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  معنى ومفھوم وآلية تنفيذ... التطوع 
 

لوال التطوع لتوقف العمل االجتماعي والديين وضاع عمل اخلري، ولوال التطوع ملا تقدمت اخلدمات 

  . اإلنسانية فإن اجلهد الذي يبذله املتطوعون يضاعف مئات املرات ما يبذله الرمسيني يف عملهم

مل حبا لآلخرين وإن روح التطوع حتتاج للتنمية إن خصوبة النفس وسخاء اإلميان يدفع الفرد للع

  . ا حتتاج للتدريب واإلتقانموالتشجيع ك

  :التطوعمفاهيم عامة وتعريفات 

 .هو لفتة جانبية صادرة من قلب لتصل إيل قلب حزين �

 .هو نشر للدفء والطمأنينة ألخ حمروم �

 .هو بعث للبهجة يف قلب أخ يف ضيق �

 .سان وأخيه اإلنسانهو أمسي معاين املشاركة بني اإلن �

 .هو احد انواع الفنون �

دون توخي عائد مادي اإلنسان تمعه بدافع احلب ورغبة للخري والرفاهية لآلخرين هو أي جهد إرادي يبذله  �

 .دف املشاركة يف حتمل مسئولياته جتاه اتمع من اجل اإلسهام يف حل مشكالته وحتقيق طموحاته

أو تضــميد , أو كــوب مــاء ملــريض, غية أو يــد حانيــة أو نصــيحة صــادقةقــد يكــون التطــوع بتقــدمي أذن صــا

جراح مصاب أو مساعدة طفل معاق أو قيادة سيارة إسعاف أو إنقـاذ إنسـان يف خطـر أو تـوفري فرصـة عمـل حملتـاج 

  .وجيف القلم وال تنتهي سبل التطوع ملن يؤمن به... أو لتنظيف حي أو تدبري متويل أو 

  :طوعالتعريف اإلجرائي للت

هــــو جمهـــــود بشـــــري فـــــردي أو مجــــاعي أو جمتمعـــــي يكـــــون تلقائيـــــا أو منظمــــا مـــــن خـــــالل قنـــــوات جمتمعيـــــة  

كاالحتادات واجلمعيات والنقابات واألندية وهو ينبـع عـن رغبـة ذاتيـة دون إجبـار أو إلـزام وهـذا اجلهـد إمـا أن يكـون 

  .باملال أو بالفكر أو بالعمل املباشر

وال يتعــارض ذلــك مــع تنظــيم دورات تدريبيــة للمتطــوعني والتطــوع يعتــرب , إيل ختصــيص مهــين معــني جوحيتــا 

  .هتطبيقا لدميقراطية اخلدمات اليت تؤدي عن طريق الشعب لصاحل ألفراد

  :من هو المتطوع

هو املواطن الذي يتمتع مبهارة أو خربة معينة والذي يستخدم هذه املهارة أو اخلـربة ألداء واجـب اجتمـاعي 

وبــدون مقابــل مــادي أو عيــين بــل مــا يقــدم لــه يف بعــض األحيــان واألعمــال هــو نــوع مــن تغطيــة  عــن طواعيــة واختيــار

  .احلاجات األساسية كبدل تغذية أو بدل انتقال فعلي

علـي أن , دون انتظـار مقابـل, هو أي شخص يقوم بعمـل مـا للجمعيـة أو يتـوىل مهمـة داخلهـا أو ممـثال هلـا

  .وعدم اعتباره موظف ا تقر املنظمة رمسيا قبوهلا لدوره كمتطوع
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  :الشروط الواجب توافرها في الشباب المتطوع

عنــد اختيــار الشــباب املتطــوع إمــا أن يكــون لديــه اهتمــام واســتعداد للمســامهة يف نشــاط معــني أو أن يكــون 

ا وجبانب هـذا هنـاك أنـواع مـن األعمـال التطوعيـة جيـب أن يهـتم ـ, عمله وختصصه متصال بالنشاط املراد التطوع له

  .اخل...مجيع املواطنني مثل رعاية املسنني أو زيارة املرضي ومؤسسات األيتام ورعاية ذوى االحتياجات اخلاصة

  :وميكن تلخيص أمهها فيما يلي

أن يكــون لــدي الشــباب املتطــوع الوقــت الكــايف ملمارســة نشــاطه التطــوعي وان يكــون لديــه القــدرة علــي تنظــيم  -١

  .وإدارة الوقت بطريقة بناءه

كون إمكانياته وقدراته مالئمة مع اجلهد املطلـوب منـه ويكـون لديـه النضـج العقلـي واالنفعـايل الـذي يعـني أن ت -٢

 .علي حسن التصرف يف املواقف املختلفة

 .احرتام الناس وتقبلهم بأوضاعهم والرغبة يف مساعدم -٣

 .القدرة علي التعامل بأسلوب دميقراطي وتعاوين -٤

 .الود مع الكافة دون تفرقةالبشاشة والتحلي بروح التسامح و  -٥

 .القدرة علي حتمل املسئوليات واالعتماد عليه يف القيام باألعمال يف حدود طاقته -٦

 .وقضايا اتمع, أن يكون علي درجة مالئمة من الثقافة والوعي باألوضاع اتمعية -٧

العالقــات مــع النـــاس  مثــل مهـــارة تكــوين, أن يكــون لديــه العديــد مــن املهـــارات أو لديــة االســتعداد الكتســاا -٨

ومهــارة اســتخدام املــوارد ومهــارة التعامــل مــع األجهــزة واملعــدات , ومهــارة تقــدير احلاجــات ودراســة املشــكالت

 .والتكنولوجيا احلديثة وكذلك بعض املهارات الفنية والعلمية والرياضية واحلرفية االخري

  لماذا نتطوع؟

 .التعرف علي سوق العمل, علم حرفةت, تنمية مهارة, للحصول علي خربة:   أسباب مهنية

 .لنشعر بأننا نساهم يف خدمة جمتمعنا, لنشعر باحرتام الذات باحتياج اآلخرين لنا:   تقدير الذات

 للمشاركة االجتماعية من خالل مساعدة احملتاجني :   أسباب اجتماعية

 .لتطبيق ما نؤمن به من أمهية تقدمي يد العون لآلخرين:     القيم

 .للتحرر من الشعور بالوحدة وتأنيب الضمري:     الطمأنينة

 .لزيادة فهمنا ألنفسنا وللناس واجلمعية اليت ننتمي إليها:     التفهم

  :أهداف التطوع

 تقليل وختفيف املشكالت اليت تواجه اتمع  •

 تنمية روح املشاركة يف اتمع  •

 تكوين عالقات اجتماعية بني األفراد  •

 مع والنهوض به احلصول علي مكانة أفضل للمجت •
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 إشباع املتطوع إلحساسه بالنجاح يف القيام بعمل يقدره اآلخرين  •

 املساعدة يف حل مشاكل اتمع  •

 حرية التعبري عن الرأي  •

 تفجري طاقات الشباب بعمل تطوعي يستفيد منه الشباب واتمع  •

  العائد االيجابي للتطوع

 .مساعدة اآلخرين �

 .االهتمام بالنشاط �

 .ل علي خرباتالتعلم واحلصو  �

 .مللء وقت الفراغ �

 .االنتماء لقضية �

 .معرفة شخص متطوع يف النشاط �

 .دوافع دينية �

 .تقدمي اخلدمات بتكلفة اقل �

 .احلصول علي خربات إضافية �

 .اتصال أفضل باتمع �

 .تطوير اخلدمة املقدمة �
 

  :أسباب عدم التطوع

يات وااللتزامــات األدبيــة واملاديــة وقــد ال اخلــوف مــن االلتــزام حيــث أن اشــرتاك الفــرد ســيحمله بعــض املســئول �

