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 به نام خدا

 

 ها NGO توسعه در آن نقش و برندینگ

 

 

 

NGO ماعیاجت خدمات ارائه راستای در و دولت به وابستگی کمترین با شانفعالیت که هاییسازمان. هستند نهاد مردم هایسازمان ها 

 تریناصلی که است درست. دارند سر در را نوعان هم یدغدغه که شوندمی اداره و گذاریبنیان شهروندانی توسط و آمده وجود به

 بکس در موجود هایپیچیدگی تمام توانمی عمیق نگاه یک در اما است، آن غیرانتفاعی هایفعالیت به نهاد، مردم سازمان یک ارزش

 زا دوری برای تالش کنار در سودجویانه کار و کسب یک اصول از تبعیت ضرورت. یافت نیز هاسازمان این در را انتفاعی کارهای و

 افزوده نهاد مردم هایسازمآن اداره شیوه به ما کشور در ویژه به خاصی پیچیدگی کارها، و کسب این روح در نهفته ذاتی هایطمع

 پایانبی گاهاً هاییچالش به را هاآن مدیران و کرده غریبه ایران های NGO از بزرگی بخش با را رونق که است امر همین و است

 تخصص و علم اصول کاربست واسطه به کنونی رکود از ها NGO رفت برون برای راهی است تالش در مقاله این. کندمی هدایت

 فضای رد نوعی به شان،فعالیت نوع از فارغ نیز نهاد مردم هایسازمان که شودمی نگاشته دیدگاه این با و نماید جستجو را برندینگ

 ینگمارکت فنون از اصولی استفاده واسطه به تنها کارها، و کسب تمامی سان به و نمایندمی فعالیت رقابت خم و پیچ پر و بزرگ

 .برسند خود واالی اهداف به توانندمی

 ها NGO در رقابت مفهوم 

 ابتیرق ایعرصه در را خود فعالیت هستند، تعامل در انسانی مخاطب نام به عاملی با هاسازمان تمام که جاییآن از نگارنده، اعتقاد به

 ارائه اجتماعی و انسانی خدمات که نهادهایی و هاانجمن خواهد باشند، انتفاعی کارهای و کسب هاسازمان این خواه. دهندمی دوام

 گروه دو این در رقابت جنس اما ندارد، وجود شکی هیچ گروه دو هر کاری فضای بودن رقابتی اصل در که است درست. نمایندمی
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 گروه ۴ به ارقب انتفاعی، کارهای و کسب در نماید،می اشاره آن به صراحت به نیز دراکر پیتر که گونههمان. است متفاوت بسیار بسیار

 و کندمی رائها مشابه خدماتی یا و نمایدمی تولید مشابه کاالیی که است آنی دیدگاه، این در رقیب تریناصلی. شوندمی تقسیم عمده

 برای را، واحد هایحوزه در فعالین توانمی دهیم، بسط کمی را دیدگاه این اگر. داردمی عرضه مشابه قیمت به را خدمت یا کاال این

 یک در که است کارهایی و کسب به مربوط سوم سطح. است دراکر دیدگاه از رقبا دوم سطح اصل در این که بدانیم رقیب همدیگر

 حسط ترینوسیع در و باشد داشته مشابه تاثیری کارکردی، نظر از تواندمی هاآن خدمات و محصوالت اما کنند،نمی کار واحد حوزه

 در اما .هستند یکدیگر رقیب مشتری، کردن خرج قابل پول سر بر کارها و کسب تمام است، دراکر دیدگاه از رقابت چهارم سطح که

 هادهن بنیان دلیل به حوزه این در. است متفاوت پیشین بحث با مایه درون در رقابت موضوع اجتماعی، و انسانی هایفعالیت حوزه

 وقاتا اغلب در همگی اما. روندنمی شمار به یکدیگر رقیب اجتماعی، و انسانی واالی ارزش یک پایه بر غیرانتفاعی هایسازمان شدن

 بدان این البته. هدف جامعه دانش و فرهنگ در مفرط ضعف جز، نیست چیزی رقیب آن و خورندمی شکست واحد رقیب یک از

 .است مفهوم بی کامالً نهاد مردم هایسازمآن میان در انتفاعی، کارهای و کسب جنس از رقابت که نیست معنی

 

