
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتطوعين إدارة دليل 

 النخيل الخيرية بمنطقة املدينة املنورة  بجمعية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  ؟ هو التطوع ما
 

بحث عن ربح أو مقابل مادي، وهو قضية جوهرية أصيلة في الالتطوع هو تقديم الخدمة دون 

 اإلسالم، بل هي جزء أساس من تكوين المسلم وإيمانه. 

 

 :للجمعية أهمية التطوع 
 

هو  الجمعيةيتبادر إلى األذهان أن العائد المتمثل في تخفيض تكلفة الموارد البشرية على 

في إشراك  الجمعيةالعائد األكبر من إشراك المتطوعين، وأن هذا هو السبب األهم الستثمار 

من إشراك  الجمعيةالمتطوعين، لكن األبحاث والدراسات تشير إلى أن العائد على 

المتطوعين يتجاوز العائد المالي بكثير. فإشراك المتطوعين هو بحد ذاته قيمة مقصودة تسعى 

 سواء أعاد إليها ذلك بتقليص تكلفة الموارد البشرية أم ال، وذلك لعدة أمور: ةالجمعيإليها 

التي تطمح إلى  الجمعيةإشراك المتطوعين هو تمثيل لمفهوم إشراك المجتمع في مهمة  -1

 . جمعيةتحقيقها، وتحويلها إلى أولوية لدى المجتمع الذي تعمل فيه ال

 جمعيةمن التعريف بقضية الالجمعية يُمّكن التوظيف الجيد للمتطوعين في قضايا  -2

ذراعا للتوعية والنشر لقيم  جمعيةورسالتها، حيث يشكل المتطوعون الملتزمون مع ال

ورسالتها، وذلك بسبب انتماء المتطوعين إلى خلفيات مختلفة  جمعيةوأهداف ال

ه ومتنوعة، ولما لهم من التزاٌم أخالقي غير ربحي تجاه القضية، وهذا األمُر بحد ذات

رائح معزز لقدرتهم على التعريف بالقضية وتسويقها والتوعية بها لقطاعات وش

 .الوصول إليها جمعيةعلى ال ىمختلفة من المجتمع قد يستعص

 

 

 

 

 



 

 

 

 

من تعزيز روح المبادرة،  جمعيةيشكل اإلشراك المستدام تجسيدا لما تصبوا إليه ال -3

ونشر ثقافة العمل الخيري بين الناس، وإعانتهم على االمتثال لمبادئهم األخالقية عبر 

 توفير بيئة داعمة ومحفزة.

في التعريف ببيئتها وطريقة تعاملها إداريا  جمعيةيشكل إشراك المتطوعين فرصة لل -4

في أسمى صوره باتخاذ ومهنيا لتحقيق رسالتها تجاه هذه القضية، وهو ما يتجلى 

بعض المتطوعين المحترفين فيها قرارا باالنضمام إلى الجمعية بوصفهم موظفين أو 

 مستشارين بشكل دائم، وترك وظائفهم في القطاعات األخرى.  

وعقول إضافية ومتنوعة لما يوجد لدى الموظفين. فتنوع  يوفر إشراك المتطوعين أياد   -5

من حيث العمر، والعرق أو الخلفية االجتماعية، واختالف المتطوعين عن الموظفين 

والدخل، والمستوى التعليمي، وما إلى ذلك، يُترجم إلى إثراء وتنوع وجهات النظر 

 وفعاليتها.  جمعيةخدمات الكار مما يفيد في تجويد فواأل

 

مباشرة ، ويجعله ذا عالقة الجمعيةهذه العوائد المذكورة تجعل التطوع ركناً أساسياً في مهمة 

التي تسعى بشكل جاد وفعال إلى تحقيق رسالتها على أرض  جمعيةبرسالتها، وهذا يعني أن ال

الواقع، فالبد أن تستثمر في إشراك المتطوعين وإدماجهم في عملها. وهو ما يعني أن إشراك 

