
  
 

 
 

  

 

طوع   
اسة  إ  دإرة  الت   سي 

 متهيد :  

 : تعريف العمل التطوعي  

ه  
ّ
: ُيعرف العمل التطوعي عل أن ُيعرف العمل التطوعي بعدد من التعاريف، منها ما يلي

ي القيام بالخير  
شّجع عل المبادرة ف 

ُ
ي ت
 تتكون من األخالقيات، والمبادئ، والقيم الت 

ٌ
منظومة

رين، ويكون من خالل جلب النفع، أو درء الذي يتعدى نفعه الذات ليصل إىل اآلخ

 التطّوع يكون دون إكراه أو إلزام,
ّ
ي يقوم بها   المفاسد، ومن الجدير بالذكر أن

هي الخدمة الت 

ي المجتمع، من خالل  
أشخاص متطوعون أو هيئات اتجاه بعض األشخاص المحتاجير  ف 

الذي يقوم به  مساعدتهم عل التخلص من مشاكلهم دون أخذ أي مقابل .وان  الجهد  

ل المسؤولية   اإلنسان اتجاه المجتمع الخاص به، دون الحصول عل ُمقابل، من أجل تحمُّ

ي إرضاء الدوافع اإلنسانية والمشاعر الداخلية اتجاه المجتمع
 . الخاصة ف 

 من هو املتطوع :

ة  ألداء واجب اجتماعي طواعية  دون البحث عن   هو الشخص الذي يتمتع بمهارة أو خير

ي مقابل جهده المبذولمردو 
 .  د مادي أو وظيف 

 :   فوائد العمل التطوعي 

ي تُعم جميع القائمير  به   
فوائد العمل التطوعي للفرد للعمل التطوعي العديد من الفوائد الت 

 : ، أو مجتمعات، أو منظمات غير ربحّية، وتتمثل تلك الفوائد بما يلي
ً
 سواء كانوا أشخاصا

ي ي: تعزيز التماسك يف اجملتمع -1
ساعد العمل التطوعي اإلنسان عل لعب دور ُمهم ف 

ي المجتمع، كما 
، حيث يعمل عل تحسير  نوعّية الحياة ف  ي

المجتمع الديمقراطي والمدن 

، حيث ُيعطي اإلنسان الشعور بالرضا عن   ويقوم عل تعزيز مبدأ التضامن االجتماعي
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ي حياة 
 ف 
ً
ك أثرا ي تي 

ي األنشطة الحيوية الت 
م المجتمع، كما طريق المساهمة ف 

ّ
الناس وتقد

ي شعور اإلنسان بالوالء للمجتمع، وذلك إلدراكه أهمية عملية التنمية 
 . تؤثر ف 

يساعد العمل التطوعي المشارك به عل التدّرب من أجل اكتساب   اكتساب املهارات:  -2

ي األعمال  
ي القوى العاملة، من أجل أن يؤهل نفسه للقيام ف 

المهارات واالندماج ف 

بشكل ناجح، حيث لوحظ بأن مستوى المهارات المكتسبة يزيد بشكل مستمر  المهنية 

ي األعمال التطوعية
 .  بالمشاركة ف 

ة من الدخل : الفوائد املالية -3 يعتير الدخل الناتج من األعمال التطوعّية ذا قيمة مالية كبير

ي ذلك الدخل بنسبة  
من  %3القومي بالمجتمع، حيث تساهم األعمال التطوعية ف 

 .  الدخل القومي إجماىلي 

يساعد العمل التطوعي عل التعّرف عل أشخاص : التعرف على أشخاص آخرين  -4

 .  وثقافات جديدة، والتعرف عل أشخاص يحملون رغبات أو آراء مماثلة

ي  : التحسني من الذات -5
يساعد العمل التطوعي اإلنسان عل أن تكون فرص دخوله ف 

هه الذي يناسب حياته المهنّية، مع  الجامعات أفضل، كما تساعده عل تحديد توج 

 .  زيادة ثقته بنفسه وتقديره لها

 . اّطالع اإلنسان على الفعاليات اليت تدور يف اجملتمع -6

 .مساعدة فئة الشباب على احلصول على مكانة اجتماعية يف جمتمعاتهم  -7

 :  فوائد العمل التطوعي للمجتمع  

ات  كلما تقدمت المجتمعات برزت أهمية األعمال التطوع ية بها، فقد تسببت التغير

ي تحول األعمال التطوعية الفردية إىل أعمال جماعية  
االجتماعية، واالقتصادية والثقافية ف 

ي تساعد عل تنمية  
عل شكل مؤسسات أو جمعيات، تتناسب مجاالتها مع االحتياجات الت 

 : المجتمع وخدمته، وتظهر أهمية العمل التطوعي من خالل تجسيده عدة وظائف هي 

 تساعد عل إكمال العمل الحكومي من خالل توسيع الخدمات ومستوياتها. :   -1



  
 

 
 

  

 

ها، وذلك  -2 ي من الممكن أال تستطيع الدوائر الحكومية توفير
توفر الخدمات الت 

ي تتصف بها خدمات المؤسسات التطوعية. القيام  
بسبب اليرس والسهولة الت 

 بخدمات ال تستطيع الدولة القيام بها. 

