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 طبتراو ، ةيلاصتالا ةرهاظلا روطتل ًاعبت تروطت يتلا ةيلاصتالا ةطشنألا زربأ دحأ نالعإلا لثمي
 ةــثيدحلا ةيلاــصتالا ةــئيبلا نأ دــكؤملا نــمو ،يريهاــمجلا لاــصتالا لئاــسو روــهظب اــهروطت
Web( روـهظ تقبـس يـتلا ةيلاـصتالا ةـئيبلا نع ًايرذج ةفلتخم  يـف نالـعإلا نإـف هـيلعو، (0.2
 ةيجيتارتساف ،قباسلا رصعلا يف نالعإلا وه سيل يعانطصالا ءاكذلاو ةمخضلا تانايبلا رصع
.هب مئاقلا اهكلمي يتلا ةفرعملا ىوتسم ىلع ًايلك ًادامتعا دمتعت نالعإلا

 ،ةــسيئر تالاــجم ةدــع لمــشتل يرــيخلا يــنالعإلا طاــشنلا حاــجنل ةيرورــضلا ةــفرعملا عوــنتتو
:اهمهأ

 ،نيديفتـــسملل كلذـــكو نيعرـــبتملل ةـــيريخلا تاـــجتنملا اـــهيبلت يـــتلا تاـــجايتحالا ةـــعيبط
روــهمجلا ىــلإ لوــصولل لــضفألا لئاــسولاو ،عرــبتلا بــلطب فدهتــسملا روــهمجلا ةــعيبطو
.)نيعربتملا( فدهتسملا

 يـف ةيقيوـستلا تالاـصتالا جيزـم رصانع مهأ دحأ لثمي )يريخلا( نالعإلا نإف لاوحألا لك يفو
 هتقيرطو هتيريهامجب زيمتي ثيح ،ةددعتملا قيوستلا تالاجم نم هريغك ،يريخلا قيوستلا
 نالعإلا مادختسا ةرورض ىلإ (Kotler,1979( رتوك راشأ دقو ،هتلاسر رصقو هتعرسو ةيزمرلا
.ةيراجتلا لامعألا يف لاحلا وه امك ةيريخلا لامعألا نع
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   يحبرلا ريغ عاطقلل ةيلاملا دراوملا ةيمنت
ةيقيوستلا تانكمملا

يقيوستلا جيزملا

)يجيورتلا جيزملا( ةيقيوستلا تالاصتالا جيزم

نالعإلا
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نالعإلا

يريهامج يلاصتا طاشن نالعإلا-
ةيزمرو ةعيرسو ةريصق ةلاسر لمحي-
ةيلاصتالا ةطشنألا نم هريغب ةنراقم ةيلاع هتفلكت-
تاكرشلا لبق نم ايملاع دعاصتم ينالعإلا قافنالا-
رايلم50 يمقرلا– رالود رايلم178 نويزفلتلا :2019-
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 ماع نم ملاعلا لوح نالعإلا ىلع قافنإلا مجح
:2021 تاعقوت ىلإ2016

o2016: 493رالود رايلم
o2017: 511رالود رايلم
o2018: 533رالود رايلم
o2019: 552رالود رايلم
o2020: 579رالود رايلم
o2021: 600رالود رايلم
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,Kotler( رلتوك راشأ  ةرورض ىلإ )1979
 ةيريخلا لامعألا نع نالعإلا مادختسا

.ةيراجتلا لامعألا يف لاحلا وه امك

Kotler, P. 1979, Strategies for introducing Marketing into nonprofit 
organizations. The Journal of Marketing 43. Pp39-41.
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 ددحم كولس لعف نالعإلا فده نوكي نأ
)ًالثم يدقنلا عربتلا(

يريخلا نالعإلا ريثأت ةدايز لماوع

كولسلا

تاهاجتالا

ةفرعملا
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يريخلا نالعإلا ريثأت ةدايز لماوع

