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*  استقطاب المتطوعين برنامج
 

 
 األهالي للقيام بأعمال تطوعية استقطاب

 
إلى جهود األهالي في المجتمعات المحلية للمساهمة  االجتماعيةالهيئات التطوعية و الجمعيات الخيرية  تحتاج

عيات في هذه الجم فيستقطاب المتطوعين اويفيد . واألنشطة المختلفة األخرى، المشروعات والبرامج تنفيذفي 
مساندة وتأييد رسالة الجمعية في خدمة  فيوكذلك ، تخفيف النفقات المالية المترتبة على استخدام الموظفين

 .المجتمع المحلي
 
لدى الجمعيات والهيئات  االنتشارمع الجمعيات الخيرية ظاهرة محدودة  للعملاستقطاب المتطوعين  إن

التي  األنشطةوندرة البرامج و ، أساليب استقطاب المتطوعضعف : وذلك ألسباب منها، األردن فيالتطوعية 
 .تستدعي عمل المتطوعين

 
ن كان  منونقصد بكلمة متطوعين في هذا المجال األهالي   خارج الهيئة العامة والهيئة اإلدارية للجمعية وا 

طابهم للعمل في الهيئات العامة للجمعيات الخيرية بحاجة إلى جهود في استق أعضاءواقع الحال يشير إلى أن 
في الغالب على دفع  يقتصروالعاملين في الجمعيات الخيرية كون نشاطهم ، من قبل الهيئات اإلدارية الجمعيات
 .هيئة إدارة جديدة انتخابوحضور ، السنوية االشتراكات

 
 لبرامجط والتخطي، المتطوعين الستقطابوالهيئات التطوعية مدعوة لتبني برامج  الخيريةلهذا فإن الجمعيات و 

 ((.المتطوعين استقطاببرنامج ))و فيما يلي معلومات مساعدة عن . تعتمد في تنفيذها على جهودهم
 

  المتطوعيناستقطاب  برنامج
 :مجال التخطيط والتنفيذ لهذا البرنامج من قبل الهيئات التطوعية في المساعدةيلي بعض الخطوات  فيما

عداد  :أولا   :واألنشطة بشكل نهائي وواضح من قبل الجمعية وبحيث تكون ،والمشاريع البرامجتصميم وا 
 .                                                        فيها  أن البرامج جاهزة إلستقطاب المتطوعين للعمل أي. للتنفيذ في أي وقت من األوقات قابلة .  أ 
 .بهوصف وظيفي لكل متطوع حسب العمل الذي يقوم  إعداد .  ب

                                                 
*
 . 5991، األردن، عمان، حسين محمد حسنين، المرشد الفني للجمعيات الخيرية  
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، إعالناتعن حاجة الجمعية إلى متطوعين عن طريق  بوساطة الطرق المناسبة محليا   اإلعالن . ج
 .مع الجمعية أصال   يعملونأو عن طريق متطوعين ، ونشرات ومؤسسات المجتمع المحلي المختلفة

منظم )) اسم أو من أعضائها المتفرغين يطلق عليه، عامليهامن  ؤشخص كف باختيارتقوم الجمعية  :ثانياا 
 :و يوكل إليه القيام بما يلي(( المتطوعينمنسق ))أو (( المتطوعين

 (.ملحقال  نموذجالأنظر ((  )طلب المتطوع)) اسمإعداد نموذج خاص بالمتطوعين يطلق عليه  . أ 
 مع لدراستهاوتسليمها لمسق المتطوعين ، بتعبئتها يقومونو ، تطوعون يعطوا النماذجمعندما يتقدم ال. ب

 .لهم المطلوبةقديم التوضيحات ت
 .المتطوعينبعد ذلك يحدد المنسق مواعيد مقابلة  .  ج
 .المنسق بمقابلة المتطوع والترحيب به يقوم .  د 
 .يراجع المنسق الطلب مع المتطوع .هـ
نا هو اهتماماته  عنمثل لماذا تريد التطوع معنا؟ و ، المنسق بعض األسئلة األساسية إلى المتطوع يوجه .  و

 .المحرجةتجنب األسئلة 
 النشرات ونشاطاتها وعلى المنسق أن يوفر الجمعيةيصطحب المنسق المتطوع في جولة على أقسام  . ح

 .عن الجمعية إن وجدت التوضيحية
 كان المتطوع يصلح للعمل أم ال؟ إذاأن يذهب المتطوع يقوم المنسق بتحديد ما  بعد .  ط

 
 :للعمل وبين موافقة المؤسسة تجرى األعمال التالية وعالمتطحدث التوافق وهو رغبة  إذا

 .بدء العمل وقتيجري المنسق اتصاال مع المتطوع من أجل تحديد  .5
 .العاملين المؤسسةيقوم المنسق بتعريف المتطوع على أفراد و طاقم  .2
 .يوضع بعد ذلك برنامج تدريبي للمتطوع .3

 
 :لهم الالزمةيبية توجيه المتطوعين والمهارات التدر  :ثالثاا 
 .التوجيه يعطى لكل متطوع .  أ    
 .المتطوعون التوجيه عدة مرات في السنة يعطى . ب    
 (.ورقة منفصلة)يعطى المتطوع مفكرة التوجيه  . ج    
رشاديقوم موظف خاص بتعليم و  .  د     جمع ، االستعالمات)المتطوع بكل ما يتعلق بقطاع عمله مثل  ا 