بل هو من صلب دورها وتحقيقها لرسالتها،  الجمعيةالمتطوعين ليس نافلة أو تفضال تقوم به 

 يعد عدم تحقيقه نقصاً في فعالية إدارتها وتحقيقها لرسالتها.  و

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ع:املبادئ األساسية إلدارة للتطو 
 

ال يتحقق العائد االجتماعي والمادي الحقيقي للتطوع بصورته الكاملة دون تحقيق إشراك 

بيئة عمل  جمعيةمستدام للمتطوعين. ونعني باإلشراك المستدام للمتطوعين هو أن توفر ال

داعمة للمتطوعين على جميع المستويات اإلدارية وفي كافة األقسام المناسبة بحيث توازن 

وتحقيق تطلعات المتطوع بشكل مستمر في كافة العمليات  جمعيةبين تلبية احتياجات ال

 اإلدارية طوال العام.

األساسية إلدارة ولتحقيق هذا اإلشراك الحقيقي البد من االستيعاب والوفاء ببعض المبادئ 

التطوع، والذي يتسبب إهمالها أو ضعف الوعي بها في عدم تحقق اإلشراك المستدام 

 للمتطوعين، وهي كما يلي:

إشراك المتطوعين ليس مجموعة من الممارسات اإلدارية فقط، بل هو أيضا ثقافة  -1

 .جمعيةيجب ترسيخها في وعي وأسلوب عمل كافة الموظفين في ال

 .جمعيةمتبادلة تعود بالنفع على المتطوع والالتطوع عملية  -2
. فاالعتراف بأن جمعيةالتطوع عملية ذات اتجاهين يستفيد منها الطرفان: المتطوع وال

احتياجات ولوائح محددة تضع األساس للعالقة  جمعيةللمتطوع مساهمة متميزة وأن لل

 . جمعيةالمتبادلة بين المتطوع وال

المتطوعين وتوفر له الموارد البشرية والمالية  البد من وجود كيان خاص إلدارة -3

ال يمكن أن يتحقق اإلشراك المستدام إال عبر بناء ممارسات إدارية  حيث الضرورية

 . جيدة، تضمن جعل عملية التطوع تبادلية

 هناك اختالفات بين ممارسات إدارة المتطوع وإدارة الموظف، وعليه فمن المهمأن -4

يكون الكيان الذي يتولى إدارة التطوع كيانا مستقال ويعمل بشكل منسق مع بقية أقسام 

 .، ويرتبط بشكل مباشر بالمدير التنفيذيجمعيةال

 

 

 

 



 

 

 

 

  :إلدارة التطوع األساسيةاملهام 

 دور مدير التطوع 

تهدف إلى تحقيق اإلشراك المستدام للمتطوعين  الجمعيةبالرغم من أن إدارة المتطوعين في 

فيها عبر مهام إدارية محددة )استقطاب، توجيه، تدريب الخ( إال أن المهام التي يتعين على 

في إدارة التطوع مباشرتها تختلف بحسب نموذج اإلشراك للمتطوعين، وأعداد  المسئول

عن التطوع. ولكن يمكن القول بأن  المسئولوهيكلها، وقدرات  جمعيةالمتطوعين، وحجم ال

سواء قام بتنفيذها عن تنفيذ أو متابعة تنفيذ هذه المهام اإلدارية  المسئولمدير التطوع هو 

 بنفسه أو عبر منسوبي إدارة التطوع أو عبر اإلدارات األخرى أو عبر متطوعين آخرين.

 

 المهام األساسية إلدارة التطوع. 

