إهداء لكل عامل في تنمية الموار المالية في الجهات الخيرية

فوائد من قراءة كتاب
لك أن تسأل ( دليل ال غين عنه إلدارة مجع التربعات )
رينولد ليف
":إن الفرق بين ما نقوم به و بين ما نحن قادرون على القيام به سيكون كافيا ً
ّ
 .1المهاتما غاندي بقوله
لح ِّّل معظم مشكالت العالم " .
التأثير على أحدهم استمع إلى ما يقوله "  .د.جويز بروز
أردت
 " .2إذا
َ
َ
 " .3ما ال يستحق فعله جيدا ً ال يستحق فعله " وارن بافيت
 .4أخف الحبر فعال أكثر من أقوى ذاكرة
 ( .5اإلصغغغغغ اء وليس التقليد قد يكون اصغغغغغدق أنوار اإل،راء ا وإذا كنت تريد التأثير على شغغغغغخ
فعليك أن تص ي لما يقوله ) دكتور جويس يرظر
 3٠٠ .6بليون دوالر يتم جمعها اآلن بشكل سنوي في أمريكا
يتبرعون بأموال بشكل كبير ؛ ألنه
 .7إن الع،اء ليس عمالً عفويّا ً ا فالناس والشركات والمؤسسات ّ
ي،لب منهم القيام بذلك في الحقيقة إن أصغغغغغدقامي وزمالمي سغغغغغمعوا وهم يقولون إن كل اتصغغغغغال من
رينولد هو اتصال لجمع التبرعات .
 .8إن  ٪7٠من مبلغ  3٠6باليين دوالر التي تم التبرر بهغغا في عغغام  2٠٠7أتغغت من األفراد على
شغغكل هدايا عينية أو وصغغايةا وإن كانت منظمتك قد أتقنت أفلغغل ال،رق للتواصغغل مع األفراد لجمع
التبرعات فإنها على األغلب لن تفشل في القيام بذلك وبنفس الجودة مع المصدرين اآلخرين للتبرعات
الخاصة وهي المؤسسات والشركات .
 .9من خالل ،لب النصغغغغيحة واإلصغغغغ اء له فإنك تُظهر االهتمام للمتبرر المحتمل وتعامله كمصغغغغدر
للمشورة وليس فق ،للمال وآلية المشاركة في حياة المؤسسة أو القلية تبدأ بمحادثة مفتوحة .
 .1٠خريجي جامعات هارفارد وييل وبرنسغغغغغتون بالتبرر دامما ً بسغغغغغخاء لمدارسغغغغغهم وجامعاته التي
تخرجوا فيها ا فإن حسغغغغغغبنا مجمور ما تبرعوا به نجد أنه في نهاية عام  2٠٠7وصغغغغغغلت المبالغ إلى
 34,6بليون دوالر ا و  22,5بليون دوالر ا و 15,8بليون دوالر للجامعات السابقة بالترتيب؟ وهذا
ما يعادل حوالى مليونين و  1,8مليون و  2,2مليون لكل ،الب ! ا الخريجين الذين كانوا أعلغغغغاء
في الفرق الريالغغغية ومجموعات الفنون المسغغغرحية ا أو تم توظيفهم في الشغغغركات التي يعملون فيها
اآلن عبر شغغغغبكة جامعية يميلون إلى التبرر أكبر بكثير من أولمك الذين تكون ذكرى حياتهم الجامعية
كلها في شكل شهادة لمن إ،ار معلّق على جدار مكتبهم في المنزل .
" .11أنت ال تجمع الهبات الكبيرة بواسغغغغغغغ،ة ال،وابع البريدية بل بواسغغغغغغغ،ة الحذاء الجلدي" نعومي
لفيني متبرر أسغغغ،وري لجامعة نيويورك ا أي أنت ال تجمع الهبات الكبيرة بإرسغغغالك رسغغغامل بريدية
وإنما بزيارتك للمانحين .
