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هذا الكتاب
يقدم هذا الدليل الذي كتبه �أحد قادة العمل غري الربحي" ،تري�سي كونورز"� ،إر�شادات عملية حول الق�ضايا الأ�سا�سية يف جمال
التطوع مثل حتفيز النا�س على التطوع بوقتهم وخدماتهم والتوظيف ،وغري ذلك .ويعترب هذا الدليل احلديث والعملي الدليل
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وحتليل �شئون املوظفني ،والتوظيف ،و�إجراء املقابالت ،وفرز املتطوعني ،وتوجيه املتطوعني وتدريبهم ،و�أكرث من ذلك بكثري.
يقدم �إر�شادات عملية وحمدثة للمجاالت الرئي�سية لقيادة املتطوعني و�إدارتهم.
ي�ستك�شف النواحي القانونية للمتطوعني :كالتبعات واحل�صانات وامل�س�ؤوليات.
مت ت�صميم هذا الدليل مل�ساعدة املنظمات غري الربحية على البقاء واالزدهار من خالل ا�ستثمار جهود املتطوعني.
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كلمة مداد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى
آله وصحابته أجمعين وبعد:
فيسر المركز الدولي لألبحاث والدراسات أن يقدم هذا العمل المترجم لدليل « :إدارة
المتطوعين :استراتيجيات القيادة للنجاح» ،وذلك في إطار رسالة المركز الرامية إلى
المساهمة في النهوض بالقطاع الخيري ،من خالل األبحاث والدراسات التي تدعم بناء
القرار الخيري ،وتحقق التميز والتطور النوعي لمؤسساته وجمعياته.
ويهتم هذا الدليل بمجال التطوع الذي يمثل مرتكز ًا أساسيا من مرتكزات القطاع الخيري
التي تشهد اهتمام ًا نوعي ًا على كافة األصعدة.
وتجدر اإلشارة لما ورد في رؤية المملكة  2030عن التطوع ،حيث تضمنت الوصول إلى
مليون متطوع مع حلول عام 2030م ،مما يؤكد على اإليمان بأهميته وما يمكن أن
يقدمه من دور كبير وهام في التنمية والتطور وبناء مستقبل أفضل.
وتوفر األوقات الحالية وظروف االهتمام المتنامي الذي يشهده القطاع فرصة هائلة
للمتطوعين لتحقيق مساهمات بالغة األهمية في نوعية الحياة والخدمات اإلنسانية
في مجتمعاتهم .كما بات من الواضح أن اإلدارة الفعالة في مجال التطوع ّ
تمكن من
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كلمة مداد
ترجمة دوافع واهتمامات ومهارات المتطوعين لتقديم الخدمات اإلنسانية لآلخرين
على أكمل وجه .لذا جاء اهتمام المركز الدولي لألبحاث والدراسات بهذا الدليل الهام
الذي تمت مراجعته بالكامل وتوسيعه ،ليكون دليال متكام ً
ال لبدء برنامج تطوعي نشط
وفعاّل ومستدام.
وقد تم تصميم هذا الدليل ليالئم ك ً
ال من الحاضر والمستقبل .فهو يحاول تقديم المنظور
المفيد والتوجيه السليم للقضايا الحالية ،وكذلك بذل كل ما ّ
يمكن من توقع وتغطية
لتلك االتجاهات والقضايا والتطورات التي تنتظر هذا المجال المهم من مجاالت التطوع،
وتم وضع محتويات الدليل وفصوله ومؤلفيها في سياق نموذج إدارة الموارد التطوعية
الذي يتمحور تنظيم الكتاب حوله.
ويتكون الدليل من أربعة أجزاء :يتناول الجزء األول منها تقييم برنامج موارد المتطوعين،
والتحليل والتخطيط ،والتقييم والتخطيط التنظيمي ،والتقييم والتخطيط التشغيلي،
ويتناول الجزء الثاني النشر االستراتيجي والتنفيذ واالنضمام ،والجزء الثالث يهتم بالنتائج
وسياقات ونماذج التقييم وأثر برامج التطوع .أما الجزء الرابع فيتكون من فصول رقمية
يمكن الوصول إليها عبر موقع الويب ،ويتضمن ممارسة تطبيقية لإلدارة ،واألخالقيات
المهنية للمتطوعين ،االحتراف واالعتماد في مجال إدارة المتطوعين .كما يتضمن الجزء
الرقمي أيضا المناصرة واإلدارة التطوعية المحلية والدولية وإدارة منظمات اإليواء.
سائلين المولى أن يجعله عم ً
ال متقبال وأن ينفع به لما فيه الخير.
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إلى فيث ريمون كونورز،
"مدير موارد التطوع"
المحبب لدي ألكثر من  50عام ًا
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مقدمة:
تقدم املنظمات غري الربحية (م غ ر) غالبية اخلدمات الإن�سانية يف الواليات املتحدة – والتي
ي�سمونها ب�شكل جماعي "جودة احلياة" .وت�ساهم الإدارة والقيادة اجليدة داخل هذه املنظمات ب�شكل
مبا�رش يف حت�سني نوعية حياة ماليني الأمريكيني .وقد كان هذا هو الهدف الرئي�س للعديد من الكتب
واملقاالت والدورات التدريبية التي مت تطويرها يف ال�سنوات الأخرية والتي ركزت على املنظمات غري
الربحية و�إدارة املتطوعني ).)1((Connors, 2012a
لقد مر �أكرث من  30عا ًما بقليل منذ ن�رش �أول كتيب عن منظمة غري ربحية (. )Connors 1980
وقد �أكد تنظيم الكتيب الذي �شارك فيه ثمانية وع�رشون م�ساهما  -ولأول مرة  -حقيقة �أنه بغ�ض النظر
عن اخلدمة العامة املحددة التي يتم تقدميها ،ف�إن املنظمات غري الهادفة للربح ت�شرتك يف �سبعة جماالت
للإدارة ،من جمع التربعات و�إىل �إدارة التطوع.
وقد جاء الق�سم يف دليل املنظمات غري الربحية الذي يغطي جميع املجاالت الرئي�سية لتنظيم و�إدارة
التطوع بعنوان" :املتطوعون :مورد ب�رشي ال غنى عنه يف جمتمع دميقراطي" .وقامت الدكتورة "�إيفا
�شندلر -رينمان" (� ،)Eva Schindler-Rainmanصاحبة الب�صرية واملوهوبة يف العديد من
املجاالت بكتابة جميع الف�صول اخلم�سة يف هذا الق�سم .وملحة موجزة عن تنب�ؤاتها الدقيقة ب�شكل
معيارا ميكننا من خالله قيا�س تقدمه ور�سم
ملحوظ يف عام  1980حول عامل املوارد التطوعية توفر
ً
اجتاهاته امل�ستقبلية:
تنب�أت "�شندلر -راينمان" ب�أن املتطوعني �سيكونون يف كل قطاع من قطاعات املجتمع عرب البالد،
و�سوف ي�ؤثرون على �صنع ال�سيا�سات والتغيريات والنمو.
�سيتم تقدمي مقررات ودورات جديدة يف كليات املجتمع واجلامعات للإداريني يف برامج املتطوعني
وكذلك للمتطوعني �أنف�سهم.
� -1أجزاء من املقدمة مبنية على مقال ن�شره امل�ؤلف عام  2010يف املجلة الدولية للإدارة التطوعية (املجلد ، 25 .رقم « .)1ب�إذن من حمرر
املجلة الدولية للإدارة التطوعية».
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�سيتم تقدير وتقييم العمل التطوعي (�ستقوم املنظمات مبتابعة املتطوعني لتمكينهم من ت�ضمني هذه
التجربة يف �سريتهم الذاتية).
�سوف يزداد حجم البحوث يف جمال القيم ودور املتطوعني يف تقدمي اخلدمات الإن�سانية.
�ستظهر هيئات تعاونية جديدة لال�ستفادة ب�شكل �أف�ضل من املوارد الإن�سانية واملادية املتاحة.
�سيتم تطوير برامج تدريبية جديدة و�سهلة ومثرية وت�شاركية للمعاونني املهنيني واملهنيني واملتطوعني.
�سيتم تطوير طرق جديدة للتعرف على املتطوعني (. )Schindler-Rainman, 1980, pp.3-7
"رمبا يكون هذا الوقت هو الأكرث �إثارة يف تاريخ الواليات املتحدة من حيث الن�شاط يف عامل
املتطوعني" -هكذا اختتمت الدكتورة "�شندلر -رينمان" منظورها الواعي" .توفر هذه الأوقات فر�صة
هائلة للمتطوعني لتحقيق م�ساهمات بالغة الأهمية يف نوعية احلياة واخلدمات الإن�سانية يف جمتمعاتهم.
وقد بات من الوا�ضح �أن الإداري يف جمال التطوع هو ال�شخ�ص الأ�سا�سي يف ترجمة دوافع واهتمامات
مهارات املتطوعني لتقدمي اخلدمات الإن�سانية لعمالء وكاالت ومنظمات تقدمي امل�ساعدة للآخرين".

الوضع الراهن إلدارة الموارد التطوعية:
يتم ت�صميم عمل مثل هذا الكتيب ليالئم ك ً
ال من احلا�رض وامل�ستقبل .وباعتباره "كتاب �إجابات"
لإدارة املوارد التطوعية ،فهو يحاول تقدمي املنظور املفيد والتوجيه ال�سليم للق�ضايا احلالية وكذلك بذل
كل ما ّ
ميكن من توقع وتغطية تلك االجتاهات والق�ضايا والتطورات التي تنتظر هذا املجال املهم من
جماالت الإدارة.
وعلى الرغم من حتديات و�ضغوط االقت�صاد الأمريكي املتعرث ،ما زال الأمريكيون يتطوعون ب�أرقام
قيا�سية .فكرمهم وا�ستعدادهم خلدمة جمتمعاتهم املحلية ي�ساهم بن�سبة كبرية يف التنوع الهائل للخدمات
الإن�سانية التي يقدمها قطاع العمل التطوعي يف البالد .ومع تباط�ؤ االقت�صاد واجتهاد امل�ؤ�س�سات اخلريية
لتقدمي اخلدمات على �أ�سا�س ميزانيات �صارت مقيدة �أكرث من �أي وقت م�ضى� ،أ�صبح املتطوعون �أكرث
�أهمية ل�صحة املجتمعات املحلية وقدرتها على احلفاظ على نوعية احلياة ملواطنيها .لذا قامت معظم
اجلمعيات اخلريية التي ت�ستخدم املتطوعني يف تقدمي خدماتها العامة كلي ًا �أو جزئي ًا و�إجناز مهامها بزيادة
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عدد املتطوعني الذين ي�ستخدمونهم .ويدل ذلك �أي�ض ًا على مدى �أهمية املتطوعني لأية دولة والذي
يتحدد تبعا ملا تقدمه منظمات العمل التطوعي من خدمات نوعية ت�ستند �إليها العديد من جوانب جودة
احلياة يف املجتمع .وبالإ�ضافة �إىل م�ساهمات املتطوعني امللمو�سة يف تقدمي اخلدمات القيمة للمجتمع،
فهم �أي�ضا الأكرث احتماال بكثري من غريهم للتربع للق�ضايا خريية.

التقييمات واإلسقاطات
ومع االنتقال �إىل العقد الثاين من القرن احلادي والع�رشين ،ف�إن �أي تقييم و�إ�سقاط حول �إدارة املوارد
التطوعية يجب �أن يبد أ� باملهنيني الذين يتولون زمام الريادة يف هذا املجال املهم .لكثري من هذه النظرة العامة
م�شتقة من درا�سة  2011 –2010بعنوان" :درا�سة م�ستقبلية لإدارة املوارد التطوعية" �أجراها امل�ؤلف؛
لـتوفري بيانات جديدة و�أكرث حتديدً ا من املتخ�ص�صني يف �إدارة املوارد التطوعية (.)Connors, 2010
وقد مت ا�ستخال�ص البيانات من عينة مالئمة لكنها ممثلة ملجموعة وا�سعة من املتخ�ص�صني يف �إدارة املوارد
التطوعية يف جميع �أنحاء البالد ومن كندا و�إجنلرتا و�أ�سرتاليا .ومت ا�ستخدام النتائج املعممة للدرا�سة؛ لدعم
مبادرات جمل�س ال�شهادات يف الإدارة التطوعية ،وجمعية البحث يف جمال املنظمات غري الربحية والعمل
التطوعي ) ،)1((ARNOVAوجمعية املدراء املتطوعني بفلوريدا.
ويت�ضمن ملف تعريف امل�ستجيب النموذجي للم�سح هذه اخل�صائ�ص:
امليزانية ال�سنوية �أكرث من  500.000دوالر.
متطوعا.
يرتاوح حجم برنامج املتطوعني من � 100إىل �أكرث من 250
ً

يرتاوح حجم املوظفني من � 10إىل �أكرث من  25موظف ًا.

�أجرى غالبية امل�ستجيبني عمليات براجمهم يف مناطق ح�رضية ت�ضم من � 100.000إىل �أكرث من
 500.000من ال�سكان.
1- Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action
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�أكرث من ن�صف املبحوثني ( )52٪كانوا يعملون يف منا�صب �إدارية تطوعية ،مع متثيل قوي من �آخرين
من �أع�ضاء هيئة التدري�س الأكادمييني ( ،)14٪واملديرين التنفيذيني (� )12٪أو امل�ست�شارين (.)10٪
ذكرت �أغلبية كبرية من املبحوثني (� )٪ 64أن خربة املبحوثني تبلغ ما بني (� )15إىل ( )20عا ًما يف
جمال �إدارة املوارد التطوعية ،و�إدارة املنظمات غري الربحية (.)56٪
جميع امل�ستجيبني تقريبا �أفادوا �أن لديهم انتماءات مهنية على امل�ستوى املحلي والوالئي والقومي.
�شملت امل�س�ؤوليات املهنية يف املقام الأول �إدارة املوارد التطوعية ( ،)85٪ولكن مت تكليف العديد
أي�ضا مب�س�ؤوليات يف جماالت �أخرى مثل تنمية املوارد ( ،)63٪و�إدارة املوارد الب�رشية (،)41٪
منهم � ً
و�إدارة املنظمات غري الربحية (� ،)44٪أو ع�ضوية جمل�س الإدارة (.)29٪
و�أخرياً� ،أعربت �أغلبية ( )53٪عن تف�ضيلها للقب "مدير  /مدير موارد املتطوعني" كلقب مهني ،يليه
لقب "مدير خدمات املتطوعني" (.)20٪

الموارد التي يحتاجها مدراء الموارد المتطوعون
طلبت �أغلبية كبرية من املجيبني موارد �إ�ضافية يف بع�ض املجاالت مثل:
دورات يف التعليم عن بعد يف جمال �إدارة املتطوعني (.)75٪
برامج درا�سات عليا يف تنمية � /إدارة املوارد التطوعية (.)66٪
برامج بكالوريو�س يف تنمية � /إدارة املوارد التطوعية (.)56٪
برامج عن طريق التعليم عن بعد يف املنظمات غري الربحية � /إدارة املنظمات اخلريية (.)54٪
برامج درا�سات عليا يف املنظمات غري الربحية � /إدارة املنظمات اخلريية (.)54٪

التدرج الوظيفي
كان ُينظر �إىل �إدارة موارد املتطوعني بقوة ( )90٪على �أنها اعتماد مهم وخطوة مهنية �رضورية
نحو منا�صب الإدارة العليا يف منظمات العمل التطوعي .ومع ذلك ،ال تزال هناك عوائق �أمام معظم
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منظمات العمل التطوعي يف جهودها لالعرتاف بالإمكانات احلقيقية لرباجمها كم�ساهم رئي�س يف حتقيق
الأهداف اال�سرتاتيجية للمنظمة .على �سبيل املثال ،معظم املديرين ( )٪ 48لي�ست لديهم الفر�ص الكافية
للو�صول �إىل من�صب الرئي�س التنفيذي �أو الإداري للمنظمة ،وهناك مدراء �آخرون بحاجة �إىل مزيد
من التدريب يف جماالت الإدارة مثل :التخطيط اال�سرتاتيجي والتنفيذ ( .)71٪وال تزال العديد من
برامج املوارد التطوعية غري مقدرة ومتخلفة فيما يتعلق ب�إمكاناتها اال�سرتاتيجية لتمكني املنظمة من
حتقيق ر�سالتها نحو اخلدمة العامة .وقد �أبلغت الغالبية العظمى من مدراء املوارد التطوعية ( )84٪عن
عدم �إدراجها �ضمن م�ستويات التخطيط العليا من قبل فريق الإدارة العليا .وميكن لذلك �أن ي�صبح حجة
جدلية مفادها "نحن ال ندعو من�سق املتطوعني لدينا الجتماعات كبار املوظفني؛ لأن برنامج املتطوعني
ال يولد �أي �أموال ،ولديه القليل من االرتباط �أو ال�صلة بالعمليات الكبرية ملنظمتنا".
و�سريى معظمنا بو�ضوح مغالطة هذا "املنطق" .فبدون احل�صول على الفهم الأف�ضل لل�صورة الكبرية
للمنظمة� ،سيجد مدراء املوارد التطوعية �صعوبة ،على الأقل ،يف الربط بني الربنامج التطوعي و�أن�شطة
برنامج �آخر والأهداف التنظيمية ،وبالتايل يف حت�سني �إمكانية امل�ساهمة ب�شكل �أكمل يف حتقيق مهمة
املنظمة .ويف العديد من املنظمات غري الربحية ،عادة ما يكون ممثل املوظفني يف اجتماعات كبار
املوظفني هو مدير املوارد الب�رشية .وقد تكون هناك العديد من الأ�سباب التي جتعل هذا الفرد  -امل�س�ؤول
عن املوظفني ب�أجر – ال يرى م�س�ؤوليته على �أنها م�س�ؤولية املدافع عن برنامج املورد التطوعي ودوره
يف عمليات املنظمة .وما مل ي�صبح من�صب �إدارة املورد التطوعي هو من�صب رئي�س ق�سم ،ف�سوف تف�شل
الكثري من املنظمات غري الربحية يف ا�ست�شعار وتطوير الإمكانات الكامنة فيما لديها من متطوعني .وال
إح�سا�س �أكرب ب�إدارة املوارد التطوعية ك�أحد امل�ستويات الإدارية ولي�س جمرد �إل�صاقها بو�صف
بد من توفر "�
ٍ
وظيفي �آخر �أو رميها لغري �صانعي القرار" (.)Connors, 2010b

المسار التنفيذي األعلى
هناك اعرتاف متزايد يف جمال �إدارة املنظمات غري الربحية ب�أن اخلربة الإدارية الناجحة يف �إدارة
املوارد التطوعية لها �أهمية خا�صة كم�ؤهل للمنا�صب التنفيذية العليا ،ومبدى �أهمية برنامج املوارد
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التطوعية يف قدرة املنظمة على حتقيق مهمتها ،كما يت�ضح من تزايد عدد املنظمات التي تن�شئ تو�صيف ًا
ً
ارتباطا وثيقًا بر�سالة املنظمة وغر�ضها وخطتها اال�سرتاتيجية.
للوظائف التطوعية يرتبط
وحتى مع ارتفاع عدد دورات �إدارة الأعمال والإدارة العامة التي تركز على �إدارة املوارد التطوعية،
فما زالت هناك العديد من املفاهيم اخلاطئة وق�صرية النظر على امل�ستوى التنظيمي التي ميكن العثور
عليها يف عدد كبري من امل�ؤ�س�سات غري الربحية ،فمثال" :نحن بحاجة �إىل �إداري متطوع جلدولة موعد
املتطوعني للمناوبات املفتوحة" .وعلى كل حال فهناك املزيد من املنظمات التي تنظر �إىل �إدارة املوارد
التطوعية كمهمة تنظيمية على م�ستوى رئي�س الق�سم� ،إىل جانب التطوير والت�سويق والعمليات .ويتطلب
الوعي والفهم الأو�سع مل�ساهمات �إدارة املوارد التطوعية يف النجاح التنظيمي الإقرار ب�أوجه الق�صور
يف امل�سلمات امل�سبقة ،مثل�" :إدارة املتطوعني [لي�ست بنف�س �أهمية الأق�سام الأخرى لأنها] ال تدر �أي
�أموال للمنظمة" .يف الواقع ،فعندما تُعطى املوارد التطوعية التقييم الكامل الذي ت�ستحقه فيما يتعلق
مب�ساهماتها العديدة يف حتقيق ر�سالة املنظمة ،ف�سوف تربز كمكونات حيوية لتقدمي اخلدمات ،وتوظيف
الأع�ضاء ،وقاعدة للمانحني والدعم املجتمعي.
وبالإ�ضافة ملا ت�شهده �إدارة املوارد التطوعية من توجهات احرتافية ومهنية فينظر �إليها وب�شكل متزايد
على �أنها نقطة انطالق نحو تويل املزيد من امل�س�ؤوليات العليا داخل املنظمة .ومع ذلك ،ف�إن �إعداد �إدارة
املوارد التطوعية احلالية ملنا�صب تنفيذية عليا يف امل�ستقبل يتطلب املزيد من التنوع يف التعليم واخلربة؛
لت�شمل الكثري من نف�س قاعدة املعرفة الإدارية املتاحة الآن واملتوقعة لدى املزيد من كبار قادة املنظمات
اخلريية .كما �سيتطلب ذلك �أي�ضا االنتقال من منظور الإدارة التقليدي ال�سائد �إىل منظور قيادي فيما
يتعلق باملوارد التطوعية.
ويف الوقت نف�سه ،تعترب م�شاكل الإرهاق الوظيفي وعدم اال�ستقرار يف العمل من امل�شاكل الرئي�سية
( )87٪والتي ال تزال �أ�سبابها يف حاجة �إىل املعاجلة ،والتي من بينها :تخفي�ضات امليزانية (،)65٪
والرواتب املتدنية ملدراء املوارد التطوعية ( ،)72٪والإرهاق الوظيفي ( ،)72٪وعدم حتديد م�سارات
التقدم الوظيفي (مثل امل�سارات الوظيفية ملدراء املوارد التطوعية التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل منا�صب �إدارية
عليا) ( .)75٪وهناك عوامل �أخرى ت�ساهم يف عدم اال�ستقرار يف العمل ( )20٪تت�ضمن :عدم االحرتام
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"داخل الهيكل الإداري"؛ "تدين قيمة ما نقوم به لدى الآخرين"؛ متويل املنا�صب من "الأموال املي�رسة"،
مما يزيد من ال�شك حول االلتزام واال�ستمرارية يف امل�ستقبل؛ التوقعات غري الواقعية من قبل الر�ؤ�ساء
التنفيذيني واملديرين التنفيذيني التي تعرب عنها عقلية "كلما زاد ال�شيء كان ذلك �أف�ضل"؛ وعدم وجود
ردود فعل �إيجابية� ]..[" :إذا مل يح�صل الفرد على ردود فعل �إيجابية من املنظمة ،فلن يتوفر املقابل،
و�سي�ستمر النا�س فيما هم عليه"! (.2010b, (Connors

توسيع الخيارات والفرص
تتزايد فر�ص م�شاركة املتطوعني من حيث احلجم والنطاق .فبالإ�ضافة �إىل فر�ص التطوع التقليدية،
جند �أن معظم املنظمات ر�أت القيمة املت�أ�صلة يف تو�سيع فر�صها للعمل التطوعي العر�ضي ،والتطوع
االفرتا�ضي ،والعمل التطوعي لل�رشكات .وتتطلب هذه الفر�ص التطوعية اجلديدة م�س�ؤوليات �إدارية
�إ�ضافية لـمدراء املوارد التطوعية املهنيني ومزيداً من الرتكيز على التن�سيق الداخلي ل�ضمان الفعالية.
ويتوقع �أن تتو�سع قواعد ال�سكان والأفواج التي ُي�ستقى منها املتطوعون املحتملون تو�سعا مطرداً،
و�أن يزداد عدد املتطوعني الن�شطني ب�شكل �أ�رسع بني جمموعات مثل" :مواليد ما بعد احلرب العاملية
الثانية" والأقليات الذين مل ي�شاركوا تقليديًا ب�شكل كبري يف العمل التطوعي .ومن املتوقع م�شاركة
املزيد من كبار ال�سن واملتقاعدين الأوائل يف جتربة اخلدمة التطوعية .كما ُيتوقع حدوث زيادات يف
العمل التطوعي العر�ضي واجلماعي� ،إىل جانب زيادات كبرية يف ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي
للتوا�صل مع املتطوعني ولبناء عالقات تنظيمية .كما قد ميثل الأفراد العاطلون عن العمل موارد تطوعية
حمتملة كبرية ملا لديهم من مهارات مهنية وخربات �إ�ضافية ،وموا�صلة للم�شاركة يف الأن�شطة اجلديرة
باالهتمام لدعم جمتمعهم.

اتجاهات التطوع الدولية
وكما تنمو قدرات و�سائل التوا�صل االجتماعي لت�شمل قدرات التح�سني امل�ستمر؛ لتن�سيق
اال�ستجابات العفوية يف الأ�سا�س ،فقد بد�أ نوع جديد من املتطوعني الدوليني يف الظهور .وي�شري البع�ض
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لهذه الفئة باعتبارها "تلقائية"� ،أي �أنها غري تابعة لأي جهة وغري ريادية ،وخا�صة للم�شاركة يف الإغاثة
يف حاالت الكوارث .كيف تتعامل �إدارة املوارد مع هذا النوع من املتطوعني؟ كيف ميكن اجتذاب
و�إ�رشاك ه�ؤالء الأفراد امل�ستقلني املبدعني؟ و�إىل �أي مدى يجب �أن ن�رشكهم يف منظمتنا وهيكلها �أو
نكيف براجمنا لتنا�سب احتياجاتهم النا�شئة؟ ومبا �أن ه�ؤالء املتطوعني التلقائيني والآخرين الذين لديهم
تركيز عاملي يوا�صلون العمل يف تو�سيع الأدوار الدولية – التي لبع�ضها و�صول وت�أثري عاملي  -فما هي
التغيريات� ،إن وجدت ،التي ميكن �أن نراها يف امل�ستقبل يف جماالت مثل ممار�سات الإدارة والتدريب
والتعليم وتخطيط الربامج؟
بالن�سبة لتلك البلدان التي تفتقر �إىل امل�صطلحات �أو املفاهيم للعمل التطوعي� ،أال ينبغي تطوير
التعاريف والأدوار والقيم الأ�سا�سية التكميلية التي تعزز من فعالية نقل التطوع عرب اخلطوط الثقافية
لتحقيق �إمكاناتها الدولية؟ كما يجب علينا �أي�ضا �أن نكون حذرين من املخاوف التي �أعرب عنها
بع�ض امل�شككني يف الأدوار الدولية للمتطوعني وت�أثريها على املنظمات غري الربحية التي تركز على
ال�ش�أن املحلي .و�سواء اعتربوا على م�ستوى املجتمع املحلي �أو امل�ستوى الدويل ف�إن املتطوعني هم �رشكاء
ومتعاونون ومقدمو خدمات �إن�سانية عمليون يعملون يف �سياق حملي .وبالن�سبة للبع�ض ف�إن ت�أثري التطوع
عامليا "يبدو وك�أنه" عمل نا�شطني .وينظر �إىل املتطوعني للق�ضايا �أو املنظمات الدولية على �أنهم يتم
و�أثره ً
تن�شيطهم من قبل جمموعة �أو�سع بكثري و�أكرث تعقيدا من حمفزات املتطوعني املحليني.

تطور النمو المهني
توجد باملنظمات غري الربحية التي تتمتع بربامج �إدارة موارد تطوعية ناجحة للغاية ارتباطات
قوية بني النتائج التي حققتها تلك الربامج ومهنية وتدريب وخربات مديري املوارد التطوعية لديها.
وباخت�صار ،ف�إن برامج �إدارة املتطوعني الناجحة � -أي تلك التي ت�ساهم ب�شكل كبري يف جناح املنظمة يف
ً
ارتباطا وثيقًا بتعليم وتدريب وخربات مديري املوارد التطوعية لديها .هل ميكن
حتقيق ر�سالتها  -ترتبط
�أن يكون ذلك مفاج ًئا حقًا؟

ب�شكل عام ،ف�إن فر�ص التطوير املهني ملديري املوارد التطوعية يف حت�سن م�ستمر ،مع تقدمي الكليات
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واجلامعات للمزيد من التدريب وفر�ص التعلم .ومع ذلك ،ف�إن جودتها و�شموليتها وات�ساقها يتطلب
تركيزاً م�ستمراً من قبل املنظمات الوطنية.
وبينما ي�ستمر جمال �إدارة املوارد التطوعية يف التطور والن�ضج ،فيجب �أن نن�سق جهودنا لتحقيق مزيد
من االت�ساق عرب التخ�ص�ص ،وخا�صة يف جمال التدريب والتعليم� .إن ا�ستمرار احلوار الوطني حول �أهمية
وم�ستقبل �إدارة املوارد التطوعية يجب �أن يحقق املزيد من االتفاق العام حول دور وعالقة املتطوعني يف
خمتلف جوانب املنظمة ،واملزيد من االتفاق حول منوذج العمل العام للميدان ،واملزيد من االتفاق حول
الهيكل العام ملبادئ الإدارة الفعالة وممار�ساتها.
ويجب حتديد �سالمل التطور املهني ملديري املوارد التطوعية ،وتعريفها ودعمها من خالل التعليم
العايل واالعتماد املهني؛ لي�س لتقدمي املهارات الأ�سا�سية فح�سب ،ولكن من �أجل التطور املهني الهادف.
وحل�سن احلظ ،فقد نالت �إدارة موارد املتطوعني اعرتاف ًا كبرياً كتخ�ص�ص مهني ،مع التوفر املتزايد
لأدوات وفر�ص احل�صول على االعتمادات املهنية والتعليم واملكانة.
وقد ازدادت احلاجة �إىل مدراء متطوعني يف العديد من املجاالت الوقت احلايل (ون�أمل �أن يكون
هذا الأمر م�ؤقتا) وجتاوزت قدرة �إدارة املوارد التطوعية على توفري ما يكفي من املهنيني امل�ؤهلني .لذلك
جل�أت العديد من املنظمات مللء وظيفة مدير املوارد التطوعية مبوظف �أقل خربة وت�أهي ً
ال للعمل كمن�سق
متطوع �أو �إداري متطوع .و�سيظل توفري التعليم والتدريب املطلوب للتنمية املهنية يف هذا املجال حتديا
يف امل�ستقبل املنظور.
هناك حاجة �إىل مزيد من البحث؛ لتو�ضيح القيمة امل�ضافة والت�أثري الكبري للم�شاركة التطوعية
اال�سرتاتيجية الفعالة ،وهناك حاجة �إىل البحث املتزامن؛ لتحديد وقيا�س حجم القيمة امل�ضافة التي
يقدمها مديرو املوارد املتطوعون مقابل �أولئك الذين يفتقرون �إىل التعليم �أو التدريب �أو اخلربة.
وينبغي فهم التدريب والتعليم والإدارة والقيادة الأكرث فعالية للمتطوعني واالعرتاف بها ب�شكل
�أف�ضل كعوامل حيوية ت�ساهم يف الفعالية التنظيمية للم�ؤ�س�سات اخلريية التي ت�ساعد خدماتها الإن�سانية
جمتمعاتنا على حتقيق حياة طيبة واحلفاظ عليها .وت�ؤكد هذه النقطة على الأولوية العالية للتطوير املهني
ملديري املوارد التطوعية.
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ممارسات اإلدارة التكيفية
يتعلم مديرو املوارد التطوعية �أن يكونوا �أكرث فعالية �أثناء الإدارة والقيادة �ضمن بيئات برنامج
ديناميكية ومرنة تتطلب يف غالبية الأحيان ا�ستجابات مبا�رشة وفورية لالحتياجات املحلية املتغرية
با�ستمرار� ،أو الأولويات التنظيمية املت�أثرة ببيئة ت�شغيلية متطورة ،ومهددة يف بع�ض الأحيان .فعلى �سبيل
املثال� ،سيحتاج مديرو املوارد التطوعية �إىل �صقل مهارات �إدارة الربنامج التي �ستمكنهم من توظيف
و�إدارة املتطوعني عن بعد ،من خالل و�سائل �إعالمية مثل ال�شبكات االجتماعية .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
نظرا؛
يدير العديد من مديري املوارد التطوعية برامج تعتمد ب�شكل �أكرب على املتطوعني لفرتات ق�صريةً ،
لأن عد ًدا �أقل من املتطوعني قادرون � -أو راغبون  -يف االرتباط بتطوع طويل الأمد.
لذا يجب على مديري املوارد التطوعية اال�ستعداد للتعامل مع �أعداد �أكرب من املتطوعني على �أ�سا�س
إ�ضافيا بعوامل مثل �إدارة املخاطر (زيادة التدقيق يف
املدى الق�صري .ويتطلب هذا الواقع � ً
أي�ضا اهتما ًما � ً
�أن�شطة الربنامج من �أجل امل�س�ؤولية املحتملة) ،ومالءمة التدريب واجلدولة  -ال ي�ستطيع الكثري من
أخريا ،يرى العديد من املتطوعني �أنف�سهم ك�رشكاء �أكرث من
املتطوعني االلتزام بجدول زمني حمدد .-و� ً
كونهم موارد ينبغي �إدارتها.

�إن الرتكيز القومي احلايل على حت�سني الكفاءة والفعالية وال�شفافية وامل�ساءلة من قبل جميع املنظمات
أي�ضا
غري الربحية  -مع الرتكيز ب�شكل خا�ص على تلك املنظمات التي تتلقى التمويل العام � -سي�ؤثر � ً
على برامج املوارد التطوعية .و�سينعك�س هذا الرتكيز القومي على �إدارة املوارد التطوعية من خالل زيادة
االهتمام بقدرتنا على قيا�س نتائج الربنامج ،و�إظهار القيمة العامة للم�شاركة التطوعية .ويكمن اخلطر
املحتمل هنا يف ا�ستخدام النماذج ومقايي�س الربامج امل�ستمدة من القطاع الربحي والتي قد ال تكون
مالئمة عند تطبيقها على اخلدمات الإن�سانية املقدمة من قبل اجلمعيات اخلريية العامة.

اتجاهات تخطيط البرامج
يجب �أن يتم النظر بعناية يف تو�صيفات وظائف املتطوعني لي�س فقط من �أجل التعرف على مدى
�صلتها وارتباطها بتحقيق ر�سالة املنظمة وتخطيطها اال�سرتاتيجي ،ولكن �أي�ضا ملعرفة قدرتها على نيل
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اهتمام واجتذاب املتطوعني الذين لن تر�ضيهم امل�س�ؤوليات الهام�شية .وي�سعى املتطوعون اليوم وب�شكل
متزايد للح�صول على فر�ص اخلدمة التي تتيح لهم بع�ض النمو �أو �إمكانات التعلم �أو تلك التي قد توفر
لهم بع�ض الإمكانات للح�صول على وظيفة مدفوعة الأجر .ولي�س من امل�ستغرب �أن ي�سعى املتطوعون
ملعرفة ما يحققونه للمنظمة �أو لعمالئها (�أي معرفة الفرق الذي �أحدثوه نتيجة خلدمتهم) .عالوة على
ذلك ،يرى العديد من املتطوعني �أنهم لي�سوا جمرد عمال كادحني ،بل كقادة و�صناع القرار ي�شعرون
بارتباط قوي مع املنظمة ور�سالتها وم�ساهمتها ال�شاملة يف جودة حياة املجتمع.

آفاق التقنية
�ست�ستمر التقنية يف تقدمي خيارات �أكرث كفاءة وفعالية داخل �إدارة املوارد التطوعية لأولئك املهنيني
الراغبني يف مواكبة التطور وا�ستخدام الأ�ساليب املبتكرة لتطويرها .فعلى �سبيل املثال :جند �أن القدرة على
تطوير التقنية و�إمكانيات ال�شبكات لتوفري الو�صول الفوري �إىل املعلومات والتن�سيق من خالل التوا�صل
قد �أ�صبحت �أمراً حيوي ًا لكل من املتطوعني ومديري املوارد التطوعية .وميكننا �أن نتوقع ر�ؤية املزيد
من جناحات الربنامج نتيجة الرتكيز الإبداعي على اال�ستخدام الفعال لإدارة املعلومات وتكنولوجيا
االت�صاالت يف جميع جوانب �إدارة املوارد التطوعية ،بدءاً من عمليات التوظيف واالن�ضمام ،وو�ضع
البدائل واجلدولة� ،إىل عمليات االعرتاف وتقييم الربنامج .لقد �أتاح التقدم يف تقنية االت�صاالت و�إدارة
املعلومات للعديد من املنظمات االنتقال من التدريب الذي يقوم به مدير املتطوعني �شخ�صي ًا �إىل املزيد
من التدريب من خالل ممار�سة العمل و� /أو عرب الإنرتنت ،والذي يتم تن�سيق جزء كبري منه من قبل
متطوعني حتت �إ�رشاف املدير امل�سئول.

تآزر االتصال الشخصي
على الرغم من االعرتاف بقوة العدد املتزايد من ال�شبكات االجتماعية وو�سائل الإعالم املتاحة
لال�ستخدام يف برنامج �إدارة املوارد التطوعية ،فهناك العديد من املمار�سني الذين ما زالوا مقتنعني ب�أن
النا�س يفتقدون الت�آزر القوي الناجت عن االت�صال ال�شخ�صي  -مكاملة هاتفية ،زيارة منزلية ،مد يد العون،
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ويت�ساءلون :ملاذا حتقق الكثري من املنظمات التطوعية واملراكز العديد من النجاحات الكبرية من خالل
لقاء �أ�سبوعي �أو �شهري لتناول القهوة كفر�ص للتوظيف والتوجيه للربامج وامل�شاريع؟ كيف ميكن ملثل:
هذه الأفكار الب�سيطة مثل حفالت اجلرية والأحياء �أن تدمج مبثل هذا النجاح مع املوارد املت�أ�صلة يف
ال�شبكات االجتماعية؟

نمو برامج الموارد التطوعية
الغالبية العظمى من املنظمات غري الربحية الوطنية (التي يزيد �إجمايل دخولها عن  25000دوالر
�سنويًا) تعتمد على املتطوعني لتقدمي جمموعة هائلة من اخلدمات ال�رضورية لتحقيق ر�سالتها يف تقدمي
اخلدمة العامة للمجتمع .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،جلب املتطوعون فوائد كبرية �إىل  90٪من هذه املنظمات
غري الربحية الرئي�سية ،حيث �أبلغ ثلثاها عن وفورات كبرية يف التكاليف وزيادة يف جودة اخلدمات
والربامج (.)AFP eWire, 2004
ويف الواليات املتحدة ،تربز �أعداد كبرية يومي ًا من املنظمات غري الربحية �إما للنظر يف بدء برنامج
تطوعي لإدارة املوارد ملنظمتهم� ،أو لتقييم برناجمهم احلايل؛ للت�أكد من �أن كل م�ساهمة ممكنة مل�ساعدة
املنظمة يف حتقيق ر�سالتها قد مت �أخذها يف االعتبار .وكما يو�ضح "بين�س" (:)Pynes, 2009
"ميثل املتطوعون مورداً جاذب ًا للوكاالت؛ لقلة تكلفتهم ،و�إعطائهم اهتمام ًا �أكرب للذين ال ميتلك
وغالبا ما يقدمون مهارات متخ�ص�صة ،ويوفرون زيادة يف
املوظفون ب�أجر الوقت الكايف خلدمتهم،
ً
عدد املوظفني يف حاالت الطوارئ وفرتات عبء العمل الق�صوى ،وميكنون الوكاالت من تو�سيع
م�ستويات اخلدمة بالرغم من قيود امليزانية� ،إ�ضافة �إىل فائدتهم لأغرا�ض العالقات العامة " (.)p. 117

جدران للجسور
توا�صل تكنولوجيا املعلومات تغيري وتو�سيع الطرق التي يتوا�صل بها العامل ويقودها ويديرها
ويتفاعل معها .ويف عامل اليوم هناك جمموعة كبرية ومتنوعة من و�سائل التوا�صل االجتماعي نتمكن من
تقريبا ،و�إىل معظم املعلومات عرب الإنرتنت واحل�صول عليها خالل
خاللها من الو�صول �إىل كل منتج
ً
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حلظات� .إن الت�أمل يف هذا الأمر للحظات قليلة �سيعيد �إىل الأذهان حقيقة �أنه منذ وقت لي�س ببعيد،
كانت هذه التوقعات خارج نطاق الت�صور تقريب ًا ،ناهيك عن اعتبارها �شائعة.
ومنذ وقت لي�س ببعيد ،كان النظر �إىل كتاب �أو من�شور يتم من خالل عد�سة طويلة متتد �إىل "غوتنربغ"
و�أيام النوع اخل�شبي املنحوت يدويًا .وخالل فرتة زمنية ق�صرية ن�سبي ًا ،وكنتيجة مبا�رشة لتقدم تكنولوجيا
املعلومات التي وفرت لنا �إمكانية الو�صول الفوري لها عرب الإنرتنت وا�سرتجاعها ،تو�سع مفهومنا للن�رش
�إىل ما هو �أبعد من ال�صفحات املطبوعة املح�صورة ما بني غالف �أمامي و�آخر خلفي.
ويتطلب الن�رش التقليدي �إن�شاء �أوراق مطبوعة وملفوفة يف مغلف بال�ستيكي ،وهذا املنتج "اخلطي"
يجب تعبئته وتخزينه و�شحنه وت�سليمه ،و"ا�ستهالكه" من الغالف �إىل الغالف .هذه ال�سمات املرتفعة
التكلفة متثل اجلدران �أمام القراء وامل�ستخدمني واخلرباء املتخ�ص�صني الراغبني يف امل�شاركة بخرباتهم،
والنا�رشين الذين يحاولون تلبية احتياجات عمالئهم من الإجابات واملعلومات .ويوفر الن�رش الرقمي
مزايا كبرية من خالل اال�ستخدام االقت�صادي للموارد والتوافر للم�ستخدمني والو�صول عرب الإنرتنت
للح�صول على �أحدث املعلومات والقدرة على ت�ضمني �آراء ووجهات نظر العديد من اخلرباء حول
مو�ضوع ما يف "من�شور" واحد .ويف الواقع ،ف�إن مزايا الن�رش الرقمي قد ا�ستبدلت اجلدران ال�سابقة للن�رش
التقليدي بج�سور نحو امل�ستقبل.

نمذجة مستقبل إدارة الموارد التطوعية
ا�ستفادت الطبعة الثانية من دليل �إدارة املتطوعني ب�شكل كامل من القدرات املتزايدة التي تقدمها
تكنولوجيا املعلومات والن�رش الرقمي .فعمل مثل هذا الدليل قد مت ت�صميمه للحا�رض وامل�ستقبل .وب�صفته
"دليل للحلول" لت�سا�ؤالت �إدارة املوارد التطوعية ،ف�إنه يحاول تقدمي منظور مفيد وتوجيهات للق�ضايا
احلالية ،وكذلك توقع ،وتغطية االجتاهات والق�ضايا والتطورات التي تنتظر هذا املجال املهم من الإدارة
متى ما �أمكن ذلك.
�إن دورة �إدارة املوارد التطوعية هي عبارة عن عملية تبد�أ بالتقييم التنظيمي والتخطيط وتختتم
بتقييمات الربنامج التطوعي؛ لتقييم فعاليته و�إدراج تلك النتائج يف حت�سينات الربنامج .يو�ضح ال�شكل
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رقم � 1-1أ�سا�سيات �إدارة املوارد التطوعية (على الرغم من قيود الر�سم التخطيطي اخلطي) ،حيث ي�شري
الر�سم التو�ضيحي �إىل املراحل والت�سل�سل العام للعملية الدورية النموذجية .وال ينبغي اعتبار �إدارة املوارد
التطوعية عملية �أو ممار�سة تتم ملرة واحدة ،بد ًال من ذلك ،يجب �أن يعك�س تخطيط �إدارة املوارد ب�أ�شكال
ودرجات خمتلفة عملية م�ستمرة وديناميكية وتفاعلية يتم متثيلها بدقة �أكرب من خالل ر�سم تخطيطي مثل
ذلك الذي اقرتحه "والرت �إدوارد �شيوارت" لأول مرة يف عام .1939
ومن العمليات التي ي�شار �إليها كثرياً ما يطلق عليها �أحيان ًا م�سمى "دورة �شوهارت" �أو "عجلة
(�إدوارد) دمينج" ،على ا�سم م�ؤ�س�س �إدارة اجلودة ،والتي ي�شار �إليها كثريا با�سم "دورة " )1( PDCA
( .)Scherkenbach, 1990ويف هذه احلالة ،ف�إن نهج ( )PDCAللتخطيط التطوعي لإدارة
املوارد يتحرك ب�شكل دوري من خالل �أربعة املراحل وهي :التقييم/التحليل ،التخطيط ،الن�رش والتنفيذ
اال�سرتاتيجيني ،والنتائج والتقييم .وتبد�أ عملية �إدارة املوارد التطوعية بالتقييم التنظيمي والتخطيط
وتختتم بتقييمات الربنامج التطوعي لقيا�س فعاليتها .القيا�س والتحليل لتحديد مدى حتقيق اخلطة للنتائج
املرجوة .وميكن بعد ذلك ا�ستخدام القرارات امل�ستندة �إىل احلقائق لتعديل �أو مراجعة اخلطة ح�سب
أخريا ،تتحول هذه البيانات �إىل قرارات
احلاجة ل�ضمان ا�ستمرار احلركة يف اجتاه حتقيق ر�سالة املنظمة .و� ً
ويتم تطبيقها كتح�سينات على الربنامج ،ثم يتم بعد ذلك �إحلاقها بدورة �أخرى من التقييم والتحليل
(ويعني ذلك التح�سني امل�ستمر للعملية).

1- Plan-Do-Check-Act
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�شكل رقم  :1-1عملية �إدارة موارد املتطوعني
تقييم املتطوعني

التدريب  /التطوير

تعريف /تقييم املوقف
التطوعي

التقييم التنظيمي
داخلي  /خارجي

تقييم الربنامج /
النتائج واملخرجات

التوا�صل مع
املتطوعني واملوظفني
 /املعرفة والإدارة

املقابالت ،الفرز،
التن�سيب

التخطيط
اال�سرتاتيجي

تنفيذ التطوير االستراتيجي

االعرتاف
بالتطوع
عالقات املتطوعني
واملوظفني

التخطيط

رقابة الربنامج
التطوعي

توجيه
املتطوعني

الإدارة القانونية
و�إدارة املخاطر

التقييم  /التحليل

خيارات اخلدمات
التطوعية

الت�سويق  /التوظيف

حتليل الربنامج
التنظيمي

تخطيط برنامج التطوع
(على �ضوء اخلطة
اال�سرتاتيجية)
وحتديد املوارد

وكما يو�ضح «خمطط �إي�شيكاوا» («عظم ال�سمكة») يف ال�شكل رقم � 1.1أعاله ،ف�إن النموذج
الأ�سا�س للمنظمات غري الربحية يت�ضمن �أربع مراحل :التقييم والتحليل؛ التخطيط؛ الن�رش اال�سرتاتيجي
والتطبيق؛ والنتائج والتقييم .ويقدم «�صفريت» ( )Safritو»�شيم�سنج» ( )Schmiesingتفا�صيل
ومنظور �إ�ضايف فيما يتعلق ب�إدارة املوارد التطوعية يف الف�صل الأول« ،مناذج املتطوعني والإدارة».
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وتت�ضمن املراحل الأ�سا�سية والت�سل�سل النموذجي لن�شاط �إدارة املوارد التطوعية ما يلي:
�صنع �سيا�سة التطوع.
التخطيط وحتليل املوظفني.
خيارات اخلدمة التطوعية (مبا يف ذلك العر�ضية ،وعرب الإنرتنت  /االفرتا�ضية ،والتقليدية).
التوظيف والتدقيق والتوجيه والتدريب.
الإ�رشاف.
الإدارة القانونية و�إدارة املخاطر.
عالقات املتطوعني والعاملني.
تقييم الربامج.
املكاف�آت والتقدير (.)Connors, 2009
وميثل منوذج �أعمال �إدارة املوارد التطوعية هيكل و�إطار حمتوى دليل �إدارة املتطوعني ،الطبعة الثانية.
مت حتديد موا�ضيع الف�صول وامل�ساهمني لكل جمال رئي�سي .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،مت تنظيم الف�صول
ب�شكل عام وحيثما �أمكن ،بح�سب ان�سيابية وت�سل�سل النموذج ،مبا ير�سم ت�صوراً عام ًا لت�سل�سل �إدارتها
(وتعليمها) .ومت حث امل�ساهمني على احلفاظ على املمار�سة كهدف رئي�سي – ترجمة وتطبيق النظرية
على املمار�سة يف �إدارة املنظمات غري الربحية .وبالن�سبة ملن يتعاملون يوميا مع ق�ضايا العامل احلقيقي
ومتطلبات تقدمي اخلدمات ،ف�ستكون هذه املعرفة العملية القائمة على النظرية مفيدة للغاية.

نموذج مشروح إلدارة موارد المتطوعين
مت تلخي�ص هذا الدليل وف�صوله وم�ؤلفيه يف �سياق منوذج �إدارة املوارد التطوعية الذي يتمحور تنظيم
الكتاب حوله .وكمن�شور مطبوع ورقمي ،ف�إن دليل �إدارة املتطوعني قادر على تقدمي �أق�صى فائدة لقرائه
وم�ستخدميه من خالل اال�ستفادة الكاملة من �إمكانية الو�صول عرب الإنرتنت الذي توفره �إمكانات تقنية
املعلومات املتزايدة با�ستمرار والن�رش الرقمي .وميكن الو�صول �إىل الف�صول الرقمية عرب موقع الويب
(( )www.wiley.com/go/volhandbookراجع "حول موقع الويب" يف اجلزء اخللفي من
هذا الكتاب).
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ملخص الكتاب
الجزء األول

تقييم برنامج الموارد التطوعية وتحليلها وتخطيطها
التقييم والتخطيط التنظيمي:
 الف�صل الأول :مناذج و�إدارة املتطوعني الف�صل الثاين :اخل�صائ�ص الدميوغرافية للمتطوعني الف�صل الثالث� :إعداد املنظمة للمتطوعني -الف�صل الرابع :ت�شكيل ثقافة تنظيمية اللتزام املوظفني واملتطوعني

التقييم والتخطيط التشغيلي:
 الف�صل اخلام�س :تعظيم م�شاركة املتطوعني. الف�صل ال�ساد�س :التقييم والتخطيط وحتليل التوظيف. -الف�صل ال�سابع :تطوير ال�سيا�سة مل�شاركة املتطوعني
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الفصل األول :نماذج المتطوعين واإلدارة
«د .ر .ديل �سفريت»« ،د .ريان �شمي�سينج» ()Dale Safrit, EdD, and Ryan Schmiesing, PhD

يعرف الف�صل الأول ويعرف مفهوم الإدارة التطوعية لو�ضع �أ�سا�س لتعريفات الإدارة ذات ال�صلة،
ومقارنات الأعمال التجارية ،وكيف ترتابط مع مفاهيم التطوع والعمل التطوعي .ويقدم امل�ؤلفون
أ�سا�سيا لإدارة املتطوعني ب�أنها «العملية املنهجية واملنطقية للعمل مع املتطوعني ومن
تعريفًا ً
مهما و� ً
خاللهم لتحقيق �أهداف املنظمة يف بيئة دائمة التغري ».ويتم هنا تناول النماذج التاريخية للمتطوعني
مع الرتكيز على �إ�سهاماتها يف جمال النظرية واملمار�سة ،كما يتم �رشح الإدارة ،مع �إيالء االهتمام اخلا�ص
ب�رشح م�ساهماتهم الرئي�سية ،و�صو ًال �إىل الو�صف املتعمق لنموذج الإدارة التطوعية امل�سمى اخت�صاراً
(�إ.م.ا) :الإعداد ال�شخ�صي ،وامل�شاركة التطوعية ،وا�ستدامة الربنامج) .ويختتم امل�ؤلفون مناق�شة مناذج
�إدارة املوارد التطوعية من خالل حتديد وت�سل�سل الكفاءات و�أن�شطة الإدارة ،مع احلث على االهتمام
باملمار�سات املتغرية (لأنها �ستعك�س حتم ًا التغيريات يف بيئة الت�شغيل بالن�سبة للمنظمات غري الربحية)
وت�ضمينها يف برامج الدرجات وال�شهادات واملناهج الدرا�سية ل�ضمان املالءمة وامل�ستويات العالية من
اجلاهزية والإعداد لالن�ضمام للقوى العاملة.

الفصل الثاني :الخصائص الديموغرافية للمتطوعين
"د .هارييت �إدواردز"" ،د .ر .ديل �صفريت"" ،د .كيمربيل �ألني"
)(Harriett C. Edwards, EdD, R. Dale Safrit, EdD, and Kimberly Allen, PhD

ي�ستك�شف الف�صل الثاين مفهوم اخل�صائ�ص الدميوغرافية للمتطوعني من وجهات نظر ثالث :و�صف
اخل�صائ�ص الدميوغرافية للمتطوعني يف الواليات املتحدة لعام ( 2010بالإ�ضافة �إىل اجتاهات دميغرافية
خمتارة منذ عام  ،)1974التعامل مع اخل�صائ�ص الدميوغرافية للمتطوعني من منظور التنمية الب�رشية عرب
فرتة احلياة ،مع ما ي�صاحب ذلك من مرتتبات حا�سمة على العمل التطوعي و�إدارة املتطوعني على �أ�سا�س
فرتات حمددة من تطور احلياة الإن�سانية؛ مناق�شة اخل�صائ�ص الدميوغرافية للمتطوعني على �أ�سا�س النظرية
املعا�رصة لأفواج الأجيال ،والآثار املهمة املرتتبة على التطوع و�إدارة املتطوعني على �أ�سا�س �أفواج �أجيال
حمددة.
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ويقدم امل�ؤلفون �إطار عمل يجمع بني النظرية والتطبيق وي�ؤكد على �أهمية فهم اخل�صائ�ص الدميغرافية
والنظر فيها كم�صفوفة تتم من خاللها "املرحلة الأكرب من بناء من�صة العمل التطوعي" .عالوة على ذلك،
يربط امل�ؤلفون االعتبارات الدميوغرافية الهامة مع ممار�سات �إدارية معروفة ،لإن�شاء منتج جميل يخلق
الت�آزر من خالل اجلمع بني مكونات فردية.

الفصل الثالث :تحضير منظمة المتطوعين
"جيفري برودين" ()Jeffery L. Brudney, PhD

ي�شري "برودين" يف الف�صل الثالث �إىل �أن القيادة الإدارية "يف حر�صها على جني فوائد امل�شاركة
التطوعية والتنظيمية ،قد تتجاهل الأ�سا�س الالزم لإن�شاء وا�ستدامة برنامج تطوعي فعال" .و "بالرغم من
كون هذا االجتاه مفهو ًما� ،إال �أنه ميكن �أن يعر�ض املزايا املحتملة للخطر  ...ويزيد مناطق امل�شكالت".

وي�رشح "برودين" ملاذا ُين�صح قادة احلوكمة بوزن تكاليف وفوائد م�شاركة املتطوعني بطرق تدعم
قدرة املنظمة على حتقيق ر�سالتها وو�ضع توقعات معقولة لهذه الربامج .فعلى �سبيل املثال :الأ�سا�س
املنطقي للربنامج التطوعي و�أهدافه يجب �أن ي�ضع الأ�سا�س ل�سبب �أهمية م�شاركة املتطوعني للمنظمة
هو ال�س�ؤال الأ�سا�سي "ملاذا نفعل هذا؟ ' يجب �أن ي�شارك املوظفون ب�أجر ب�شكل مفيد يف ت�صميم برنامج
املوارد التطوعية؛ ل�ضمان تنفيذ �أكرث �سال�سة وت�شغيل �أكرث فعالية الربنامج .يجب التفكري يف كيفية �إدراج
برنامج املوارد التطوعي وامل�شاركني فيه يف الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة  -كالإ�سكان والإدارة على
�سبيل املثال .كما يجب تطوير املنا�صب القيادية التي حتدد امل�س�ؤوليات وتوفر التوجيهات لربنامج
التطوع اجلديد .ولكي تتوىل القيادة هذه الأن�شطة ،يجب على املنظمة �أن تتجنب املزالق املحتملة و�أن
تولد الفوائد الكبرية من م�شاركة املتطوعني".