ارة التطوع الوظائف األساسية إلدارة التطوع، سواء كان عن إد المسئولاألصل أن يتولى 

ذلك عبر تنفيذها بنفسه أو من خالل متابعة تنفيذها عبر منسوبي إدارته أو اإلدارات األخرى 

عن التطوع جميع هذه  المسئولأو المتطوعين اآلخرين. وليس المقصود هنا أن يتولى 

نفيذ والمتابعة بحسب ثقافة العمل وهيكل الوظائف، بل يختلف تفصيل مهام الوظيفة بين الت

 .وحجم إشراك المتطوعين فيها الجمعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 يمكن تلخيص المهام األساسية إلدارة التطوع ما يلي:
 

 

 

 
 : التخطيط ل

ً
 :قسم إدارة التطوعأوال

 

 ،إدارة التطوعال يمكن أن تتم عملية إشراك مستدام للمتطوعين دون وجود تخطيط وتصميم دقيق لكيان 

في االستعانة باملتطوعين في أداء مهمة محددة، وقد تنجح في تحقيق تجربة سعيدة  الجمعيةفقد تنجح 

لن تستطيع إدامة هذه الشرانكة بيهاا وبين املتطوعين دون تخطيط جيد يضمن  نكهاالهؤالء املتطوعين، ال

 وتطلعات املتطوع.  جمعيةتأسيس نكيان إداري يوازن بين احتياج ال

 

 

 



 

 

 

 

وتقوم عملية التخطيط والتصميم الجيد على ثالثة أنشطة أساسية
1

، يمهدان لتأسيس نكيان قادر على 

بحيث يحقق اإلشراك املستدام للمتطوعين،  جمعيةالقيام بمهام إدارة املتطوعين ومنسجم مع قيم ال

 وهذان النشاطان هما:

 اتدراسة املمارسات القائمة وتحديد الفجو  -1

 .خلق التبني لدى أصحاب املصلحة وأخذ مدخالتام -2

 .بناء األرضية األساسية والنماذج لعمليات إدارة املتطوعين -3

 

: 
ً
 واالستقطاب: تصميم األدوار ثانيا

 

عملية اختيار املتطوعين ليست عملية عشوائية، وينبغي أن يديرها مسؤول التطوع بناء على خطة واضحة 

وسياستاا في إشراك املتطوعين. وقد يؤدي اإلهمال في تصميم  جمعيةاحتياج الحددة تأخذ في االعتبار وم

األدوار التطوعية أو طرق االستقطاب إلى تدفق أعداد نكبيرة من املتطوعين دون أن يكون لهم دور واضح 

 ، أو استقطاب أعداد قليلة ال تحقق العائد املرجو من إشراكجمعيةومحدد، مما يسبب حرجا نكبيرا على ال

في إشراك املتطوعين.نكما أن اعتبار عملية التطوع  جمعيةاملتطوعين، وهو ما قد يؤدي إلى خيبة أمل في ال

يؤنكد ضرورة التوصيف الدقيق للفرص تطوعية  جمعيةعملية ذات اتجاهين تعود بالنفع على املتطوع وال

، نكما توضح العوائد التي جمعيةلبطريقة توضح األدوار واملهارات املطلوبة من املتطوع والتي تلبي احتياج ا

 تعود على املتطوع من هذه الفرصة.

 ويمكن تقسيم عملية تصميم الدور التطوعي إلى ثالث خطوات رئيسة، هي:

 .والعوائد على املتطوع جمعيةتحديد احتياج ال -1

 .نكتابة توصيف دقيق للفرصة التطوعية -2

 .تطوير الفرصة التطوعية أو توصيفها بحسب التغذية الراجعة -3

واملتعلقة بالتواصل مع املتطوعين  جمعيةيقصد باالستقطاب في هذا الدليل مجموع املهام التي تقوم باا الو 

املحتملين للفرصة التطوعية والتي تنتهي باستكمال املتطوع املحتمل طلب التقديم للفرصة التطوعية أو 

 انتااء مدة التقديم للفرصة التطوعية. وال يمكن أن يتحقق االستقطاب الجيد دون وجود فرصة تطوعية 

                                                           
 



 

 

 

 

املتطوعين  من دقة التوصيف الوظيفي ألي دور يراد استقطاب واضحة ومحددة، وعليه فمن املهم التأنكد