 .يتوافر الوقت الكايف للعمل التطوعي فيفضل اهتماماته الشخصية علي العمل التطوعي

 .قد تكون عند األفراد فكرة سيئة عن التطوع �

 .قله املعرفة وبالتايل قله الرغبة يف العمل التطوعي �

 .للمجتمع قيمة بالنسبة وقد يري الناس أن نشاط املؤسسة ليس ذ �

  العائد السلبي للتطوع

 .تدين درجة السيطرة علي املتطوع �

 .الوقت املستهلك يف اإلشراف علي املتطوعني �

 .األثر السليب علي الوظائف مبقابل �

 .صعوبات جذب عدد كاف من املتطوعني األكفاء �

  خبرة الجمعية في العمل مع المتطوعين

 أو يف االستفادة من اخلدمات واجلهود التطوعية؟ما عدد سنوات اخلربة يف التعامل مع املتطوعني  �

 ما هي ااالت اليت عمل فيها املتطوعني؟ �

 ما الفوائد البارزة اليت عادت للمنظمة يف تعاملها مع املتطوعني؟ �

 ما املشكالت الرئيسية اليت واجهت املنظمة يف تعاملها مع املتطوعني؟ �

 د واملال مقارنة بالعائد من هذه اخلدمات؟ما تكلفة اخلدمات التطوعية من حيث الوقت واجله �

  مسئوليات منسق لجنة التطوع
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  .خيطط الستخدام املتطوعني يف الربامج واملشروعات:   أوال

  .ينظم املتطوعني وينسق مهامهم:   ثانيا

  .يشرف علي املتطوعني ويراقب سري العمل:   ثالثا

  ).تقارير كمية وكيفية ( يقدم التقارير للمدير التنفيذي حول املتطوعني :   رابعا

  .االحتفاظ بالسجالت عن األداء الوظيفي: خامسا

  .االجتماع بشكل منتظم مع كل متطوع:   سادسا

  برنامج إدارة المتطوعين

  :املراحل األساسية للربنامج

  .حتديد املهام املطلوبة )١

 .جذب املتطوعني )٢

 .مقابلة املتطوعني واختيارهم )٣

 .تسكني املتطوعني )٤

 .تطوعنيتوجية وتدريب امل )٥

 .اإلشراف والتقييم )٦

 .تقدير اجلهود التطوعية )٧

وجيــب أن نلتــزم بتلــك املراحــل علــي التــوايل وحماولــة اختصــار , ميــر برنــامج التطــوع بتلــك املراحــل األساســية

فعلـي , اخلطوات أو البـدء يف مراحـل الحقـة دون االنتهـاء مـن املرحلـة احلاليـة يـؤدي غالبـا ملشـكالت داخـل الربنـامج

الشـروع يف جـذب متطـوعني قبــل حتديـد املهـام املطلوبـة مـنهم بوضــوح لـن يـؤدي إال إيل إربـاك كـل مــن : السـبيل املثـ

  .املوظفني واملتطوعني

  تحديد مهام المتطوعون -١

  )التوصيف الوظيفي للمتطوع ( 

وجيــب علـي اجلمعيـة أن تـدرك أن جنـاح عمليـة جــذب , املتطوعـون حيتـاجون أن يكلفـوا مبهـام معـدة بوضـوح

فيز ومتابعة واإلشـراف علـي املتطـوعني تعتمـد أساسـا علـي وضـوح املهـام الـيت كلـف ـا املتطـوع ويقـص بتحديـد وحت

وتعكـس صـياغة , للمتطـوعني أن حتـدد لـه مهامـه وواجباتـه ومسـئولياته داخـل اجلمعيـة) التوصيف الوظيفي ( املهام 

  :املهام عوامل أساسية وهي

الـذي يسـعى املتطـوع اهلـدف م األساسـية الـيت علـي املتطـوع القيـام ـا وتتضـمن املها –وهي املهمة  :املسئولية)   أ(

  .اليت سيقوم ا لتحقيق اهلدف واألنشطةالوصول إليه 

  .ما هي املساحة املتاحة للمتطوع الختاذ قرارات تتعلق بتنفيذ مهامه :السلطة)  ب(

  .حمددة ذات قيمة هو املعيار ملسائلته حتديد أهداف ومهام واضحة ميكن أن تؤدي لنتائج  :املساءلة)  ج(
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  .اليت علي أساسها سيحدد املتطوع انه حقق األهداف بنجاح :معايري القياس)   د(

واألعمـــال الـــيت , حتديـــد مهمـــة املتطـــوع هـــو أداة اجلمعيـــة ملســـاعدة املتطـــوع لفهـــم النتـــائج الـــيت عليـــه حتقيقهـــا

  .سيشارك فيها وما هي املهارات اليت حيتاجها

  المتطوعين جذب -٢

  :هناك أساليب خمتلفة للتخطيط حلملة جذب املتطوعني

  :ويلجا لذلك األسلوب يف حالتني :محلة جذب موسعه) أ ( 

 .اجلمعية حتتاج لعدد كبري من املتطوعني لفرتة زمنية قصرية وذلك ملناسبة حمددة �

 .ري القيام ا بتدريب بسيطاملهام التطوعية بسيطة وال حتتاج إيل مهارات أو كفاءات خاصة ويستطيع الكث �

توزيـع مطويـات أو  : (ويـتم ذلـك عـادة عـن طريـق , وتنفذ لك احلملة بنشـر معلومـات بسـيطة عـن اجلمعيـة واملهـام املطلوبـة �

  )واإلعالم عن األنشطة يف التجمعات املختلفة املمكنة, وتعليق امللصقات, كتيبات للتعريف باجلمعية

ب هنـا هـي خطـة حمـددة تسـتهدف ضـم عـدد معـني مـن املتطـوعني تتوجـه محلـة اجلـذ :محلة جذب مستهدفة ) ب(

وتلجــأ اجلمعيــة لــذلك األســلوب يف حالــة كــون املهــام . هلــم حتديــدا ودون غــريهم

املطلوبــة مــن املتطــوعني حتتــاج مهـــارات وخــربات متخصصــة وتســتهدف باحلملـــة 

طلـــب والتخطــيط ملثــل هـــذه احلملــة يت, هــؤالء الــذين تتـــوافر فــيهم تلــك املهـــارات

  :اإلجابة علي عدة تساؤالت

  ؟) املهمة ( ماذا حنتاج  �

 ؟)املتطوعني ( من الذي يستطيع أن يقدمها  �

 كيف ميكن االتصال م؟ �

 ما الذي حيفزهم؟ �

  :محلة جذب الدائرة احمليطة) ج ( 

هـا وهـم الـذين علـي اتصـال ـا وحنـاول جـذم للقيـام ٨أي محلة جلذب هؤالء احمليطـني باجلمعيـة وانشـطت

  :وهؤالء ميكن أن يضموا, هام تطوعيةمب

 .وعائالم وأقارم) املستهدفني أو املخدومني ( عمالء اجلمعية  �

 .أصدقاء املتطوعني احلاليني وأصدقاء املوظفني �

 .اتمع احمليط مبواقع أنشطتنا �

 .املتضررين مبشكالت تعمل اجلمعية علي حلها �

بأنشـطة اجلمعيـة وأهـدافها أو باملشـكالت الـيت تعمـل  وميزة تلك احلملة أا تستهدف أشخاص علي درايـة

  .علي حلها
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  رسالة جذب المتطوعين

تلــك الرســالة توضــح ملــاذا حتتــاج اجلمعيــة املنحــة الــيت تطلبهــا , لكــل محلــة جــذب متطــوعني رســالتها اخلاصــة

ضــح للمتطــوع كمــا جيــب أن تكــون رســالة قصــرية وبســيطة ومباشــرة حبيــث تو ..... ) الوقــت أو اجلهــد أو املــال أو(

وجيـب هنـا التأكيـد علـي حاجـة اتمـع خلدماتـه , االحتياج جلهوده والنتائج االجيابية الـيت ميكـن حتقيقهـا مـن تطوعـه

  .وليس فقط حاجة مجعيتك

وجيـــب هنـــا أن تقــــوم مبراجعـــة مضـــمون الرســــالة والتأكـــد أن كـــل منكمــــا قـــد حصـــل علــــي املعلومـــات الــــيت 

  .احل الالحقة اليت ستعقب املقابلة اليت ستنقل فيها الرسالةمث اعرض علي املتطوع املر , يبتغيها

  مقابلة واختيار المتطوعين -٣

أن املعيــار األساســي هــو ضــم متطــوعني فعــال للمهــام ومــؤمنني برســالتنا وبالتــايل اهلــدف مــن املقابلــة اخلــروج 

