
 الٟخٛ إدازٚ التطٕع

  :مقدمة

بفاٟل الشكس ٔالتكدٖس جلىٗع االخٕٚ ٔاألخٕات  اجلىعٗٛ األِمٗٛ الصاحلٗٛ بعٍٗصٚتتكدً 

املتطٕعني ٔاملّتىني بسضالٛ ٔدٔز اجلىعٗٛ وَ خاله جّٕدِي التطٕعٗٛ يف ادازٚ التطٕع ٔحٗح اُ 

العىن التطٕع٘ ِٕ أحد المبٍات األضاضٗٛ يف بٍاٞ اجملتىعات ٔتطٕزِا , فاجلّٕد التطٕعٗٛ تعد 

وعاٌ٘ اخلري ٔالعطاٞ وعربٚ برلك عَ صٕزٚ وَ صٕز أحد املىازضات اإلٌطاٌٗٛ املستبطٛ بكن 

ٔوَ ” التكافن االجتىاع٘ داخن اجملتىع ال ضٗىا اجملتىعات اإلضالوٗٛ , ٔوَ ذلك قٕه اهلل تعاىل 

 .تطٕع خريًا فّٕ خريلْ

  

 وفًّٕ التطٕع

لٗظ  التربع باجلّد أٔ املاه أٔ الٕقت أٔ االثٍني وعًا, لمكٗاً بعىن أٔ أٌشطٛ خلدوٛ اجملتىع

وطالبًا بْ الفسد أٔ وط٠ٕال عٍْ ابتداٞ بدافع غري وادٙ, ٔال ٖأون املتطٕع احلصٕه عمٜ وسدٔد 

وادٙ وَ جساٞ تطٕعْ, حتٜ ٔلٕ كاُ ٍِاك بعض املصاٖا املادٖٛ, فّ٘ ال تعاده اجلّد ٔالٕقت 

 . املبرٔه يف العىن التطٕع٘

  

  أِىٗٛ العىن التطٕع٘

 أ( للمجتمع

 لمىجتىع



 . يف بعض املّازات اليت حيتاجّا اجملتىعضد العجص  ( أ

 حتٕٖن الطاقات اخلاومٛ إىل طاقات وٍتجْ

 .املتطٕع وَ داخن اجملتىع ٖكُٕ أدزٝ بأبعاد املشاكن ٔكٗفٗٛ التعاون وعّا

 تعب٠ٛ الطاقات البشسٖٛ ٔاملادٖٛ ٔتٕجّّٗا حنٕ العىن االجتىاع٘

 ب( لم٠ّٗات ٔاملؤضطات ٔاجلىعٗات

 . ٘ وٍْ اهل٠ٗٛ أٔ املؤضطٛ أ اجلىعٗٛ يف عدد الٕظاٟفضد الٍكص الرٙ تعاٌ

وطاعدٚ اهل٠ٗات ٔاملؤضطات ٔ اجلىعٗات لمتعسف عم٘ احتٗاجات اجملتىع ٔتعسٖف اهل٠ٗٛ 

 لمىجتىع

الدفاع عَ األفكاز اليت تكًٕ عمّٗا اهل٠ٗات ٔاملؤضطات ٔاجلىعٗات يف اجملتىع ٔتسٔجيّا 

 . عٍٕٖٛ هلأجرب املطاٌدٚ ٔاملطاعدٚ املادٖٛ ٔامل

 .تكمٗن األعباٞ املالٗٛ

 ج( لمىتطٕعني

اكتطاب خربٚ اضتجىاز أٔقات الفساغ بطسٖكٛ دلدٖٛ ٔتٕجْٗ الطاقات الكاوٍٛ يف الكٍٕات 

 .الصخٗخٛ

إشباع الكجري وَ احلاجات الٍفطٗٛ ٔاالجتىاعٗٛ وجن إثبات الرات, الٍجاح, ٔاحلاجٛ إىل 

 . االٌتىاٞ ٔاألوَ

  



