
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

واختٌار، بغرض أداء  أو خبرة معٌنة، والذي ٌبذل عن رغبة أنه "المجهود القائم على مهارة
ٌخدم اهداف الجمعٌة الخٌرٌة بمحافظة  ودون توقع جزاء مالً بالضرورة"  واجب اجتماعً

دون فرض أو إلزام سواء أكان بذالً مادٌاً أم عٌنٌاً أم بدنٌاً أم فكرٌاً ودافع ذلك ابتغاء  سمٌراء 
ار وٌكون برغبة واختٌ والذي ٌبذل عن رغبة مرضات هللا تعالى .. وكل منا ٌتطوع فً مجاله

 . داخلٌة منا

  

 من حقك كمتطوع أن :

 سمٌراء جمعٌة الخٌرٌة بمحافظةتشعر إن جهودك تساهم فعلٌا فً تحقٌق أهداف ال. 
 لضرورٌٌن إلنجاز مهمتك ؟تتلقى التوجٌه والتدرٌب واإلشراف ا 
 تتعلم كٌفٌة تحسٌن مهارتك فً العمل الذي تقوم به . 
  جمعٌة الخٌرٌة بمحافظة سمٌراءالمع جمٌع فرٌق العمل فً تتعامل باحترام. 
 جمعٌة الخٌرٌة بمحافظة سمٌراءتتوقع إال ٌضٌع وقتك بسبب سوء التخطٌط فً ال 
 . تسؤل األسئلة وتقدم االقتراحات بخصوص العمل الذي تقوم به 
 . تحظى بالثقة واالئتمان على المعلومات السرٌة الضرورٌة للقٌام بعملك 
 . تنال التقدٌر على العمل الذي قمت به 
 . تعطى إثبات أو تقٌٌم خطى لعملك الذي قمت به إذا طلب منك ذلك  

    

 جمعٌة الخٌرٌة          ال التً تقوم بها فً األنشطة والفعاالت التطوعٌة  المشاركة
 بمحافظة سمٌراء

 العمل فً فرٌق واحد . 
 احترام اآلخرٌن 
 تنفٌذ أوامر المسئولٌن  
 العمل بكل جدٌة ونشاط 

  



 

 

 : هذه بعض اآلثار اإلٌجابٌة للتطوع

 - .كسب األجر والثواب فً الدنٌا واآلخرة 
 - حل المشاكل والمعضالت وخاصة وقت األزمات  . 
 - .التآلف والتقدٌر بٌن الناس، ومعالجة النظرة العدائٌة أو التشاإمٌة تجاه اآلخرٌن والحٌاة 
 - .التكافل والتعاون بٌن أفراد المجتمع 
 -  التفاعل والتواصل مع اآلخرٌن والحد من النزوع إلى الزٌادة من قدرة اإلنسان على

 الفردٌة وتنمٌة الحس االجتماعً.
 -  ٌَّة ورفع عقلٌة الشح وتحوٌلها إلى عقلٌة الوفرة والكسب األعظم مصداقاً تهذٌب الشخص

 ( ومن ٌوَق شحَّ نفسه فؤولئك هم المفلحون) لآلٌة الكرٌمة
 - حسٌن مهارات ٌمتلكها.العمل التطوعً ٌتٌح لإلنسان تعلم مهارات جدٌدة أو ت 
 -  ، زٌادة وتحقٌق الشعور بالرضى عن الذات ، والتخلص من االكتئاب ، وتهذٌب النفس

 دور إٌجابً فً المجتمع واالحساس بتؤدٌة
 - شغل وقت الفراغ بما ٌعود بالفائدة والمنفعة للغٌر وللنفس 
 - . مساعدة اآلخرٌن 

  

 تدرٌب مجال ال 
 . المساعدة فً اٌصال وتوزٌع المساعدات العٌنٌة 
 طبٌة وتقدٌم الرعاٌة الطبٌة للمستفٌدٌن .المجاالت ال 
 المجاالت اإلدارٌة 

  

 التخطٌط .1
 التعاون .2
 اإلخالص .3
 التفانً والصبر .4
 الصدق .5
 ألوامرالطاعة وتنفٌذ ا .6
 النظام .7
 االنضباط .8
 األمانة .9