  .العناصر األفضل للقيام باملهمةدف ائي هو اختيار , باملعلومات اليت حتتاجها اجلمعية عن املتطوع واستعداده

  :ومتر املقابلة بعدة مراحل

ـــنعكس علـــي مـــا هـــي املهـــام املطلوبـــة:   قبل املقابلة) أ (  ـــا مســـبقا بإعـــدادها والـــيت ت , مراجعـــة األســـئلة الـــيت قمن

  .ومراجعة استمارة التطوع اليت تقدم ا املتطوع, مراجعة التوصيف الوظيفي

  ).وإشعاره جبو من الود, باملتطوع الرتحيب: (  بدء املقابلة) ب ( 

واليت سـتكون , بناء علي املهام املطلوبة وفق التوصيف الوظيفي سنطرح أسئلتنا علي املتطوع:   املقابلة) ج ( 

, وحيــدد ذلــك بنــاء علــي املهــارات املطلوبــة, إمــا اختبــار شــفوي ملهاراتــه أو حــوار بــني أصــدقاء

هام جيب أن نتأكد أننـا قـد طرحنـا علـي كـل مـنهم وإذا كان هناك طلبات تطوع كثرية لنفس امل

  األسئلة األساسية اليت قمنا بإعدادها 

وجيـب هنـا أن تقـوم مبراجعـة مضـمون املقابلـة والتأكـد أن كـل منكمـا قـد حصـل , وتلك هي أصعب مرحلـة

  .مث اعرض علي املتطوع املراحل الالحقة اليت ستعقب املقابلة, علي املعلومات اليت يبتغيها

ملهم أن يكون لدي املتطوع مؤشرات واضحة تعكس مـدي إعجابـك بـه واسـتعداد اجلمعيـة لالسـتعانة من ا

تلــك املهمـة تكــون بسـيطة إذا كنــت تنـوي قبــول , ويف النهايــة جيـب أن ختــرب املتطـوع عــن نيـة اجلمعيــة حيالـه, جبهـوده

أن توضـح لـه قـرارك فيجـب دائمـا ويف كـل األحـوال جيـب , وعلي العكس إذا كنت تنوي بعدم التوصية بقبوله, طلبه

رفضـناهم ( فمن حقهم أن يعلمـوا ملـاذا قبلنـاهم , أن نكون أمناء ومباشرين يف التعامل مع من قدموا إلينا للمساعدة

.(  

  .علي اهتمامه وجمهوداته) احملتمل ( اشكر املتطوع : اخلتام 

جيـب أن نتـذكر , لتنا ودون مقاطعـةوجيب أن نتأكـد أننـا قـد احتنـا للمتطـوع الفرصـة كاملـة لإلجابـة عـن أسـئ

  .لذا جيب إتاحة الفرصة له لطرح أسئلة واستفساراته, دائما أن املتطوع هو أيضا حياول اكتشافنا واختبارنا ومجعياتنا

  إاء املقابلة) د ( 

  :معايير عامة الختيار المتطوعين
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 .السمعة الطيبة واملصداقية لدي أفراد اتمع �

 .إليها/ كل إلية االلتزام بالعمل املو  �

 .لديه الوقت الكايف ألداء العمل املطلوب منه �

 .أن تكون لديه اخلربة يف جمال العمل �

 .لديه قدرة علي االتصال والتفاعل اجليد والعالقات العامة �

 .القدرة علي العمل يف فريق �

 .القدرة واالستعداد لتلقي التدريب علي املهام املطلوبة منه �

 .ي االعتماد علي الذاتالثقة بالنفس والقدرة عل �

 .ليست له أغراض خاصة �

 .من النوع والفئة العمرية املناسبة لنوع العمل �

  تسكين المتطوع -٤

وتـــتم عمليـــة , يعتمـــد ذلـــك علـــي املعلومـــات الـــيت حصـــلنا عليهـــا مـــن اســـتمارة التطـــوع واملقابلـــة: تكليفـــه مبهامـــة) أ(

قــرار علــي أن يكــون واضــحا للطــرفني انــه ميكــن تغــري ويؤخــذ ال, التســكني بالتنســيق التــام بــني املتطــوع واملشــرف

  .مهام املتطوع إذا مل تنجح التجربة

, نقــرتح أن يوقــع اتفــاق مكتــوب بــني اجلمعيــة واملتطــوع حتــدد فيــه التزامــات كــل طــرف جتــاه أداء مهمــة التطــوع) ب(

ليات كــل مــن وميكــن أن يتضــمن العقــد مســئو , وحتــدد مكونــات ذلــك التعاقــد تبعــا لوضــع واحتيــاج كــل مجعيــة

وأخـريا , والعقد هنا هو أفضل مرجعية عند تقييم املتطوع ويرجع إليه عنـد تقريـر إـاء التعاقـد, املتطوع واجلمعية

  .من الطرفني كوثيقة أخالقية اجيب أن ندرك أن هذا العقد ليس وثيقة قانونية إال انه جيب أن حيرتم دائم

  توجيه وتدريب المتطوعين -٥

  .ملتطوع باملعلومات واملهارات اليت حيتاجها ومبا يؤدي إيل تسهيل اداءة مبهامهوتلك مهمة إمداد ا

فــاملتطوع حيتــاج التعــرف علــي اجلمعيــة وكيــف تعمــل ليصــبح جــزء منهــا ويقــوم مبهامــه  :توجيــة وتكييــف املتطــوع) أ ( 

ويتضــمن . التطوعيــة داخلهــا وفــق اإلطــار العــام للنظــام والســلوك داخــل اجلمعيــة

  :تطوع املعلومات التاليةذلك إعطاء امل

 .نبذة عن تاريخ اجلمعية وخلفية نشاطاا �

 .أنشطتها احلالية وبراجمها املختلفة �

 .معلومات عن املستهدفني من خدمة اجلمعية وأنشطتها �

 .هيكل اجلمعية الوظيفي �

 .النظم والسياسات العامة واإلجراءات املتبعة داخلها �

 .نظام إدارة اجلهود التطوعية �
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  :املتطوع تدريب) ب(

هدف التدريب هنا إكساب املتطوع للمهارات واملعلومات والسلوكيات الـيت حيتاجهـا للقيـام 

ـــامج التـــدرييب للمتطـــوع عملـــي وجتـــرييب ومبـــين عـــايل خـــربات , .مبهامـــه وجيـــب أن يكـــون الربن

  :وجيب أن يوضح الربنامج للمتطوع النقاط التالية, واحتياجات املتطوع

 هم احملددة؟كيف جيب أن يؤديوا مهام �

 ما الذي جيب القيام به؟ �

  ما الذي جيب عدم القيام به؟ �

  مميزات تدريب املتطوعني

o تعظيم الفوائد من املتطوعني والتوصيف االمثل جلهودهم. 

o توحيد منهج العمل بني املتطوعني وبعضهم واملتطوعني والعاملني. 

o تقدمي نوع من أنواع التقدير الغري مادي للمتطوعني. 

o ا إجياد والء وانتماء من املتطوعني للجمعية العاملني. 

o  استغالل فرصة تدريب املتطوعني والعمل علي إعادة هـذا التـدريب لبقيـة أعضـاء اجلمعيـة سـواء العـاملني أو

 .املتطوعني األخريني

o  تمعتنمية قدرات املتطوعني والعمل علي خلق كوادر جمتمعية تعود على ا. 

o  عني جدد وخلق دماء جديدةاملساعدة علي عملية جذب متطو. 