 والعمل على الخطوات التالية : له

 اإلدارةتحديد احتياج الجمعية من املتطوعين من خالل جمع املعلومات من أصحاب املصلحة وهم  .1

والتشغيلية  اإلستراتيجيةالعامة والفروع ، ونكذلك الخطة  اإلدارةفي  اإلداراتومدراء العليا في الجمعية  

 املستفيدون من خدمات الجمعية الذين قد يتعامل معهم املتطوعون.  إليامللجمعية ، ويضاف 

 تحديد الفرص التطوعية  من خالل  تدريب املدراء واملعنيين على نكيفية تحديد الفرص التطوعية   .2

ونكتابة  . املطلوبة واألنشطة األدوار ألداء املتطوع في توفرها الالزم الشخصية والسمات املهارات تحديدو 

املطلوبة في كل فرصة من الفرص التطوعية والتي تلبي احتياجات الجمعية . ومن املهم  واألدوار األنشطة

 
 
الزمني ألداء  اإلطار؛ تحديد الفوائد التي ستعود على املتطوع للقيام بدوره التطوعي .  وتحديد أيضا

الدور وهل يوجد حد أدنى للمدة الزمنية لاللتزام.  ونكذلك تحديد املخاطر التي تصف أنشطة الفرصة 

 التي ينبغي مراعاتاا للحد مهاا.  واإلجراءاتالتطوعية وتقييمها 

املتطوع  من خالل وضع خطة تسويق واضحة تأخذ في االعتبار ؛ تحديد  إلىالتخطيط لكيفية الوصول   .3

الفئات املستادفة واختيار املحتوى  إلىفئة املستادفة للفرصة التطوعية وتحديد نكيفية الوصول ال

عهاا. وتوفير كافة املعلومات التي يحتاجها  اإلعالناملناسب لطبيعة الفرصة التطوعية التي يراد  اإلعالني

ابة ومحفزة التخاذ املتطوع التخاذ قرار التطوع بصورة واضحة ومناسبة عرض املعلومات بطريقة جذ

للمستادفين وتوفير كافة  اإلعالنقرار االلتحاق بالفرصة التطوعية واختيار الوسيلة املناسبة إليصال 

 الشائعة . واألسئلةعلى االستفسارات  لإلجابةوسائل التواصل 

 :  الفرز والتنسيب : 
ً
 ثالثا

 جمعيةبالفرصة وبدئه بالتواصل مع الاق تبدأ عملية الفرز بمجرد اتخاذ املتطوع املحتمل قرار االلتح

تقييم طلبات االلتحاق بالفرصة بعد بخصوص ذلك، وتتضمن هذه املرحلة كافة العمليات اإلدارية املتعلقة 

التحقق و  استفسارات تتعلق بمستنداتام أيانتااء مدة التقديم علياا. التواصل مع املتقدمين في حالة وجود 

املفاضلة بين املتقدمين بناء على معايير املفاضلة املتفق و ة للفرصة التطوعية من املؤهالت واملهارات املطلوب

تكون معايير املفاضلة بين املتقدمين واضحة ومحددة قبل البدء بعملية الفرز وذلك وينبغي أن علياا .

يد معايير لضمان النزاهة والشفافية في االختيار، بل ينبغي أال يطلق اإلعالن عن الفرصة التطوعية قبل تحد

تحديد مواعيد من خالل املقابالت مع املتطوعين  إجراءتأتي مرحلة ثم املفاضلة بين املتقدمين للفرصة.

 املقابلة) شخصية ، عبر الشبكة ، عبر الهاتف ، ورقية  الخ ( إلجراءتحديد الوسيلة املناسبة و املقابالت 



 

 

 

 

تحديد من يحضر املقابلة ممن لديام الخبرة الفنية و تخصيص املكان املناسب في حالة املقابلة املباشرة .و 

عدم املبالغة في و املفتوحة والتي تساعد على انكتشاف دوافع املتطوع  األسئلةاستخدام و بالفرص التطوعية .

