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 لماذا نختار ونستقطب المتطوعين؟

 لممساعدة عمى توزيع العمل بين االعضاء •

 (أعضاء جدد)المنظمة لإلبقاء عمى حيوية •
 النجاز العمل•

 لألفكار الجديدة •

 



 لماذا يتطوع الناس 

 االنتماء السياسي•

 العمل بشغف •

 الرغبة لالنخراط في السياسة •

 رد الجميل لممجتمع والدولة•

 

 

 تعمم مهارات جديدة أو مشاركة مهارات قديمة•

 استكشاف حياة مهنية •

 االلتقاء بالناس، وتكوين صداقات جديدة•

 (عمى عمل شيء جيد)ما مساعدة شخص •
 



 عملية اختيار المتطوعين       

 لماذا وكيف وأين  -التخطيط •

 

 الرسالة واإليجاد واالختيار -االختيار •

 

 تقديم التوجيه وتعيين القادة والتدريب –التدريب •

 

 االشراف واالتصال والتعرف -االدارة•

 

 التجميع والتحميل والتقرير  -التقييم•



  التخطيط    

 
 المتطوعين الالزم؟كم عدد •
 ستكون هناك حاجة لممتطوعين؟متى •
 الذي سيفعمه المتطوعون؟ما •
 سيعمل المتطوعون؟أين •

 
 وضع الجدول الزمني لألنشطة•

 
 كتابة التوصيف الوظيفي لممتطوعين•

 
 تحديد المصادر الممكنة لممتطوعين•

 
 توفير دورات تدريبية •

 
 



 مثال 

3,000 

قطعة في  100متطوع لكل 
 الساعة

ساعة تطوع 30  

ساعات عمل 3  

متطوعين 10  

NDI Egypt, 2011 

متطوع 20إلً  15اختٌار   



طرق اختيار واستقطاب المتطوعين    

 الشبكات االجتماعية•

 واسع النطاقاالختيار واالستقطاب •
 االختيار المستهدف•



 (دائرة الثقة)االجتماعية الشبكة 

أصدقاؤك وأسرتك 
 وأسرهم وأقاربهم 

زمالؤك وأصدقاؤك 
من المدرسة او 

   .الجامعة

أصدقاء من 
تطوعوا معك حالٌاً 

 والعاملٌن

االشخاص الذٌن هم 
بالفعل على اتصال 

مباشر او غٌر   
 مباشر بك أو بحزبك 

االشخاص الموجودٌن 
 فً حٌز منظمتك 

االشخاص الذٌن 
تأثروا بالمشاكل التً 

 تحاول حلها



 واسع النطاقاالختيار واالستقطاب 

 (مثل التميفزيون والراديو والصحف والموحات اإلعالنية)اإلعالم استخدام وسائل •
 توزيع الكتيبات ونشر الممصقات•

 استخدام األدلة التطوعية الحالية•

 وغير ذلك والمسيرات يةزيارة المنزلالإعالنات في الفعاليات و  عمل•

 استخدام التجمعات المجتمعية•

 اإلعالن عن فرص تطوعية عمى المواقع المالئمة•

 توصيات شخصية•

 



 المستهدفاالختيار واستقطاب 

 أسلوب ٌتم التخطٌط له بعناٌة وٌوجه لجمهور قلٌل العدد 

 

 ؟حتاجن ماذا•

 

 ؟ذلكر ٌوفتٌمكنه  من•

 

 تواصل معه؟الٌمكننا  كيف•

 

 ؟مٌحثهما الذي قد •



 االختيار واالستقطابرسالة 

 يجب أن تكون

 قصيرة•

 بسيطة•

 مباشرة•

 لمنظمةل اتتركز على حاج•

 تركز على المنافع التً سٌحصل علٌها المتطوع•

 

 