الصفحة اإللكترونية :إدارة حوكمة المتطوعين
«د .كيث �سيل» ()Keith Seel, PhD, CVA

ي�شري م�صطلح «متطوعو احلوكمة» عاد ًة �إىل �أع�ضاء جمل�س �إدارة املنظمة غري الربحية .وهناك ما
يقدر بنحو � 5إىل  7ماليني من متطوعي احلوكمة يعملون يف جمال�س الإدارات يف �أمريكا ال�شمالية.
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ويخدم ه�ؤالء املتطوعون منظماتهم وجمتمعاتهم بنا ًء على املتطلبات من والياتهم �أو مقاطعاتهم واملتعلقة
باالندماج .وي�رشح «�ستيل» الأطر العامة التي حددت �أدوار وم�س�ؤوليات متطوعي احلوكمة ،ويربط
�أي�ضا الكفاءات الأ�سا�سية لإدارة املوارد التطوعية مع جماالت احلوكمة لتحديد االت�صاالت والروابط
بني جمايل امل�س�ؤولية ،وي�رشح كيف ميكن ملدراء املوارد املطلعني ا�ستخدام خربتهم لتح�سني الأداء العام
ملجال�س الإدارة.
ويدعو «�ستيل» لتج�سري �أكرث فعالية بني عوامل احلوكمة و�إدارة املوارد التطوعية بطرق ت�ساعد على
حتقيق املزيد من النتائج الإيجابية للمنظمات غري الربحية وي�ؤكد على �أن متطوعي احلوكمة �سوف
ي�ستفيدون من معرفة ومهارات مدير املوارد التطوعية املهني .وفيما يتعلق مب�سائل ال�سيا�سة �أو �إدارة
املخاطر� ،شدد على �أهمية االت�ساق والتكامل عرب جميع م�ستويات امل�شاركة التطوعية ،وي�ؤكد �أخرياً
وي�رشح الأ�سباب الكامنة وراء �أهمية ن�رش املوارد الب�رشية  -من املتطوعني واملوظفني  -ب�شكل �أكرث فعالية
لتحقيق ر�سالة املنظمة.

الفصل الرابع :تشكيل ثقافة تنظيمية اللتزام الموظفين والمتطوعين
"د .جوديث �أ .م� .سميث" ()Judith A. M. Smith, DM

تنجح املنظمات غري الربحية يف جتنيد متطوعني بنا ًء على عوامل مثل :قوة الر�سالة وتوفر الزعامة
مثاليا مع املهارات واخلدمات التي يقدمونها.
الكاريزمية� ،أو ما �إذا كان الو�ضع الوظيفي �سيمثل تطابقًا ً
وبعد فرتة وجيزة من ان�ضمامهم �إىل املنظمة ،يبد�أ املتطوعون اجلدد جتربة ثقافة املنظمة ،و�ستحدد اليد
اخلفية للثقافة التنظيمية ،كما تو�ضح "�سميث" ،ما �إذا كان املتطوعون اجلدد �سي�ستوعبون �أهداف املنظمة
وقيمها ،وما �إذا كانوا �سيبذلون ق�صارى جهدهم من �أجل املنظمة ،وما �إذا كانوا �سيطورون التزام ًا نحو
املنظمة وبراجمها ور�سالتها.
وعلى العك�س ،فيمكن �أن يكون لثقافة املنظمة ت�أثري �سلبي على املتطوعني فتبعدهم عن املنظمة يف
اجتاه خيارات �أخرى ترتاوح ما بني التطوع مع منظمات �أخرى �أو ا�ستغالل وقتهم اخلا�ص لغر�ض �آخر.
وباخت�صار ،ف�إن الثقافة التنظيمية �أمر مهم للغاية ،دينامكياتها بحاجة �إىل �أن يفهمها جميع قادة املنظمة،
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وخا�صة مديري املوارد التطوعية .وحتدد "�سميث" دينامكيات ومفاهيم الثقافة التنظيمية وي�رشح ملاذا
يعترب �إجراء تغيريات ثقافية حقيقية داخل �أي منظمة حتدي ًا رئي�سي ًا؟.
منوذجا رباعي الأبعاد للتقييم الثقايف و�أداة حتليلية تت�ضمن مكونات ج�سدية وفكرية
وتقدم "�سميث"
ً
وعاطفية وروحية ،وتقرتح ملاذا هذه الأبعاد مفيدة؛ لفهم �أف�ضل للثقافة التنظيمية؟.

الصفحة اإللكترونية :فهم المنظمة المتغيرة كسياق أساسي للعمل
التطوعي
"د .جوديث �أ .م� .سميث" ()Judith A. M. Smith, DM

تعمل املنظمات غري الربحية ،مبا يف ذلك بالت�أكيد برامج املوارد التطوعية امل�ستخدمة يف معظمها
لتوفري جزء كبري من تقدمي خدماتها الإن�سانية ،يف عامل فو�ضوي� ،أ�صبح فيه التغيري ال�رسيع الذي يقرتب
من الفو�ضى هو الو�ضع ال�سائد .وكما ت�شري "�سميث" ،وب�شكل �صحيح ،ف�إن دور الفرد املتطوع و�إدارة
املوارد التطوعية متر بتغريات �أ�سا�سية كانعكا�س للتغيريات التي يجب على املنظمة نف�سها �أن جتريها من
�أجل بقائها وحتقيق ر�سالتها.
وتلخ�ص "جوديث �سميث" تطور الهيكل التنظيمي منذ فجر الع�رص ال�صناعي وحتى الع�رص
احلديث ،ثم تقدم لنا ملحة عن منظمات الغد بناء على منهج للمقارنة قامت بت�أ�سي�سه ،وتختتم ب�رشح
املنظور املكت�سب من كل من نظريات الع�رص ال�صناعي ،مبا يف ذلك تطور البريوقراطية الذي "م ّثل تتويج ًا
لإجناز الع�رص ال�صناعي" .وت�شري �إىل متيز هذا اجليل بتعرفه على التحديات الكامنة يف التعامل بنجاح
مع واقع عامل جديد من الإدارة يتطور خالل فرتة حياتنا ،ويعيد ت�شكيل عملياتنا التنظيمية وهيكلها
بطرق جديدة ملعرفة وا�ستخدام املعلومات وتقنياتها و�شبكاتها .العامل يتغري ،والعمل التنظيمي يتغري،
ودور العامل يتغري ،والعامل نف�سه يتغري ،والقوة العاملة التطوعية تتغري كتعبري عن الو�سط الذي يتقدمون
منه خلدمة جمتمعاتهم .وت�رشح �سميث هذا ال�سياق التاريخي والتنظيمي بطرق ت�ساعد مدراء املوارد
التطوعية لدينا على العمل على �أن ي�ضيف املتطوعون �أق�صى ما ميكن �إ�ضافته �إىل منظماتنا وم�ساهماتها
يف جودة احلياة.
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الصفحة اإللكترونية :فوائد الشدائد التنظيمية والبرامجية :فهم الدور
المحوري للتجارب الصعبة في المنظمات غير الربحية وبرامجها
"د� .إليزابيث باور" ()Elizabeth Power, Med

املحنة ،وكيف نتعلم منها ون�ستجيب لها ،هو حمور هذا الف�صل املثري للتفكري والب�صرية .تعالج
"�إليزابيث باور" هنا خلفية التجارب ال�سلبية وكيف ت�ؤثر على الأفراد واملنظمات والربامج؟ ،كيف
ميكنهم التعبري عن �أنف�سهم يف البيئة التنظيمية؟ وكيف ميكن للم�ؤ�س�سات �إن�شاء ثقافة واعية مبدى انت�شار
التجارب التي ت�شمل ال�شدائد ك�أحد عوامل دينامكياتها؟.
وقد مت �إطالق العديد من املنظمات غري الربحية� ،أو الربامج التي تت�ضمنها ،لتحويل التجارب ال�سلبية
�إىل جتارب �إيجابية .فاملحنة ،كما ت�شري "باور" ،لديها الكثري من الأوجه ،ولديها القدرة  -بغ�ض النظر
عن مدى مرونة الفرد �أو املنظمة �أو املجتمع – على الت�أثري على جميع جماالت احلياة .وتركز مناق�شتها
لتغيري الثقافة التنظيمية على تقييم الثقافة لتحديد حالتها احلالية ،وتعريف احلالة امل�ستقبلية املرغوبة ،ثم
حتديد وتنفيذ الإجراءات العملية الالزمة لتحقيق وا�ستدامة الثقافة املت�صورة .وتدرك املنظمة ذات اخلربة
وجود وقوة وت�أثري التجارب الإيجابية وال�سلبية على النا�س الذين تتعامل معهم.
وميكن �أن ت�ؤثر املحنة ،وغالب ًا ما ت�ؤثر ،على دورات برنامج املتطوعني .ويدرك مدير املوارد التطوعية
الفطن �أن الربامج التطوعية يجب �أن تت�ضمن الواقع "�أن الأ�شخا�ص يقومون بالعمل الذي يقومون به
غالبا ما تت�ضمن جتارب �سلبية .وت�شري "باور" �إىل �أهمية اال�ستفادة
لأ�سباب غالب ًا ما تتعلق بالق�ضية" ،والتي ً
من �أف�ضل املمار�سات املعروفة من املجاالت الأخرى – مثل :جمال الرعاية امل�ستندة �إىل ال�صدمات  -يف
برامج املتطوعني متى ما كان ذلك مالئم ًا.
�إن �إدراك دور ال�شدائد يف الت�أثري على �سلوك الأفراد والثقافة التنظيمية ميكن وينبغي �أن ي�ؤدي �إىل
ا�سرتاتيجيات الربنامج والتكتيكات التي تقلل من �ضغوط العمل مع الأ�شخا�ص املت�رضرين ،وزيادة جودة
التفاعالت على جميع امل�ستويات ،وامل�ساهمة يف �صحة �أ�صحاب امل�صلحة ب�شكل عام .وتعزز مناذج من
اال�ستجابات الرعاية امل�ستندة �إىل ال�صدمات اال�ستجابات القائمة على التعاون ،والرعاية الذاتية التنظيمية
والفردية ،والتوازي العملي بني العنا�رص امل�شرتكة يف تلك النماذج والعمليات املعلنة والعملية للمنظمة.
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التقييم والتخطيط التشغيلي
الفصل الخامس :تعظيم المشاركة التطوعية
"د� .سارة جني رينبورغ" ؛ "ميج مور" ()Sarah Jane Rehnborg, PhD, and Meg Moore, MBA

يجب �أن يكون لدى قادة املنظمات التي ت�رشك املتطوعني للم�ساعدة يف تقدمي اخلدمات الب�رشية
وبالتايل دعم ر�سالة املنظمة ت�صوراً وا�سع النطاق للعمل التطوعي .وهم بحاجة �إىل فهم التفاعل املعقد
بني احتياجات و�أهداف املنظمة (�أو الهدف الذي تخدمه) ،وتوقعات وخماوف �أولئك الذين يقدمون
اخلدمات بناء على "�إرادتهم احلرة "� -أي :املتطوعني.
وكل من "رينبورغ" و "مور" �إطار امل�شاركة التطوعية (املوازنة بني الفر�ص والتحديات واملخاطر)
كو�سيلة لفهم �أف�ضل الق�ضايا املعا�رصة يف امل�شاركة التطوعية وتنظيم املعلومات للم�ساعدة يف ت�صميم
الوظائف والتوظيف و�صنع القرار .وي�ساعد هذا الإطار يف توجيه املديرين املتطوعني واملديرين
التنفيذيني وقادة املجال�س يف حتديد ممار�سات م�شاركة املتطوعني وحتديد فر�ص اخلدمة ،والتعامل مع
ق�ضايا التوظيف والإدارة .ومع املعلومات ال�صحيحة ،ميكن �أن يكون الإطار مبثابة �أ�سا�س لو�ضع ت�صور
ملبادرة م�شاركة تطوعية �شاملة ومتنوعة وم�ستدامة.
تبد�أ عملية جتنيد املتطوعني بقيام املنظمة بتقييم وحتليل برنامج املتطوعني احلايل �أو املتوقع .ويجب �أن
يويل التحليل االعتبار الكايف ملالءمة املتطوعني لأو�ضاع املنظمة وامل�ساهمة يف حتقيق ر�سالتها الكربى،
وكذلك كيف تتوافق حالة امل�شاركة التطوعية يف امل�ستقبل مع �أهداف ا�سرتاتيجية �أخرى للمنظمة،
مفيدا و�أ�صيال لتخطيط �أو �إعادة
وبالتايل خلق �أ�سا�س م�ستدام للنجاح الكلي .وير�سم امل�ؤلفون
منوذجا ً
ً
تقييم ا�سرتاتيجية م�شاركة املتطوعني يف امل�ؤ�س�سة.

الفصل السادس :التقييم والتخطيط وتحليل التوظيف
"�شرييل ن .يالن"؛ "باربرا ك .ونتورث" Cheryle N. Yallen, MS, and Barbara K. Wentworth, MS

ميثل التقييم والتخطيط وحتليل التوظيف ثالثة جماالت حيوية �ضمن �إدارة الربنامج التطوعي
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والقيادة .وت�ستعر�ض امل�ؤلفتان "�شرييل يالني" و"باربرا وينتوورث" الفوائد وامل�ساهمات العديدة التي
ميكن �أن يقدمها برنامج فعال لإدارة املوارد التطوعية لتحقيق ر�سالة املنظمة .ويت�ضمن تطوير ودعم
برنامج ناجح ملوارد املتطوعني حتديات ترتاوح ما بني توفر املوارد املالية الكافية وبناء الدعم من جمل�س
الإدارة واملوظفني �إىل ا�ستخدام التخطيط الثاقب يف تعريف الربنامج ون�رشه .وبعد ا�ستعرا�ض امل�صادر
الدميوغرافية الرئي�سية للمتطوعني والفر�ص النموذجية للخدمة التطوعية ،ت�ؤكد امل�ؤلفتان على �أهمية
التخطيط امل�سبق ،واملواءمة مع ر�سالة املنظمة ور�ؤيتها ،والنظر يف تلك الفوائد والتحديات املالزمة
للربنامج التطوعي (على �سبيل املثال :املوارد املطلوبة).
ويت�ضمن حتليل الوظيفة اال�سرتاتيجي عملية حتديد املهام التي يتعني القيام بها ،مبا يف ذلك املعرفة
واملهارات والقدرات وغريها من اخل�صائ�ص املطلوبة لأداء الوظيفة املحددة حديثا بنجاح .وينبغي
�إعداد هذه املتطلبات لكل منا�صب املتطوعني املتوقعة ،و�أن تكون عالية الرتابط واالت�ساق مع اخلطة
اال�سرتاتيجية والأهداف والغايات للمنظمة.
وتلخ�ص امل�ؤلفتان عملية منذجة الكفاءات التي حتدد الكفاءات املحددة التي متيز الأداء العايل
أي�ضا مع الأهداف اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة.
والنجاح يف �أي وظيفة معينة ،والتي يجب �أن تتما�شى � ً
ويت�ضمن حتليل موقف املتطوعني :منذجة الكفاءة ،و�صف الوظيفة ،وموا�صفاتها؛ ل�ضمان فعاليتها
ومواءمتها مع الأهداف اال�سرتاتيجية للمنظمة .وتقدم امل�ؤلفتان منوذجا لتحليل املن�صب اال�سرتاتيجي
والكفاءة مل�ساعدة القراء يف �إعداد �أو�صاف وظيفية (تلخي�ص التحليل ب�شكل �أ�سا�سي) ت�ساعد يف �ضمان
النجاح يف توظيف �أكرث الأفراد امل�ؤهلني للمنا�صب التي �ستعزز جهود املنظمة يف حتقيق ر�سالتها.

الفصل السابع :تطوير السياسات للمشاركة التطوعية
"لندا ل .غراف" ()Linda L. Graff, BSW, MA

يتم تطوير ال�سيا�سات لتوجيه القرارات والإجراءات ،وتو�ضيح املبادئ التوجيهية ،وحتديد التوقعات.
تقريبا ولأي
وحتدد ال�سيا�سات احلدود وامل�س�ؤوليات داخل املنظمة ،وميكن �إعدادها على �أي م�ستوى
ً
تقريبا .وتناق�ش الكاتبة ليندا غراف ال�سيا�سات والإجراءات يف �سياق �إدارة
جمال هيكلي �أو ت�شغيلي
ً
الربنامج التطوعي والتي تنطبق على جميع منظمات العمل التطوعي وجميع �أدوار املتطوعني.
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وتعمل الكثري من املنظمات غري الربحية مبوارد تطوعية قليلة� ،إن وجدت .وهذه ممار�سة حمفوفة
باملخاطر يف �أف�ضل الأحوال �إذا اتفقنا على ال�سيا�سات "حا�سمة مل�شاركة املتطوعني الفعالة ،والربجمة
اجليدة ،والتميز يف تقدمي اخلدمة ،وزيادة الإنتاجية ،وزيادة ر�ضا املتطوعني ".وهذه كلها نتائج �إيجابية
للتطوير اجليد ل�سيا�سة املنظمة.
و�إذا كان الأداء التنظيمي الفائق امل�ستدام غري كاف لتحفيز تطوير ال�سيا�سات ،ف�إن املخاطر املحتملة
والعواقب القانونية املت�أ�صلة يف ال�سيا�سة غري املالئمة يجب تلفت االنتباه الفوري وامل�ستمر لهذا العن�رص
بالغ الأهمية يف البنية التحتية لربنامج املتطوعني .عالوة على ذلك ،ف�إن التوجهات الوطنية �سوف ت�ستمر،
�إذا مل تت�سارع ،يف اجتاه زيادة امل�ساءلة وال�شفافية من قبل املنظمات التطوعية .هذه االجتاهات ،جنبا �إىل
جنب مع املعايري العالية دائما من العناية الواجبة ،تتطلب اهتمام ًا �أكرب من قبل املنظمات غري الربحية
بال�سيا�سات والإجراءات من �أجل �إدارة فعالة وم�س�ؤولة جلميع براجمها ،مبا يف ذلك �إدارة املوارد التطوعية.
وحتدد امل�ؤلفة ال�سيا�سات ومربرات احلاجة �إليها وتقدم �رشح ًا مفيداً لعملية و�ضع ال�سيا�سات ،مع
�إيالء اهتمام خا�ص لكيفية كتابة �سيا�سات الربامج التطوعية ،وتقدم عدة �أق�سام ا�سرتاتيجيات ملمو�سة
ل�ضمان ال�سيا�سات اجليدة .وتختم امل�ؤلفة �رشحها مبالحظات مفيدة حول التقدمي الناجح لل�سيا�سة
املكتوبة ب�شكل جيد .ويتم تعزيز التطبيق العملي لهذا الف�صل با�ستمرار ،مع �إدراج الع�رشات من عينات
ال�سيا�سات املفيدة كل من فن وعلم كتابة ال�سيا�سات الفعالة .ومن الوا�ضح �أن ال�سيا�سات والإجراءات
أي�ضا فعالية امل�شاركة التطوعية و�إدارة الربامج التطوعية،
هي �أدوات �إدارة املخاطر احلا�سمة ،لكنها تعزز � ً
وذلك بتو�صيل القيم واملعتقدات ،وتو�ضيح القواعد ،وحتديد املعايري والتوقعات ،وو�ضع احلدود ،والتي
تدعم كلها عمل املتطوعني الأفراد مع تعزيز الإنتاجية وال�سالمة ور�ضا املتطوعني.

الصفحة اإللكترونية :خيارات المشاركة التطوعية
"د .بريان د .تريي" ؛ "د� .إميي هاردر" ؛ "د .دايل براخت"
)(Bryan D. Terry, PhD, Amy M. Harder, PhD, and Dale W. Pracht, PhD

يركز امل�ؤلفون على خيارات امل�شاركة التطوعية من خالل مراجعة العوامل التي ت�ؤثر على امل�شاركة،
ويبد�ؤون بفح�ص �سلوك املتطوعني بطريقة م�شابهة لكيفية ارتباط نظام ال�سوق ب�سلوك امل�ستهلك (مبا
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يف ذلك مراجعة دورة حياة املتطوع) ،ثم اتباعها مبنظور عن التطوع مت �إن�شا�ؤه من خالل مراجعة
التوجهات االجتماعية واالقت�صادية والثقافية التي تقود القطاع التطوعي .ويتم تقدمي ر�ؤى مهمة يف
االجتاهات والتطورات االجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،والتطورات التقنية التي ت�ؤثر على خيارات
م�شاركة املتطوعني  -والتي تغريت عرب الزمن .-وميكن الآن �أن تتميز ب :ماذا يفعلون؟ ،وكيف
يخدمون؟ ،ومن هو املتطوع؟ ،واملوقع اجلغرايف .ويختتم الف�صل باقرتاح �أن التغيري االجتماعي
واالقت�صادي والثقايف والتقدم التقني هي :عوامل يجب على املنظمات غري الربحية الناجحة �أن ت�أخذها
يف االعتبار عند اتخاذ قرار تو�سيع و�إثراء برامج �إدارة املتطوعني  -يف املقام الأول -عن طريق �إ�رشاك
مدير موارد تطوعية خمت�ص �أو توفري فر�ص �إ�ضافية للتنمية املهنية؛ ل�شغل من�صب قائم.

الصفحة اإللكترونية :إدارة التطوع السياحي
"د .موثو�سامي كماران" ؛ "د .جوانا بابا�س" ()Muthusami Kumaran, PhD, and Joanna Pappas

يجمع العمل التطوعي ال�سياحي بني ال�سفر الرتفيهي و�أنواع وفرتات خمتلفة من الأن�شطة التطوعية
للم�سافر يف موقع الوجهة .وقد ظل ما يعرف الآن با�سم التطوع ال�سياحي ممار�س ًا منذ �سنوات عديدة
وب�أ�شكال خمتلفة ،ومع ذلك ،اكت�سب خيار اخلدمة التطوعية �شعبية بعد الرتويج لها من قبل املنظمات
امل�ضيفة وغريها (مثل �صناعة ال�سياحة).
ي�ستعر�ض امل�ؤلفان اجلوانب املهمة للعمل التطوعي ال�سياحي؛ لتقدمي منظور ومعلومات قابلة للتنفيذ
حول هذا ال�شكل ال�رسيع من العمل التطوعي وا�ستخدامها من قبل مدراء املوارد التطوعية .وبعد ا�ستعرا�ض
تاريخها واجتاهاتها ،يتم ا�ستعرا�ض دوافع املتطوعني ال�سياحيني ،وكذلك �أدوار وم�س�ؤوليات قادة العمل
التطوعي ال�سياحي واملنظمات امل�ضيفة� .إن ت�ضمني التطوع ال�سياحي يف برنامج املوارد التطوعية يتطلب
�أي�ضا اهتماما خا�صا مبجاالت مثل :توظيف املتطوعني ال�سياحيني وتوجيههم وتدريبهم.
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وتقدم برامج التطوع ال�سياحي عد ًدا من املزايا ،لكن مدراء املوارد التطوعية الأذكياء يتفهمون ويتعاملون مع
امل�شكالت املحتملة ،مثل:
التخطيط غري الكايف امل�ؤدي �إىل عدم الر�ضا.
التوقعات املتفائلة للغاية التي تت�صارع مع احلقائق والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل ال�شعور بالف�شل.
عدم كفاية التن�سيق يف املوقع مما ي�ؤدي �إىل ف�شل امل�رشوع.
ترتيبات معي�شية غري مالئمة.
ظروف �سالمة �أو ظروف �صحية مهددة.
روابط غري كافية مع جمتمع الوجهة ،مما ي�ؤدي �إىل ال�سلبية جتاه جميع املعنيني.
التطوع ال�سياحي هو جزء متزايد من املجال الدويل الأو�سع للتطوع ،وميكن �أن يكون برنا ًجما فعالاً تقدم
من خالله املنظمات غري الربحية خدمات يف البلدان النامية� .إن �أخذ مدراء املوارد التطوعية يف االعتبار
لكل من الفوائد واملخاوف �سي�ساعد على �ضمان ا�ستمرار التطوع ال�سياحي يف الظهور والتو�سع
كمجال بديل حيث ميكن للعمل التطوعي وال�سياحة العمل �أن يعمال معا لتحقيق الأهداف امل�شرتكة.
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الجزء الثاني

النشر والتنفيذ االستراتيجي
االنضمام
 الف�صل الثامن� :أحدث مقاربة لتوظيف املتطوعني :م�سارات الكفاءة ونظم �إدارة موارد التطوع. -الف�صل التا�سع :الإعداد والتوجيه :ا�ستقبال متطوعني جدد يف املنظمة

التدريب

 -الف�صل العا�رش :تدريب املتطوعني

التواصل

 الف�صل احلادي ع�رش :عالقات املتطوعني واملوظفني -الف�صل الثاين ع�رش :التوا�صل مع املتطوعني واملوظفني

إدارة البرنامج

 الف�صل الثالث ع�رش� :إدارة �أداء املتطوعني :دائرة الت�أثري -الف�صل الرابع ع�رش� :إدارة املخاطر يف امل�شاركة التطوعية
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الفصل الثامن :أحدث مناهج توظيف المتطوعين :مسارات الكفاءة
ونظم إدارة موارد التطوع
"�ستيفن هوبز" ()Stephen Hobbs, EdD

"املتطوعون هم �رشيان احلياة ملنظمة تطوعية .ففي حني �أن ر�سالة املنظمة ور�ؤيتها وقيمها هي
العمود الفقري ،فاملوظفون هم الهيكل العظمي ،والعمالء هم �أع�ضاء اجل�سم ،واملجتمع هو اجللد ،و�إن
جهود املتطوعني لتقا�سم �رشيان احلياة – كما ي�ؤكد "هوبز"  -هي التي تبقي اجل�سم متغذي ًا وحيوي ًا".
علما وفن ًا .فهو علم عند ا�ستخدام التقدم
"�أ�صبح جتنيد املتطوعني الأكفاء �أو البت يف �أمرهم ً
املنطقي للخطوات وما يرتبط بها من مراجعات وتوازنات لتحديد وت�أكيد ما �إذا كان من املمكن
للمتطوع املر�شح ان مي�ضي قدما .وت�أتي الر�ؤى الذاتية التي ي�ستخدمها مديرو املوارد التطوعية بنف�س
القدر من الأهمية لتوجيه قراراتهم النهائية حول ت�أكيد اختيار املتطوعني الأكفاء و�إحلاقهم باملنظمة" .
وبعد التقييم الأ�سا�س وتخطيط الربنامج و�إن�شاء ملفات التعريف الوظيفي التي تتما�شى مع ر�سالة
املنظمة و�أهدافها ،ي�أتي التوظيف يف املرحلة التالية ح�سب �إجراءات ان�ضمام املتطوعني النموذجية� :إ�ضافة
متطوعني م�ؤهلني �إىل الربامج املختلفة� .إن ا�ستيعاب ه�ؤالء املتطوعني امل�ؤهلني �سي�ؤثر ب�شكل كبري على
انتاجية املنظمة وبالتايل جهودها لتحقيق ر�سالتها .لذلك يرى امل�ؤلفون �أن الأدوات والتقنيات امل�ستخدمة
يف �إدارة توظيف املتطوعني الأكفاء ،والتي تقدمت مع تزايد توافر وا�ستقرار الإنرتنت ،لها �أهميتها.
ويربط "هوبز" اال�ستخدام احلكيم للربجميات احلا�سوبية �أو نظم �إدارة موارد املتطوعني عرب الإنرتنت
مع التحقق من الكفاءة حيث يوفر هذا التكامل ملدراء املوارد التطوعية طريقة عملية الختيار ومقابلة
وتعيني املتطوعني الأكفاء؛ للم�ضي قدما يف املنظمة .وت�شمل املو�ضوعات الإ�ضافية التي متت تغطيتها
التحديات التي تواجه توظيف املتطوعني والآثار املرتتبة على ا�ستخدام نظام �إدارة الكفاءة التطوعية.

الصفحة اإللكترونية :تسويق التطوع للمجموعات
"لوري جوتليب" ()Lori Gotlieb

"املتطوعون يريدون االختيار والتحكم وخدمة العمالء اجليدة والإ�رشاف والتو�صيفات الوظيفية
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الوا�ضحة والتقدير والتدريب واملنافع الأخرى" ي�شري جوتليب�" .إنهم يريدون �أن ي�شعروا ب�أنهم مو�ضع
تقدير" .عالوة على ذلك ،يريد املتطوعون املزيد ال�سيطرة على مواقع امل�س�ؤولية التي يقومون بها
للمنظمة ،ومزج التزامهم التطوعي مع حياتهم ال�شخ�صية واملهنية ما �أمكن ذلك� .إن �أحد الأدوار املهمة
ملدير املوارد التطوعية هو امل�ساعدة على الت�أكيد ب�أن ك ً
ال من املنظمة واملتطوع لديهما جتربة ناجحة.
وبينما غطت الف�صول ال�سابقة جوانب خمتلفة من عملية التقييم؛ ف�إن جوتليب يركز على فر�ص اخلدمة
تخ�ص�صا ،مبا يف ذلك تطوع املوظفني ،واملواليد يف فرتات حمددة ،والطالب ،مع الرتكيز
التطوعية الأكرث
ً
على مفاهيم وممار�سات الت�سويق الناجحة يف تلك املجاالت.
�إن امل�س�ؤولية الأ�سا�سية ملدراء املوارد التطوعية هي الت�أكد من �أن كال من املنظمة واملتطوع لديه جتربة
ناجحة .وبعد مراجعة ما يحتاج املمار�سون �إىل مراعاته �أثناء �إعدادهم لأنف�سهم وتنظيمهم لربنامج
تطوعي متخ�ص�ص ،يناق�ش امل�ؤلف ممار�سات �إدارية حمددة ومثبتة لت�صميم وت�سويق فر�ص املتطوعني
لل�رشكات ،واملواليد يف فرتات حمددة ،والطالب.
ت�سويق التطوع هو "عملية �إبداعية ،وال توجد �إجابة واحدة حمددة" ولكل منظمة حتدياتها الفريدة
وفر�صها ،وينظر مدير املوارد التطوعية احل�صيف لتلك الفر�ص على �أنها "مبتكرة و�إبداعية وفريدة".

الفصل التاسع :اإلعداد والتوجيه :استقبال متطوعين جدد في المنظمة
"هارييت �إدواردز" ()Harriett C. Edwards, EdD

�إن الرتحيب باملتطوعني اجلدد يف م�ؤ�س�ستك هو خطوة �أوىل حا�سمة؛ ل�ضمان جتربة ناجحة لكل
من املتطوع وم�ؤ�س�ستك ،ولتحقيق الفوائد العديدة بالإ�ضافة �إىل اخلدمة الفعلية التي يجلبها املتطوعون
املتفانون مع ان�ضمامهم للم�ؤ�س�سة .وكما ي�شري "�إدواردز"" ،من خالل جتنيد املتطوعني بطريقة منهجية،
ت�ستفيد املنظمة  -واملتطوعون  -من �إقامة عالقة ت�أ�سي�سية تدعم ك ً
ال من دافعهم للم�شاركة ور�سالة
املنظمة ".وي�رشح امل�ؤلف كيف يختلف التوجيه عن التدريب ويقدم ر�ؤى قابلة للتنفيذ حول املكونات
الأ�سا�سية لعملية التوجيه وكيفية تطوير ا�سرتاتيجيات الت�سليم الناجحة.

ً
ومنهجيا �أنه يت�ضمن مكونات
خمططا
توجيهيا
�سيجد مدراء املوارد التطوعية الذين ين�شئون برنا ًجما
ً
ً
تزود املتطوعني اجلدد باملعرفة حول املنظمة ور�سالتها ،وت�ضمن �شعورهم مبزيد من الراحة والثقة يف
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قدرتهم على �إجناز العمل الذي يقومون به ،مما ي�ساعدهم على الفهم الأف�ضل لكيفية م�ساهمة ما يفعلونه
أي�ضا فر�صة لإثارة
للم�ؤ�س�سة يف �أهدافها العامة ،وغاياتها ،وحتقيق ر�سالتها .ويجب �أن توفر هذه العملية � ً
حما�سهم مل�س�ؤولياتهم وم�ساعدتهم على االتفاق على �أنهم اتخذوا القرار ال�صحيح للتطوع يف م�ؤ�س�ستك.
أخريا ،ي�ساعد التوجيه على جتنب امل�شكالت امل�ستقبلية املحتملة من خالل م�ساعدة املتطوعني اجلدد -
� ً
واملوظفني  -على فهم القواعد وال�سيا�سات واملوارد املتاحة والقيم الأ�سا�سية والثقافة التنظيمية املنا�سبة.

التدريب
الفصل العاشر :تدريب المتطوعين
"ماري كاي هود" ()Mary Kay Hood, MS

يوفر التدريب املهارات والأ�ساليب التي يحتاجها املتطوع للنجاح يف من�صب معني �أو مهمة �أو
فر�صة �أو جمال م�س�ؤولية .وكما ي�ؤكد امل�ؤلف ب�شكل �صحيح ،ف�إن التدريب �رضوري ملنظمة تتعلم -
منظمة ت�سعى �إىل �أداء متفوق وم�ستدام ،-يركز على حت�سني اجلودة ،وبناء ميزة تناف�سية ،وتن�شيط القوى
العاملة لديها لإدارة التغيري بفعالية وحتقيق التميز� .إن مناق�شة �أمناط التعلم تعد القارئ ملراجعة ومتابعة
لق�ضايا الأجيال التي ت�ؤثر على ت�صميم وتنفيذ برنامج تدريب املتطوعني.
يقدم امل�ؤلف �أ�سا�سيات تدريب مفيدة ،يتبعها ب�إر�شادات حول كيفية �إن�شاء بيئة تعليمية ناجحة �ضمن
ت�صميم برنامج التدريب.
�إن القيمة الأ�سا�سية الهامة لأي منظمة للعمل التطوعي هي التح�سني امل�ستمر للعمليات ،با�ستخدام
اخلربة والنتائج التي مت حتليلها لتحديد و�إدخال حت�سينات على الربنامج كجزء من عملية دورية للتح�سني.
وي�شدد امل�ؤلف على �أهمية التقييم والتدريب املفيد كم�ساهمني رئي�سيني يف حت�سني برنامج تدريب
املتطوعني اخلا�ص بك .ويختتم الف�صل مبناق�شة �أهمية ،وتقنيات القيادة التطبيقية �ضمن برنامج التدريب
و�أهمية مدير املوارد التطوعية للقيادة بالقدوة.

ا�ستثمارا للمنظمة ،بد ًال من اعتباره تكلفة عليها كما هو �سائد .وال يقت�رص املردود
يجب اعتبار التدريب
ً
كافيا على تقدمي خدمات �أف�ضل فح�سب ،بل
على املدى الطويل الذي يقدمه املتطوعون املدربون
تدريبا ً
ً
أي�ضا عدد من املزايا الأخرى التي ترتاوح من �أن ي�صبحوا �أنف�سهم جم ِّندين ،وحت�سني �إدارة املخاطر ،و�أن
� ً
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ي�صبح املتطوعون م�صادر مهمة للم�ساهمات اخلريية للمنظمة� ،إىل تو�سيع نطاق دعم املجتمع.

االتصاالت
الفصل الحادي عشر :عالقات المتطوعين والعاملين
" نان�سي ماكدف" ()Nancy Macduff, MACE

ميكن تلخي�ص العالقة بني املتطوعني واملوظفني بالن�سبة لبع�ض املنظمات غري الربحية على �أنها
حا�سما
"ال�رس ال�صغري القذر" للمنظمة .فالعالقة بني املتطوعني واملوظفني حا�سمة ومعقدة ،ومتثل حمد ًدا
ً
للم�شاركة التطوعية ،والنجاح العام لربنامج املتطوعني يف املنظمة ،ويف نهاية املطاف ،قدرة املنظمة
على حتقيق ر�سالتها بنجاح .و�ست�ؤثر العالقة الإجمالية بني املوظفني واملتطوعني ب�شكل كبري على جميع
املجاالت الت�شغيلية والرباجمية داخل املنظمة .ولي�س �رساً �أنه عندما يتمكن الأ�شخا�ص من العمل معا كفرق
يف جميع �أنحاء امل�ؤ�س�سة ،ميكن تقدمي خدمات �أكرث كفاءة وفعالية للأع�ضاء �أو العمالء �أو امل�ستفيدين.
�إن العمل الفريقي ،واالن�سجام ،وروح اجلماعة ،وال�صداقة احلميمة ال حتدث فقط ،بل هي نتاج اهتمام
مدرو�س �ضمن برنامج موارد املتطوعني لكال اجلانبني من معادلة املوظفني املتطوعني ،عادة كنتيجة
للقيادة الفعالة من جانب مدير املوارد التطوعية.
ت�ست�شهد امل�ؤلفة بالبيانات التي تو�ضح وجود عالقة �إيجابية بني املنظمات التي تتمتع بعالقات
�إيجابية بني املتطوعني والعاملني ،وتلك التي لديها مدير معني من املتطوعني الذين ي�ستخدمون عمليات
�إدارة املتطوعني الفعالة .ثم يحدد الف�صل خ�صائ�ص فريق املتطوعني الفعال ،تليها مناق�شة جمموعة متنوعة
من فرق املتطوعني /املوظفني املفيدة.
مهما لبقاء
وميكن �أن يكون التعرف على �أعرا�ض اخللل يف العالقات بني املتطوعني والعاملني ً
املنظمة نف�سها .ت�رشح امل�ؤلفة هذه الأعرا�ض وتوجزها ،وتختتم مبراجعة مفيدة ملناخ عالقة املتطوعني
واملوظفني.
أخريا ،تقرتح امل�ؤلفة عملية تتابعية لبناء فريق ناجح من املوظفني املتطوعني يعمل م ًعا لتحقيق ر�سالة
� ً
املنظمة .تختتم امل�ؤلفة بن�صائح ت�ستند �إىل ممار�سة الإدارة الناجحة التي تعزز العالقات بني املتطوعني
واملوظفني.
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وميكن لفريق من املتطوعني واملوظفني الذين يعملون م ًعا توفري الطاقة اجلماعية واالجتاه؛ لدفع الآلة
التنظيمية نحو هدفها املتمثل يف �إجناز الر�سالة� ،أو ميكنه �إحالة هذه الآلة �إىل قطع متناثرة.

الفصل الثاني عشر :التواصل مع المتطوعين والعاملين
"د .دني�س �سيفيك بورتري" ()Denise Sevick Bortree, PhD

يعد التوا�صل �أحد �أهم امل�ساهمني يف العالقة التي يتم ت�شكيلها بني املنظمات غري الربحية ومتطوعيها.
"ت�شري الأبحاث �إىل �أن املتطوعني الذين ي�شعرون ب�أن لديهم معرفة كافية عن املنظمة هم الأكرث ر�ض ًا عن
عالقتهم بها .وال ميكن للم�ؤ�س�سات التقليل من �أهمية احلفاظ على خط ات�صال مفتوح مع املتطوعني
والعاملني بها ' .يغطي هذا الف�صل العمليات الهامة لالت�صال ،والطريقة التي يعزز بها التوا�صل العالقة بني
منظمة غري ربحية ومتطوعيها وموظفيها ،واالجتاهات والقنوات اجلديدة امل�ستخدمة يف هذا املجال.
ي�ستك�شف امل�ؤلف عملية حمالت التوا�صل امل�ستدام للمتطوعني وجماهري املوظفني ويقرتح �أن
البحث واال�سرتاتيجية والتخطيط هي العنا�رص الرئي�سية حلملة ناجحة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يقدم الف�صل
عد ًدا من الأ�ساليب والتكتيكات التي ميكن ا�ستخدامها للو�صول �إىل هذه اجلماهري.

ي�ؤكد "بورتري" �أنه "ميكن �أن يكون التوا�صل �أداة قوية لإدارة املتطوعني واملوظفني"" ،عندما
مهما يف العالقة الإيجابية
متكررا
يكون التوا�صل
ً
ً
ووا�ضحا وهادفًا و�شفافًا ،ميكن �أن يكون مكونًا ً
بني املتطوعني واملوظفني والإدارة .وميكن �أن يكون �إعالم و�إقناع وحتفيز املتطوعني واملوظفني نحو
�صعبا؛ ومع ذلك ،يتم حتقيق التغيري ب�سهولة �أكرب عندما حتافظ امل�ؤ�س�سة على
أمرا ً
الأهداف التنظيمية � ً
عالقة �إيجابية مع ه�ؤالء اجلماهري من خالل التوا�صل الفعال ".

الصفحة اإللكترونية :وسائل التواصل االجتماعي والتطوع
"نان�سي ماكدف" ()Nancy Macduff, MACE

عدد قليل منا ميكنه �أن ي�ستغني عن و�سائل التوا�صل االجتماعي .ففي املنزل جند �أن جميع �أجهزة
تقريبا �إما ن�شطة على �صفحة و�سائل التوا�صل االجتماعي� ،أو قمنا بت�صغريها عند �سطح ال�شا�شة
الكمبيوتر ً
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حتى نتمكن من التحقق منها ب�شكل دوري .ولي�س مب�ستغرب �أن ظهرت و�سائل التوا�صل االجتماعي
ب�رسعة ك�أدوات ات�صال �أ�سا�سية داخل  /ومن �أجل برامج �إدارة املوارد التطوعية .ومن خالل فهم حقائق
ال�رسعة التي تتطور بها و�سائل االت�صال داخل وخارج الوجود ،تراجع امل�ؤلفة املفاهيم والقدرات الكامنة
يف و�سائل الإعالم اجلديدة ،وين�صب تركيزها على تعمريها ك�أدوات للإدارة والقيادة ،ولي�س على
احتمالية ا�ستمراريتها من خالل �أي و�سيط اجتماعي معني (على �سبيل املثال" ،تويرت" �أو "في�سبوك").
وبعد مراجعة الأنواع املختلفة من الو�سائط االجتماعية ،حتدد امل�ؤلفة تواتر ا�ستخدامها داخل
قائما على احلقائق حول كيفية ت�أثري هذه
املنظمات غري الربحية وت�ست�شهد بالبيانات التي توفر
ً
منظورا ً
الو�سائط على العمليات والربامج غري الربحية .ويف حني �أن بع�ض مدراء املوارد التطوعية قد مييلون �إىل
التحرك على الفور يف اجتاه �إن�شاء موقع ويب و�سيط ًا اجتماعي ًا لربنامج املتطوعني اخلا�ص بهم ،ف�إن جناحه
النهائي يكون �أكرث احتمالاً �إذا مت اتباع العملية التي تقدمها امل�ؤلفة للتحليل والتخطيط والتنفيذ .وتختتم
امل�ؤلفة الف�صل مبقارنة وظائف الإدارة التطوعية و�أن�شطة الربنامج ح�سب املجاالت ،والأفكار حول
كيفية تطبيق و�سائل التوا�صل االجتماعي يف كل جمال.
ولكي يتم ا�ستخدامها بفعالية يف �أي برنامج ،يجب �أن ترتبط تطبيقات الو�سائط االجتماعية -
خا�صة يف جمال املوارد التطوعية  -ب�أهداف الربنامج وم�ساهمتها يف قدرة املنظمة على حتقيق ر�سالتها.
وفيما يتعلق بربنامج �إدارة املتطوعني ،يجب ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي بطرق جتعل �إدارة
الربنامج �أكرث كفاءة وفعالية ،وتعزز �أهداف الربنامج ،وتوفر الوقت واملال للم�ؤ�س�سة ومدير الربنامج.
�إن و�سائل التوا�صل االجتماعي لي�ست هي احلل الوحيد جلميع م�شاكلنا� ،إذ ميكن ال�ستخدامها غري
ال�صحيح �أو فهمها اخلاطئ �أن تكون جما ًال مل�شاكل رئي�سية للمنظمة وقادتها .يجب النظر �إىل التقنية
�ضمن برامج املتطوعني على �أنها �أدوات قوية ميكنها الو�صول �إىل جماهري جديدة للمتطوعني ،وتن�سيق
عمل املتطوعني احلاليني ب�شكل �أف�ضل ،وحتقيق اعرتاف جماهريي �أو�سع بكثري على امل�ستوى العاملي.
ولتحقيق الإمكانات الكاملة لهذه الأدوات وم�ساهماتها املحتملة يف برنامج املوارد التطوعية ،يحتاج
مدير املوارد التطوعية �إىل فهم �إمكاناتها ،والتعرف على مبادئ الت�شغيل اخلا�صة بها ،وتطوير ون�رش خطة
ت�ستوعب �إمكاناتها لتحقيق ر�سالة املنظمة ب�شكل �أف�ضل.
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إدارة البرامج
الفصل الثالث عشر :إدارة أداء المتطوعين :دائرة التأثير
"جويل �آن كرو�س؛ �ستيفن هوبز" ()Julie Cross, PhD, and Stephen Hobbs, Ed

وغالبا
يعمل مدير املوارد التطوعية مع املتطوعني داخل املنظمة خللق قيمة للمنظمة وللمتطوعني.
ً
ما تعنى �إدارة املتطوعني ب�إلهام م�ساهماتهم امل�ستمرة وتركيز جهودهم نحو �أداء �أكرث فعالية .ويبد أ�
مديرو املوارد التطوعية املتقنون ملمار�سة �إدارة الأداء التطوعي من املنظور اال�سرتاتيجي ملكانة املنظمة
يف املجتمع املحلي والعامل الأو�سع .وتدب احلياة يف ر�سالة املنظمة حينما يقوم مدير املوارد التطوعية
ب�إدارة املتطوعني الذين ي�شاركون يف العمل يف اخلطوط الأمامية للمنظمة .وتنطوي �إدارة الأداء الرائدة
يف م�ؤ�س�سة ناب�ضة باحلياة على منو وتغيري يجب الرتكيز عليه و�إدارته بفعالية .وتوفر عجلة الت�أثري املو�ضحة
يف هذا الف�صل الأدوات والتقنيات اخلا�صة بـمدير املوارد التطوعية لإدارة التغيري يف م�ؤ�س�سة تت�سم
بالدينامكية .وي�رشح امل�ؤلفان كيفية ا�ستخدام هذا النموذج اجلديد لإدارة الأداء الفردي والتعرف عليه
يف كل م�ستوى من م�ستويات امل�ؤ�س�سة ،وتقدم تف�سرياتهم ومناق�شاتهم ،عند و�ضعها مو�ضع التنفيذ،
كفاءة معززة يف �إدارة املوارد التطوعية  -مع الأدوات والتقنيات املرتبطة بها  -ل�ضمان �أن ي�صبح
يوميا.
التح�سني امل�ستمر للأداء حد ًثا ً

الصفحة اإللكترونية :القيادة الفعالة واتخاذ القرار
"د .نيكول المي برييز �ستيدمان" ()Nicole LaMee Perez Steadman, PhD

هل من ال�صواب افرتا�ض وجود �رصاع بني �أدوار مدير املوارد التطوعية كمدير للربامج و�أدواره
كقائد متطوع؟ وما الفرق؟ ،وكيف ميكن ملديري الربامج الطوعية ا�ستغالل فهمهم للجوانب التكاملية
لهذه الأدوار؟

عمليا للتفاعل
ت�رشح امل�ؤلفة �أو ًال وت�ستك�شف النماذج ذات ال�صلة بالقيادة التطوعية التي توفر � ً
أ�سا�سا ً
امل�ساهمة  -الظرفية والتحويلية والأ�صلية -
مع املتطوعني ( . )1وي�ساعد فهم عالقة النموذج بالنظرية
ِ
مدراء املوارد التطوعية على ا�ستخدام وتطبيق النظرية يف الإدارة العملية.

 -1مثل  LOOPو  GEMSو  ISOTUREو VAL Competence Model
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يتطلب دمج نظرية القيادة يف برنامج تطوعي الفهم (الذي قدمه امل�ؤلف) لنظريات القيادة ذات
ال�صلة :املتمركزة حول املوقف ،واملتمركزة حول الو�ضع ،والتحويلية ،والقائمة على الفريق ،والقائمة
على املتابع .ويختتم امل�ؤلف مبناق�شة الأ�ساليب العملية لو�ضع نظرية القيادة مو�ضع التنفيذ �ضمن برامج
�إدارة املتطوعني ويقرتح ا�سرتاتيجيات مثبتة لتطبيق النظرية ،والآثار املرتتبة على �صنع القرار والتفكري
الناقد ،و�أهمية الذكاء العاطفي.

الفصل الرابع عشر :إدارة المخاطر في المشاركة التطوعية
"لندا غراف" ()Linda L. Graff, MA

"كل م�شاركات املتطوعني تولد خماطر"؛ هكذا حتذر امل�ؤلفة – وبحق  -يف مقدمة هذا الف�صل الذي يغطي
جماالت مثل:
املبادئ الأ�سا�سية و�إدارة املخاطر.
�إدارة املخاطر وامل�س�ؤولية.
ت�صميم وا�ستخدام منوذج �إدارة املخاطر.
مراحل وخطوات حتليل �إدارة املخاطر والتخطيط.
امل�ساهمون يف �إدارة املخاطر الناجحة.
قد يعترب بع�ض مديري املوارد التطوعية �أن �إدارة املخاطر تتطلب الكثري من العمل .ويف بع�ض
الأحيان قد يكون ذلك �صحيحا .ومع ذلك ،ف�إن "العمل" الذي ينتظر املدير غري احلكيم عندما ال تتم
�إدارة املخاطر ب�شكل �صحيح قد ال ميكن ح�رصه .و�سوف يحث منوذج �إدارة املخاطر الذي حددته
امل�ؤلفة املديرين على طرح الأ�سئلة ال�صحيحة ،وبالت�سل�سل ال�صحيح ،وي�ساعد يف �إن�شاء حلول �إدارة
خماطر �أكرث فعالية خالل جميع مراحل برنامج املتطوعني ،بل ويف جميع �أنحاء امل�ؤ�س�سة.
�إن الربامج التي ال تنطوي على �أي خماطر على الإطالق ومن �أي نوع قليلة جداً ،وعدد قليل جدا من
املواقف اخلطرة ميكن �إدارتها ب�آلية واحدة فقط من �آليات التحكم يف املخاطر .وكما تو�ضح امل�ؤلفة فال بد
من تقييم املخاطر التي تواجه برنامج املتطوعني تقييم ًا كام ً
ال ومن ثم ربطها ب�شكل منهجي بالآلية املنا�سبة
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للحد من املخاطر ،وبالتايل يتم توليد "كوكبة من الآليات" لإدارة �أف�ضل للمخاطر التي تواجه كل حالة.
وبهذا الفهم الذي قدمته امل�ؤلفة� ،إىل جانب الو�سائل التي تقدمها العديد من املعار�ض واجلداول
والنماذج� ،سيكون مدير املوارد التطوعية جمه ًزا ب�شكل �أف�ضل لو�ضع برنامج �شامل لإدارة املخاطر
ي�ساعد على جعل م�شاركة املتطوعني �أكرث �إنتاجية و�إر�ضاء ،حتى عندما تقلل من امل�ساءلة واحتمال
فقدان �أي �إجراء قانوين يف امل�ستقبل.

الصفحة اإللكترونية :أدوات نظم المعلومات إلدارة المتطوعين
"د .ديربا بوروز" ()Debra C. Burrows, PhD

قدم التطور امل�ستمر والتقدم يف جمال تقنية املعلومات �أدوات قوية ومتطورة ،العديد منها منا�سب
متا ًما لقيادة و�إدارة �أكرث فعالية لربامج و�أن�شطة �إدارة املوارد التطوعية .وكما ت�شري امل�ؤلفة ،وهي حمقة،
"ف�إن هذه التقنيات ميكن �أن توفر الكثري من الوقت واملال واجلهد عند ا�ستخدامها لدعم الربامج التي
�أن�ش�أت ممار�سات جيدة لإدارة املتطوعني .وميكنها حت�سني االت�صال ،وتعزيز الو�صول �إىل املعلومات
واملوارد ،وت�رسيع �أو �إلغاء العمليات اململة ،وبالتايل ،تعزيز جتارب كل من املتطوعني واملوظفني".
ومع ذلك ،ف�إن م�صادر التقنية ال تقدم حلوال �سحرية ،وال ينبغي ا�ستخدامها بدال من ممار�سات
الإدارة الفعالة �أو الإدارة املخت�صة للمتطوعني" .يف حني �أن �أدوات تقنية املعلومات ميكن �أن تكون
مفيدة ونافعة يف نف�س الوقت ،يجب على املنظمات تقييم تكاليفها يف �ضوء املزايا التي �سيتم اكت�سابها،
وتوافر الأموال ،واالحتياجات املحددة ملوظفيها واملتطوعني".
يركز هذا الف�صل ب�شكل �أ�سا�سي على �أنظمة املعلومات التي توفر قدرات مفيدة ب�شكل خا�ص لدعم
ممار�سات �إدارة موارد املتطوعني الفعالة والقادة واملديرين الذين يتحملون تلك امل�س�ؤوليات.
وبعد مراجعة �أدوات نظام املعلومات املتاحة لدعم م�شاركة املتطوعني ،تلج�أ امل�ؤلفة �إىل تلك
الأدوات التي توفر �إمكانات كبرية يف جماالت �إدارة املتطوعني مثل التدريب واال�ستبقاء والتقييم وكتابة
التقارير .ويت�ضمن الق�سم اخلتامي والهام من هذا الف�صل مناق�شة امل�ؤلفة للتحديات التي تواجه مدراء
املوارد التطوعية يف تخطيط و�إدارة نظم املعلومات .يختتم الف�صل بتو�صيات امل�ؤلفة املتعلقة ب�أ�س�س نظم
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املعلومات التي يجب و�ضعها للم�ساعدة يف �ضمان جناح الربنامج ب�شكل �أف�ضل ،مبا يف ذلك بناء قاعدة
معرفية .وتقدم �أنظمة املعلومات العديد من الأدوات املنا�سبة ب�شكل خا�ص لإدارة املوارد التطوعية .ويف
حني �أن نظم املعلومات لي�ست بال�رضورة الأداة املنا�سبة لكل منظمة� ،إال �أنها بالت�أكيد ت�ستحق الدرا�سة
اجلادة .يزود هذا الف�صل القراء باملعلومات الهامة الالزمة لهذا االعتبار.

الصفحة اإللكترونية :التدريب التنفيذي واإلداري في المنظمات غير
الربحية :التنمية الملحة للقيادة
"ميلينا مينيغيتي" ()Milena Meneghetti

يعمل املدراء املتطوعون يف بيئة معقدة ومتنوعة ومتغرية با�ستمرار ،وتخلق العوملة والتقدم التقني
وا�ستمرار �إ�سناد اخلدمات احلكومية للقطاع غري الربحي حتديات جديدة للمدير املتطوع .كما ت�ؤدي
الطلبات املتزايدة على االحرتاف وامل�ساءلة من قبل املديرين املتطوعني �إىل �إخ�ضاع عملهم ملزيد من
التدقيق .كل هذه العوامل �أ�سفرت عن جهود م�ستمرة وهادفة لتدريب واعتماد مديري املتطوعني.
تقدم امل�ؤ�س�سات ما بعد الثانوية حالي ًا �شهادات يف الإدارة غري الربحية ،وتوفر الهيئات الوطنية
فر�صا مهمة للتطوير املهني للمديرين املتطوعني .ومع ذلك ،ف�إن هذه اجلهود لتطوير مدراء
والدولية ً
متطوعني طوال حياتهم املهنية ظلت قادرة على اال�ستمرار حتى الآن فقط ،بينما خلق املناخ اجلديد
حاجة جديدة :للو�صول �إىل دعم �شخ�صي يف الوقت احلقيقي املنا�سب الذي يتجاوز اجلهود التقليدية
التي تُ�ستخدم عاد ًة لتطوير القادة.
وميثل التدريب الإداري من قبل مدرب خارجي �إ�ضافة منا�سبة ويف الوقت املنا�سب ملجموعة من
خيارات تطوير القيادة املتاحة للمدير املتطوع .ي�ستعر�ض هذا الف�صل عملية التدريب اخلارجي كما
ينطبق على املديرين املتطوعني ،ويت�ضمن �إر�شادات تف�صيلية للعثور على مدرب خارجي بالإ�ضافة �إىل
و�صف ماذا يعني التدريب من وجهة نظر العميل؟.
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الجزء الثالث

النتائج والتقييم
الفصل الخامس عشر:
تقييم البرنامج التطوعي :سياقات ونماذج.
الفصل السادس عشر:
تقييم أثر برامج المتطوعين.
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الفصل الخامس عشر :تقييم برنامج التطوع :السياقات والنماذج
"د .جيفري برودين ؛ د .متارا ج .نيجينا"
)(Jeffrey L. Brudney, PhD, and Tamara G. Nezhina, PhD

تتغري طبيعة برامج املتطوعني ،مبا يف ذلك كيفية تقييمها ،ب�رسعة كبرية ا�ستجاب ًة للنق�ص امل�ستمر
يف املوارد وم�صادر التمويل ،مما ي�ؤكد با�ستمرار على �أهمية زيادة الفعالية التنظيمية وامل�ساءلة عن املنح
والعقود والدعم املايل ونتائج الربنامج .وتتوقع هذه الفئات و�أ�صحاب امل�صلحة معرفة النتائج والت�أثري
إطارا للتقييم مت ت�صميمه مل�ساعدة مدراء املوارد
طويل املدى مل�شاركتهم و� /أو مواردهم .ويقدم امل�ؤلفان � ً
التطوعية من خالل توفري فهم �أف�ضل لأنواع التقييم املختلفة التي ميكنهم ا�ستخدامها بنا ًء على م�شاركة
�أ�صحاب امل�صلحة ،وي�صفان كيف ميكن للمنظمات امل�ضيفة واملجموعات املهتمة الأخرى ر�ؤية التطوع
وتقييمه؟ ويقدمان �إطار منوذج منطقي لتوجيه عملية تقييم برنامج املتطوعني.
ونادرا ما ميكن �أن يفي تقييم واحد باالحتياجات من املعلومات جلميع �أ�صحاب امل�صلحة يف برنامج
ً
تطوعي ما .وبالطبع ،فال بد من و�ضع اخليارات ب�ش�أن الغر�ض من التقييم ومدى مالءمته لأ�صحاب
امل�صلحة املعنيني .ويختتم امل�ؤلفان مبناق�شة اخليارات املختلفة املتاحة ملدراء املوارد التطوعية ()VRMs
الذين يخططون لإجراء تقييمات على املتطوعني والربامج .وال يحدد امل�ؤلفان الأدوات الأ�سا�سية لتقييم
الربنامج التطوعي فح�سب ،بل يقدمان �أي�ض ًا �إر�شادات ممتازة فيما يتعلق باال�ستخدام املنهجي لهذه
الأدوات.