ال بد من وجود نسخة من الوصف الوظيفي و املهمة فقط  األمور املقابلة على  أثناءالترنكيز و  األسئلةطرح 

يقصد بالتنسيب و ثم تأتي مرحلة التنسيب؛  املقابلة . أثناءالتي ستسأل  األسئلةللفرصة التطوعية وقائمة 

وتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بترسيم هذا االنضمام. وعالمة هذه  للجمعيةهو اتخاذ قرار انتساب املتطوع 

حول مناسبة الفرصة التطوعية  جمعيةمشترك وقناعة تامة بين املتطوع والاملرحلة هي الوصول إلى توافق 

وبيئتاا للمتطوع، ويتم ذلك من خالل تحليل مخرجات املقابلة وغير ذلك من الوسائل التي استخدمت 

اعتماد و بذلك  وإبالغهماتخاذ قرار بإلحاق املتقدمين للفرصة التطوعية ويتم فياا النكتشاف هذا التوافق. 

 .توقيع اتفاق بين املتطوع والجمعيةو (  التنفيذيار من صاحب الصالحية في الجمعية ) املدير القر 

:  التوجيه والتدريب : 
ً
 رابعا

 : التوجيه1

يقصد بالتوجيه اطالع املتطوع بشكل مباشر على جميع التفاصيل املعرفية املتعلقة بالفرصة التطوعية 

واإلجابة عن كافة استفساراته املرتبطة بمباشرة عمله في الفرصة وبيئتاا التنظيمية واالجتماعية، 

 التطوعية. فأبرز ما يميز التوجيه أنه:

اطالع مباشر: أي أنه يتم عبر بتواصل مباشر وحي بين املتطوع واملسؤول عن التوجيه بحسب  -1

عبر البريد ، وال يتم عن بعد بشكل متقطع قدر اإلمكان. فيخرج بذلك التواصل جمعيةإمكانات ال

اإلليكتروني مثال أو التواصل عبر نكتابة النشرات اإلعالمية. وكلما كان التواصل أنكثر مباشرة كلما 

 .كان التوجيه أفضل

ارتباطه بالتفاصيل املعرفية: فال يادف التوجيه إلى بناء مهارات املتطوع في نكيفية تنفيذ مهام  -2

املعلومات املتعلقة بالفرصة وبيئتاا والتي ينبغي الفرصة التطوعية بل يرتبط باملعارف واإلرشادات و 

 معرفتاا أو االلتزام باا، ويخرج بذلك التدريب الرتباطه ببناء املهارات.

يبدأ التوجيه عادة بعد تنسيب املتطوع )انضمامه بشكل رسمي( ولكن هذا ال يمنع أن تنفيذ التوجيه قبل 

يمكن من خاللها الوصول للتوافق  جمعيةوال ذلك، خاصة وأن التوجيه يقدم تفاصيل مهمة للمتطوع

الدليل بعد التنسيب إال أنه ال  افبالرغم من أن التوجيه نكتب في هذالضروري لبدء عملية التنسيب. وعليه 

 يوجد مانع من تنفيذ التوجيه قبل التنفيذ إن كان ذلك سيادف إلى مساعدة الطرفين على االنتقال إلى 



 

 

 

 

أن يتنبه في حالة تنفيذ التوجيه قبل التنسيب إلى أن املشارك في التوجيه هو مرحلة التنسيب، فقد ينبغي 

 حتى يتم تنسيبه. جمعيةمتطوع محتمل وال يربطه أي التزام بلوائح ال

تادف عملية التوجيه إلى تأنكيد أو تزويد املتطوع بخلفية نظرية حول الفرصة التطوعية وبيئتاا بحيث 

ويشعر بمزيد من الوضوح واالرتياح تجاه ذلك. ويمكن  جمعيةالعملي في اليتمكن املتطوع من فهم دوره 

 تقسيم ما يمكن تقديمه في التوجيه إلى املستويات التالية:

