد الكثير من الدول وفي ظل العولمة (تغيرات كبيرة) تنعكس ليس فقط عمى القطاعين

الحكومي والخاص وانما أصبحت واقعاً ممموساً لمقطاعين المكممين لممجتمع وىما القطاع األسري
والقطاع غير الربحي .والسؤال الذي يطرح نفسو أمام المؤسسات الخيرية العربية ىو موقعنا

اليوم؟ والى أين نتجو؟ وكيف نصل إلى أىدافنا في ظل ظروف متغيرة كثيرة؟ الدكتور فريد ياسين
القرشي األستاذ المساعد لمتسويق والمنظمات غير الربحية كمية االقتصاد واإلدارة بجامعة الممك

عبد العزيز بالمممكة العربية السعودية قدم بحثاً مستفيضاً في ىذا المجال تحت عنوان "اإلدارة
والتخطيط االستراتيجي وأساليب تنمية الموارد في المؤسسات الخيرية" لمؤتمر الخير العربي الذي

عقد مؤخ اًر في بيروت حيث استيدفت الورقة عدداً من المحاور:
أولها_ إبراز أهمية تقييم المنظمات األهلية غير الربحية لذاتها.
وتمثل ىذه النقطة أىمية التأمل والتوقف بعد مرور سنتين عمى المنظمة لتقييم الذات

في ظل المتغيرات المتواصمة عمى الساحة العربية والعالمية.

ثانيها_ إبراز أهمية اإلدارة والتخطيط االستراتيجي للمنظمات غير الربحية العربية.
وتمثل ىذه النقطة (البنية التحتية) لتطوير أساليب تنمية الموارد والتي بدونيا قد تفقد
المؤسسة فرصاً كثيرة في تحقيق رسالتيا وربما تجد نفسيا خارج الساحة.

ثالثها_ تطوير أساليب تنمية الموارد للمنظمات غير الربحية.

وتبرز النقطة الثالثة ىذه أىمية تطوير أساليب تنمية الموارد لممنظمات

غير الربحية والتي يتوقف عمييا تنفيد برامج ومشروعات المنظمة ,واستعرض

الباحث كل نقطة بالتفصيل:

أوالً_ تقييم المنظمة أساليب من أساليب تنمية الموارد.

إن رأس مال المنظمة غير الربحية ىو ثقة المجتمع بكافة فئاتو في مجمسيا ولجانيا,

وتعتبر من أبرز مسؤوليات مجمس اإلدارة دعم الجياز اإلداري الذي يتولى تنفيذ مشاريع
*

نشرة بيت الخير ,تصدر عن جمعية بيت الخير – دبي – اإلمارات العربية المتحدة ,العدد الثامن ,السنة
الرابعة ,إبريل .2002
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وبرامج المنظمة .وتوجيو دفة المنظمة إلى الطريق الذي ينبغي أن تسير عميو واليو ,وىنا
نذكر بالوظائف اإلدارية التالية :التخطيط التنظيم والتوجيو والتنسيق والرقابة ونضيف إلييا

وظيفة التقييم ألىميتيا.

التوجيـو

لعل أىم وظيفة من وظائف اإلدارة في المؤسسة الخيرية ىي التوجو (القيادة) وكما يقول

د.مدني عالقي في كتابو اإلدارة "دراسة تحميمية لموظائف والق ار ارت اإلدارية ص  "242إن
مضمون التوجيو يتمخص في الكيفية أو األسموب اإلداري الذي يستطيع من خاللو الرئيس

تحفيز مرؤوسيو لمعمل بأقصى طاقاتيم وفق الخطط المحددة وذلك في إطار مناخ يحقق
من خاللو إشباع احتياجاتيم.
إن رئيس مجمس اإلدارة ينبغي أن يشجع أعضاء المجمس ,ورئيس المجنة مسؤول عن
تحفيز المدير التنفيذي ,والمدير التنفيذي مسؤول عن تحفيز مدراء اإلدارات التابعة لو

وىكذا تس تمر عمميو التحفيز لتشمل كل العاممين (موظفين ومتعاونين ومتطوعين) ,لكن
التحفيز يتوقف عمى ممارسة الرئيس دور القائد وليس الموظف اإلداري  ...والقائد بطبعو

قدوة في التضحية والتفاني والعطاء وما لم يكن كذلك انعكس ذلك عمى من دونو  ...وكل

مسؤول في المؤسسة الخيرية قائد عمى مجموعتو وخير أنماط اإلدارة في المنظمات غير
الربحية اإلدارة بروح الفريق.
ويعتبر مجمس اإلدارة المسؤول األول عن رفع الروح المعنوية وتوجيو دفة المؤسسة