فوائد من قراءة كتاب لك أن تسأل ( دليل ال غني عنه إلدارة جمع التبرعات ) ئرينولد ليف
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 .12حسغغغغغغب خبرتي يجب على الفرد أن ال يتوقع بأن التبرعات سغغغغغغتجمع في االتصغغغغغغال األول على
األقل .
قصيرا .
يوم واح ٍد ا وجمع التبرعات سباق ماراثون وليس سباقًا
ً
 .13لم تبن روما في ٍ
 .14األسغغغ،ورة الثانية هي "تعب المانحين " اتلغغغن أن التبرر للغغغحايا كاترينا وتسغغغونامي بلغ 5
مليارات دوالر ا ولكن هذا المجمور هو أقل من  ٪2من جميع الهدايا لألعمال الخيرية عام . 2٠٠4
 .15جمع التبرعات يتمثل في التركيز على رحلة ،ويلة مركزها العميل ا كما ينب ي عليك أن تكون
حالرا عندما يكون العميل متا ًحا ومستعدًا وليس في الوقت الذي يناسبك .
ً
 " .16ال يمكن أن تكسغغغب إن لم تكن موجودا ً على ال،اولة ا يجب أن تكون حيك يكون الحدك " بن
ستاين
 .17مناسغغغغبات جمع التبرعات مثل الحفالت ووجبات اإلف،ار وال داء والعشغغغغاء هي مصغغغغدر الوقود
لألعمال الخيرية ا حيك يتم شكر المتبرعين بشكل علني .
 .18سغغميت مناسغغبة بـغغغغغغغغ"خمسغغين بخمسغغين لخمسغغين " ا والفكرة هي أن يقوم ما ال يقل عن خمسغغين
متبرعا ً باسغغغغتلغغغغافة حفالت عشغغغغاء في منازلهم لالحتفال باسغغغغتكمال القاعة وعيد ميالد مركز لنكولن
الخمسين ا حيك يوافق كل مليف على التبرر بمبلغ  5٠,٠٠٠دوالر إلافية .
 .19إن البريد المباشر شكل مكلف من أشكال جمع التبرعات ا والتسويق عبر الهاتف هو أكثر تكلفة
كذلك ا ألنه يت،لب جهودا ً على مدى سنوات ودرجة من االستثمارات الكبيرة مع القليل أو حتى دون
عامد إيجابي صافٍ ا وذلك على األقل لثالك او ربع حمالت كبرى .
 .2٠إن اتخاذ قرار تخصغغي موارد جمع التبرعات القليلة هو سغغؤال اسغغتراتيجي هاما فهل الفر
أكثر جاذبية في متابعة مصغغغغغغادر التمويل الحكومية أم التبرعات المؤسغغغغغغسغغغغغغاتية ا وتلك التي من قبل
الشغغغغغغغغغغغغغغغغغركغغغغغغغغغغات أم الغغغغغغغغغغهغغغغغغغغغغبغغغغغغغغغغات الغغغغغغغغغغفغغغغغغغغغغرديغغغغغغغغغغة الغغغغغغغغغغكغغغغغغغغغغبغغغغغغغغغغرى ؟
كم تستثمر ؟ وبأي أشكال من أشكال جمع التبرعات يت،لب تحليالً ماليا ً واقعيا ً .
 .21ما يهم هو أن كل مؤسسة تلعب على نقا ،قوتها وال تركز على الصفات التنظيمية المميزة التي
تتمني لو كانت حقيقيةا وعليك الفوز في معارك جمع التبرعات باألسغغغغغلحة التي تحت تصغغغغغرفك ا أو
كما نصن الرميس الشهير تيدى روزفلت " افعل ما تست،يع بكل ما تملك وحيك كنت "
 " .22إذا قام المتبرر المرتقب باالتصغغغغغغغال هاتفيًا أثناء إجراء االجتمار الخا بنا فسغغغغغغغوف اترك
الجلسة من أجل التقا ،المكالمة الهاتفية " جون وايتهيد
" .23معظم الناس يشترون ليس ألنهم مؤمنون بما يشترونه ا ولكن البامع هو المؤمن ببلاعته "
 .24عندما يسغغعى المتبرر إلى التأثير أو التحريف و التشغغويه في محتوى مهمة المؤسغغس غة ا وعندما
شكرا "
تتعارض أنش،ة الشركة الخاصة بالمانن بشكل مباشر ومنحها الخيرية حينم ٍذ يكون " ال ...