 جمعية.التعريف بال -1

 .التعريف بإدارة التطوع -2

 .التعريف بالفرصة التطوعية -3

 وتتضمن كل نقطة من النقاط الثالثة السابقة ثالث أبعاد:

 /اإلدارة الخاصة باملتطوعين/الفرصة التطوعية؟جمعيةملاذا تعمل في هذه الاملقصد والغرض:  -1

 /اإلدارة الخاصة باملتطوعين/الفرصة التطوعية؟جمعيةالبيئة اإلدارية: نكيف ستعمل في هذه ال -2

/اإلدارة الخاصة باملتطوعين/الفرصة جمعيةالبيئة االجتماعية: مع من ستعمل في هذه ال -3

 التطوعية؟

 التدريب:  2

يقصد بالتدريب هنا هو تدريب املتطوع على املهارات والتوجهات الضرورية التي ال يتمكن املتطوع بدوناا من 

أن تراعي عند تصميم الفرص التطوعية ومعايير  جمعيةأداء دوره التطوعي بشكل جيد. وينبغي على ال

من التدريب علياا بسبب  جمعيةلاختيار املتطوعين املحتملين توفر املهارات األساسية التي قد ال تتمكن ا

 أو أناا تستالك وقتا طويال لبنائاا.  جمعيةاحتياجها لخبرات متقدمة ال تتوفر لدى ال

قد ال يتطلب تدريبا نكبيرا أو خاصا  تسجيل بيانات املرض ى، أو الكشف على املرض ىفمثال: التدريب على 

قد يتطلب تدريبا خاصا  ي بالعيادة املتنقلةنكشف طبمتطوع إلقامة بدنكتور استشاري للمتطوع، واالستعانة 

  نائيةوفهم نفسيته، ونكذلك التطوع في حمالت الطبية في املناطق ال املريضيتعلق بمهارات التعامل مع 



 

 

 

 

بالتدريب  جمعيةاشتراط املهارات الطبية األساسية على املتقدمين، مع إمكانية قيام ال جمعيةيفرض على ال

 لحساسة املتعلقة بالتعامل مع املستفيدين  من هذه الحمالت الطبية.على التعامل مع األمور ا

يعد تقييم االحتياج التدريبي الخطوة األولى لتحديد مستوى ونوع التدريب املطلوب للمتطوعين، وال ينبغي 

 أن يكون تقييم االحتياج معقدا أو طويال، لكن ينبغي أن يجيب عن ثالثة أسئلة ضرورية:

 لفرصة من مهارات أو توجهات أو معارف في كافة مهامها؟ما الذي تتطلبه ا -1

 ما الذي يمتلكه املتطوعون املنتسبون للفرصة من مهارات أو توجهات أو معارف؟ -2

 ها بناء على إجابة السؤالين السابقين؟ر ما الفجوة التي ينبغي تجسي -3

 

 
ً
 واملتابعة : واإلشرافالدعم  :خامسا

. وفي هذه جمعيةواملتابعة بعد توجيه املتطوع وبدئه تنفيذ دوره التطوعي في التبدأ عمليات الدعم واإلشراف 

ويرى في ذلك تحقيقا لبعض تطلعاته، وتتوفر فيه  جمعيةاملرحلة يكون لدينا متطوع راغب في التطوع بال

تمرار هذه املهارات الالزمة للفرصة التي سيتطوع باا، ولكنه يحتاج إلى الدعم واإلشراف واملتابعة لضمان اس

لتحقيق عائد مشترك يضمن  جمعيةالرغبة في التطوع والتأنكد من تحقيق التناغم عمليا بين املتطوع وال

 استمرار التطوع.