 ةيقيوـــست ةـــيلمع نمـــض امدختـــسم نالـــعإلا نوـــكي نأ
:ةلماكتم
يـف اـمنإو تاـعربتلا عـمج قايـس يـف ارثؤـم نالعإلا نوكي نل

 طـقفةلاحلا هذه يف عيطتسي هنأل ،لماكتم يقيوست قايس
طبترـــت يـــتلا يرـــيخلا جتـــنملل ةـــقيمعلا تالالدـــلا مدـــقي نأ
نيعربتملا نم ةددحم ةئف ىدل تابغرملا ملسب
نييدوعسلا ىدل عربتلا يف تابغرملا ملس :لاثم
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 ةلوبقم تايكولسو ةمئاق تاعانقب نالعإلا ةلاسر طبترت نأ
نالعإلا يف بولطملا كولسلا لوبقل يقلتملا ئيهت

يعامتجالا لاملا سأر

يريخلا نالعإلا ريثأت ةدايز لماوع
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 يف رثؤملا بيغرتلا ملس نأ ىلإ ةساردلا تهتنا ً:ارشاع
:يلاتلا وحنلا ىلع ،نييدوعسلا تاعربت

ةيريخلا يعيبسلا ةسسؤم– يدوعسلا عربتملا كولس ةسارد :ردصملا

5 نم طسوتملاتابغرملام

4.94ىلاعت هللا نم باوثلا يف ةبغرلا1
4.72نیرخآلا ةاناعم فیفخت يف ةبغرلا2
4.64ينع رقفلاو ضرملاو ءالبلا عفد يف ةبغرلا3
4.43نیجاتحملل قح عربتلا نأ روعشل ةباجتسالا4
4.15لاملاب عربتلا ةیمھأ يكاردإ نم دیزی ھنأل رمعلا مدقت5
4.14اھل يعربت ةین نم ززعت ةیعمجلا ةعمس6
4.03عیطتسأ امب ةباجتسالا ققحی عربتلا بلط7
3.89اقحال عربتلا يف يتبغر نم دیزت عربتلا ةجیتن ةفرعم8
3.59ةیصخش ةیرح سیلو يعامتجا بلطم عربتلا نأ يكاردإ9
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يريخلا نالعإلا ريثأت ةدايز لماوع

ينالعإلا ططخملل ةحاتملا تامولعملا ةرفو
:نع ،هب مئاقلا اهكلمي يتلا ةفرعملا ىوتسم ىلع ايلك ادامتعا دمتعت نالعإلا ةيجيتارتسا

 هيف ققحتي يذلا نمزلاو هقيقحت دارملا ردقلا-
فدهتسملا روهمجلا-
نالعإلل لضفألا تيقوتلا-
اريثأت ىلعألاو روهمجلا نم امادختسا رثكألا لئاسولا-
ةينالعإلا ةلاسرلل ةبسانملا تالامتسالاو لخادملا-
ةلاسرلا ةيجيتارتسا-
  ةلماك ةينالعإلا ةيلمعلل ةعقوتملا ةفلكتلا-
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ةيريخلا ةمظنملاب ةقثلا ىوتسم
 دــئاوف قــيقحتب ادــعو مدــقت )اــمومع يقيوــستلا لاــصتالاو( نالــعإلا
.)نيعربتملا / نيديفتسملا( فدهتسملا روهمجلل
 مازــتلالا نــم لــيوط خيراــت رــبع ةــيحبرلا رــيغ ةــمظنملاب ةــقثلا عنــُصت
سيئرـلا دـعولاب اـهعيمج طبترـت )جتـنم لـكل دـعو( ةنُلعملا دوعولاب
.ةمظنملل

يريخلا نالعإلا ريثأت ةدايز لماوع
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 يتلا ةيبرعلا تاساردلا ثدحأ )2018 ،يروصاندلاو بجر( ةسارد لثمت