  :قائمة املوضوعات اليت ميكن تغطيتها يف جلسات تدريب املتطوعني

  .وصف املنظمة وتارخيها .١

 .وصف الربامج واألنشطة واملستفيدين .٢

 .عالقة املنظمة باتمع وباملنظمات االخري .٣

 .اهليكل التنظيمي والتعريف باملوظفني األساسيني يف هذا اهليكل .٤

 ).نظام العمل ( ائح والسياسات اليت تسري عليها املنظمة مقدمة عن اللو  .٥

 .نظام اإلشراف واملتابعة يف املنظمة .٦

 .التعريف بنظام تقييم األداء .٧

 .تقدمي الوصف الوظيفي للمتطوع .٨
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  دوافع ومعوقات وتحديات التطوع

  :دافع التطوع لكل من الشباب المتطوع والمجتمع. ١

التطوع أكدت علي أمهيته يف حتقيق التكافل االجتمـاعي والتضـامن مـع لقد أقرت الديانات السماوية مبدأ 

والتطــوع احــد مظــاهر العطــاء والبــذل الــذي جمدتــه البشــرية منــذ , فئــات اتمــع واألمثلــة ال حصــر هلــا يف هــذا اــال

اجــل اتمــع ومــن , وممــا ال شــك فيــه فــأن العمــل التطــوعي إذا كــان خالصــا لوجــه اهللا تعــايل وابتغــاء ملرضــاته, القــدم

  .يعود ذلك بالكثري علي الشباب واتمع

وقـــد وضـــعت دول كثـــرية مـــن الـــيت أحـــرزت تقـــدما يف جمـــال اإلدارة مبـــادئ لتشـــجيع التطـــوع واعتربـــا احـــد 

وكــــذلك عنــــد الرتقــــي إيل مســــتويات اإلدارة العليــــا يف , املـــؤهالت الــــيت تزكــــي الشــــاب عنــــد الرتشــــيح لوظــــائف معينــــة

ومتثــل شــهادات التقــدير وخطابــات الشــكر الــيت تصــدرها املنظمــات التطوعيــة مصــوغات هامــة , املؤسســات املختلفــة

  .من من مصوغات التعيني والرتقي

  : بالنسبة للشباب املتطوع: أوال

  .يساعد السباب علي اكتشاف ما لديه من إمكانيات واستعدادات ومواهب والعمل علي صقلها وتنميتها .١

ناجحة مع مستويات خمتلفة مـن النـاس سـواء مـن يتلقـون اخلدمـة أو مـن  يساعد الشباب علي تكوين عالقات .٢

 .يشاركون يف تقدميها

 .احرتام قيمة العمل وخاصا العمل من اجل اتمع .٣

 .متنح الشباب قدرا من الثقة بالنفس واحرتام الذات .٤

 .تثري يف الشباب مشاعر العطف وحب اخلري والرغبة املستمرة يف العطاء .٥

 .خلربات املهارات املتعددةتساعد علي منو ا .٦

 .تساعد الشباب علي اكتساب مكانه اجتماعية طيبة يف اتمع وكسب ثقة الناس وحبهم واحرتامهم .٧

تساعد علي ترمجة مشاعر الوالء واالنتماء للـوطن إيل واقـع ملمـوس يظهـر يف احلركـة والعمـل واإلجنـاز واملشـاركة  .٨

 .تمعاألنشطة والربامج خلدمة البيئة وا ةيف كاف

  :بالنسبة للمجتمع: ثانيا

  .التعرف علي الفجوات املوجودة يف نظام اخلدمات االجتماعية .١

 .إكمال العمل احلكومي وتدعيمه لصاحل اتمع .٢

 .إظهار حيوية اجلماهري وإجيابيتها وإبراز الصورة اإلنسانية للمجتمع وتدعيم التكامل بني إفراده .٣

 .اعفة للمؤسسات واهليئاتميثل التطوع قوة العمل وطاقة بشرية مض .٤

 .تساعد علي استثمار وقت الفراغ لدي الشباب يف األعمال اإلنسانية .٥

 .أو مبقابل رمزي, توفري اخلربات والتخصصات املطلوبة يف جماالت الرعاية االجتماعية دون مقابل .٦

 .اتتدعيم اجلهود احلكومية واألهلية يف ااالت املختلفة خاصة يف مواجهة الكوارث والنكب .٧

 .تعمل علي متاسك اتمع وتنمي الروابط بني أفراده ومجاعاته .٨
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  معوقات العمل التطوعي. ٢

عـــدم معرفـــة اهليئـــات واملؤسســـات بأســـاليب جـــذب املتطـــوعني وخاصـــة مـــن الشـــباب وكيفيـــة عـــرض أنشـــطة  -١

 .للتطوع جذابة حمببة هلم

املتطوعني وغيـاب قنـوات لتوصـيل غياب معلومات وافية عـن املؤسسـات وعـن األنشـطة الـيت حتتـاج تأديتهـا بـ -٢

 .هذه املعلومات ملن ترغب اهليئات واملؤسسات يف جتنيده للعمل التطوعي

عــدم ارتبــاط الربنــامج أو املشــروع املنفــذ باالولويــات واالحتياجــات األساســية للمجتمــع األهلــي ويــتم تنفيــذه  -٣

 .من وجه نظر املتطوع

كثــرية ممــا حيــد مــن فاعليــة العمــل التطــوعي الــذي يتطلــب   العمــل اجلمــاعي وروح الفريــق أمــر مفتقــد يف أحــوال -٤

تضافر اجلميع ويؤثر ذلك علي العمل داخل املنظمة التطوعية الواحدة كما يؤثر علي التعاون بني املنظمـات 

 .التطوعية بعضها البعض وهو أمر حيوي لتحقيق األهداف والطموح للعمل التطوعي يف القرن احلايل

جيل الكبار واألجيال الناشـئة ممـا حيـد مـن االسـتفادة بـني اجليلـني حيـث ال يبـدي  ضعف تبادل اخلربات بني -٥

جيــل الكبــار اهتمامــا لنقــل خرباتــه جليــل الشــباب املتطــوع نفســه بــدون قائــد مــدرب يعــزز قــدرام وان وجــد 

 .يصعب عليه تقدير اجتاهام وطموحام

 .تطوعني واإلشراف علي ما يقومون بهعدم استعداد بعض اهليئات لبذل اجلهد املطلوب لتدريب امل -٦

 .تكوين انطباعات سيئة نتيجة لتصرفات بعض املتطوعني يف إعمال سابقة -٧

 .دكتاتورية القيادة أو بريوقراطيتها وعدم قدرا علي حشد املواطنني -٨

 .غياب الدافع لدي الشباب للتطوع نتيجة للشعور باإلحباط نتيجة لعوامل خمتلفة -٩

 .وتنسيق بني اجلهات احملتاجة ملتطوعني وراغيب التطوع غياب آليات تكون مهزة - ١٠

ــــــؤدي تضــــــارب  - ١١ ــــــة وقــــــد ي عــــــدم وضــــــوح دور كــــــل مــــــن املتطــــــوعني والعــــــاملني بــــــأجر يف املنظمــــــات التطوعي

االختصاصــــات وازدواجيــــة املســــئولية والتــــوتر بــــني املتطــــوعني والعــــاملني واخلــــرباء إيل تفتــــت املنظمــــة األهليــــة 

جه إيل مزيد من التخصـص يف القطـاع األهلـي ممـا ينـتج عنـه مزيـد مـن احلاجـة وتالحظ أن االجتاة احلديث يت

 .ومتخصصني وعاملني مدربني ملساندة العمل التطوعي مبهنيني

ضعف التقدير للعمل التطوعي وان املتطوع وان كان ال ينتظر تقديرا ماديـا لعملـه إال أن شـعوره بعـدم تقـدير  - ١٢

كبـري لــه وقـد ختتلــف وسـائل التقــدير املعنويـة بــني جمتمـع وأخــر إال   اتمـع ملـا يقدمــه مـن خــدمات فيـه إحبــاط

 .إا تعترب أساسا لتعبئة إعداد كبرية من املتطوعني

 .غياب الشفافية يف عرض بعض اهليئات التطوعية واملؤسسات ألنشطتها وميزانيتها ومصروفاا - ١٣

 .املشاركة يف التطوع والعكس صحيح الدميقراطية واحلرية للرأي األخر يكون عامال مساعدا لإلقبال علي - ١٤
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  تحديات العمل التطوعي وكيفية مجابهتها. ٣

ـــة لـــدور التطـــوع واكتســـاب الشـــباب الثقـــة يف أنفســـهم  يف إطـــار االهتمـــام بالعمـــل التطـــوعي للشـــباب وتأكيـــد الدول

لــوطن إيل واقــع وكســب ثقــة املــواطنني وحــبهم واحــرتامهم فهــي ركيــزة تســاعدهم علــي ترمجــة مشــاعر الــوالء واالنتمــاء ل