 ها NGOحوزه در برندینگ ضرورت 

 سازمان حیات مثال، ترینساده در. دارد بستگی سازمان آن با مخاطبان تعامل میزان به نهادی، مردم سازمان هر موفقیت و حیات

 ستنده ارتباط در سازمان این با که است وابسته شهروندانی میزان به شدت به اهدافش، به سازمان این دسترسی میزان و خون انتقال

 اهداف با غیردولتی هایسازمآن فعالیت اغماض، کمی با توانمی رو این از. کنندمی اهدا خون ای،شده حساب زمانی هایبازه در و

 ایدش تر،ساده عبارت به. کرد مقایسه مارکتینگ فرآیند در انتفاعی هایسازمآن فعالیت با را، مخاطب حفظ و جذب حوزه در اجتماعی

 زمینه در هاییفعالیت اجرای و تعریف نیازمند نیز هاآن که بپذیرند ارشدشان مدیران و ها NGO رسیده آن وقت امروز گفت بتوان

 و صوالتمح با مخاطبان تعامل امروز، دنیای در که عواملی تریناصلی از یکی. هستند آن سطح ترینعلمی و ترینعالی در مارکتینگ

 دو رابطه یک برقراری در کارها و کسب موفقیت زند،می رقم را موجود گونه صدها میان از هاآن انتخاب و بازار در موجود خدمات

 شهودم چنان کنندمی پیدا بازار در خاصی نام به جامعه مختلف هایبخش که محسوسی وابستگی. است مخاطبان با احساسی سویه

 و احساسی تعامل این برقراری. نمود بندیطبقه نیز پارامتر این با حتی را اجتماعی و انسانی هایگروه توانمی امروز که است

 اجتماعی هایسازمان. است برندینگ نام به علمی بنای زیر مختلف، هایدوران در آن حفظ و آن به بخشیدن عمق برای ریزیبرنامه

 شوند، ترنزدیک خود واالی اهداف به و نموده جذب خود سمت به را بیشتری مخاطبان بخواهند اگر نیز المنفعه عام هایگروه و

 یتموفق میزان گفت، توانمی ترساده عبارت به که دهند قرار خود کار دستور در را جامعه با احساسی تعامالت برقراری است ضروری

NGO از .است وابسته مخاطبانشان ذهن در ماندگار برند یک خلق در هاآن توانایی به کارها، و کسب تمام همانند حاضر، عصر در ها 

 اهنگ هرگونه از و نمایند جزم برندینگ دنیای به شدن وارد برای را خود عظم تمام باید نیز هاسازمان از گروه این که روست همین

 .گزینند دوری شانفعالیت حوزه در کهنه
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 ها NGO برای برندینگ شیوه 

 عتطبی و محیط در یا و بشر زندگی در مثبت تحولی ایجاد قصد به و انسانی واالی آرمان یک اساس بر اجتماعی، هایسازمان تمام

 کارهای و کسب اغلب که چرا. است انتفاعی کارهای و کسب و ها NGO میان تفاوت تریناصلی امر همین و شوندمی خلق وی زندگی

 ترینوچکک از حتی کارها و کسب بیشتر که علت این به ندارند کنندمی خلق شانمشتریان برای که ارزشی از بیانی هیچ انتفاعی،

 شانسازمان وجوی ارزش مبنای بر برندی خلق برندینگ، مقوله به ها NGOورود دروازه تریناصلی رو، این از. هستند تهی زاییارزش

 ینا ذهن در برندینگ بر را اصلی هدف و بشناسند را خود اصلی مخاطبان باید انتفاعی، کارهای و کسب همانند نیز ها NGO .است

 باشد، شانمخاطب بشری جامعه کل که دارند دوست البته و کنندمی احساس ها NGO تمام که است درست. دهند قرار مخاطبان

 برندینگ شروع مرحله در هدف جامعه بندیبخش توانایی و شناخت رو این از. نیست چنین حقیقت عمل در که پذیرفت باید اما

 ممستحک استراتژی یک به تواندمی نهاد، مردم سازمان یک واالی اهداف و کلیدی مخاطبان شناخت. است ضروری بسیار NGO یک

 کافی خشب اثر استراتژی یک به رسیدن برای عامل دو این تنها که داشت دور نظر از نباید البته. بیانجامد هاسازمان این برند حوزه در

 نوشته این تفرص از آن به پرداختن که است برندینگ فرآیند هایبخش ترینپیچیده از یکی برندی هر برای استراتژی نگارش. نیست