الخيرية .ىذا المجمس أشبو بالقاطرة الرئيسية التي تسحب ورائيا العربات األخرى وفي

المحظة التي يتخمى المجمس عن دوره التوجييي يخرج القطار عن الخط .ولكم أن
تتصوروا لو أن قائد القاطرة الرئيسية ال يعرف إلى أين تتجو الرحمة؟ ولكم أن تتصوروا

ماذا يحدث لو أن العربة التي بعدىا والتي يقودىا المدير التنفيذي أصبحت ىي التي توجو
القاطرة؟ إنيا حتماً ستدفع أماميا العربة الرئيسية حتى تجيد نفسيا وتسحب ورائيا العربات
األخرى حتى تتوقف.
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التنظيـم

تيدر الكثير من المنظمات غير الربحية جيداً كبي اًر في تحديدىا ىيكميا التنظيمي وفي

وضع الموائح الداخمية وقد ال تيتم كثي ار بالعديد من المشاكل التي تنشأ في المؤسسة

فعال يوازن بين التنظيم الرسمي بضوابطو والتنظيم غير
الخيرية في ظل غياب تنظيم ّ
الرسمي بمرونتو ,ومن أبرزىا عمى سبيل المثال:
 عدم تحديد صالحيات مجمس اإلدارة ولجانيا بوضوح.
 عدم تحديد صالحيات الجياز التنفيذي بوضوح.

 عدم تحقيق التوازن بين المسؤوليات والصالحيات.
 عدم االىتمام في الموائح بنظام لمحوافز لممتطوعين (أدبية  -مادية).
 الصراع المحتمل بين مجمس اإلدارة ولجانو.

 الصراع المحتمل في الجياز التنفيذي بين العاممين (المتفرغين والعاممين
المتعاونين والمتطوعين).

التنسيـق

تستيدف وظيفة التنسيق توحيد جيود اإلدارات والمجان داخل الجمعية والتنسيق مع المنظمات

التي تشترك في األنشطة .ونشير ىنا إلى أن ىناك مجاالت كثيرة يمكن من خالليا أن تتعاون
المنظمات غير الربحية لتوفير نفقاتيا ولتنمية مواردىا نذكر منيا عمى سبيل المثال:

 تعاون المؤسسات الخيرية ذات النشاط (المشترك) واإلقميم الجغرافي (المشترك) في

التوصل إلى لوائح موحدة تسترشد بالموائح االسترشادية التي تقترحيا الجية الرسمية
المرتبطة بيا الجمعية في بالدىا .وىنا قد تتفق المنظمات إلى إسناد ىذه الميمة إلى

خبراء ويتم اقتسام التكاليف بين المؤسسات وفق ما يتفق عميو.

 إعداد ورش عمل (مشتركة) ليذه المؤسسات لمناقشة مشاكميم والتعرف عمى الفرص
المتاحة أماميم وتبادل الخبرات فيما بينيم.

 المشاركة في تنظيم حمالت تسويقية وتروجية شاممة تبرز أنشطة ىذه المؤسسات أو
تمفت النظر لقضية أو قضايا محل اىتماميا.
وىنا أيضاً يتم المشاركة في تكاليف ىذه الحمالت مع التوصل لصيغة تخدم أىداف

المؤسسة وتساعد في تنمية مواردىا.
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إن كل ىذه األسئمة سالفة الذكر من شأنيا ىدر جيود العاممين في المنظمة وانشغاليم
بمشاكل المؤسسة بدالً عن التصدي لمقضايا التي أنشئت من أجميا المنظمة ,وىذه تؤدي إلى
إضاعة الفرص أمام المؤسسة لتنمية مواردىا البشرية والمالية ولحسن أداء تنفيذ مشاريعيا.

الرقابـة

وتبرز أىمية الرقابة عمى األداء اإلداري والمالي بعد سنوات من إنشاء المؤسسة الخيرية ,وىذه

وظيفة قد ينظر إلييا عمى المدى القصير أنيا قيد عمى المنظمة غير الربحية وتؤثر عمى
مرونتيا ,ولكن من ناحية أخرى وعمى المدى الطويل يمكن اعتبارىا وسيمة لتنمية الموارد ,إذ أن

ما يبدل من جيود لتنمية الموارد قد يتأثر سمباً في حالة األداء السمبي لإلدارة كالفشل في تنفيذ

مشروع التزمت بو المؤسسة ربما لعدم قدرتيا عمى التنفيذ أو ألخطاء إدارية أو تتأثر سمباً

لممارسات خاطئة مالية.

وىنا يصبح لزاماً عمى مجمس اإلدارة أن ال يكتفي بالمراجع الخارجي والمراجع الداخمي المذان

يرتبطان بالمجمس ,وانما ينبغي تشجيع المدير التنفيذي ,وال سيما في المؤسسات الخيرية الكبرى,
عمى أن يرتبط بو مراجع داخمي خاص بو ,وفي كل األحوال ينبغي عمى أجيزة الرقابة أن تعمل

من أجل تصحيح االنحرافات وتجنب حدوثيا مستقبالً وليس عمى تصيد األخطاء.