الفصل السادس عشر :تقييم أثر برامج التطوع
"ر .ديل �سفريت" ()Dale Safrit, EdD

يعد تقييم (قيا�س) الربنامج التطوعي من بني �أهم العنا�رص املطلوبة لإدارة الربنامج ب�شكل فعال ويف
جمال توثيق ت�أثري وقيمة الربنامج على العمالء الذين مت ت�صميمه لهم ،بالإ�ضافة �إىل املجتمع الأكرب الذي
تعمل فيه املنظمة .وتهدف برامج التطوع �إىل �إحداث ت�أثريات ونتائج �إيجابية يف حياة العمالء الذين
�صممت من �أجلهم .ويتطلب هذا الهدف من مدير املتطوعني قيا�س تركيز املتطوعني والربامج التي
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ي�شاركون فيها با�ستمرار للت�أكد من ت�أثريهم املق�صود على حتقيق ر�سالة املنظمة .يوفر تقييم الأثر العملية
والأدوات الالزمة لقيا�س وتقييم م�ساهمات برنامج املتطوعني يف حتقيق الر�سالة.
يناق�ش هذا الف�صل العنا�رص احلا�سمة الالزمة لقيا�س �أهداف الربنامج ،مبا يف ذلك:
احلاجة للتقييم.
جمع بيانات ومعلومات تقييم الأثر املطلوبة.
حتديد متطلبات وعمليات امل�ساءلة.
الت�أثري املايل.
مقارنة التكاليف والفوائد يف خمتلف الربامج التطوعية.
ن�رش نتائج التقييم.
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الجزء الرابع

ممارسة
تطبيقية لإلدارة
هذا اجلزء عبارة عن ممار�سات تطبيقية موجودة يف ال�صفحة االلكرتونية
للكتاب وغري موجودة يف الن�سخة الورقية للكتاب ،لذا مت و�ضع رابط
ال�صفحات ملن يرغب يف احل�صول عليها “ املرتجم”.

()www.wiley.com/go/volhandbook
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الصفحة اإللكترونية :إنجاز المهمة (حتى خالل أوقات التحدي)
"د .براين ب .هيغلي؛ د .مارتن هي�ساكر؛ د .براين ج .م�ستلر؛ جو�ستني فارينيللي"
Brian P. Higley, PhD, Martin Heesacker, PhD, Brian J.
Mistler, PhD, and Justin Farinelli, BS

تبذل العديد من املنظمات والفرق والأفراد جهوداً كبرية ل�صياغة الر�سالة والر�ؤية ،ومع ذلك يعتقد
تقريبا �أنهم عادة ال "يعي�شون" هذه العبارات على الوجه امل�أمول .ففي كل عام ،يهدر الكثري من
اجلميع ً
الوقت الثمني واجلهد يف تطوير بيانات الر�سالة التي �سيتم ن�سيانها �أو جتاهلها ب�رسعة يف خ�ضم الأن�شطة
اليومية املحمومة التي تتبعها .وحقيقة الأمر �أن معظم النا�س يعرفون �أنهم لن يفوا ببيانات ر�سالتهم حتى
عندما يق�ضون وقت ًا ثمي ًنا يف تطويرها .ومع ذلك ،نوا�صل تطوير بيانات الر�سالة (ال�شخ�صية واملهنية) مع
االعرتاف يف �أعماقنا ب�أن معظمها لن يتم الوفاء به على الوجه املطلوب - .ما الذي يحدث هنا  -وكيف
ميكننا التوقف عن �إهدار الوقت والطاقة واملال يف و�ضع البيانات التي لن تتحقق؟
ويركز امل�ؤلفون هنا على تقييم �أحدث املمار�سات والأدوات والتقنيات لال�ستفادة منها يف حت�سني
�أداء مدراء املوارد التطوعية .وتظل الأنظمة امل�ستندة �إىل الكمبيوتر هي حمور مراجعاتهم ومناق�شاتهم
حول تقييم مدى قدرة املديرين والقادة على حتقيق الأهداف التي مت تطويرها �سابقًا والتي تعترب حا�سمة
لر�سالة و�أهداف املنظمة غري الربحية ،ويقدمون مراجعات عامة ومثرية لالهتمام لأف�ضل املمار�سات
لتحقيق الر�سالة من منطلق مقاربات العلوم ال�سلوكية .وبعد تقييم منتجات التقنيات احلا�سوبية احلالية
التي تتتبع حتقيق الهدف ،يركز امل�ؤلفون على �أف�ضل املمار�سات يف حتقيق املهام والقائمة على العلم التي
طوروها كجزء من جهودهم الت�شاركية.

الصفحة اإللكترونية :األخالقيات:
األخالقيات المهنية للمتطوعين
"جوان بينز" ()Joan E. Pynes, PhD

تعد �إدارة برامج املتطوعني عن�رصا حا�سما يف الإدارة اال�سرتاتيجية للموارد الب�رشية .فاملتطوعون،
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بالإ�ضافة �إىل املوظفني ب�أجر ،هم املوارد الب�رشية للوكالة .وبالتايل يجب على الإداريني املتطوعني
وامل�سئولني عن �إدارة املوارد الب�رشية (�إذا كانوا �أ�شخا�ص ًا خمتلفني ولديهم م�س�ؤوليات خمتلفة) العمل
م ًعا لتطوير نظام �إدارة ا�سرتاتيجي للموارد الب�رشية للمنظمات غري الربحية .وبالإ�ضافة �إىل تطوير نظام
ا�سرتاتيجية �إدارة املوارد الب�رشية للم�ؤ�س�سة غري الربحية ،فعليهم �أي�ض ًا جتاوز اجلوانب التقنية للإدارة
اال�سرتاتيجية للموارد الب�رشية ،وغر�س وجت�سيد املمار�سات الإدارية الأخالقية .يقدم هذا الف�صل
مراجعة موجزة للإدارة اال�سرتاتيجية للموارد الب�رشية ،ثم يناق�ش القواعد الأخالقية التي حتكم �إدارة
املوارد الب�رشية والقطاع غري الربحي و�إدارة املتطوعني ،ويختتم بالإ�شارة �إىل بع�ض املعارف واملهارات
واخل�صائ�ص الأخرى التي يحتاجها امل�رشفون املتطوعون.

الصفحة اإللكترونية :االحتراف واالعتماد في مجال إدارة المتطوعين
"لوران�س �أوليان؛ �آن ب� .شينك" ()Lawrence Ullian, EdD and CVA, and Anne B. Schink, CVA

ت�ستمر �إدارة موارد املتطوعني يف لعب دور حموري �أكرث من �أي وقت م�ضى فيما �إذا كانت املنظمة
غري الربحية قادرة على حتقيق ر�سالتها .ومن الوا�ضح �أن �إ�ضفاء الطابع املهني على جمال �إدارة املوارد
التطوعية مهم للممار�سني احلاليني وامل�ستقبليني ،ولكن رمبا الأهم من ذلك� ،أنه يفيد كل عميل ومتطوع
و�أ�صحاب م�صلحة واملجتمع الذي تخدمه منظمة العمل التطوعي .ويقدم امل�ؤلفان حجة قوية ب�أن مدير
املوارد التطوعية لديه عدد من اخليارات املتاحة التي ت�ؤدي يف اجتاه حت�سني الكفاءة املهنية واملكانة.
وبعد تقدميهما ملنظور تاريخي ،ي�ضع امل�ؤلفان �إطاراً للمهنيني يف الإدارة التطوعية يت�ضمن مناذج
ومفاهيم تتعلق باملجال تت�ضمن� :إطاراً للعمل قائم ًا على الكفاءة يو�ضح املعرفة واملهارات والقدرات
التي يحتاجها مديرو املتطوعني ،ومت�صل مبتدئ  /خبري ،وعملية حتويل مديري املوارد التطوعية .كما
مت حتديد عملية توثيق االعتماد ابتدا ًء من التعريف والكفاءات الأ�سا�سية وحتى املتطلبات القائمة على
اخلربة .ويختتم امل�ؤلفان حديثهما عن االعتماد مبناق�شة ماذا يعني �أن يكون ال�شخ�ص حمرتفًا؟ وماذا يلزم
ومهنيا للموارد التطوعية؟.
مديرا كف�ؤًا وواثقًا
ً
لكي يكون ً
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الصفحة اإللكترونية :المناصرة في إدارة المتطوعين
"�آن ب� .شينك؛ د .لوران�س �أوليان" ()Anne B. Schink, CVA, and Lawrence Ullian, EdD, CVA

يف الأيام الأوىل للغة الالتينية ،كان الرومان يجمعون بني الكلمتني " "vocareو " "adلإن�شاء
كلمة "الدعوة" التي تعني االت�صال �أو اال�ستدعاء .ويت�ضمن معناها املو�سع اليوم التحدث ل�صالح �شخ�ص
�آخر �أو الرتافع عنه �أو دعم ق�ضية والدفاع عنها .عالوة على ذلك ،مت اجلمع بني معنى "التحدث نيابة عن
�أو دعم" ،وقيمة �أ�سا�سية �أخرى (وهي �إن�شاء واحلفاظ على نوعية حياة �أف�ضل للمجتمع) ،لت�صبح وظيفة
رئي�سيا للعديد من موظفي املنظمات غري الربحية الأمريكية الذين يبلغون املاليني.
ودورا
ً
ً

انت�شارا وم�شاركة يف عملية ال�سيا�سة العامة
ورمبا تكون املنظمات غري الربحية �أكرث امل�ؤ�س�سات
ً
الأمريكية .فهم ي�شاركون يف �أن�شطة متنوعة على نطاق وا�سع مثل ال�سيا�سة الوطنية ،وت�صميم �أو تغيري
ال�سيا�سات العامة ،وتقييم �أو �إ�صدار حكم على جمموعة متنوعة هائلة من ال�سيا�سات العامة التي ترتاوح من
العلمية واالقت�صادية �إىل التعليمية والثقافية .هذه املنظمات وقادتها يتكلمون  -يدافعون  -لأنهم يجب
�أن يكونوا �صادقني مع قيمهم الأ�سا�سية الفردية والتنظيمية و�أن يقوموا كوكالء نيابة عن �أغرا�ضهم العامة
املعتمدة؛ حلماية والدفاع عن وحت�سني نوعية احلياة لأولئك الذين ال ي�ستطيعون فعل ذلك لأنف�سهم .وتنوع
�أدوارهم يف جمال الدعوة  -ال�سلوكيات �أو الوظائف �أو الأن�شطة  -بقدر جمموعة خدمات الأغرا�ض العامة
التي تقدمها املنظمات يف القطاع امل�ستقل .وي�ؤكد امل�ؤلفان على �أهمية العثور على �صوت املرء وا�ستخدامه
للتحدث عن التطوير املهني ال�شخ�صي ،وبرنامج املتطوعني ،وامل�شاركة يف �أدوار الإدارة والقيادة ،و�إ�رشاك
املجتمع كمدير للمتطوعني ،والدور كمتحدث با�سم الق�ضايا التي تتبنى املنظمة.

املتطوعون هم من بني �أكرث املدافعني عن الفعالية التي ميكن للمنظمات غري الربحية ا�ستخدامها
يف تنفيذ ر�سالتها يف جمال اخلدمة العامة .ويف حني �أن هناك عد ًدا من اجلوانب القانونية والتنظيمية
التي يجب مراعاتها  -كما �أو�ضح امل�ؤلفان  -فال ينبغي تخويف �أي منظمة غري ربحية ب�ش�أن الدفاع
غالبا ما يت�ضمن ذلك اال�ستخدام الفعال لفرق من املتطوعني .وكما
عن �سيا�ستها و�أهداف براجمها� ،إذ ً
يو�ضح امل�ؤلفان ،ف�إن "تثقيف اجلمهور وامل�س�ؤولني املنتخبني هي عنا�رص �أ�سا�سية ل�ضمان دعم طويل
وغالبا ما يتبع التطوع منوذج تلبية االحتياجات االجتماعية العاجلة واحلرجة ،ثم يتطور النموذج
الأمد.
ً
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تدريجي ًا �إىل جمهودات لإحداث التغيري االجتماعي والإ�صالح بهدف �إنهاء الظروف التي �أدت �إىل
امل�شكلة يف املقام الأول� ،أو الدعوة �إىل جهود للتح�سني الذاتي للتغلب على ال�شدائد .يف النهاية ،ت�صبح
امل�شاركة الن�شطة للمواطنني يف احلياة العامة واحلكومة م�شاركة مدنية [ ]...ت�ضمن ا�ستدامة امل�ؤ�س�سات
الدميقراطية وحماية احلريات املدنية جلميع املواطنني".

الصفح��ة اإللكتروني��ة :البرامج الوطني��ة والوالئية والمحلي��ة لمديري
الموارد المتطوعين
"كري�ستني كاالت�سو هودج�سون" ()Kristin Callazzo Hodgson, CAE

ميكن �أن تكون برامج الدعم الوطنية والوالئية و� /أو الإقليمية موارد مهمة لـمدراء املوارد التطوعية
يف جماالت مثل التوظيف ،ودعم املتطوعني ،والتدريب ،واملوارد املالية ،وبوابات املعلومات .ت�ستعر�ض
امل�ؤلفة جمموعة متنوعة من املوارد وبرامج الدعم التي ترتاوح من و�سائل التوا�صل االجتماعي ومواقع
الويب املهمة التي ميكن من خاللها جتنيد املتطوعني� ،إىل الربامج الوطنية وكيفية العثور على املوارد التي
تقدمها .وتتبع ذلك مناق�شة لالعتبارات واملزايا املرتبطة ب�إن�شاء بوابة تطوعية على موقع الويب الرئي�سي
للم�ؤ�س�سة غري الربحية.
ونقا�ش �آخر مهم هو ما يجب توقعه من املوارد وا�ستك�شافها على م�ستوى الوالية وامل�ستوى املحلي.
وتختتم امل�ؤلفة نقا�شها بالت�أكيد على حقيقة �أن موقف �إدارة املوارد التطوعية �سي�ستمر يف التغيري ا�ستجابة
لتفوي�ضها للم�ساعدة يف تلبية احتياجات املنظمة .كما ت�شري �إىل �أن "معرفة وقت ومكان العثور على
كبريا يف جناحك كمدير متطوع" وتن�صح�" :ضع يف
دورا ً
�أدوات مل�ساعدتك على طول الطريق �ستلعب ً
اعتبارك هذه الن�صائح الأ�سا�سية و�أنت مت�أكد من النجاح!"

الصفحة اإللكترونية :اإلدارة التطوعية :منظمات اإليواء
"جيني برينز" ()Ginny Burns, CVA

ت�شري امل�ؤلفة �إىل �أن "كل حالة مر�ضية وعائلة لكل مري�ض هي فريدة من نوعها ،وت�ؤ ِّمن الرعاية
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فر�صا وحتديات فريدة للمدير
العيادية على تفرد رعاية كل مري�ض"�" .سيقدم كل طلب دعم تطوعي ً
املتطوع [ ]...ويوم العمل يتغري با�ستمرار .العمل مكثف ،لكنه يظل متجدداً ،وال يوجد وقت ميكن
فيه ملدير متطوع يف امل�ست�شفيات �أن يقول" :لقد ر�أيت كل �شيء الآن" .احلزن ي�رسي كل يوم ،ولكن
ال�ضحك والأمل يتدفقان بحرية ".
وتغطي امل�ؤلفة ب�شكل كامل وبليغ املجال املحدد لإدارة املتطوعني يف امل�ست�شفيات الذي يت�ضمن
البيئة التنظيمية ،وتوظيف املتطوعني يف امل�ست�شفيات ،وفح�ص املتطوعني املحتملني و�إجراء املقابالت
معهم ،وتوجيه وتدريب املتطوعني يف امل�ست�شفيات �إىل املهام املنا�سبة ،والإ�رشاف ،والتقييم ،و�إدارة
املخاطر ،واالعرتاف باملتطوعني يف امل�ست�شفيات ،واالحتفاظ بهم ،وال�ضغوط املحتملة التي تواجه
مديري املوارد التطوعية بامل�ست�شفيات.
وتختتم امل�ؤلفة مو�ضحة" :احلياة تنتهي ،ولكن يتم االحتفال بها يومي ًا .ويظهر النا�س الطيبون للقيام
ب�أعمال �شاقة وذات مغزى و�إن�سانية – تخفف �آالم الآخرين ،ويح�صل مدير املتطوعني يف امل�ست�شفيات
على مرافقة ه�ؤالء الأ�شخا�ص املميزين يومي ًا وامل�شاركة يف تلك احلياة امل�شهورة .يا لها من هدية! '

الصفح��ة اإللكترونية :إدارة الم��وارد التطوعية في منظم��ات التنمية
المحلية :منظور دولي (البرتغال)
"د .تيموثي ل .كوهينن" ()Timothy L. Koehnen, PhD

يركز امل�ؤلف على �إدارة املوارد التطوعية كما متار�س داخل منظمات التنمية املحلية الدولية ،وي�شري
على كل حال �إىل �أن العديد من هذه املنظمات لي�س لديها ثقافات تنظيمية �أو خربة لدعم نظام �إدارة
املوارد التطوعية ب�شكل كاف ،و�أن مزيداً من الرتكيز على تخطيط و�إدارة موارد املتطوعني و�إ�رشاك
املتطوعني �أمر �رضوري �إذا كانت الكفاءات والفعالية التطوعية �سيتم حت�سينها يف جماالت مثل القيادة
واال�سرتاتيجية والعمليات.
وينظر امل�ؤلف بعني االعتبار ويناق�ش خمتلف املكونات التنظيمية امل�شاركة والتي تت�ضمن ما يلي:
حتديد املتطوعني
حتليل الدور
الثقافة التنظيمية
التوظيف واالختيار
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تقييم الأداء

االعرتاف الطوعي واملكاف�آت

�شخ�صيا للأ�ساليب التقليدية والأحداث املهمة التي مور�ست يف هذه العملية،
نقدا
وي�ضمن امل�ؤلف ً
ً
ويختتم الف�صل ب�أ�سئلة م�صممة لتحفيز املزيد من املناق�شة والتوجيه الذاتي.

الصفحة اإللكترونية :إدارة المتطوعين الدولية
"د .مارلني ك .لي�سمي�سرت؛ د .باميال روز؛ د .ايرين بارنهارت"

)(Marilyn K. Lesmeister, PhD, Pamela Rose, PhD, and Erin Barnhart, PhD Candidate

ي�ستعر�ض هذا الف�صل تعاريف وتاريخ وهيكل وت�أثري برامج املتطوعني الدولية وق�ضايا �إدارة املوارد
التي يواجهونها .وتقدم امل�ؤلفات جمموعة متنوعة من الأمثلة التي متثل برامج عرب/وطنية ،و�أي�ض ًا برامج
حمددة للبلدان يف كل قارة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تناق�ش امل�ؤلفات على وجه التحديد ا�ستخدام املتطوعني
يف �سياق الربامج الدولية ،مع موازنة ومقارنة امل�شاركة املدنية الدولية لل�شباب.
وبعد مناق�شة املعنى العام للعمل التطوعي الدويل ،تناق�ش امل�ؤلفات جمموعة متنوعة من الت�سا�ؤالت
التي تثار حول العمل التطوعي الدويل ،مبا يف ذلك الإيثار ،والتحول ال�شخ�صي ،وبناء املهارات ،ومزيج
الإفادة والرتويح الذي يوفره .كما يناق�ش الف�صل التطوع يف خمتلف �أنحاء العامل مع �أمثلة على الربامج
اجلديرة باملالحظة ،وكيف تت�أثر بها احلكومات والأديان وامل�ؤ�س�سات الأخرى؟ ويت�أثر هيكل �إدارة
موارد املتطوعني باملتطلبات الفريدة �أحيانًا للتطوع الدويل ،كما تناق�ش امل�ؤلفات جماالت حمددة مثل:
التوظيف واالختيار والتوجيه والتدريب وال�رشاكات التي قد تكون مفيدة .وبعد مناق�شة اال�ستخدام
الدويل للمتطوعني يف جماالت مثل :العوملة والعدالة االجتماعية واملنفعة املتبادلة ،تقارن امل�ؤلفات بني
هذه الربامج ،ثم ي�ستعر�ضن ت�أثري برامج املتطوعني الدولية من خمتلف اجلوانب ،مبا يف ذلك ر�أ�س املال
ال�شخ�صي واملهني واالقت�صادي واالجتماعي.
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إدارة الموارد التطوعية إلى أين ؟
يف �أوائل الت�سعينات ،دفعتني الظروف للقاء الدكتور «دبليو �إدواردز دمينغ» والدرا�سة معه ،وهو
�أحد �أبرز الإح�صائيني وامل�ؤلفني واملعلمني ،وهو رجل ُين�سب �إليه الف�ضل يف جتديد كل من االقت�صادين
الياباين والأمريكي من خالل �إ�رصاره على حت�سني عملية الإنتاج وجودة املنتج .يقول «دمينغ»« :وظيفة
الإن�سان هي التحكم يف امل�ستقبل ،ال �أن يكون جمرد �ضحية للرياح التي تهب بهذه الطريقة وتلك
الطريقة� .أعلم �أن �أف�ضل اخلطط مزعجة ،ولكن بدون خطة ال توجد فر�صة ،و�أف�ضل اجلهود لن توجدها!
(مقتب�س يف «.)»Connors, 2001, p. 3
و�سواء خططنا عنه � -أو من �أجله � -أم ال� ،سيكون هناك م�ستقبل لإدارة املوارد التطوعية والتطوير
املهني ،ولدينا خيار �أ�سا�سي :ميكننا حماولة الت�أثري على م�ستقبل هذا املجال املتطور من الإدارة من خالل
الر�ؤية والتخطيط� ،أو �أن نرتك رياح التغيري تع�صف بنا هنا وهناك .فبدون ر�ؤية وخطة لن تكن لدينا
فر�صة تذكر للت�أثري على �أي نتيجة تنتظرنا .لقد �شارك امل�ساهمون بخربتهم ومعرفتهم التي ح�صلوا عليها
ب�صعوبة يف هذا الدليل؛ لتزويدكم مهنيني وممار�سني وباحثني وطالب ًا يف جمال �إدارة املوارد التطوعية
بالأدوات والفهم الذي �ستحتاجونه؛ ال�ستخدام رياح التغيري يف هذا املجال من �أجل �صاحلكم ،ول�صالح
�أولئك الذين تخدمونهم.
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الفصل األول :نماذج وإدارة المتطوعين
 د .ر .ديل �صفريت ( - )R. Dale Safrit, EdDجامعة والية كارولينا ال�شمالية د .ريان �شمي�سينج ( - )Ryan Schmiesing, PhDجمل�س �أوهايو خلدمة املجتمعيتناول هذا الف�صل مفهوم الإدارة التطوعية بالتعريف ،ويقدم و�صف ًا للنماذج التاريخية لإدارة
املتطوعني ،و�صو ًال �إىل و�صف متعمق للنموذج الوحيد لإدارة املتطوعني املعا�رصة الذي ي�ستند �إىل
بيانات واقعية مت جمعها من مديري املتطوعني الفعليني ،الذي يقوم على منوذج الإعداد ال�شخ�صي
وامل�شاركة التطوعية وا�ستدامة الربنامج(. )1

المتطوعون وإدارتهم األساسية:
كانت للعمل التطوعي كظاهرة االجتماعية �آثار �إيجابية هائلة على الأفراد والأ�رس واملجتمعات
وثقافات ب�أكملها لأكرث من قرنني يف الواليات املتحدة وملدة ن�صف قرن على الأقل يف �أوروبا الغربية
ومناطق �أخرى حول العامل (Ellis & Noyes, 1990; Govaart, van Daal, Münz,
 )Keesom, 2001; Jedlicka, 1990حتى يف �أوقات التباط�ؤ االقت�صادي الوطني ،ي�ستمر الأفراد
يف �إعطاء وقتهم وطاقاتهم ومواهبهم بكل �أريحية لأفراد وجمموعات �أخرى (بخالف �أفراد الأ�رسة) دون
توقع �أي مكاف�أة مالية على ذلك ( .)Gose, 2009وبينما ي�ستمر التطوع غري الر�سمي يف االزدهار
على امل�ستوى التنظيمي الفردي وال�شعبي ،ت�ستمر �أعداد املتطوعني داخل الربامج واملنظمات الر�سمية
يف ازدياد م�ضطرد .وخل�ص مكتب الواليات املتحدة لإح�صاءات العمل ( )2008التابع لوزارة العمل
الأمريكية �إىل �أنه خالل الأ�شهر االثني ع�رش بني �سبتمرب  2007و ،2008تطوع ما يقرب من 62
تقريبا  ٪27من ال�سكان الذين
مليون �شخ�ص يف املنظمات الر�سمية يف الواليات املتحدة ،وهذا يعادل
ً
تبلغ �أعمارهم  16عا ًما �أو �أكرث ،و�شارك معظم املتطوعني يف منظمة واحدة �أو منظمتني – بن�سبة بلغت
 ٪68.9و ٪19.8لكل منهما على التوايل.
1- The PEP Model of Volunteer Administration (Personal Preparation, Volunteer
Engagement, and Program Perpetuation).
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ومن ال�رضوري يف املجتمع املعا�رص الذي يت�سم بالتعقيد والتغري االجتماعي والتقني ال�رسيع� ،أن تقوم
الربامج واملنظمات الر�سمية التي تُ�رشك املتطوعني بذلك يف �إطار عملية منطقية و�شاملة وممنهجة تزيد
من ت�أثري املتطوع على عمالء الربنامج �أو املنظمة الذين يقوم بخدمتهم مع تقليل امل�ضايقات واملطالب
عليه كفرد .ويف حني �أنه من املهم النظر �إىل كل متطوع واحرتامه كفرد م�ستقل� ،إال �أن عمل �أعداد كبرية
من املتطوعني الذين يركزون على عمالء معينني �أو يعملون يف برنامج واحد يتطلب م�ستوى �أعلى من
التن�سيق التنظيمي حتى تتمكن املنظمة من الوفاء مبهمتها وكذلك الوفاء بالتزاماتها للمتطوعني الذين
قدموا خدماتهم .وبالتايل ،فمن ال�رضوري �أن تقوم جميع الربامج واملنظمات القائمة على املتطوعني
الر�سميني بتطوير نهج مت�سق ومنطقي � -أو منوذج  -لإ�رشاك وا�ستدامة � -أو �إدارة  -م�شاركة املتطوعني.
أي�ضا من توفر نهج منطقي
ويف الواقع ميكننا القول �أنه حتى مبادرات املتطوعني غري الر�سمية �ست�ستفيد � ً
وحاليا،
تاريخيا
ومت�سق لإ�رشاك وا�ستدامة املتطوعني .ويتناول هذا الف�صل مفهوم �إدارة التطوع بالتحليل
ً
ً
وي�ستك�شف مكوناتها وعنا�رصها ومرتكزاتها الأ�سا�سية.

مفهوم اإلدارة
يجب �أن يبد�أ �أي نقا�ش حول �إدارة التطوع مبناق�شة املفهوم الأ�سا�س للإدارة نف�سها .فوفقًا لـ"كريترن"
( ،)Kreitner, 1998الإدارة هي "�أداء العمل مع الآخرين ومن خاللهم لتحقيق الأهداف التنظيمية
يف بيئة متغرية ،و�أ�سا�س هذه العملية هو اال�ستخدام الفعال والكفء للموارد املحدودة "(ال�صفحة .)5
أي�ضا على الربامج
"ويحدد  "Kreitnerكذلك ثمانية من الوظائف الإدارية الأ�سا�سية التي تنطبق � ً
واملنظمات التطوعية:
 .1التخطيط هو "�صياغة م�سارات العمل امل�ستقبلية" ( .)Kreitner, 1998, p 14ويجب على
املوظفني العاملني بالأجر يف املنظمات التطوعية التخطيط للخدمات والربامج املقدمة للعمالء.
أي�ضا التخطيط لكيفية حتديد و�إ�رشاك وا�ستدامة املتطوعني امل�شاركني يف تقدمي
وبالطبع ،يجب عليهم � ً
اخلدمات والربامج .وخل�ص "�سريافينو" (� )Serafino, 2010, p 104إىل �أن التخطيط "هو ن�شاط
تعقيدا من خالل �إ�رشاك املتطوعني".
معقد [يف املنظمات التطوعية] ،ورمبا يكون �أكرث
ً
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 .2يت�ضمن �صنع القرار قيام املديرين باالختيار "من بني م�سارات العمل البديلة" (Kreitner,
 .)1998, p 15ويف الربامج القائمة على املتطوعني ،يجب اتخاذ قرارات ب�ش�أن العمالء الذين يجب
خدمتهم ،وكيفية تقدمي اخلدمة على �أف�ضل وجه ،وحتديد املتطوعني الذين ميكن قبولهم يف امل�ؤ�س�سة.
ويناق�ش "يالني" ( )Yallen, 2010على وجه التحديد حاجة امل�س�ؤولني املتطوعني �إىل الكفاءة يف
اتخاذ القرارات الأخالقية.
 .3التنظيم ينطوي على "اعتبارات هيكلية مثل �سل�سلة القيادة ،وتق�سيم العمل ،وتوزيع امل�س�ؤوليات"
( .)Kreitner, 1998, p 15ويجب �أن يحدد املديرون يف املنظمات التطوعية املوظف املدفوع
تقريرا ،وما
الأجر الذي �سيكون م�س�ؤو ًال عن �إدارة املتطوعني يف املنظمة ،والذين �سيقدم لهم هذا ال�شخ�ص ً
�إذا كان ذلك العمل بدوام كامل �أم �أن هناك م�س�ؤوليات مهنية �إ�ضافية (على �سبيل املثال ،جمع التربعات
والت�سويق وما �إىل ذلك) .وقد ا�ستخدم "بيت�ش" و "موريل"( )Peach and Murrell 1995 ,مقاربة
نظمية ملناق�شة التنظيم يف املنظمات التطوعية وخل�صا �إىل �أن "تكرار النماذج التنظيمية املتطورة احلالية
�سي�ؤدي �إىل تطوير مناذج تنظيمية �أكرث ابتكارا ومالءمة لثقافة العمال املتطوعني " (.)p 232
 .4التوظيف "يتكون من جتنيد وتدريب وتطوير الأ�شخا�ص الذين ميكنهم امل�ساهمة يف املنظمة
( .)Kreitner, 1998, p 15يف املنظمات التطوعية ،وينطبق التوظيف على ت�أمني و�إدارة املوظفني
واملتطوعني ب�أجر .ويوفر "كرايوود" (( 2010مناق�شة ممتازة حول التوظيف داخل املنظمات التطوعية.
 .5التوا�صل يت�ضمن "قيام املديرين بتو�صيل املعرفة التقنية والتعليمات والقواعد واملعلومات املطلوبة
لإجناز املهمة ملوظفيهم ( .)Kreitner, 1998, p 15وميثل املتطوعون جمموعة م�ستهدفة ثانية مهمة
لالت�صاالت يف منظمة تطوعية .وقد ناق�ش "ماكدوف" ( )1995الدور احلا�سم للتوا�صل يف املنظمات
التطوعية وخل�ص �إىل �أن "املتطوعني واملوظفني [بالأجر] بحاجة �إىل �سيا�سات و�إجراءات وهياكل ت�سمح
لهم وت�شجعهم على التوا�صل" (.)p 210
 .6التحفيز ينطوي على ت�شجيع "الأفراد على متابعة الأهداف اجلماعية من خالل تلبية االحتياجات
وتلبية التوقعات بعمل هادف ومكاف�آت قيمة" ( .)Kreitner, 1998, p 15وقد ظل مو�ضوع حتفيز
املتطوعني قيد الدرا�سة والتعليق منذ عقود .وقد مت تخ�صي�ص عدد كامل من املجلة الدولية للإدارة التطوعية
ملو�ضوع حتفيز التطوع (على �سبيل املثال:

64

تقييم برنامج موارد المتطوعين ،التحليل والتخطيط

;Finkelstein, 2007; Littlepage, Perry, Brudney, & Goff, 2007; Starnes, 2007
.)Yoshioka, Brown, & Ashcraft, 2007
 .7القيادة تت�ضمن قيام املديرين بالعمل "كنماذج يحتذى بها وتكييف �أ�سلوبهم الإداري مع متطلبات
وغالبا ما ينخرط مديرو املتطوعني ب�شكل مبا�رش مع املتطوعني
الو�ضع" (.)Kreitner, 1998, p 15
ً
يف تقدمي اخلدمات �أو الربامج للعمالء ،وبالتايل العمل كنماذج يحتذى بها .ا�ستنتج "فاريال" (Varella,
� )2010أن القادة يف املنظمات التي ت�شارك املتطوعني "يجب �أن يقدروا متا ًما كيف ت�ساعد قدراتهم
القيادية على تعزيز حتفيز املتطوعني؟" (.)p 434
 .8تت�ضمن املراقبة "قيام املديرين مبقارنة النتائج املرجوة بالنتائج الفعلية واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية
�سلبيا عندما يحاول
الالزمة" ( .)Kreitner, 1998, p 15ويعترب مفهوم "ال�سيطرة" �أحيانًا مفهو ًما ً
فرد ما اال�ستحواذ على ال�سلطة � -أو "ال�سيطرة"  -على فرد �أو جمموعة من الأفراد .ويف الواقع ،ميكن
�أن ميار�س ب�سهولة يف برامج املتطوعني ،لذا يف�ضل تناوله يف ظل م�صطلح "الإ�رشاف" – وهو امل�صطلح
الأكرث ا�ستخدا ًما يف هذا املجال .ويجب على املديرين املتطوعني يف بع�ض الأحيان �أن يقرروا �أن م�شاركة
الفرد كمتطوع مل تعد يف م�صلحة العمالء الذين تتم خدمتهم� ،أو املتطوع� ،أو املنظمة ككل ،وبالتايل
يجب عليهم اتخاذ �إجراءات ت�صحيحية ( .)Herman, 2010هذا مثال واحد فقط لل�سيطرة يف
منظمة تطوعية ،وهناك �أمثلة �أخرى على ال�سيطرة يف املنظمات التطوعية مثل املمار�سات التي تنطوي
على الإدارة املالية ( )Kerr, 2010وحت�سني اجلودة (.)Alaimo, 2010

مفاهيم التطوع والعمل التطوعي
جنبا �إىل جنب مع مفهوم الإدارة
املفهوم الأ�سا�سي الثاين يف جمال �إدارة املتطوعني الذي يجب تعريفه ً
نف�سها هو بالطبع مفهوم التطوع (�أو العمل التطوعي) .وتعج �أدبيات املجال ب�أعداد هائلة من املقاربات
الفردية والتعاريف لهذه الظاهرة االجتماعية ،التي ثار حول بع�ضها الكثري من اجلدل (،Brudney
 .)1999ومنذ عام � 1967صنف "نايلور" املتطوعني الذين كانوا يعملون ك�أع�ضاء جلان� ،أو ك�أع�ضاء
جمل�س �إدارة" ،كمتطوعني �إداريني" ،والذين كانوا يقدمون خدمات مبا�رشة للآخرين" ،كمتطوعني
تنفيذيني" .ور�أى "بارك" (� )Park, 1983أن "قلب العمل التطوعي هو الأعمال الفردية التي يلتزم
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بها الأفراد والتي ال ح�رص لها والتي ت�شمل جمموعة ال ح�رص لها من . . .املهام "( ،)p118يف حني
اعترب "�سميث" (� )Smith. 1989أن املتطوع هو �أي �شخ�ص يتخطى حدود عمله ب�أجر وم�س�ؤولياته
مر�ض
العادية بامل�ساهمة بالوقت واخلدمة يف ق�ضية غري ربحية،
ً
معتقدا �أن الن�شاط مفيد للآخرين وكذلك ٍ
لنف�سه .كما قال "�صفريت" و"كينغ" و"بور�سكو" (.)Safrit, King, and Burscu (1994
وال ي�سع املجال يف هذا الف�صل للمناق�شة امل�ستفي�ضة لهذه املفاهيم ،ونتم�سك بد ًال من ذلك
بالتعريف الإجرائي ل�صفريت " "Safritوكنج " "Kingوبور�سكو " )Burscu" "1994للـمتطوع"،
وا�ستنتاجات "مرييل"  ""Merrillو�صفريت" "Safrit" "2000ب�أن "املتطوع" هو �أي �شخ�ص يقوم
بـ "التطوع" ،و�أن �أي تعريف معا�رص للعمل التطوعي يت�ضمن �أربعة مبادئ �أ�سا�سية:
 .1التطوع يعني امل�شاركة الن�شطة.
 .2العمل التطوعي (ن�سبيا) غري ق�رسي.
مدفوعا بالدرجة الأوىل باملكا�سب املالية.
 .3التطوع لي�س
ً
 .4يركز التطوع على ال�صالح العام.

تعريف "إدارة المتطوعين"
الغر�ض النهائي من املناق�شة هنا هو الو�صول �إىل تعريف معا�رص للعملية التي من خاللها ميكن للفرد
(مدفوع الأجر �أو غري مدفوع الأجر) تن�سيق م�ساهمات املتطوعني الأفراد الذين ي�سعون مل�ساعدة
منظمة� ،أو وكالة ر�سمية على حتقيق ر�سالتها ب�شكل �أكرث فعالية وكفاءة .وبالتايل ،وا�ستناداً �إىل �أدبيات
الإدارة والتطوع ،نحدد �إدارة املتطوعني على �أنها العملية املنهجية واملنطقية للعمل مع املتطوعني ومن
خاللهم لتحقيق �أهداف املنظمة وتنظيمها يف بيئة دائمة التغري� .إن جوهر هذا التعريف هو امل�شاركة
الفعالة للمتطوعني كموارد ب�رشية حتظى باالحرتام والتقدير مل�ساهماتهم الفردية واجلماعية جتاه ر�سالة
املنظمة ور�ؤيتها( .وبالطبع ،ف�إن هذا التعريف املفاهيمي لإدارة املتطوعني �سي�شمل العديد من الهياكل
�أو املكونات الفرعية الأ�سا�سية التي �ستحدد املفهوم من الناحية الت�شغيلية مبزيد من التف�صيل مع امل�ساهمة
ب�شكل مت�آزر يف تعريف املفهوم العام).
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ُيطلق على الفرد الذي يدير املتطوعني �ضمن هذه املعلومات منطقي ًا "مدير املتطوعني" �أو "مدير
املوارد التطوعية" .وقد يكون هذا ال�شخ�ص موظفًا مدفوع الأجر �أو غري مدفوع الأجر( .ومع ذلك،
غالبا ما يتم تثبيط امل�صطلح ال�سابق يف بع�ض اجلمعيات املعا�رصة التي ت�شمل مديرين متطوعني مدفوعي
ً
الأجر ،حيث ميكن لغري املطلعني تف�سري "املدير املتطوع" على �أنه متطوع يدير �أي جانب من عمليات
أي�ضا واجبات �إدارية تنطوي
املنظمة �أو براجمها) .و�إذا كان هذا ال�شخ�ص موظف ًا مدفوع الأجر وي�ؤدي � ً
على تطوير ال�سيا�سة �أو تنفيذها فيما يتعلق باملتطوعني الذين تتم �إدارتهم� ،أو لديه م�س�ؤوليات ائتمانية
فيما يتعلق مب�شاركة املتطوعني يف املنظمة ،ميكن �أي�ض ًا ا�ستخدام م�صطلح "امل�س�ؤول املتطوع" .ويف
بحثهم ال�شامل على الإنرتنت للأدبيات ،وجد "برودين" "  " Brudneyو"هاينلني" " Heinlein
 )"(2010عدة عناوين منف�صلة ت�ستخدم لو�صف املهنيني واملمار�سني يف هذا املجال ،ت�شمل :مدير
متطوع ،ومدير متطوعني ،وم�سئول متطوع ،وم�سئول متطوعني ،بالإ�ضافة �إىل من�سق متطوع ،ومن�سق
متطوعني ،ومدير تطوع ،ومنظم املجتمع.

مراجعة نماذج إدارة الموارد التطوعية الرئيسية
تطورت �إدارة املتطوعني مع ا�ستمرار املجتمعات يف التغيري ،وتطلبت ا�سرتاتيجيات جديدة لتلبية
االحتياجات النا�شئة للنا�س يف املجتمعات حول العامل من خالل التطوع .ففي الواليات املتحدة ،ومنذ
الأيام الأوىل التي كان فيها اجلريان ي�ساعدون جريانهم وحتى تطوره �إىل �شكله احلايل ،لعب التطوع
مهما يف التعامل مع حتديات الأمة ( .)Ellis & Noyes, 1990فبالإ�ضافة �إىل ظهور اخلدمة
ً
دورا ً
الوطنية كعامل حمفز لزيادة م�شاركة املتطوعني� ،ساهمت املبادرات اال�سرتاتيجية لإ�رشاك جيل الطفرة
ال�سكانية وطالب اجلامعات والأ�رس والتطوع االفرتا�ضي يف منو العمل التطوعي يف الواليات املتحدة.
ويف الواقع ،يف عام  2009زاد عدد املتطوعني بحوايل  1.6مليون فرداً من العام ال�سابق (م�ؤ�س�سة
ن�سبيا� ،إال �أن �إدارة
اخلدمة الوطنية وخدمة املجتمع .)2010 ،ويف حني �أنها ال تزال تعترب مهنة �شابة ً
مهما يف تطور العمل التطوعي يف جميع �أنحاء العامل و�ست�ستمر يف �أهميتها مع
املتطوعني لعبت ً
دورا ً
وتاريخيا فقد قبل
زيادة عدد املتطوعني وظهور ا�سرتاتيجيات جديدة لإ�رشاك املزيد من املتطوعني.
ً
مديرو املتطوعني امل�س�ؤوليات املتعلقة بتحديد املتطوعني واختيارهم وتوجيههم وتدريبهم وا�ستخدامهم
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واالعرتاف بهم وتقييمهم ،والتي ي�شار �إليها عاد ًة با�سم ((ISOTURE

)(1

).) Boyce, 1971

يف كتابها ال�صادر عام " ،1967املتطوعون اليوم :البحث والتدريب والعمل معهم" ،كانت
ن�صا يركز على �إدارة املتطوعني .وبعد العمل الأ�سا�سي الذي قام
"هارييت نايلور" �أول م�ؤلفة تن�رش ً
به "بوي�س" لربط تطوير القيادة بامل�شاركة التطوعية ،اقرتح العديد من امل�ؤلفني واملمار�سني معارف
ومهارات �أ�سا�سية حمددة ومتنوعة مطلوبة للإدارة الفعالة والفعالة لربامج املتطوعني (Brudney
1990; Culp, Deppe, Castillo, Wells, 1998 ; Ellis, 1996; Fisher & Cole,
;1993; Kwarteng, Smith & Miller, 1988; Navarre, 1989; Penrod, 1991
 .)Safrit, Smith& Cutler, 1994; Stepputat, 1995; Wilson, 1976وقد ك�شفت
املراجعات املتعمقة وال�شاملة لكل من هذه الأعمال عن �أوجه ت�شابه وتفاوت بني �أفكار امل�ؤلفني فيما
يتعلق بكفاءات الإدارة التطوعية وكذلك النتائج و � /أو االقرتاحات املماثلة املتعلقة بالكفاءات الالزمة
ملديري الربامج التطوعية لتكون ناجحة ( .)Safrit & Schmiesing, 2005, 2004يقدم اجلزء
�شيوعا التي مت ا�ستخدامها واعتمادها يف الواليات
املتبقي من هذا الق�سم نظرة عامة على النماذج الأكرث
ً
املتحدة وحول العامل من قبل املديرين املتطوعني.

نايلور ()Naylor, 1967
وفقًا لـ"ويل�سون" ( " ،)Wilson, 1992كان الكتاب الأول لهذا املجال يف عام .)p. 45( 1967
ووفقا لـ "نيلور" ( )1967نف�سها" ،مت توجيه ذلك الكتاب لأولئك الذين ي�شغلون منا�صب قيادية يف
املنظمات التي تتطلب العمل غري املدفوع للمواطنني يف الإدارة وخدمات الربنامج .وتت�ضمن جماالت
عمل ه�ؤالء املتطوعني تلبية االحتياجات املعي�شية اليومية ،وال�صحة ،والتعليم ،واجلوانب الثقافية واجلمالية،
والقبول االجتماعي "( .)p8ويف حني �أن "نايلور" مل ت�ستخدم م�صطلح "�إدارة املتطوعني" �أو "�إدارة املوارد
التطوعية" على الإطالق� ،إال �أنها و�صفت املكونات الأ�سا�سية خلطة تطوير القيادة التطوعية يف املنظمات
جنبا �إىل جنب لتحقيق ر�سالة املنظمة.
حيث يعمل املوظفون ب�أجر ويتطوعون ً
: identification, selection, orientation, training,اخت�صار للم�سئوليات ال�سبعة 1- ISOTURE
utilization, recognition, and evaluation of volunteers.
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وت�ضمن نهج "نايلور" لتنمية املتطوعني �سبعة مكونات حا�سمة وهي:
 .1جرد الوظائف.
 .2جرد املتطوعني.
 .3خطة توظيف.
 .4عملية اختيار التوظيف.
 .5احلث والإ�رشاف.
 .6برنامج تدريبي �شامل وموحد.
 .7اعتماد تنقل املتطوعني (�أي ترك املتطوعني لوظائفهم وللمنظمة).
فيما يتعلق بقوائم جرد الوظائف واملتطوعني� ،شددت "نايلور" على "حتليل العمل الذي يتعني
القيام به [من قبل املتطوعني] وتق�سيمه �إىل �أجزاء بحجم الأ�شخا�ص" (� ،1967ص  )174باالرتباط
مع "ت�سجيل جميع الأفراد الن�شطني وال�سجل امل�ستمر �أو االحتماالت واملتطوعني اجلدد ملطابقتهم مع
الوظائف ال�شاغرة املكت�شفة "(�ص  .)175وح�سب حتديدنا فقد كانت "نايلور" �أول من ن�رش �أو�صاف ًا
وظيفية تطوعية ،الو�صف الأول ملن �أ�سمتهم "املتطوعني الإداريني" والثاين لـمن �أ�سمتهم "متطوعي
الربنامج" (�ص  .)83-82وتال عن�رصيها الأوليني تطوير خلطة توظيف ت�ستخدم "مقاربة فردية تركز
على [�إيجاد] �أفراد معينني مللء �شواغر حمددة" (�ص  .)175وي�شدد االختيار والتن�سيب على �أنه "يجب
توفري الوقت الكايف واملعلومات الكافية لكل من امل�ست�شار ولل�شخ�ص الذي يقوم بعملية التعيني؛ للنظر
بعناية يف م�ؤهالت املر�شحني و�إمكانية ح�صولهم على وظيفة �شاغرة" (�ص  .)176ويت�ضمن اال�ستقراء
والإ�رشاف تقدمي متطوع جديد ب�شكل مالئم �إىل املنظمة الراعية و�أن املتطوعني واملوظفني امل�رشفني
ي�شاركون امل�س�ؤولية عن ا�ستمرار جناح املتطوع يف املهمة املعينة .وكانت "نايلور" �أول كاتبة تن�رش
مكونات خطة تدريب املتطوعني القيا�سية التي تت�ضمن ت�سل�سل تدريب املتطوعني ،وطرق التدري�س
أخريا" ،عملية
الفعلية املنا�سبة للمتطوعني ،واعتبارات االقرتاب من املتطوعني كمتعلمني را�شدين ،و� ً
فردية مر�سومة بعناية لرتقية املتطوعني ونقلهم وف�صلهم عن الوظيفة" ،تنقل املتطوعني داخل املنظمة وبني
املنظمات التطوعية (�ص  .)178كما �أكدت "نايلور" على �أهمية �إجراء املقابالت والأ�شخا�ص الذين
ميكن الرجوع �إليهم عندما يقرر املتطوع مغادرة املنظمة لأي �سبب من الأ�سباب.
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بويس ()Boyce, 1971
مت اقرتاح �أحد �أكرث النماذج املعرتف بها لإدارة املوارد التطوعية لأول مرة من قبل "ميلتون بوي�س"
إطارا حتتاجه املهنة ب�شدة مت تنفيذه يف الأ�صل من خالل نظام خدمة
يف �أوائل ال�سبعينيات عندما قدم � ً
الإر�شاد التعاوين الوطني مع الرتكيز على العمل التطوعي .وكان النموذج الذي اعتمده ""Boyce
قد مت تطويره يف الأ�صل من قبل الدكتور "روبرت دوالن"� ،أ�ستاذ تعليم الكبار يف جامعة والية نورث
كارولينا .والأهم من ذلك ،قد ذكر "بوي�س" �أنه من املهم الإ�شارة �إىل �أن "عملية تطوير القيادة هي منهج
منظم يتم من خالله �إتاحة الفر�صة للأفراد لزيادة قدرتهم على الت�أثري على �سلوك �أفراد جمموعة اجتماعية"
( .)p.3 ,1971على الرغم من �أنها عملية منهجية ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن "عملية تطوير القيادة هي
عملية م�ستمرة وهذا النموذج هو جمرد دليل ولي�س و�صفة ملزمةً" (�ص .)15
وقد قدم منوذج امل�س�ؤوليات املتعلقة ب�إدارة املتطوعني ( ،)ISOTUREامل�شار �إليه �أعاله ،مفاهيم الإدارة
ملا يلي:
 .1التحديد :عملية العثور على �أ�شخا�ص لديهم الكفاءات واملواقف الأ�سا�سية ل�شغل منا�صب قيادية
حمددة.
 .2االختيار :عملية درا�سة خلفيات ه�ؤالء القادة املحتملني الذين مت حتديدهم والرغبة فيهم ،وحتفيزهم
على �شغل املنا�صب املختارة.
 .3التوجيه :عملية توجيه ه�ؤالء القادة املختارين يف دور توقعات املن�صب القيادي.
 .4التدريب :عملية حتفيز ودعم جهود القادة؛ الكت�ساب املعرفة وتطوير املواقف واملهارات التي من
�ش�أنها حت�سني جودة �أدائهم يف املنا�صب القيادية.
 .5اال�ستخدام :عملية �إتاحة الفر�صة للقادة لو�ضع املعرفة واملهارات املكت�سبة مو�ضع التنفيذ بالطريقة
الأن�سب ،و�إتاحة الفر�صة لهم للعمل.
 .6االعرتاف :عملية االعرتاف بالأداء ال�سليم للقائد ومكاف�أته.
 .7التقييم :عملية حتديد نتائج �أداء القائد.
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ومثل العديد من امل�ؤلفني الذين جاءوا بعده� ،شدد بوي�س على التقييم لكنه �أ�شار �إىل �أنه "يجب
ا�ستخدام التقييم لتقييم �سلوك القائد املتطوع؛ لأن �أحد �أهداف تدريب القائد وا�ستخدامه هو توفري
فريدا
النمو يف القادة �أنف�سهم" (� ،1971ص  .)15.وقد كان الرتكيز على منو القائد املتطوع وتطوره ً
فريدا حتى اليوم.
يف ذلك الوقت ،وميكننا القول �أنه ال يزال ً
وعلى الرغم من �أن منوذج "بوي�س" للإدارة التطوعية قد مت ن�رشه منذ ما يقرب من  40عا ًما� ،إال �أنه
ميثل الأ�سا�س ملهنة الإدارة التطوعية .ويقدم منهج تطوير �إدارة املتطوعني (� )ISOTUREسبع فئات
فرعية مت�أ�صلة يف �إدارة املتطوعني وال تزال ،وميكن العثور عليها يف العديد من النماذج التي تلت عمله
�إن مل تكن كلها  -وبا�ستخدام منوذج بوي�س املفاهيمي بعد �أكرث من عقدين من الزمن ،قام "�صفريت
و�آخرون" ( )Safrit et al. ,1994بتطوير منهج "بال�ست" ) ، )1((BLASTوهو منهج �إدارة تطوعي
موجه نحو املتخ�ص�صني يف تنمية ال�شباب .ويت�ضمن هذا املورد ،الذي ي�ستخدم على نطاق وا�سع عرب
خدمة الإر�شاد التعاوين الأمريكية� ،أدوات وموارد و�أوراق عمل للمدير املتطوع.

ويلسون ()Wilson, 1976
مارلني ويل�سون هي واحدة من �أوائل من برزوا مع الرتكيز على مدير التطوع مدفوع الأجر ،حيث
اقرتحت املكونات الالزمة للموظفني ب�أجر ليكونوا ناجحني ولديهم برنامج فعال لإ�رشاك املتطوعني.
ركزت ويل�سون ب�شدة على اجلوانب الإن�سانية لنموذج الإدارة و�شددت على �أهمية املناخ التنظيمي
الذي �سيعي�شه املتطوعون .ونظراً ملا للموظف املدفوع من ت�أثري كبري على املناخ يف املنظمة ،فمن املهم
�أن يركز مدير املوارد املتطوع على الأبعاد الت�سعة التي حتدد املناخ التي اقرتحها يف الأ�صل "ليتوين"
و " ا�سرتينجر" ( .)Litwin and Stringer ,1968وقد اقرتحت ويل�سون ا�سرتاتيجيات قد ت�ؤثر
على املناخ ،مبا يف ذلك كيف ميكن للإداري خلق مناخ للإجناز� ،أو االنتماء� ،أو املناخ املوجه لل�سلطة؟.
ويت�ضح من عمل "ويل�سون" �أنها ترى �أن وظائف الإدارة والقيادة ال�شعبية املطبقة على دور امل�س�ؤول

1- BLAST: Building Leadership and Skills Together
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مدفوع الأجر كانت مبثابة املفاتيح خللق الثقافة واملناخ املنا�سب للمتطوعني واملوظفني ب�أجر ومتلقي
اخلدمة .وقد اعتمدت ويل�سون يف منوذجها وب�شكل كبري على نظرية الإدارة واملمار�سات من م�ؤلفني
وممار�سني مثل "بيرت دراكر" و "كني بالن�شارد" و "بول هري�سي"
طبقت ويل�سون نظرية التحفيز على اخلطوات الوظيفية؛ لتجنيد املتطوعني و�إجراء مقابالت
معهم وو�ضعهم والإ�رشاف عليهم واالحتفاظ بهم ،و�شددت على �أهمية توظيف املتطوعني املحتملني
بطريقة ت�سلط ال�ضوء على �أهمية عوامل التحفيز لديهم .وقد قدمت مرحلة املقابلة �أول فر�صة حقيقية
ومتعمقة للمدير مدفوع الأجر لتحديد احتياجات و�أهداف املتطوع املحتمل وما �إذا كانت متطابقة مع
احتياجات املنظمة .واقرتحت ويل�سون �أنه من املهم �أن نفهم ما �إذا كانت موجهات النا�س للإجنازات،
�أو لالنتماء� ،أو لل�سلطة ،لأن لهذا الدافع �أثراً كبرياً على عملية �صنع القرار للمدير ،وتطوير الفكرة القائلة
أخريا ،ات�ضح �أن االحتفاظ باملتطوعني يرتبط
ب�أنه ال يوجد منوذج واحد ينا�سب جميع املتطوعني .و� ً
ً
ارتباطا وثيقًا بهيكل املكاف�أة والتقدير يف املنظمة� .إن فهم دوافع الأفراد واملجموعات من �ش�أنه �أن يفيد
يف التعرف على وظائف الإدارة ب�شكل كبري وكيف يتم تطبيقها يف بيئة املتطوعني.