ملموس يظهر يف احلركة والعمل واإلجناز واملشاركة يف كافة األنشطة والربامج خلدمـة اتمـع والبيئـة ومـن هـذا املنطلـق 

  :جيب أن نتعرض لتحديات العمل التطوعي املختلفة واليت تتلخص فيما يلي

  :حتدي بناء القدرات  -  أ

رد نوايا حسنة واجتاة ملساعدة ودعم األخريني وإمنـا أصـبح يف أن العمل التطوعي مع بداية األلفية الثالثة ليس جم

اغلــب دول العـــامل يتســم بـــأداء مهـــين متميــز ويوظـــف فيــه مهـــارات عديـــدة يف اإلدارة وتــدبري التمويـــل وأســـلوب 

تقدمي اخلدمة والتواصل مع اآلخرين ومن مث هناك ضرورة ملواجهة حتدي بنـاء القـدرات وهـي بـذلك تعتـرب عمليـة 

بطـــة متداخلـــة مـــن اجلهـــود الـــيت تتوجـــه حنـــو األفـــراد وحنـــو املنظمـــات التطوعيـــة لتشـــري إيل تنميـــة جمموعـــة مـــن مرتا

  -:القدرات من أمهها

  .اختيار مث إدارة املشروعات والربامج وبناء فريق عمل هلا .١

يانـات واالتصـال قواعـد الب( توزيع األدوار ووضع السياسـات واإلدارة املاليـة واحملاسـبية والقـدرات املعلوماتيـة  .٢

 ).والبحوث 

 .القدرة علي بناء العالقات مع املتطوعني واملنظمات التطوعية االخري .٣

 .تنمية قدرات العمل االجتماعي وروح الفريق وتنمية التواصل والتعاون مع العاملني مقابل اجر .٤

  -:حتدي السياسات والتشريعات -ب

ـــة اجتم ـــتم يف إطـــار بيئ اعيـــة وسياســـية واقتصـــادية هلـــا مالمـــح حمـــددة وتواجـــة أن تفعيـــل دور الشـــباب للتطـــوع ي

  .اولويات يف جماالت عمل املتطوعني

  .حيث تتزاحم عليها املشكالت, املتطوعون يف حاجة إيل التوافق حول سياسات واولويات العمل

, ومنهجيــــة احلركــــة, فــــإن املتطــــوعني يف حاجــــة إيل توافــــق حــــول اولويــــات القضــــايا, ويف إطــــار تــــزاحم القضــــايا

بـدال مـن العمـل يف جـزر منعزلـة والتشـتت يف الفاعليـة , لتحقيـق الـرتاكم املنشـود, وأسلوب التواصل مع اآلخـرين

  .وخربات التنمية احمللية

ـــة, أن التشـــريعات املهيئـــة حلركـــة املتطـــوعني ـــة مـــن األمهي ـــة التشـــريعات , علـــي درجـــة عالي ومـــن مث مـــن املهـــم تنقي

ولتســهيل وتبســيط إجــراءات تســجيل , دوار اجلديــدة للعمــل التطــوعيكــي تتفــق مــع املســئوليات واأل, وتطويرهــا

  .االحتادات واجلمعيات التطوعية وإقرار دور القضاء يف حل أي نشاط تطوعي

  -:حتديات قيمية -ج

فـاملتطوع , أن التحديات اليت تواجة بناء شباب حركة املتطـوعني يف مصـر تتخطـي حـدود مـا يتعلـق بعمليـة بنـاء القـدرات

واملتطــوع الــذي ينخـــرط يف اطــر تنظيميـــة , رك اســـتنادا علــي دوافـــع ذاتيــة لــدعم ومســـاندة اآلخــرين يف اتمـــعالــذي يتحــ
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ينبغي أن يتحـرك يف ضـوء ميثـاق شـرف أخالقـي علـي مبـادئ وممارسـات جوهريـة مـن , لتفعيل دورة مع متطوعني آخرين

وينبغـي أن يـرتجم يف الواقـع وال يكفـي ) العمـل اجلمـاعي / املمارسـة الدميقراطيـة / احملاسـبية / املسـائلة / الشفافية ( أمهها 

أن يفتخر الفرد انه متطـوع ويعطـي مـن وقتـه ومـن جهـده دون التـزام يف إطـار قيمـي متفـق عليـه يقـود تفاعلـة مـع اآلخـرين 

  ,وجمتمعية, ويضعه أمام مسئولية أخالقية

نتشـار يف العقـد األخـري مـن القـرن العشـرين قد أخذت يف اال‘ أن مواثيق الشرف األخالقية للمتطوعني يف العامل

تتفـــــــــــــــــق مجيعـــــــــــــــــا يف مبـــــــــــــــــادئ أساســــــــــــــــــية , والتزمـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــا منظمـــــــــــــــــات تطوعيـــــــــــــــــة عامليــــــــــــــــــة عديـــــــــــــــــدة

  ).العمل اجلماعي / واحرتام اخلالف واالختالف / املمارسة الدميقراطية /احملاسبية/املسائلة/الشفافية(

  -:حتدي بناء الشراكة -د

, والقطـاع اخلـاص مـن جهـة أخـري, بني الدولة والقطـاع احلكـومي مـن جهـة القطاع التطوعي هو قطاع ثالث ما

أن الشــراكة , ومبــدأ الشــراكة طــرح عامليــا وإقليميــا وقوميــا وأصــبح مبــدأ مقبــول لتفعيــل العالقــة بــني شــركاء التنميــة

ومــة وهــي تتخطــي بكثــري عالقــة متويــل احلك, تطــرح مــا بــني أطــراف أكفــاء متســاويني لكــل مــنهم إســهامه املتميــز

ولكنهـا متتـد إيل تكامـل مـادي , أو متويل القطاع اخلاص هلذه املشروعات, ملشروعات يقوم ا القطاع التطوعي

  .ومشاركة يف التخطيط والتنفيذ, وتبادل للخربات, وفين بني األطراف

  -:دور رئيسي ملؤسسات التنشئة االجتماعية والسياسية -هـ 

فيمـــا , وقـــد حـــدث تراجــع ملحـــوظ يف دورهـــا يف العقــود املاضـــية, يــةعمليــة التنشـــئة علـــي درجــة عاليـــة مـــن األمه

يتعلــق بتشــجيع هــذه املؤسســات للمبــادرات التطوعيــة وغــرس املشــاركة لــدي النشــئ ومــن مث فــأن األســرة مــثال مث 

املباشــــرة مــــع عــــدم اهتمــــام مماثــــل  ةوقــــد ركزتــــا علــــى العمليــــة التعليميــــ) املدرســــة واجلامعــــة (  ةاملؤسســــة التعليميــــ

وانـب الرتبويـة الـيت تشـجع املبــادرة واإلبـداع وإذا كانـت األسـرة صـاحبة املســئولية املباشـرة يف هـذا التوجـه حنــو للج

الصاحل اخلاص املباشر فان املؤسسة التعليمية ال بـد أن ـتم يف مقرراـا الدراسـية أو براجمهـا أو أنشـطتها بـالروح 

  .التطوعية

ة الدميوقراطيـة وبنـاء روح الفريـق وقـد أسـفر ذلـك عـن انقطـاع يف الصـلة واألكثر من ذلك مل ـتم بتنميـة املمارسـ

  بني الفرد واتمع 
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  -:القطاعات التي تؤثر على التطوع

التطوع يعترب جزء اساسى ومهم يف اتمع وتم الفئات التطوعية بالتأكيد دائما بنمو التطوع وبـان يكـون 

  :أكثر تأثريا وتستطيع أن

  .متفهمة ومقدرة ألمهية التطوع خلق بيئة عامة -١

  .إجياد طرق مبتكرة لتشجيع ومساعدة الناس على التطوع -٢

  .تدعيم املهارات واهلياكل التنظيمية الضرورية ملساندة التطوع -٣

  .تدعيم املوارد املالية والبشرية الالزمة لتحريك وإدارة املتطوعني -٤

  -:منظمات التطوع

والـيت تسـاعد , الطاقـة, املوهبـة, وعني حيث أم يعتربوا مصدرا قـوة للوقـتتستفيد هذه املنظمات من املتط