 وعليه فيمكننا التفريق بين هذه املصطلحات الثالثة على النحو التالي:

والذي يضمن  جمعيةلل : وهو االهتمام واالستيعاب والتمكين الذي يوجه للمتطوع باعتباره شريكاالدعم

ويلبي تطلعاتام من التطوع. ويتعلق الدعم عادة بتوفير بيئة  جمعيةاستمرار مشارنكتام متطوعين في ال

محفزة ومناسبة للمتطوع، وإشعار املتطوع بالتمكين واالحتواء، والتأنكد من وجود عالقة ود واحترام بينه 

عامل معه بعدالة وشفافية، واملساعدة في حل وبين املتطوعين واملوظفين اآلخرين، والتحقق من الت

 مشكالته الشخصية. 

 



 

 

 

 

: هو التوجيه األدائي والتمكين املالي واإلداري الذي يقدم للمتطوع ليتمكن من تنفيذ مهامه بشكل اإلشراف

مناسب. ويتعلق عادة بتقديم النصح، واملساعدة في حل املشكالت العملية، وتوفير املوارد واملستلزمات 

 الخاصة باملهمة، ومنح الصالحيات، ومتابعة التنفيذ، واإلرشاد والتدريب املنهي.

: وهي العملية التي تتم بشكل دوري مع املتطوع واملهمة للتأنكد من توفير الدعم واإلشراف املناسبين املتابعة

 في الوقت املناسب.

 

 :أهمية الدعم واإلشراف واملتابعة املستمرة لهما 

ء التطوع عن أهمية املتابعة املستمر للدعم واإلشراف للمتطوع، والحقيقة أن الدعم يغفل بعض مدرا

واإلشراف أثناء ممارسة الفرصة التطوعية يشكل عصب عملية إدارة املتطوعين التي تتحقق من خاللها 

حد أهم . بل يعد ضعف الدعم واإلشراف املقدم ملتطوعين أجمعيةعملية االنتفاع املتبادل بين املتطوع وال

أسباب التي تؤدي إلى فشل التجربة التطوعية وعدم تكرارها أو االلتزام باا من قبل املتطوع، فاملتطوع لم 

ألجل أن تفشل تجربته التطوعية، وعندما يشعر املتطوع بأنه مدعوم، سيعملون بشكل أنكثر  جمعيةيأت لل

 انضباطا ونكفاءة. 

 تابعة املستمرة للدعم واإلشراف فيما يلي:ويمكن تلخيص النقاط التي تؤنكد على أهمية امل

 جمعية.ضمان تحقيق اإلشراك املستدام للمتطوعين والذي يحقق النفع للمتطوع وال -1

تمكين املسؤول من امتالك زمام املبادرة في العملية اإلدارية والتحديد املبارك ألي مخاطر في مرحلة  -2

  .مبكرة لحلها

 لم يتم تجسيرها من خالل التدريبالتأنكد من تجسير أي فجوات في األداء  -3

التعلم املستمر واملباشر من األخطاء التي قد تقع في العملية اإلدارية للمتطوعين وتالفي تكرارها  -4

 .مجددا

 



 

 

 

 

 التكريم :
ً
 سادسا

للمتطوعين التي لديام، وإظهارا اللتزامها تجاه تلبية  جمعيةيمثل التكريم مظهرا رسميا من مظاهر تقدير ال

. ويمكن أن يقال أن التكريم هو نوع من أنواع التقدير، ولكنه جمعيةتطلعاتام وتمكيهام وإشرانكهم في ال

يختلف عن األنواع األخرى من التقدير في كونه تقدير رسمي. فاالبتسامة والشكر والدعم وغير ذلك هي من 

للمتطوع، ولكهاا ليست تكريما رسميا، بخالف احتفالية تكريم املتطوعين أو إعطائام أنواع التقدير 

الشهادات في حفل خاص أو مكافأتام بتحمل تكاليف دورة تدريبية خاصة فهذه مظاهر احتفالية رسمية 

 تجاه املتطوعين لها. جمعيةتبرز التزام ال

ملتطوع، فاملتطوع الذي ينشد تطوير نفسه ومهاراته يقوم التكريم الجيد على مواءمة نوعه مع طبيعة حافز ا

سيكون من املناسب أن يكافأ بتحمل تكاليف دورة خاصة في التطوير اإلداري، واملتطوع الذي ينشد توسيع 

عالقاته االجتماعية ستكون مكافأته جماعيا مع املتطوعين اآلخرين برحلة مثال أفضل من تكمل تكاليف 

 دورة، وهكذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سياسات إشراك المتطوعين

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 التطوع  سياسات: 

 سبب إشراك المتطوعين: 

 واالقتصادية  وفق أهداف الجمعية االجتماعية التنمية في المساهمة. 