برودني ()Brudney, 1990
اقرتح "جيفري برودين" خطوات ركزت على تعبئة املتطوعني للخدمة العامة يف املجتمعات،
م�ستندة �إىل قدر كبري من مناق�شته وتو�صياته على نتائج درا�سة فيلق خدمة �إدارة الأعمال ال�صغرية
الأمريكية ( )SBAللمديرين املتقاعدين ( )SCORE Associationالتي ن�رشت يف عام .1988
مدفوعا بعدة عوامل ،مبا يف ذلك مكاملات
وقد كان النمو يف العمل التطوعي يف اخلدمات العامة
ً
امل�س�ؤولني العامني واملناخ املايل يف وقت ن�رش الكتاب ،والذي كان م�شاب ًها ب�شكل ملحوظ لبيئة اليوم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،حدد "برودين" العالقات الإيجابية املتزايدة بني الإداريني العامني واملواطنني على
امل�ستوى املحلي ،مما �أدى �إىل زيادة معدالت التطوع من خالل الربامج العامة .بغ�ض النظر عن ال�سبب،
كان من املهم �أن يدرك مديرو املتطوعني يف القطاع العام �أهمية الإدارة الر�سمية لربامج املتطوعني.
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وقد حدد "برودين" العمل الداخلي الذي يجب القيام به للتح�ضري لربنامج تطوعي ناجح .يقول� :إنه يجب على
كيانات القطاع العام �أن تقوم مبا يلي:
 .1حتديد �أ�سباب وجود متطوعني واالحتياجات داخل املنظمة لتح�سني اخلدمات.
 .2اكت�ساب وجهات نظر املوظفني وقبولهم.
 .3تطوير هيكل تنظيمي �سليم ،مبا يف ذلك �إ�سكان الربنامج.
 .4حتديد مدير للخدمات التطوعية لتوفري القيادة ال�شاملة.
ومبجرد االنتهاء من العمل التح�ضريي الأويل ،تكون الوكالة م�ستعدة لتطوير املكونات الأ�سا�سية
التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل م�شاركة املتطوعني الناجحة.
وقد حدد "برودين" املكونات الأ�سا�سية التي يجب تطويرها وتنفيذها ،مبا يف ذلك و�صف الوظيفة
والتوظيف ،والفرز ،وو�ضع املتطوعني ،وتعليم املتطوعني وتقييمهم واالعرتاف بهم .ومن املكونات
الإ�ضافية واملهمة التي دعا �إليها "برودين" تدريب املوظفني على �إدارة املتطوعني والإ�رشاف الذي �سلط
ال�ضوء عليه "والرت"(  )Walter, 1987الذي �أ�شار �إىل �أنه مل يكن هناك �سوى القليل يف خلفية املوظف
العام الذي من �ش�أنه �أن يدعم جناحهم يف �إدارة املتطوعني .كان التعليم والتدريب املقدم للموظفني
ا�سرتاتيجية مهمة للم�ساعدة يف التغلب على املقاومة التي من املحتمل �أن تظهر.
أي�ضا ملفهوم تكاليف وفوائد وجود برنامج تطوعي.
ومت تكري�س جزء كبري من عمل "برودين" � ً
دعا "برودين" �إىل �أهمية فهم هذين املفهومني �إىل جانب املخاطر املحتملة التي قد تواجهها الوكالة
احلكومية .كان ترحيل املوظفني ب�أجر ،وال �سيما �أثناء الأزمة االقت�صادية( ،وال يزال) م�س�ألة حا�سمة
بالن�سبة للوكاالت العامة (جميع الوكاالت حقًا) لفهمها بالكامل .لتقييم فعالية تكلفة برنامج تطوعي،
حدد "برودين" عملية من �ست خطوات وطبقها على برنامج  SCOREكمثال.
�أحد املفاهيم التي �أدرجها "برودين" يف عمله هو كيف ميكن للمتطوعني حت�سني جودة اخلدمة
وت�أثريها .وحتقيقا لهذه الغاية� ،شدد "برودين" على �أداء اخلدمة للمتطوعني ومدى �أهمية تدريبهم
وتعليمهم ،يف حماولة لتجنب الأداء ال�ضعيف الذي قد ي�ؤدي �إىل عدم وجود ت�أثري .ميكن للمتطوعني
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امل�ساهمة ب�شكل كبري يف �أداء املنظمة والتوعية يف املجتمعات ،ال �سيما يف تلك احلاالت التي ال متلك
أبدا� ،أموالاً لتوظيف موظفني ب�أجر.
فيها الوكاالت العامة ،وال متلك � ً

"بنرود" ()Penrod, 1991
طورت "كاثرين برنود" منوذج  L-O-O-Pلإدارة املتطوعني مع الرتكيز على مفاهيم حتديد مكان
املتطوعني والعمل التطوعي وتوجيههم وت�شغيلهم و�إدامتهم ،بنا ًء على هذه املفاهيم الأربعة .وترى
"برنود" �أنها لي�ست م�ستقلة عن بع�ضها البع�ض بل متتزج م ًعا مع كون كل منها جز ًءا ال يتجز�أ من النجاح
ال�شامل للنموذج الكلي .يتناول مفهوم حتديد املوقع خطوات جتنيد واختيار املتطوعني واالعتبارات
املهمة التي تنطوي عليها هذه اخلطوات .تركز خطوة املوقع للنموذج على مطابقة احتياجات املنظمة
مع مهارات واهتمامات املتطوع الفردي .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،من خالل عملية االختيار ،من املهم
حتديد احتياجات املتطوع املحتملة ومطابقتها مع االحتياجات التنظيمية.
ركزت خطوة التوجيه لنموذج  L-O-O-Pعلى ا�سرتاتيجيات لتثقيف املتطوع اجلديد ،مبا
يف ذلك العمليات الر�سمية وغري الر�سمية .ميتلك املتطوعون املحتملون �أو اجلدد طرقًا عديدة جلمع
املعلومات حول منظمة ما ،مبا يف ذلك ال�صحف والكتيبات املطبوعة والو�سائط الإلكرتونية والتحدث
مع الآخرين والأ�سئلة التي ُطرحت �أثناء ا�ستف�سارهم الأويل حول التطوع مع املنظمة .تعترب عملية
التوجيه الر�سمية �أكرث تنظيم ًا وتت�ضمن �رشح قواعد املنظمة و�سيا�ساتها ولوائحها الداخلية و�إجراءات
الت�شغيل القيا�سية .يف حني �أن املنظمة قد تتحكم يف التوجه الر�سمي� ،إال �أنها ال تتحكم يف العمليات
دائما املعلومات التي يتم تلقيها على النحو املق�صود
غري الر�سمية ويجب �أن تدرك �أن الأفراد ال يف�رسون ً
من املنظمة.
قدمت "برنود" م�صطلح "الت�شغيل" عند الإ�شارة �إىل م�شاركة املتطوعني ،وت�أثري املتطوعني يف
املجتمعات ،وت�أثري التطوع على النمو الفردي للمتطوع ،و�أ�شارت �إىل �أنه من املهم �أن يعرف املتطوعون
أثريا .بد�أت العملية التعليمية خالل مرحلة التوجيه لكنها ا�ستمرت
�أن خدمتهم ذات مغزى و�أن لهم ت� ً
طوال فرتة عمل املتطوع مع املنظمة .وتعتقد "برنود" �أن عمليات التعلم التي ي�شارك فيها املتطوعون
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(على �سبيل املثال :الأفكار اجلديدة ،والتعرف على �أ�شخا�ص جدد ،وتعلم طرق جديدة ،وما �إىل
ذلك) هي �أ�شكال للدفع مقابل خدمتهم .كما مت ت�ضمني يف هذا املكون �إجنازات املتطوعني وفر�صة
لهم للم�شاركة يف خدمة ذات مغزى للمنظمة ،ومتلقي اخلدمة ،و�أنف�سهم .ومن املهم �أن يدرك قائد
أي�ضا بهذه احلقيقة �أو ال يدركون �أهمية ت�سليط ال�ضوء
املتطوعني �إجنازات املتطوعني لأنهم قد ال يعرتفون � ً
على الإجنازات.
�إن ا�ستمرار م�شاركة املتطوعني هو املفهوم الذي اختتمت به "برنود" منوذج L-O-O-P؛ يتكون
من تقييم جتربة املتطوع واالعرتاف بجهود املتطوع .التقييم مهمة �رضورية ولكنها �صعبة ،ولكن يجب
�إكمالها ،مع الرتكيز على املهام التي �أجنزها املتطوع ،و�أن تكون بناءة من حيث التعليقات املقدمة .كما
اقرتحت - ،مثل كثريين �آخرين � ،-أن يكون االعرتاف مت�سقًا مع رغبات املتطوعني الأفراد و�أن يكون
متنوعا لتلبية احتياجات الكثريين .ورمبا يكون الأهم هو �أن منوذج  L-O-O-Pيقرتح �أن االعرتاف
ً
بجهود املتطوعني يجب �أن يتم خالل امل�رشوع ،ولي�س فقط يف نهاية امل�رشوع �أو �سنة الربنامج.

"فيشر " و "كول" ()Fisher and Cole, 1993
�أدرك جيم�س في�رش وكاثلني كول �أهمية التطوير املهني ملدير املتطوعني؛ لأن الكثريين كانوا ي�أتون �إىل
املهنة ولديهم القليل من اخلربة ال�سابقة �أو التعليم املرتبط مبا�رشة مب�س�ؤوليات منا�صبهم .وحدد امل�ؤلفان
و�أثارا �أهمية الوظائف القيادية ملدير متطوع ،حيث يجب على القائد حتديد االجتاه ،وت�شجيع الآخرين
على ال�رشاء يف هذا االجتاه ،و�إلهام الآخرين للم�شاركة ودعم االجتاه  /الر�ؤية .وقد قام "في�رش" و"كول"
بدمج عمل "بيني�س" ( ،)Bennis. 1987الذي حدد اجلوانب الرئي�سية للقيادة ،مبا يف ذلك :القائد
باعتباره �صاحب ر�ؤية ،وم�شاركة الر�ؤية ،وحتقيق الر�ؤية ،والقائد كمدافع .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،حدد
في�رش وكول الوظائف الإدارية املهمة للمدير املتطوع و�أهمية املنظمات غري الربحية واملتطوعة لتبني
وظائف الإدارة ال�سليمة.

اقرتح "في�رش" و"كول" �أن ك ً
ال من �إدارة �ش�ؤون املوظفني ووظائف �إدارة الربنامج كانت مهمة
لدور مدير املتطوعني .تركز �إدارة �ش�ؤون املوظفني على حتديد �أدوار املتطوعني و�إعداد املنظمة لإ�رشاك

75

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
املتطوعني .ومن الناحية الوظيفية ،يجب على املدير العمل مع الوحدات والإدارات الأخرى يف املنظمة
لتحديد املهام للمتطوعني املحتملني ثم العمل مع موظفني �آخرين ب�أجر يدعمون خدمة املتطوعني مبجرد
رئي�سيا يف العالقات داخل املنظمة
دورا
م�شاركتهم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يلعب املديرون املتطوعون ً
ً
واملجتمع .ت�شمل وظائف �إدارة الربنامج عمليات التوظيف اجلارية وو�ضع امليزانية والق�ضايا املالية التي
تعترب مهمة لنجاح برامج املتطوعني .ب�شكل عام ،يتحمل مدير املتطوع م�س�ؤوليات وا�سعة عن املناخ يف
املنظمة ل�ضمان �إعداد الآخرين من منظور القيادة والإدارة لإ�رشاك املتطوعني.
التدريب والتطوير �أمران حا�سمان لنجاح برنامج املتطوعني يف منوذج في�رش وكول .ي�أتي املتطوعون
�إىل منظمات ذات م�ستويات متفاوتة من اخلربة واملعرفة ،وبالتايل ،من ال�رضوري �أن تقوم املنظمة ب�إعداد
املتطوعني للعمل يف �أدوار حمددة .يجب �أن يتعرف املتطوعون على املنظمة ،وموقعهم التطوعي املحدد،
والتغيريات والتحوالت التي من املحتمل �أن حتدث ،والفر�ص املختلفة لزيادة امل�س�ؤولية .الإ�رشاف على
واحدا ينا�سب اجلميع .لدى املتطوعني احتياجات
منوذجا
املتطوعني  -كما �أ�شار �آخرون  -لي�س
ً
ً
ورغبات واهتمامات ودوافع خمتلفة ،ويجب مراعاة كل منها عند ت�صميم ا�سرتاتيجية �إ�رشاف داخل
املنظمة .يحتاج املديرون املتطوعون �إىل معرفة ما �إذا كانت منظمتهم مركزية �أم ال مركزية؛ ي�ساعد هذا
يف حتديد ما �إذا كان واحد �أو �أكرث من املوظفني امل�أجورين �سي�رشف على املتطوعني �أو �إذا كان الهيكل
يتطلب متطوعني للإ�رشاف على املتطوعني .بغ�ض النظر عمن ي�رشف على املتطوعني ،ف�إن التدريب
والتعليم والدعم له�ؤالء الأفراد �أمر مهم وهو �رشط �أ�سا�سي لنجاحه.
�إظهار قيمة الربامج التطوعية هو املكون الأخري للنموذج الذي اقرتحه في�رش وكول .وين�صب الرتكيز
على التقييم وفهم �أنه قد يكون على العملية �أو النتائج �أو الت�أثري العام مل�شاركة املتطوعني .وقد و�صف
امل�ؤلفان املكونات الأ�سا�سية للتقييم الفعال ،مبا يف ذلك احلاجة �إىل حتديد �أهداف التقييم ،ومن  /ماذا
يجب تقييمه؟ وا�سرتاتيجيات جمع البيانات ،وحتليل البيانات النوعية مقابل التحليل الكمي ،و�إبالغ
النتائج يف نهاية املطاف.
ذكر "في�رش" و"كول" (� )Fisher and Cole, 1993أن "مناق�شة �إ�ضفاء الطابع املهني على الإدارة
غالبا ما تركز على جز�أين رئي�سيني :جدوى االحرتاف وا�ست�صواب االحرتاف" (.)p. 165
التطوعية ً
لقد �أدركا �أن جمال �إدارة املتطوعني وا�سع و�أنه من ال�صعب الت�أكد من فوائد  /تكاليف االحرتاف .وتعترب
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قاعدة املعرفة القوية ،ومعايري الدخول �إىل املهنة ،ومعايري املمار�سة ،وثقافة فرعية مميزة ،والوعي الذي
يتم فيه �إعالم اجلمهور بالأن�شطة املهمة؛ لإ�ضفاء الطابع املهني على �إدارة املتطوعني .يجب على مديري
املتطوعني تطوير فل�سفتهم ال�شخ�صية اخلا�صة مب�شاركة املتطوعني .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن وجهات
أي�ضا حمفزات وت�أثريات مهمة داخل م�ؤ�س�ساتهم �أثناء تطورهم ون�رش فل�سفة
نظرهم وفل�سفاتهم هي � ً
التطوع التنظيمي الأن�سب لتحقيق الر�ؤية والر�سالة اال�سرتاتيجية للم�ؤ�س�سة.

"استيبوتات" ()Stepputat, 1995
حددت "�آرلني ا�ستيبوتات" ع�رش فئات �شاملة �رضورية لإدارة موارد املتطوعني الناجحة:
 .1التوظيف.
 .2التطبيق واملقابلة والفح�ص.
 .3التوجيه والتدريب.
 .4التن�سيب.
 .5الإ�رشاف والتقييم.
 .6االعرتاف.
 .7االحتفاظ.
 .8حفظ ال�سجالت.
 .9التقييم.
 .10املنا�رصة والتعليم.
ومثل امل�ؤلفني الآخرين ،تعتقد "ا�ستيبوتات" �أن دور املدير املتطوع ال ي�شبه �أي من�صب مهني �آخر يف
املنظمة وال يفهمه الكثريون بو�ضوح ،حتى �أولئك الذين يعملون يف القطاع غري الربحي.
مهما يف منوذج "ا�ستيبوتات" ،مع �إدراك
ويعد تثقيف و�إعداد مديري املتطوعني املحرتفني
ً
عن�رصا ً
احلاجة �إىل التعامل مع موظفني �آخرين ب�أجر ودعم عملهم مع املتطوعني .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعد
تطوير ال�سيا�سة وتنفيذها من املكونات الرئي�سية لأدوار وم�س�ؤوليات مدير املتطوع ،مع الت�أكيد على
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�أن املتطوعني هم مورد ب�رشي �إ�ضايف و�أن التفاعل بني جميع الإدارات  /الوحدات الأخرى يف املنظمة
�سيزيد من احتمالية النجاح.
يتمثل الدور الأ�سا�سي ملدير املتطوعني ،وفقًا لـ "ا�ستيبوتات" ،يف الدفاع عن املتطوعني والعمل
التطوعي داخل املنظمة واملجتمع .هذه الدعوة هي �أكرث من جمرد تو�صيل �أهمية العمل التطوعي؛ بل
أي�ضا اتخاذ خطوات حمددة للت�أكد من �أن املتطوعني ي�شاركون يف برامج خا�صة �أو تدريب
ي�شمل � ً
�أو �إحداث تقدير .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب �أن متتد ا�سرتاتيجيات املنا�رصة لفهم ت�رشيعات الواليات
والت�رشيعات الفيدرالية التي قد ت�ؤثر على م�شاركة املتطوعني وتطوير ال�سيا�سة التنظيمية التي لها �آثار على
م�شاركة املتطوعني.

"إليس" ()Ellis, 1996
ركزت "�سوزان �إلي�س" ب�شكل كبري على القادة التنفيذيني ملنظمة ما وم�شاركتهم عند ال�رضورة
لربامج املتطوعني الناجحة ،مبا يتجاوز االنخراط فقط عندما يحدث خط�أ ما .و� ً
إدراكا منها �أن ق�سم
املوظفني غري امل�أجورين يف وكالة ما هو برنامج املتطوعني ،جادلت "�إلي�س" ب�أنه ي�ستحق نف�س القدر
من االهتمام مثل ق�سم �ش�ؤون املوظفني .قبل �إ�رشاك املتطوعني ،وترى "�إلي�س" �أنه يجب على املنظمات
تطوير بيان للفل�سفة والأهداف والغايات وال�سيا�سات وهيكل الإدارة واملخطط التنظيمي وما يريدون
تو�صيله عن املنظمة� .إن وجود كل من هذه املكونات قبل �إ�رشاك املتطوعني ينتج عنه منظمة م�ستعدة
للمتطوعني ،وبالتايل يزيد ب�شكل كبري من احتمالية النجاح.
وترى "�إلي�س" �أن القادة التنظيميني يجب �أن يخ�ص�صوا موارد كافية؛ لأن م�شاركة املتطوعني
لي�ست جمانية .يجب مراعاة امل�ساحة واملرافق والأثاث واملعدات والهاتف والإمدادات وال�سفر والربيد
والت�أمني واالعرتاف والتقييم والتدريب  /التوجيه .وهناك نفقات �أخرى مهمة تتمثل يف املوظفني
املكلفني بتوجيه برنامج املتطوعني ،بغ�ض النظر عن الن�سبة املئوية للوقت الذي يركز فيه الفرد على �إدارة
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أي�ضا نفقات مرتبطة بالتطوير
املتطوعني .بالإ�ضافة �إىل العديد من النفقات التي مت حتديدها للتو ،هناك � ً
املهني للموظفني ب�أجر و�إ�رشاك اللجان اال�ست�شارية والدعم.
وبناء على وظائف التخطيط والتوظيف التي حددتها "�إلي�س" ،يجب على املنظمات اال�ستعداد
ً
و�إدارة عالقات املتطوعني واملوظفني .كما يجب على القادة التنظيميني التخطيط لأولئك املوظفني
الذين يرف�ضون قبول املتطوعني ،والتهديدات املت�صورة من املوظفني امل�أجورين ،والتوتر بني
املتطوعني واملوظفني ،ومقاومة املتطوعني .وميكن التغلب على العديد من هذه التحديات� ،إن مل
يكن كلها ،من خالل التخطيط ال�سليم والتعليم للموظفني احلاليني ب�أجر قبل �إ�رشاك املتطوعني .يتم
تقدمي اال�سرتاتيجيات ،مبا يف ذلك دمج اللغة التي ت�ؤكد على العمل مع املتطوعني يف تو�صيفات
وظائف املوظفني املدفوعة الأجر ،وتدريب املوظفني املدفوعني واملتطوعني ،وحتديد وا�ضح للأدوار
وامل�س�ؤوليات .يجب �أن يكون القادة التنظيميون على دراية بامل�سائل القانونية املرتبطة بق�ضايا ال�رسية،
وعالقات �صاحب العمل  /املوظف ،وامل�س�ؤولية والإ�صابات ،والت�أمني على ال�سيارات ،وتعوي�ض
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وحل النزاعات .يجب على قادة الربنامج حتديد لي�س فقط ما يجب تقييمه
أي�ضا كيفية �إجراء هذا التقييم بطريقة م�ستمرة .وباملثل ،يجب على املنظمات �أن حتذر من حماولة
ولكن � ً
مقارنة �إجنازات املتطوعني مع املوظفني ب�أجر لأن هذا قد ي�سبب املزيد من التحديات؛ ومع ذلك ،من
املهم تقييم خدمة املتطوعني الفرديني و�أداء املوظفني امل�أجورين امل�شاركني مبا�رشة يف برنامج التطوع
مربرا ل�سبب �أهمية ح�ساب التكاليف احلقيقية
�أو الذين ي�رشفون على املتطوعنيً � .
أخريا ،قدمت "�إلي�س" ً
لربنامج املتطوعني ،مبا يف ذلك الوقت الذي مت التربع به للمتطوعني ،وتوفري �أوراق العمل حل�سابها
يف ميزانيات املنظمة.

"كولب"" ،ديب"" ،كاستيلو" ،و"ويلز" (Culp, Deppe, Castillo,( " )1998
)and Wells, 1998
يقوم منوذج الإن�شاء والتثقيف والتعبئة واال�ستدامة ( )GEMSلإدارة املتطوعني على النماذج
املو�ضحة بالفعل بالإ�ضافة �إىل دورة �إدارة املتطوعني التي اقرتحها "لو�سون" و"لو�سون"(Lawson
 )and Lawson, 1987والنموذج املهني التطوعي لوكاالت اخلدمات الإن�سانية وامل�ست�شارين
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الذي طوره "لينيهان" و"جاك�سون" ( .)1984لقد ركز "لو�سون" و"لو�سون" عملهما على املجتمع
الديني و�شمل العديد من املكونات نف�سها كما مت و�صفها �سابقًا ،وركز "لينيهان" و"جاك�سون"
خ�صي�صا لأولئك الذين
عملهما على الوكاالت املجتمعية وامل�ست�شارين املحرتفني بنموذجهم "امل�صمم
ً
يتم ت�شجيعهم من قبل �صاحب العمل �أو ال�رشكة على العمل يف �أدوار تطوعية مع وكاالت اخلدمة
الإن�سانية" (�ص .)37
يتكون منوذج( )GEMSمن �أربعة مفاهيم متميزة؛ لتوليد جهود املتطوعني وتعليمها وتعبئتها
وا�ستدامتها .ويت�ضمن التوليد �ست مراحل� :إجراء تقييم لالحتياجات ،وكتابة �أو�صاف الوظائف،
وحتديد وجتنيد وفرز واختيار املتطوعني ،وي�شمل التعليم املكونات الأربعة للتوجيه واحلماية وتوفري
املوارد والتدري�س .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن م�صطلح "احلماية" فريد من نوعه ويت�ضمن كيفية تعامل املنظمة
مع �إدارة املخاطر على نطاق وا�سع ،مبا يف ذلك حل النزاعات وال�سلوكيات املنا�سبة .ت�ستمر مرحلة توفري
املوارد يف االعرتاف الأحدث ب�أن �إدارة املتطوعني لي�ست جمانية و�أن هناك تكاليف حقيقية ومبا�رشة
مرتبطة ب�إ�رشاك املتطوعني.
وتت�ضمن مرحلة التعبئة لنموذج ( )GEMSلإدارة املتطوعني �إ�رشاك املتطوعني وحتفيزهم والإ�رشاف
عليهم .قام كني كولب وزمال�ؤه بالت�أ�سي�س على نظرية التحفيز ودجمها والتي �أبرزها ويل�سون (.)1976
أخريا ،يختتم النموذج باملكون امل�ستدام الذي يت�ضمن التقييم ،واالعرتاف ،واالحتفاظ ،و�إعادة
� ً
التوجيه ،وفك االرتباط .وبعد اعرتاف �أكرث حداثة ب�أوجه الت�شابه بني املوظفني املدفوعني واملتطوعني،
يدرك منوذج (�)GEMSأنه يجب توجيه املنظمات يف بع�ض الأحيان مرة �أخرى �إذا كانت تنفذ وظيفة
تقييما �أقل من املرغوب فيه .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يعرتف النموذج باحلاجة �إىل
تطوعية جديدة �أو تتلقى ً
فك ارتباط املتطوعني� ،إما من خالل قرارهم اخلا�ص �أو قرار القادة التنظيميني� .إن �أحد املكونات املهمة
لنموذج ()GEMSهو �أن املتطوعني قد يدخلون النموذج يف �أي مرحلة �رضورية �أو �أن مدير املوارد
املتطوع ميكن �أن يقرر �أن الأفراد بحاجة �إىل �إعادة �إدخال �أحد املكونات يف وقت معني؛ مبعنى �آخر،
خطيا.
النموذج لي�س ً
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مقارنة النماذج :أوجه التشابه واالختالف
يو�ضح ال�شكل التو�ضيحي � 1.1أدناه مناذج �إدارة املتطوعني التي متت مناق�شتها يف هذا الف�صل.
وقد ك�شفت املراجعات املتعمقة وال�شاملة لكل من الأعمال املحددة م�سبقًا عن �أوجه الت�شابه والتباين
بني �أفكار امل�ؤلفني فيما يتعلق بكفاءات �إدارة املتطوعني ،بالإ�ضافة �إىل النتائج و � /أو االقرتاحات املماثلة
املتعلقة بالكفاءات املطلوبة ملديري الربامج التطوعية لتحقيق النجاح (Safrit & Schmiesing،
� .)2004، 2005إن العديد من مناذج �إدارة املتطوعني� ،إن مل يكن كلها ،قد بنيت على العمل املبكر
لـ"بوي�س"( ،)Boyce, 1971وت�ضمنت يف �شكل ما املكونات ال�سبعة لتنمية القيادة التي تبناها من
جمال تعليم الكبار وطبقت على �إدارة املتطوعني.
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�شكل رقم  :1-1التطور التاريخي ملكونات �إدارة املوارد التطوعية
كالب
و�آخرون
()1998

�إلي�س
()1996

نافار
برودين
في�رش و كول بيرنود
()1989( )1990( )1991( )1993

ول�سون
()1976

نيلور
بوي�س
()1967( )1971

�أهمية �إدارة
املتطوعني

االحرتافية.

الإن�شاء

 ت�صميم تطويروتنظيم
�أدوار
الربامج.
املتطوعني.
 حتديد  -اجتذاب التخطيط خلقاملوقع .املتطوعني
 التوظيفمناخ
القادرين
تنظيمي.
واالحتفاظ
 االختيار.بهم.

التعليم

التدريب
الق�ضايا القانونية
والتطوير

التهيئة

التعبئة

 العالقة مابني املوظف
واملتطوع
 العمل الفريقي الق�ضاياالقانونية

الت�شغيل

 تو�صيفالوظائف
التطوعية.
 االختيار. -التحري.

 خلق مناختنظيمي
 بيان�إيجابي.
الوظائف.
 تو�صيف بيانالوظائف
 التحديد.املتطوعني
التطوعية.
 االختيار.التجنيد.
 حتفيز االختيار.واختيار
 الت�سكني.ومقابلة
وت�سكني
املتطوعني.

 التهيئة -التدريب

 التهيئة  -الإن�شاء التدريب  -التدريباالعرتاف

الرقابة

تخطيط
و�إدارة
الربامج
التطوعية
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كالب
و�آخرون
()1998

�إلي�س
()1996
و�ضع امليزانية
وتخ�صي�ص
املوارد

نافار
برودين
في�رش و كول بيرنود
()1989( )1990( )1991( )1993

ول�سون
()1976

نيلور
بوي�س
()1967( )1971

تقييم
اجلدوى
املالية

اال�ستدامة

 حت�سنجودة
اخلدمة
 تقومي الأثر اجلدوى املالية .التقومي اال�ستمرارية والت�أثري. ت�شجيعللمتطوعني.
م�شاركة
املتطوعني

التقومي

التقومي

امل�صدر :ا�ستنا ًدا �إىل ()Safrit, Schmiesing, Gliem, and Gliem, 2005
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دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
وميكن القول� ،إىل حد ما� ،أن جميع النماذج التي متت مناق�شتها هي نف�سها ب�شكل �أ�سا�سي ،مع
االختالفات الوحيدة هي الكلمات امل�ستخدمة لو�صف مكون معني �أو �أن بع�ض املكونات م�ضمنة يف
مكونات �أخرى وبالتايل ال ميكن التعرف عليها ب�سهولة .وقد ناق�ش امل�ؤلفون االعرتاف ب�أن مناهج �إدارة
أي�ضا.
املتطوعني يجب �أن تتو�سع �إىل ما هو �أبعد من الرتكيز على املتطوع الفردي ملعاجلة الأنظمة التنظيمية � ً
ولتطوير منوذج �إدارة املتطوعني على �أ�سا�س �أف�ضل املمار�سات ،ركز ويل�سون ( )1976على الأدوار العملية
احلا�سمة للمديرين ب�أجر �أو املتطوعني ،مبا يف ذلك حتفيز املتطوعني؛ تهيئة مناخ تنظيمي �إيجابي مل�شاركة
املتطوعني؛ تخطيط وتقييم برامج املتطوعني؛ تطوير التو�صيف الوظيفي للمتطوعني ؛ جتنيد ومقابلة وو�ضع
متطوعني ؛ واالت�صاالت الفعالة .ومت اقرتاح نهج عملي �آخر من قبل «ماكنزي» و «مور» (MacKenzie
 ،)and Moore, 1993اللذان حددا مبادئ الإدارة الأ�سا�سية واملمار�سات املن�سقة يف �أوراق عمل
مل�ساعدة املدير اليومي للمتطوعني .وحددت «�إلي�س» ( )Ellis , 1996مكونات �إدارة املتطوعني من خالل
اقرتاح مناهج مهنية و�إدارية لإدارة املتطوعني ،وناق�ش «نافار» (� )Navarre, 1989إدارة املتطوعني من
جانب تركيز �إدارة املوظفني يف املنظمات التطوعية ال�شعبية .و�شمل تركيز «نافار» على �أهمية كتابة الو�صف
الوظيفي وجتنيد ومقابلة وتوجيه وتدريب متطوعني جدد؛ والإ�رشاف التطوعي والتقييم والتحفيز .ومن
خالل مناق�شة �إدارة املتطوعني بطريقة م�شابهة جدً ا ،حدد «ا�ستبوتات» ( )Stepputat, 1995ع�رش
فئات �شاملة كانت �رضورية لإدارة املتطوعني الناجحة ،تت�ضمن التوظيف؛ والتحري؛ والتوجيه والتدريب؛
وحتديد م�ستوى؛ والإ�رشاف والتقييم؛ والتعرف على ال�سجالت وحفظها ،والتقييم؛ والدعوة والتعليم.
و�أخ ًريا حدد «برودين» ( )Brudney, 1990املكونات العملية للوكاالت العامة لتنفيذها من �أجل تعبئة
املتطوعني للخدمة العامة يف املجتمعات.
ومن نهج مفاهيمي بحت ،طور العديد من امل�ؤلفني مناذج �إدارة املتطوعني يف �سياق نظام الإر�شاد
التعاوين للواليات املتحدة ( )Kwarteng et al.1988حددت ثمانية مكونات مفاهيمية للإدارة التطوعية
تت�ضمن :تخطيط برامج املتطوعني .تو�ضيح املهام التطوعية .وتوظيف وتوجيه وتدريب ودعم � /صيانة
وتقدير وتقييم املتطوعني الفعليني .كذلك اقرتح منوذج  L-O-O-Pالذي و�ضعته «برنود» ()1991
مكونات مفاهيمية لإدارة املتطوعني تت�ضمن حتديد موقع املتطوعني وتوجيههم ،وت�شغيل برامج املتطوعني،
و�إدامة م�شاركة املتطوعني .ويف الآونة الأخرية اعتمد منوذج ( )Culp et al. 1998) (GEMSعلى
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الأعمال ال�سابقة التي و�ضعتها «برنود» و»كوارتنج و�آخرون» من خالل تنظيم مكونات �إدارة املتطوعني يف
�أربع فئات �شاملة وهي� :إيجاد وتثقيف وتعبئة ودعم املتطوعني منوذج (.)GEMS

نم��وذج قائم على التجرب��ة إلدارة الم��وارد التطوعي��ة :نموذج PEP
إلدارة المتطوعين
قبل عام  ،2004كان هناك عدد قليل من الأبحاث التجريبية التي در�ست وحددت الكفاءات الأ�سا�سية
الالزمة ملديري املتطوعني لإدارة الربامج القائمة على املتطوعني والأفراد الذين يخدمون فيها ب�شكل فعال.
وقد �أجرى "�صفريت" و " �شمي�سينج" ( )Safrit and Schmiesing , 2004بحثًا لتحديد الكفاءات
املطلوبة بنا ًء على الأدبيات التاريخية واملمار�سات املعا�رصة للإداريني املتطوعني ،نتج عنه منوذج Safrit,
 .)Schmiesing, Gliem, & Gliem, 2005) PEPوكان الغر�ض من درا�ستهم اال�ستك�شافية
هو حتديد مكونات �إدارة املتطوعني بنا ًء على كل من الأدبيات املن�شورة و�أف�ضل املمار�سات املعا�رصة.
وقد طور الباحثون منهجية نوعية با�ستخدام كل من حتليل املحتوى اال�ستنتاجي والتطوير اال�ستقرائي
املو�ضوعي ( .)Thomas, 2003ووفقًا ل"مايلز" و"هوبرمان" (Miles and Huberman,
" ،)1994يعمل الباحثون النوعيون عاد ًة مع عينات �صغرية ،متداخلة يف �سياقهم وتدر�س بعمق"
( .)p.27ويرى "كوزيل" ( )Kuzel, 1992و "مور�س"(� )Morse, 1989أن العينات النوعية متيل
�إىل �أن تكون هادفة (�أي البحث عن �أفراد �أو �أنواع معينة من الأفراد ب�سبب ارتباطهم املبا�رش �أو خربتهم مع
تركيز البحث) بد ًال من الع�شوائية كما هو احلال يف البحوث الكمية الأو�سع .وبالتايل ،ا�ستخدم الباحثون
مفاهيم املمار�س والبحث الإجرائي التي اقرتحها "جارفي�س" ( ،)Jarvis, 1999بالإ�ضافة �إىل التاريخ
املوثق لال�ست�شارات الوطنية و�إدارة الربامج والقيادة املهنية يف �إدارة املتطوعني لتحديد ثمانية مديرين
حاليا  /م�ست�شارون دوليون (خرباء) للم�شاركة يف الدرا�سة
وطنيا ً
مديرا ً
متطوعني حاليني (ممار�سني) وً 11
حيث وافق �سبعة �أفراد من كل جمموعة على امل�شاركة.
طلب الباحثون من املمار�سني ال�سبعة التفكري يف ممار�ساتهم اليومية الناجحة يف �إدارة املتطوعني،
وبنا ًء على انعكا�ساتهم وجتاربهم الواقعية املعا�رصة ،لتحديد املكونات الفعالة لإدارة املتطوعني املعا�رصة.
وباملثل ،طلب الباحثون من ه�ؤالء اخلرباء قراءة وثيقتني �أو ثالث وثائق كاملة من امل�ؤلفات املن�شورة حول
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�إدارة املتطوعني ،للتمعن يف قراءاتهم ،وحتديد املكونات الفعالة بنا ًء على ت�أمالتهم والأدبيات التي متت
قراءتها .وبناء على ذلك طور الباحثون ورقة عمل لتحديد املو�ضوع وت�سهيل تفكري امل�شاركني يف حتديد
مكونات �إدارة املتطوعني وتقدميها �إىل الباحثني بكلمات وعبارات ق�صرية.
قام الباحثون بتحليل البيانات يف البداية با�ستخدام التحليل املقارن امل�ستمر )Triangulation
 ،)Glaser & Strauss, 1967حيث قاموا بقراءة ومراجعة مكونات �إدارة املتطوعني التي حددها
كل من املمار�سني واخلرباء وقاموا بتق�سيم البيانات الأولية �إىل مو�ضوعات متكررة با�ستخدام ن�سخة
معدلة من تقنية اللوحات الق�ص�صية ( .)Tesch, 1990ا�ستخدم الباحثون �أ�سلوب املناهج املتعددة
( )Cohen & Mannion, 1985مع جمموعتني منف�صلتني من الإداريني املتطوعني وجمموعة واحدة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف جامعة والية �أوهايو على دراية بالعمل التطوعي والبحث النوعي ،من
�أجل تعزيز �سالمة املو�ضوعات التي مت حتديدها ،مما �أوجد مكونات �إدارة املتطوعني ال�صاحلة الرئي�سية
والفرعية .وا�ستنا ًدا �إىل البيانات الواردة من اال�ست�شاريني واملمار�سني ،مت حتديد ثالث فئات وت�سعة
تركيبات ت�ضمنت منوذج  PEPاملفاهيمي وهي:
الفئة الأوىل :اال�ستعداد ال�شخ�صي
 - 1التطوير ال�شخ�صي واملهني
 - 2العمل كم�ست�شار داخلي
 - 3تخطيط الربامج
الفئة الثانية :امل�شاركة التطوعية
 - 4جتنيد
 - 5اختيار
 - 6التوجيه والت�أهيل
 - 7التدريب والإ�رشاف
الفئة الثالثة :ا�ستمرار الربنامج
 - 8االعتماد
 - 9تقييم الربنامج وت�أثريه وامل�ساءلة
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بعد ذلك ا�ستخدم الباحثون النموذج املفاهيمي PEP؛ ل�س�ؤال �أع�ضاء جمعية الإدارة التطوعية عن
ت�صوراتهم لأهمية كل كفاءة حمتملة مقرتحة يف النموذج املفاهيمي ( .)Safrit et al. 2005وكان عدد
اعتبارا من  1يوليو
جمتمع الدرا�سة الالحقة هو  2057فر ًدا من �أع�ضاء جمعية الإدارة التطوعية ()AVA
ً
ع�ضوا من �أع�ضاء  AVAمن الواليات املتحدة ،و 98من كندا ،و 70من دول
 ،2004ي�شمل 1889
ً
كميا ا�ستخدم فيه اال�ستبيان الربيدي يتكون من  140كفاءات فردية
�أخرى .وا�ستخدم الباحثون
ً
منهجا ً
لإدارة املتطوعني بنا ًء على الدرا�سة النوعية ال�سابقة .ومت ا�ستخدام اختبار جتريبي للتعرف على موثوقية
ونظرا لأن جميع القيم كانت
"�ألفا كرونباخ" للرتكيبات الفردية التي تراوحت بني ( )0.73و (.)0.93
ً
�أكرب من ( )0.7فقد حدد الباحثون �أن اال�ستبيان يتميز بدرجة الثبات املطلوبة (.)Stevens, 1992
حقق امل�ؤلفون معدل ا�ستجابة نهائي بن�سبة  )Wiseman, 2003( 25٪وتابعوا مع  150من غري
ع�شوائيا ()Linder & Wingenbach, 2002; Miller & Smith, 1983
امل�ستجيبني الذين مت اختيارهم
ً
ومل يجدوا فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية بني امل�ستجيبني وغري امل�ستجيبني .ولتحديد ما �إذا كانت البيانات منا�سبة
لتحليل العوامل با�ستخدام تقنية حتليل املكون الرئي�سي ،متت مراجعة م�صفوفة االرتباط اخلا�صة بكفاءات
�إدارة املتطوعني لالرتباطات البينية الأكرب من |  ،| 0.30ومت ح�ساب �إح�صائيتني .بنا ًء على م�صفوفة االرتباط
والإح�صاءات املح�سوبة ،وخل�ص الباحثون �إىل �أن البيانات كانت منا�سبة لتحليل املكونات.
ومت ا�ستخدام معيارين يف البداية لتحديد عدد املكونات املراد ا�ستخال�صها� .أو ًال ،مت اعتبار
ثانيا ،مت ا�ستخدام خمطط ح�رصي للقيم الذاتية
املكونات ذات القيم الذاتية الأكرب من  1.0فقط للتحليلً .
للمكون لتحديد الفوا�صل �أو االنقطاع يف حتديد عدد املكونات الرئي�سية .بعد اال�ستخراج الأويل ،كان
تف�سريا ذا مغزى (بنية
املعيار الثالث لتحديد عدد املكونات املراد ا�ستخال�صها هو ما �إذا كانت متتلك
ً
ب�سيطة و�إح�سا�س مفاهيمي) .ونتج عن �إجراء اال�ستخراج حتديد �سبعة مكونات �أ�سا�سية للبنى املفاهيمية
لكفاءات �إدارة املتطوعني .ومت تدوير املكونات با�ستخدام طريقة "تدوير فارمياك�س" مع تطبيع "قي�رص"
للم�ساعدة يف التف�سري .كما مت ا�ستخدام �إجراء ا�ستخال�ص عامل االحتمالية الق�صوى ملراقبة ا�ستقرار
املكونات املحددة يف حتليل املكون الرئي�سي .وقد �أدت هذه التقنية الثانية �إىل حتديد عوامل متطابقة مع
�أحمال مماثلة لتحليل املكون الرئي�سي ،مما يدل على ثبات النتائج.
كذلك مت فح�ص حتميالت املكونات يف م�صفوفة املكونات امل�ستخدمة لفهم وتف�سري طبيعة
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املكونات ال�سبعة .وللم�ساعدة يف التف�سري وتقليل الذاتية واحتمالية حتميل العنا�رص غري الهامة على
املكونات ،ا�ستخدمت العنا�رص ذات حتميل املكونات |  | 0.40وما هو �أعلى فقط لت�سمية املكونات
ال�سبعة ( .)Stevens,1992وقد ا�ستخدم الباحثون منهجية التعدد املنهجي الكيفي (& Cohen
 )Mannion, 1985مع �أنف�سهم وثالثة خرباء معرتف بهم وطني ًا يف �إدارة املتطوعني و�إدارتهم
لت�سمية املكونات املحددة.
قائما على التجربة لإدارة املتطوعني ،وهو الأول من نوعه (بقدر
وكانت النتيجة النهائية
ً
منوذجا ً
ما ميكن للم�ؤلفني الت�أكد منه) .ال يزال ي�شار �إليه با�سم  ،PEPويت�ضمن النموذج املنقح �سبعة مكونات
لإدارة و�إدارة املتطوعني املعا�رصين ،حيث يعك�س كل مكون الكفاءات املهنية املطلوبة (انظر ال�شكل
التو�ضيحي  .)2 - 1وقد �شكلت املكونات ال�سبعة م ًعا  ٪ 39.2من �إجمايل التباين بني البيانات التجريبية
التي مت جمعها.
�شكل رقم  :2-1النموذج القائم على التجربة (PEP) (Preparation, Engagement and
())Perpetuationالتح�ضري وامل�شاركة واال�ستمرارية) للإدارة املعا�رصة للمتطوعني
املجال املهني

اهتمامات املجال

كفاءات اهتمامات املجال

اال�ستعداد
ال�شخ�صي

التطوير املهني

التقييم الذاتي للمعرفة واملهارات والقدرات املهنية ؛ تو�صيل احتياجات التطوير
املهني للم�رشفني ؛ امل�شارك��ة يف املنظمات وامل�ؤمترات املهنية املحلية والوطنية ؛
قراءة الن�رشات الإخبارية وقوائم اخلدمات واملجالت املهنية ؛ البحث عن فر�ص
تعليمية ر�سمية لتعزيز املهارات املهنية ؛ تطوير فل�سفة �شخ�صية لإدارة املتطوعني
وم�شاركتهم ؛ ح�ساب فعالية تكلفة الربامج التطوعية ؛ املوازنة بني امل�س�ؤوليات
ال�شخ�صي��ة واملهنية ؛ �إدارة ال�ضغ��ط ال�شخ�صي الناجت ع��ن امل�س�ؤوليات املهنية ؛
تطوير نظام ملعاجل��ة الأوراق واحلفاظ على امللفات ؛ �إطالع �أ�صحاب امل�صلحة
بانتظام على نتائج التقييمات
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املجال املهني

امل�شاركة
(التطوعية)

اهتمامات املجال

كفاءات اهتمامات املجال

جتنيد واختيار
املتطوعني

تقيي��م املناخ التنظيمي ال�ستعداد املتطوعني اجلدد ؛ تقييم االحتياجات التنظيمية
للمتطوع�ين ؛ تقيي��م امله��ارات والق��درات الالزمة لوظائ��ف تطوعية حمددة ؛
تطوي��ر عملية االختيار مبا يتفق م��ع م�س�ؤوليات املن�صب ؛ �إج��راء جتنيد هادف
للمتطوع�ين؛ مطابق��ة املتطوع�ين املحتملني باملنا�ص��ب على �أ�سا���س املهارات
والق��درات واالهتمامات ؛ تقيي��م مهارات  /اهتمام��ات املتطوعني املحتملني
ل�شغل وظائف �أخرى ؛ �إع��ادة تعيني املتطوعني عندما ال ينجحون يف املنا�صب
احلالي��ة ؛ تعزيز التنوع يف جتنيد املتطوع�ين ؛ �إ�رشاك �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين
يف عملي��ة اختي��ار املتطوع�ين ؛ ت�صمي��م ا�سرتاتيجيات التوظيف م��ع املجال�س
والإداريني؛ تقييم عملية االختيار مقابل �أف�ضل املمار�سات

تهيئة وتدريب
املتطوعني

حتدي��د �أه��داف التوجي��ه والتدري��ب؛ تو�صيل متطلب��ات التوجي��ه والتدريب
للمتطوعني؛ ت�صميم و�إج��راء التوجيه امل�ستمر والتدريب للمتطوعني؛ التدريب
عل��ى الت�صميم اخلا�ص مب�س�ؤولي��ات املتطوعني؛ حتديد م��واد التدري�س لتدريب
املتطوع�ين؛ وثيق��ة تدريب املتطوعني االنته��اء؛ تقيي��م و�إدارة املخاطر املرتبطة
بوظائف املتطوعني؛ تقييم برنام��ج التدريب  /التوجيه؛ تطوير �سيا�سات لإدارة
خماطر املتطوعني

االعرتاف
باملتطوعني

تنفي��ذ االعرتاف امل�ستمر للمتطوعني؛ حتدي��د املتطوعني الذين يجب االعرتاف
بهم؛ حتديد كيفية التعرف عل��ى املتطوعني؛ تخطيط وتنفيذ االعرتاف الر�سمي
للمتطوعني؛ االحتفاظ ب�سجالت �أولئك الذين مت التعرف عليهم

�صيانة الربنامج

ح��ل النزاعات ب�ين املتطوعني واملوظفني امل�أجورين؛ دع��م املوظفني ب�أجر عند
العمل مع املتطوعني؛ تدري��ب وتثقيف املوظفني احلاليني للعمل مع املتطوعني؛
تثقي��ف املوظفني اجل��دد ب�أجر ح��ول �إدارة املتطوعني؛ التع��رف على املوظفني
الذي��ن يتقا�ضون رواتبهم للم�شاركة ودع��م برنامج املتطوعني؛ �إ�رشاك املوظفني
ب�أجر يف االعرتاف باملتطوعني
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املجال املهني

�إدامة
(الربنامج)

اهتمامات املجال

كفاءات اهتمامات املجال

تنمية املوارد

حتدي��د احتياج��ات جمع التربع��ات؛ تطوير خطط جلمع التربع��ات؛ التما�س
الأم��وال م��ن امل�ؤيدين املحتملني؛ بن��اء عالقات �إيجابية م��ع اجلهات املانحة؛
�س��وق البح��ث للمتطوعني املحتمل�ين؛ و�ضع خطة ت�سوي��ق و�أدوات لتجنيد
املتطوعني؛ ا�ستخ��دام جمموعة متنوعة من الو�سائط لتجني��د املتطوعني؛ تنفيذ
خطة التوظيف اجلارية

حتدي��د فريق القيادة لربنامج التطوع ؛ عقد جمموعات تركيز لتحديد احتياجات
الربنامج ؛ متثيل اهتمام املتطوعني يف تطوير الربنامج ؛ تعزيز وتوفري فر�ص قيادة
�إ�ضافي��ة للمتطوع�ين املحتملني ؛ �إ��شراك املتطوعني لتدري���س مكونات عملية
التوجيه والتدري��ب ؛ تطوير التقييم امل�ستمر لالحتياج��ات التدريبية للموظفني
منا�رصة الربنامج ب�أج��ر ؛ تدري��ب املوظفني الختي��ار املتطوعني با�ستخ��دام �إج��راءات مقبولة ؛
حتدي��د اال�ستخدام��ات امل�ستقبلية لنتائ��ج تقييم الربامج التطوعي��ة ؛ �إجراء تقييم
�أداء للمكلفني بالإ�رشاف عل��ى املتطوعني ؛ تطوير التقييم امل�ستمر لالحتياجات
التدريبي��ة للمتطوع�ين ؛ تثقيف الآخرين ح��ول كيفية تقيي��م مكونات برنامج
املتطوعني ؛ م�شاركة التقدم نحو الأهداف مع املتطوعني احلاليني.

عمليا
وت�ؤكد املكونات ال�سبعة املحددة يف «النموذج القائم على التجربة لإدارة املتطوعني» (ً )PEP
على جميع كفاءات �إدارة املتطوعني التي مت حتديدها خالل ال�سنوات الـ  35املا�ضية من قبل امل�ؤلفني
والقادة املحرتفني يف هذا املجال .وتخاطب املكونات الأربعة (جتنيد واختيار املتطوعني ،وتوجيه
املتطوعني وتدريبهم ،و�صيانة برنامج املتطوعني ،واالعرتاف باملتطوعني) الغالبية العظمى من مفاهيم
�إدارة املتطوعني التي مت حتديدها تقليديًا للمنظمات والربامج التطوعية ب�شكل كلي (;Boyce, 1971
Brudney, 1990; Culp et al., 1998; Ellis, 1996; Fisher & Cole, 1993; Navarre,
.)1989; Penrod, 1991; Stepputat, 1995; Wilson, 1976
امل�صدر.)Safrit, Schmiesing, Gliem, and Gliem (2005 :
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مقارنة النموذج القائم على التجربة لإدارة املتطوعني ( )PEPبالنماذج التاريخية
كما هو مو�ضح يف ال�شكل التو�ضيحي  ،3 - 1ف�إن النماذج ال�سابقة لإدارة املتطوعني مل تعالج
ب�شكل كاف النمو ال�شخ�صي واملهني ملدير املتطوع الفردي (با�ستثناء احتمال «في�رش» «وكول»
( ،)1993و»برودين» (� )1990إىل حد ما) .وتدعم م�ؤ�س�سة «نقاط ال�ضوء» (Points of Light
 )Foundationهذا التحليل (:)Allen, 1995
عن�رصا مفقو ًدا بطريقة
وكما ناق�شنا من قبل [بخ�صو�ص �إدارة املتطوعني] ،كان من�سقو املتطوعني
ً
ما .وال يعني هذا �أن من�سقي املتطوعني لي�سوا مهمني – بل يف الواقع  -ويف مقال �سابق �أ�رشنا �إىل �أن
البحث ي�ؤدي �إىل دور �أكرث �أهمية للم�ست�شار الداخلي ووكيل التغيري ملن�سقي املتطوعني ،بل ي�ؤكد على �أن
الأمر لي�س جمرد وجود �أو عدم وجود من�صب موظف بهذا اللقب هو الذي ي�صنع الفارق� .إنها الطريقة
التي يفكر بها ال�شخ�ص يف املن�صب ،وما يفعله �أو يفعله ،وما هو جاهز للنظام لل�سماح له �أو لها بالقيام
به  -تلك هي االختالفات احلا�سمة بني املنظمات «الأكرث فعالية» و «الأقل فعالية»�( .ص )17
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�شكل رقم  :3-1مقارنة بني مكونات �إدارة املوارد التطوعية املحددة
يف الأدبيات مع النموذج القائم على التجربة (.)PEP
كالب
و�آخرون
()1998

�إلي�س
()1996

نافار
برودين
في�رش و كول بيرنود
()1989( )1990( )1991( )1993

ول�سون
()1976

�صفريت
بوي�س
و�آخرون
()1971
()2005

�أهمية �إدارة
املتطوعني

االحرتافية.

الإن�شاء

 ت�صميم تطويروتنظيم
�أدوار
الربامج.
املتطوعني.
 حتديد  -اجتذاب التخطيط خلقاملوقع .املتطوعني
 التوظيفمناخ
القادرين
تنظيمي.
واالحتفاظ
 االختيار.بهم.

التعليم

التدريب
الق�ضايا القانونية
والتطوير

التهيئة

التعبئة

 العالقة مابني املوظف
واملتطوع
 العمل الفريقي الق�ضاياالقانونية

الت�شغيل

 تو�صيفالوظائف
التطوعية.
 االختيار. -التحري.

 خلق مناختنظيمي
 بيان�إيجابي.
الوظائف.
 تو�صيف بيانالوظائف
 التحديد.املتطوعني
التطوعية.
 االختيار.التجنيد.
 حتفيز االختيار.واختيار
 الت�سكني.ومقابلة
وت�سكني
املتطوعني.

 التهيئة -التدريب

 التهيئة  -الإن�شاء التدريب  -التدريباالعرتاف

الرقابة

تخطيط
و�إدارة
الربامج
التطوعية
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اال�ستغالل
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كالب
و�آخرون
()1998

�إلي�س
()1996
و�ضع امليزانية
وتخ�صي�ص
املوارد

نافار
برودين
في�رش و كول بيرنود
()1989( )1990( )1991( )1993

ول�سون
()1976

تقييم
اجلدوى
املالية

اال�ستدامة

 حت�سنجودة
اخلدمة
 تقومي الأثر اجلدوى املالية .التقومي اال�ستمرارية والت�أثري. ت�شجيعللمتطوعني.
م�شاركة
املتطوعني

التقومي

التقومي

امل�صدر :ا�ستنا ًدا �إىلSafrit, Schmiesing, Gliem, and Gliem (2005(:
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�صفريت
بوي�س
و�آخرون
()1971
()2005

التقومي

االهتمام
باملرونة
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هناك اختالفان �آخران ي�ستحقان مناق�شة �إ�ضافية يتعلقان ب�صيانة الربامج وتطوير املوارد .رمبا حجة
الدالالت ،مل يتم ت�ضمني �صيانة الربنامج م�سبقًا يف النماذج التاريخية .ويف منوذج  PEPت�أخذ �صيانة
الربنامج نظرة �شاملة للوظائف املتعلقة بالإ�رشاف وتقييم الأداء واال�ستخدام وامل�شاركة ال�شاملة للمتطوع
الفردي .ومن امل�ؤكد �أن كفاءة تنمية املوارد لي�ست جديدة على املهنة؛ ومع ذلك ،من املحتمل �أن يكون
م�ستوى املهارة واخلربة الالزمني للنجاح قد زاد ب�شكل كبري يف ال�سنوات الأخرية ،ولهذا ال�سبب مت
حتديدها يف البحث .يتجاوز تطوير املوارد و�ضع امليزانية وحتديد فعالية تكلفة برنامج املتطوعني لي�شمل
التطوير ال�شامل وتنفيذ خطة �شاملة ومعا�رصة لت�أمني املوارد للربنامج .وقد تكون فكرة تنمية املوارد
كعن�رص مهم يف و�صف من�صب املدير املتطوع مقلقة للبع�ض؛ ومع ذلك ،بدون خطة �شاملة ،من املرجح
�أن تت�ضاءل القدرة الكافية لدعم الربنامج واملتطوعني ب�شكل كبري .والعن�رص الأخري الذي يحتوي على
بع�ض االختالفات عن النماذج التاريخية هو منا�رصة الربنامج التي �أ�صبحت
جدا من عنا�رص
مهما ً
ً
عن�رصا ً
من�صب املدير املتطوع .ومن خالل �أخذ مكونات التقييم واال�ستدامة التي حددها امل�ؤلفون ال�سابقون
يف مناذجهم ،يقرتح منوذج � PEPأنه يجب على املرء ت�شغيل هذه الأن�شطة حتى ينمو برنامج املتطوعني
ويكون م�ستدا ًما يف املجتمعات املحلية.
وبينما توجد اختالفات ملحوظة بني منوذج  PEPوالنماذج واملفاهيم التاريخية التي متت مناق�شتها
أي�ضا �أوجه ت�شابه .فمثل معظم النماذج قبل � ،PEPإن مل تكن كلها .يتم ت�ضمني املكونات
�سابقًا ،هناك � ً
أي�ضا على
أي�ضا .ت�ؤكد هذه الفكرة � ً
التي حددها «بوي�س» ( )Boyce, 1971يف هذا النموذج � ً
غالبا ما تكون �رسيعة
�أهمية تلك الكفاءات وكيف �أنها قابلة للتطبيق حتى يف بيئة اليوم املعقدة والتي ً
اخلطى لإ�رشاك املتطوعني من خالل العديد من الأ�ساليب املختلفة (مثل املدى الق�صري ،واملدى الطويل،
والعر�ضية ،واالفرتا�ضية ،وما �إىل ذلك).

مقارنة  PEPبالنماذج المعاصرة
جمل�س اعتماد الإدارة التطوعية ( )CCVAهو اجلهة امل�س�ؤولة عن منح االعتماد املعتمد يف الإدارة
التطوعية ( )CVAوتعزيز القيم الأ�سا�سية ال�ست يف �إدارة املوارد التطوعية .ويحدد املجل�س خم�س
كفاءات �أ�سا�سية على النحو التايل:
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 .1الأخالقيات .العمل وفق املبادئ املهنية.
 .2الإدارة التنظيمية .ت�صميم وتنفيذ ال�سيا�سات والعمليات والهياكل؛ ملواءمة م�شاركة املتطوعني مع
املهمة والر�ؤية التنظيمية.
� .3إدارة املوارد الب�رشية .جناح �إ�رشاك وتدريب ودعم املتطوعني ب�شكل منهجي ومتعمد.
 .4امل�ساءلة .جمع البيانات ذات ال�صلة والر�صد والتقييم والإبالغ ب�شكل هادف.
داخليا
 .5القيادة واملنا�رصة .تعزيز ومنا�رصة الأهداف الفردية والتنظيمية واملجتمعية وم�شاركة املتطوعني
ً
وعلى م�ستوى املجتمع.
ولدعم عملية االعتماد ولتوفري مورد �شامل ،ي�ستخدم جمل�س اعتماد الإدارة التطوعية ( )CCVAكتاب �إدارة
املتطوعني :املمار�سة املهنية ( )Seel, 2010حيث تتوافق الف�صول املوجودة يف الكتاب ب�شكل جيد مع منوذج
 PEPلإدارة موارد املتطوعني وتركز على:
امل�صطلحات.
الأخالق واتخاذ القرار الأخالقي.
الإدارة اال�سرتاتيجية.
�إدارة العمليات.
التوظيف والتطوير.
اال�ستدامة.
�إدارة االجتماعات.
الإدارة املالية.
�إدارة البيانات.
التقييم وقيا�س النتائج.
�إدارة املخاطر.
حت�سني اجلودة.
القيادة.
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امل�شاركة التنظيمية.
املنا�رصة.
التعاون والتحالفات.
وجهات النظر التاريخية لإدارة املتطوعني.

