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        ::::    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

يعترب العمل التطوعي من أهم الوسائل املستخدمة للمشاركة يف النهوض مبكانة     ���� 

  . املستدامة أهداف التنمية صميم يف تصب وإجيابية مثينة قيمة و هو اتمعات يف عصرنا احلايل

تعرب املشاركة الفاعلة يف العمل كما , أمهية متزايدة يومًا بعد يوم لتطوعيويكتسب العمل ا      

و الرشد الذي وصل إليه ذلك اتمع فنمو حركة العمل  التطوعي يف أي جمتمع عن مدى النضج

 التطوعي يساهم بصورة حيوية يف النهوض باتمع و تنمية الطاقات والكفاءات املوجودة فيه مبا

  . خيدم مسار التقدم والتطور اتمعي

 إلجناز ووقوداً  باعتبارهم قوةً  األفراد االهتمام باملتطوعني الواجب و عليه ، أصبح من     

يف  أساسي كشريك النظر إليهم يتطلب وهذا أرض الواقع، على وحتقيقها التنموية املشروعات

  . طاقام وكفاءام احتضان يف ر جناحاً أكث مقاربة إجياد خالل من املستدامة، التنمية عمليات
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        ::::    مفهوم التطوعمفهوم التطوعمفهوم التطوعمفهوم التطوع

  .هو ذلك اجلهد الذي يقدمه اإلنسان تمعه بدافع منه و دون انتظار مقابل                 

واختيار، بغرض أداء واجب اجتماعي ودون  اهود القائم على مهارة أو خربة معينة، والذي يبذل عن رغبة"أنه كما 

  ".ايل بالضرورةتوقع جزاء م

        من هو المتطوع ؟من هو المتطوع ؟من هو المتطوع ؟من هو المتطوع ؟

  ".طواعية واختيار وبدون مقابل    اجتماعييتمتع مبهارة  وخربة معينة يستخدمها ألداء واجب  الذياملتطوع هو الشخص " 

الضروري وجود املوارد البشرية يف تغذية املؤسسات التطوعية باخلربات واملهارات فكل منا لديه  فمن:  املتطوع هو الشخص

  ..ة واملهارة  وعلينا استخدامها يف أداء الواجب االجتماعي اخلرب 

   ..من حقك جمتمعك عليك بأداء واجبك االجتماعي كل منا لديه واجب حق عليه تأديته :الواجب االجتماعي 

  . أداء الواجب طواعية فالواجب دين علينا فيجب علينا سد الدين طواعية بدون مقابل :طواعية 

  .فالعمل التطوعى واجب علينا أداءه فالواجب يكون بدون مقابل  :نوع بدون مقابل من أى 

        ::::    التطوعالتطوعالتطوعالتطوع        أهميةأهميةأهميةأهمية

و يؤثر بشكل إجيايب يف تكمن األمهية الكربى للعمل التطوعي يف أنه يعمل على مشاركة املواطنني يف قضايا جمتمعهم،      

  .حياة الفرد و األسرة واتمع 

لشباب، وتعليمهم طريقة للحياة قائمة على حتمل املسئولية االتأثري اإلجيايب يف كما أنه من خالل هذا العمل ميكن    

االجتماعية، ويؤدي العمل التطوعي على التقليل من أخطار العلل االجتماعية والسلوك املنحرف داخل اتمع، عن طريق 

ف إىل ذلك أن هذه املشاركة التطوعية انغماس األفراد يف القيام بأعمال من شأا أن تشعرهم بأم مرغوب فيهم، ويضا

  .ستؤدي إىل تنمية قدرة اتمع على مساعدة نفسه، عن طريق اجلهود الذاتية اليت ميارسها املتطوعون

  :تنقسم أهداف التطوع إىل قسمني عامة وخاصة ::::أهداف التطوع  أهداف التطوع  أهداف التطوع  أهداف التطوع  

  :األهداف العامة للتطوع 

  .تقليل وختفيف املشكالت اليت تواجه اتمع  §

  .روح املشاركة يف اتمع ومواجهة السلبية والمباالة  تنمية §
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مرغوبة،  املتطوعني يف األعمال التطوعية يقودهم إىل التفاهم، واالتفاق حول أهداف جمتمعية االفرادأن انغماس  §

 .ومتاسكه وهذا يقلل من فرص اشرتاكهم يف أنشطة أخرى قد تكون مهددة لتقدم املتجمع

 . يف سرعة التنمية ملا له من جدوى اقتصادية واجتماعية كبرية يساهم التطوع بشكل كبري  §