ونؤكد أنو في الوقت الذي يمكن أن نجد في المؤسسة الحكومية أو في شركات القطاع

الخاص في العالم العربي بعض الممارسات المالية الخاطئة ,إال أن ىذه الممارسات تصبح أكثر

تأثي اًر في حالة حدوثيا في المنظمات غير الربحية (الخيرية).

التقييـم

 بعد مرور عشر سنوات عمى مشروع خيري لتنمية الموارد الحظت المنظمة انخفاض
التبرعات لصالح المشروع ,لماذا ؟ ىل نحن في حاجة لتقييم المشروع؟.

 بعد مرور أربعين سنة الحظت منظمة خيرية شعبية أنيا بدأت تفقد مكانتيا ودورىا في
مناطق عمميا ,لماذا؟ ىل نحن في حاجة لتقييم المنظمة؟.
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 بعد مرور ثالثين عاماً لوحظ أن بعض المنظمات التي كانت من أنشط المؤسسات في
المجتمع قد أصبحت ضعيفة ,وأن بعض المنظمات الناشئة آنذاك كبرت وازدىرت وأن
مؤسسات قديمة قد اختفت من المجتمع في حين بدأت تظير مؤسسات جديدة عمى

الساحة.

 ىل المؤسسات تمر بدورة حياة كدورة حياة اإلنسان؟

إن العالم يتغير والياباني قبل أكثر من أربعين سنة كان عاج اًز أن ينافس الشركات
الغربية ,واليوم رأينا كيف احتمت السيارة اليابانية نصيباً كبي اًر من سوق السيارات العالمي
بعد أن استجاب لحاجة السوق وطورت منتجاتيا لتوائم احتياجات العميل وليس رغبات

المنتج.

وكذلك الحال لممنظمات غير الربحية ,ففي ظل العولمة ىناك تحديات كثيرة ولكن

ىناك فرص كثيرة أيضاً وال سيما أمام كل منظمة تدرك أىمية التقييم وخاصة تمك التي
جعمت من التقييم وظيفة استراتيجية فيي تقيم أدائيا سنوياً ,ولكن األىم من ذلك أنيا في
كل خمس سنوات عمى األكثر تسخر كل إمكانياتيا لتقييم ذاتيا سواء باالستعانة

بشخصيات من داخل المنظمة أو بمزيج من االثنين.
اآلن  ...هل تقوم مؤسستك بتقييم ذاتها؟
ولعل أىم األسئمة التي يجب أن تسأليا أي منظمة غير ربحية لتقييم أدائيا ىي
الخمسة أسئمة التي اقترحيا بيتر دركر لتساعد المنظمات غير الربحية عمى تقييم الذات.

ما ىي رسالة منظمتنا؟ مادا نرغب أن نحقق (أىدافنا) وما ىي نقاط ضعفنا وقوتنا؟

ىل نحتاج أن نعيد النظر في رسالتنا ,وىل تغير عمالئنا؟ ىل يجب أن نتخمى عن أو

نضيف بعض العمالء؟ من ىم عمالئنا؟ من ىم عمالئنا األساسين ومن ىم العمالء
المساندين وىل تغير عمالئنا؟ وما ىي األشياء التي يعتبرىا العميل قيمة؟ ماذا يريد

العميل وليس ماذا نريد (نحن)؟ كذلك يحب معرفة إلى أي مدى نستجيب (ليا) والى أي
مدى يمكن أن نستخدم ما يعتبره العمالء (قيمة) لنكون أكثر فعالية؟ وىل ىناك معمومات
أكثر نحتاجيا لتحقيق ىذا اليدف؟ ما ىي النتائج التي حققتيا منظمتنا؟ وكيف نعرف

النتائج؟ والى أي مدى حققناىا والى أي مدى نحن نحسن استخدام مصادرنا؟ ما ىي

خطتنا؟
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كما أن تقييمنا لمؤسستنا بطريقة موضوعية وعممية يتطمب منا اإلجابة عمى األسئمة
التالية :ماذا تعممنا؟ وما ىي توصياتنا؟ والى أين ينبغي أن نركز جيودنا؟ ما ىي الخطة
(الفرعية) لكل إدارة أو فرع أو قطاع من أجل تحقيق النتائج عمى مستواه اإلداري؟ وما

ىي خطتنا (الشاممة) لمنظمتنا؟

ثانياً_ التخطيط االستراتيجي

وأشار د.القرشي إلى أن أكثر المؤسسات غير الربحية تنظر إلى لحظة الحدث وتتفاعل

معو ,وتعتبر بعض المؤسسات أنيا حققت وظيفة التخطيط عن طريق الميزانية التقديرية
لمعام القادم عمى خطط قصيرة األجل تقتضييا ظروف وحاجة المنظمة الممحة ونؤكد ىنا

عمى االرتباط الوثيق بين التخطيط اإلستراتيجي وتنمية الموارد ألنو من أىم األسباب التي
تساعد عمى تنمية الموارد وليس العكس حيث يجنب المنظمة االنحراف عن رسالتيا

وبالتالي عن أىدافيا.