 تأصيل ثقافة التطوع بين شرائح المجتمع. 

 المجتمع  لها يتعرض التي والكوارث األزمات مواجهة في المساهمة. 

  طاقاتهم في خدمة المجتمع توظيفواستقطاب أفراد المجتمع من المتطوعين. 

 حتياجاتاال تلبية على القدرة وزيادة للمستفيدين المقدمة الصحية الخدمات مستوى تحسين         
 . بالجمعية

 .رفع مستوى اإلنتاجية ومساعدة الموظفين في بعض مهامهم 

 كيف يتم إشراك المتطوعين: 

 مهام  وفق  برامج ومشاريع  الجمعية 

مهام عامه : 

 مجال التسويق. .1
 مجال العالقات العامة. .2
 مجال التقنية. .3
 الخدمات المساندة. .4
 مجاالت آخري. .5

 

 

 القيم التي تحكم تعامل إدارة الجمعية مع المتطوعين: 
 

 الجودة واإلتقان. . -1
 اإلبداع واالبتكار. -2
 حفظ الخصوصية.  -3
 الشراكة الفاعلة.  -4
 االستمرارية . -5

 



 

 

 

 

 كيف يتم دعم المتطوعين : 

وتوفير يتم دعم المتطوعين بتوفير بيئة مناسبة للعمل وخطة مشروع مالئمة لمهارات وتخصص المتطوع 
 .المواد الالزمة

 حفظ حقوق المتطوعين: 
تؤكد على أن جميع حقوق المتطوعين محفوظة ، كما هي موضحة في إن جمعية اإلحسان الطبية 

 اإلدارية.السياسات 
 

 :نوع الدعم الذي يقدم للمتطوعين 

 الضرورية والمعلومات وتنظيماتها جمعيةال مناخ على وواضحة مهنية بطريقة المتطوع إطالع       
 بعمله. للقيام       

 ومواهبه وتمكينه من العمل التطوعي المالئم . قدراته إبراز على المتطوع مساعدة 

 قدر . بأكبر منها لالستفادة وقدراته طاقاته توظيف على والعمل العمل، في المتطوع إدماج 

 وفاعلية بكفاءة به المنوطه باألعمال القيام من ليتمكن للمتطوع والتدريب التوجيه تقديم. 

 . منحه شهادات الشكر  ومشاهد الساعات التطوعية  

  األداءتقويم أداء المتطوعين وتقديم التوجيهات الالزمة لرفع .                                           

   والسياسات اإلدارةمجلس : 

إن مجلس اإلدارة بوضعه الحالي يؤكد على تبني سياسة إشراك المتطوعين في الجمعية وذلك من 
 خالل هذه السياسة العامة التي تم اعتمادها.

  معايير إشراك المتطوعين في المؤسسات غير شهر لضمان توافقنا مع  12هذه السياسة تراجع كل
 الربحية.

  يعمد مدير التطوع على إدارة برنامج التطوع بالجمعية وهو المسئول عن تنظيم وتنفيذ وتقييم سياسات
 التطوع كما يرتبط المتطوع فنياً بالرئيس المباشر أو المسئول عن المهمة التطوعية.

 موقع  –الواتساب  –اإليميل -الرسائل النصية  –لجوال يتم التواصل مع المتطوع عن طريق ) ا
 الجمعية  (

 اعتماد

 رئيس مجلس اإلدارة                                                                        

 



 

 

 

 