  :األهداف الخاصة للتطوع 

  .بالنجاح يف القيام بعمل يقدره اآلخرين  هإشباع املتطوع الحساس §

  .احلصول على مكانه أفضل يف اتمع  §

  .تكوين صداقات وعالقات  §

        : : : : فوائد التطوع  فوائد التطوع  فوائد التطوع  فوائد التطوع  

  .اتمع  الشعور بقيمة العمل و خاصة العمل من أجل §

 .الثقة بالنفس و احرتام الذات  §

 .منو اخلربات و املهارات املتعددة  §

 .اكتساب مكانة اجتماعية يف اتمع  §

 .ترمجة مشاعر الوالء و االنتماء للوطن  §

  .استثمار وقت الفراغ  §

        : : : : أشكال التطوع  أشكال التطوع  أشكال التطوع  أشكال التطوع  

 .التطوع بالوقت  §

 .التطوع باجلهد  §

 .التطوع بتقدمي املعلومات  §

 .االستشارات  التطوع بتقدمي §

  ) .تربع ( التطوع باملال  §

        :جيب أن تتوفر كل أو معظم هذه الصفات لدى املتطوع : : : : صفـات المتطوع  صفـات المتطوع  صفـات المتطوع  صفـات المتطوع  

 .النضج االنفعايل  §

 .النضج العقلي و يتضمن الذكاء و منو القدرات العقلية  §

 .الشعور باملسؤولية  §

 .حسن السرية والسلوك يف اتمع  §

 .حسن اخللق و اإليثار  §
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 .نفس و تقدير الذات الثقة بال §

 .االجتاه االجيايب أو احليوية و امليل إىل خدمة اآلخرين  §

 .قوة الوازع الديين  §

 .القدرة على تنظيم الوقت  §

 .التفكري باملصلحة العامة و نسيان املصلحة الذاتية  §

 . لدى املتطوعينيتوفري اللياقة الصحية  §

        ::::سمات المتطوعسمات المتطوعسمات المتطوعسمات المتطوع

:جوهري في اختيار المتطوع الذي يشترط فيه ما يلي ن نجاح عملية التطوع تقوم على أساسا  

        ::::مؤهلمؤهلمؤهلمؤهل

على المتطوع أن يكون مؤهال ألداء العمل الموكول اليه فلكل إنسان بعض المؤهالت حتى االطفال الصغار و 

العاجزون جسديا و فكريا و عاطفيا و من ثم فإن األهلية منوطة بعملية مالءمة قدرات المتطوع مع فرص التطوع 

بة فيجب ان تكون المهمة مثيرة لالهتمام و أن تطلب بذل الجهود الكتساب معلومات أو مهارات جديدة و المناس

في حال لم يكف التدريب و الجهود المبذولة للقيام بالعمل بالشكل المناسب فعلى المتطوع ان يتصرف بقدراته 

تها أال تتوقع من المتطوع ما يفوق المحدودة و يرضخ لها و أن يطلب مهمة أقل تحديا و على المؤسسة من جه

  قدراته و مؤهالته

  ::::available ::::متوفرمتوفرمتوفرمتوفر

على المتطوع أن يكون متوفرا إلنجاز فرصة التطوع الممنوحة له و حتى يكون متوفرا يجب أن يتوفر لديه الوقت و 

, الفرصة,دمة أن يكون قادرا على التوجه إلى مكان التطوع إن جزءا من المشكلة تتحملها المؤسسات مقدمة الخ

فأغلبها تقفل بنهاية النهار كما أنها تضع قيودا زمنية على فترات التطوع فضال عن البعد الجغرافي عن سكن المتطوع 

و لذا على منسقي التطوع بذل مجهود اضافي للتوفيق بين وقت المتطوع المتاح و الفرص التطوعية لمساعدة 

  .المتطوع ألن  يصبح  متوفرا

        ::::: Reliable::::موثوق به  موثوق به  موثوق به  موثوق به  

على المتطوع أن يكون موثوقا به أي أن يحترم التزاماته أي استقامة المتطوع االخالقية و أهمها العفة عند تعامله مع 

المراة و االمانة التي تقتضي حفظ االشياء من السرقة أو من الهدر أو التلف و المتطوع الموثوق به يحافظ على 
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ا لغيره مما قد يعرض المشروع و المؤسسة او الوكالة الداعية للخطر و سرية المعلومات المسلمة اليه فال يفشيه