 .است خارج

 

 ذهن در هک هویتی. شود اجرا و تعریف اثرگزار، بصری هویت یک خلق مبنای بر باید نخست گام برند، برای استراتژی نگارش از بعد

 ها NGO سازی هویت در ویژه به حوزه این در که خطایی تریناصلی. نماید ترغیب برند با بیشتر ارتباط به را او و بماند مخاطب

 تفاعیان کارهای و کسب اغلب. باشد سازمان وجود اهداف و ابعاد تمام گویای دقیقاً که است اینشانه خلق برای تالش افتد،می اتفاق

 حوزه در که ای NGO مثال عنوان به. است مشهود بیشتر ضعف این ها NGO درحوزه اما نیستند مبری خطایی چنین از نیز

 جاییآن از و کندمی خلق انسان قلب مانند المانی از استفاده به اصرار با را خود سازمانی هویت نماید،می فعالیت قلبی هایبیماری

 NGO آن که است چیزی عکس دقیقاً نتیجه افتد،می اتفاق متخصص چندان نه افراد دست به نشانه طراحی این اوقات اغلب در که

 انمدیر اساس همین بر. است کننده دفع و دهنده آزار گاهی حتی که است هویتی کار ماحصل که مفهوم بدین. است نیازمند آن به

NGO ،برند برای بخش اثر و جذاب هویتی برندشان، سازیهویت حوزه در متخصص مشاوران از استفاده و تمام دقت با باید ها 

 شعار از استفاده در ویژه به NGO اکثر کالمی هویت در ضعف این که داشت دور نظر از نباید البته. نماید خلق مطبوعشان سازمان

 .شودمی دیده نیز سازمانی

 

 NGO نفع به ارتباطات و تبلیغات های تکنیک کاربست 

 ارتباطات و تبلیغات هایتکنیک از استفاده از هاسازمان این مدیران گردانی روی ها، NGO در مشهود هایضعف ترینبزرگ جمله از

 تبلیغات، دنیای به شدن وارد کنندمی احساس چرا دارد شانسازمان واالی ارزش به مدیران این نگاه در ریشه حقیقت این و است

 خواهد ها NGO از را بسیاری هایفرصت و باشدمی رسانآسیب و ناصحیح شدت به دیدگاه، این. دهدمی کاهش را سازمان ارزش

 کسانی تمام به بلکه ها NGO به فقط نه ایران تبلیغات بیمار صنعت در رایج کنونی های شیوه که داشت دور نظر از نباید البته. گرفت

 علمی هایشیوه از استفاده به ناصحیح و بازاری تبلیغات از نگرش تغییر یک اما رساند،می آسیب شوند،می تبلیغات بازی وارد که
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 رسیدن برای باید هاNGO .نماید امیدوار اهداف به نیل در هایشانموفقیت به بیشتر را ها NGO مدیران تواندمی ارتباطات، و تبلیغات

 را شخصم پیامی که هاییکمپین. بزنند بخش اثر تبلیغاتی هایکمپین خلق به دست صحیح، شناسی زمان یک با شان،اهداف به

 است ترتیب این به. آورد ذوق سر بر آن هایتوانمندی به افزودن و مربوطه NGO با تعامل خصوص در را مخاطبان و نماید منتقل

 اهندخو خود اعضای کیفیت البته و تعداد رفتن باال شاهد روز هر بشردوستانه، اهداف با دولتی غیر نهادهای و خیریه هایسازمان که

 .یافت خواهد افزایش سازمان، به ورودشان اول روز انرژی همان با موجود اعضای تر طوالنی حفظ در هایشانتوانمندی و بود

 

 بندی جمع 

 وانت افزایش برای مارکتینگ علم روز هایتکنیک از باید خود، اجتماعی و انسانی بلند اهداف از فارغ نهاد، مردم هایسازمان مدیران

 و خلق باید مسیر، این کردن هموارتر منظور به و نمایند استفاده ماندگار و نیروند اعضایی حفظ و جذب واسطه به شانسازمان

 . باشند داشته خود کار دستور در برندینگ حوزه روز علم اساس بر را کارآمد برند یک مدیریت

 

 کار و کسب ایحرفه سخنران و مدرس نامدار، مشاور، نویسنده: آیدین

 