 

 ما هو العمل التطوعً؟

أم  -وخدمه اآلخرٌن -ماذا ٌرٌد المتطوع أثناء عمله التطوعً؟)األجر من هللا .1
 وغٌرها( -شهرة -ومكاسب مادٌه  مصلحه

 الجماعً( –أمثلة للعمل التطوعً.) الفردي  .2
 أقسام العمل التطوعً.)من حٌث الوقت ؛وحالة االحتٌاج(: .3
حاالت العمل التطوعً : على مدار السنة :أعمال مستمرة فً خدمة المجتمع، وقت  .4

 الكوارث واألزمات :فً الحاالت الطارئة
 مراحل العمل التطوعً .5
 خطوات التسجٌل والمشاركة فً العمل التطوعً .6
 التنظٌم الهرمً فً العمل التطوعً .7
 مشكالت تواجه المتطوع أثناء القٌام بالعمل التطوعً .8
 صفات المتطوع .9

 أخرى..... .11

 

 أوالً : الحواجز النفسٌة المانعة من التطوع : 
 الخجل ) الرهاب االجتماعً (.-1
 .  االعتقاد بعدم وجود مهارة احتقار الذات  -2
 انعدام أو ضعف الدافع الذاتً. -3
 ٌجابٌة.عدم إدراك أهمٌة العمل التطوعً وآثاره اإل -4
 الخوف من المستقبل ) انخفاض الدخل واالنشغال بتؤمٌن دخل إضافً ( -5
 الخوف من الفشل. -6
 الخوف من تحمل المسئولٌة. -7
 ضعف أو انخفاض الشعور باالنتماء للمجتمع. -8
 األنانٌة المفرطة ) التطوع ٌنمً مبدأ تفضٌل روح الجماعة على المصلحة الفردٌة ( -9

 عدم الشعور بالمسئولٌة عن الغٌر. -01
 عدم الثقة بالمإسسة الخٌرٌة -00
 تعارض العمل التطوعً مع المفاهٌم الثقافٌة واالجتماعٌة للمتطوع. -02
 عدم وضوح أهداف المإسسة. -03
 عدم استٌعاب المتطوع ألهداف المإسسة. -04
 الشعور بعدم االحترام داخل المإسسة. -05
 عدم توافق مهام المإسسة مع شخصٌة واستعدادات المتطوع. -06
 عدم الشعور بالتحدي. -07
 العقبات اإلدارٌة. -08
 طول فترة التطوع. -09
 شعور المتطوع بعدم ثقة المإسسة به. -21
 عدم جدٌة المإسسة فً التعامل مع المتطوعٌن. -20
 النظرة االجتماعٌة للتطوع. -22
 . انعدام القدوات -23



 

نشر ثقافة التطوع من خالل األنشطة التثقٌفٌة والتوعوٌة لجهات الخدمات الدٌنٌة  -1
 . والتعلٌمٌة والتربوٌة واالجتماعٌة واإلعالمٌة

تنشئة األبناء تنشئًة اجتماعٌة سلٌمًة من خالل قٌام وسائط التنشئة المختلفة ) األسرة ،  -2
متكامل الجوانب فً غرس قٌم التضحٌة واإلٌثار وروح المدرسة ، اإلعالم ( بدور ُمنّسق و

 . العمل الجماعً فً نفوس الناشئة منذ مراحل الطفولة المبكرة
 ل مفهوم العمل التطوعً بإدراجه ضمن مناهج التعلٌم.تؤصٌ -3
، والتعلٌم الجامعً  تخصٌص ساعات من أوقات الطلبة فً المراحل النهائٌة للتعلٌم العام -4

 . للمشاركة فً العمل التطوعً
ون بها ، مما إخضاع المتطوعٌن لدورات تدرٌبٌة فً المجاالت التطوعٌة التً ٌكلف  -5