  .أحيانا دون وعي أو قصد المتطوع

        ::::ملتزمملتزمملتزمملتزم

غالبا ما يشعرون بالرغبة في  فإنهمظيفي و بسبب عدم تلقي المتطوعين تعويضات مادية أو ليس هناك التزام قانوني و 

ما دعاهم بعض االصدقاء للقيام بعمل ما جديد فإنهم  فإذاون به وقتهم يملؤ  خرآالتطوع عندما ال يكون لديهم عمل 

إن المتطوع الملتزم صبور يؤدي العهود و يلتزم بإنجاز المهمة , االعتذاريستجيبون دون تقديم االتصال و تقديم 

  بدقة

        ::::متعاونمتعاونمتعاونمتعاون

مل بروح الفريق مع زمالئه على المتطوع أن يتعاون مع إدارة التطوع فيستجيب للتوجيهات و التعليمات و أن يع

إن ,المتطوعين مركزا على الهدف الرئيس من المشروع التطوعي عبر إنجاز المهمة و اكتساب منافع التطوع 

المتطوع الجيد يحافظ على الروح المعنوية لبيئة التطوع فيحفز الشركاء و يعزز بود الصدقات البيئية مبتعدا عن الغيبة 

  .نة لتحقيق التعاون هو إعالء المتطوع لقيم المصلحة العامة و النميمة و الحسد ان الضما

  ::::معبرمعبرمعبرمعبر 

قبل أن يكون المتطوع معبرا عن فكرته عليه أن يكون مستمعا جيدا بمساعدة المتكلم على أن يتحدث بحرية و 

لمقاطعة و ا, الجدل,على الفهم بطريق االهتمام مبتعدين عن الحدة في النقاش  صراحة و طرح االسئلة  التي تساعد

إن , اآلخرونو التسرع في إصدار األحكام المسبقة أو القفز ألى االستنتاجات أو تقديم  النصيحة قبل أن يطلبها 

  رسالة «معلومات » واضحة يقدمها المتطوع في كلمات  سالةالتعبير الفعال بعد االستماع يحتاج إلى ر 

إن , رات اإليجابية و درجة صوت تناسب الحدث لفرض التأثير و كسب المستمع مستخدما لغة الجسد و التعبي

اإلتصال الجيد يمكن المتطوع من التعبير عن رأيه بجدية و صراحة و هي الفرصة األكثر مناسبة في أجواء التعاون و 

  ,األخطاء بالتجريب و المحاولة دون الخوف من العواقب  ارتكاب

  :مبادر

طرح األفكار اإلبتكارية و الخالفة دون توجس أو خوف من التوبيخ على المتطوع أن يستغل فرصة حرية تنوع االراء ب

إن العمل الجماعي التطوعي ,  انتظارأو خجل من االغراب و يسعى للتصريح بها حيثما كان ذلك ممكنا و دون 

عية يرتكز على في نجاحه على المشاركة الفعالة الذي ال يستثني أحدا بحجة الجنس أو القدرات أو القيود اإلجتما

  .إن إسهاماتك ستصنع فرقا و لو كان صغيرا ,أو الظروف المالية أو المشاكل السلوكية 
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على المتطوع أن يكون منظما في تنفيذ المهام محترما مبدأ التخصص و تقسيم العمل منتقال بروية من خطوة :مرتب 

جمال مكان التطوع أيضا سيعطي إلى أخرى و فق دليل اإلرشادات و الجدول الزمني كما أن الحفاظ على نظافة و 

 ,انطباعا ايجابيا عن وضوح مشروع التطوع و نجاح  التخطيط و نجاعة التأهيل و التدريب

  

  :ا���� ا������
لذا فإن العمل , بطبعه بل و حتى الحيوان  اجتماعيال أحد في الحياة يستطيع أن يعمل وحده دون الناس فاإلنسان 

و يزيد من  ةالشعور بالوحدالحاجة و تخلق بيئة عالية التحفيز و مناخا يقلل  الجماعي ضرورة تمليها الفطرة و

اإلحساس بالهوية المشتركة كما يعزز اتخاذ القرارات بسرعة و انسيابية في المعلومات عبر تبادلها المباشر و تحد 

فيذية لبنائه و تقنيات و هناك عوامل أساسية لصناعة فرق العمل و خطوات تن,من الصراعات عبر التفاهم المباشر