. تهيئة الطاقا  -3
ً
 اجتماعيا

ً
ية، ثم تحويل تلك الطاقات لتصبح عمال  ت المادية والبرسر

ي حياة   -4
توثيق العالقة بير  الجماعات واألفراد، وذلك من أجل إيجاد التفاعل األمثل ف 

ي تقف  
. تغيير التقاليد واالتجاهات الت  اإلنسان. زيادة كفاءة وفعالية العمل الحكومي

ي سبيل التنمية. توفير األموا
ي تساعد  عقبة ف 

ل من أجل دفعها للمشاري    ع التنموية الت 

ية المتنوعة، من أجل تأهيل وتنمية  عل خدمة المجتمع. توفير الطاقة البرسر

 المجتمع. مساعدة أفراد المجتمع عل تحقيق روح التكافل والمحبة فيما بينهم. 

ي األعمال التطوعية، مما   -5
ي تعمل ف 

يساعد  إيجاد الروح التنافسية بير  الجماعات الت 

ي 
ي تتمثل ف 

عل زيادة جودة الخدمات. حماية المجتمع من األمراض االجتماعية الت 

 المخدرات والجرائم. 

6-   .
ً
  التقليل من نسب البطالة، أو القضاء عليها تماما

    :  أهداف العمل التطوعي
 عل فوائده العديدة 

ً
 مهّما

ً
ا  مؤشر

ّ
ّ يعد  تزايد االهتمام الدوىلي بالعمل التطوعي

ّ
إن

 له العديد من األهداف عل الصعيد العام والخاص، ل
ّ
لفرد والمجتمع، ولذلك فإن

ل فيما يلي : 
ّ
ي تتمث

 والت 

 :   األهداف العامة 
  :  تحدد األهداف العامة للعمل التطوعي عدة أمور، منها ما يلي

ي المجتمع.  -1
 التقليل من وجود المشاكل ف 

 تنمية روح المشاركة داخل المجتمع.   -2

ي المجتمع.  مواجهة السلب  -3
ة ف   ية المنتشر

 .  التشي    ع من عملية التنمية -4

 :  األهداف اخلاصة 
  :  تحدد األهداف الخاصة للعمل التطوعي عدة أمور، منها ما يلي



  
 

 
 

  

 

إشباع الشعور بالنجاح لدى الشخص المتطوع، وذلك عن طريق قيامه   -1

 بعمل يقدره من حوله. 

 تحسي   المكانة االجتماعية داخل المجتمع.   -2

إشباع الرغبة بتكوين العالقات االجتماعية واالنتماء لدى الشخص   -3

 .المتطّوع

 معوقات العمل التطوعي : 

 معوقات متعلقة بالمتطوع

1-  .  عدم المعرفة بأهمية العمل التطوعي

إهمال القيام بالمسؤوليات المحددة له؛ بسبب الشعور بعدم    -2

 اإللزامية. 

 وراء طلب الرزق.  عدم وجود أوقات كافية للتطوع؛ بسبب السعي  -3

ي مؤسسات بعيدة عن مكان السكن.   -4
 عدم رغبة األفراد بالتطّوع ف 

 تعارض وقت العمل التطوعي مع وقت الدراسة والعمل.  -5

6-   . اك بالعمل التطوعي  السعي لتحقيق مكاسب شخصية من وراء االشتر

االستهتار بالعمل التطوعي والتسيب نتيجة االستغالل الخاىطء    -7

 .طوعي لمرونة العمل الت 

 : ات متعلقة باجملتمعقمعو
ي ثقافة التطوع بالمجتمع. ت -1

 دن 

االعتقاد بأن التطوع مضيعة للوقت والجهد. عدم تربية األبناء عل    -2

 روح التطوع. 

 .عدم وجود لوائح وتعليمات واضحة لتنظيم العمل التطوعي   -3

 

 العمل التطوعي يف اجلمعية :عوامل جناح 
 

.  الرغبة الصادقة من المتطوع -1   عند قيامه بالعمل التطوعي



  
 

 
 

  

 

ية.  -2 ام والتقدير المتبادل بي   المتطوعي   والهيئات والجمعيات الخت   االحتر

ات والمهارات.  -3 ي اكتساب الختر
 إدراك المتطوع ألهمية التدريب وأثره ف 

تكريم المتطوعي   وتقديم الشكر والتقدير لمن قدم خدمات تطوعية مهما كان   -4
 حجمها. 

، وآثار تلك األعمال والجهود. الدور اإل  -5  عالمي الذي يوضح إعمال وجهود المتطوعي  

إن الواقع ال يتطلب المتطوع المتفرغ الذي يعطي ُجلَّ وقته وجهوده لجمعه، ولكن  -6
ي أي صورة من الصور . 