بطريقـــة مباشـــرة املنظمـــات علـــي حتقيـــق مهمتهـــا واولوياـــا ميثـــل املتطـــوعني عمـــل املـــوظفني بـــأجر ويقـــدمون طاقـــات 

والــــيت تســــاعد ) بيئــــات صــــديقة للمتطــــوعني ( وتعمــــل املنظمــــات علــــي تقويــــة التطــــوع مــــن خــــالل خلــــق , جديــــدة

ملتطوعني علي بناء خربام ومهارام وتساعد املوظفني بأجر املتطوعني علي العمل كشركاء وتدير عمـل املتطـوعني ا

  .باحرتام وتتعلم منهم لتقوية املنظمة

  -:احلكومة

تستفيد احلكومة من تطوع األفـراد الن املتطـوعني مـواطنني يشـاركون يف شـئون اتمـع ويسـاعدون احلكومـة 

  .البون بفعل حكومي أكثر تأثريايف عملها ويط

  ..وملساندة التطوع تستطيع احلكومة 

, تشـــجيع األفـــراد علـــي التطـــوع والتأكـــد مـــن أن القـــوانني والسياســـات احلكوميـــة ال تشـــكل عوائـــق للتطـــوع

تزويــــد البنيــــة التحتيــــة للتطــــوع , العمــــل علــــي إدارة هــــؤالء املتطــــوعني الــــذين يعملــــون يف اهليئــــات والــــربامج احلكوميــــة

باملســاندة وبــاألخص مراكــز التطــوع احملليــة والدوليــة وتزويــدها بالــدعم املــايل لــدمج املتطــوعني اســتجابة الحتياجــات 

  .خاصة أو الولويات قومية

  ..القطاع اخلاص 

يستفيد أيضا من التطوع عندما ينضم عماهلا إيل التطوع واألعمال التطوعية الن التطـوع هـو طريـق لتطـوير 

القيادية كذلك عندما نشجع العاملني للتطوع فـأم يقـدمون أنفسـهم كمكـان عمـل أكثـر جاذبيـة مهارم وقدرام 

املتوقعـــة وكــذلك حتســـن مــن صــورا أمـــام العامــة وتســـاعد يف خلــق أمــاكن أحســـن أمــامهم لتوســـعه , للعمالــة احلاليــة

  .التطوع يعترب مصدرا اسرتاتيجي يساعدهم علي حتقيق أهداف أعماهلم, أعماهلم

  .الدعم وموارد أخري للتطوع, الطاقة, املوهبة, يع القطاع اخلاص أن يوفر القيادةيستط
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  ..التعليم 

وعنـد . يستفيد أيضا بالتطوع حيث انه طريق يؤثر جدا بالنسبة للطلبة لتطـوير خـربام ومهـارم ومعـرفتهم

ات الفصــل ومســاعدة الطلبــة ملســاندة خــرب , تنظيمهــا بالشــكل الالئــق ميكــن للمجتمعــات بــأن تكــون أمــاكن للتعلــيم

التعليم اخلدمي والذي يضمن فرص للطلبة للخدمـة مـن املمكـن تطبيقـة علـي  , علي تنفيذ ما يدرسون بشكل عملي

  .وتوفري فرص مناسبة لألعمار املختلفة لدعم اشرتاك الطلبة يف جمتمعام, كل مستويات التعليم

  ..اإلعالم 

ة حــول الطــرق الــيت يســاعد ــا النــاس بعضــهم الــبعض وجتعــل يســتفيد أيضــا الن التطــوع خيلــق قصــص مثــري 

تغطيــة القصــص حــول عمــل املتطــوعني يولــد التــزام اإلعــالم خلدمــة اتمــع  . جمتمعــام أمــاكن أفضــل للحيــاة والعمــل

املســـاعدة يف خلـــق بيئـــة عامـــة تشـــجع األفـــراد وتـــوفر معلومـــات , ويعتـــرب اإلعـــالم أداة قويـــة لتشـــجيع التطـــوع. ككـــل

 .خال لفرص التطوعتعطي مد

  .االعالم هو أداة فعالة لتشجيع التطوع -

الــدعوات الدينيــة كمثــال , القطاعــات االخــري كــذلك مــن املمكــن أن تســاعد علــي تقويــة التطــوع -

 .تؤكد دور التطوع كرد فعل للنداء الروحي للخدمة

  استراتيجيات ناجحة للتطوع

املتطـــوعني وكيـــف نقنـــع الفئـــات االخـــري بأمهيـــة التطـــوع  بقيمـــة وتـــأثري التطـــوع والعمـــل الـــذي يقـــوم بـــه ..االعـــرتاف 

  :وبالتايل علي مساندم

  كيف نوثق التأثري علي املتطوعون؟ .١

 طبيعة وقيمة املسامهة اليت يقدموا؟ .٢

 كيف تلفت انتباه العامة للعمل الذي يقوم به املتطوعني؟ .٣

 واملؤثرة؟ كيف حندد ونتعلم كيفية حتديد اهودات التطوعية اجلديدة واخلالقة .٤

  املواطنني ليصبح الشباب متطوعني ..تشجيع 

  .تزويدهم باملعلومات والوسائل اليت حيتاجوا ليصبحوا متطوعني .١

 كيف نقنع املشغولني واملضغوطني منهم بالعمل للتضحية بالوقت ليكونوا متطوعني؟ .٢

 .ت طويلةكيف نزود الشباب بفرص للتطوع لفرتة قصرية مع عدم فقد الشباب املتطوع لفرتا .٣

 كيف نقوم باستخدام التكنولوجيا احلديثة لتوصيلها للشباب الذين يريدون التطوع بالفرص لعمل ذلك؟ .٤

 :وعملية التطوع من خالل ةكيف نستغل اإلعالم يف احلمالت الدعائية التشجيعي .٥

  -:التسهيالت

  .لتشجيع ومساندة التطوع عملية التطوع من خالل اإلدارة وإنشاء وصيانة للهياكل التنظيمية اليت حنتاجها .١

 كيف ننشئ معرفة جديدة حول أفضل التجارب يف إدارة املتطوعني؟ .٢
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 كيف نبين املهارات لألفراد املسئولني عن إدارة املتطوعني؟ .٣

 كيف نبين منظمات قيادية حملية ودولية مؤثرة علي التطوع؟ .٤

  لفة لزيادة التأثريالذي يدعم التطوع عن طريق دمج املوارد بطرق استفادة خمت.. التشبيك 

  كيف نبين مشاركة فعالة بني منظمات التطوع لدعم وتقوية التطوع؟ .١

 كيف نبين شبكة حملية ميكن من خالهلا لقائدي التطوع أن يتبادلوا األفكار ويساندوا بعضهم البعض؟ .٢

 .واملهارات واخلربة لتطوير التطوع حول العامل, كيف نبين شبكات عاملية لنقل املعلومات .٣

 ةواالقتصـادي, حـالتهم االجتماعيـة, اجلـنس, السـن, الـدين, ؤكد أن كل الناس بصرف النظر عن الثقافةت.. اركة املش

  .واجلسدية عندهم احلق والفرصة للمشاركة كمتطوعني

  كيف نقلل من احلواجز اليت تعرتض التطوع؟ .١

 عمال اليت يقومون ا؟كيف نتأكد من أن املتطوعني عندهم الفرصة للمشاركة يف التخطيط واإلدارة لأل .٢

ولكن تعرض جمموعة متنوعة من املقرتحات لألشياء اليت ميكن , ال توجد إجابات ائية هلذه األسئلة

 .املتوفرة لإلفراد الذين ساعدوا يف وضعها, املعرفة, عملها بناء علي اخلربة

ضل التجارب لإلجابة التحدي تمع التطوع العاملي هو توسيع وحتديث األجندة باستمرار وإضافة أف

  .علي هذه األسئلة

  

  التطوع فى المنظمات غير الحكومية

ملساعدة اجلمعية للوصول إيل هذا الوضع  البد وأن يكون لدي اجلمعية القدرة علي استقطاب وحتفيز املتطوعني