ة المستخدمة الستقطاب رسالالعند تقٌٌم 
 :، سل نفسك هذه األسئلةالمتطوعٌن

 
هل الرسالة معدة خصًٌصا من أجل •

 الجمهور المستهدف؟
 هل تكرم الرسالة المتطوع؟•
أو الناخبٌن هل تصف دعوتً احتٌاجات •

 المنظمة؟
من الشخص األنسب فً المنظمة لتقدٌم •

 هذه الرسالة؟



 متطوعاألشخاص لدعوة 

 كن مستعًدا•

 كن عمى ثقة بأنك الشخص المناسب لتقديم الدعوة•

 شخصيبشكل دعوة الوجه •

 فكر في كيفية تمقي المتطوع المحتمل لمدعوة•

 كن متحمًسا•

 كن واقعًيا في توقعاتك•

 “عامل االحترام”تذكر•
 بصورة الئقة قم بإنهاء المحادثة•

 بأدب“ الرفض”تقبل •

 

 



 باالختيار واالستقطابنصائح خاصة 

   - دائماً اسأل •
لم  التيمن الفرص % 100تفوتك ” 

 “إقتناصهااول تح
 

 عرف المتطوعين عمى زمالئهم إن أمكن•

 

 مدى الحياةلال تبحث عمن يتطوع •



 تدريب المتطوعين

 :يهدف تدريب المتطوعين إلى
 األنشطة واألهدافعمي ف المتطوعين يعر ت•

 مناخ إيجابي لممتطوعينتوفير •

 زود المتطوعين بالمهارات•

 عزز اإلجراءات المالئمة•

 صحح األساليب غير الدقيقة أو غير المتقنة•

 ل حل المشكالت عن طريق المعدات أو الترتيبات الصحيحةيسهت•

 اسمح لممتطوعين بأن يطرحوا أسئمة•

 شجع العمل الجماعي•

 ال يتجزأ من البرنامج ءاجعل المتطوعين ذوى الخبرة يشعرون بأنهم جز •



 أنشطة المتطوعين

 جذب أصوات الناخبين عن طريق حمالت قرع األبواب•
 مساعدة المرشحين عن طريق حمالت قرع األبواب•
 جذب أصوات الناخبين عبر اإلتصال بهم هاتفيا•
 المشي مع المرشح وحمل الشعارات أو الالفتات عندما يقوم بزيارة حي ما•
 الرد عمى االتصاالت الهاتفيه•
 عمل مجموعات الستطالع الرأي العام•
 إعداد وتحديث قوائم الناخبين•
 تتبع جهود جذب أصوات الناخبين عمى الخرائط في المكتب•
 إنتاج النشرات االعالنية واإلخبارية وغيرها من مواد الحممة•
 ايصال الرسائل والمطبوعات األخرى•
 جمع التبرعات•
 االتصال بالمتطوعين اآلخرين•
 األنشطة الخاصة بتحفيز الناخبين لمخروج لإلدالء بأصواتهم•
 نقل الناخبين إلي مراكز االقتراع•
 الجموس مع األطفال حتى يتمكن اآلباء والعائالت من الذهاب لمتصويت•
 مراقبي يوم االنتخابات•
 تتبع الناخبين في الجهود الخاصة بتحفيز الناخبين لمخروج لإلدالء بأصواتهم•



 مثال جدول ألنشطة المتطوع

النشاط متي من

التخطيط

انتعزيف: متي وحتاج متطىعيه )ألي أوشطت(؟

انتعزيف: أي وىع مه انمتطىعيه وحتاجه؟

انتعزيف: أيه يمكه أن وجدهم؟

التوظيف

رسانت تىمىيت نكم مجمىعت 

انبحث عه انمتطىعيه، انسؤال عىهم

التذريب

تعييه انقادة

تدريب انمتطىعيه

االدارة

تعييه انمشزفيه

انتىاصم مع انمتطىعيه انذيه يعمهىن معك

معزفت إوجاساتهم

التقييم

جمع انبياواث

تحهيم انبياواث

كتابت تقزيز وتىصياث



 عينة لبطاقة المتطوع

  _____________________________االسم •

  ________________________________________________العنوان •

  _________________ (العمل)   _____________________ (المنزل): هاتف•

 _____________________________البريد االلكتروني •

 
  