الخالصة :إدارة الموارد التطوعية في الحاضر والمستقبل
ال�شكل التو�ضيحي  :4-1الكفاءات املحددة بوا�سطة جمل�س اعتماد الإدارة التطوعية ()CCVA
مقارنة مع  PEPوالنماذج التاريخية التي متت مناق�شتها �سابقًا.
يو�ضح ال�شكل التو�ضيحي  4-1جميع مناذج �إدارة املتطوعني التي متت مناق�شتها يف هذا الف�صل
ويقارن النموذج القائم على التجربة ( )PEPبالكفاءات الأ�سا�سية  CCVAحيث توجد �أوجه
ت�شابه كبرية بني االثنني مع مالحظة اختالفات طفيفة .فالأخالقيات وامل�ساءلة والقيادة والدعوة من
الكفاءات الأ�سا�سية ملجل�س اعتماد الإدارة التطوعية  CCVAتتما�شى مع كفاءات  PEPاملطلوبة
للعمل كم�ست�شار داخلي ،وللتطوير ال�شخ�صي واملهني ،ولتقييم الربنامج وت�أثريه وامل�ساءلة .وتتوافق
الكفاءة الأ�سا�سية  CCVAللإدارة التنظيمية مع تخطيط برنامج  .PEPكما تتوافق �إدارة املوارد
الب�رشية بنموذج  CCVAمع كفاءات التوظيف واالختيار والتوجيه واالعرتاف والتدريب والإ�رشاف
بنموذج  .PEPوتكمن االختالفات بني منوذجي الكفاءة ب�شكل �أ�سا�سي يف الدالالت حيث يت�ضمن
ناجحا كمدير متطوع.
كال النموذجني الكفاءات املعا�رصة للفرد ليكون
ً
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ال�شكل  :4-1مقارنة بني مكونات �إدارة املوارد التطوعية املحددة يف الأدبيات مع مناذج الكفاءات
املحددة بوا�سطة جمل�س اعتماد الإدارة التطوعية ( )CCVAوالنموذج القائم على التجربة (.)PEP
كالب و�آخرون ()1998

�إلي�س
()1996

في�رش و كول ()1993

بيرنود ()1991

برودين 1990

نافار 1989

ول�سون ()1976

بوي�س 1971

الإن�شاء

حتديد املوقع.

تو�صيف الوظائف التطوعية. االختيار. -التحري.

-التحديد - .االختيار.

التعليم

التهيئة

 التهيئة -التدريب
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 -التهيئة -التدريب االعرتاف

الق�ضايا
القانونية

التدريب
والتطوير

نيلور ()1967

تطوير�أدوار
املتطوعني.
التخطيط خلقالتوظيفمناخ
تنظيمي.
 -االختيار.

 ت�صميموتنظيم
الربامج.
 اجتذاباملتطوعني
القادرين
واالحتفاظ
بهم.

 خلق مناختنظيمي
�إيجابي.
 تو�صيفالوظائف
التطوعية.
 حتفيزواختيار
ومقابلة
وت�سكني
املتطوعني.

�صفريت و�آخرون ()2005

االحرتافية.

�أهمية �إدارة
املتطوعني

التطوير
املهني

الكفاءات
املحددة
بوا�سطة
جمل�س
اعتماد
الإدارة
التطوعية
()CCVA
الأخالقيات

بيانالوظائف.
بيانجتنيد
�إدارة املوارد
املتطوعني واختيار
الب�رشية
التجنيد .املتطوعني.االختيار.-الت�سكني.

تهيئة
 الإن�شاءوتدريب
 التدريباملتطوعني.
االعرتاف
باملتطوعني
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كالب و�آخرون ()1998

�إلي�س
()1996

في�رش و كول ()1993

بيرنود ()1991

برودين 1990

نافار 1989

ول�سون ()1976

بوي�س 1971

التعبئة
اال�ستدامة

الت�شغيل

امل�ساءلة

 حت�سنجودة
اخلدمة
والت�أثري.
 ت�شجيعم�شاركة
املتطوعني

منا�رصة
الربنامج

الرقابة

تقييم
اجلدوى
املالية

تنمية
املوارد

التقومي

اال�ستمرارية

اال�ستغالل

�صيانة
الربنامج

الإدارة
التنظيمية

التقومي

التقومي

 تقوميالأثر
 اجلدوى التقومياملالية.
للمتطوعني.

 التخطيط -االت�صاالت

نيلور ()1967

الرقابة

تخطيط
و�إدارة
الربامج
التطوعية

�صفريت و�آخرون ()2005

 العالقة مابني املوظف
واملتطوع
 العملالفريقي
 الق�ضاياالقانونية
و�ضع
امليزانية
وتخ�صي�ص
املوارد

الكفاءات
املحددة
بوا�سطة
جمل�س
اعتماد
الإدارة
التطوعية
()CCVA

امل�صدر :ا�ستنا ًدا �إىل Safrit, Schmiesing, Gliem, and Gliem (2005(:
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الرقابة

االهتمام
باملرونة

القيادة
واملنا�رصة
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ي�ستمر البحث يف جمال �إدارة موارد املتطوعني يف التو�سع ،خا�صة فيما يتعلق بالكفاءات املطلوبة،
وحتديد املكونات الفعالة ،و � /أو م�ستوى الكفاءة مع كفاءات �إدارة موارد املتطوعني املختارة .وقد قام
«بارنيز» و»�شارب»  ،))Barnes and Sharpe, 2009من خالل درا�سة حالة ،بالتحقيق يف بدائل
لنماذج �إدارة موارد املتطوعني التقليدية التي من �ش�أنها تعزيز تكامل منط احلياة ،واملرونة التنظيمية،
والتعاون بني الوكاالت التطوعية .وقام «هاجر» و»برودين» ))Hager and Brudney, 2004
بالتحقيق يف تبني ت�سع ممار�سات لإدارة املتطوعني من قبل اجلمعيات اخلريية والتجمعات .و�أجرى
«بويد» ( )Boyd, 2004درا�سة ب�أ�سلوب دلفاي لتحديد جماالت الكفاءة التي تتطلب من مديري
املتطوعني �أن يكونوا بارعني يف امل�ستقبل .وقام «هار�شفيلد» ( )Harshfield,1995بالتحقيق يف
الأهمية املت�صورة ملكونات �إدارة املتطوعني املختارة يف مدار�س الواليات املتحدة الغربية ،بينما قام
«كنج» و «�صفريت» ( )King and Safrit ,1998بنف�س العمل لوكالء تنمية ال�شباب يف �أوهايو.
وتو�ضح هذه الأمثلة البحثية االهتمام الكبري يف جمال �إدارة املتطوعني واحلاجة �إىل موا�صلة �إجراء البحوث
لتحديد �أف�ضل املمار�سات الفعالة التي �ست�سمح للمهنة باال�ستمرار يف التطور.
وكما متت مناق�شته �سابقًا ،حددت الأدبيات الكفاءات التي تتوافق بالت�أكيد يف جميع ال�سياقات؛ ومع
ذلك ،مع ا�ستمرار العمل التطوعي يف التطور ،من ال�رضوري النظر يف الكفاءات يف ال�سياق ال�صحيح.
كما يجب االعرتاف ب�أن الكفاءات وحدها ال حتدد املهنة �أو تعد الفرد الذي �سيعمل يف املهنة .ويحتاج
أي�ضا� ،إىل فر�صة ملمار�سة ما يتم تدري�سه يف البيئة الر�سمية ،من
املحرتفون اجلدد ،واملحرتفون املتمر�سون � ً
خالل التدريبات العملية وغريها من الرتتيبات املماثلة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومع حتديد كفاءات جديدة
وا�ستمرار تطور جمال �إدارة املتطوعني ،من ال�رضوري �أن تتكيف برامج ومناهج ال�شهادات مع الكفاءات
اجلديدة للمهنة لتظل ذات �صلة بهذا الواقع لإعداد الأفراد امل�ستعدين لدخول �سوق العمل.
مالحظات
ي�ستند هذا الف�صل �إىل مقال �شارك يف ت�أليفه م�ؤلفو الف�صل مع «جوزيف �أ .جليم» و «روزماري ر.
جليم» من جامعة والية �أوهايو ن�رش يف عام  2005يف جملة الإدارة التطوعية  .)3(23ومت ن�سخ �أجزاء من
حرفيا ب�إذن خطي من حمرر املجلة الدولية لإدارة املتطوعني.
املقال الأ�صلي
ً
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الفصل الثاني :الخصائص الديموغرافية للمتطوعين
هارييت ك�.إدواردز () Harriett C. Edwards, EdD
ر.ديل �سافريت ( )R. Dale Safrit, EdD
كمربيل �آلني ))Kimberly Allen, PhD
جامعة والية كارولينا ال�شمالية

ن�ستك�شف يف هذا الف�صل مفهوم اخل�صائ�ص الدميوغرافية للمتطوعني من ثالثة مناظري� :أولها
و�صف اخل�صائ�ص الدميوغرافية للمتطوعني يف الواليات املتحدة لعام  2010بالإ�ضافة الجتاهات
دميوغرافية خمتارة منذ  1974ومن ثم يتناول هذا الف�صل اخل�صائ�ص الدميوغرافية للمتطوعني من
منظور تطور الإن�سان على مدى العمر مبا ي�صاحب ذلك من نتائج بالغة الأهمية للعمل التطوعي و�إدارة
املوارد التطوعية بناء على فرتات حمددة من تطور الإن�سان ،و�أخريا �سنناق�ش يف هذا الف�صل اخل�صائ�ص
الدميوغرافية للمتطوعني بناء على جمموعات جيلية حمددة

الخصائص الديموغرافية للمتطوعين :بحث الخصائص العامة والخاصة
يعرف قامو�س "مرييام -وب�سرت"( )Merriam-Webster dictionary, 2010م�صطلح
"اخل�صائ�ص الدميوغرافية " (يف �صيغة اجلمع) باعتبارها" :اخل�صائ�ص الإح�صائية للمجموعات الب�رشية
(مثل العمر �أو الدخل) ،وهو م�صطلح ي�ستخدم حتديدا لتحديد الأ�سواق بحيث يتم حتديد ال�سوق �أو
الفئة ال�سكانية بناء على اخل�صائ�ص الدميوغرافية" .وبالتايل ف�إن اخل�صائ�ص الدميوغرافية ت�صف فئة �سكانية
رئي�سية �أو فرعية بناء على خ�صائ�ص اجتماعية �أو ثقافية حمددة وهي ذات �أهمية خا�صة بالن�سبة للربامج
واخلدمات ال�سوقية املوجهة لتلك الفئة ال�سكانية الرئي�سية �أو الفرعية ،وبالتايل ف�إن امل�صطلح ي�شري �إىل
ا�ستخدام خ�صائ�ص �أو �صفات اجتماعية �أو ثقافية �أو �شخ�صية حمدد للو�صول �إىل فهم �أف�ضل للمتطوعني
كفئة كلية م�ستهدفة من املجتمع الأ�شمل .وهذه اخل�صائ�ص الدميوغرافية بالغة الأهمية بالن�سبة ملديري
املوارد التطوعية �إذ متكنهم من ا�ستهداف فئات جمتمعية رئي�سية �أو فرعية �سواء بغر�ض ا�ستقطاب متطوعني
جدد �أو الو�صول لفهم �أف�ضل للمحفزات املحتملة للتطوع بالن�سبة للمتطوعني احلاليني ،والعوائق التي
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قد تقف يف طريق الأفراد الذين قد يرغبون يف التطوع م�ستقبال .وت�شمل اخل�صائ�ص الدميوغرافية النمطية
التي ميكن ا�ستخدامها لهذه الأغرا�ض على �سبيل املثال :العمر والنوع والعن�رص/العرق واحلالة االجتماعية
والرتكيب الأ�رسي واملوقف الوظيفي وامل�ستوى التعليمي والدخل الأ�رسي الإجمايل وغري ذلك.
ورغم �أنه يجب على مدير املوارد التطوعية – من املنظور املثايل -درا�سة كل متطوع حايل �أو حمتمل
باعتباره �شخ�صا متفردا وحتديد الفر�ص التطوعية املتاحة والتدريب املطلوب له بناء على هذا التفرد.
ولكن من املنظور الواقعي ف�إن هذه املقاربة املثالية غالبا ال تكون ممكنة �أو عملية؛ لأ�سباب عدة مبا يف
ذلك (على �سبيل املثال ال احل�رص) :الأعداد الكبرية للمتطوعني والوقت املحدود ملدير املوارد التطوعية
الذي لديه �شواغل �أخرى و�سرنكز يف هذا الف�صل �أوال :على خ�صائ�ص دميوغرافية خمتارة للمتطوعني يف
الواليات املتحدة اعتبارا من عام  ،2010بالإ�ضافة لبع�ض االجتاهات املحددة منذ عام  1974بناء على
البيانات التجريبية التي مت جمعها من خالل م�صادر حكومية ،ومن ثم �سنناق�ش العواقب املحتملة بالن�سبة
ال�ستقطاب املتطوعني اجلدد �أو تقدمي دعم �أف�ضل للمتطوعني احلاليني من خالل مقاربتني مفاهيميتني
�شموليتني ت�ستند كلتاهما على توليفة من اخل�صائ�ص الدميوغرافية املحددة التي �سبق بيانها :العمل
التطوعي يف �سياق تطور الإن�سان وكذلك يف �سياق املجموعات اجليلية.

صورة سريعة لمجموعة مختارة من الخصائص الديموغرافية المختارة
للمتطوعين في الواليات المتحدة
متثل مناق�شة اخل�صائ�ص الدميوغرافية للمتطوعني على مدى فرتة زمنية مطولة (�أي� :سنوات متعددة)
حتديا لي�س بالهني وذلك غالبا؛ لعدم وجود عملية ثابتة جلمع بيانات �سواء لبحث جاري� /أو من قبل
هيئة معنية باخل�صائ�ص الدميوغرافية با�ستخدام منهجيات ثابتة (على �سبيل املثال :توجيه نف�س الأ�سئلة
عام بعد عام وبنف�س الأ�سلوب) .ومع ذلك فقد حاولت بع�ض الهيئات الوطنية القيام بذلك با�ستخدام
تقنيات �سليمة وموثوقة؛ لتحليل وا�ستقراء البيانات مبا يتفق مع تلك املناظري الطولية .ففي عام 2006
قامت م�ؤ�س�سة اخلدمة الوطنية واملجتمعية مبقارنة خ�صائ�ص دميوغرافية خمتارة للمتطوعني يف الفرتة ما
بني  1975و 2005با�ستخدام بيانات مت جمعها مبعرفة املكتب الأمريكي للإح�صاء ال�سكاين با�ستخدام
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اال�ستق�صاء ال�سكاين احلايل (.)CPS
ويف هذا اال�ستق�صاء كان التعريف الثابت للمتطوع البالغ هو «� ُّأي �شخ�ص يبلغ ال�ساد�سة ع�رشة من
العمر فما فوق وعمل كمتطوع بال �أجر لدى منظمة غري ربحية خالل ال�شهور االثني ع�رشة املا�ضية»
(�ص  .)4وبالتايل ف�إنه من خالل اال�ستق�صاء ال�سكاين احلايل مت جمع البيانات التي تتعلق فقط بالعمل
التطوعي الر�سمي (�أي العمل التطوعي حتت رعاية منظمة �أو هيئة ر�سمية) مقارنة بالعمل التطوعي غري
الر�سمي (�أي العمل التطوعي الذي يقوم به الفرد خارج �إطار املنظمات �أو الهيئات الر�سمية).
وقد كانت الإح�صائيات املتعلقة بعام  2005م�ستقاة من بيانات جممعة مت جتميعها عن طريق اال�ستق�صاء ال�سكاين احلايل
وت�شمل ردودا من ا�ستق�صاءات مت �إجرا�ؤها �أعوام  2003و 2004و 2005ومن ثم مت تعديل البيانات حل�ساب
معدل التطوع لعام  2005مقارنة بذات الن�سبة يف التقارير ال�سابقة ،ومع ذلك فقد مت التعرف على عدة اجتاهات مثرية
لالهتمام بناء على املقارنات الدميوغرافية من عام � 1974إىل :2005
ت�ضاعف معدل العمل التطوعي للأفراد الذين ترتاوح �أعمارهم من � 16إىل  19عاما يف الفرتة ما بني
 1989و 2005بحيث جتاوز معدل التطوع على امل�ستوى الوطني لعام  2005مما ميثل تناميا �ضخما
للعمل التطوعي بني املراهقني وهو �أمر يعزوه وا�ضعو التقرير �إىل تنامي الربامج اخلدمية املدر�سية وبرامج
التعلم اخلدمي ،وكذلك �إىل ردة فعل ال�شبان جتاه �أحداث � 11سبتمرب  2011املتمثلة يف رغبة متزايدة
يف خدمة جمتمعاتهم.
زاد معدل التطوع بن�سبة  30%فيما بني البالغني الذين ترتاوح �أعمارهم من � 45إىل � 64سنة وت�شمل
الأ�سباب املقرتحة لتلك الزيادة الو�صول �إىل م�ستويات �أعلى مع ت�أخر الزواج والإجناب.
�أكرب زيادة متت مالحظتها بني املجموعات الدميوغرافية املحددة خالل فرتة الثالثني عاما هي زيادة
معدل التطوع بن�سبة  64%بني الأمريكيني الذين تبلغ �أعمارهم  65عاما فما فوق .كما �إن ن�سبة
املتطوعني امل�سنني الذين ي�ساهمون مبئة �ساعة تطوعية فما فوق زادت هي الأخرى بن�سبة  46%وقد
عزيت تلك الإح�صاءات املثرية للده�شة �إىل اخل�صائ�ص اجليلية (وهي ما �سنناق�شها يف جزء الحق من
هذا الف�صل) ،والعالقة الطردية فيما بني حت�سن امل�ؤ�رشات ال�صحية وارتقاء امل�ستوى التعليمي وارتفاع
م�ستويات الدخل املتاح وبني العمل التطوعي.
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ويف عام  2010قامت م�ؤ�س�سة اخلدمة الوطنية واملجتمعية جمددا بعمل �صورة �رسيعة للعمل التطوعي
يف الواليات املتحدة بناء على خ�صائ�ص دميوغرافية خمتارة مع العلم ب�أن الواليات املتحدة يف الفرتة من
� 2005إىل  2010قد مرت ب�أزمة اقت�صادية كربى مما زاد من م�ستوى الطلب واالحتياج للربامج احلكومية
وبرامج القطاع العام ،وخا�صة بالن�سبة للفئات ال�سكانية الأكرث عر�ضة .ومع ذلك فقد خل�صت م�ؤ�س�سة
اخلدمة الوطنية واملجتمعية �أن  63.4مليون �أمريكي انخرطوا يف العمل التطوعي يف جمتمعاتهم املحلية
ا�ستجابة لتلك الأزمة (�أي بزيادة قدرها  1.6مليون متطوع مقارنة بعام  )2008وقدموا  8.1مليار
�ساعة تطوعية تقدر قيمتها بنحو  169مليار دوالر �أمريكي ،وهي �أكرب زيادة يف عام واحد من حيث
عدد املتطوعني ون�سبة التطوع منذ عام  .2003وترجع تلك الزيادة يف معظمها �إىل زيادة معدالت
التطوع فيما بني ال�سيدات (وخا�صة بني ال�سيدات الالتي ترتاوح �أعمارهن من � 45إىل � 54سنة) والأفراد
املتزوجني (وخا�صة ال�سيدات املتزوجات) واملوظفني (وخا�صة املوظفني بدوام كامل)� ،إال �إن �أعلى
معدالت التطوع قد لوحظت بني الأفراد الذين لهم �أبناء تقل �أعمارهم عن 18عاما وال يزالون يقيمون
معهم وكذلك بني الأفراد من حاملي الدرجات اجلامعية �أو احلا�صلني على �شهادة الثانوية العامة.
�إن مو�ضوع االجتاهات الدميوغرافية يف العمل التطوعي من املوا�ضيع التي ميكن �أن تكتب فيها جملدات
كاملة .ولكننا يف هذا الق�سم ال�صغري �سنكتفي ب�إبراز ب�ضعة من الأوجه الأكرث �إثارة لالهتمام للعمل
التطوعي والتي لوحظت يف جمال العمل التطوعي بالواليات املتحدة على مدى العقود املا�ضية .ورغم
�أن حتليل تلك االجتاهات �أمر مهم من حيث متكينه ملدير املوارد التطوعية من و�ضع الربنامج التطوعي
يف ال�سياق االجتماعي الأ�شمل ،ولكن الأهم متكني مدير املوارد التطوعية من فهم الأوجه الإيجابية
وال�سلبية لأي متطوع حمتمل بناء على خ�صائ�ص اجتماعية تطورية �أكرث �شموال .ولذلك ف�سنقوم فيما
تبقى من هذا الف�صل با�ستك�شاف العمل التطوعي بناء على مدخلني �شموليني وهما:
 - 1مراحل تطور الإن�سان.
 - 2املجموعات اجليلية.
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العمل التطوعي عبر مراحل العمر :فهم "مواسم الخدمة التطوعية"
في تطور اإلنسان
العمل التطوعي ال ي�أتي من فراغ ( ،)Ellis, 2010وبالتايل فمن املنطقي �أن يكون للأحداث
احلياتية الكربى والظواهر االجتماعية املختلفة التي ت�ؤثر على املجتمع عامة �أثرا على الن�شاط التطوعي
لدى الفرد .فالعمل التطوعي هو عمليا جزء ال يتجز أ� من كل "مو�سم" من املوا�سم التي تكون دورة حياة
الإن�سان بدء من الطفولة و�سنوات املراهقة مرورا بفرتة الن�ضوج املبكرة واملتو�سطة وانتهاء ب�سنوات
العمر املتقدم .وبالتايل ف�ستكون لكل متطوع تبعا للمو�سم الذي مير به خالل دورة حياته التطوعية
احتياجات �شخ�صية وخ�صائ�ص تطورية متفردة يجب االعرتاف بها واحرتامها لتوفري جتربة تطوعية
�إيجابية لأق�صى حد ممكن لكل من املتطوع واملنظمة الراعية له.
ورغم �أن التطور ال�شمويل للإن�سان قد يكون �أ�سهل ا�ستك�شافا وفهما من خالل فح�ص كل مو�سم
من موا�سم عمر الفرد على حدة �إال �أن طبيعة عمر الإن�سان وارتباط موا�سمه جتعل من الأف�ضل تناولها
ال كحلقات منف�صلة ،ولكن كدراما �إن�سانية م�ستمرة ومت�صلة ميتزج فيها كل م�شهد بامل�شهد التايل بال
انقطاع وكل ف�صل بتاليه وهذا هو التناق�ض الذي ينطوي عليه ا�ستك�شاف تطور الإن�سان على مدى
عمره بالكامل حيث ميكننا �أن ندر�سه من خالل ت�رشيحه �إىل مراحل ولكننا لن نتمكن من فهمه بحق
دون مزج املراحل �ضمن كيان واحد �شامل .وقد علق الباحث في�رش( )Fisher, 1997على هذا
التناق�ض بالتعليق التايل:
"�إن الرحلة املمتدة من الطفولة املبكرة �إىل ال�شيخوخة هي مزيج من العمليات التطورية والن�ضوجية
املتداخلة وبالتايل ميكن النظر �إىل تلك الرحلة كمراحل مت�صلة تتواىل ب�شكل ان�سيابي من واحدة �إىل
تاليتها ولدرا�سة �أكرث تركيزا ميكن حتويل �إطار املالحظة وحتديد امل�ستويات الن�ضوجية ومن ثم النظر �إليها
ب�شكل فردي ك�سل�سلة من احلقب املت�صلة واملتمايزة ب�شكل ما " -موا�سم احلياة" (.)p 173
من الناحية التاريخية جند �أن الربامج التطوعية قد �أن�شئت لتلبية احتياجات جمموعة فردية م�ستهدفة.
فجمعية ال�صليب الأحمر الأمريكي وهي متثل �أحد �أ�شهر اجلهود التطوعية قد ن�ش�أت من رحم الفرتة
التالية للحرب الأهلية ( ،)Ellis & Noyes, 1990وكانت يف البداية جمهودا تطوعيا لتلبية احتياجات
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اجلنود الذكور �أثناء فرتة نقاهتهم يف �إطار جمتمع يف حالة حرب كما �أن برنامج ( )4Hلتنمية ال�شباب
قد ن�ش�أ �أ�صال يف العقود الأوىل من القرن الع�رشين؛ لتلبية احتياجات ال�صبية والفتيات يف �سن املدر�سة
يف املجتمعات الريفية والزراعية ( ،)Reck, 1951وكذلك مت ت�أ�سي�س حركة امل�سنني يف عام 1974
لتقدمي الرعاية والدعم النف�سي للمر�ضى امل�رشفني على املوت و�أ�رسهم (. )Ellis & Noyes, 1990
ومع ذلك فغالبا ما جتد املنظمات التطوعية املعا�رصة نف�سها مطالبة بتلبية االحتياجات متعددة
ملجموعات متعددة من العمالء .وهذا الواقع الذي ي�شكل حتديا للمنظمات غري الربحية القائمة على
العمل التطوعي يف عامل اليوم هو الذي �شجع (بل ا�ضطر!) العديد منها لإيجاد طرق متفردة لربط
جمموعات العمالء املتباينة التي تخدمها؛ ليت�سنى لها ا�ستغالل املوارد الب�رشية واملادية املحدودة �أف�ضل
ا�ستغالل .فربامج مثل برنامج املتقاعدين امل�سنني التطوعي وبرنامج (كفالة الأجداد) وبرنامج (تبنى
جدا) هي برامج قائمة على قدرات ومهارات متفردة لأفراد يف مراحل حياتية حمددة يرغبون يف
التطوع بوقتهم وطاقتهم ومواهبهم خلدمة الآخرين دون النظر للمك�سب املايل .فهذه الربامج بني اجليلية
(املتداخلة الأجيال) تربط بني �أفراد ينتمون ملراحل حياتية متفردة بهدف حت�سني نوعية احلياة لذوي
احلاجات والعاهات املتفردة وللمجتمع ككل .وكذلك ف�إن تبني منظور "موا�سم اخلدمة التطوعية"
ي�ؤدي وظيفة مهمة تتمثل يف م�ساعدتنا على الو�صول لفهم وتقدير وتثمني �أف�ضل للأفراد الذين ميرون
مبراحل حياتية تختلف عن مرحلتنا ،فالربنامج التطوعي بني الأجيال ال ي�سد فقط الفجوة الفا�صلة
بني الأجيال عن طريق التفاعل الهادف ولكنه يعرف الأطفال على جوانب �إيجابية للتقدم يف العمر
(.)Chen, 1997
ومن �ش�أن التو�صل لفهم موا�سم اخلدمة التطوعية يف حياة الإن�سان وتعزيز الروح التطوعية على مدى
العمر ب�أكمله ،متكني الربامج التطوعية من تلبية االحتياجات املتزايدة ملجموعات متفردة من العمالء،
مع اال�ستغالل الأمثل للموارد املادية القائمة ،وكذلك ملورد ب�رشي متنامي متمثل يف املتطوعني امل�سنني.
وعلى حد قول الباحث "�ستيفن�س" ( )Stevens, 1998ف�إن "املورد الب�رشي املتمثل يف املتطوعني
امل�سنني هو مورد حيوي ومتنامي ودعم تلك اجلهود التطوعية من خالل التوجيه اجليد القائم على
الأبحاث �سيعزز من �إح�سا�س ه�ؤالء املتطوعني بال�سعادة" (.)p. 36
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�إن جمال تطور احلياة الإن�سانية ،مثله مثل عامل العمل التطوعي ،ميكن النظر �إليه كمراحل �أو موا�سم
حياتية بحيث تكت�سب �أمناط النمو معنى ومغزى وي�شمل جمال تطور الإن�سان ثالثة نطاقات �أو �أبعاد
وهي البعد املادي والبعد االجتماعي/العاطفي والبعد الإدراكي ( )Berk, 2008وهي �أبعاد �أو نطاقات
تت�أثر ت�أثرا �شديدا ب�أجهزة عدة تعمل معا ب�شكل متوافق.
وتن�ص النظرية البيئية للتطور للباحث "بروفنربنر" ( )Bronfenbrenner, 1986على �أن جميع
الأجهزة تعمل ب�شكل مرتادف �سواء �أثناء تطور الطفل �أو البالغ .وبالتايل فمن املهم �أن يتم �أخذ مراحل
التطور واملنظومات ذات الأثر على ذلك التطور يف االعتبار عند تنظيم املتطوعني ،وبالطبع فامتالك
مدير املوارد التطوعية ملعرفة �أ�سا�سية ب�أبعاد /نطاقات التطور الثالثة على مدى دورة احلياة التطوعية متكنه
من معرفة الكيفية الأف�ضل لتفعيل انخراط املتطوعني .ونظرا لكون �أبعاد/نطاقات التطور الثالثة مرتابطة
ومتداخلة ب�شكل حميم؛ لت�شكل ال�شخ�ص ككل ،فالبد من �أخذ الأبعاد /النطاقات الثالثة يف االعتبار
لتعزيز التطور ال�صحي والناجح للروح التطوعية يف كل مرحلة حياتية ،فالنطاق �أو البعد املادي يتعامل
مع النمو والن�ضج اجل�سدي خالل مرحلة الطفولة والتغريات الالحقة خالل فرتة البلوغ والن�ضج ،مبا
يف ذلك ما يتم اكت�سابه �أو فقده من قدرات حركية على مدى العمر� .أما النطاق �أو البعد االجتماعي/
االنفعايل فيتعلق بالعالقات النا�شئة مع الأقران والبالغني والأ�رسة ف�ضال عن قدرة الفرد على ال�سيطرة على
الذات وعلى التعامل مع االنفعاالت .و�أخريا فالنطاق �أو البعد الإدراكي (الفكري) ي�شمل التغريات يف
العمليات الذهنية التي ينطوي عليها التفكري العقالين والإدراك واللغات والتعلم.
ولقد كانت مراحل التطور خالل الطفولة وال�شباب املبكر حمال لدرا�سة م�ستفي�ضة على مدى
القرن املا�ضي .وقد كان الباحث "جان بياجيه" من �أوائل املنظرين الذين �ألقوا ال�ضوء على املراحل
الت�سل�سلية للنمو والتطور الب�رشي ( .)Berk, 2008ولقد خ�ضعت مراحل التطور وفقا لنظرية
"بياجيه" للعديد من االختبارات على مدى الزمن حتى �أ�صبحت نظريته املتعلقة مبراحل التطور احلياتية
هي النظرية الأ�سا�سية يف هذا ال�صدد ( .)Crain, 2011وقد تو�سع العديد من املنظرين يف فهم
تطور الطفل والأ�رسة يف �إطار كل واحد من النطاقات �أو الأبعاد الثالثة .فالنظرية الن�ضوجية للباحث
"جيزيل" ( )Gesell, 1925مثال ت�ساعدنا على فهم التطور املادي ،فيما قدم الباحثون "�أيريك�سون"
( )Erikson, 1959و"�إينزورث" ( )Ainsworth, 1967و"باندورا" ()Bandura, 1977
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و"كولربج" (� )Kohlberg, 1981إ�سهامات كربى يف فهم التطور االجتماعي/االنفعايل .وبالطبع
ف�إن الباحثني الرواد بدءاً من "مونتي�سوري" ( )Montessori 1954و"بياجيه" و"�إنهلدر" (Piaget
 )and Inhelder, 1969وانتهاء بالباحث "فيجوت�سكي" ( )Vygotsky, 1978هم �أ�صحاب
احلجية فيما يتعلق بالتطور الإدراكي.
وبالطبع فمن املهم بالن�سبة ملدير املوارد التطوعية �أن ميتلك فهما كامال للمراحل التطورية لكي
يتمكن من حتديد املوقع الأكرث مالءمة للمتطوع وبا�ستخدام م�صطلحات التطور الب�رشي .وميكن القول
ب�أن وجود توافق فيما بني املتطوع والبيئة يزيد من فر�ص جناح املتطوع ويطيل فرتة بقائه �ضمن املنظمة.
فمثال �إذا تقدمت فتاة يف اخلام�سة ع�رشة من العمر للتطوع ببنك للطعام فيجب على مدير املوارد الب�رشية
درا�سة قدراتها اجل�سدية وتطورها الإدراكي ومعايريها االجتماعية واالنفعالية قبل �أن ي�ضعها مبوقع معني.

المراحل الحياتية
يقدم ال�شكل 2-1ملخ�صا للخ�صائ�ص التطورية للإن�سان على مدى حياته يف �إطار �إدارة املوارد
التطوعية ،و�سنورد يف الأق�سام الفرعية التالية و�صفا �أكرث تف�صيال للمراحل احلياتية املختلفة على مدى
م�سار التطور الإن�ساين فيما يتعلق بال�سمات واخل�صائ�ص املتفردة املتعلقة بالتطور املادي والتطور
االجتماعي االنفعايل والتطور الإدراكي لكل مرحلة.
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ال�شكل  :1-2ربط التطور لإن�ساين بالروح التطوعية مع مراحل احلياة
خ�صائ�ص التطور الب�رشي
الناحية البدنية /االجتماعية
والعاطفية /الإدراكية

نتائج التطوع

الأن�شطة التطوعية املحتملة

الر�ضاعة
منذ الوالدة – �سنتني
()Berk, 2008

الناحية البدنية:
منو �رسيع يف العقل واجل�سم.
ي�صبح قادراً على احلركة.
الناحية االجتماعية ،العاطفية:
التطور االجتماعي منذ الوالدة.
يكت�سب الوعي باجلن�س.
الناحية الإدراكية:
يكت�سب التعرف على نف�سه
يتكلم كلمات �أو عبارات �أولية.

ال يوجد وعي
بامل�شاركة التطوعية
التن�شئة االجتماعية
الأبوية
التعر�ض �إىل اخلدمة
مبكرا
ً
تطور اعتقاد ب�أهمية
م�ساعدة الغري.
الأن�شطة ق�صرية املدى.

ي�أخذ الأبوين الطفل الر�ضيع
يف �أثناء:
اخلدمة يف املكان املحلي
للعبادة.
م�ساعدة اجلريان يف �أعمال
الفناء.
امل�ساعدة يف مدر�سة الطفل.

الطفولة
� 5 - 3سنوات
()Berk, 2008

الناحية البدنية:
حت�سنت املهارات احلركية الكربى
والدقيقة.
حت�سن التوازن.
الناحية االجتماعية ،العاطفية:
�سيطرة العالقات بني الطفل
والأبوين.
مفهوم الذات ملمو�س.
الناحية الإدراكية:
انتباه ق�صري املدى.
الأفكار موجهة باملدارك �أكرث من
املنطق.

الأن�شطة ق�صرية املدى.
الأن�شطة املبا�رشة
الن�شطة.
ت�شجيع الإبداع
الذاتي.
تركيز التعاونيات (غري
تناف�سية)
الإ�رشاف عن قرب
(ي�شمل جميع العائلة)
تركيز النجاح (جعل
الطفل ي�شعر بحالة
جيدة عن نف�سه)
الت�أكيد على ال�سالمة.

م�ساعدة �أفراد العائلة �أو
املدر�سني.
زراعة الورود يف حديقة.
ق�ضاء حوائج جار كبري يف
ال�سن.
تنظيف املناطق اخلارجية يف
املتجمع املحلي.
زراعة حديقة يف املجتمع
املحلي.
الغناء يف دار رعاية حملي.
التربع ب�ألعاب �أو مالب�س.

املرحلة العمرية (املرجع)
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خ�صائ�ص التطور الب�رشي
الناحية البدنية /االجتماعية
والعاطفية /الإدراكية

نتائج التطوع

فرتة ما قبل املراهقة
� 11 - 6سنة
()Berk, 2008

الناحية البدنية:
النمو بطيء ومنتظم
زيادة يف املهارات احلركية
الكربى والدقيقة.
الناحية االجتماعية ،العاطفية:
ي�ستمتع بالألعاب املنظمة مع
الرفقاء من نف�س اجلن�س.
املقارنة االجتماعية بني الرفقاء
والآخرين.
الناحية الإدراكية:
تطور مدى االنتباه.
االقت�صار على التفكري املادي.

تركيز التعاونيات (غري
تناف�سية)
امل�شاركة بن�شاط
منظم /مرتب للغاية.
مرحا.
يجعل الن�شاط ً
جمموعات من نف�س
اجلن�س.
يحتاج �إىل �إر�شاد
خبري.

املراهقة
(� 12-19سنة)
()Berk, 2008

الناحية البدنية:
لديه طفرة منو مثرية.
الو�صول �إىل الن�ضج اجلن�سي.
الناحية االجتماعية ،العاطفية:
ذروة امل�شاركة مع الأقران
الت�سوية واالرتباك ب�ش�أن الهوية
الذاتية واجلمهور اخليايل.
الناحية الإدراكية:
يكت�سب الت�شتت ،التثبيط.
يفكر ب�صورة جامدة وجتريدية.

القيام بحملة لتو�صيل
الأطعمة املعلبة �إىل خمزن
املجموعات خمتلطة
املطاعم املحلي.
اجلن�س
العمل كمعلم للأطفال
تقدم م�س�ؤولية كبرية/
ال�صغار يف املدار�س �أو املناطق
�صناعة القرار
املجاورة.
اكت�شاف امل�سرية املهنية
الفر�صة لتعلم �أكرث عن تخ�صي�ص يوم للقيام بتنظيف
املجتمع املحلي.
�أنف�سهم
التقدمي للجامعات /بناء امل�ساعدة يف التنظيم والقيام
بحملة لت�سجيل الناخبني.
ال�سرية الذاتية للوظيفة.
وك�أ�رسة ،ق�ضاء يوم عيد
احل�سا�سية �إىل م�شاعر
ال�شكر يف خدمة امل�رشدين
الأفراد /مداركهم.
املحليني �أو مركز رعاية كبار
ال�سن.

املرحلة العمرية (املرجع)
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الأن�شطة التطوعية املحتملة
امل�ساعدة يف زراعة الورود يف
دور الرعاية املحلية� ،أو �إىل جار
م�سن.
امل�ساعدة يف تو�صيل وجبة �إىل
م�أوى عائلة م�رشدة يف املنطقة
املحلية.
كن�س ورق الأ�شجار من �أجل
�أحد اجلريان.
اللعب مع �أطفال �آخرين يف
م�أوي عائلة م�رشدة يف املنطقة
املحلية
جمع الأطعمة �أو املالب�س من
اجلريان.
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املرحلة العمرية (املرجع)

مرحلة ال�شباب 39 - 20
()Berk, 2008
البالغون وكبار ال�سن +40
()Sigelman& Shaffer,1995

خ�صائ�ص التطور الب�رشي
الناحية البدنية /االجتماعية
والعاطفية /الإدراكية

نتائج التطوع

الأن�شطة التطوعية املحتملة

الناحية البدنية:
الو�صول �إىل ذروة الوظيفة البدنية
اكتمال تطور العقل
الناحية االجتماعية ،العاطفية:
تو�سع �شبكات التوا�صل
االجتماعي مع زيادة العالقات
العاطفية
بد أ� امل�سرية املهنية واحلياة الأ�رسية.
الناحية الإدراكية:
مهارات عقلية ممتازة ومنو يف
املعرفة.

ا�ستخدام درجة عالية
من اخلربة
احلاجة �إىل املوازنة بني
العمل والعائلة.
مراقبة البالغني الأ�صغر
�سنا /املراهقني.
لديه خيارات �أعمال
تطوعية طويلة ،وق�صرية
املدى.
لديه فر�ص للرتابط
االجتماعي.

امل�شاريع اجلماعية للنوادي �أو
العائالت.
القيام بيوم التطوع العائلي
التطوع مع نادي ال�شباب
املحلي �أو املنظمة.
تنظيم رحلة تطوعية �إىل
جمتمع حملي �آخر.

لديه خيارات �أعمال
تطوعية طويلة،
الناحية البدنية:
وق�صرية املدى.
بطء وقت التفاعل.
لديه فر�ص للرتابط
يبد�أ اجل�سد يف البطء وال�ضعف.
االجتماعي.
الناحية االجتماعية ،العاطفية:
الرتكيز على العائلة واحلياة املهنية .لديه �أوقات متاحة �أكرث
(دخل)
فقدان العائلة والأ�شياء الأخرى
ميلئ فراغات يف
امل�ؤثرة.
حياته.
زيادة التفكري الذاتي
يحتاج �إىل التفكري
الناحية الإدراكية:
الذاتي (الإيثار)
لديه خربات كثرية عن العامل
واعيا بالن�سبة
يكون
زيادة احلكمة.
ً
للقيود ال�صحية.

القيام مبهمة يف جمل�س �أو
جلنة املجتمع املحلي مل�شاركة
اخلربة.
امل�شاركة كمعلم ملحو الأمية
يف مدر�سة حملية �أو يف امل�أوي
الأ�رسية.
القيام مبهمة الدفاع عن
املجتمع املحلي للق�ضايا �أو
امل�سائل املتعلقة باملواطنني
امل�سنني املحليني.
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فترة الطفولة المبكرة (من الوالدة حتى سن السنتين)
النطاق املادي :تكون املنعك�سات هي ال�شائعة ثم يرتقي �إىل م�ستوى �أعلى من التحكم الإرادي
ويبد أ� يف احلبو ثم امل�شي مع اكت�ساب قدرة بدائية على ا�ستغالل املعلومات احل�سية.
النطاق االجتماعي-االنفعايل :اخل�صائ�ص االجتماعية املوجودة منذ املولد واملتمثلة يف التعلق مبقدم
(مقدمي) الرعاية والقلق من الغرباء والألعاب الب�سيطة القائمة على التظاهر والبيئة املرتكزة يف الأ�رسة
والتعرف على الذات واملزاج العام ت�شكل �أ�سا�س ال�شخ�صية.
النطاق الإدراكي :الفرتة احل�سية-احلركية :املناغاة ثم الكلمات الأوىل ثم التعرف على الرموز
والأ�شياء والأفراد ثم اكت�ساب دميومة الأ�شياء.

فترة الطفولة (من  3إلى  5سنوات)
النطاق املادي :قدرات فكرية جيدة – تطور وحت�سن التوافق الع�صبي احلركي – النمو الدماغي.
النطاق االجتماعي-االنفعايل :عالقة الطفل بالأبوين هي ال�سائدة-التعر�ض الأول للتعليم
املدر�سي-حت�سن القدرات االجتماعية ،مع ا�ستمرار الأنانية لدى الطفل -تطور القدرة على التقليد
الد ْورِ اجلِ ْن َ�س ّي.
تكون مفهوم مب�سط للخط�أ وال�صواب -فهم َّ
والتظاهرّ -

النطاق الإدراكي :مرحلة ما قبل الت�شغيل :ا�ستخدام يف �أدنى احلدود ال�سرتاتيجيات الذاكرة-
ت�سارع اكت�ساب القدرة اللغوية -الأفكار قائمة على الإدراك مع ا�ستخدام حمدود للمهارات املنطقية.

فترة ما قبل المراهقة (من  6إلى 11سنة)
النطاق املادي :حت�سن القدرات احلركية والتوافق الع�ضلي الع�صبي -بطء النمو اجل�سدي-تطور
املادة الدماغية البي�ضاء ،مما يزيد من �إفراز الهورمونات وحت�سن القدرة على تنظيم االنفعاالت.
النطاق االجتماعي-االنفعايل :تزايد املقارنة االجتماعية فيما بني الأقران -تزايد االنخراط مع �أفراد
من نف�س اجلن�س -تزايد ت�أثري املدر�سة-تكون الت�صور الذاتي -اال�ستمتاع بالألعاب املنظمة -ات�ضاح
ال�سمات ال�شخ�صية.
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النطاق الإدراكي :االقت�صار على قدرات التفكري املادي -القدرة على التفكري املنطقي�-إجادة
الكلمات واللغة -حت�سن الذاكرة-تطور مدى االنتباه.

فترة المراهقة (من  12إلى  19سنة)
النطاق املادي :فورة منو دراماتيكية -بلوغ الن�ضج اجلن�سي -ت�سارع الوظائف اجل�سدية
النطاق االجتماعي -االنفعايل :ذروة االنخراط مع الأقران-تكوين �صداقات حميمة -بدء مواعدة
الفتيات-توتر العالقة مع الأبوين التي تكون �أقرب للندية -التكيف مع الهوية اجلن�سية والذاتية -التفكري
القائم على الأخالقيات التقليدية -ت�ضارب الهوية مع ت�شو�ش الأدوار.
النطاق الإدراكي :القدرة على التفكري املادي واملعنوي -القدرة على فهم الأفكار االفرتا�ضية –
اكت�ساب قدرات �إ�ضافية على معاجلة املعلومات.

فترة البلوغ المبكرة (من  20إلى  39سنة)
النطاق املادي :ذروة الوظائف اجل�سدية مع تراجع تدريجي -بدء التكاثر
النطاق االجتماعي-االنفعايل :تو�سع ال�شبكات االجتماعية �إىل جانب تزايد العالقات الغرامية-
انطالق امل�سرية املهنية والأ�رسية-تغريات مهنية-زيادة ن�سبة التعر�ض للم�شاكل النف�سية-زيادة الثقة-
تغري الأدوار الأ�رسية-ا�ستقرار ال�شخ�صية –ت�صارع ما بني احلميمية واالنعزالية.
النطاق الإدراكي :تطور جماالت اخلربة-متيز املهارات الذهنية-تنامي املعرفة

فترة البلوغ المتوسطة (من  40إلى  64سنة)
النطاق املادي :تراجع حمتمل للوظائف اجل�سدية – االحتياج ال�ستخدام النظارات وال�سماعات
الطبية -انقطاع الطمث لدى الإناث –�سن الي�أ�س الذكري.
النطاق االجتماعي-االنفعايل :ا�ستقرار مهني-ترك الأبناء للمنزل-تزايد امل�س�ؤولية عن الأجيال
الأكرب والأ�صغر يف العائلة -ت�سيد دور العمل والعالقات والأ�رسة -ال�رصاع النف�سي فيما بني التكاثر

119

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
والركود�-إمكانية حدوث �أزمة منت�صف العمر-ا�ستمرار ثبات ال�سمات ال�شخ�صية.
النطاق الإدراكي :عمليات تفكري ما بعد املجرد -مكت�سبات يف معظم املجاالت مع فقدان لبع�ض
القدرات الإدراكية-ا�ستخدام املنطق واحلد�س.

فترة البلوغ المتأخرة ( 65سنة فما فوق)
النطاق املادي :تراجع القدرات اجل�سدية – تباط�ؤ احلركة وتراجع القوة.
النطاق االجتماعي-االنفعايل :االهتمام الفائق بالعالقات االجتماعية ورمبا التعامل بدرجة �أكرب مع
الق�ضايا بني الأجيال – زيادة وقت الفراغ منطيا.
النطاق الإدراكي :تباين وا�سع فيما بني القدرات الإدراكية فالبع�ض قد ي�صل �إىل ذروة الذكاء فيما
يعاين �آخرون من تباط�ؤ التعلم وق�صور الذاكرة وا�ضمحالل الإدراك -القدرات الذهنية تكفي فقط
للأن�شطة الروتينية اليومية.

الربط بين التطور اإلنساني والعمل التطوعي
ميكن ملديري املوارد التطوعية بناء على فهم لأ�سا�سيات التطور الإن�ساين تطوير و�إطالة �أمد موا�سم
اخلدمة التطوعية من خالل برامج تطوعية ت�صمم ال�ستهداف القدرات واالهتمامات واالحتياجات
املتفردة لفئات املتطوعني املختلفة (الأطفال واملراهقني وكبار البالغني و� ..إلخ).
وهنا البد �أن نقر بالت�شديد البالغ من قبل قطاع املنظمات غري الربحية يف عامل اليوم على مد اجل�سور
فيما بني موا�سم اخلدمة التطوعية تلك لتعزيز التفاهم فيما بني الأجيال من خالل العمل التطوعي.
وقد �شدد الباحثون «ول�سون» ( )Wilsonو»�آلني» ( )Allenو»�سرتاهان» ( )Strahanو»�إيثري»
( )Ethier) (2008على �أهمية تقدمي ال�سياق الإيجابي للمراهقني وكذلك فوائد العمل التطوعي
بالن�سبة للمراهقني �أنف�سهم.
وقد و�صف الباحث «�شني» ( )Chen, 1997برناجما تطوعيا عابرا للأجيال م�صمم للتعامل مع حقيقة
�سائدة يف عامل اليوم وهي حمدودية الفر�ص املتاحة �أمام الأطفال وامل�سنني يف بلد ينق�سم ب�شكل متزايد �إىل
جمموعات منعزلة بناء على العمر ويت�سم بتباعد امل�سافة الفا�صلة بني الأحفاد والأجداد ( .)p. 48وقد عرف
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الباحث «بتنام» ( )Putnam, 2000هذه الفكرة باعتبارها «ر�أ�س مال اجتماعي»...متمثل يف �إيجاد
روابط فيما بني الأفراد وال�شبكات االجتماعية ومعايري املعاملة باملثل واجلدارة بالثقة النابعة منها (.)p.19
فمن خالل االعرتاف باالحتياجات واالهتمامات امل�صاحبة لكل مو�سم من موا�سم اخلدمة
التطوعية للفئات التي نحاول الربط فيما بينها واحرتام تلك االحتياجات واالهتمامات ،ف�إن اجلهود
التطوعية الناجتة لن تكون فقط �أكرث مالئمة بالن�سبة للم�شاركني بل �أعمق مغزى .و�سنورد فيما يلي بع�ض
االعتبارات املتعلقة باجلهود التطوعية لكل مو�سم من موا�سم اخلدمة التطوعية ،بالإ�ضافة لب�ضع �أمثلة
للأن�شطة التطوعية املحتملة لكل منها.

فترة الطفولة المبكرة (من الوالدة حتى سن السنتين)
معظمنا متفقون على �أن الأطفال يف هذه املرحلة ال ميتلكون وعيا بالتطوع وال ميلكون قرارا
بخ�صو�ص التطوع �أو عدم التطوع .ولذلك فدور الأطفال يف هذه املرحلة العمل التطوعي هو كونهم
جزء من العمل التطوعي لآبائهم يف الإطار املجتمعي ،ولذلك ففر�ص العمل التطوعي للآباء والأمهات
تتيح للأطفال فر�صة التعر�ض املبكر للخدمة التطوعية ،وهو �أ�سا�س تكون االعتقاد لديهم ب�أهمية م�ساعدة
الآخرين .ومن ثم فيجب ت�شجيع الأطفال الذين «يتطوعون» مع �آبائهم و�أمهاتهم على االنخراط يف
�أن�شطة تطوعية ق�صرية الأجل ،مثل م�صاحبة الأبوين �أثناء تقدميهم م�ساعدة تطوعية بدار عبادة يف احلي
�أو م�ساعدة �أحد اجلريان يف �أعمال الب�ستنة.

فترة الطفولة (من  3إلى  5سنوات)
فرتة الطفولة هي الفرتة التي يبد�أ فيها �إح�سا�س الطفل بارتباطه بالعامل املحيط يف التطور ،وهو وقت
مثايل لت�شجيعه على ممار�سة العمل التطوعي واالنخراط فيه� ،إذ ميكن للطفل الذي يرتاوح عمره من � 3إىل
� 5سنوات م�ساعدة �أفراد الأ�رسة وغريهم من البالغني من خالل القيام ب�أعمال تطوعية ق�صرية الأجل ،وهي
�أن�شطة �ست�شجع الطفل على الإبداع وال�سلوك التعاوين ال التناف�سي ،حيث يرى �أن فر�ص النجاح متاحة
للجميع .ومع ذلك فالبد من الإ�رشاف الل�صيق على الأطفال يف هذه ال�سن مع الرتكيز على مبد أ� ال�سالمة
يف تلك الأن�شطة التطوعية وت�شمل الأن�شطة التطوعية املالئمة لهذه ال�سن غر�س الزهور يف م�شتل حملي،
�أو جمع �أوراق ال�شجر املت�ساقطة يف حديقة جار م�سن �أو قلع الأع�شاب ال�ضارة من املنتزه العام.

121

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح

فترة ما قبل المراهقة (من  6إلى 11سنة)
وكما هو احلال بالن�سبة للأطفال يف فرتة الطفولة فانخراط الأطفال يف �سن املدر�سة يف �أن�شطة
تطوعية ميكن �أن يكون بداية احلياة ذاخرة باخلدمة التطوعية علما ب�أن الأطفال يف فرتة ما قبل املراهقة قد
يكون �أكرث رغبة يف التطوع عندما ترتكز الفر�ص التطوعية على التعاونية واالنخراط الن�شط والإيجابي،
وقد تكون اال�ستجابة �أكرث �إيجابية يف هذه الفئة �إن كان الأطفال منخرطني �ضمن جمموعات من نف�س
اجلن�س ،مع توجيه كاف من قبل فرد يف مرحلة املراهقة �أو البلوغ املبكر .وقد ت�شمل الأن�شطة التطوعية
يف هذه املرحلة امل�ساهمة بحملة جمع الأطعمة املعلبة يف املدر�سة �أو امل�ساعدة يف تقدمي الطعام بامل�أوى
املحلي للأ�رس امل�رشدة �أو جمع الأوراق املت�ساقطة يف حديقة �أحد اجلريان �أو اللعب مع الأطفال الآخرين
بامل�أوى املحلي للأ�رس امل�رشدة.

فترة المراهقة (من  12إلى  19سنة)
املراهقون �أكرث رغبة وا�ستعدادا لالنخراط يف جمموعات خمتلطة اجلن�س؛ لتحمل قدر �أكرب من
امل�س�ؤولية وامل�ساهمة بدرجة �أكرب يف اتخاذ القرار فيما يتعلق بتحديد امل�رشوعات التطوعية التي يجب
القيام بها و�إتاحة الفر�ص التطوعية لأفراد هذه الفئة ال�سنية تعزز من قدرة املراهق على ا�ستك�شاف
الفر�ص الوظيفية ،وتتيح له الفر�صة على التعرف على ذاته .كما ت�شكل �إ�ضافة حممودة �إىل �سريته الذاتية
عند التقدمي لأحد الكليات اجلامعية �أو عند التقدم لإحدى الوظائف .وت�شمل الأن�شطة التطوعية لأي
فرد يف هذه املرحلة ال�سنية :تو�صيل الطعام �إىل �إحدى الأ�رس املعوزة �أو العمل كمدر�س خ�صو�صي لطالب
�أ�صغر �سنا باملدر�سة �أو باحلي �أو امل�شاركة يف تخطيط وتنفيذ يوم للنظافة باحلي �أو تنظيم حملة لت�سجيل
الناخبني� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن امل�شاركة يف برامج �إر�شادية �أو و�سطية للأقران هو ن�شاط تطوعي مالئم
وفعال ب�صفة خا�صة بالن�سبة للمتطوعني يف مرحلة املراهقة.

فترة البلوغ
قدم الباحثان «بالك» و»جريوفيت�ش» ( )Black and Jirovic, 1999مناق�شة ممتازة لأوجه
الت�شابه واالختالف فيما بني املتطوعني البالغني يف املراحل العمرية املختلفة ،كما قام الباحثان
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«�صفريت» و»مرييل» ( )Safrit and Merrill, 1998با�ستك�شاف الأن�شطة التطوعية لدى البالغني
املنتمني للجيل (( )Xمن �أوائل ال�ستينات حتى �أواخر ال�سبعينات) ،وجيل الطفرة (ما بعد احلرب العاملية
الثانية حتى �أواخر اخلم�سينات) ،فيما ناق�ش باحثون �آخرون االختالفات يف الأن�شطة التطوعية لدى
املنتمني لفرتة البلوغ املبكرة واملت�أخرة (الباحثون «في�رش»( )Fisherو»ميلر» ( )Muellerو»كوبر»
( ،)Cooper) – (1991والباحثان «�أورايلي» ( )O'Rreillyو»كارو» ( .)Caro) – (1994ومع
ذلك فنحن نقرتح ثالثة موا�سم متمايزة للخدمة التطوعية لدى البالغني لكل منها خ�صائ�ص وفر�ص
متفردة فيما يتعلق بالفر�ص التطوعية.