  .محددة لحل المشكالت

و يعرف فريق العمل بأنه جماعات يتم إنشاؤها داخل الهيكل التنظيمي لتحقيق هدف أو مهمة تتطلب التنسيق و 

و غاية الفريق هو تمكين األفراد من العمل الجماعي و غالبا ما يستخدم لفظ ,التفاعل و التكامل بين أعضاء الفريق

ما تتحدث عن ديناميكية الجماعة و لكن عندما يكون الحديث عن التطبيقات العملية فإننا نستخدم الجماعة عند

  .)فرق العمل(لفظ 

  :عوامل صناعة فريق العمل 

فالقائد الناجح يزرع في فريقه مشاعر الثقة في أنفسهم و في الكيان الذي ينتمون إليه كما أن أفراد الفريق :الثقة .1

  .بعضنفسه يؤمن بعضهم ب

البد من التعبير عن الثقة بالعناية باألشياء الخاصة لكل عضو في الفريق و إظهار التقدير :اإلهتمام و التقدير.2

  .الشخصي له

و حسن تنفيذها و  تاإلرشادالهدف الفريق سيظهر في مدى التزام اعضائه بالتعليمات و  االنتماءإن قوة :االلتزام.3

  .العقوبات و الحوافز لتعزيز ذلك فالبد من تطبيق مبدأ

و لن إن العمل ضمن فريق عمل يعني أنك ستضحي بجزء من هويتك و قناعتك الذاتية من أجل االخرين :التعاون.4

  .و تكسب الجماعة  معك يحصل التعاون بأن تكسب كل شيء
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ألوامر و لذا إن العمل التطوعي قائم على التشاركية فالمتطوع عضو في جماعة و ليس موظفا يتلقى ا:التفويض.5

فإن نقل صالحيات المدير ليصبح منسقا بدل أن يكون رئيسا سيعزز الثقة و يفخر المتطوعون باإلنجاز كونهم 

  .في إتخاذ قراراته و تنفيذه اساهمو 

  

  

  :خطوات بناء الفريق 

  :ينبغي على القائد طرح االسئلة التالية قبل البدء في تكوين الفريق:تشكيل الفريق.1

  ؟.جب أن ينضم للفريقمن الذي ي.أ

  ما هي األسس التي سينظم على أساسها للفريق؟.ب

األعضاء  باختيارالفريق  اختيارإن القائد الناجح لن يخضع للعواطف بل سيطبق المعايير العلمية و المهنية في 

  .يفلح القائد في توظيفها جميعا,المناسبين بحيث يصبح كل عضو ذا مهارة و قيمة مضافة 

بتشجيعهم طرح أفكارهم و امتداحهم حينما يبتكرون  )المهمة(سيشارك الفريق في صناعة الرؤية :هدفتحديد ال.2

يلي ذلك وضع و تحديد األهداف الكبرى اإلستراتيجية ثم تحويلها إلى خطوات صغيرة ستسمى خطة ,جديدا 

  .بها الحقا االلتزامإن تلك المشاركة  ستساعد كثيرا في ,العمل

يختلف كل عضو من األعضاء في الثقافة العامة و المعرفة و المهارات ذات العالقة  :لتدريبالتعليم و ا. 3  

 استخدامو لذا يسعى المنظمون من خالل الحوار و النقاش أو الدورات التدريبية القصيرة مع ,بموضوع التطوع

ه األدنى من التناغم و وسائل العرض و اإليضاح من رفع مستوى الجماعة للدرجة التي تمكن المتطوعين في حد

  .الفهم العميق لألهداف العامة و بيئة التطوع

المتطوعين األكثر خبرة أو قدرة فنية على منح النصائح و اإلشراف على إدارة بقية  اختيارسيتم :التوجيه.4

بسيط اعاة األسلوب األخوي و العرض الر مع م,التنفيذ و تصحيح األخطاء  المتطوعين و التأكد من حسن و جودة

  .و السهل و الهادف دوما إلكساب المتطوع التجربة

على منظمي التطوع وضع معايير و مؤشرات تمكن من التعرف على األداء و قياسه و خلق :التقييم و المكافأة5

التنافسية بين مجموعات  التطوع للوصول إلى األهداف المرجوة و مكافأة المجموعات على تحققها مع التأكيد 

 .بقواعد السالمة و نظافة المكان و حماية األدوات المستخدمة من العبث أو التلف امااللتز على 

 