ثالثا_ أساليب تنمية الموارد في المؤسسات الخيرية.

يجب عمى المؤسسة الخيرية دراسة مفيوم تدبير التمويل وجمع التبرعات من خالل

اإلجابة عمى ثالث تساؤالت.

لماذا نجمع المال؟ ولمن؟ وكيف؟
تبرز اإلجابة عمى ىذه األسئمة مفيوم تدبير التمويل ,وجمع التبرعات.

لماذا نجمع المال؟
يفتح لنا ىذا السؤال آفاقاً كبيرة لتنمية الموارد ,وأي مؤسسة تقوم عادة بجمع المال إلنفاقو عمى

أربع فئات :العاممي ن والمتبرعين والموردين والمستفيدين (المستخدمين) ولصالح أربع وجوه تعكسيا
حسابات المؤسسة أو الجمعية الخيرية التقديرية والختامية.

األساليب العممية التي يمكن من خالليا توفير التمويل لمشروعات المنظمات األىمية.

تشكل قطاعات المجتمع األربعة (القطاع األسري والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي

والقطاع الحكومي) مصادر خصبة لتنمية الموارد المالية لمجمعيات والمؤسسات األىمية ,وفيما

مركز التميز للمنظمات غري احلكومية
تصنيف ورقم الوثيقة :أدلة تدريبية ،عدد ( ،)6يوليو 2002

يمي استعراض ليذه المصادر األربعة واألساليب التي يمكن اتباعيا لمحصول عمى تمويل منيا

والذي من خاللو يمكن أن نحاول اإلجابة عمى السؤال اليام (كيف نجمع المال؟).
القطاع األسري واألفراد

يعتبر ىذا القطاع المصدر الرئيسي ألغمبية التبرعات في العالم العربي واإلسالمي حيث يميل
األفراد إلى التبرع غالباً بصفتيم كأعضاء (أسرة) وليس من خالل انتماءاتيم الوظيفية أياً كان

القطاع الذي يعممون بو
من هم األفراد؟

يمثل األفراد المصدر الرئيسي لجمع التبرعات في العالم فعمى سبيل المثال تبرع األفراد في

عام  2992نسبة  %22تقريباً من إجمالي  4222مميار دوالر كما بمغت وصايا اإلرث %626

أي أن مساىمات األفراد زادت عن  %2226لصالح أنشطة الجمعيات الخيرية.

ولمحصول عمى تبرعات األفراد البد ألي جمعية خيرية غير ربحية من النظر في مفيوم
تسويقي لعمالئيا لتكون  Marketing Orientedفالتسويق وظيفة ىامة ليس فقط لممنظمة

الربحية وانما أيضاً لممنظمة غير الربحية.

ومن المنطمق التسويقي ال بد من التعرف بدقة عمى ما ىو (مستيمكنا) وما ىو طبيعة (سوقنا)

وما ىو المزيج التسويقي الذي نتعامل معو (السمعة والسعر والترويج والتوزيع).

إن المستيمك الذي يشتري القمم أو الفاكية يممس مادياً السمع التي يشترييا ويشعر بيا ,كما أن

السائح الذي يشتري خدمة الطيران أو يسكن فندق فيو إذن يستطيع أن يحكم بنفسو عمى السمعة

أو الخدمة التي يدفع ثمنيا كما أنيا تعود عميو بالمنفعة بشكل مباشر وممموس.
وأما المستيمك في الجمعية الخير فيو يختمف عمى سبيل المثال من حيث:

 أن من يدفع قيمة الخدمة ىو المتبرع وأن من يستفيد من ىذه الخدمة غالباً ىو غير المتبرع(يتيم أو معاق أو مطالب).
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رابعا_ أدوار تنموية جديدة مرتقبة للجمعيات الخيرية في العالم العربي.

في ظل العولمة التي يشيدىا العالم واالتجاه اإليجابي لمزيد من مشاركة المنظمات

غير الربحية مع قطاعات المجتمع األخرى وال سيما القطاعين الحكومي والخاص فإن

أمام المؤسسات الخيرية في العالم العربي فرصاً عديدة ولكن يسبق الوصول إلييا نجاحيا
في البناء المؤسساتي وفي قدرتيا عمى تبني استراتيجيات جديدة لمتعامل مع ىذا العالم

المتغير تقوم عمى أساس التوجو لمساعدة التنمية.