 : ٌحقق
 جذب المتطوع إلى المإسسة. - أ

 استمراره متطوعا ألطول فترة ممكنه. - ب
 استغالل طاقاته بشكل أفضل. - ت
 تعمٌق خبراته. - ث
 . رفع إنتاجٌته - ج
 إكسابه مهارات جدٌدة. - ح
 المإسسة.تعرٌف المتطوع بؤهداف ومهام وتطلعات  -6
 . إبراز القدوات االجتماعٌة المساهمة فً األعمال التطوعٌة  -7

 

 
 . تكلٌف المتطوع بؤعمال تتفق وامكاناته وقدراته -1
فسٌة ، استثمار تعرٌف المتطوع بالفوائد التً سٌحققها من عمله التطوعً ) راحة ن -2

 مواهبه ، القدرة على التعامل مع اآلخرٌن ، استمتاع ، توسٌع مداركه ، صداقات جدٌدة (
ٌفٌة للمتطوعٌن من موظفً الدولة ) تعوٌض اإلجازة ، العالوة السنوٌة ، إٌجاد حوافز وظ -3

 الترقٌة ، الخدمة (
 . من خالل تعرٌف المتطوع باألجر المترتب على عمله التطوعًتعزٌز الحوافز اإلٌمانٌة  -4
ائل تخفٌف األحكام تنظٌم التشرٌعات القانونٌة لجعل العمل التطوعً جزء من وس -5

 . القضائٌة
 . مراعاة رغبات المتطوع وظروفه الخاصة فً تحدٌد وقت وزمن التطوع -6
 . إبراز التجارب التطوعٌة الممٌزة فً العدٌد من المإسسات الخٌرٌة -7
التركٌز فً األنشطة التطوعٌة على البرامج والمشروعات التً ترتبط بإشباع االحتٌاجات  -8

 ، األساسٌة للمواطنٌن األمر الذي ٌساهم فً زٌادة اإلقبال على المشاركة فً هذه البرامج
 . شعور المتطوع بان جهده فً صلب عمل المإسسة ولٌس على هامشها -9

 . الشفافٌة فً عمل المإسسة وأال ٌكون لها أهداف سرٌة أو غٌر معلنة -01
االعتراف الدائم بإنجازات المتطوع وعطاءاته من خالل خطابات الشكر والتقدٌر ،  -00

 . والثناء المباشر فً المناسبات العامة
 األولوٌة فً التوظٌف وبخاصة فً الوظائف الموسمٌة . -02
التخطٌط لعمل الوحدة من خالل استشارته وإتاحة الفرصة إلبداء إشراك المتطوع فً  -03
 . رأٌه
 . ن أن تعٌق المتطوع عن أداء عملهإزالة العقبات اإلدارٌة والفنٌة التً من الممك -04



 . وضوح الواجبات والمسإولٌات المطلوبة من المتطوع -05
 . المساندة واإلرشاد والتوجٌه للمتطوع أثناء عمله -06
 وضوح المرجعٌة ) المسإول المباشر ( -07

  

  

 أخً المتطوع الكرٌم؛ السالم وعلٌكم ورحمة هللا وبركاته ؛وبعد

فً وحدة العمل التطوعً أن تتقدم لكم بالشكر  ممثلة  جمعٌة الخٌرٌة بمحافظة سمٌراءالٌسر 
لى جمٌع أصنافها العمٌق، الهتمامكم بتقدٌم الخدمات التطوعٌة، لكل من هم فً حاجة لها، ع

الختٌاركم لها هً لتكون النافذة التً تمدون من  وعرفناهاوضروبها، وأن تعّبر عن تقدٌرها 
 دٌكم الكرٌمة لمعونة كافة شرائح المجتمع المعنٌة بذلك، فً هذا البلد الطٌب المبارك.خاللها أٌ

سً الستمرار العمل الخٌري والتعاون فً المجتمع، وهناك إن العمل التطوعً هو العماد األسا
العدٌد من الفرص السانحة والمتاحة للمتطوعٌن فً شتى مجاالت الرعاٌة االجتماعٌة، بدأً من 

التطوع فً ساعات معدودة خالل األسبوع، إلى االشتراك فً قوافل التطوع المستمرة على 
ج المتعددة بالمشاركة فً تقدٌم وتنفٌذ المهام مدار العام. ٌقوم المتطوعون فً هذه البرام

الموزعة علٌهم كفرق منتظمة بآلٌات واضحة، لتحقٌق رسالة الجمعٌة، والتً تتمثل فً تقدٌم 
 خدمات عدة للمجتمع فً باقة متكاملة من األعمال المقننة.