فترة البلوغ المبكرة (من  20إلى  39سنة)
البالغون يف هذه املرحلة العمرية لديهم وقت فراغ حمدود للغاية وبالتايل فهم يبحثون عن فر�ص تطوعية
عالية اجلودة .وبالتايل ف�إن الأن�شطة التطوعية التي تربط فيما بني الروح التطوعية من جانب وبني العمل
والأ�رسة من جانب �آخر هي املرغوبة �أكرث .وبالن�سبة للآباء الذين لهم �أبناء يف �سن املدر�سة ف�إنهم يقومون
بالعمل التطوعي لغر�ضني وهما )1 :غر�س روح اخلدمة التطوعية لدى �أبنائهم  )2ق�ضاء وقت �أطول مع
�أبنائهم يف �إطار ن�شاط هادف .وميكن للبالغني يف هذه املرحلة العمرية العمل ب�أدنى قدر من التوجيه كما
�أنهم ينظرون �إىل الأن�شطة التطوعية باعتبارها و�سيلة لتو�سعة نطاق مهاراتهم وااللتقاء ب�آخرين وتبني قيم
�شخ�صية وق�ضايا جديدة .وقد ت�شمل فر�ص العمل التطوعي املتاحة لهذه الفئة� :إدارة برنامج توجيهي
لأطفال احلي بعد انتهاء اليوم الدرا�سي وكذلك قيادة جمموعة من الأ�صدقاء يف حملة جلمع التربعات جلمعية
حملية للأعمال الإن�سانية �أو ت�شجيع ال�رشكة التي يعملون بها على تبني ف�صل يف �إحدى املدار�س املحلية �أو
امل�شاركة يف م�رشوع حملي للإ�سكان اخلريي .وقد تكون املهام التطوعية النوبية التي ميكن �أدا�ؤها من املنزل
�أو يف �أوقات الفراغ �أو ملدد زمنية ق�صرية من �ضمن الأن�شطة التطوعية املرغوبة كذلك.

فترة البلوغ المتوسطة (من  40إلى  64سنة)
يجب على املنظمات االعرتاف بحاجتها امل�ستمرة ملتطوعني منتمني لفرتة البلوغ املتو�سطة القادرين
على املوازنة فيما بني التطوع من جهة والعمل والأ�رسة من جهة �أخرى .ويتعني على مدير املوارد
التطوعية فيما يتعلق باملتطوعني املنتمني لفرتة البلوغ املتو�سطة درا�سة م�ستوياتهم املهارية املهنية ومن
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ثم ترجمة ذلك �إىل مواقع قيادية حمتملة وت�شمل الفر�ص التطوعية املتاحة للمتطوعني املحتملني املنتمني
لفرتة البلوغ املتو�سطة :العمل كع�ضو مبجل�س �إدارة املجل�س املحلي �أو �إحدى اللجان املحلية �أو التطوع
لدى نادي �أو منظمة �شبابية حملية �أو القيام (مع �أ�رسهم) بتقدمي ع�شاء جماين مبنا�سبة عيد ال�شكر بامل�أوى
املحلي للم�رشدين �أو مركز امل�سنني يف احلي.

فترة البلوغ المتأخرة ( 65سنة فما فوق)
البالغون املنتمون ملرحلة البلوغ املت�أخرة (� 65سنة فما فوق) ميتلكون وقت فراغ �أطول ودخل متاح
�أكرب ،وبالتايل فهم يبحثون عن �سبل مللء الفراغ يف حياتهم ،بالإ�ضافة ملا ميكن �أن ي�سهموا به من حكمة
وعمق وغزارة معرفية وما لديهم من ات�صاالت جمتمعية وا�سعة وقوية .ويجب �أن ت�أخذ الفر�ص التطوعية
املتاحة للمتطوعني املحتملني املنتمني لفرتة البلوغ املت�أخرة يف االعتبار �أوجه الق�صور اجل�سدي وال�صحي
لديهم وت�شمل املواقع التطوعية املحتملة :جمع التربعات وتعليم القراءة والكتابة باملدر�سة املحلية �أو
امل�أوى املحلي �أو العمل كم�ست�شار جمتمعي يح�شد الت�أييد املجتمعي لق�ضية من الق�ضايا اخلا�صة بامل�سنني
�أو م�شكلة من م�شاكلهم املحلية.

العمل التطوعي والمجموعات الجيلية
لقد �أ�صبحت درا�سة املجموعات اجليلية �أكرث �إحلاحا م�ؤخرا �إذ ي�ستمر �أولئك امل�ؤهلون للتقاعد يف
العمل ل�سنوات تتجاوز ما كانوا يتوقعون وي�ضطرون للتفاعل مع �أفراد حديثي التوظيف (،)Kehl, 2010
وهو ما ي�ؤدي �إىل بيئة عمل يتواجد بها �أفراد ترتاوح �أعمارهم من مقتبل الع�رشينات �إىل �أواخر ال�سبعينات
ويتفاعلون فيما بينهم عن قرب �سواء يف �سياق العمل الر�سمي �أو التطوعي .وهذه املالحظة قد تبدو
وحدها مثرية للده�شة حتى نبد�أ التفكري يف االختالفات ال�شا�سعة من حيث التجارب احلياتية بني جيلني
يف�صلهما خم�سون عاما وكيفية ت�أثري تلك االختالفات على املتطوعني باملنظمة .فمثال كيف �سيتفاعل
�أ�شخا�ص مل يتي�رس لهم الو�صول للهواتف حتى منت�صف مرحلة البلوغ وبني الأفراد الذين مل يكن الهاتف
املحمول بعيدا عن متناولهم ولو للحظة؟ ولذلك فمن خالل االعرتاف بكل واحدة من املجموعات
اجليلية املمثلة يف ذات الوقت باملنظمة التطوعية ميكن ملدير ملوارد التطوعية العمل على التخفيف من حدة
التحديات واالنتفاع من نقاط القوة وامليزات الن�سبية لكل جمموعة من املجموعات.
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فهم المجموعات الجيلية
ي�ستلزم تطبيق ال�سياق اجليلي على امل�شاركة التطوعية فهما ملختلف اجلماعات اجليلية املعروفة
ومعرفة ببع�ض خ�صائ�صها العامة ،علما ب�أن هناك يف الوقت احلايل  5جمموعات جيلية متمايزة معروفة
على الأقل قد جندها تتفاعل مع بع�ضها البع�ض يف �إطار برنامج تطوعي واحد (م�ؤ�س�سة اخلدمة الوطنية
واملجتمعية ،)2006 ،وهو ما يجعل من ال�رضوري للغاية �أن يكون مدير املوارد التطوعية بارعا يف دمج
العديد من الأفراد املختلفني ،من حيث املنظور اجليلي يف نف�س الربامج ب�شكل ي�ضمن انخراطهم ب�شكل
مالئم ومر�ض يف العمل التطوعي.

مواليد الجيل األعظم (مواليد ما قبل عام )1926
لقد ت�أثر املنتمني للجيل الأعظم خالل �سنوات حياتهم املبكرة باندالع حربني عامليتني وبك�ساد
اقت�صادي عظيم غري م�سبوق(كيل )2010،وبالتايل فقد تعلموا من �آبائهم التق�شف واالدخار للم�ستقبل
والعناية امل�س�ؤولة مبمتلكاتهم والتعاون مع الآخرين يف �سبيل ال�صالح العام .وهم يف عملهم يرتكزون
على �أخالقيات عملية �صارمة واحرتام للت�سل�سل القيادي واتباع مقاربة �إدارية هرمية ،كما �أنهم يف بداية
توظيفهم ك�شبان كانوا يتوقعون اال�ستمرار يف العمل لدى نف�س ال�رشكة حتى تقاعدهم ،كما �إن توجههم
مغرق يف املحلية مع حمدودية االهتمام �أو التطلع لالنتقال والتحرك .كما �إن �أجهزة التلفاز والطيارات
واحلوا�سيب ال�شخ�صية والهواتف املحمولة جميعها اخرتاعات جديدة بالن�سبة لهذا اجليل الذي ترعرع
يف معزل عن تلك التقنيات وغريها بل �إن الهاتف الأر�ضي مل يكن �شائعا يف فرتة طفولتهم وه�ؤالء
الأ�شخا�ص يحرتمون ال�سلطة ويقدرون اخلربة ويتوقعون ذلك من الآخرين.

مواليد الجيل التقليدي (أو الجيل الصامت) (مواليد الفترة من  1926إلى
)1945
مواليد اجليل التقليدي (�أو اجليل ال�صامت) ت�أثروا هم �أي�ضا ت�أثرا قويا باحلربني العامليتني الأوىل
والثانية بالإ�ضافة لل�رصاع الع�سكري باجلزيرة الكورية (Zemke, Raines, & Filipczak,
 .)2000كما �شكل الك�ساد العظيم يف ثالثينات القرن املا�ضي وبرنامج ال�صفقة اجلديدة للرئي�س
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روزفلت ونظام البطاقات التموينية يف زمن احلرب واقع ه�ؤالء الأفراد� .أما يف بالن�سبة للعمل فه�ؤالء
الأ�شخا�ص ي�ستنكرون ال�شكاوى امل�ستمرة والتذمر املتكرر ويتوقعون ممن يقدمون ال�شكاوى �أن يقدموا
احللول �أي�ضا .وهم يتمتعون كذلك ب�أخالقيات عملية �صارمة ويحبون تعلم املهارات اجلديدة الالزمة
لإمتام املهام التي يكلفون بها بنجاح .و�أفراد اجليل التقليدي يتميزون بوالئهم جلهة عملهم واحرتامهم
لل�سلطة وتقديرهم للخربة عند اختيارهم للقادة (.)Calhoun & Strasser, 2005

مواليد جيل الطفرة (مواليد الفترة من  1946إلى )1964
�أطلق على هذا اجليل ا�سم جيل الطفرة؛ ملا �شهدته الفرتة التالية للحرب العاملية الثانية من طفرة
�سكانية �أو انفجار �سكاين ( .)Kehl, 2010وقد ق�سم الباحثون هذه املجموعة اجليلية �إىل جمموعتني
فرعيتني وهما املجموعة اجليلية املبكرة (من عام � 1946إىل عام  )1955واملجموعة اجليلية املت�أخرة
(من عام � 1954إىل عام  .)Kehl, 2010; Kiger, 2010( )1965وي�شار �إليها كذلك بجيل جونز
�أو اجليل الطماع نظرا لرغبته امل�ستمرة يف احل�صول على املزيد وهو غالبا �شعار املجموعة اجليلية ملواليد
الطفرة ( .)Kiger, 2010وقد ت�أثرت املجموعة اجليلية ملواليد الطفرة يف �سنواتهم التكوينية بحرب
فيتنام وحفل "وود�ستوك" املو�سيقي واحلب الهيبي (احلب احلر) والتعبري الكامل عن الذات والتعاطي
العلني للمخدرات واال�ضطرابات املتعلقة باحلقوق املدنية للزنوج ()Thau & Heflin, 1997
وه�ؤالء الأفراد يف�ضلون العمل اجلماعي �ضمن فرق عمل وال مييلون لإبقاء الأمور على ما هي عليه
ويركزون �أ�شد الرتكيز على الإجناز ال�شخ�صي ,وهم قد �شغلوا وظائف متعددة يف جهات عمل عدة كما
�إنهم مهتمون مب�سار مهني متميز و�إن كان مير مبجاالت متعددة فهم �أ�شخا�ص مدمنون للعمل يجتهدون
يف �أعمالهم؛ لكي يوفروا لأبنائهم ما مل يتوفر لهم �شخ�صيا (� )Kalita, 2008أما املجموعة اجليلية
املت�أخرة من جيل جونز فتمتزج بها �صفات جيل الطفرة مع �صفات املجموعات اجليلية الالحقة .فه�ؤالء
الأفراد ال يزالوا يذكرون �أيام �رصف البنزين بالبطاقة ،كما يذكرون عودة املحاربني من فيتنام �إىل �أر�ض
الوطن ،كما يذكرون اغتيال الرئي�س كنيدي على البث التلفازي احلي ،وكذلك اغتيال مارتن لوثر كنج،
وم�شهد �أول �إن�سان يخطو على القمر .كما كانت �سنواتهم املدر�سية الأوىل يف ظل انتهاء العزل العن�رصي
وبالتايل ف�آرائهم فيما يتعلق بالتنوع والإن�صاف يف التعامل تختلف عن �أراء جيل الطفرة .كما �أن ه�ؤالء
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الأ�شخا�ص ينظرون �إىل التكنولوجيا باعتبارها �أمر مريح ال �أمر �رضوري فهم �أكرث اعتمادا على الهواتف
والربيد ال�صوتي وغري ذلك من الو�سائل التكنولوجية من جيل الطفرة (.)McNamara, 2010

الجيل "( "Xمواليد الفترة من  1965إلى .)1982
بالن�سبة ملواليد اجليل �إك�س كان الو�صول �إىل التلفاز والراديو وغري ذلك من و�سائل الرتفيه �أمر متاحا
دائما ( )Kehl, 2010كما �أ�صبح الطالق �أمر �أكرث �شيوعا و�أكرث مقبولية بالن�سبة ملواليد تلك الفرتة
الزمنية حيث ن�ش�أ عدد �أكرب من مواليد اجليل "�إك�س" يف �أ�رس ذات والد واحد (�إما مع الأب فقط �أو الأم
فقط) ( ،)Raines, 1997كما �أن ه�ؤالء الأفراد �أ�صبحوا �أكرثا ا�ستقالال واعتماد على النف�س منذ وقت
مبكر فكان الواحد منهم يعود �إىل البيت من املدر�سة ويدبر �أموره حتى عودة الأبوين �أو مقدمي الرعاية
( .)Merrill, 2003ويتميز مواليد هذا اجليل عن الأجيال ال�سابقة ب�أنهم �أعلى م�ستوى من حيث
التعليم و�أكرث حتفيزا بالإجناز و�أكرث �سعيا للإ�شباع الفوري ( .)Muchnick, 1996كما يتميز مواليد
هذا اجليل عن الأجيال ال�سابقة ب�أنهم �أق�رص ن�سبيا من حيث مدى االنتباه (نظرا لرتعرعهم يف ظل بيئة
م�شبعة بو�سائل الإعالم املرئية) كما يتميزون بر�ؤية تت�سم باحلذر �إىل العامل ولكن مواليد هذا اجليل بخالف
الأجيال ال�سابقة ي�سعون لتحقيق التوازن فيما بني العمل والأ�رسة (.)McKee & McKee, 2008

الجيل "( "Yأو جيل األلفية)(مواليد الفترة من  1983إلى )2000
املجموعة اجليلية واي جمموعة ت�أثرت �أ�شد الت�أثر بانفجار املكوك الف�ضائي ت�شالنجر و�أحداث 11
�سبتمرب امل�أ�سوية كما �أنهم يرون العنف املدر�سي باعتباره �أمرا طبيعيا ( ،)Kehl, 2010كما �أنه جيل �شهد
طوال حياته البث التلفازي الإخباري امل�ستمر على مدار ال�ساعة مما و ّلد لديه رغبة يف الو�صول الفوري
للمعلومات ونظرة عوملية ال توجد لدى �سابقيه ،كما �أن ه�ؤالء الأ�شخا�ص مغرمون بالتكنولوجيا ويجيدون
�أداء املهام املتعددة ( ،)McKee & McKee, 2008وهم يتوقعون �أن يكون العمل م�سليا بل وقد يرتكون
عمال ملجرد �إنهم ال ي�شعرون مبتعة يف �أدائه ،كما �أنهم يطالبون ب�ساعات عمل مرنة ويحبون العمل �ضمن
فرق عمل ويتوقعون �أن ي�سمح لهم بارتداء مالب�س غري ر�سمية يف بيئة العمل (.)Kehl, 2010
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الجيل "( "Zأو جيل اإلنترنت) (مواليد ما بعد سنة )2000
مازال من املبكر احلكم على كيفية تطور املجموعة اجليلية "زد" ( ،)Kehl, 2010ف�أطفال اليوم
ال يذكرون يوما مل تكن بالدهم فيها يف حالة حرب ،كما �أن الو�صول للتكنولوجيا متاح لهم منذ حلظة
ميالدهم كما �أنهم ولدوا يف ظل ركود اقت�صادي عاملي ،و�سيكون من ال�شيق متابعة كيفية تعامل هذا
اجليل مع حتديات و�سائط التوا�صل االجتماعي وعلنية البيانات ال�شخ�صية ،فه�ؤالء الأفراد لهم قنوات
�أن�ش�أها لهم �آبا�ؤهم و�أجدادهم على اليوتيوب وو�سائط التوا�صل االجتماعي وهي �أمور مل تكن لتت�صورها
الأجيال ال�سابقة ،وبالتايل فمن امل�سلم به �أن التكنولوجيا �ستلعب دورا رئي�سيا وحا�سما يف حياتهم.

ربط المجموعات الجيلية بالعمل التطوعي
رغم �أن كل الأعمال البحثية املتاحة حاليا حول املجموعات اجليلية م�ستمدة من املالحظة والأدلة
الروائية ف�إن التعميمات ت�شكل الأ�سا�س لإن�شاء مقاربات نظرية تهدف لإدارة �أف�ضل للربامج الطوعية
ودعم �أقوى لالنخراط التطوعي عرب جميع الأجيال .فعلى مدير املوارد التطوعية �أن ي�سد الفجوة
الفا�صلة بني املجموعة اجليلية املحددة التي ينتمي �إليها وبني املجموعات اجليلية الأخرى حتى ي�ستطيع
ت�شغيل الربامج التطوعية ب�صفة يومية .فالتنوع اجليلي للمتطوعني املحتملني �أمر واقع ي�ؤثر على كل
جانب من جوانب الربنامج التطوعي بدءاً من كيفية ن�رش مدير املوارد التطوعية للمنا�صب املتاحة
ال�ستقطاب املتطوعني ومرورا بكيفية توا�صله مع املتطوعني وت�صميمه للتو�صيف الوظيفي لأدوارهم،
وانتهاء بكيفية حتديده للخدمة التطوعية البارزة .ومن �ش�أن و�ضع ا�سرتاتيجيات فعالة للتعامل مع كل
جمموعة جيلية امل�ساهمة ب�شكل م�ؤثر يف جناح تطبيق الربنامج التطوعي (انظر ال�شكل )2.2
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ال�شكل  :2-2:ربط اخل�صائ�ص اجليلية بالعمل التطوعي
ت�صنيف
الفئات
العمرية

الظواهر �أو
الأحداث احلرجة
امل�ؤثرة

اجليل الأعظم
(مواليد  1927وما قبلها)

احلرب العاملية
الأوىل والثانية
الك�ساد العظيم
الرت�شيد وندرة
املوارد
الفقر
البطالة

جيل احلروب التقليدية �أو اجليل ال�صامت �أو جيل
املحاربني القدامى (ولد ما بني )1945 - 1926

احرتام ال�سلطة /الوالء  /كره
احلرب العاملية
املتذمرين
الأوىل والثانية قد تكون وجهات النظر غري �صواب
الك�ساد العظيم
�سيا�سيا /العمل /مبادئ قوية يف العمل
ً
النزاع الكوري
يحب التعلم طوال حياته
النمو االقت�صادي يرى اخلربة �شيئا �رضوريا للوظائف
احلرب الباردة
القيادية
املكار ّثية
التوا�صل /املحادثات وج ًها لوجه
الربيد البطيء /يقر�أون الر�سائل
الإخبارية املطبوعة ،والأوراق و�إلخ.

خ�صائ�ص الفئة العمرية

اخل�صائ�ص العامة

تبني بنية تركيبية /مبادئ قوية يف
العمل /وتقييم الفرد  /احلر�ص
على تقليل التكلفة� /أداء الواجب،
والت�ضحية /العمل
الفاعلية ،عمال �أكفاء /الت�سل�سل
القيادي
التوا�صل /املحادثات وج ًها لوجه
الربيد البطيء واملالحظات املكتوبة
بخط اليد.

اخل�صائ�ص العامة
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الأن�شطة التطوعية
املحتملة

توفري كتيب ل�سيا�سات
معينة ،دالئل �إر�شادية،
و�إلخ.
�أعمال القراءة
ا�ستخدام الطريقة
�أو حمو الأمية
النظامية للحفاظ على
مع الأطفال �أو
النظام ونظام املكتب
املراهقني.
ومكان العمل.
م�ساعدة املتطوعني مهام املكتب العام.
على ر�ؤية كيف ي�ساند العمل مع فريق
عملهم الق�ضية العامة .تقدمي اال�ست�شارات
�أو املجال�س.
اال�شتمال على الفر�ص
االجتماعية للمتطوعني
لالت�صال ببع�ضهم
البع�ض.
توفري دالئل �إر�شادية
وا�ضحة لإجراءات
الت�شغيل القيا�سية
يقيمون يف الأماكن
التي حترتم اخلربات
القيادية له�ؤالء
املتطوعني.
توفري فر�ص التدريب
لدعم العمل احلايل/
القادم.

اخلدمة يف جلان
تقدمي اال�ست�شارات
�أو تنفيذ املهام
اخلا�صة.
برامج التعليم �أو
حمو الأمية.
امل�شاركة يف برامج
ما بعد املدر�سة.
املهام املكتبية
الرئي�سية.
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ت�صنيف
الفئات
العمرية

الظواهر �أو
الأحداث احلرجة
امل�ؤثرة

خ�صائ�ص الفئة العمرية

نتائج التطوع

الأن�شطة التطوعية
املحتملة

اخل�صائ�ص العامة

جيل الطفرة ال�سكانية
(ولد بني )1964-1945

حرب فيتنام
وود�ستوك
عدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي
حركة احلقوق
املدنية
االحتجاجات
االجتماعية
وال�شغب
التجارب

اجليل الفرعي للطفرة ال�سكانية “جيل جونز”
(مواليد ما بني )1965-1954

تر�شيد ا�ستهالك
البنزين
ا�ستقالة ووترجيت
ونيك�سون
الت�ضخم
حظر ت�صدير النفط
لديه تلفزيون يف
املنزل منذ الطفولة
اغتياالت كينيدي
وكينج
�أول �إن�سان م�شي
على �سطح القمر

ي�ستمتع بكونه يف فريق/
يريد ا�ستخدام
ال يحب التغيري لكن ميكنه التعامل معه
املهارات االحرتافية يف
حتليلي �إىل �أبعد احلدود /ال يحب
العمل التطوعي
الت�شكيك يف النزاهة “/هل كل
غري �سعيد بالوظائف
�شيء يتعلق بي؟” /العمل /العمل يف
التي تخلو من
جمموعات
التحديات
يحب حل امل�شاكل /مييل �إىل �إدمان
ي�ستمتع بامل�شاركة يف
العمل
فر�ص تطوير امل�ستوى
لديه توقعات كبرية يف زمالء العمل
املهني.
“مهتم بامل�سرية الوظيفية”
يتطلع �إىل �إعادة ابتكار
التوا�صل  /حرية التعبري
الأدوار التطوعية
يف�ضل املكاملات الهاتفية عن ر�سائل
التقليدية
الربيد الإلكرتوين
املذكرات �أ�صبحت منت�رشة
غري مهتم بال�رضورة
مبهام الفريق �أو
اخل�صائ�ص العامة
املجموعة
قبول التحدي /االعتماد على النف�س
متنوع القيمة ويرغب
العمل /يوازن العمل مع الإجناز
يف تعلم مهارات
ال�شخ�صي
جديدة
يهتم “بالوظائف” التي ت�ساهم يف
ي�ستمتع بخلق �أدوار
�إثراء “امل�سرية الوظيفية” /التوا�صل
جديدة �أو فريدة
يقر�أ لغة اجل�سد وي�ستنبط جمموعة
يف املنظومة لإجناز
من الر�سائل /يف�ضل ر�سائل الربيد
الأهداف
الإلكرتوين على املكاملات الهاتفية
يرغب يف االعرتاف به
من ناحية التفرد
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رئا�سة اللجان
يقدم خدمة
اال�ست�شارات
ينفذ املهام اخلا�صة
�أو يقدم اال�ست�شارة
يعمل يف وظائف
القيادة الرئي�سية �أو
الوظائف الإدارية
املتو�سطة لفريق من
املتطوعني

�أدوار املتطوع
الرئي�سي �أو من�سق
املدير.
ي�ساهم يف حتديث
�أدلة اال�ستخدام،
والت�صاميم
والأنظمة احلالية
و�إلخ.
رئا�سة الفعالية
ال�سنوية.
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ت�صنيف
الفئات
العمرية

الظواهر �أو
الأحداث احلرجة
امل�ؤثرة

خ�صائ�ص الفئة العمرية

نتائج التطوع

الأن�شطة التطوعية
املحتملة

اخل�صائ�ص العامة

اجليل «�إك�س»
(ولد ما بني )1982-1965

مر�ض الإيدز
التلفزيون امللون
الطالق �أ�صبح
ب�صورة �أكرب مما
�أدى �إىل وجود
منازل بها �أحد
الأبوين فقط
االعتماد على
النف�س واالكتفاء
بالذات ب�صورة
ن�سبية
ريغانوميك�س
(�سيا�سات ريغان
االقت�صادية)
�سقوط جدار
برلني.
انفجار مكوك
الف�ضاء ت�شالنجر

ي�ستمتع بالتكنولوجيا
غالبا ما حتركه احلوافز
ً
يحركه النجاح
ي�سعى لتحقيق التوازن يف احلياة
العائلية /واالجتماعية
تقدم الأن�شطة العر�ضية
كثري التنقل
اعمال تت�صف باملرونة،
امل�ستوى التعليمي جيد
وق�صرية املدى،
نظرة حري�صة �إىل العامل
يف�ضل الأنظمة ال�شعبية عن �أنظمة ومركزة على امل�رشوع،
والتي يرغب بها جيل
االجتاه من العام �إىل اخلا�ص.
�إك�س.
العمل
يحركها �أكرث من
يحتاج �إىل التقييم من امل�رشفني
“�سبب” عالوة على
االجتماعات الق�صرية فقط ،ويف
التزام املنظومة.
حالة ال�رضورة فقط.
يحتاجون �إىل ر�ؤية
يف�ضل التوا�صل عن بعد
نتائج عملهم ب�صورة
يف�ضل النقود على الرتبيتات يف
عادلة و�رسيعة.
اخللف.
ضلاً
يهتم “بالوظيفة” ف� عن “امل�سار
الوظيفي”
التوا�صل
ر�سائل الربيد الإلكرتوين ،الر�سائل
الفورية ،الر�سائل الن�صية
ق�صرية ،وتلم�س الهدف املق�صود.
يحتاج �إىل �أن يتم �إبالغه.
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م�شاريع �إ�صالح
وجتديد املنازل
بناء �ساحات اللعب
“�أن�شطة �أيام
اخلدمة” مع
جمموعات الآخرين
ومع الر�ضى
الفوري عن �إمتام
امل�رشوع يف فرتة
ق�صرية
امل�شارك �أو املتطوع
يف ال�سباقات �أو
املهرجانات جلمع
التربعات لنف�س
للق�ضية املعروفة.
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ت�صنيف
الفئات
العمرية

الظواهر �أو
الأحداث احلرجة
امل�ؤثرة

خ�صائ�ص الفئة العمرية

نتائج التطوع

اجليل «واي» �أو جيل الألفية
(مواليد ما بني )2000-1983

التنوع الثقايف
� 11سبتمرب 2001
العامة
اخل�صائ�ص
�أ�صبح العنف
يهتم باجلوانب
تطبيق التكنولوجيا  -مل يتعرفوا على
املدر�سي �أكرث
االجتماعية للتطوع
�شكل احلياة بدون تكنولوجيا.
انت�شارا
مييل �إىل م�ساعدة
ً
عمليات قيمة يقوم بها الفريق /قد
الأخبار الإذاعية
الب�رشية لكن ي�س�أل عن
يكون مدل ً
ال بطريقة ما
على مدار 24
املقابل.
ميل ب�سهولة  /غري حمرتم لكبار ال�سن
�ساعة
على وجه اخل�صو�ص.
�صور العنف �أكرث
انت�شارا.
ً

اخل�صائ�ص العامة

الأن�شطة التطوعية
املحتملة
يطور موقع ويب
�أو احل�ضور على
و�سائل التوا�صل
االجتماعي
للمنظمة ب�صفته
ع�ضو يف فريق
الدعاية.
ير�أ�س الأن�شطة
املو�ضعية مع
فرق من �صغار
املراهقني.

اجليل «واي» �أو جيل الألفية
(ولد ما بني )1983-2000

العمل /يتوقع �أن يكون العمل
مرحا.
ً
�إن�شاء حفلة مرئية
يتوقع منه الرتكيز على احللول
يجهز له�ؤالء املتطوعني جلمع التربعات
يحتاج �إىل بيئة عمل مرنة
با�ستخدام مواقع
اال�شرتاك يف و�سائل
يحب العمل يف فرق.
التوا�صل االجتماعية الويب والتوا�صل
يبحث عن االبتكار
االجتماعي لبناء
يتوقع منه ارتداء مالب�س غري ر�سمية مع � /أو من خالل،
وبخ�صو�ص منظمتك .الدعم الالزم لق�ضية
التوا�صل
معروفة.
الر�سائل الن�صية ،الر�سائل الفورية،
ر�سائل الربيد الإلكرتوين ،تطبيقات
الهاتف النقال.
يف�ضل املرئيات عن القراءة.
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ت�صنيف
الفئات
العمرية

الظواهر �أو
الأحداث احلرجة
امل�ؤثرة

خ�صائ�ص الفئة العمرية

نتائج التطوع

الأن�شطة التطوعية
املحتملة

اجليل «زد» �أو جيل ما بعد الألفية
(ولد بعد .)2000

ا�صطحاب الآباء
و� /أو الأ�شقاء
للم�شاركة يف
�أن�شطة اخلدمات
اخل�صائ�ص العامة
مثل العمل يف
يحب العمل يف
تعر�ضوا �إىل قدر كبري من املعلومات
احلدائق وزراعة
جمموعات �صغرية
يف �سن �أ�صغر بالن�سبة للأجيال
الزهور ،و�إلخ.
من الرفقاء للقيام
التكنولوجيا
ال�سابقة.
زيارة دور امل�سنني
بامل�رشوعات.
املنازل
متاحة يف
ن�ضجا من
رمبا يعتربون �أنف�سهم �أكرث ً
مع العائلة �أو
من ال�رضوري �أن
365/07/24
الآخرين.
لديهم بالفعل �أفكار م�ؤكدة عن ي�شمل الآباء �أو الراعني املتطوعني ال�صغار
مل يعرفوا وق ًتا مل
الآخرين لدعم
لتوفري الإ�رشاف
تكن فيه الواليات مدى الت�أثري الذي ميكن �أن ميتلكه
املقيمني بها.
الكايف.
املتحدة يف حرب.
الأفراد.
يقوم بخدعة �أو
القيود ب�سبب بع�ض
الركود العاملي
العمل  /غري متوفر  /التوا�صل
متعة ل�سبب ما
متطلبات الت�أمني
الر�سائل الفورية ،الر�سائل الن�صية،
(على �سبيل املثال،
و�إدارة املخاطر.
ر�سائل الربيد الإلكرتوين للآباء و� /أو
جمع التربعات
لل�شباب.
�أو الأطعمة املعلبة
ف�ضلاً عن احللويات
يف الهالووين).
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عليه فالبد �أن يكون مدير املوارد التطوعية على وعي ب�أن االنخراط التطوعي لأفراد اجليل الأعظم
واجليل التقليدي �سي�شمل على الأرجح �أن�شطة �أقل من حيث املتطلبات اجل�سمانية من تلك التي ميار�سها
املتطوعون املنتمون ملجموعات جيلية �أ�صغر �سنا .فه�ؤالء املتطوعون من �أ�صحاب اخلربات الطويلة
�سي�ستمتعون على الأرجح مبهام تطوعية تنطوي على العمل مع جلان ا�ست�شارية� ،أو امل�ساعدة يف
م�رشوعات متخ�ص�صة (مثل �إعداد الإقرارات ال�رضيبية واجلاهزية للتعامل مع الكوارث الطبيعية و...
�إلخ) ،وكذلك العمل كمدر�سني خ�صو�صيني �أو مدربني تعليميني .و�أفراد هاتني املجموعتني اجليليتني
ي�سعون للتوا�صل االجتماعي ولذلك فتوفري �أن�شطة جماعية �أو رحالت �ضمن جمموعات م�ساندة قد
تكون عامال قيما يف حتقيق الإ�شباع من خالل الوظيفة التطوعية وكذلك فقد تف�صل ه�ؤالء املتطوعني
م�سافات بعيدة عن �أحفادهم مما قد يجعلهم �أكرث اهتماما بالعمل مع �أطفال يف �سن �أحفادهم يف حماولة
منهم للحفاظ على التوا�صل مع تلك الفئة العمرية .وعادة ما يكون ه�ؤالء املتطوعون من املتقاعدين
الذين ميتلكون وقتا متاحا للتطوع خالل �أيام العمل التقليدية بعك�س الآخرين الذين ال يزالون �ضمن
القوة العاملة.
�أما الأفراد املنتمون جليل طفرة املواليد فقد يكونون �أكرث اهتماما بتنمية القادة �أو ا�ستغالل املهارات
املهنية خالل �أن�شطتهم التطوعية .فه�ؤالء الأفراد يبحثون عن فر�ص متثل حتديا لقدراتهم وتتطلب
ا�ستخداما ملهاراتهم يف حل امل�شكالت وحت�سني العامل من حولهم ،وت�شعرهم ب�أن م�شاركتهم التطوعية
ت�شكل فارقا .فهم باخت�صار غري مهتمني ب�أي مهام تطوعية ال متثل حتديا (Fixler, Eichbert,
 .)& Lorenz, 2008وقد ت�شمل املنا�صب التطوعية املنا�سبة لأفراد جيل طفرة املواليد منا�صب
الإدارة الو�سطى التي تنطوي على قيادة فرق من املتطوعني يف م�رشوعات حمددة� ،أو حتديث �أو تنقيح
ال�سيا�سات واخلطوط الإر�شادية املتعلقة بالربامج التطوعية� ،أو �إن�شاء مبادرة جديدة لزيادة جناح حملة
جمع التربعات يف العام التايل .واملتطوعون املنتمون جليل طفرة املواليد يتوقعون الكثري من �أنف�سهم
ومن �أقرانهم من املتطوعني �أي �أنهم ي�ضعون ب�شكل عام معايري �صعبة يف �أي ن�شاط يقومون به.
و�أما الأفراد املنتمون جليل «جونز» فرغم �أنهم �أ�شبه بالأفراد املنتمني جليل طفرة املواليد من
حيث اهتمامهم بنف�س النوع من الفر�ص التطوعية� ،إال �أنهم مازالوا يف �سن العمل وي�سعون للتح�سني
من �سريهم الذاتية .وبالتايل فهم �أكرث اهتماما بالأدوار القيادية والألقاب الرنانة مثل :رئي�س اللجنة
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اال�ست�شارية �أو قائد رئي�سي ملبادرة تطوعية .ومعظم املتطوعني املنتمني لهذه املجموعة اجليلية غالبا ما
يكون لديهم �أبناء يف �سن املدر�سة؛ نظرا لت�أخر �سن الزواج والإجناب ،وبالتايل ف�إن عملهم التطوعي
يركز بدرجة �أكرب على �أن�شطة ذات اهتمام بالن�سبة لأبنائهم� ،أو متثل الأن�شطة املف�ضلة لديهم (مثل
الن�شاطات الك�شفية وفور �إت�ش والربامج التي ت�ضم �آباء و�أبناء) ( .)McNamara. 2010وتقدم
العديد من تلك املنظمات برامج تطوعية للتنمية الب�رشية �أو املهنية له�ؤالء البالغني ال�ساعني لإجادة
مهارات واكت�ساب كفاءات متكنهم من خدمة جمتمعاتهم ب�شكل �أف�ضل :واحل�صول يف نف�س الوقت
على التقدير الذي ي�ستحقونه على هذا الإجناز الإ�ضايف .و�أحد الأمثلة على ذلك :من�صب كبري
املتطوعني املتخ�ص�ص يف جمال حمدد� ،أو من�صب الو�سيط املدرب وهو ما يرفع ه�ؤالء املتطوعني �إىل
منا�صب قيادية و�سط �أقرانهم.
�أما املتطوعون املنتمون �إىل اجليل «�إك�س» فهم �أكرث حتفيزا بالفر�ص التطوعية التي تتطلب االنخراط
يف م�رشوعات حمددة �أو امل�ساهمة بوقت حمدد .فالعديد من �أفراد هذه املجموعة اجليلية مقبلون على
الزواج �أو الإجناب �أو �ساعون لبناء م�ستقبلهم املهني ،وبالتايل فاهتماماتهم التطوعية غالبا ما تكون
مرتبطة ارتباطا وثيقا ب�سعيهم لبناء م�ستقبلهم املهني .وه�ؤالء الأفراد يبحثون منطيا عن فر�ص تطوعية
نوبية ال تتطلب م�شاركة م�ستمرة بل جمرد التزامات تطوعية ق�صرية الأمد (.)Merrill, 2004
وه�ؤالء الأفراد غالبا ما يكونون �أكرث ارتياحا يف اخلدمة التطوعية من خالل �شبكات تطوعية
افرتا�ضية يقومون فيها بالتعاون مع موظفني عاملني ب�أجر ب�إدارة نظام تطوعي �إلكرتوين بحيث ال
تتجاوز خدمتهم التطوعية �أيام حمدودة �أو فرتات ق�صرية (�أي م�شاركة تطوعية نوبية) �ضمن م�رشوع
تطوعي حمدد .وت�سمح هذه ال�شبكات االفرتا�ضية للأفراد بالتوا�صل مع �آخرين من ذوي االهتمامات
املماثلة وكذلك با�ستك�شاف جمموعة متنوعة من الأن�شطة التطوعية ت�سمح لهم بالإ�سهام يف خدمة
املجتمع ب�شكل هادف ،ولكن بدون االلتزام مب�شاركة تطوعية طويلة الأمد.
ومع بدء ه�ؤالء الأفراد يف تكوين �أ�رس ،فغالبا ما تتحول اهتماماتهم التطوعية �إىل �أن�شطة تطوعية
ت�سمح للأ�رسة ب�أكملها باالنخراط التطوعي .وهذا االرتباط فيما بني اال�ستمتاع بامل�رشوعات التطوعية
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النوبية وبني االهتمام بالأ�رسة يجعل ه�ؤالء الأفراد مر�شحني مثاليني لفعاليات حت�سني املجتمع وجمع
التربعات للمنظمات التي تدعم �أن�شطة تهمهم وتهم �أطفالهم واملهام التي ميكن �إمتامها عن بعد.
�أما الأن�شطة التطوعية املنا�سبة جليل الألفية فقد ت�شمل ا�ستخدام وعيهم التكنولوجي و�/أو درايتهم
بو�سائط التوا�صل االجتماعي لدعم املنظمة التطوعية ،وهي مهام ت�سمح بالإبداع وتعرتف مبهارات
واهتمامات املتطوعني التكنولوجية ،كما تقدم يف ذات الوقت خدمة �رضورية للمنظمة .وه�ؤالء
املتطوعون يف �سن مثالية للعمل كمر�شدين �أو مدر�سني خ�صو�صيني �أو كمدربني لل�شبان ال�صغار .وهذه
الأن�شطة اخلدمية املبا�رشة غالبا ما تو�سع ال�شبكات االجتماعية وتتيح له�ؤالء املتطوعني فر�صة تطوير
مهارات توا�صل �إ�ضافية (.)McKee & McKee, 2008
ويف العديد من املجتمعات يكون الأفراد املنتمون لهذه املجموعة اجليلية مطالبني بامل�شاركة يف
اخلدمة املجتمعية �أو يف الأن�شطة التعليمية باملجتمع املحلي كجزء من برناجمهم التعليمي الر�سمي� ،سواء
كانوا يف املرحلة الإعدادية �أو الثانوية �أو اجلامعية ،وبالتايل فمن املهم لكل مدير للموارد التطوعية �أن
يفكر مليا يف اعتبارات الإ�رشاف واملالءمة ال�سنية للأن�شطة والتحديات املرتبطة باملوا�صالت واالنتقال
فيما يتعلق بهذه املجموعة اجليلية.
و�أخريا فقد جند �أطفال اليوم املنتمني للجيل «زد» �ضمن بع�ض املنظمات التطوعية .وهنا البد
�أن يكون االعتبار الأهم هو �سالمة املتطوع واملالءمة ال�سنية للن�شاط التطوعي .ومع ذلك فمن املهم
�أن ن�أخذ يف االعتبار �أي�ضا �أن غر�س روح اخلدمة التطوعية من �سن مبكرة ي�سهم يف تنمية ال�شعور
بامل�س�ؤولية والواجب وي�ؤدي �إىل االنخراط يف اخلدمة التطوعية على مدى العمر (Golombek,
 .)2006فه�ؤالء املتطوعون ال�صغار يف �سن ي�سمح لهم بزيارة النزالء يف دور رعاية امل�سنني وامل�ساعدة
يف جني املحا�صيل ال�صيفية وامل�شاركة يف احلمالت الب�سيطة جلمع التربعات ،وكذلك يف الفعاليات
واملهرجانات اخلريية .ومع ذلك ف�إيجاد �أن�شطة تطوعية منا�سبة لهذه الفئة العمرية رغم ما ميثله من
حتدي �إال �أنه جدير بالوقت امل�ستثمر؛ لأن ه�ؤالء الأطفال غالبا ما يعودون للمنظمة التطوعية كبالغني
وي�ستمرون يف خدمة الآخرين من خالل ن�شاطهم التطوعي.
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ملخص :النظر إلى الصورة األشمل
ينطوي التطور الإن�ساين من امليالد وحتى املمات على �سل�سلة معقدة ومت�شابكة من العنا�رص املادية
والإدراكية والوجدانية وهو ت�شابك ي�صبح �أكرث و�ضوحا عند حتليل املجموعات اجليلية بناء على �سنة
امليالد ،فهي معا على اختالف التوليفات والت�سل�سالت وال�سياقات ت�شكل خ�شبة امل�رسح الكربى
التي تتواىل فوقها م�شاهد الدراما التطوعية .ولذلك فبغ�ض النظر عن املرحلة العمرية للمتطوع و�/أو
املجموعة اجليلية يجب على �أي مدير للموارد التطوعية املوازنة بني احتياجات وقدرات املتطوعني
ك�أفراد من جهة وبني املهمة التطوعية املراد �إجنازها .وبالطبع ف�إن فهم موا�سم اخلدمة التطوعية يف
دورة احلياة الإن�سانية ،بالإ�ضافة للوعي بنقاط القوة والرغبات املتفردة لكل جمموعة من املجموعات
اجليلية ي�ؤهالن مدير املوارد التطوعية ب�شكل �أف�ضل لالختيار ال�سليم لأف�ضل املمثلني الذين �سي�ضمنون
جناح الدراما التطوعية ككل .ومن هذا املنطلق ميكن ملدير املوارد التطوعية �أن يفهم املو�ضوع ككل
من خالل فح�ص عنا�رصه �إال �أنه لن ي�ستطيع تقدير الأجزاء �إال بالنظر �إليها ككل مت�آزر ومع ذلك فيجب
على مدير املوارد التطوعية باعتباره خمرج ًا �أال ين�سى �إ�صدار التوجيهات امل�رسحية ،بحيث ي�ضمن
انخراط الطاقم التمثيلي يف الدراما التطوعية وا�ستفادة اجلمهور من اخلدمة التطوعية .وفيما يلي بع�ض
اال�سرتاتيجيات املحددة التي يجب �أخذها يف االعتبار:
قم بتعريف كل متطوع ب�أدوار من �سيعمل معهم لزيادة الوعي ،وهو ما �سي�ؤدي خللق قبول �أكرب فيما
بني املجموعات اجليلية املختلفة واملراحل احلياتية املتباينة ،وكذلك �إجراء تدريبات م�شرتكة مبا ي�سمح
للأفراد ب�إبراز ومناق�شة نقاط القوة وال�ضعف والقيم والعوامل امل�ؤثرة فيما بينهم ،بحيث يتجاوز
التوا�صل فيما بينهم اخلطوط الفا�صلة فيما بني املجموعات اجليلية والتفاهم فيما بني الأفراد الذين
ينتمون ملراحل حياتية متباينة.
جتنب االفرتا�ضات التنميطية املتعلقة باملجموعات اجليلية واملراحل احلياتية الأخرى .فهناك �أفراد
ينتمون للجيل التقليدي ومع ذلك فهم متميزون يف التكنولوجيا بكافة �أنواعها كما �أن هناك �أفراداً
ينتمون جليل الألفية يف�ضلون االنف�صال عن التكنولوجيا من وقت لآخر كما �إن هناك �أفراداً يف مرحلة
البلوغ املت�أخر يف�ضلون قيادة جمموعة لت�سلق ال�صخور ،وكذلك فهناك طالب جامعيون يف�ضلون
املهام غري اخللوية ،وبالتايل فالبد �أال ين�سى مدير املوارد التطوعية �أن كل متطوع فرد متفرد.
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تذكر �أنه ال يوجد حل واحد فقط للتحديات املتعلقة بالتوا�صل ( ،)Scheid, 2010وبالتايل فمن
ال�رضوري �أن يكون مدير املوارد التطوعية قادرا على التوا�صل بطرق متنوعة ،ويعر�ض جمموعة متنوعة
من الفر�ص التطوعية على الأفراد؛ ليختاروا منها ما يرونه �أكرث مالءمة لهم ،وبالتايل ف�إ�رشاك املتطوعني
يف ت�صميم ا�سرتاتيجيات التوا�صل ميكن �أن ي�ساعد على خلق نظام �أكرث فعالية ويعظم �إمكانيات
التوا�صل.
ال تخف من �إتاحة الفر�صة للمتطوعني املنتمني �إىل اجليل "�إك�س" �أو �إىل جيل الألفية ال�ستخدام
و�سائط التوا�صل االجتماعي لإبراز دور املنظمة �إعالميا .ويذكرنا الباحثان "كانرت" و"فاين"
(� )Kanter and Fine, 2010أنه حتى يف حالة الدعاية ال�سلبية ميكن مناق�شة املنتقدين للمنظمة
بحيث ميكن ت�صحيح �أي �سوء فهم للمنظمة والرتويج لر�سالتها .ولكن رغم �أن فكرة ا�ستطالع ر�أي
اجلمهور بدون معرفة حقيقية ملا قد يكون عليه هذا الر�أي ،مدعاة لأ�شد الهلع بالن�سبة للمتطوعني
�أو املوظفني املخ�رضمني املنتمني جليل "جونز" �أو جيل طفرة املواليد ف�إنها بالن�سبة للمنتمني �إىل اجليل
"�إك�س" �أو جيل الألفية طريقة لبدء حمادثة قد ت�ؤدي لتح�سني الو�ضع الإعالمي للمنظمة على املدى
الطويل ،ولذلك يجب على مدير املوارد التطوعية التغلب على خوف املتطوعني الأكرب �سنا من
التكنولوجيا وكذلك على قلة خربة املتطوعني الأ�صغر �سنا.
قيم �رضورة التم�سك ببع�ض ال�سيا�سات والإجراءات مثل قواعد الزي وجداول العمل القيا�سية ،مع
الإقرار ب�رضورة اتباع خطوط �إر�شادية عامة فيما يتعلق بال�سيا�سات �أو �إدارة املخاطر �أو الربوتوكوالت
عالية امل�ستوى .ومع ذلك جند �أنه يف بع�ض احلاالت قد يطالب مدير املوارد التطوعية املتطوعني
ب�سلوكيات معينة؛ لأن الأمور كانت تتم دائما بهذه الطريقة رغم �أن العديد من املتطوعني املنتمني
�إىل جيل الألفية وجيل "�إك�س" يرون �أن �إتاحة الفر�صة للإبداع واملرونة وال�سماح بارتداء الزي غري
الر�سمي جتعل املهام التطوعية �أكرث متعة وت�شويقا ،وهو ما �سي�ؤدي الرتفاع معدالت ا�ستبقاء املتطوعني
وزيادة عدد ال�ساعات التطوعية.
تذكر �أن املتطوعني الذين ي�شعرون �أنهم حمل تقدير و�أنهم يكلفون مبهام هادفة هم على الأرجح من
�سي�ستمرون يف التطوع بغ�ض النظر عن جمموعاتهم اجليلية �أو مراحلهم احلياتية .وبالتايل ف�إن التحدي
الذي يواجه مدير املوارد التطوعية هنا هو تخ�صي�ص وقت كايف لعمليات فرز وتكليف املتطوعني
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ل�ضمان التعرف على املهارات املتفردة لكل منهم وتكليف كل منهم باملهمة التي تتالءم مع تلك
املهارات.
اعمل قدر الإمكان على خلق بيئة عمل تطوعي ت�سمح باالختيار وتدعم املتطوعني ك�أفراد وذلك
من خالل التقليل من البريوقراطية ،وتق�صري الت�سل�سل القيادي ومنح املتطوعني �أكرب قدر من اال�ستقالل
الذاتي يف حدود املعقول ووفقا ملا هو م�سموح به داخل املنظومة .ونكرر هنا �أن هذه اال�سرتاتيجية
هي ا�سرتاتيجية عابرة للخطوط الفا�صلة بني الأجيال واملراحل املختلفة للتطور الإن�ساين.
تبنى �أ�سلوب ًا �شخ�صي ًا لإدارة املوارد التطوعية يرعى الإجناز الفردي ويحرتم كفاءة املتطوعني.
فالإدارة الفعالة للموارد التطوعية ترتكز على ربط الأفراد من ذوي القدرات املتفردة لإجناز املهام
التي مت ا�ستقطابهم لأدائها بغ�ض النظر عن فئاتهم العمرية �أو مراحلهم احلياتية �أو جمموعاتهم اجليلية.
ومدير املوارد التطوعية هو املثل الأعلى الذي يتبعه كل من يتعاملون مع املتطوعني يف املنظمة فيما
يتعلق بتحديد مواقع املتطوعني يف �إداراتهم �أو وحداتهم .ولذلك فكن قدوة وا�رضب لهم املثل يف
الثقة بتميز املتطوعني.
�إن التحدي احلقيقي الذي يواجه مديري املوارد التطوعية هو ح�شد كافة املجموعات اجليلية
للمجتمع الإن�ساين من الأ�صغر �سنا �إىل الأكرب �سنا؛ ال�ستغالل قدراتهم وتب�رصاتهم املتفردة يف التعامل
مع التحديات التي تواجه مواطنينا وجمتمعاتنا ( .)Safrit & Merrill, 1999وقد خل�ص الباحث
"بتنام" (� )Putnam, 2000إىل "�رضورة جتاوز الأمريكيني للهويات االجتماعية وال�سيا�سية واملهنية
والفردية ،للتوا�صل مع �أنا�س يختلفون متاما عنهم مع �إ�ضافة عاملي املرحلة احلياتية والهوية اجليلية فقط
لتقوية �أمريكا من خالل الروح التطوعية"
وهذه املهمة العمالقة ت�ستلزم ا�ستدعاء الرتاث الأمريكي يف فن "عمل الأحلفة" .فيجب على
مدير املوارد التطوعية الت�شبه ب�صانع الأحلفة ،فكما يختار �صانع الأحلفة قطع القما�ش الفردية املتفردة
من حيث الت�صميم واللون وامللم�س؛ لي�صنع منها حلافا تراثيا واحدا متنوع الت�صميمات والألوان
واملالم�س .فعلى مدير املوارد التطوعية �إدخال كافة املوا�سم اخلدمية الفردية واملجموعات اجليلية
داخل جتربة �إن�سانية واحدة .ومع ذلك فرغم �إن كل قطعة قما�ش يف اللحاف هي يف حد ذاتها عمل
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فني قيم ،ف�إن التحدي احلقيقي الذي يواجه �صانع الأحلفة الرتاثية يكمن يف توظيف كل قطعة من قطع
القما�ش املتفردة لإبراز جمال القطع املحيطة بها .وبالتايل ف�إن اجلمال احلقيقي للحاف الرتاثي النهائي
يكمن يف ت�آزر قطع القما�ش املتفردة �ضمن كيان واحد ،وبالتايل فعلينا كمديري املوارد التطوعية
االقتداء ب�صناع الأحلفة الرتاثية فن�صمم كيانا مرتابطا وجميال من املوا�سم اخلدمية املختلفة والقدرات
املتباينة للأفراد بحيث ي�سهم كل منها ويرتابط داخل ن�سيج احلياة.
مالحظات
ي�ستند هذا الف�صل على عمل بحثي �سابق �شارك يف ت�أليفه الباحث ر .ديل �سافريت عام  2001مع
الباحث �سكوت د� .شري والباحث جيفري ي كنج من جامعة والية �أوهايو ومن ثم فقد مت نقل مقاطع
معينة حرفيا بناء على ت�رصيح كتابي �صادر من املجلة الدولية لإدارة املتطوعني.
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الفصل الثالث :تجهيز المنظمة للمتطوعين
جيفري �إل .برودين ()Jeffrey L. Brudney, Phd
 -جامعة والية كليفالند

يحظى املتطوعون بدور حيوي يف �أن�شطة وخدمات مئات الآالف من امل�ؤ�س�سات احلكومية غري
الربحية .مع ازدياد الطلب على مثل هذا النوع من املنظمات ومع تراجع املوارد املالية املتاحة لها ،بات
ا�ستخدام املتطوعني �أكرث �أهمية� .إن الدرا�سات اال�ستق�صائية القومية التي �أجراها القطاع امل�ستقل ،وهو
ائتالف غري ربحي ي�ضم حوايل  600ع�ضو تنظيمي معني بتوثيق وا�ستك�شاف وتعزيز العمل اخلريي
والعمل التطوعي ،تو�ضح نطاق هذه الظاهرة امللحوظة .وفقًا لنتائج درا�سة ا�ستق�صائية قومية �أُجريت عام
 ،2001فقد تطوع  44%من البالغني فوق �سن  21مبا يعادل حوايل  83.9مليون �شخ�ص ،حيث تطوعوا
عام  2000لدى منظمة ر�سمية مبعدل � 3.6ساعة �أ�سبوعي ًا .ب�شكل �إجمايل� ،ساهم ه�ؤالء الأ�شخا�ص ب�أكرث
من  15.5مليار �ساعة ل�صالح املنظمات التي عملوا لديها ،مبا يعادل �أكرث من �ساعات عمل  9000موظف
يعملون بدوام كامل� .إذا كان على هذه امل�ؤ�س�سات �أن تدفع مقابل العمل املتربع به ،فقد ي�صل ما �ستدفعه
تلك امل�ؤ�س�سات �إىل ما يعادل  239.2مليار دوالر (.)Independent Sector, 2001
مل يعد القطاع امل�ستقل ُيجري الدرا�سات اال�ستق�صائية القومية عن العمل التطوعي .وحل�سن احلظ،
�أ�صبحت الدرا�سات اال�ستق�صائية ال�سنوية عن العمل التطوعي يف الواليات املتحدة متاحة بف�ضل �رشكة
اخلدمة املجتمعية والوطنية ،حيث �أن �رشكة اخلدمة املجتمعية والوطنية هي الراعي لدرا�سة ا�ستق�صائية
تكميلية �سنوية عن ال�سكان احلاليني والتي بد�أت يف �سبتمرب  ،2009حيث تت�ألف الدرا�سة من حوايل
� 60.000أ�رسة ،وت�سعي للح�صول على معلومات عن �سلوك املتطوعني من ال�سكان املدنيني غري
امل�ؤ�س�سيني يف البالد والذين تبلغ �أعمارهم  16عا ًما ف�أكرث .يتم تعريف املتطوعني :على �أنهم الأ�شخا�ص
الذين مل يتم دفع �أجر لهم مقابل العمل الذي يقومون به من خالل منظمة ما �أو ل�صاحلها (با�ستثناء ما يتم
دفعه من م�صاريف) .وفقًا لهذا التعريف ،تُظهر نتائج �آخر درا�سة ا�ستق�صائية (� )2009أن حوايل 63.4
مليون �شخ�ص �أو ما يعادل  26.8%من ال�سكان قد تطوعوا من خالل منظمة ما �أو ل�صاحلها ملرة واحدة
على الأقل ما بني �سبتمرب  2008و�سبتمرب  .)Bureau of Labor Statistics, 2010( 2009ال
ميكن حل التناق�ضات واالختالفات املوجودة يف منهجية ونتائج درا�سات القطاع امل�ستقل اال�ستق�صائية
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والدرا�سات اال�ستق�صائية ال�سكانية احلالية ب�شكل مبا�رش .وبغ�ض النظر عن تلك التناق�ضات ،كال النوعان
من الدرا�سات اال�ستق�صائية يوثق م�ستويات هائلة من التطوع يف الواليات املتحدة الأمريكية.
يكمن العامل الرئي�سي يف اال�ستفادة من املجموعة الهائلة من الطاقات واملواهب والنوايا احل�سنة
امللمو�سة يف هذه الإح�صائيات يف �إعداد املنظمة امل�ضيفة للأن�شطة التطوعية ،حيث اتخذ قادة العديد من
امل�ؤ�س�سات غري الربحية والعامة اخلطوات املنا�سبة لإقامة برنامج متطوعني �سليم .وبالتايل ،ي�ستفيد جميع
م�ؤ�س�ساتهم وعمال�ؤهم ومتطوعوهم من جراء ذلك .ومع ذلك ،ف�إن الربامج الأخرى التي تقوم على
غالبا
�أ�سا�س االفتقار �إىل املعرفة �أو اجلهد ال�رضوري ،لتوفري الأ�سا�س الأ�سا�سي مل�شاركة العمال بدون �أجر ً
ما ينتج عنها م�شكالت مثل :ا�ستخدام املتطوعني الغري جديرين بالثقة �أو التوظيف غري الفعال �أو ا�ستياء
لدى املوظفني مدفوعي الأجر �أو قد ين�ش�أ ما هو �أ�سو أ� من ذلك ،مثل :حل الربنامج �أو وجود ق�صور �أوىل
يف التخطيط ال�ستيعاب قوى عاملة غري تقليدية .يو�ضح هذا الف�صل �أنه مبجرد التفكري امل�سبق وااللتزام
مب�شاركة املتطوعني ،ميكن جتنب مثل هذه امل�شاكل.
يناق�ش هذا الف�صل اال�سرتاتيجيات التي ميكن للمنظمات ا�ستخدامها لو�ضع الأ�سا�س جلهد فعال
من جانب املتطوعني .ين�صب الرتكيز ب�شكل مبا�رش على املتطوعني يف اخلدمة �أو على الأ�شخا�ص الذين
ي�ساهمون بوقتهم مل�ساعدة �أ�شخا�ص �آخرين �أو على العمليات التي تقوم بها املنظمات امل�ضيفة للأن�شطة
التطوعية ،بد ًال من الرتكيز على املتطوعني يف و�ضع �سيا�سات املنظمات وهم املواطنون الذين يتولون
�أدوار حيوية بنف�س القدر يف جمال�س الإدارات �أو الهيئات اال�ست�شارية باملنظمات غري الربحية( .تناق�ش
الف�صول الأخرى يف هذا الكتاب املتطوعني يف و�ضع ال�سيا�سات).
تن�صح اال�سرتاتيجيات املعرو�ضة يف هذا الف�صل قادة امل�ؤ�س�سات مبا يلي:
و�ضع توقعات معقولة فيما يخ�ص املتطوعني.
و�ضع �أ�سا�س منطقي و�أهداف وا�ضحة لربنامج املتطوعني.
انخراط املوظفني العاملني ب�أجر يف ت�صميم الربنامج.
تنفيذ ترتيب هيكلي لت�سكني برنامج املتطوعني ودجمه يف املنظمة.
خلق منا�صب قيادية للقائمني على الربنامج.
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و�ضع �أو�صاف وظيفية للمهام التي يتعني على املتطوعني القيام بها.
ت�صميم �أنظمة ودعم لت�سهيل م�شاركة املواطنني و�إدارة برامج املتطوعني.