ا وف  ً ر كل جهد ولو كان يست 
ِّ
 يجب أن نقد

 : عليهماحملافظة ب املتطوعني واستقطيف اكيف سياسة اجلمعية 

ي الوسائل اإلعالمية .  -1
 يمكن استقطاب المتطوعي   عن طريق الدعاية واإلعالن ف 

 أو عن طريق األفراد أو عن طريق المتطوعي   أنفسهم.   -2

ي المكافآت والحوافز المادية والشهادات   -3
التقدير المادي والمعنوي، المتمثل ف 

ي تمت   الم
هالتقديرية، وخطابات الشكر، إىل غت  ذلك من األمور التر  .  تطوع عن غت 

 روية اجلمعية إلدارة املتطوعني : 

تفعيل دور اإلدارة المتخّصصة بشؤون المتطوعي   مثل توجيههم إىل وجهة  -1

ها.    التطوع الصحيحة وغت 

 وجود إعالن كاٍف حول المؤسسة وأنشطتها وأهدافها.   -2

ي اختيار ما يناسب رغباته  -3
تحديد دور واضح للمتطوع وإعطائه الحرية ف 

 . وقدراته

 قيام برامج تدريب المتطّوعي   قبل تكليفهم بالعمل.  -4

 . إعطاء التقدير المناسب لجهود المتطوعي    -5

 مهام املتطوعني يف اجلمعية :



  
 

 
 

  

 

ي تنفيذ مشاري    ع الجمعية مثل   توزي    ع السالل الغذائية وكسوة الشتاء   -1
المساعدة ف 

 وإفطار الصائم ...الخ   

ي مجال الحاسب االىلي والخدمات اال -2
ونية . التطوع ف   لكتر

ي خدمة المجتمع  -3
 .    العمل مع فريق العمل لتوصيل رسالة الجمعية ف 

 

 حقوق املتطوعني : 

ي بيئة امنة وصحية •
ي العمل ف 

 .الحق ف 

ة • ي االختيار ضمن فرص متساوية غت  متحت  
 .العدالة ف 

ي   •
ي الحصول عل معلومات حقيقية ودقيقة عن مؤسسات المجتمع المدن 

الحق ف 

ي للتطوعاو قواني   العمل ال
ام بالميثاق الوطت   .تطوعي وااللتر 

 .عدم القيام بوظيفة موظف مدفوع األجر مرتبط بالوقت •

ي الحصول عل وصف لوظيفة المتطوع وساعات عمل متفق عليها  •
الحق ف 

 .لتحديد نوعها وتخصصها

ي المحافظة عل رسية معلومات المتطوع الشخصية ضمن قانون حفظ   •
الحق ف 

 .الخصوصية

الموكلة للمتطوع ان تكون متوافقة مع عمر و قدرات المتطوع  عل المهام  •

 .وتخصصه

عل طلب القبول ان يكون موقعا من قبل أولياء أمور المتطوعي   الذين تقل  •

   18أعمارهم عن 
ً
 .عاما

ي الحصول عل شهادة تطوع •
 .الحق ف 

ي  •
ي التوظيف للمتطوع ف 

 .الجمعيةمنح األولوية ف 



  
 

 
 

  

 

 واجبات املتطوعني :

ام    -1 د بها االلي   دات كتحديد نمط المشاركة والتقيُّ  :بالتعهُّ

ام بهذه  جميع المؤسسات لديها سياسات وإجراءات خاصة بها وعليك االلتر 
ها. واذا شعرت بأنك غت  قادر عل ذلك فمن   السياسات كمتطوع ما لم يتم تغيت 

 من إحداث خلل فيها
ً
 .األفضل لك مغادرة المؤسسة بدال

عاتها  االستيعاب الواضح ألهدا   -2
ُّ
ام ف المؤسسة وتطل  :بالوقت   وااللي  

 من وقت موظفيها  
ً
امه حيث أن المؤسسات تكرس جزءا عل كل متطوع تنفيذ التر 

ف عل المتطوع،   تيبات الخاصة إليجاد مشر لإلعداد للمتطوعي   وإجراء التر
 .وسيذهب كل هذا الوقت سدًى إن لم يحض  المتطوع حسب االتفاق

3-    
 
 . مواقف شخصيةعدم توريط المؤسسة ف

 .  الحفاظ  عل  رسية المعلومات الخاصة بالعمل -4
 .عدم محاولة استغالل التطوُّع ألهداف أخرى  -5

إن كافة المؤسسات لديها من المهام غت  المرغوب فيها لكن يجب عملها، فال  
ف عل   تشكو من تنفيذ مثل هذه المهام، لكن لك الحق بمناقشة األمر مع المشر

 .ت بأن المهمة الموكلة إليك غت  منطقيةعملك إن شعر 

  اإلعداد والتدريب المشاركة -6
 
 .ف

ام وبلطف -7  :عامل اآلخرين باحتر

ام وبلطف بغض النظر عن هويتهم فالتطوع   يجب معاملة كافة الناس باحتر
ي مساعدة اآلخرين

 .بالدرجة األوىل تعبت  عن الرغبة ف 

ية -8
ِّ
  العمل الذي  الِجد

 
 . المتطوِّعيقوم به والمصداقية ف

 مت حبمد الل 
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