ً
أمرا صحي ًحا .
تعبيرا عن رفض المنحة ً
ً
 .25في المقام األول أنصغغغحك بتقديم ،لب ألولمك الذين تعرف أنهم سغغغوف يع،ونك شغغغيمًا ما ا يليهم
وأخيرا
أولمك الذين لست متأكدًا إن كانوا سيع،ونك أم ال ا وأظهر لهم قاممة بأسماء الذين أع،وك ا
ً
ال تتجاهل الذين تتأكد من أنهم لن يع،وك أي شغغغغغغغيء ا ألنك قد تكون مخ،مًا بشغغغغغغغأن البعض منهم .
بنيامين فرانكلين .
 .26ما يقف بين األمراض االجت ماع ية ال عد يدة وبين البرامج الف عا لة التي تقي نا من هذه األمراض
وتعالجها هو الموارد الكافية .
فوائد من قراءة كتاب لك أن تسأل ( دليل ال غني عنه إلدارة جمع التبرعات ) ئرينولد ليف
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 .27تبرر األفراد بإنجلترا بمبلغ  18.4بليون دوالر عام  2٠٠6بزيادة  ٪9عن 2٠٠5
( .28من يع،ي وهو على قيد الحياة يعرف أيلا أين يذهب ع،اؤه) ايلي برود
 .29يعتقد آرثر بروكس أستاذ بجامعة سيراكيوس أن الذين يمنحون أموالهم ووقتهم أسعد من هؤالء
الذين يلنون بها ا حيك ذكر أن النشا ،الخيري يحفز األندورفين الذي يرفع من المعنويات ويحسن
الحالة المزاجية ويقلل النشا ،الخيري من هرمون التوتر الذي يسبب التعاسة .
( .3٠يفلل الكثيرون االستمار إلى قصتهم أكثر من االستجابة ل،لبهم ) لورد تشفيلد
 ( .31يشتري معظم الناس ليس ألنهم يثقون ولكن ألن البامع يثق ) .بن فلدمان
 ( .32احفر بمرك قبل أن يصيبك الظمأ ) هارفي ماكي
 ( .33الحصول على مليون دوالر بشرف أسهل بكثير من صرفها بحكمة ) يوليوس روزلوند
 ( .34ال يمكنك أن تربن ما لم تكن موجودًا على ال،اولة ا وعليك أن تكون موجودًا في مكان العمل
الم،لوب ) ين ستينن ا خ،اب في اجتمار مجلس جامعة ميامي
 ( .35إنه من الممتع أنني كلما مارست أكثر كلما زادت فرصي ) ارنولد بالمر
 .36لجنة االنقاذ الدولي هي حاليا تنفق  93سنتا من كل دوالر لدعم خدمات الالجمين
 .37إن دوافع ونوايا المانن معقدة ومتنوعة ا لذلك فإن تقديم عدة بدامل يدفع المتبرر المحتمل التخاذ
القرارا وإلى جانب ذلك فإنه من الصغغعب اتخاذ قرار سغغلبي لبديلين أو أكثر من قول "ال" بالنس غبة لما
يمكن أن يسمى أسلوب "خذه أو اتركه"
 .38عند إعداد مقترح مكتوب لفرد أو لمؤسسة يحتمل بأنها ستتبرر ال تقدم أي إرشادات توجيهية أو
قيود من حيك الشكل ا بل يجب إبقاء المقترح قصيرا ً وبسي،ا ً وممتعا ً وأعرض عدة خيارات
 .39مهم جدا جدا  ) ٢٨ ( :درسا الزمة لجمع التبرعات اقرأها جيدا ونفذها بدقة :

 -1نور مصادر الحصول على التمويل .