  : جيب تنفيذ جمموعة التدخالت التالية

 أن يكون لدي الجمعية منسق لشئون المتطوعين  •

  : اخلطوات

  تعيني شخص تكون مسئوليته هو االهتمام بالتطوع داخل اجلمعية  .١

يقوم مسئول التطوع هذا بعمل الدعاية الالزمة جلذب املتطوعني وأيضا استقباهلم ووضع الشخص  .٢

املناسب يف املكان املناسب حيت ال يتم حضور املتطوعني بعد دعوم وهم ال يفهمون دورهم أو 

الىت يقوم ا املتطوع  ةلزم علي املنسق مع اجلمعية توضيح املسؤوليفي. العمل املفروض القيام به

 وشرحها له بأا جزء من العمل العام واخلطة العامة للربنامج

التخفيف  من حجم  زيقوم املنسق مع اجلمعية بتحديد الوقت الىت حيتاج إلية العمل حيث ال جيو  .٣

 الوقت املطلوب ليدرك املتطوع منه بالكامل
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يد املواعيد الىت يطلب إجناز العمل فيها حىت يدرك الفرتة الىت يعمل فيها وحدودها واملواعيد أيضا حتد .٤

 املناسبة للمتطوع وتنسيق ذلك مع باقي املتطوعني من خالل املنسق 

 حتديد من هو املسئول عن املتطوع  وهل مطلوب من هذا املتطوع تقارير وما هى؟؟   .٥

 ومن الذين يكون مسئوال عنه مثال فصول حمو أمية ما هو العمل الذي يرغب العمل فيه .٦

 نوادي طفل عمل مع الشباب  .٧

 السلطات الىت له وهل له احلق ىف إصدار قرار ومن الذي يتصل م .٨

  إن يكون لدى املنسق القدرة على جذب املتطوعني وتشجيعهم لالستمرارية          .٩

  ن يكون لدي الجمعية دليل ووصف وظيفي للمتطوعين أ •

ملهم أن يكون لدي اجلمعية دليل عمل للمتطوعني يتم توزيعه علي املتطوعني لإلطالع عليه فور من ا

التحاقهم باجلمعية للتعرف علي ما هو الدور الذي تقوم به اجلمعية والربامج اليت ميكن له أن يتطوع فيها وميكن 

  : للدليل أن يتضمن ما يلي

 أمهية التطوع بالنسبة للفرد واتمع  •

  الوصف الوظيفي للمتطوعني •

  استمارة التطوع •

  عقد املتطوع مع اجلمعية •

  أن يكون لدي الجمعية سياسة محددة وموثقة حول دور المتطوعين  •

هتمام بالتطوع داخل اجلمعية واهتمام املتطوع لالنضمام للعمل داخل اجلمعية البد أن يكون باجلمعية لال  

  : سياسة واضحة ومعلنة عن التطوع ولوضع هذه السياسة ميكن إتباع اخلطوات التالية

  :اخلطوات

فيه وما سوف  عمل تعاقد مع املتطوع عن الفرتة اليت ميكنه العمل فيها والربنامج الذي سوف يتطوع .١

  يقوم به مع توضيح واجباته وحقوقه

اإلعالن عن الربامج املوجودة داخل اجلمعية وترك فرصة للمتطوع إلختيار ما يناسبه و ميكن ان يقوم  .٢

 املتطوع ىف البداية مبلء استمارة تطوع 

تم هذا بني عمل مقابلة مع املتطوع عند التحاقه باجلمعية ومناقشة معه أمهية التطوع والغرض منه وي .٣

 املنسق وإدارة اجلمعية 

لكل من قضي باجلمعية ما بني سنة إيل مخس سنوات تقوم : مثال(عمل نظام تكرمي للمتطوعني  .٤

 ) اجلمعية بتنظيم احتفال شعيب كبري له مع تكرميه حبضور املسئولني والقادة احملليني واحلكوميني
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املدة اليت قضاها باجلمعية ونوع الربامج  تعطي للمتطوع عن) شهادة تطوع(عمل شهادة من اجلمعية  .٥

 اليت شارك فيها شهادة متطوع ملتطوع 

/ توضيح سياسة اجلمعية حنو املتطوع يف االستفادة من اخلدمات اليت تقدمها اجلمعية مثل العالج  .٦

توفري خدمات تعليم اللغات / فرص الرتقي واالنضمام لس إدارة اجلمعية / احلفالت / الرحالت 

 كمبيوتر وغريها ال..

املتطوع جيد ما يشجعه علي التطوع ميت وجد نوع العمل الذي يتفق مع ميوله وهواياته، فيلزم علي  .٧

 اجلمعية وضع نظام لتنمية هوايات املتطوعني 

علي اجلمعية أن تقوم باإلعالن عن كل شئ حيدث مع املتطوعني وتوثيقه سواء داخل بروشور خاص  .٨

 اخل ....لوحة إعالنات اجلمعية / دليل املتطوعني / معية كتيب عن اجل/ باملتطوعني 

هي إجراءات يقوم ا املوظف ......قد يظن البعض أن إجراءات التقدم بطلب و الوصف الوظيفي و 

فقط عند التحاقه باجلمعية و لكن هذا أيضا ينطبق على املتطوع حيث انه يشعر بأمهية ما يقوم به داخل اجلمعية 

  . اجلمعية توظيف الطاقات البشرية بشكل صحيح و تستطيع ان تستفيد منه  و أيضا تستطيع

  تنشر الجمعية إعالنات بهدف استقطاب المتطوعين  •

  : اخلطوات

  وضع إعالنات عن حاجة اجلمعية ملتطوعني بلوحة إعالنات اجلمعية  -١

  توزيع إعالنات عن طلب متطوعني وأمهية التطوع علي املارة بالشوارع  -٢

  دمات اجلمعية والربامج اليت تقدمها إعالن عن خ -٣

  إعالن عن الفائدة اليت تعود علي املتطوع نتيجة قيامة بالتطوع داخل اجلمعية   -٤

تكرمي املتطوعني يف حفالت كبرية وأمام املسئولني وإعطائهم هداية رمزية لتشجيع غريهم لالنضمام  -٥

  للجمعية 

  إعالن أمساء املتميزين من املتطوعني  -٦

  جدد للجمعية من خالل املتطوعني العاملني باجلمعية  دعوة متطوعني -٧

  عرض الفرص املتاحة باجلمعية للمتطوعني  -٨

  ربط املتطوعني لفرص اخلدمة االجتماعية  -٩

  إجراء أحباث عن التطوع واخلدمة االجتماعية  - ١٠

  تقدير دقيق لنوعية وحجم اخلدمات واجلهود التطوعية املطلوبة قبل اإلعالن عنها  - ١١

  جمانية للعضوية باجلمعية للمتطوعني إعالن عن منح  - ١٢

 إعالن عن وجود فرص تدريبية مقابل ساعات العمل التطوعي اليت يقدمها األفراد للجمعية   - ١٣

١٤ -   
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  لدي الجمعية خطة إستراتيجية مكتوبة الستقطاب وإدارة المتطوعين 

  : اخلطوات

املدير التنفيذي واملهتمني تضع اجلمعية من خالل تعاون كل من جملس اإلدارة ومنسق شئون املتطوعني و  .١

سنوات مثال عن الربامج اليت ميكن التطوع ا وعددها  ٣بالتطوع داخل اجلمعية خطة إسرتاتيجية ملدة 

والعدد املطلوب من املتطوعني واملدة اليت حتتاجها هذه الربامج من املتطوعني وما هي التدريبات الالزمة 

  م مقابل تطوعهم هلم واخلدمات اليت سوف تقدمها اجلمعية هل

  التمويل املتاح لربامج املتطوعني  .٢

مراعاة النوع االجتماعي يف املتطوعني فمثال اختيار مدرسني لفصول حمو األمية من الرجال لفصول  .٣

  الرجال وسيدات لفصول السيدات قد يقي اجلمعية من مشكالت عديدة 

صد امليزانيات املخصصة هلا ونوع ما هي احلفالت اليت سوف تتم خالل كل سنة لتكرمي املتطوعني ور  .٤