بيلاسأ ريثأت ىلع فرعتلا تفدهتسا ثيح ،يريخلا نالعإلا تلوانت

يف ةيريخلا تامظنملاب ةقثلا رودو ،عربتلا اياون يف يريخلا نالعإلا

 ىلإةساردلا تهتناو ،عربتلا اياونو يريخلا نالعإلا بيلاسأ نيب ةقالعلا

 كلذو ،عربتلا اياون ىلع يريخلا نالعإلا بيلاسأ مادختسال ريثأت دوجو

 ،بنذلاب روعشلا ،صصقلا ،راثيإلا ةدشانم( بيلاسأب قلعتي اميف

تامظنملاب ةقثلل ريثأت رهظ امك ،)ةينيدلا تايصخشلا مادختسا

 .عربتلا اياونو يريخلا نالعإلا بيلاسأ مادختسا نيب ةقالعلا ىلع ةيريخلا
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ةیریخلا تامظنملا يف ةقثلا رود ،2018 ،ءالجن ،يروصاندلاو ناھیج ،بجر
،عربتلا ایاونو يریخلا نالعإلا بیلاسأ نیبةقالعلا ىلع الدعم اریغتم اھفصوب

.487-445ص ،2018 ربمتبس3 ددع ،25 دلجم ،ةیرادإلا مولعلل ةیبرعلا ةلجملا



 يــــف ةــــيلماكت ةــــينواعت تاــــيلمع ةــــجيتن ثدــــحي ريثأــــتلا
ةثيدحلا تامظنملا
 ،ةــعونتم تالخدــم اــهلو ،تاــيلمعلا هذــه ىدــحإ نالــعإلا جاــتنإ ةــيلمع
 ةــعونتم تارــيغتمب رثأــتتو ،ةددــحم تاــجرخمو ،ةدوــصقم فادــهأو
 ةليـــسولاو ةلاـــسرلاو نـــلُعملا( ةـــينالعإلا ةـــيلمعلا رـــصانعب طبترـــت
 )رثألاو يقلتملاو

يريخلا نالعإلا ريثأت ةدايز لماوع
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 روهمجلا ىلإ نالعإلا لوصو
 :بلطتي اذهو
روهمجلا نم ةفدهتسملا ةحيرشلل ةبسانملا ةليسولا رايتخا-
 ةـمحزلا ةـهجاومل يـنالعإلا قاـفنالا ةداـيز فـلكي اذـهو نالعإلا راركت-
لئاــسولا يــف روــهمجلا تتــشتو ةــيريهامجلا لئاــسولا يــف ةــينالعإلا
ةيمقرلا

يريخلا نالعإلا ريثأت ةدايز لماوع
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 ةينالعإلا ةلاسرلل يقلتملا ءاغصإ
 :بلطتي اذهو
 .كلذ يف ةنورملاو روهمجلل بسانملا تيقوتلا رايتخا-
تارــشعل ضرــعتي يذــلا يــقلتملا ماــمتهاب ىــظحتل ةلاــسرلا عادــبإ-
.ًايموي ةيلاصتالا لئاسرلا نم فالآلا

 لــهاجتلا ةــبغر :نالــعإلا ةدهاــشم دــنع ناــتبغر هــعزانتت روــهمجلا•
 نالــعإلا ةحلــصم نأــب رــظني هــنأل ..نالــعإلا لــهاجت لــيجأت ةــبغرو
نلعملل

يريخلا نالعإلا ريثأت ةدايز لماوع
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نالعإلا يف تالالدلا جاتنإ ةيلمع ناقتا
:بلطتي اذهو
.اهروهمجو ةمظنملا تاجتنمب ةليوطلا ةربخلا-
روهمجلا مئالت يتلا ةرشابملا ريغو ةرشابملا تالالدلاب ةربخلا-

سردلا + تايصخش نودب :ةرشابم تايلآ
اماردلا + طابترالا ءانب :ةرشابم ريغ تايلآ

يريخلا نالعإلا ريثأت ةدايز لماوع
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مكل ًاركش
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