وضع توقعات معقولة فيما يخص المتطوعين :الموازنة بين فوائد
وتكاليف مشاركة المتطوعين
حتتاج قيادة �أي منظمة تعمل على ا�ستمالة املتطوعني �أو تفكر يف تقدميهم للمنظمة �إىل توقعات
واقعية فيما يتعلق مبا ميكن للعمال بدون �أجر حتقيقه ،بالإ�ضافة �إىل ما قد يواجهه ه�ؤالء العمال من
�صعوبات يف العمل .ال ي�ستطيع املتطوعون "�إنقاذ" املنظمة التي قد تعاين من م�شاكل �أخرى ،بل ميكن �أن
يت�سببوا فيما هو �أ�سو�أ طاملا ف�شلت املنظمة من البداية يف التخطيط مل�شاركتهم و�إدارتهم .وعلى الرغم من
توافر ح�سن النية لدى امل�ؤ�س�سات ،ف�إن امل�ؤ�س�سة التي توجه دعوة للمتطوعني من املواطنني دون مراعاة
املتطلبات الإ�ضافية التي تخ�ص التوجيه والتدريب والإدارة والتقييم ،ف�إنه �رسعان ما ترى امل�ؤ�س�سة زيادة
�أعبائها بد ًال من تخفيفها .ميكن القول ب�أنه بدون التجهيز الكايف قبل م�شاركة املتطوعني� ،ستواجه قيادة
املنظمات كارثة.
تتمثل اخلطوة الأوىل من و�ضع برنامج املتطوعني على �أ�س�س ثابتة يف و�ضع توقعات معقولة ونقلها
كل من الإجنازات والتحديات
للقائمني على املنظمة ،حيث ينبغي �أن يكون التقييم
�رصيحا عند تقييم ٍ
ً
املت�صورة يف الربنامج .البد و�أن يدرك �أع�ضاء املنظمة �أن هذا املورد ،مثل �أي مورد �آخر ،به خليط من
امل�ساوئ واملزايا.

المساوئ المحتملة من جراء مشاركة المتطوعين
تنق�سم العوائق املحتمل تعر�ض برنامج املتطوعني الناجح لها �إىل ثالث فئات عامة وهي :التمويل
غري الكايف للربنامج وامل�س�ؤوليات املحتملة للمتطوعني ب�صفتهم �أفراد عاملني والق�ضايا ال�سيا�سية �أو
العمالية التي قد تن�ش�أ مع املتطوعني.
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تمويل برنامج المتطوعين
تتمثل امل�شكلة الأوىل املحتملة يف متويل جهود املتطوعني امل�ستمرة .على الرغم من �أن العمل الذي
يتربع به املواطنون للم�ؤ�س�سات احلكومية وامل�ؤ�س�سات غري الربحية ال يتم مكاف�آتهم عليه نقديًا  -وهي
�إحدى نقاط القوة يف منهجية العمل � -إال �أن هيكل الدعم الالزم لال�ستخدام الفعال لهذه القوة العاملة
يتطلب موارد ونفقات .بالنظر �إىل املفاهيم ال�شائعة امل�ضللة التي ت�صور املتطوعني على �أنهم مورد
جماين ،قد ال تكون قيادة امل�ؤ�س�سة م�ستعدة مالي ًا �أو نف�سي ًا ل�ضمان ا�ستثمارات الربنامج ال�رضورية .على
�سبيل املثال� :إن �سداد نفقات املتطوعني املتعلقة بالعمل وت�أمينهم للحماية من امل�س�ؤولية وتوفري التوجيه
والتدريب وبدء حملة اال�ستقطاب كلها �أمور ت�ستلزم تكاليف ت�ضطلع بها املنظمة .هناك تكاليف �أخرى
تقريبا ب�سعر �أعلى والذي ينبغي
دائما
خفية وهي وقت املوظفني مدفوعي الأجر ،حيث ُيقدر وقتهم ً
ً
تكري�سه لإدارة وتنظيم املتطوعني� .أفاد ع�ضو يف اللجنة املنظمة للألعاب الأوملبية يف مدينة �سيدين
ب�أ�سرتاليا �أن متو�سط تكلفة ا�ستقطاب وتدريب متطوع جديد يف الألعاب الأوملبية لعام  2000كان
 700دوالر �أ�سرتايل (.)Hollway, 2001–2002

المتطوعون بصفتهم عما ًال
تتعلق املجموعة الثانية من ال�صعوبات املحتملة ب�أوجه الق�صور املت�صورة عن املتطوعني ب�صفتهم عاملني.
تنعي االنتقادات امل�ألوفة املتطوعني ب�ضعف العمل وم�ستويات عالية من التغيب والتحول عن العمل وعدم
املوثوقية يف الوفاء بالتزامات عملهم .يقت�ضي قرار البحث عن متطوعني وجود ما يكفي من املواطنني
امل�ستعدين للتطوع لتلبية متطلبات املنظمات التي ترغب يف العمل املنتج .مع تزايد اعتماد القطاعني العام
وغري الربحي على املتطوعني ،ف�إن ا�ستقطاب املتطوعني قد ي�شكل �أخطر عقبة �أمام هذا املنهجية ،بخالف
�أي م�س�ؤوليات مفرت�ضة للمتطوعني ب�صفتهم عاملني لدى املنظمة ( .)Brudney, 1990aوقد �أثبت
عمل املتطوعني ،يف بع�ض ميادين اخلدمة� ،صعوبة بالغة يف حتديد وتوظيف املوظفني الذين يتقا�ضون
رواتبهم ويتحولون �إىل �أفراد �أكرث �أهمية (.)Brudney & Duncombe, 1992
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القضايا السياسية والعمالية
قد ت�ؤدي برامج املتطوعني �إىل توترات �سيا�سية وعمالية تهدد بتقوي�ض فوائد هذه املنهجية ،على
دعما �ضعيفًا �أو ال يكاد ُيذكر
�سبيل املثال� :إذا قدم كبار امل�س�ؤولني التنظيميني �أو ر�ؤ�ساء وم�رشفو الأق�سام ً
لكل من املوظفني واملتطوعني حول الدور امل�رشوع وقيمة
للربنامج ،ف�إنهم بذلك يوجهون ر�سالة خاطئة ٍ
م�شاركة املواطنني .ميكن �أن ي�ؤدي االفتقار للدعم �إىل تفاقم خماوف املوظفني الذين يتقا�ضون رواتبهم
ويهدد قوة عالقات العمل الهامة لنجاح الربنامج وقد يثري اعرتا�ضات من جانب املوظفني النقابيني،
أي�ضا من حقيقة �أن ا�ستخدام املنظمة للمتطوعني قد ي�ؤجج بدون ق�صد
حيث قد يخ�شى املوظفون � ً
املفاهيم اخلاطئة ال�شائعة املتعلقة بعدد املوظفني ب�أجر والذين يلزم وجودهم للوفاء بالتزامات العمل،
ناهيك عن الت�أثري ال�سلبي على الأداء بكامل الفعالية.

الفوائد المحتملة من جراء مشاركة المتطوعين
على الرغم من وجود امل�شاكل املحتملة ،ميكن �أن توفر م�شاركة املتطوعني فوائد تعوي�ضية كبرية
للمنظمات العامة واملنظمات غري الربحية يف �أربعة جماالت �أ�سا�سية وهي :توفري يف التكلفة �أو فعالية
التكلفة ،وتو�سيع الكفاءة التنظيمية ،وحت�سني العالقات املجتمعية ،وتعزيز جودة اخلدمة.

توفير التكلفة أو فعالية التكلفة
يف القطاع العام على وجه اخل�صو�ص ،تركز فوائد /مزايا م�شاركة املتطوعني التي حتث على �أكرب
قدر من االهتمام على التوفري واملكا�سب املحتملة يف امليزانية ويف فعالية التكلفة .يف هذا النطاق ب�شكل
ونظرا لأن برنامج املتطوعني
خا�ص ،ينبغي على قادة املنظمة احلر�ص على عدم املبالغة يف التوقعات.
ً
ي�ستلزم نفقات خا�صة به ،كما متت مناق�شته ،ف�إن ال�شائعات القائلة� :إن هذا النهج ميكن �أن يعالج عجز
امليزانية تبدو مبالغًا فيها للغاية .يف الواقع� ،إذا مل يتم حتديد ما يجب توفريه وتطبيقه على كل بند من بنود
ميزانية امل�ؤ�س�سة ،ف�إن �إ�ضافة املتطوعني للمنظمة ميكن �أن تُزيد النفقات النقدية ب�شكل هام�شي.
ومع ذلك ،ف�إن برنامج املتطوعني جيد الت�صميم والإدارة يقدم مزايا اقت�صادية حمددة للمنظمات
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العامة واملنظمات غري الربحية� .إن التكلفة الإجمالية التي تقوم بها منظمة ما مل�شاركة املتطوعني ،مبا يف
ن�سبيا مقارنة مبا يتم دفعه للموظفني ب�أجر (مبا يف ذلك
ذلك نفقات دعم الربنامج ،هي نفقات ي�سرية ً
الأجور واملزايا وما �إىل ذلك) .على الرغم من �أن �إحالل املتطوعني حمل املوظفني ب�أجر لي�س ا�سرتاتيجية
�أخالقية �أو مو�صى بها ،ف�إنه ميكن للم�ؤ�س�سة من خالل �إ�ضافة متطوعني �إىل القوى العاملة احلالية زيادة
كمية �أو جودة اخلدمات التي تقدمها بحد �إنفاق ثابت �أو ميكنها احلد من النفقات الالزمة لتحقيق حجم
غالبا
معني اخلدمات ( .)Karn, 1982–1983, 1983على الرغم من �أن املهنيني املمار�سني ي�شريون ً
�إىل هذه امليزة على �أنها توفري يف التكاليف� ،إال �أن امل�صطلح الأكرث مالءمة يف هذا الو�ضع هو فعالية
التكلفة.

توسيع الكفاءة التنظيمية
امليزة الثانية من جراء م�شاركة املتطوعني هي �إمكانية زيادة قدرة /كفاءة امل�ؤ�س�سة .عند التطبيق ب�شكل
�إبداعي ،ف�إن العمالة واملهارات والطاقات التي يتربع بها املواطنون قد تعمل على متكني املنظمات من
تقدمي اخلدمات التي مل تكن ممكنة لوال ذلك .كذلك متكينها من زيادة م�ستوى �أو �أنواع اخلدمات
�أو الربامج املقدمة واحلفاظ على عمليات امل�ؤ�س�سة العادية يف فرتات الطوارئ و�أق�صى فرتات التحمل
جيدا
واختبار املبادرات �أو االبتكارات اجلديدة .بالإ�ضافة �إىل ذلكُ ،ي�سهل برنامج املتطوعني امل�صمم ً
ا�ستغال ًال �أكرث فعالية و�إنتاجية لوقت املوظفني مدفوعي الأجر :ميكن للمتطوعني �إعفاء مقدمي اخلدمات
املدربني تدريب ًا عالي ًا من املهام الروتينية ،مبا يتيح لهم الرتكيز على املهام وامل�س�ؤوليات التي ت�ؤهلهم
خلفيتهم املهنية وخرباتهم لتوليها ب�شكل �أف�ضل .بهذه الطريقةَ ،يزيد املتطوعون من القدرة التنظيمية
للقيام باملزيد يف ظل املوارد املتاحة.

تحسين العالقات المجتمعية
ميكن �أن يعود برنامج املتطوعني بفوائد كبرية �أي�ض ًا على املجتمع ،حيث ميكن مل�شاركة املواطنني
وعيا �أكرب لديهم
داخل امل�ؤ�س�سة �أن تبني املهارات الوظيفية واخلربة العملية للمتطوعني ،و�أن تعزز ً
بال�ضغوط والقيود التي تواجهها املنظمات اخلدمية و�أن تتح�سن العالقات مع املجتمع ب�شكل عام .يف
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القطاع العام� ،أثبت املتطوعون يف كثري من الأحيان �أنهم موهوبون يف الدفاع عن م�صالح امل�ؤ�س�سة و�أنهم
ي�ساعدون يف تعزيز املهام التنظيمية ونيل اعتمادات مالية متزايدة (على �سبيل املثال :برودين1990 :ب،
ماراندو"  ،1986والرتe.g., Brudney, 1990b; Marando, 1986Walter,( )1987 ،
 .)1987وقد وجدت �إحدى درا�سات برامج حمو الأمية يف كاليفورنيا �أن مديري املكتبات الذين
ا�ستقطبوا املتطوعني وا�ستخدموهم قد جنحوا يف ا�سرتاتيجيتهم؛ لتو�سيع قاعدة �أن�شطتهم وتطوير وتعزيز
الدعم ال�سيا�سي بني امل�س�ؤولني املنتخبني واملجتمع الأكرب وتعزيز م�صداقية وجاذبية برامج املكتبات
(� .)Walter, 1993إن م�شاركة املتطوعني تعر�ض طرقًا �إ�ضافية لتقوية الروابط مع املجتمع من خالل
�أن�شطة مثل :طلب امل�شورة والتوجيه من املواطنني امل�شاركني .يقول �أحد املتطوعني "املتطوعون يف
املقدمة يدركون ما يجري وهم �أكرث ا�ستعدا ًدا لإبالغك مبا هو مميز عما قد تف�ضل �سماعه" (Williams,
 .)1993, p. 11وكلما كانت الدعاية بارزة ،كانت الكوارث والنكبات وحاالت الطوارئ �أكرث
�شيوعا هو �أن املتطوعني يعي�شون بالقرب من املكان الذي
جذب ًا للمتطوعني من م�سافات بعيدة .والأكرث
ً
ي�ساهمون فيه بوقتهم ونتيجة لذلك ،ف�إنهم يتمتعون عاد ًة ببع�ض من الإملام باملوارد املحلية و�شبكات
امل�ساعدة الر�سمية وغري الر�سمية ،مبا ي�سهل وجودها يف متناول املنظمة واكت�شاف احلاالت يف املجتمع.

تحسين جودة الخدمة
أخريا ،تنطوي م�شاركة املتطوعني على �إمكانية رفع جودة اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سات غري الربحية
� ً
وامل�ؤ�س�سات العامة .قد يحدد ا�ستقطاب املتطوعني امل�ستهدفني املواطنني من ذوي املهارات املتخ�ص�صة
التي ال ميتلكها املوظفون (على �سبيل املثال :املهارات القانونية والكمبيوتر واملحا�سبة والهند�سة) الذين
ميكنهم حت�سني خدمات وبرامج امل�ؤ�س�سة ( .)McCurley, 2005بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجد العديد
من املتطوعني �أن التوا�صل ال�شخ�صي مع متلقي اخلدمة مفيد؛ يف الدرا�سات اال�ستق�صائية القومية ،كان
الدافع الذي يتم التعبري عنه ب�شكل متكرر للتطوع هو القيام ب�شيء مفيد مل�ساعدة الآخرين (على �سبيل
املثال :هودجكين�سون ،يت�سمان ،توبي & نوغا ،1992 :القطاع امل�ستقل . )2001 :وي�ساعد املتطوعون
نظرا
من خالل تكري�س اهتمام مف�صل لعمالء امل�ؤ�س�سات  -الوقت الذي ً
غالبا ما يفتقر �إليه املوظفون ً
مل�س�ؤولياتهم الأخرى  -على �إ�ضفاء الطابع ال�شخ�صي على تقدمي اخلدمات وتعزيزها .يدفع العديد من
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العلماء ب�أن املتطوعني ي�ساعدون يف �إ�ضفاء الطابع الإن�ساين على اخلدمات التنظيمية مبا مينح املنظمة مزيداً
من اجلودة الفردية وغري الر�سمية والتي ي�ؤدي �إىل احلفاظ على احرتام العميل لنف�سه وثقته الذاتية (على
�سبيل املثال :كالري ،1987 :نايلور ،1985 :واينربغ & واينربغe.g., Clary, 1987;( )1987 :
)Naylor, 1985; Wineburg & Wineburg, 1987

توقعات واقعية لمشاركة المتطوعين
كل من
من الناحية املثالية ،كانت الأبحاث قد ح�سمت منذ فرتة طويلة م�س�ألة مدى تكرار حتقيق ٍ
هذه الفوائد وامل�ساوئ من جانب قبل املنظمات التي ت�ضم متطوعني .عندما تتمتع القيادة التنظيمية بهذه
املعلومات ،ميكنها حينئذ �أن تتوقع ب�سهولة املخاطر والفوائد املحتملة من جراء املنهجية والتخطيط وفقًا
لذلك .ل�سوء احلظ ،حاول القليل جداً من الأبحاث الإجابة على هذا ال�س�ؤال وقامت بع�ض الدرا�سات
ب�شكل منهجي بتقييم �آثار م�شاركة املتطوعني عرب عينات كبرية ممثلة للمنظمات .يف عام  ،2003قام
"غازيل" & "برودين" ( )Gazley and Brudney, 2005ب�إجراء درا�سة ا�ستق�صائية عن حكومات
املدن واملقاطعات يف جورجيا فيما يتعلق مبمار�سات �إدارة املتطوعني ،ويف عام � ،2004أجرى املعهد
احل�رضي درا�سة ا�ستق�صائية حول نف�س املو�ضوع ،حيث مت �إجرا�ؤها على عينة منوذجية من 1753
م�ؤ�س�سة خريية على م�ستوى البالد ( .)Hager & Brudney, 2004ومن ثم ،ف�إن الدرا�سات
اال�ستق�صائية ت�شمل ك ً
ال من املنظمات العامة واملنظمات غري الربحية ،ونراجع نتائج هاتني الدرا�ستني
اال�ستق�صائيتني يف ال�شكل 1 - 3وال�شكل ( 2 - 3يف الإ�صدار الأول من هذا الدليل ،قمت بتحليل
البيانات امل�ستخل�صة من عينة وطنية من احلكومات املحلية يف منت�صف الثمانينيات (Duncombe,
 )1985واحلكومات املحلية يف جورجيا يف �أوائل الت�سعينيات ( .)Brudney, 1993هذه النتائج �أقل
حداثة ولكنها تقدم معلومات �أكرث تف�صي ً
ال عن املزايا وامل�ساوئ املت�صورة من جراء م�شاركة املتطوعني
جيدا).
عرب عينات كبرية وحمددة ً
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ال�شكل  :1-3امل�ساوئ املت�صورة من جراء م�شاركة املتطوعني يف تقدمي اخلدمات
2003
ا�ستطالع جورجيا
(العدد= )249 - 241

العيوب املحتملة

 2004اال�ستطالع القومي
للواليات املتحدة
(العدد= )1344 - 1271
م�شكلة كبرية

م�شكلة �صغرية

متويل الربنامج التطوعي
نق�ص متويل الربنامج التطوعي

49%

28%

32%

نق�ص العاملني يف تدريب املتطوعني على الإ�رشاف

43%

23%

34%

املتطوعون كعمال

احل�صول على عدد كايف
من الأفراد للتطوع

20%

24%

43%

عدم املوثوقية

8%

-

-

انعدام جودة العمل

3%

-

-

الغياب ،عدم املوثوقية ،العادات ال�سيئة يف العمل من
املتطوعني

-

6%

43%

امل�سائل ال�سيا�سية والعمال

املوظفون احلكوميون يعار�ضون املتطوعني

25%

-

-

يقوم املتطوعون ب�أعمال مدفوعة الأجر

4%

-

-

املعار�ضة من جانب املوظفني املدفوعني �أو من �أع�ضاء
املجل�س

-

3%

14%

يواجه املتطوعون م�شاكل �أكرث مما ينبغي

2%

-

-

الإجابات امل�شرتكة "�أوافق" و "�أوافق ب�شدة" على نطاق اخلم�س نقاط.
( )-ت�شري �إىل �أن العن�رص مل يكن م�شمولاً يف هذا اال�ستطالع.
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ال�شكل 2-3املزايا املت�صورة من جراء م�شاركة املتطوعني يف تقدمي اخلدمات
2003
ا�ستطالع جورجيا
(العدد= )249 - 241

املزايا املحتملة

 2004اال�ستطالع القومي
للواليات املتحدة
(العدد= )1344 - 1271
م�شكلة كبرية

م�شكلة �صغرية

وفورات التكاليف �أو فعالية التكاليف
وفورات التكاليف

89%

67%

26%

التو�سع �أو القدرة التنظيمية
القدرة على تقدمي خدمات مل تكن تقدمها

88%

60%

31%

زيادة املوظفني يف حاالت الطوارئ.

75%

-

-

حت�سينات العالقات يف املجتمع املحلي
زيادة دعم وبرامج املجتمع املحلي

85%

63%

33%

برنامج امل�شورة من املتطوعني

72%

-

-

عالقات �أكرث قوة مع املنظمات غري الربحية

81%

-

-

تعزيز جودة اخلدمة
حت�سني جودة اخلدمات والربامج

84%

68%

29%

االلتفات �إىل العمالء ب�صورة �أكرث تف�صيل

-

59%

35%

املهارات اخلا�صة التي ميتلكها املتطوعون

-

35%

43%

الإجابات امل�شرتكة "�أوافق" و "�أوافق ب�شدة" على نطاق اخلم�س نقاط.
( )-ت�شري �إىل �أن العن�رص مل يكن م�شمولاً يف هذا اال�ستطالع.
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السلبيات المتحققة
تقت�رص مقارنة هذه البيانات على حقيقة مفادها �أن العنا�رص املدرجة يف كال الدرا�ستني اال�ستق�صائيتني
ال تت�شابك مع بع�ضها البع�ض بقدر ما قد يرغب املرء وبالتايل ،تختلف مقايي�س اال�ستجابة .ومع ذلك،
تبدو النتائج الظاهرة عرب الدرا�سات اال�ستق�صائية قابلة للمقارنة فيما يتعلق بالتكاليف والفوائد /املزايا
املت�صورة من جراء م�شاركة املتطوعني يف تقدمي اخلدمات .كما يو�ضح ال�شكل  ،3-1ف�إن امل�ساوئ الأكرث
�شيوعا يف كلتا العينتني والتي �أبلغ عنها امل�س�ؤولون تتمثل يف نق�ص التمويل لربنامج املتطوعني� :أفاد 49٪
«عيبا» ويري  28٪من عينة املنظمات الوطنية
من امل�شاركني يف حكومة جورجيا �أن نق�ص التمويل ميثل ً
تقريبا
غري الربحية �أن التمويل مبثابة «م�شكلة كبرية» .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الن�سب املئوية نف�سها
ً
يف العينات املعنية ،وهي  43٪من عينة جورجيا («التي ت�شري �إىل امل�ساوئ») و 23٪من عينة الدرا�سة
اال�ستق�صائية للمنظمة الوطنية غري الربحية («التي ت�شري �إىل م�شكلة كبرية») ت�شري �إىل م�شكلة �أخرى
تتعلق باملوارد وهي نق�ص املوظفني لتدريب املتطوعني والإ�رشاف عليهم.
امل�شكلة التي مت مواجهتها بعد ذلك ب�شكل متكرر يف هذه البيانات هي م�شكلة «احل�صول على ما
يكفي من الأ�شخا�ص للعمل التطوعي» ،حيث �أ�شار �إىل هذه امل�شكلة ُخم�س عينة جورجيا (مبا يعادل
 )20٪وربع عينة الدرا�سة اال�ستق�صائية للمنظمات الوطنية غري الربحية (حوايل  .)24%متثل هذه النتائج
كبريا عن الدرا�سات اال�ستق�صائية الأخرى للمنظمات فيما يتعلق مب�شاركة املتطوعني والتي تُظهر
اختالف ًا ً
عمو ًما �أن اال�ستقطاب هو �أكرب عقبة �أمام �أي برنامج متطوعني قابل للتطبيق.

�إذا قدمت املنظمات يف هذه العينات �أي توجيه ،ف�إن �أوجه الق�صور التي تُن�سب �أحيانًا �إىل املتطوعني
تكرارا� .أ�شار( )8٪فقط من احلكومات يف عينة جورجيا �إىل «عدم الثقة»
ب�صفتهم عاملني تبدو �أقل
ً
يف املتطوعني ك�أفراد عاملني و�أ�شار(� )3٪إىل «نوعية العمل الرديئة» باعتبارها عيو ًبا يف منظماتهم .يف
العينة القومية ،ذكر ()6٪فقط من امل�شاركني �أن «التغيب �أو عدم املوثوقية �أو عادات العمل ال�سيئة لدى
املتطوعني» متثل «م�شكلة كبرية» ،على الرغم من و�صف جمموعة �أكرب بكثري ( )43٪لها ب�أنها «م�شكلة
�صغرية».
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تكرر حدوث �إحدى ال�صعوبات ال�سيا�سية والعمالية املرتبطة �أحيانًا مب�شاركة املتطوعني بني
احلكومات املحلية يف جورجيا :حيث ذكر ُربع العينة (� )25٪أنه «من �أحد امل�ساوئ» �أن «يتعر�ض
املوظفون العموميون للمتطوعني»� .شعر(� )4٪أن «املتطوعني م�ستبعدين الوظائف مدفوعة الأجر»
و�أ�شار (� )2٪إىل �أن «املتطوعني يف حد ذاتهم ميثلون م�شكلة �أكرب مما ي�ستحقون» .وعلى النقي�ض من
ذلك ،اعترب ( )3٪فقط من عينة املنظمات الوطنية غري الربحية «مقاومة من جانب املوظفني ب�أجر �أو
�أع�ضاء جمل�س الإدارة» ب�أنها «�أحد امل�ساوئ» التي يت�سبب فيها وجود متطوعني.

اإليجابيات المتحققة
يعر�ض ال�شكل  2.3نتائج الدرا�ستني اال�ستق�صائيتني املتعلقتني مبزايا م�شاركة املتطوعني .فيما يتعلق
انت�شارا �أقل بكثري
بالن�سب املئوية للم�شاركني يف الدرا�سة ،تُظهر املزايا /الفوائد املت�صورة انحرافًا �أو
ً
مما هو عليه احلال يف امل�ساوئ �أو امل�شكالت املت�صورة املو�ضحة يف ال�شكل ( 1.3با�ستثناء عن�رص واحد
�أ�شارت �إليه عينة املنظمة الوطنية غري الربحية وهو «املهارات املتخ�ص�صة التي ميتلكها املتطوعون» والتي
�شيوعا املت�صورة
حتتل مرتبة �أقل من اال�ستجابات الأخرى فيها مبعدل تكرار احلدوث)� .إن الفائدة الأكرث
ً
من جراء م�شاركة املتطوعني هي «توفري التكاليف» وذلك وفقًا ملا �أ�شار �إليه ( )89٪من امل�س�ؤولني يف
جورجيا كفائدة /ميزة ،حيث �أفاد ثلثا ( )67٪عينة املنظمات الوطنية غري الربحية ب�أنه مت حتقيق ذلك
(توفري التكاليف) �إىل «�إىل حد كبري» (وقال � 26٪آخرون� :إنه قد حتقق �إىل «حد قليل»).
كما �أ�شارت ن�سبة كبرية من امل�شاركني يف الدرا�سة �إىل الفائدة من املتطوعني يف تو�سيع قدرة
منظماتهم :حيث �أفاد ( )88٪من احلكومات املحلية يف جورجيا ب�أن املتطوعني قد ّ
مكنوها من تقدمي
خدمات مل يتمكنوا من تقدميها لوالهم وقال  6من كل  10من عينة املنظمات الوطنية غري الربحية (�أي
� :)60٪إن هذه الفائدة قد حتققت �إىل «حد كبري» (من � 31٪إىل «حد متو�سط») .وجد ثالثة �أرباع عينة
جورجيا (� )75٪أن املتطوعني �سمحوا ملنظماتهم بتو�سيع طاقم العمل يف حاالت الطوارئ (ال يوجد
بند مماثل لذلك يف الدرا�سة اال�ستق�صائية الوطنية).
ويبدو �أن م�شاركة املتطوعني يف هذه املنظمات لها ت�أثري �إيجابي على العالقات مع املجتمع ،حيث
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ذكر ( )85٪من امل�س�ؤولني املحليني يف جورجيا �أن م�شاركة املتطوعني �أدت �إىل زيادة الدعم العام
لرباجمهم وقال ( )63٪من عينة املنظمات الوطنية غري الربحية �أن هذه امليزة /الفائدة قد حتققت �إىل «حد
كبري» .ويف عينة جورجيا� ،أفاد ( )72٪من احلكومات املحلية ب�أنهم ا�ستفادوا من اال�ست�شارات املقدمة
للربنامج من املتطوعني .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�شارت ( )81٪من احلكومات املحلية يف جورجيا �إىل �أن
م�شاركة املتطوعني قد نتج عنها عالقات �أقوى مع املنظمات غري الربحية.
أي�ضا يف مزايا تتعلق بالتح�سينات املت�صورة يف جودة
وفقًا للم�شاركني يف الدرا�سة� ،ساهم املتطوعون � ً
اخلدمات� .أ�شارت ن�سبة كبرية من عينة جورجيا ( )84٪وكذلك ( )68٪من عينة املنظمات الوطنية
غري الربحية �إىل فائدة «حت�سني جودة اخلدمات والربامج» ،حيث �أفاد ( )59٪من عينة املنظمات الوطنية
غري الربحية ب�أن املتطوعني �سمحوا للم�ؤ�س�سات اخلريية بتكري�س اهتمام �أكرث تف�صي ً
ال لعمالء امل�ؤ�س�سات.
أخريا� ،أ�شار �أكرث من ثلث عينة املنظمات الوطنية غري الربحية (� )35٪إىل املهارات املتخ�ص�صة التي
� ً
يجلبها املتطوعون �إىل امل�ؤ�س�سة.

مزيج من اإليجابيات والسلبيات:
بالنظر �إىل نتائج هاتني الدرا�ستني الكبريتني و�أن �إحداهما تعتمد على عينة من برامج املتطوعني احلكومية
والأخرى على عينة وطنية من امل�ؤ�س�سات اخلريية ،ما الذي ميكن �أن تتوقع القيادة التنظيمية ب�شكل معقول �أن حتققه
منظمتهم من جراء امل�شاركة التطوعية؟ على الرغم من �أن نتائج معينة قد تختلف من منظمة �إىل �أخرى ،ف�إن النتائج
تدعم �أربعة ا�ستنتاجات:
 .1قد يتوقع قادة املنظمات �صعوبات كبرية جداً يف ت�أمني املوارد الالزمة لربنامج املتطوعني ،مبا
يف ذلك الدعم املايل ووقت املوظفني مدفوعي الأجر�( .أظهرت النتائج املعرو�ضة يف الإ�صدار ال�سابق
أي�ضا .قبل تقدمي املتطوعني
لهذا الف�صل �أن احل�صول على ت�أمني �ضد امل�س�ؤولية ميكن �أن ميثل م�شكلة � ً
جيدا ب�إجراء عملية �إدارة املخاطر لتحديد مدى مواجهة الإ�صابات �أو
للمنظمات ،تُن�صح املنظمات ً
الإجراءات القانونية وكذلك الطرق املمكنة لدرء مثل تلك الأ�رضار).
 .2وفق ًا لعينة احلكومات املحلية يف جورجيا ،ميكن للموظفني جمابهة املتطوعني .تلك املالحظة
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�أ�شار �إليها و�سجلها ربع امل�شاركني يف الدرا�سة ( .)25٪ومع ذلك ،ال يبدو �أن الق�ضايا ال�سيا�سية/
العمالية املحتملة الأخرى املذكورة يف ال�شكل  1.3متثل م�شكلة.
 .3ت�شري الفوائد املت�صورة املتحققة من جراء م�شاركة املتطوعني �إىل تباين �أقل بكثري من العيوب
داخل عينات حكومة جورجيا وعينات امل�ؤ�س�سات اخلريية الوطنية .بلغت ن�سبة امل�شاركني الذين �أ�شاروا
�إىل هذه الفوائد �إىل �أكرث من ( )70٪يف عينة جورجيا و�إىل �أكرث من ( )60٪يف عينة امل�ؤ�س�سات اخلريية
(با�ستثناء ما �أ�شاروا �إليه ب�ش�أن «املهارات املتخ�ص�صة التي ميتلكها املتطوعون» ،ح�سبما �أفاد ()35٪
منهم) .وت�شري هذه النتائج �إىل �أنه من املحتمل �أن جتني املنظمات فوائد من جراء م�شاركة املتطوعني يف
جماالت توفري التكاليف �أو فعالية التكلفة وتو�سيع الكفاءة التنظيمية وحت�سني العالقات املجتمعية وحت�سني
جودة اخلدمة .وعلى الرغم من احلاجة �إىل مزيد من البحث لت�أكيد مثل هذه اال�ستنتاجات ،ف�إن االت�ساق
يف الفوائد /املزايا امل�شار �إليها مقارنة بالتباين يف العيوب قد ي�شري �إىل �أن الفوائد املتوقعة من جراء م�شاركة
ن�سبيا ب�شكل عام و�أن العيوب �أكرث انح�صاراً  -مما يعني �أن املنظمات ميكن �أن تقوم
املتطوعني موثوقة ً
ب�أعمال �إيجابية لتجنب مثل هذه العيوب /امل�ساوئ �أو التخفيف من حدتها.
 .4يبدو �أن فوائد م�شاركة املتطوعني تفوق التكاليف وذلك وفق ًا ملا �أو�ضحته هذه النتائج
إقناعا يف ال�شكلني  1.3و  .2.3من امل�ؤكد �أن م�شاركة املواطنني يف تقدمي
و�أظهرته ب�شكل �أكرث � ً
اخلدمات لها قيود معينة وهناك من يعار�ضها ،ولكن يبدو �أن ظهور تلك العوائق وتكررها �أقل بكثري
من الفوائد املتوقعة .تعزز هذا التف�سري وجود ت�شابه كبري يف نتائج الدرا�ستني اال�ستق�صائيتني لدى
عينات خمتلفة (منظمات عامة ومنظمات غري ربحية) ،وكذلك وجود عنا�رص وظروف زمنية .ومع
ونظرا لأن الفوائد املحتملة من جراء م�شاركة املتطوعني ال تتحقق ب�شكل كلى .ونظراً لأن
ذلك
ً
امل�ساوئ قد حتدث يف بع�ض الأحيان ،ف�إنه ينبغي على قادة املنظمات و�ضع خطة عمل مثالية تنطوي
على مزيج من احتماالت الفوائد والعيوب .وللبدء يف ذلك ،على قادة املنظمات و�ضع �أ�سا�س منطقي
مقنع لربنامج املتطوعني.

159

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح

تحديد األساس المنطقي واألهداف لبرنامج المتطوعين :جعل مشاركة
المتطوعين مطلب ًا:
قد تكون �إحدى املنظمات غري الربحية حري�صة على وجود مدخالت وابتكار جديدة ومتحم�سة
للم�ساهمة املحتملة للمواطنني .وبغ�ض النظر عن مدى ثقلها �أو مدى تقيد مواردها الب�رشية واملالية ،ف�إنه
ينبغي على تلك املنظمة �أال تبد أ� يف بذل جهودها لدمج املتطوعني باملنظمة باال�ستقطاب �أو التعيني .يف
الواقع ،و�ضعت «�سوزان جيه �إلي�س» ( )Ellis, 1994عنون ًا للف�صل التمهيدي من كتابها حول هذا
املو�ضوع وهو «اخلطوة الثالثة هي التوظيف» .تتمثل اخلطوة الأوىل التي مت تناولها يف هذا الق�سم:
يف حتديد �سبب رغبة املنظمة يف املتطوعني .واخلطوة الثانية الذي متت مناق�شتها يف ق�سم الحق هي:
التخطيط ملهام عمل متثل ّقيمة لهم ( .)Ellis, 1994, pp. 5-6قبل �أن تكون امل�ؤ�س�سة جاهزة لبدء
ا�ستقطاب وتعيني املتطوعني ،عليها �أن ت�ضع الأ�سا�س مل�شاركتهم امل�ستمرة.
يرتكز �أ�سا�س �أي برنامج متطوعني ناجح على اعتبارات جادة ت�ضعها امل�ؤ�س�سة ك�أ�سا�س منطقي
مل�شاركة املواطنني وو�ضع فل�سفة �أو �سيا�سة لتوجيه هذه اجلهود ،حيث ينبغي على املنظمة حتديد الدافع
من �إدخال م�شاركني جدد يف املنظمة .ميكن تق�سيم الدوافع الأ�سا�سية �إىل فئتني رئي�سيتني وهما :الدوافع
االقت�صادية والدوافع غري االقت�صادية.

الدوافع االقتصادية:
وفق ًا لل�شكل  ،2.3ي�ساعد املتطوعون املنظمات يف حتقيق جمموعة متنوعة من الأهداف .وخالل
فرتات التق�شف املايل على وجه اخل�صو�ص ،قد يقوم كبار امل�س�ؤولني باملنظمة ب�إ�صالحات وتوفري يف
التكاليف ب�شكل �ضيق للغاية ك�أ�سا�س منطقي مل�شاركة املتطوعني .وكما �أ�سلفنا ،ف�إن هذه التطلعات لدى
املنظمات خادعة وذلك ل�سببني� .أو ًال :على الرغم من �إمكانية التربع من جانب املتطوعني بالعمل،
ف�إن برنامج املتطوعني يتطلب نفقات لال�ستقطاب والتوجيه والتدريب والت�أمني واملقابل املادي واملواد
ثانيا :لكي يتمكن املتطوعون من �إحداث توفري يف التكاليف ،ينبغي عمل تخفي�ضات
وغريها من البنودً .
يف ميزانية الوكالة� .إذا جاءت التخفي�ضات على ح�ساب املوظفني الذين يتقا�ضون رواتبهم ،ف�إن النتائج
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�ستكون م�ؤ�سفة وميكن التنب�ؤ بها يف �شكل ا�ستياء وجحد لديهم مبا ي�ؤدي �إىل تقوي�ض مبادرات املتطوعني
كما يف املا�ضي.
�أما من حيث املنظور االقت�صادي ،ف�إن ما يقدمه املتطوعون ملنظمة ما هو القدرة على حتقيق ا�ستخدام
ن�سبيا
�أكرث �إنتاجية للأموال والطاقات ال�شخ�صية املوجودة لدى املنظمة .من خالل ا�ستثمار �صغري
ً
للموارد ،قد يكون لدى املتطوعني �إمكانية زيادة نوع وم�ستوى وجودة اخلدمات التي ميكن للم�ؤ�س�سة
تقدميها للعمالء وت�سهيل عمل املوظفني العاملني ب�أجر .على الرغم من عدم توفري تكاليف يف هذه احلالة
مقارنة مبا يقدمه املتطوعون من حت�سينات للعائد على ما تنفقه امل�ؤ�س�سة ،ف�إن املتطوعني يعملون على
التو�سع يف املوارد املتاحة للمنظمة لتلبية االحتياجات امللحة للم�ساعدة واخلدمات.

الدوافع غير االقتصادية
أي�ضا �إىل حث برنامج املتطوعني للم�ضي قدم ًا لتحقيق �أهدافه.
قد ت�ؤدي الدوافع غري االقت�صادية � ً
قد تقوم قيادة �إحدى املنظمات غري الربحية با�ستقطاب املتطوعني؛ لإدخال ُبعد االلتزام واالهتمام
ب�شكل �أكرث حيوية يف عالقاتها مع العمالء� ،أو ملعرفة املزيد عن املجتمع وتوطيد الروابط مع املواطنني
وحتفيز التغذية الراجعة وامل�شورة املفيدة وتعزيز الوعي العام والدعم .وقد تبحث م�ؤ�س�سة ما عن
متطوعني لتحديد العمالء الذين يتعذر الو�صول �إليهم من خالل القنوات التنظيمية العادية والو�صول
�إليهم ب�شكل �سهل .وبالتايل ،وقد تكون هناك حاجة �إىل املتطوعني لتوفري املهارات املهنية ،مثل:
برامج احلا�سوب �أو اال�ست�شارات القانونية �أو اخلربة املحا�سبية والتي ال ميتلكها املوظفون العاملون
ب�أجر ،وقد يكون الغر�ض من ذلك تزويد املنظمة مبوظفني لربنامج حمكوم عليه بالتق�شف املايل �أو
للتو�سع يف اخلدمات لت�شمل قاعدة �أو�سع من العمالء �أو تطوير الربامج �أو تقدمي م�ساعدة �أخرى،
منطقي �آخر ال�ستقطاب
�سببب
حيث �أن تعزيز اال�ستجابة ملجموعات العمالء واملجتمع الأكرب؛ مبثابة
ٍ
ٍ
املتطوعني.
أي�ضا ب�سمعة ح�سنة للنجاح يف طلب التربعات يف �سبيل الق�ضايا ول�صالح
يتمتع املتطوعون � ً
نظرا لأن اجلمهور يعتربهم حمايدين طاملا هم م�شاركون خمل�صون غري م�ستفيدين ب�شكل مبا�رش
املنظماتً .
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كثريا ما ت�ستقطب املواطنني لهذا الغر�ض .يف درا�سة
من امل�ساهمات النقدية �أو العينية ،ف�إن امل�ؤ�س�سات ً
ا�ستق�صائية وطنية �أُجريت عام � ،1989أ�شار حوايل ن�صف املتطوعني (حوايل � )48٪إىل مهام م�سندة
�إليهم جلمع التربعات كما �أ�شار «هودجكين�سون و�آخرون» (Hodgkinson et al., 1992, p.
 .)46وتُ�شري الأبحاث اال�ستق�صائية التي �أجريت م�ؤخراً على املتطوعني �إىل �أن جمع التربعات احتل
املرتبة الأوىل من حيث تكرار ذكرها كمهمة للمتطوعني يف الدرا�سات اال�ستق�صائية التي �أُجريت يف
عامي ( 1996 & 1994ارتبطت التربعات يف عام  1994مب�ساعدة كبار ال�سن �أو املعاقني �أو متلقي
اخلدمات االجتماعية �أو امل�رشدين الذين لي�سوا جز ًءا من منظمة �أو املجموعة) ح�سبما �أ�شارت ن�سب
ب�سيطة ( 4.8٪ & 7.3٪على التوايل) .ومن املحتمل �أن يكون ذلك ب�سبب االختالفات يف �صياغة
الأ�سئلة (هودجكين�سون & ويتزمان) (.)Hodgkinson & Weitzman, 1996 p. 34

األساس المنطقي لمشاركة المتطوعين
�إن قائمة الأغرا�ض املحتملة من و�ضع برنامج متطوعني واملحافظة عليه هي دليل قائمة طويلة
مف�صلة وهي مبثابة دليل على حيوية هذا النهج .لدى كل م�ؤ�س�سة �أ�سباب خمتلفة �إىل حد ما وينبغي �إ�ضفاء
الطابع الر�سمي عليها يف بيان عام عن ال�سيا�سة �أو الفل�سفة؛ وذلك لغر�ض توجيه م�شاركة املتطوعني.
وعلى الرغم من عدم �إمكانية تطبيق �أي �أ�سا�س منطقي موحد على جميع املنظمات ،فهناك بع�ض الأمثلة
املفيدة لهذه البيانات يف ال�شكل  .3.3جتمع املنظمات عاد ًة بني العديد من هذه البيانات يف �سيا�ستها �أو
فل�سفتها ب�ش�أن م�شاركة املتطوعني.
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ال�شكل � 3-3أمثلة على بيانات الفل�سفة التنظيمية التي توجه م�شاركة املتطوعني
ترحب هذه امل�ؤ�س�سة باملتطوعني؛ لتوفري اللم�سة الإن�سانية والكرامة الفردية يف جميع
التعامالت مع العمالء.
يعمل املتطوعون على تو�سيع موارد امل�ؤ�س�سة خلدمة قاعدة �أو�سع من العمالء.
أي�ضا؛ جلعل عمل املوظفني
تبحث هذه امل�ؤ�س�سة عن متطوعني لي�س فقط لتعزيز مهمتنا ولكن � ً
العاملني ب�أجر �أكرث �إنتاجية.
ميثل املتطوعون هذه املنظمة يف املجتمع.
حترتم هذه امل�ؤ�س�سة املتطوعني؛ نظراً للعمل الذي ي�ؤدونه بالإ�ضافة �إىل الن�صائح والإر�شادات
التي يقدمونها.
يجلب املتطوعون مهارات مميزة لهذه املنظمة ،والتي لن تلك تتمكن املنظمة من امل�ضي قدم ًا بدونها.
ي�ساعد املتطوعون هذه املنظمة على �أداء وظيفتها بكفاءة وجودة وود �أكرب.
فيما يلي بيان �رصيح للأهداف يدفع بثالثة مكونات مهمة لت�صميم الربنامج وت�شغيله:
 .1البدء بتحديد �أنواع وظائف املتطوعني املطلوبة وعدد الأ�شخا�ص املطلوبني ل�شغل هذه الأدوار.
هذه املعلومات هي جوهر اال�ستقطاب النهائي للمتطوعني وتدريبهم.
 .2امل�ساعدة يف حتديد الأهداف امللمو�سة التي ميكن تقييم الربنامج على �أ�سا�سها مبجرد ت�شغيله .توفر
نتائج التقييم معطيات �أ�سا�سية لتعزيز الربنامج وحت�سينه.
 .3ميكن �أن ي�ساعد بيان الفل�سفة الكامنة وراء م�شاركة املتطوعني والأهداف املحددة املن�شودة من
خالل هذه ال�صورة من امل�شاركة ،يف التخفيف من املخاوف املحتملة من جانب املوظفني الذين
رواتبا قد ي�شاركهم فيها امل�شاركون اجلدد بامتيازات مهنية �أو التخفيف من حدة تهديد الأمن
يتقا�ضون
ً
الوظيفي .رمبا يكون ال�شيء الوحيد املدمر ملهمة برنامج املتطوعني  -مثل املوظفني العاملني ب�أجر الذين
يت�ساءلون عن الأ�سباب «احلقيقية» مل�شاركة املتطوعني  -هو �أن املواطنني �أنف�سهم لديهم �شكوك مماثلة
ب�ش�أن هدفهم «احلقيقي» جتاه املنظمة .ميكن �أن ي�ؤدي تو�ضيح �أهداف امل�ساعدة التطوعية عاد ًة �إىل احلد
من التخمينات ال�سلبية والبدء يف بناء �شعور مبلكية الربنامج من جانب املوظفني (ومعهم املتطوعون)
وخا�ص ًة �إذا مت ت�ضمني املوظفني ب�أجر يف التخطيط لربنامج املتطوعني.
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مشاركة الموظفين العاملين بأجر في تصميم برنامج المتطوعين:
تمهيد الطريق نحو الفعالية
يف معظم املنظمات ،يحتاج ت�صميم وتنفيذ برنامج املتطوعني �إىل تغيريات يف املمار�سات والأعمال
الروتينية العادية .على �سبيل املثال :ينبغي �إيجاد �أموال ،وينبغي االلتزام باجلهود املبذولة والروابط التي
مت ت�أ�سي�سها لدمج الربنامج يف املنظمة (انظر الق�سم اخلا�ص بــ «ت�سكني برنامج املتطوعني :دمج برنامج
املتطوعني يف املنظمة» ،املوجود الحقًا يف هذا الف�صل) ،واملنا�صب الوظيفية ،وعالقات العمل املعدلة،
ونظرا لأن هذه التغيريات طموحة
وو�ضع ال�سيا�سات واعتمادها؛ ال�ستيعاب امل�شاركني من املواطنني.
ً
وتتطلب �إذنًا من �أولئك املوجودين يف امل�ستويات العليا من الهيكل الوظيفي باملنظمة ،ف�إن م�شاركة
كبار امل�س�ؤولني ودعمهم �أمر بالغ الأهمية لو�ضع برنامج املتطوعني وحيويته (على �سبيل املثال� ،إلي�س،
.)Ellis, 1996( )1996

دورا ً
ن�شطا يف حتديد املهمة
هذه املجموعة من كبار امل�س�ؤولني لي�ست الوحيدة التي ينبغي �أن تلعب ً
والفل�سفة والإجراءات التي حتكم وتنظم جهود املتطوعني ،بل ينبغي م�شاركة املوظفني الذين يتقا�ضون
رواتبهم يف تخطيط الربنامج وتنفيذه طاملا كانوا معروفني بالفعل للم�ؤ�س�سة �أو ميكن حتديدهم (برودين،
.)Brudney, 1990( )1990

مشاركة الموظفين العاملين بأجر
يتمثل �أحد املحاور يف جمال التطوير التنظيمي يف ت�ضمني الأفراد �أو املجموعات الذين �سيت�أثرون
ب�سيا�سة �أو برنامج جديد (�أ�صحاب امل�صلحة) يف ت�صميم و�إجناز مثل هذه ال�سيا�سة �أو هذا الربنامج،
حيث ت�ضيف م�شاركتهم الكثري �إىل القاعدة املعرفية ل�صياغة ال�سيا�سة وتغر�س �شعور لديهم مبلكية
الربنامج وااللتزام الأ�سا�سي لل�سعي نحو قبول الربنامج للإبداع فيه.
ونظرا لأن دمج املتطوعني يف م�ؤ�س�سة ما ميكن �أن يفر�ض تغيريات جذرية يف الوظائف وعالقات
ً
العمل لدى املوظفني ،ف�إن م�شاركة املوظفني العاملني ب�أجر لها �أهمية خا�صة ،حيث تعترب م�شاركة
أمرا
االحتياجات ووجهات النظر واملعلومات بني قيادة امل�ؤ�س�سة واملوظفني واملتطوعني املحتملني � ً
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حموريًا .يعمل الطرفان يف عملية التخطيط امل�شرتك على التغلب على اخلالفات والتو�صل �إىل اتفاق
حول كيفية ت�صميم برنامج املتطوعني وتنظيمه و�إدارته ب�شكل �أكرث فاعلية ملتابعة مهمته و�أهدافه .ت�ساعد
م�شاركة املوظفني مدفوعي الأجر يف التخفيف من �أي خماوف قد تكون لديهم ب�ش�أن املبادرات التطوعية
و�آثارها على عمالء امل�ؤ�س�سة �أو مكان العمل.
�إذا كان للموظفني وكيل �أو نقابة خمت�صة بالتفاو�ض ب�ش�أن حقوقهم ،ينبغي ت�ضمني ممثليهم يف هذه
املناق�شات .وقد ت�ؤدي م�شاركة النقابات �إىل تعقيد العملية ولكنها مع ذلك ال غنى عنها .كما قد تك�شف
الأحداث فيما بعد �أنه بد ًال من معار�ضة م�شاركة املتطوعني ب�شكل قاطع ،قد ترغب النقابات ب�سهولة
يف تر�سيم حدود العمل ب�أجر مقابل العمل غري املدفوع له .ففي �إحدى الدرا�سات القليلة التي ت�ساءلت
مديرا لربامج املتطوعني
ب�شكل خا�ص عن دور النقابات ،مل ي�رش �أي �شخ�ص (يف عينة مكونة من ً 250
يف حكومات املدن واملقاطعات يف جورجيا) �إىل «اعرتا�ضات النقابات على م�شاركة املتطوعني»
باعتبارها عيب ًا ملمو�س ًا يف م�شاركة املتطوعني (برودين ،)Brudney, 1993( )1993 ،على الرغم
من �أن جورجيا دولة ذات متثيل نقابي منخف�ض ،لكن النتيجة ال تزال مثرية للقلق.
ويتمثل الهدف الرئي�سي من اجتماعات ومناق�شات التخطيط امل�شرتكة يف و�ضع ال�سيا�سات
والإجراءات التي حتكم وتنظم م�شاركة املتطوعني والتي يتم اعتمادها من قبل جميع الأطراف .وينبغي
�أن تتناول هذه املبادئ التوجيهية اجلوانب الرئي�سية من برنامج املتطوعني وال�سلوكيات املتعلقة بالعمل.
وفيما يلي قائمة بهذه املجاالت ،حيث ينبغي �أن تكون هذه املعلومات متاحة ب�سهولة يف كتيب �أو دليل
يتم توزيعه على جميع املتطوعني واملوظفني.

جوانب برنامج المتطوعين التي ينبغي تناولها في سياسة المؤسسة
�إجراءات التطبيق.
تقدمي التوجيه والتدريب.
فرتة جتربة ال�سيا�سة للموافقة عليها والو�ضع الن�شط لها.
احلقوق واملعايري العامة لل�سلوك.
�إ�سناد املهام و�إعادة التكليف.
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احل�ضور والتغيب.
مراجعة الأداء.
الفوائد.
�إجراءات التظلم.
متطلبات حفظ ال�سجالت ،مبا يف ذلك متطلبات ال�رسية.
�سداد امل�صاريف املتعلقة بالعمل.
ا�ستخدام معدات ومرافق امل�ؤ�س�سة ،مبا يف ذلك �رشوط الو�صول �إىل �شبكة الإنرتانت اخلا�صة باملنظمة.
الإ�رشاف واال�ستبقاء للمتطوعني.

مالحظة :ملزيد من املراجعة ب�شكل �أكرث تف�صي ً
ال عن �سيا�سة امل�ؤ�س�سة وعن احلاجة �إىل ت�ضمينها يف
دليل املتطوعني باملنظمة ،يرجى االطالع على الف�صل ( 12التوا�صل مع املتطوعني واملوظفني).

على الرغم من �أن بع�ض املراقبني قد ي�شككون يف احلاجة �إىل املعايري املن�شورة عن ال�سلوك التنظيمي
باعتبارها معادية �إىل حد ما لروح امل�ساعدة املقدمة جمانًا ،ف�إن هذه اخلطوة تعد خطوة �إيجابية للم�ؤ�س�سة
وللمتطوعني �أي�ض ًا .يف �إحدى الدرا�سات ،كان لدى املنظمات التي وزعت على املواطنني امل�شاركني
دفاتر املالحظات جنب ًا �إىل جنب مع جميع ال�سيا�سات املكتوبة والأو�صاف الوظيفية الر�سمية وكتيبات
التدريب� ،أدنى معدالت النتقال وتقلب املتطوعني .وعلى النقي�ض من ذلك ،ف�إن املنظمة التي ف�شلت
يف تقدمي � ٍّأي من هذه املعلومات �شهدت �أعلى معدل انتقال وتقلب للمتطوعني (Pearce, 1978,
� .))pp. 276-277إن و�ضوح ال�سيا�سات ُيظهر �أن امل�ؤ�س�سة ت�أخذ م�شاركة املتطوعني على حممل
اجلد وتقدر م�ساهمتهم يف مهمة املنظمة و�أهدافها وتعمل على احلفاظ على عالقات عمل تعاونية
معهم .وعلى نف�س القدر من الأهمية ،ت�ساعد التوجيهات والإر�شادات الر�سمية ب�شكل كبري يف �إبعاد
التع�سف بعيداً عن توجيه املتطوعني ،وت�ساعد كذلك يف نزع فتيل اخلالفات املحتملة والتعامل مع
مواقف امل�شاكل يف العمل وحماية حقوق املتطوعني والإدارة من �أجل نتائج مت�سقة.