  اخل ....الشهادات واهلدايا اليت سوف يتم توزيعها علي املتطوعني 

  اخلدمات اليت سوف يستفيد منها املتطوعني  .٥

امليزانية املخصصة لكل / املدة احملددة / املهمة املكلف ا : وضع نظام إدارة املتطوعني باخلطة مثل  .٦

ما هي األوراق املطلوبة / من هو املسئول عن عمل املتطوعني / ملتطوع الشخص املسئول عن ا/ برنامج 

  / من املتطوع

  إعطاء املتطوع احلرية يف اختاذ بعض القرارات اخلاصة بعمله  .٧

إدارة املتطوعني البد أن تكون واضحة ومعلنة حيت ال يهرب املتطوع بسبب سوء املعاملة أو عدم وضوح األنظمة 

  اخل ........كافية أو عدم وجود احلرية ال

  تتابع الجمعية وتقييم وقت عمل وأداء المتطوعين  •

  : اخلطوات

  الكفاءة والتدريبات اليت حيتاجها  -١

تبادل خربات مع مجعيات ... حضوره تدريبات ...مشاركته فيها ...ما هي ورش العمل املتاحة  -٢

  ومؤسسات أخري 

  له كاف وهل سيواصل العمل ؟  متابعة ما يقوم به املتطوع من أعمال وهل الوقت املتاح -٣

هناك متطوعني مومسيني مستعدين للعمل يف فرتات معينة وال يقدرون علي أدائها يف فرتات أخري،  -٤

 فالبد من ترتيب املواعيد املناسبة هلم لالستفادة منهم 

يبدأ املتطوع حبماس يف العمل مث ال يستمر بنفس احلماس، فعلي اجلمعية متابعة األداء ومعرفة  -٥

 ألسباب ومعاجلتها بسرعة  ا

٦-   
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  دور قطاع التطوع في الجمعيات ا�ھلية تجاه المتطوعين

  -:املؤسسات التطوعية ميكن أن)) االعرتاف (( 

  .تقوم بتقدمي نوع من الشكر أو التقدير للمتطوعني األفراد سواء كان ذلك يف صورة رمسية أو غري رمسية .١

 .تقدم للمتطوعني فرص تدريبية .٢

 .التطوعي وإعطاء شهادات بذلكاعتماد العمل  .٣

 .تضمني قيمة العمل التطوعي يف كشف املهام اخلاص م وأوراق السياسات .٤

 .تطبيق سياسة تتعلق باملوارد البشرية حلث وتدريب وحتديد دور املتدربني .٥

 .تطوير سجالت شخصية لإلجناز ونشر هذا املفهوم كوسيلة خللق احلث التعليمي .٦

 .وتطوير احللول لتحسني نوعية عمل التطوعاملساعدة يف بناء املهام  .٧

 .إدراك مواهب وقدرات اموعات املستهدفة .٨

  - :التشجيع

  .تستثمر يف األنشطة لتقدمي املتطوعني لإلعالم واألعمال واحلكومة )١

 .تعرف طرق خمتلفة لتفرقة قاعدة التطوع )٢

 .تكون مثل لألدوار وختلق صور رائعة للمتطوعني )٣

 .أنشطة املتطوعني وبراجمهم, رائد واإلعالم عن املنظمةتبلغ فرقة التحرير يف اجل )٤

ذوى احلاالت اخلاصة واملرآة مع األخذ يف االعتبار العوائق , الشباب, خلق وتنفيذ ادوار جديدة للكبار )٥

 .املوجودة للتطوع

 .دمج املتطوعني يف جلان متعددة القطاعات )٦

 .االستخدام االمثل للتكنولوجيا احلديثة )٧

 .االنرتنت إلعالم اتمع باألنشطة املوجودة إنشاء مواقع علي )٨

 .استخدام القادة املؤثرين كمتكلمني )٩

 .تدريب املتطوعني علي العالقات العامة والتكلم واإلعالم )١٠

 .خلق قاعدة بيانات ألهم األنشطة )١١

  .تطوير مواد أساسية ومفصلة جلذب اموعات املستهدفة )١٢

  -):املؤسسات التطوعية ميكن أن ( التسهيالت 

إتاحة الفرصة للمجاميع من الفتية وكبار السن واألشخاص ذوى احلاالت اخلاصة والنساء لتطوير املهارات  )١

  .القيادية

 .تطوير الربامج التطوعية اجليدة اهلادفة )٢

 .توجية قطاع األعمال بفرص املشاركة الفعالة والدعم )٣
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 ,ومنظمات التطوع االخري, تقدمي املعلومات للقطاعات االخري )٤

 .لتدريب الالزم لتطوير مهارات للمتطوعنيتقدمي ا )٥

 .تقدمي الدعم املادي واملعنوي للمتطوعني )٦

 .التأكد من أن دور املسئوليات واألعمال اليت يقوم ا املتطوعني حمددة ومتعرف عليها )٧

 .تطوير السياسات الداخلية للمتطوعني اليت تشجع وحتفز )٨

 . تطوير سياسات إدارة أالزمات )٩

  .زالة حواجز املشاركة لكل الناساختيار السياسات إل )١٠

  - ):منظمات التطوع ميكن أن ( التشبيك 

  .تنفتح علي التشابك مع القطاعات االخري )١

 .تعطي الفرصة للمتطوعني لتبادل اآلراء يف بناء اتصاالت اجتماعية مع متطوعني آخرين مبنظمات أخري )٢

 .املدي الطويل تنشئ اتصاالت مع القطاعات االخري والعمل علي إنشاء عالقة علي )٣

 .تنظيم أنفسهم إيل مؤسسات دولية وقومية لتوحيد القرى ليتمكنوا من حتقيق أهدافهم بنجاح )٤

  - ):منظمات التطوع ميكن أن ( املشاركة 

  .تساعد علي خلق احللول ملشكالت اتمع )١

 .إدارة وحتفيز املتطوعني علي النجاح )٢

 .يف عملها تبين سياسة ختطيطية وإدخال كل القادة بقدر االمكان )٣

 .إدخال املنظمات النسائية فلها دور مهم يف حتسني وضع املرآة يف اتمع )٤

 .الكبار وذوى احلاالت اخلاصة, النساء, تقدمي فرص القيادة للصغار )٥

 .التأكيد من أن املتطوعني يشاركون يف التخطيط ويعاملون باملساواة مع احملرتمني يف املؤسسات واهليئات )٦

 .لألسر تدمج األسر كمتطوعنيإنشاء فرص تطوعية  )٧
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  دوافع التطوع

  .الرغبة ىف الشعور حباجة الناس ملساعدتنا  -

  .لتبادل اخلربات واملهارات مع االخرين  -

  .للتعرف على اتمع بشكل افضل  -

  .الطهار االلتزام بقضية ما  -

  .الكتساب املهارات القيادية  -

  .لتحقيق حلم ما  -

  .الداء الواجب جتاه اتمع  -

  .ر بالرضى عن الذات الشعو  -

  .لشغل أوقات الفراغ  -

  .للحصول على تقدير اتمع  -

  .لتوفري املهارات واخلربات الفنية النادرة للمجتمع  -

  .النه ال يوجد شخص أخر ميكنه القيام ذا العمل  -

  .الحداث تغيري ملموس ىف اتمع  -

  .لتعلم شئ جديد -

  .للتحرر من نظام العمل الرتيب  -

  .قريب  ملساعدة صديق او -

  .للهرب من شئ ما  -

  .ال خنراط ىف اتمع  -

  .الشعور بالفخر واالعتزاز  -

  .لكسب اصدقاء جدد  -

  .الستكشاف مهنة معينة  -

  .ملساعدة االخرين  -

  .لعمل شئ خمتلف عن الوظيفة  -

  .لقضاء وقت ممتع  -

  .السباب دينية  -

  .للحصول على بعض املعارف الكادميية  -

  .لصقل املهارات  -

  .لقرب املسافة  -

  .لتحقيق التقدم والرفاهية للمجتمع  -

  .التضم اىل فريق عمل  -

  .لتحقيق مكانة اجتماعية مرموقة  -
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  .الختيار قدراتى  -

  .الكتساب خربة تضاف اىل صحيفة اخلربة  -

  .بسب موقف أو خربة شخصية مع املشكلة او القضية املطروحة -

  .حىت يكون ىل صوت  -

  

 