 -2نور ،رق الحصول على التمويل.
 -3النصيحة والتبرعات  :إذا كنت ترغب في النصيحة ا،لب التبرعات ا وإذا كنت ترغب في التبرعات
فا،لب النصيحة ا أفلل جامعي التبرعات هو من ال يفلل بين هذين الخيارين .
 -4جمع التبرعات  :في أي وق ٍ
ت وفي كل مكان وفي أي فص ٍل
 -5كلمات جامع التبرعات السغغغحرية رجا ًء وأشغغغكرك :ولكن يوجد عدد ال نهامي من ال،رق التي قد نعبر
بها عن هذه الكلمات .
 -6ال،ريقة الصحيحة لل،لب  :إن من أكثر األسباب المنقولة عن المتبرعين ردً على عدم قيامهم بالتبرر
مبكرا وا،لب غالبًا ا وا،لب بإقنار ا وتكلم عن قلغغغغغيتك
هي انه لم ي،لب احد التبرر منهم ا لذلك ا،لب
ً
بل ة مبسغغغغغ،ة ومختصغغغغغرة ا تذكر يقوم الناس بالتبرر لمن يحبون من األشغغغغغخا وليس فق ،للقلغغغغغايا و
المؤسسات التي يحترمونها .
 -7الحذاء الجلد يفوق البريد مجال جمع التبرعات دام ًما ما يتفوق ارتداء الحذاء الجلد في المقابالت على
لوحة المفاتين التي ترسل الرسامل اإللكترونية أو التليفونات التي تجري بواس،تها المحادثات الهاتفية .
" -8ال " ليست إجابة بالنسبة لعظماء جمع التبرعات " ال " هي فق ،بداية الحوار .
 -9بيسغغغغغغبول وليس امتحان جامعة (يقصغغغغغغد في االمتحان اإلجابة على سغغغغغغؤال واحد فق ،من ثالثة يعتبر
رسوب بينما في جمع التبرعات النجاح في  1من  3يعتبر قمة النجاح وهكذا البيسبول ) .
 -1٠جمع التبرعات مجهود فريق .
 -11الممارسة والممارسة في جمع التبرعات جرام واحد من الخبرة يساوي كيلو جرا ًما من المن،ق .
 -12اإلحسغغغغان سغغغغيرة ذاتية اإلحسغغغغان سغغغغيرة ذاتية ا عليك بقلغغغغاء بعض الوقت في دراسغغغغة المتبرعين
المرشغغغحين  :خلفياتهم واهتماماتهم وتاريخهم المهني وتركيبتهم العاملية هي مسغغغألة حل الل ز إليجاد ما قد
فوائد من قراءة كتاب لك أن تسأل ( دليل ال غني عنه إلدارة جمع التبرعات ) ئرينولد ليف
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يدفع المتبرر ....عمق خصغغوصغغياته أو يعبر عن قيم يعتنقها بشغغدة فمن المؤكد أن يصغغبن هذا المتبرر من
أهم وأقيم المتبرعين لديك .
 -13مسغغغغألة السغغغغرعة والذكاء إذا قمت باسغغغغتجداء المتبرر كتابة ....فأنت تحتاج إلى السغغغغرعة والتميز
الختراق غمار حياة المتبرعين ف البا ما ينتهي السباق لصالن األسرر ال األدق .
 -14الشركة  ..موقع اجتمارٍ غير ربحي  -إذا أردت أن تكون ناج ًحا في الحصول عل تبرعات أو رعاية
من الشغغغغركة فالبد أن تعثر على الجوانب المشغغغغتركة بين اهتمامات أصغغغغحاب األعمال و االحتياجات غير
الربحية ا حدد تلك الجوانب و االحتياجات بين هذين الخيارين وقتمذ ستفتن الخزانة .