 (.الخ.....ة الحاالت دراس، التبرعات
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، تقديم التنوير هنا وينبغي، عن األسئلة التي يحتاج إليها المتطوع يجيبالموظف الخاص هذا يحب أن  .هـ    
، سيئا   نفسيا   في بادئ األمر صراعا   لديه ذلك أنه قد ينشأ المتطوعودعم الصراع النفسي لدى ، واإلرشاد
ولهذا ينبغي مساعدته على تخطي هذه ، ي بداية األمرالمتطوع عمل شيء ف يستطيعوقد ال  وخجال  
 .وواجباتهوتشجيعه على المقاومة وتقبل التحدي وبعد ذلك يقوم بمهامه ، بسهولة المرحلة

 
 :حفظ المعلومات :رابعاا 
واألعمال التي قام بها في سجالت ، عمل المتطوع ساعاتفي الجمعية المعلومات والبيانات المتضمنة  تحفظ
 .المنسقإشراف المنظم و ب، منظمة

 
 : تقدير ومكافأة المتطوعين :خامسا

ويقضي مدة ، أكثر تشجيع المتطوع لكي يبذل نشاطا   علىاألمر هذا في غاية األهمية ألنه يساعد من جهة  إن
ويتم في العادة تقدير ومكافأة . أخرى على تشجيع إقبال متطوعين آخرين جهةويعمل من ، أطول مع الجمعية

 :خالل طرق منها منالمتطوع 
 .العامة الجمعيةواجتماعات ، دعوتهم إلى حفالت ولقاءات خاصة .5
 .لجهودهم تقديرا  دعوتهم كضيوف شرف وتقديم شهادات وجوائز  .2
ومد يد العون والمساعدة في أي مشكلة  المتطوعينمساعدة المتطوع من قبل الجهاز العمل ومنسق  .3

 .يمكن أن تظهر للمتطوع
 .الدعم واإلرشاد المتواصل للمتطوعتقديم  .4

 
 توجيه المتطوع مفكرة

 :بالنسبة للمتطوع ومن هذه التوضيحات هامةتشتمل هذه المفكرة على توضيح جوانب و 
 .أهدافها، لمحة عن تاريخ تأسيسها، ما هي الجمعية .  أ

 .لمحة عن أسباب وجود الجمعية في المنطقة . ب
 .قسم فيهاأقسام الجمعية وطبيعة عمل كل  . ج
 .الجهاز العامل في الجمعية . د
 .الدور الذي تلعبه الجمعية في خدمة المجتمع المحلي . هـ
 .الخدمات التي قدمتها الجمعية . و
 .الخدمات اإلجماعية المطلوبة . ز
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 دور المتطوع؟ هو ما
 .دور المتطوع كشخص يمكن استخدامه في المستقبل.  أ

 .جرأبدون دور المتطوع كشخص يعمل  . ب
 .دور المتطوع كشخص مساعد من المجتمع المحلي . ج
 .المتطوع كشخص مهتم دور.  د 

 
 المتطوع ؟ كيف ننظر إلى المتطوع ؟  من توقعاتنا
 . المتطوع احترام . أ

 .المتطوع ليس من الجهاز الوظيفي . ب
 .التعاون المطلوب . ج
 .العمالء احترام . د 
 .الخدمات . هـ
 .لدوام وكتابة التقاريرا احترام .  و
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 للمتطوع الوظيفي الوصف
 

 المؤهالت المطلوبة الواجبات المهنة

 استعالمات
أية ، تحية الزوار، أخذ الرسائل، التلفون إجابة

 .مالحظات أخرى

و قادر ، مكتبية أساسية مهاراتو  مبادئ
 .على التعامل مع الجمهور

 

 .واجبات التلفون، الطباعة، الملفات حفظ موظف مكتبي

 
 .عمــل المكتبيفــي ال أساسية مهارات

 

 سائق
إرسال بريد ، جمع موظفين، مساعدات توزيع
 .الخ......

 

أمين و ، المنطقةمعرفة في ، سياقة رخصة
 .يعتمد عليه

 

 .وتجهيزها وجمع الرسائـل  الرسائل تغليف عامل بريد

 
 .مرتب، نظيف، دقيق

 

عاملون أيام 
 العطل

تجهيز ، إعداد المكاتب، ( التلفونات) على  رد
 .المساعدات العينية وتغليفها 

 

 االستعداد لديهمنظم ، ليهيعتمد ع، أمين
 .للعمل مع اآلخرين ويتبع التعليمات

 
للعمل مع  االستعدادلديه ، عليهيعتمد ، أمينبحمالت لجمع التبرعات و  القيامعلى  قادر جامع أموال
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 .ناشر، األصناف قادر على بيع بعض

 
 .فريق

 

مشرف نشاط 
 شبابي

و ، على نشاطات الشباب اإلشرافعلى  قادر
 .توزيعهم على أعمال مختلفة

 

وقادر على  الشبابخلفية عن العمل مع  لديه
 .صبور يتحمل المواقف الصعبة، التنظيم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طلب المتطوع نموذج
 

 :                    السم
 

 :                     العمر
 

 :                   العنوان
 

 : ..................... رقم تلفون العمل: ....................         تلفون المنزل رقم
 

 :         التعليمي المستوى
 

 :             الحالية المهنة
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 :            السابقة المهنة

 
 :      والتدريب  الخبرات

 
 :    و مهارات اهتمامات

 
 ؟لماذا تريد أن تتطوع

 
 التي تستطيع أن تتطوع فيها؟ األيام

 
 بي بواسطة؟ التصالالحالت الطارئة يمكن  في
 

 :التي ترغب القيام بها  األعمال
 

 المتطوع توقيع
 
 
 