العمل التطوعً، إٌماناً بقدرات المتطوعٌن  جمعٌة الخٌرٌة بمحافظة سمٌراءالتدعم 
رها على وكفاءاتهم، وٌقٌناً أن المتطوعٌن هم المصدر فً تقدٌم الخدمات التً تعتمد فً جوه

العنصر البشري، والجمعٌة تفتح أبوابها للمتطوعٌن والترحٌب بهم، وتطلب من الجمٌع بؤن 
ٌكونوا متفاعلٌن ومبدعٌن، فؤنتم تمثلون الجمعٌة فً العمل والتطوٌر واالستفادة من التجارب 

 المٌدانٌة.

 لخٌرٌة بمحافظة سمٌراءجمعٌة االمسإولٌات المتطوعٌن للعمل فً 

.االلتزام بالقٌم اإلسالمٌة ،ثم بؤنظمة وقوانٌن الجمعٌة، وعدم الخروج على القوانٌن وأنظمة 0
 الدولة العامة.

.الحفاظ على المظهر الجٌد كواجهة الجمعٌة، فالمتطوع ٌمثل الجمعٌة فً أعٌن أصحاب 2
 ت المجتمع.العالقة من سائر طبقا

. االلتزام بالزي الرسمً، وااللتزام بؤوقات وواجبات العمل الموكلة إلٌه ،كما فً عقد العمل 3
 فً.والتوصٌف الوظٌ

.عدم التحدث باسم الجمعٌة، أو اإلدالء بؤي حدٌث ألي جهة إعالمٌة خاصة أو عامة إال بإذن 4
لجمعٌة، وتوجٌه من ٌطلب منه أي معلومات عن الجمعٌة وأعمالها كتابً موقع من مدٌر عام ا

 الى القنوات الصحٌحة لذلك، ممثلة فً اإلدارة اإلعالمٌة.

 .التفانً فً العمل مع الحرص على الجودة واإلتقان ،واكتساب رضا المستفٌدٌن.5

تطوعً الخاصة بالجمعٌة، وتوقٌع عقد التطوع .اإلطالع على وثٌقة وشروط وأحكام العمل ال6
 واجتٌاز التدرٌب التؤهٌلً.



اٌة العمل التطوعً ودورات تدرٌبٌة . ٌحصل المتطوع على برنامج تدرٌبً تؤهٌلً فً بد7
 وتطوٌرٌة أثناء فترة عضوٌته .

 باسم جمعٌة نماء. .ٌحصل المتطوع على شهادة التطوع فً أي مجال شارك فٌه8

 . ٌحصل المتطوع على شهادة بمستوى أعلى كل سنة.9

 

 المخصص وتعبئة نموذج التسجٌل للجمعٌة لتسجٌل بالحضور تبدأ مرحلة ا . 
 لة على برٌد المتقدم للتطوع اإللكترونً بالموافقة على تقوم وحدة التطوع بإرسال رسا

تسجٌله ،وانضمامه لفرٌق األعمال التطوعٌة بالجمعٌة، وفً هذه الرسالة ٌتم تحدٌد موعد 
 .حضور المتطوع إلدارة الجمعٌة 

  تقوم وحدة التطوع بعمل مقابلة شخصٌة لكل متقدم للمشاركة فً األعمال التطوعٌة ،ٌتم
،وكذلك الوقت  من خاللها تحدٌد مالئمة المتطوع للمجال الذي اختاره أو ٌرشح لمجال آخر 

 ٌلً: وماهٌة العمل ومواصفاته، ومن خالل المقابلة ٌتضح ما

 .قٌاس مدى جدٌة المتقدم 
  واستعداده للعمل التطوعً.قٌاس مدى االنضباط 
 .ترسٌخ مبدأ روح االنتماء عند الشخص المشارك للعمل 
 .االتفاق على قٌم العمل التطوعً ،من خالل التعاون والنظام ودقة تنفٌذ المهمة 
 . دراسة الصفات الشخصٌة للمتطوع 
 رسمٌة )من الهوٌة وغٌرها(.مطابقة األوراق ال 