 جذب أصوات الناخبين من الباب لمباب•

 العمل في المكتب العام•

 إنتاج المطبوعات الخاصة بالدعاية االنتخابية•

 التخطيط لمفعاليات الخاصة•

 

 

 أريد أن تطوع في المجاالت التالية
 إقامة الفعاليات الخاصة•

 جذب أصوات الناخبين عبر الهاتف•

 النقل•

 نشر التصويت•

 
 

 مهارات عامة في استخدام الكمبيوتر•

 الووردالكتابة واستخدام •

 النشر المكتبي•

 الجرافيكس•

   التصوير•

  الكتابة•

  

 المهارات الخاصة
 التخطيط لمفعاليات•

 تنظيم الفعاليات•

 وسائل االعالم أو االتصاالت•

 خبرة سابقة في الحمالت•

 غيرها•

 



 (يستكمل)المتطوع عينة لبطاقة 
 

 

   الخروج من المنزل•

   التواصل•

 مقابمة أصدقاء جدد•

 

 أسباب لمتطوع

  __________________(حدد)المهارات تطوير •

  دعم حزب•

 ________________________(حدد)غيرها •

 

 (رسم دائرة حول األيام التي ترغب فيها يرجي)التالية أود التطوع في األيام 
  األحد  السبت  الجمعة  الخميس  األربعاء  الثالثاء  االثنين

 
 (رسم دائرة حول األوقات التي ترغب فيها يرجي)التالية وفي األوقات 

 

  

 بعد السادسة مساء  من الواحدة مساء إلي الخامسة مساء  من التاسعة صباحا إلي الواحدة مساء•



 إدارة وقيادة المتطوعين

 تحديد المتوقع من المتطوع بوضوح•
 تحديد الشخص المناسب لمقيام بالعمل•
 المتطوعين واستقطاب إنشاء قاعدة بيانات لممتطوعين واستمارة معمومات الختيار•
 توضيح الصورة الكمية لممتطوعين وشرح األهداف•
 إنشاء التسمسل الهرمي ووضع خطة االتصاالت•
 كتابة المهام والواجبات ومتابعة سير العمل•
 ترتيب الدورات التدريبية وتجهيز المعدات•
 ال تسجل المتطوعين إذا لم يكن لديك عمل أو معدات لهم•
 اختيار وتدريب متطوعين احتياطيين•
 تقديم شهادات لممتطوعين عند إكمالهم التدريب•
 مراقبة عممهم•
 !إشكرهم•



 كيف تخسر متطوعا

 :تجنب وضع المتطوعين في المواقف التالية

  

 استدعائهم فً حالة عدم وجود شًء للقٌام به•

 إعطاءهم وظٌفة بدون تعلٌمات واضحة•

 لومهم لعدم التخمٌن بشكل صحٌح ما هو مطلوب•

 "متطوعٌنمجرد ”انهم اعتبارهم أو اإلشارة الٌهم علً •

 عدم امتالك أي معلومات عن الحملة•

 عدم تلقً أي تقدٌر أو اهتمام من المرشح أو الحزب•

 العمل وحدهم دون تعلٌمات أو أوقات راحة لتناول قهوة أو طعام•

 عدم تلقً أي شكر•

 عدم قضاء وقت ممتع•



 تحفيز المتطوعين

إنشاء قائمة بمن سيرسل لهم بريد إلكتروني ورسائل قصيرة من أجل تحديث المتطوعين بانتظام •
 حول تقدم الحممة

 دعوة المتطوعين في االتفاقيات والفعاليات•
 إعطائهم هدايا من مواد الحممة الترويجية•
 تنظيم لقاءات دورية مع المتطوعين•
 ينبغي عمي المرشح زيارة المتطوعين في الميدان•
 عمل لوحة بصور المتطوعين خالل العمل•
 تنظم عشاء أو حفمة لممتطوعين تقديرا لعممهم•
 التأكد من توافر الغذاء والمرطبات لممتطوعين•
 التواصل بشكل شخصي•
 جعل األمر سهال وممتعا•
 !تقديم الشكر لهم•



 الديمقراطية تعملالعمل من أجل الديمقراطية وجعل 