  وَ ِٕ املتطٕع

ِٕ الشدص الرٙ ٖتىتع مبّازٚ أٔ خربٚ ألداٞ ٔاجب اجتىاع٘ طٕاعٗٛ ٔاختٗازٓ لْ ال ٖكُٕ لْ أٙ 

 . وسدٔد وادٙ أٔ ٔظٗف٘ وكابن جلّدٓ املبرٔه

  

 أِداف إدازٚ التطٕع باجلىعٗٛ

تّدف إدازٚ التطٕع إىل حتكٗل عدد وَ أِدافّا اإلٌطاٌٗٛ الطاوٗٛ ٔالٍبٗمٛ, ٔذلك وَ خاله 

ٛ باألعداد املطمٕبٛ وَ األفساد ممَ هلي خربات ٔوّازات ميكَ هلا الٍّٕض بالعىن اجلىعٗ  تصٖٔد

االجتىاع٘ داخن اجلىعٗٛ مبا ٖطاعدِا عمٜ حتكٗل أِدافّا . ٔميكَ اهلدف األضاض٘ يف تٍظٗي 

عىمٗٛ التطٕع ٔتٕجْٗ جّٕد املتطٕعني, ٔٔضع اخلطط ٔالرباوج التدزٖبٗٛ الالشوٛ هلي, ٔوتابعٛ 

تكٕميّا مبا ٖضىَ االضتفادٚ وَ قدزاتّي بالشكن الصخٗح مبا حيكل األِداف اليت أعىاهلي ٔ

 .تطعٜ اجلىعٗٛ لتخكٗكّا

  

  اجملاالت التطٕعٗٛ

 العالقات العامة واإلعالم

 . املشازكٛ يف احلىالت الدعاٟٗٛ

 .املشازكٛ يف تٍظٗي املعازض التٕعٕٖٛ

 .املشازكٛ يف التػطٗات الصخفٗٛ ٌٔشس األخباز



 .املشازكٛ يف التعسٖف بأٌشطٛ اجلىعٗٛ

 ٔالدٔزات.ٔتكدٖي التدزٖب ٔالتعمي ٔالجكافٗٛ اخلدوٛ االجتىاعٗٛ 

 أِىٗٛ العىن التطٕع٘

 املشازكٛ يف التٍىٗٛ االجتىاعٗٛ ٔاالقتصادٖٛ؛ 

  ّٛتعصٖص الكٗي الٍبٗمٛ ٔاإلٌطاٌٗٛ ٔاملشازكٛ يف تٕحٗد الٍطٗج اجملتىع٘ ٔوٕاج

 الظٕاِس املط٠ٗٛ؛

  محاٖٛ الشباب ٔالف٠ات املدتمفٛ وَ الطمبٗات االجتىاعٗٛ ٔالٍفطٗٛ اليت ٖتعسضُٕ هلا

 لكُٕ التطٕع ضمٕكا ٍٖى٘ زٔح اإلزادٚ ٔالعىن العاً ٔالعطاٞ؛

 تٍىٗٛ املٕاطٍٛ ٔحتكٗل االٌتىاٞ االجتىاع٘؛ 

 حتطني وتطمبات العىن ٔتمبٗٛ وطتٕٝ اخلدوات املكدوٛ لمىٕاطٍني. 
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 .زيادة مسؤوليات وسلطات المتطوع

 .وصٖد وَ التدزٖبات املتدصصٛ .1

 .إدواجْ ضىَ ِٗكن املٍظىٛ إُ أوكَ ذلك .2

 .إشعازٓ باالٌتىاٞ لمجىعٗٛ ٔإلجناشاتّا .3

 .تكٗٗىْ دٔزٖا بالتٍطٗل وعْ لٗكف وعك عمٜ ودٝ تطٕز أداؤٓ ٔقدزاتْ .4

وعٍٕٖا بتكسميْ يف جتىع عاً لمجىعٗٛ أٔ يف حفمّا الطٍٕٙ أٔ  وكافأتْ .5

 .خاله االٌعكاد الدٔزٙ لمجىعٗٛ العىٕوٗٛ

 