 -15مدرسغغة اللغغربة الحادة  :إلحراز التحسغغن البد من توافر صغغفتين  :الرغبة في التعلم والقدرة لل اية
على تحمل اللربات .
 -16التبرعات المبكرة أفلغغل األنوار  :ال أحد يرغب في الشغغعور بأنه الوحيد الذي اسغغتجاب لنداء ال بد
أن تكون استراتيجيتك هي البدء بسرعة والمتبرعين المتوقع تبرعهم مباشرة .
 -17المتبرعون يتوقون إلى االعتراف بفلغغغلهم يعتقد الفيلسغغغوف ميمونيديس أن الع،اء دون ذكر أسغغغماء
هو أسمى معاني اإلحسان .
 -18محبو الخير في حاجة إلى المسغغغغغغغاعدة  :من الصغغغغغغغعب على المتبرر معرفة ما الذي يجب فعله مع
فامض رأس التبرعات ا يقول يوليسغغغغر وزنويل  :دامما ما يكون اكتسغغغغاب مليون دوالر بنزاهة أسغغغغهل من
صرف هذا المبلغ بحكمة .
 -19التميز مهم  :تذكر انك ال تلتمس بل إنك تسدي خدمة إلى المحظوظين .
 -2٠السمعة الحسنة من الصعب الوصول إليها ومن السهل تلييعها .
 -21تواصغغغغل مبكرا وغالبا  :البد أن يكون ،لب الدعم امتداد ،بيعي لتو،د العالقات مع المتبرر وليس
" مفاجأة " غير متوقعة ا فإن اللجوء إلى المتبرر أو المتوقع منه التبرر فق ،عند الحاجة إليه لهو ،ريق
ال يخ،ئ الخ،ى إلى سقو ،محقق .
 -22األدوار التي يلعبها جامعو التبرعات  :جامع التبرعات يقرأ الصغغغحف ويتابع االقتصغغغاد ا فجزء من
جغامع التبرعغات عغالم اجتمغار وجزء منغه عغالم نفس وجزء محقق وبغاحغك ولكن يجغب أن يوازن جغامع
التبرعات ب حذر بين البحك والعمل على المكاتب وبين الخروج من المكتب لمقابلة األفراد المرشغغغغغغغحين
للتبرر ا فالتبرعات هناك في الخارج وليس هنا في المكتب ا فإن لغغغغغغغيق األفق والتفكير والالمباالة لعنة
جامع التبرعات .
 -23خ ،،وحلر فاذا أردت أن يشرف أحدهم على كرنفال أو أي حدك آخر من أحداك جمع التبرعات
فالبد أن ت،لب منه قبل هذا الحدك بعام على األقل
 -24أنشغغغغر البشغغغغارة  :أفلغغغغل المؤدين والداعمين لك هم المتبرعون الحاليون لديك ا فال تتردد في ،لب
مساعدتهم .
 -25جمع التبرعات ما هو إال تفكير لل د  :جهز مؤسستك لجمع التبرعات في المستقبل .
 -26أترك تراثا  :ال تترك خلفك فق ،هيمة ا ولكن اترك فريق عمل أقوى مما كان عليه عندما عثرت
عليه ا ال تتردد في ،رد ذوي األداء المنخفض ا وت لب على ترددك في فصغغغغغغغل الموظفين ا فالفصغغغغغغغل
بكرامة والت،لع للمنصب القادم سيخفف من حدة النبأ السيئ الذي يتلقاه الموظف المفصول .
 -27إنه مجلس اإلدارة أيها ال بي  :تنعش مجلس اإلدارة ليجمع لك التبرعات .
 -28جمع التبرعات ف،يرة تفاحة فالع،اء صغغغغفة من صغغغغفات الموا،نة الع،اء و،نية وف،يرة تفاح وهو
في األساس من شيم أمريكا .

أبو عمار
 1٠رجب 1436هـ
@yassertw2011

فوائد من قراءة كتاب لك أن تسأل ( دليل ال غني عنه إلدارة جمع التبرعات ) ئرينولد ليف
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