 والهدف من هذا اللقاء:

  المتطوع على بٌئة العمل التطوعً.تعرف 
 .استعراض البرامج ومجاالت التطوع 
 .تبٌٌن المشروعات التطوعٌة وأنشطة المتطوعٌن 
 .ًالتعرف على رإٌة ورسالة وأهداف العمل التطوع 
 ٌمً.آلٌة العمل التطوعً وفق الهٌكل اإلداري والتنظ 

 

 



 ٌلً: ٌتم تسلٌم المتطوع استمارة لٌسجل فٌها ما

 ل التطوعٌة .الوقت المناسب للمشاركة فً األعما 
 .المجال الذي ٌرغب التطوع فٌه ،ثم العمل التنفٌذي المحدد المرغوب 
 .ًالمكان الذي ٌناسب العمل والوقت المسجل سابقا 
 ،تسجٌل كل مشاركة للمتطوع وحساب الساعات التطوعٌة  

  ٌقوم المتطوع بقراءة العقد، ثم بالتوقٌع علٌه ،وٌتم من خالله تحدٌد األعمال التطوعٌة
 التً سٌشارك فٌها ،وفً أي مجال.

 ٌلً: الهدف من الدورات التدرٌبٌة ، تعرٌف المتطوع ما

 .التعرف على الفرٌق الذي ٌعمل من خالله 
 .اإلدارة والمرجعٌة التً ٌتبع لها أثناء العمل 
 معهم أثناء تنفٌذ مهام العمل. أعضاء الفرٌق الذي ٌتعاون 
 .توضٌح أهداف المشروع الذي ٌتطوع لتنفٌذه 
 .مراحل وخطوات التنفٌذ ،وآلٌات االستالم والتسلٌم والوقت المحدد 
 .طرح العواقب والصعوبات والتحدٌات المتوقعة وطرق التغلب علٌها 
 ٌم الفرٌق التطوعً األدوات واالحتٌاجات والبطاقات والزي الرسمً.تسل 

  

 بعد التجهٌز لكل فرد من أفراد العمل التطوعً ،ٌتم:

 .تحدٌد الوقت ، تحدٌد المكان 
 . تحدٌد اآللٌة 
 .تحدٌد المدٌر المسئول 

 التطوعً ،وهللا الموفق.ثم االنطالق فً العمل 

  

بعد توقٌع المتطوع على وثٌقة العمل التطوعً فإنه ملزم بكل ما ورد فً هذه الالئحة من    
 واجبات ومهام ومسإولٌات ..



  

وٌحق للمتطوع الرجوع له   تم اعتماد نظام حوافز فً وحدة التطوع وهو المعمول به
 والمطالبة بما ورد فٌه .

  

ضمن قوائم الرسائل لتصله بعد اعتماد تسجٌل المتطوع فً قوائم التطوع بالوحدة ٌدرج رقمه 
 رسالة المبادرات والبرامج حسب رغباته التً سبق له تسجٌلها ..

 ور :وٌكون عمل الوحدة على ثالثة محا

 تنفٌذ المشارٌع المدرجة ضمن خطة إدارة المشارٌع وبرامج التطوع والمزمنة مسبقاً . .1
 التدخل السرٌع فً حال األزمات والكوارث ال قدر هللا . .2
 المشاركة فً المناسبات الرسمٌة واالجتماعٌة وملتقٌات التطوع . .3
 لمبادرات التً تتبناها الجمعٌة وتتطلب مشاركة فرٌق التطوع .ا .4

اعات التطوعٌة وعدد فً نهاٌة كل عام ٌتم تكرٌم فرٌق التطوع بعد تسجٌل عدد الس
 المتطوعٌن وذلك بحسب حوافز الوحدة .

                                              
 
 

 رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية بمحافظة دميراء                                               
                  

  محمد بن دالم بن مانع الذبر مي                                                

 

 

 

 

 

 

 


