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معايير تقييم المتطوعين
ما هي معايير المتطوع الفعال ؟

المستويات الثالث من المهارات
كيف يكون تطوعي مؤثرًا ؟

المهارات الشخصية
الصفــات  وهــي  الشــخصية  مهــارات 
بهــا  تتســم  الــي  الســلوكيات  أو 
)القيــادة،  مثــل  املتطــوع  شــخصية 
،اإلبــداع  اجلماعــي  العالقات،العمــل 

والتفــاين(. االنضبــاط  واالبتــكار، 

المهارات المهنية
اكتســبها  والــي  مهنيــ�ة  مهــارات 
عملــه  أو  دراســته  خــالل  مــن  املتطــوع 
مثــل املهندســن واألطبــاء واملصممــن 
واملعلمــن,  واملحاســبن  اجلرافيكــس 
حيــث يوظــف تلــك املهــارات يف مجاالت 
تطوعيــة مشــابهة )تطــوع متخصــص(.

مهارات المهمة التطوعية
مهــارات الوظيفــة التطوعــي الــي تمكنــه 
مــن أداء مهامــه مثــال : ) التدريــب علــى 
مهــام القبــول والتســجيل للمســتفيدين 

مــن خدمــات منظمــة إغاثيــ�ة(.

التمكن من 
املهام

التواصل 
والتنسيق

مقاومة 
الضغوط

املعرفة 
العامة

السلوك 
والتصرف

الفاعلية 
واالجناز

روح
الفريق

التقيد
باألنظمة

معرفة املهام 
واألهداف



سمات المتطوع الخمس
مؤمن

اإليمان بالقضية التطوعية 
واإلخالص يف العمل لدعم 

الشرحية املستهدفة.

مبادر
محفز ذاتي�ا ولديه روح 

املبادرة واحلماس للقيام 
باملهام التطوعية ويشجع 

اآلخرين.

ملتزم
ملزتم بالسياسات 

والتعليمات ودوره التطوعي 
و متواجد عند احلاجة 

ويراعي األعراف والنائقة 
االجتماعية

منجز
ــ�اجئ  ــق النت ــى حيق ــه ح ــز بعمل ــه ويرك ــوكل ل ــام امل ــز امله ينج

املطلوبــة بتنظيــم وتمكــن عاليــن.

متعاون
متعاون ويتفهم املتغريات والتب�اين يف أنمط الشخصيات 
ويدعم فريق عمله ويتمتع باملرونة واإلنصات والتسامح.

عوامل استدامة التطوع

كيف اختار البيئة التطوعية ؟

ــث  ــب أن نبح ــتدامة جي ــة واس ــر فعالي ــوع أك ــل تط ــن أج م
علــى البيئــ�ة املناســبة ســوا يف املنظمــة أو الفريــق التطوعــي 
ــل  ــز بالعوام ــي تتم ــة ال ــة التطوعي ــوع الفرص ــى يف ن أو ح

ــة : التالي

المالئمة
مدى مالئمة األنشطة والفرصة 
التطوعية لنظام حياتن�ا العائلية 

والعملية والدراسية وإمكاني�ة 
إحداث توازن ال حيل بكافة اجلوانب 

من حولنا.

اإليمان 
مصداقية املنظمة وعدالة القضية 

الي نتطوع بها وأهمية الشرحية 
املستهدفة لنا كمتطوعن.

العائد 
مــن  واجلــدوى  املــردود  وضــح 
عملنــا التطوعــي وبيــ�ان تأثــريه علــى 
بقدرتــه  وإحساســه  املســتهدفن 
علــى إحــداث فــرق اجيــايب وحصولــه 

مضافــة كقيمــة  جانبيــ�ة  عوائــد  علــى 

التقدير 
ــتفيدين  ــن املس ــدر م ــي مق ــا التطوع ــأن عملن ــنا ب إحساس
ــه ــا ومجتمع ــوع به ــي يتط ــة ال ــة واملنظم ــاب الصل وأصح

المتعة 
جاذبيــ�ة ومالئمــة املهــام التطوعيــة املســندة لــه، متعــة 
املشــاركة مــع فريــق العمــل وبنــ�اء العالقــات مــع اآلخريــن.

معايير إدارة التطوع في المنظمات
ما هي المنظمة األنسب للتطوع ؟

االعتراف
بــدور  الداريــة  مســتوياتها  جبمــع  املنظمــة  اعــراف 
ــطها ، وان  ــم يف أنش ــراكهم ودمجه ــة إش ــن وأهمي املتطوع
ــن  ــر املتطوع ــث يعت ــة حي ــة املنفع ــة تب�ادلي ــوع عملي التط
عنصــر أســايس مــن أصحــاب املصلحــة املعنيــن خبدماتها، 
وصناعــة  الراجعــة  التغذيــة  يف  املتطوعــن  يشــارك  وان 

القــرار يف املجــاالت ذات الصلــة.
النشر

تقــوم املنظمــة بالتعريــف عــن نفســها وخدماتهــا ونشــر 
وتشــجيع  املحلــي  املجتمــع  يف  التطوعــي  العمــل  ثقافــة 
ــوات  ــات والقن ــة املعلوم ــة كاف ــوع وإتاح ــى التط ــراده عل أف
الفــرص  يف  واالشــراك  بالتســجيل  املتطوعــن  لتمكــن 
التطوعيــة وإيضــاح سياســتها وإجراءاتهــا اخلاصــة بــإدارة 

التطــوع واملوظفــن ذوي الصلــة.
التيسير

ــا  ــوع وظيفته ــص إلدارة التط ــة متخص ــدة إداري ــود وح وج
التعريــف واالســتقطاب والتســجيل وتوفــري املتطوعــن 
وربطهــم بالفــرص التطوعيــة داخــل املنظمــة وخارجهــا 

وحفــظ وحتديــث ســجالت املتطوعــن.
التمكين

التوظيــف األمثــل للمتطوعــن عــر تطبيــق آليــات لســجل 
وتوزيــع وتوظيــف املتطوعــن وتوفــري الفــرص التطوعيــة 

املالئمــة وحتديــد أدوارهــم فيهــا. 
التقدير

ــز ،  ــات التحف ــا آلي ــم ومنه ــة للتقديــر والتكري ــر منظوم توف
تســجيل الســاعات ، إصــدار الشــهادات واإلفــادات جبهــود 
املتطوعــن ، التكريــم الداخلــي واخلــاريج وإبــراز النمــاذج 

ــزة. املتم

الحماية
املتطوعــن  خصوصيــة  وحفــظ  اآلمنــة  البيئــ�ة  تهيئــ�ة 
وتوفــري   ، مســبق  بــإذن  إال  مشــاركتها  وعــدم  وبي�اناتهــم 
إجــراءات األمــن والســالمة والتأمــن واحلــرص علــى عــدم 

توجيههــم ملنظمــات أو مناطــق خطــرة أو مشــبوهة