تمكين المتطوعين
ونظرا لأن املتطوعني قد ال يكونون معروفني للم�ؤ�س�سة قبل بدء الربنامج ،فقد تفوتهم املناق�شات
ً
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الأولية املتعلقة بتخطيط الربنامج وت�صميمه وتنفيذه .ومبجرد �إطالق برنامج املتطوعني والبدء يف تفعيله،
ينبغي �أن يكون له�ؤالء املتطوعني مدخالت بعينها يف القرارات التي ت�ؤثر على الربنامج .وكما هو احلال
مع املوظفني ب�أجر ،ف�إنه من املرجح �أن يقبل املواطنون وي�صادقوا على ال�سيا�سات والربامج التنظيمية،
و�أن يعملوا على �إنتاج مدخالت مفيدة فيما يتعلق بهم طاملا كانوا يتمتعون ب�سهولة الو�صول �إىل عملية
�صنع القرار .امل�شاركة هي مفتاح متكني املتطوعني .ي�شري امل�صطلح �إىل امل�شاركة احلقيقية يف امل�س�ؤولية
مع املواطنني امل�شاركني عن برنامج املتطوعني ،وي�شري كذلك �إىل املزيد من اال�ستماع بانتباه لأفكار
املتطوعني وتف�ضيالتهم واعرتاف املنظمة بالوقت واملهارات والقيمة املقدمة لها من جانب املتطوعني
من خالل هذا النهجُ .يعتقد �أن التمكني ي�ؤدي �إىل زيادة ال�شعور بااللتزام ال�شخ�صي والوالء لربنامج
املتطوعني من قبل امل�شاركني وبالتايل زيادة االحتفاظ به�ؤالء املتطوعني وزيادة فعاليتهم (Naylor,
.)1985; Scheier, 1988–1989

تسكين برنامج المتطوعين :دمج مشاركة المتطوعين في المنظمة
لكي يتم تقدير وحتقيق فوائد م�شاركة املتطوعني ب�شكل كامل من جانب املنظمة ،البد من ربط
برنامج املتطوعني بهيكل امل�ؤ�س�سة .قد تكون املنظمة غري الربحية قادرة على ا�ستيعاب عدد قليل من
املتطوعني ب�شكل غري ر�سمي �أو ب�صورة عر�ضية على �أ�سا�س كل حالة على حدة ،بحيث يتم ا�ستيعابهم
واالهتمام بهم كلما كان هناك طلب عليهم .ومع ذلك ،ف�إن دمج عدد �أكرب من املتطوعني يف عالقة عمل
م�ستمرة يتطلب تعديالت يف الهيكل التنظيمي .ميكن للم�ؤ�س�سات غري الربحية االختيار من بني العديد
من النماذج الهيكلية البديلة لهذا الغر�ض وفقًا الحتياجاتها .ومن �أجل زيادة ال�شمولية ،ت�شمل هذه
الرتتيبات جهود املتطوعني ح�سب الظروف� ،أو ا�ستقطاب املتطوعني من قبل منظمة خارجية تتعامل مع
امل�ؤ�س�سة امل�س�ؤولة عن الإدارة� ،أو تطبيق المركزية الربنامج على �إدارات الت�شغيل �أو نهج مركزي .يقدم
كل خيار من هذه اخليارات قائمة مميزة من املزايا /الفوائد والعيوب /امل�ساوئ.

جهود المتطوعين حسب الظروف
قد تظهر احلاجة جلهود املتطوعني ب�شكل عفوي وح�سب الظروف؛ لتلبية املتطلبات التي تواجه
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املنظمة ،تكون تلك اجلهود ب�شكل خا�ص على �أ�سا�س ق�صري املدى .وعاد ًة ما يكون املواطنون املتحم�سون
مل�شاركة جتاربهم ال�سابقة ومعلوماتهم العامة وتدريبهم ومهاراتهم واهتماماتهم مع املنظمات التي ميكن
�أن ت�ستفيد منها ،هم احلافز ،ورمبا يكون ال�ضغط املايل الذي ي�ضع امل�ؤ�س�سة �أمام خيارات قليلة هو ما قد
ي�رسع من دافع امل�ساعدة.
بد�أت وحدة خدمة املدراء التنفيذيني املتقاعدين بهذه الطريقة يف �أوائل ال�ستينيات ،وهي عبارة عن
جمعية من رجال الأعمال املتقاعدين الذين يتربعون بوقتهم ومهاراتهم مل�ساعدة عمالء �إدارة الأعمال
ال�صغرية الأمريكية ،حيث ات�صل مديرو الأعمال املتقاعدون ب�إدارة الأعمال ال�صغرية لتقدمي امل�ساعدة
يف تلبية مطالب عدد كبري من اجلمهور يف �إحدى الدوائر ( .)Brudney. 1986وتعد اال�ستجابة
واحليوية وال�رسعة يف تلبية املتطلبات والتي ميكن من خاللها �إطالق جهد ح�سب الظروف وتفعيله من
م�صادر الإلهام :حيث �أنه يف غ�ضون �ستة �أ�شهر من ت�أ�سي�سها ،قدمت وحدة خدمة املدراء التنفيذيني
املتقاعدين  2000متطوع �إىل �إدارة الأعمال ال�صغرية .ميكن �أن ينجم عن الأزمات واحلاالت الطارئة
ا�ستجابة �أكرث روعة ،حيث تحُ �شد �أعدا ٌد �ضخمة من املتطوعني يف وقت ق�صري ب�شكل ملحوظ.

ميكن للم�ساعدة التلقائية من جانب املواطنني �أن تبث روح احليوية (والعمل) يف امل�ؤ�س�سة وتلفت
انتباه امل�س�ؤولني �إىل �إمكانيات العمل التطوعي .ومع ذلك ،ف�إن موازنة هذه املزايا تكمن يف �أن �أفراداً
�أو �أع�ضاء مخُ تارين فقط باملنظمة قد يكونون على دراية بجهود املواطنني املخ�ص�صة لهدف ما وبالتايل
ونظرا لأن م�ستويات العزمية واحلما�س تت�ضاءل كلما مت التعود
ميكنهم اال�ستفادة منها .بالإ�ضافة �إىل ذلك
ً
على احلاالت الطارئة �أو تال�شيها بعيداً عن الدعاية �أو االهتمام ،ف�إن النموذج اخلا�ص مبو�ضوع م�شاركة
املتطوعني ح�سا�س للغاية مبرور الوقت .يتطلب برنامج املتطوعني التزا ًما م�ستدا ًما ولي�س التزا ًما متقط ًعا
من جانب املواطنني وينبغي على املنظمة و�ضع هيكل دعم الحت�ضان م�ساهمات املواطنني وجعلها يف
متناول جميع املوظفني .وطاملا مل تتخذ امل�ؤ�س�سة خطوات لإ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على امل�شاركة،
تقريبا ،عملت �إدارة
ف�إنها بذلك تخاطر ب�إهدار املزايا /الفوائد طويلة الأجل لهذا النهج .من البداية
ً
الأعمال ال�صغرية ومتطوعو وحدة خدمة املدراء التنفيذيني املتقاعدين على و�ضع هيكل منا�سب وفقد
جيدا ،حيث نتج عن تلك ال�رشاكة تدفق م�ستمر من املتطوعني �إىل �إدارة
�أفادت ال�رشاكة امل�ؤ�س�سة ً
الأعمال ال�صغرية (حيث و�صل عدد املتطوعني �إىل  12400متطوع يف عام  .)2010منذ بدء برنامج
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وحدة خدمة املدراء التنفيذيني املتقاعدين يف عام  ،1964عقد متطوعو وحدة خدمة املدراء التنفيذيني
املتقاعدين �أكرث من  322,000دروة ا�ست�شارات وقدموا امل�شورة لأكرث من  8.5مليون من �أ�صحاب
الأعمال (وحدة خدمة املدراء التنفيذيني املتقاعدين.)1( )2010 ،

االعتماد على المنظمات األخرى
اخليار الثاين املتاح �أحيانًا للم�ؤ�س�سات العامة وامل�ؤ�س�سات غري الربحية ،هو االعتماد على خربة و�سمعة
منظمة قائمة ،مثل :منظمة «يونايتد واي» وال�رشكات التابعة لها �أو مركز املتطوعني �أو منظمة «كلريجن
هاو�س»؛ وذلك للم�ساعدة يف ا�ستقطاب املتطوعني .تتوىل امل�ؤ�س�سة داخلي ًا م�س�ؤوليات �إدارية �أخرى عن
ونظرا لأن اال�ستقطاب هو الوظيفة الأ�سا�سية و�أحد �أ�صعب املهام (انظر ال�شكل  ،)1.3ف�إنه
الربنامج.
ً
ميكن �أن تكون امل�ساعدة املهنية املنتظمة يف هذه املهمة مفيدة للغاية وخا�ص ًة بالن�سبة للم�ؤ�س�سات التي
�أطلقت حديث ًا �أحد برامج املتطوعني .تو�سعت يف هذا النموذج بع�ض ال�رشكات التجارية اخلا�صة التي
ت�سعى �إىل و�ضع برامج متطوعني ملوظفيها :حيث تعاقدت مع مراكز املتطوعني املحلية للم�ساعدة لي�س
فقط يف اال�ستقطاب ولكن للم�ساعدة �أي�ض ًا يف وظائف الربنامج املركزية الأخرى ،مثل تثبيت املتطوعني
وتقييمهم.

1- Service Corps of Retired Executives, 2010
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حتذيرا
عندما تتعاقد �إحدى امل�ؤ�س�سات لت�أمني وظيفة ما ،ف�إن احلفاظ على مراقبة اجلودة ميثل
ً
�رضوريًا ،حيث �أن االعتماد على املنظمات الأخرى للم�ساعدة يف برنامج املتطوعني لي�س ا�ستثناء وينبغي
�أن تكون امل�ؤ�س�سات امل�س�ؤولة عن اال�ستقطاب على دراية تامة باحتياجات املنظمة من حيث م�ساعدات
املتطوعني ،لكي ال يتم �إحالة املتطوعني الذين ال ي�ستوفون املوا�صفات املطلوبة من حيث املعلومات
العامة واملهارات واالهتمامات �إيل املنظمة .قد يتعامل متعهد ا�ستقطاب املتطوعني مع عدد من املنظمات
من العمالء ،بحيث تكون الأولوية املرتبطة بطلبات �أي منهم غري معروفة للأخرى .والأهم من ذلك
هو �أن الثقة العمياء يف ا�ستقطاب الغرباء تكون مبثابة عائق �أمام تطوير القدرات الالزمة داخل ال�رشكة،
أ�سا�سيا من �أجل برنامج متطوعني ناجح .على املنظمات �أن ت�ستخدم
والتي تعد يف حد ذاتها
ً
عن�رصا � ً
جميع الو�سائل لتغذية العالقات الإيجابية مع م�ؤ�س�سات املجتمع جلذب املتطوعني ولأغرا�ض �أخرى
( .)Brudney & Lee, 2008ومع ذلك ،تلتزم املنظمات بتجنب االعتماد الكلي على امل�صادر
داخليا.
اخلارجية وال�سعي لبناء الكفاءات الإدارية
ً

النهج الالمركزي
أي�ضا �أن تكون م�شاركة املتطوعني المركزية يف الأق�سام الفردية داخل منظمة �أكرب ،حيث
ميكن � ً
يتحمل ٌ
كل منهم امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن جهوده التطوعية اخلا�صة به .امليزة الرئي�سية التي يقدمها هذا
النهج هي املرونة يف تكييف الربنامج مع احتياجات الوحدات التنظيمية امل�شاركة ،وو�ضع املتطوعني
يف �أق�سام معينة بحيث يكون الدعم لهم �أكرب .ومع ذلك ،ف�إن ازدواجية اجلهود عرب العديد من الإدارات
وال�صعوبات يف العثور على اخلربات واملوارد الكافية لتحمل برامج املتطوعني املتعددة وم�شاكل التن�سيق
فر�صا
 ال �سيما القيود املفرو�ضة على القدرة على حتويل املتطوعني �إىل وظائف �أكرث مالءمة� ،أو منحهم ًللتناوب الوظيفي والإثراء عرب املنظمة  -هي مبثابة التزامات بالغة الأهمية.
�أما يف القطاع العام ،ف�إنه للأ�سف ميكن �أن ينتج عن النهج الالمركزي ،من غري ق�صد ،عقبات
�أمام املديرين يف �سبيل تقدمي املتطوعني .قد ي�ساوي كبار م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سة عن طريق اخلط�أ بني العمل
غري املدفوع له �أجر والأن�شطة «غري املهمة» على ح�ساب مكانة الإدارة (واملدير) يف املنظمة �أو قد
ي�ستغلون الرغبة يف ا�ستقطاب متطوعني كذريعة حلرمان الوحدة من الزيادات الأ�سا�سية يف امليزانية
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والأفراد العاملني ب�أجر .كما �أ�سلفنا� ،إن �أحد �أغرا�ض م�شاركة الإدارة العليا واملوظفني واملتطوعني يف
ت�صميم وتنفيذ برنامج املتطوعني هو جتنب �سوء التفاهم هذا.
جيدا يف بدء برنامج جتريبي ،وقد
على الرغم من هذه القيود ،قد يخدم النهج الالمركزي امل�ؤ�س�سة ً
توجه نتائجه املنظمة يف التحرك نحو م�شاركة املتطوعني على نطاق �أو�سع .وعلى النقي�ض من ذلك ،قد
ي�ؤدي عدم وجود مهام منا�سبة للمتطوعني يف بع�ض �أجزاء امل�ؤ�س�سة �أو وجود معار�ضة قوية من جهات
خمتلفة �إىل تقييد م�ساعدة املتطوعني يف �أق�سام اختاروا العمل فيها.

النهج المركزي
�إن الرتتيبات الهيكلية النهائية مبثابة برنامج متطوعني مركزي يخدم امل�ؤ�س�سة ب�أكملها .يف ظل وجود
هذا النهج ،قد يكون مكتب �أو ق�سم واحد هو امل�س�ؤول عن �إدارة وتن�سيق الربنامج ،بينما يتم ن�رش
املتطوعني والإ�رشاف عليهم يف الإدارات التنفيذية باملنظمة .يقدم املكتب التوجيهات وامل�ساعدة الفنية
والفرز والتدريب وجميع الأعمال الأخرى اخلا�صة ب�إدارة �أن�شطة املتطوعني يف جميع �أنحاء امل�ؤ�س�سة.
�إن مزايا املركزية جديرة باالعتبار لأنها ت�ساعد يف جتنب ازدواجية اجلهود وتكليف وندب املتطوعني
لتلبية احتياجاتهم ،وكذلك احتياجات املنظمة وتقدمي خدمات تطوعية تت�سم بالكفاءة والفعالية .يتطلب
دعما وا�س ًعا عرب املنظمة وخا�صة من القيادات العليا وذلك للتغلب على �أي خماوف قد يثريها
الربنامج ً
ً
و�شيكا ،فقد تخدم الرتتيبات
موظفو الإدارة والقيود املحتملة يف املوارد .عندما ال يكون هذا الدعم
جيدا.
الهيكلية الأخرى امل�ؤ�س�سة ً
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خلق مناصب في قيادة البرنامج:
تأمين المسؤولية والتوجيه لجهود المتطوعين
مدير موارد المتطوعين
ب�رصف النظر عن الرتتيب الهيكلي الذي يتم من خالله دمج برنامج املتطوعني يف عمليات امل�ؤ�س�سة
(بطريقة ما ح�سب الظروف �أو باالعتماد على منظمات �أخرى �أو با�ستخدام منوذج المركزي �أو النهج
املركزي) ،ف�إن الربنامج يتطلب تواجد قائد مميز .ت�ستفيد جميع مهام الربنامج التي متت مناق�شتها يف
هذا الف�صل ويف بقية ف�صول هذا الدليل من خلق من�صب ما وجلب موظف ليتوىل هذا املن�صب متحم ً
ال
امل�س�ؤولية العامة عن قيادة و�إدارة ومتثيل املتطوعني .يحمل هذا املن�صب �أ�سماء متنوعة مثل :مدير املتطوعني
انطباعا خاط ًئا ب�أن الوظيفة ال ي�ؤجر عليها من يتوالها.
�أو من�سق املتطوعني ،ولكن هذه الألقاب قد ترتك
ً
لتجنب �سوء الفهم وللإ�شارة �إىل �أهمية الدور ،يطلق على هذا املن�صب (مدير موارد املتطوعني) .يف هذا
الف�صل ،نركز ب�شكل �أ�سا�سي على امل�س�ؤوليات الرباجمية ملدير موارد املتطوعني على الرغم من �أن هذا
امل�س�ؤول  -وكذلك املتطوعني  -ميكنهم امل�ساهمة يف املنظمة وحتقيق مهمتها بطرق �أخرى.

التعيين في منصب مدير موارد المتطوعين
تر�سل الطريقة التي يتم بها تعيني مدير موارد املتطوعني ر�سالة قوية �إىل املتطوعني واملوظفني على
حد �سواء فيما يتعلق ب�أهمية الربنامج للم�ؤ�س�سة وقيادتها .قامت املنظمات بتجربة جمموعة متنوعة من
خيارات تزويد املكتب باملوظفني ،مبا يف ذلك تعيني :متطوعني وموظفني من �إدارة �أو ق�سم املوارد
الب�رشية ،وتعيني طاقم عمل له مهام �أخرى ،وتعيني جمموعات من ه�ؤالء امل�س�ؤولني( .للأ�سف ،ال تقوم
بع�ض املنظمات على ما يبدو بتحديد موعد ر�سمي للتعيني ،كما ناق�شناه الحقًا يف هذا الف�صل) .وال
إح�سا�سا بااللتزام التنظيمي للربنامج و�أولوياته كما يف
توجد طريقة توظيف �أخرى تُظهر بو�ضوح �
ً
من�صب مدير املوارد الب�رشية مدفوع الأجر .تحُ ِّمل تلك الوظيفة مدفوعة الأجر مدير موارد املتطوعني
امل�ساءلة عن الربنامج ب�شكل مبا�رش ،وتقدم نقطة ات�صال حمورية ملن هم داخل وخارج املنظمة للتوا�صل
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أ�سا�سيا لإدارة الربنامج ،وتكافئ امل�س�ؤول الر�سمي باملكتب
امل�ستمر مع عمليات املتطوعني وتنفذ هيكلاً � ً
فيما يتعلق بنجاح املتطوعني.
ت�شري نتائج الدرا�سة الوطنية للجمعيات اخلريية التي �أجراها املعهد احل�رضي (� )Hager, 2004إىل
�أن وقت املوظفني املخ�ص�ص لإدارة املتطوعني يكون عاد ًة قلي ً
ال ،حيث �أفادت ثالث جمعيات خريية
فقط من �أ�صل خم�سة �أن لديها موظف مدفوع الأجر يعمل على تن�سيق املتطوعني ،و�أن كل واحد من
ثالثة من ه�ؤالء املدراء املدفوع لهم �أجر مل يتلق �أي تدريب على �إدارة املتطوعني ،وق�ضى ن�صفهم �أقل من
 30٪من وقتهم يف تن�سيق املتطوعني.

عمل منصب مناسب لمدير موارد المتطوعين في التسلسل الوظيفي
بالمنظمة
�إن �إن�شاء مكتب مدير موارد املتطوعني ب�شكل قريب جداً من قمة الت�سل�سل الوظيفي للم�ؤ�س�سة
ينقل ر�سالة مماثلة بالثبات والعزمية والأهمية وو�ضوح الهدف .ينبغي �أن يتمتع مدير موارد املتطوعني
بامتيازات تتنا�سب مع االمتيازات املمنوحة للمنا�صب الأخرى يف الت�سل�سل الوظيفي باملنظمة �إىل
جانب نطاق م�شابه لهم وم�س�ؤولية مماثلة ،مبا يف ذلك امل�شاركة يف �صنع القرار وال�سيا�سات ذات ال�صلة
والو�صول �إىل الر�ؤ�ساء .ميكن بهذه الطريقة ل�شاغل هذا املن�صب متثيل املتطوعني �أمام الإدارة /الإدارات
ذات ال�صلة وكذلك املنظمة ككل ،وتعزيز م�صاحلهم وامل�ساعدة يف �ضمان تقدير امل�س�ؤولني لقيمتهم
وم�ساهماتهم يف املنظمة.

مسؤوليات مدير موارد المتطوعين
يف عملية توثيق �أداء مديري برامج املتطوعني� ،أقرت جمعية �إدارة املتطوعني ب�أربعة جماالت وظيفية
ينبغي على هذا امل�س�ؤول �إظهار الكفاءة فيها .على الرغم من �أن جمعية �إدارة املتطوعني مل تعد موجودة،
�إال �أن الكفاءات املحددة ال تزال تتمتع باجلدارة .ينبغي لهذا امل�س�ؤول �أن يكون من ذوي املهارات مثله مثل
�أي مدير �آخر يف القطاعات غري الربحية �أو القطاعات احلكومية ،بحيث يكون ماهراً يف :تخطيط الربامج
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وتنظيمها والتوظيف والتوجيه واملتابعة والعالقات املهنية بني امل�ؤ�س�سات واملجتمع .ي�ضيف "جيم�س �سي
في�رش"و "كاثلني �إم كول" (.)Fisher & Kathleen M. Cole, 1993, pp. 22-24
�إن ات�ساع �أفق و�أهمية هذه الوظائف يثبت احلاجة �إىل من�صب خم�ص�ص ملدير موارد املتطوعني.
من بني مكونات الوظيفة الرئي�سية �أن يكون من ي�شغل هذا املن�صب م�س�ؤو ًال عن الرتويج للربنامج
وا�ستقطاب املتطوعني ،وتلك هي املهام بالغة الأهمية التي تتطلب التوا�صل الفعال يف املجتمع و�ساعات
عمل مرنة للغاية ،حيث ينبغي على �شاغل الوظيفة التوا�صل مع م�س�ؤويل الإدارة واملنظمة؛ للتحقق من
�أعباء العمل ومتطلبات م�ساعدة املتطوعني .البد من النظر يف تقييم احتياجات امل�ؤ�س�سة للمتطوعني
وتو�سيع املجاالت مل�شاركتهم وتثقيف املوظفني حول النهج ،لي�س على �أ�سا�س �أنه ممار�سة ملرة واحدة
ولكن على �أنه �أن�شطة م�ستمرة يقوم بها مدير موارد املتطوعني .من مهام مدير موارد املتطوعني �إجراء
املقابالت ال�شخ�صية وانتقاء املتقدمني ل�شغل وظائف تطوعية واالحتفاظ بال�سجالت املنا�سبة وت�سكني
املتطوعني يف مهام الوظيفة ودعم املوظفني يف الإ�رشاف على املتطوعني ومراقبة الأداء .ين�سق املكتب
جمموعة مذهلة من اجلداول الزمنية واخللفيات واالهتمامات التي يقدمها املتطوعون �إىل امل�ؤ�س�سات
وي�ضاهي امل�شاركني باملجاالت املعينة التي ميكن فيها ا�ستخدام عملهم ومهاراتهم وطاقاتهم لتحقيق
املنفعة املتبادلة للمواطنني واملنظمة.
يعترب مدير موارد املتطوعني مبثابة م�صدر داخلي للخربات يف جميع جوانب م�شاركة و�إدارة
املتطوعني .يتحمل �شاغل هذا املن�صب امل�س�ؤولية ال�شاملة عن توجيه وتدريب املتطوعني ،وكذلك
غالبا ما يفتقرون �إىل اخلربات ال�سابقة يف التعامل
تقييمهم واالعرتاف ب�صالحيتهم .نظراً ،لأن املوظفني ً
أخريا
مع املتطوعني ،قد يكون التدريب �رضوريًا لهم � ً
أي�ضا جلعل م�شاركة املواطنني �أكرث فعالية .و� ً
وحيث �أن مدير موارد املتطوعني هو الراعي الرئي�سي للربنامج ،عليه �أال ي�سعى فقط للتعبري عن وجهة
أي�ضا عليه ال�سعي لتهدئة �أي خماوف لديهم وت�سهيل التعاون بني املوظفني ب�أجر
نظر املتطوعني ولكن � ً
والعاملني بدون �أجر.
ويرى "في�رش" و "كول" (� )pp. 15-18 ,1993أن م�س�ؤوليات مدير موارد املتطوعني تختلف
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بح�سب ما �إذا كانت املنظمة تتبنى نهج "�إدارة املوظفني" �أو "�إدارة الربنامج" مل�شاركة املتطوعني .يف
نهج �إدارة املوظفني ،توزع املنظمة املتطوعني على العديد من الوظائف والإدارات وتقع م�س�ؤوليتهم
غالبا ما ُي�ستخدم هذا النهج
أجرا والذين مت تكليفهم بالعمل معهً .
الرئي�سية �أمام املوظف الذي يتقا�ضى � ً
من جانب امل�ست�شفيات واملتاحف وحدائق احليوان وم�ؤ�س�سات اخلدمة االجتماعية وامل�سارح واملدار�س
واملنظمات الأخرى التي يتحمل فيها املتطوعون العديد من امل�س�ؤوليات املختلفة .يف هذا النهج ،ال
يقوم مدير موارد املتطوعني بالإ�رشاف على املتطوعني �أو تقييمهم ،ولكنه يدعم جهود املوظفني من
مدفوعي الأجر الذين يعمل املتطوعون معهم مبا�رشة .ي�ساعد مدير موارد املتطوعني املوظفني يف تطوير
تدريب املتطوعني وتعلمهم وتطبيق التقنيات املنا�سبة للإ�رشاف وحفظ ال�سجالت ومراجعة الأداء وحل
امل�شكالت.
يف نهج �إدارة الربنامج ،ين�صب تركيز املتطوعني على وظيفة �أو �إدارة واحدة من �إدارات املنظمة
وعادة ما تكون تلك الوظيفة مبثابة نقطة مركزية يف مهمة امل�ؤ�س�سة .على �سبيل املثال :ت�ؤ�س�س العديد من
امل�ؤ�س�سات؛ مل�ساعدين متطوعني جلمع �أموال التربعات؛ ولأغرا�ض �أخرى؛ �أو لن�رش وتوزيع املتطوعني
يف وحدة تنظيمية واحدة مثل :العالقات املجتمعية �أو لتقدمي امل�شورة للعمالء �أو خلدمات تلقي الطلبات.
ت�ستخدم �إدارة الأعمال ال�صغرية الأمريكية نهج �إدارة الربنامج فيما يتعلق بربنامج املتطوعني التابع لوحدة
خدمة املدراء التنفيذيني املتقاعدين ،حيث يتم توزيع �أع�ضاء وحدة خدمة املدراء التنفيذيني املتقاعدين؛
فقط لتقدمي امل�شورة /امل�ساعدة الإدارية يف امل�ؤ�س�سة ،ولي�س لأي وظيفة �أخرى .يف هذا النهج ،ي�ؤدي
مدير موارد املتطوعني جميع مهام �إدارة املتطوعني� ،شام ً
ال التدريب والإ�رشاف وحفظ ال�سجالت
والتقييم .بغ�ض النظر عما �إذا كانت املنظمة ت�ستخدم نهج �إدارة املوظفني �أو نهج �إدارة الربنامج مل�شاركة
املتطوعني ،يكون مدير موارد املتطوعني يف كلتا احلالتني م�س�ؤو ًال عن و�ضع الت�صميم الوظيفي والتعيني
واال�ستقطاب و�إجراء املقابالت واالختيار والت�سكني والتوجيه واالقرار ب�صالحية املتطوعني.

مناصب /وظائف أخرى في قيادة البرنامج
نظرا لنطاق و�أهمية امل�س�ؤوليات الوظيفية التي متت مناق�شتها ونظراً لزيادة حجم برنامج املتطوعني،
ً
ميكن �أن ي�صبح العبء امللقى على عاتق م�س�ؤول واحد لتجهيز جميع جوانب الإدارة والقيادة مرهقًا
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بالن�سبة له .وبالتايل ،ينبغي على امل�س�ؤولني التنظيميني النظر يف خلق وت�أ�سي�س وظائف �أخرى مل�ساعدة
مدير موارد املتطوعني.
من �إحدى اخليارات املتاحة لهذا الغر�ض هو توظيف موظفني ب�أجر مل�ساعدة مدير موارد املتطوعني،
وهناك خيار �آخر منتج وهو عمل �سلم وظيفي للمتطوعني مبا يعني تويل املواطنني للوظائف واحداً تلو
الآخر وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل زيادة فر�ص النمو ال�شخ�صي والتنمية يف برنامج املتطوعني ("في�رش" و
"كول" � ،1993ص  .)74-76 ،65-66ومن الأمثلة البارزة :قد يتحمل املتطوعون امللتزمني من ذوي
اخلربة م�س�ؤولية �أكرب عن اجلوانب الرئي�سية للربنامج مثل :التوجيه والتدريب والإر�شاد وجمع املوارد .ال
أي�ضا مزايا حتفيزية للمتطوعني املهتمني
ت�سهل هذه الطريقة قيادة الربنامج فح�سب ،بل حتمل يف طياتها � ً
بتو�سيع مهاراتهم ال�شخ�صية والقيادية.

وضع مواصفات وظيفية لمناصب/وظائف المتطوعين:
مشاركة مكان العمل
�إن مركز البناء الأ�سا�سي يف �أي برنامج متطوعني ناجح هو الو�صف الوظيفي ،حيث �أنه هو الو�سيلة
الأ�سا�سية ال�ستقطاب وتعيني املتطوعني وطم�أنة املوظفني وتلبية االحتياجات التنظيمية واحتياجات
العمالء" .ال ميكن اجلدال يف �أهمية الو�صف الوظيفي للمتطوع ،حيث �أن الو�صف الوظيفي مبثابة �أداة
تخطيط لدى امل�ؤ�س�سة مل�ساعدة املتطوعني على فهم النتائج املطلوب �إجنازها وماهية املهام امل�شاركني
فيها وماهية املهارات املطلوبة وغريها من التفا�صيل الهامة عن الوظيفة”(McCurley, 1994,
 .)pp. 515-516وت�ستند عمليات �إدارة املتطوعني الأ�سا�سية  -التوظيف و�إجراء املقابالت والتعيني
والإ�رشاف والتدريب والتقييم  -على املعلومات الواردة يف الو�صف الوظيفي.
على الرغم من �أهمية هذا العامل يف برنامج املتطوعني ،ف�إنه ال يوجد هناك �أ�سا�س جوهري خللق
وظيفة �أو ت�صنيف وظيفة قائمة على �أنها مدفوعة �أو تطوعية .حتى بني امل�ؤ�س�سات التي لها نف�س الغر�ض
�أو املهمة �أو التي تعمل يف نف�س املجال املو�ضوعي �أو يف �سيا�سة املنظمة (مثل :رعاية الأطفال والثقافة
والفن والأن�شطة الرتفيهية للكبار وما �إىل ذلك) ،ميكن ت�صنيف من�صب معني ب�شكل خمتلف عن الآخر
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يف تلك امل�ؤ�س�سات .على �سبيل املثال :قد تتمتع �إحدى م�ؤ�س�سات اخلدمة االجتماعية بجميع جوانب
ا�ست�شارات العمالء التي يقدمها �أقرانهم (من املواطنني غري مدفوعي الأجر) وقد يتوىل موظفون ب�أجر
هذه الوظيفة يف م�ؤ�س�سة �أخرى .يجوز ملنظمة الدفاع عن البيئة توظيف مربمج كمبيوتر مدفوع الأجر
متطوعا م�ؤهلاً
جيدا لهذه املهمة بد ًال من
وقد ت�ستخدم منظمة غري ربحية �أخرى يف نف�س جمال ال�سيا�سة
ً
ً
ذلك املدفوع له �أجر .وباملثل ،توظف بع�ض املنظمات غري الربحية موظفي ا�ستقبال �أو طاقم �سكرتارية
بينما لدى البع�ض املنظمات الأخرى متطوعون راغبون يف تويل هذه الوظائف ب�شكل تطوعي ،لدرجة
�أن من�صب مدير موارد املتطوعني قد يكون مدفوع له �أجر �أو بدون �أجر يف تلك املنظمات وامل�ؤ�س�سات.
نظرا لعدم وجود �أ�سا�س ثابت ليتم ت�صنيفها على �أنها مدفوعة الأجر �أو تطوعية ،ت�ستخدم امل�ؤ�س�سات
ً
غالبا ما ت�ضم مراكز الرعاية النهارية
�أحيانًا كال الفئتني من املوظفني يف وظيفة معينة .على �سبيل املثالً :
مزيجا ممن يقدمون اخلدمات للأطفال �سواء من العاملني ب�أجر
(دور احل�ضانة) املدعومة من املجتمع
ً
أي�ضا وب�شكل عام ك ً
ال من رجال الإطفاء
�أو من غري مدفوعي الأجر ،ت�ستخدم �إدارات الإطفاء املحلية � ً
املدفوع لهم �أجر وكذلك املتطوعني .بدون الو�صول �إىل ال�سجالت التنظيمية ومراجعتها ،قد ال يكون
من املمكن للعمالء حتديد من الذي يتم الدفع له �أجر ومن ال يتم دفع �أجر له .وعالوة على ذلك ،ميكن
�أن تتغري التعريفات الوظيفية يف امل�ؤ�س�سة مبرور الوقت ،بحيث يف�سح املتطوعون الطريق للموظفني الذين
يتقا�ضون رواتبهم لبع�ض الوظائف واكت�ساب مهارة حتمل امل�س�ؤولية منهم يف وظائف �أخرى .باخت�صار،
يعتمد ما �إذا كان الوظيفة مدفوعة الأجر �أو غري مدفوعة الأجر يف وقت معني على االحتياجات والأحداث
التنظيمية والتاريخ ولي�س على التمييز الذاتي �أو مبد�أ تقدمي �أو عدم تقدمي مقابل مادي.

عملية تصميم مواصفات شغل الوظيفة
نظرا لعدم وجود �أ�سا�س طبيعي يتم على �أ�سا�سه ت�صنيف مهمة �أو من�صب ما على �أنه مدفوع �أو غري
ً
مدفوع الأجر ،ف�إن العملية التي يتم من خاللها تخ�صي�ص م�س�ؤوليات العمل يف امل�ؤ�س�سة هي العن�رص
احلا�سم يف ت�صميم موا�صفات �شغل الوظيفة .وكما �أو�ضحنا �سلف ًا ،ف�إن الأ�سا�س الأكرث ا�ستمراراً يف
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برنامج املتطوعني الفعال هو �أن يقوم كبار م�س�ؤويل امل�ؤ�س�سة وموظفوها (واملتطوعون� ،إذا �أمكن) قبل
البدء يف تنفيذ الربنامج ب�صياغة فهم وا�ضح فيما يتعلق بالأ�سا�س املنطقي مل�شاركة املتطوعني وطبيعة
الوظائف التي �سي�ؤدونها وحدود عملهم (،)Brudney, 2010; Ellis, 1996; Wilson, 1976
وينبغي �أن تُتوج النتيجة باتفاق عام يحدد (�أو يوفر الأ�سا�س لتمييز) الوظائف املخ�ص�صة للمتطوعني
وتلك التي ي�شغلها املوظفون ب�أجر.
تتكون اخلطوة التالية يف عملية ت�صميم موا�صفات �شغل الوظيفة من ا�ستعرا�ض املقابالت
ال�شخ�صية التي �أًجريت مع املوظفني �أو طاقم العمل للت�أكد من العوامل الرئي�سية اخلا�صة بوظائفهم
وتوعيتهم بامل�ساهمات التي يحتمل �أن تكون مفيدة للمتطوعني يف عملهم .وينبغي �أن ت�سعى
اال�ستبيانات �أو املقابالت ال�شخ�صية �إىل حتديد جوانب الوظيفة التي ي�ستمتع املوظفون ب�أدائها وتلك
التي تتطلب خربة مهنية (مثل :درجة �أو �شهادة علمية متقدمة) وتلك الوظائف التي ال يحبون �أداءها
وتلك الوظائف التي يحتاجون فيها للوقت �أو امل�ؤهالت الكافية التي ال يتمتعون بها .كما ينبغي �أن
تبحث اال�ستطالعات �أو املقابالت ال�شخ�صية املجاالت التي ي�شعر فيها املوظفون ب�أن املنظمة يجب
�أن تفعل املزيد واملجاالت التي تظل احتياجات العمالء غري م�ستوفاة واملجاالت التي يكون فيها
دعم املوظفني (�سواء مدفوعي �أو غري مدفوعي الأجر) مو�ضع ترحيب كبري واملجاالت التي ميكن
�أن تكون امل�شاريع التنظيمية اجلديدة �أو املختلفة التي مت اال�ضطالع بها تتطلب املزيد من الوقت
غالبا ما يفتقرون �إىل املعلومات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�ساعدة التي
واملهارات.
ونظرا لأن املوظفني ً
ً
قد يقدمها املتطوعون لهم وللم�ؤ�س�سة ،ينبغي �أن توفر اال�ستطالعات �أو املقابالت (�أو التدريب �أثناء
اخلدمة) مواد مرجعية تتعلق باملتطوعني مثل قائمة الوظائف �أو املهام التي ي�ؤديها بالفعل موظفون
بدون �أجر يف م�ؤ�س�ستهم �أو يف منظمات مماثلة (Ellis, 1994, pp. 11–12; McCurley
 .)& Lynch, 1989, pp. 27–28وينبغي �أن ت�ساعد هذه العملية يف تبديد ال�صور النمطية
واملفاهيم اخلاطئة ال�شائعة عن املتطوعني ومنها على �سبيل املثال :وظائف املتطوعني لي�ست بال�رضورة
حمل دعم مل�ساعي املوظف وميكن للموظفني العاملني ب�أجر ت�سهيل ودعم �أن�شطة املتطوعني بد ً
ال من
العك�س� .إن وظائف املتطوعني لي�ست عملاً تافهاً ،حيث تعتمد العديد من املنظمات على العمل
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املتربع به لأداء مهام مهنية وفنية جداً مثل :املحا�سبة والتنمية االقت�صادية وتطبيقات الكمبيوتر .ت�ؤدي
وظائف املتطوعني لقيمة اقت�صادية كبرية؛ لأن �شاغلي تلك الوظائف من املتطوعني يقدمون مهارات
قد يتعذر على امل�ؤ�س�سة احل�صول عليها بدون ه�ؤالء املتطوعني.
عند تعيني املهام بني املوظفني ب�أجر والعاملني بغري �أجر ،على املنظمة �أن ت�ضع يف االعتبار القدرات
أي�ضا �أن
الفريدة التي قد تقدمها كل جمموعة يف �سبيل تلبية االحتياجات والأهداف التنظيمية .ميكن � ً
يتغري تخ�صي�ص م�س�ؤوليات العمل ويتطور مبرور الوقت .لتوزيع م�س�ؤوليات العمل يف �أي حلظة ،يو�صي
"�إلي�س" ( )Ellis, 1996, pp. 89-90ب�أن تعيد امل�ؤ�س�سة تقييم املوا�صفات الوظيفية جلميع املوظفني.
�إن املهام الأ�سا�سية املر�شح تكليف املتطوعني بها عبارة عن مهام تت�سم بالتايل:
يتم �إجرا�ؤها ب�شكل دوري ،مثل :مرة واحدة يف الأ�سبوع ،وال يتم �إجرا�ؤها على �أ�سا�س يومي �أو
غري مرن.
ال تتطلب التدريب املتخ�ص�ص �أو اخلربة من العاملني ب�أجر.
ميكن �أن ي�ؤديها �شخ�ص لديه تدريب خا�ص على تلك املهارة ب�شكل �أكرث فعالية
ي�شعر �شاغل تلك الوظيفة بعدم االرتياح �أو عدم اال�ستعداد لها.
تفتقر امل�ؤ�س�سة �إىل اخلربة الداخلية ب�ش�أنها
ينبغي �أن ينتج عن حتليل املهام جمموعة جديدة من املوا�صفات الوظيفية للموظفني وجمموعة ثانية
للمتطوعني الذين لديهم ح�سا�سية من جراء الظروف التنظيمية ال�سائدة .يتم تعيني املوظفني مدفوعي
الأجر على �أ�سا�س وظائف يومية مهمة ،ويتوىل املتطوعون املهام التي ميكن �أدا�ؤها على �أ�سا�س عدم
التفرغ �أو التي تعتمد على املواهب واملهارات اخلا�صة التي مت تعيينهم من �أجلها .الهدف من ذلك
هو التوزيع الأكرث كفاءة لكل من العاملني ب�أجر والعاملني بدون �أجر .يتعني �إثبات املهام املعنية يف
أي�ضا للعاملني بدون �أجر ،مع ا�شرتاط عدم
موا�صفات وظيفية ر�سمية لي�س فقط للموظفني ب�أجر ولكن � ً
تويل �أي من جمموعة منهم للوظائف املخ�ص�صة للمجموعة الأخرى.
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المواصفات الوظيفية لوظائف المتطوعين
تن�صح الرابطة الدولية للإدارة باملدينة /املقاطعة احلكومات املحلية "ب�أال تختلف املوا�صفات الوظيفية
للمتطوعني عن املوا�صفات الوظيفية املقررة للموظفني ب�أجر� .سيحتاج املتطوع �إىل نف�س املعلومات
التي قد يحتاجها املوظف ب�أجر لتحديد ما �إذا كانت الوظيفة ذات فائدة" ("مان�ش�سرت" و "بوغارت"
( .)Manchester & Bogart, 1988, p.59وتنطبق هذه الن�صيحة بنف�س القدر على املنظمات
غري الربحية التي تبحث عن متطوعني .على الرغم من �إمكانية وجود �صور متنوعة من التن�سيقات
اجلذابة ،لكن املعلومات الواردة يف املوا�صفات الوظيفية تُعترب معلومات منوذجية وقيا�سية �إىل حد ما،
و�سيتم الحق ًا عر�ض منوذج ميكن ا�ستخدامه يف �أي منظمة.

المواصفات الوظيفية النموذجية لوظائف المتطوعين
امل�سمى الوظيفي.
الغر�ض من الوظيفة.
فوائد الوظيفة ملن يتوالها.
امل�ؤهالت املطلوبة لتويل الوظيفة.
الوقت املطلوب (على �سبيل املثال :عدد �ساعات العمل املطلوبة للوظيفة �أ�سبوعي ًا).
موقع �أو حمل العمل.
تاريخ البدء املقرتح (وتاريخ االنتهاء� ،إن وجد).
م�س�ؤوليات و�أن�شطة الوظيفة.
ال�صالحيات املمنوحة مبوجب الوظيفة.
�إعداد التقارير ب�ش�أن العالقات والإ�رشاف.
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مالحظة حول تعيين المتطوعين
إقناعا ال�ستقطاب وتعيني املتطوعني املحتملني هي توافر الوظائف غري املدفوعة
�إن الآلية الأكرث � ً
الأجر التي تلبي احتياجاتهم ودوافعهم للتربع بوقتهم .يف هذا ال�سياق ،تركز الكثري من الأدبيات
على اجلوانب التحفيزية للتحدي والإجناز والنمو ال�شخ�صي والتنمية والعمل املثري لالهتمام
والهادف واال�ستك�شاف والتقدم الوظيفي .قد يحاول امل�س�ؤولون بالت�أكيد و�ضع موا�صفات وظيفية
لوظائف املوظفني الذين ال يتقا�ضون رواتب �أو الذين يتقا�ضون رواتب على حد �سواء ،مع و�ضع
هذه العوامل يف االعتبار.
انطباعا ،ب�أن كل
�إن من �ش�أن حتديد املوا�صفات الوظيفية لأي وظيفة قبل �شغلها �أن يرتك ب�سهولة
ً
وظيفة تطوعية يلزمها ات�صال وثيق بالعمالء ،وفر�صة كبرية للتعبري عن الذات والو�صول �إىل خطط
الربنامج واتخاذ القرار وامتالك الو�سائل اجلاهزة الكت�ساب املهارات الوظيفية وما �إىل ذلك .هذا
الت�ضمني خاطئ ،فعلى �سبيل املثال :مت توثيق نفور حمبط للعديد من املتطوعني من منا�صب ذات �سلطة
وم�س�ؤولية �أكرب� .إن اال�ستنتاج الأكرث مالءمة يف هذا االجتاه هو �أن املتطوعني مثلهم مثل املوظفني لديهم
تنوع كبري يف احتياجاتهم و�أهدافهم ونتيجة لذلك� ،ستحظى املنظمات غري الربحية واملنظمات العامة
بالنجاح حال توظيف ه�ؤالء املتطوعني ،لدرجة �أن امل�ؤ�س�سات تعر�ض جمموعة من الوظائف؛ لتلتم�س
جمموعة متنوعة من الدوافع املوجودة لدى ه�ؤالء املتطوعني .ال ينبغي للمنظمة �أن تخ�ص�ص للمتطوعني
مهام روتينية متكررة ح�رصيًا �أكرث مما ينبغي ولكن عليها �أن ت�ضعهم فقط يف مهام عمل طموحة للغاية.
متت مناق�شة ا�ستقطاب وتعيني املتطوعني ب�شكل كامل يف جزء �آخر من �أجزاء هذا الدليل.
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تصميم األنظمة والدعم لتسهيل مشاركة المواطنين وإدارة البرامج:
التجهيز لمشاركة المتطوعين
إرشادات متماثلة للموظفين والمتطوعين
ين�صح "هاريت نايلور" ( ،)Harriet H. Naylor, 1973وهو �أحد رواد تطوير �إدارة
املتطوعني كمجال للممار�سة املهنية والبحث ،حيث ين�صح قائ ً
ال�" :إن معظم املبادئ الإدارية املعرتف
عامليا بالن�سبة للموظفني هي الأكرث مالءمة �أي�ض ًا بالن�سبة للعاملني املتطوعني الذين ي�ساهمون مبواهبهم
بها ً
ويتربعون بوقتهم" ( .)p. 173ويتفق "�ستيف ماكرييل" و "ريك لين�ش" (& Steve McCurley
 )Rick Lynch, 2006على �أن برنامج املتطوعني �سيحتاج �إىل و�ضع �أنظمة �أ�سا�سية متعلقة باملوظفني
والعمل وفق ًا ل�سيا�سات و�إجراءات �أ�سا�سية لتلقي الطلبات والإدارة والتقييم وحفظ ال�سجالت
وما �إىل ذلك� .إنهم يقدمون امل�شورة�" :إذا كان لديك �س�ؤال حول حمتوى �سيا�سة �أو �إجراء ما ،راجع
ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ستخدمها امل�ؤ�س�سة فيما يتعلق باملوظفني ب�أجر .ينبغي �أن تكون القواعد
مت�شابهة بقدر الإمكان :يف حالة ال�شك ،ان�سخ هذا املُدخل وقم بالبحث عنه" (ماكوريل & لين�ش)
(.)SteveMcCurley & Rick Lynch, 2006, p. 37
وتتوفر �أمثلة جيدة من خالل املوا�صفات الوظيفية املتطوعني التي متت مناق�شتها بالفعل .على
مدير املتطوعني املحنك �أن ي�ؤيد ما يلي" :ال ينبغي للمرء �أن يحدد م�ؤهالت للموظفني تختلف عن
م�ؤهالت املتطوعني الذين يقومون بنف�س العمل" ( .)Thronburg, 1992, p. 18وعند و�ضع
معايري عالية للمتطوعني مثل املعايري املو�ضوعة للموظفني ب�أجر ،تبدو امل�ؤ�س�سة كما لو �أنها تُثبت الثقة
وامل�صداقية وتُزيد من احرتامها لطلبات املتطوعني من املوظفني وتوفر بيئة عمل �صحية ورمبا تقدم
اخلدمات عالية اجلودة والأهمية (.)McCurley & Lynch, 1989, 1997; Wilson, 1984
وت�ساعد هذه الدورة على منع معاملة املتطوعني كمواطنني من الدرجة الثانية� ،أي يف "املركز الثاين"
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بعد املوظفني ب�أجر .بالإ�ضافة �إىل املوا�صفات الوظيفية ملنا�صب /وظائف املتطوعني ،ينبغي �أن يكون
لدى املنظمة �أنظمة ودعم لبناء برنامج تطوعي ناجح ومزدهر وعليها احلفاظ عليه.

أنظمة التقدم للوظيفة والتسكين
تو�ضح كذلك عملية التقدمي على الوظائف والت�سكني �أوجه ال�شبه بني �إدارة املوظفني ب�أجر و�إدارة
العاملني بدون �أجر ،حيث ينبغي على املنظمة و�ضع مناذج لطلبات التقدمي على الوظائف التطوعية
وجعلها متاحة ب�سهولة للمواطنني الذين ينجذبون �إليها .يقوم مدير موارد املتطوعني �أو امل�س�ؤول
املنا�سب مبراجعة الطلب وحتديد موعد مقابلة مع املر�شح ،حيث �أن الغر�ض الأ�سا�سي من املقابلة هو
الت�أكد من الكفاءات واملهارات واالهتمامات ذات ال�صلة ،وكذلك املعلومات العامة وامل�ؤهالت ذات
ال�صلة والتي تتوفر لدي املواطنني وتقييم املطابقة املنا�سبة بني م�ؤهالتهم وما حتتاجه املنظمة (كما
هو حمدد يف موا�صفات وظائف املتطوعني) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي ا�ستغالل املقابلة جلمع �أفكار
واقرتاحات املتطوعني املحتملني للوظائف اجلديدة التي ت�ستفيد من املواهب �أو اخلربات املميزة التي
فغالبا ما تتم دعوة مقدم الطلب لإجراء مقابلة ثانية
يجلبها املتطوعون� .إذا كانت املطابقة م�شجعةً ،
ولكن هذه املرة تكون املقابلة مع رئي�س الق�سم �أو امل�رشف املحتمل� .إذا �سارت الأمور على ما يرام،
يتم ت�سكني مثل هذا املتقدم يف الوظيفة املنا�سبة .و�إذا مل يكن الأمر كما هو احلال بالن�سبة للموظفني
الذين يتقا�ضون رواتبهم ،حتتفظ املنظمة بالطلبات يف ملف للوظائف الأخرى .وكما هو احلال مع
غالبا ما حتدد امل�ؤ�س�سات فرتة اختبار للمتطوعني القادمني لتقييم مدي جناحهم يف
املوظفني ب�أجرً ،
الوظائف التي مت ت�سكينهم عليها.
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أنظمة التثقيف /التعليم والتدريب
ال ُيتوقع يف البداية من الأع�ضاء اجلدد يف منظمة ما� ،سواء كانوا من العاملني ب�أجر �أو بدون �أجر،
�أن يكون لديهم معرفة وا�سعة عن امل�ؤ�س�سة :حيث �أنهم يحتاجون �إىل توجيهات .ينبغي �أن تقوم املنظمة
بالرتتيب لعقد �أن�شطة توجيهية للمتطوعني واملوظفني لتناول مو�ضوعات مثل :املهمة ال�شاملة والأهداف
املحددة للم�ؤ�س�سة وتقاليدها وفل�سفتها وعمالئها وقواعد و�إجراءات الت�شغيل واملربرات وال�سيا�سات
واملعايري التي حتكم م�شاركة املتطوعني و�أدوار وواجهات التوا�صل بني املوظفني ب�أجر والعاملني بدون
�أجر .وكما ذكرنا �سلف ًا� ،إن من �ش�أن توزيع كتيب �أو دليل يحتوي على املعلومات ذات ال�صلة �أثناء
دورات التوجيه هو �أمر مفيد للغاية.
تدريبا معين ًا � -أي �أنها ال تتطلب تعليمات �أو تعليم ًا حمدداً -
ال تتطلب بع�ض وظائف املتطوعني
ً
لأداء العمل �أو رمبا �إنها حتتاج فقط لإظهار مهارات موجزة �أثناء العمل (مثل عمل جدول للمواعيد
�أو �إيداع امل�ستندات �أو تطهري مرافق العمل) .كثري من الوظائف الأخرى حتتاج ب�شدة �إىل التعليم
الر�سمي (مثل :م�ست�شار مكافحة �إ�ساءة ا�ستعمال العقاقري �أو و�سيط النزاع �أو مربمج كمبيوتر) .يف
احلالة الأخرية ،ينبغي على املنظمة �أن ت�ضمن من خالل عمليات التقدمي للوظيفة والت�سكني �أن املتطوع
داخليا �أو بالتدريب لدى �أي م�ؤ�س�سة
ميتلك الكفاءة املطلوبة� ،أو عليها �أن تزوده بالتدريب املطلوب �إما
ً
تعليمية.

أنظمة اإلدارة وحفظ السجالت
متاما كما هو احلال بالن�سبة للموظفني ب�أجر ،ينبغي �أن يكون لدى املنظمة �أنظمة حلفظ
ً
ال�سجالت اخلا�صة بالعاملني من العاملني .ت�سجل هذه الأنظمة معلومات مهمة عن املتطوع ،مبا يف
ذلك اخللفية ال�شخ�صية وجماالت االهتمام والكفاءة والتعليم والتدريب واملهام املف�ضلة� .ستحتاج
أي�ضا �إىل االحتفاظ ب�سجالت تتعلق بعالقة املتطوع وخربته و�أدائه مع املنظمة ،على �سبيل
امل�ؤ�س�سة � ً
املثال :الزيارة الأولية ومقابالت االلتحاق باملنظمة واملهام الوظيفية وتقييمات الأداء وغريها من
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التغذية الراجعة (التي ت�أتي ،على �سبيل املثال :من العمالء واملوظفني املدفوع لهم �أجر وغريهم من
املتطوعني وما �إىل ذلك) .تطورت برامج الكمبيوتر ب�شكل �رصيح لهذا الغر�ض والتي ال ميكنها
فقط توفري الراحة ملدير موارد املتطوعني من حيث كرثة �أعباء الأعمال الورقية امللقاة على عاتقه
ولكنها �أي�ض ًا ت�سهل وتن�شط الوظائف الإدارية .ميكن �أن ي�ساعد ا�ستخدام هذا الربنامج ب�شكل
كبري يف تتبع املهارات وامليول وتوافر املتطوعني ومطابقتهم مع الفر�ص املنا�سبة للت�سكني والنمو
ال�شخ�صي والتنمية يف املنظمة.

نظم التقييم واالقرار بصالحية المتطوعين
قد حتجم املنظمات التي تعتمد على م�ساعدة املتطوعني عن الظهور ،وك�أنها تت�ساءل من خالل تقييم
الأداء عن جدوى �أو ت�أثري جهود امل�ساعدة ح�سنة النية .على الرغم من خماوف القيادة التنظيمية ،ف�إن
لدى املتطوعني �سبب وجيه لر�ؤية التقييم ك�أنه �أمر �إيجابي.
�إن الدافع القوي للتطوع هو حتقيق نتائج جديرة باالهتمام على �أر�ض الواقع؛ حيث ميكن �أن يوجه
تقييم الأداء املتطوعني نحو حت�سني هذا البعد .لي�س من املعقول �أن ي�ساهم �أي مواطن بوقته لإهدار عمله
من خالل �أن�شطة خاطئة �أو تكرار الأخطاء و�سوء التقدير الذي ميكن تداركه ب�سهولة� .إن ا�ستخفاف
املنظمة بعمل املتطوع مبا ي�سمح ملثل هذا ال�سلوك غري الالئق باال�ستمرار هو مبثابة �إهانة للمتطوع
وا�ستهزاء مبعايري ال�سلوك املهني التي لها حق الأولوية يف اتباعها من �أجل العمل بفعالية .عالوة على
ذلك ،ف�إنه بالن�سبة للكثريين ممن ي�ساهمون بوقتهم ،ف�إن التطوع يقدم لهم فر�صة الكت�ساب �أو امتالك
مهارات العمل املرغوبة و� /أو عمل �سرية ذاتية جذابة لأغرا�ض العمل ب�أجر� .إن رف�ض التعليقات البناءة
لأولئك الذين يخ�ص�صون وقتهم لأغرا�ض ل�صالح املنظمة و�أولئك الذين ميكنهم اال�ستفادة من هذه
املعرفة وي�أملون يف القيام بذلك هو �أمر مبثابة �إ�رضار باملتطوع.
هناك عدة �آليات ذات جدوى لتقييم الأداء .يف كثري من الأحيان ،يقوم امل�رشف مبراجعة التقارير
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التي يقدمها له املتطوع �أو �أن تلك امل�س�ؤولية قد تقع على عاتق مدير موارد املتطوعني �أو على عاتق
أي�ضا بعمل تقييم
كالهما .ال�ستكمال وجهة النظر القائمة على �أ�سا�س امل�ؤ�س�سة ،قد يقوم املتطوعون � ً
ذاتي خلرباتهم و�إجنازاتهم وطموحاتهم يف املنظمة .ينبغي �أن يتطرق التقييم ملدى ر�ضاهم عن اجلوانب
املهمة ملهام العمل ،مبا يف ذلك الواجبات الوظيفية واجلدول الزمني والدعم والتدريب وفر�ص النمو
ال�شخ�صي وما �إىل ذلك .بغ�ض النظر عن نوع التقييم ،ينبغي �أن يكون الهدف من التقييم هو الت�أكد من
الدرجة التي يتم بها تلبية احتياجات وتوقعات املتطوع وامل�ؤ�س�سة ،بحيث ميكن ا�ستمرار مهام العمل �أو
تعديلها �أو �إعادة حتديدها ح�سب ال�رضورة.
ال ينبغي �أن ُين�شئ الربنامج �أنظمة لتقييم املتطوعني فح�سب ،بل عليه الت�أكيد �أي�ض ًا على �أهمية �إقرار
جودة خدمات املتطوعني وينبغي �أن يكون هذا ٌالإقرار نتيجة طبيعية لتقييم الأداء .قد ُيقر م�س�ؤولو الوكالة
بجودة املتطوعني ويظهرون التقدير لهم من خالل جمموعة كبرية ومتنوعة من الأن�شطة مثل :اجلوائز
�أو الفعاليات االجتماعية (م�آدب الغداء �أو االجتماعات الودية �أو االحتفاالت) واالهتمام الإعالمي
(مثل :الن�رشات الإخبارية �أو ال�صحف) وال�شهادات (مثل� :شهادات التثبيت الوظيفي �أو الإجناز اخلا�ص)
والتو�سع يف فر�ص (التعلم والتدريب والإدارة) وخا�صة التعبري ال�شخ�صي عن امتنان العمالء واملوظفني
للمتطوعني .ميكن �أن تكون عبارة "ال�شكر" امل�صحوبة بالتهاين احلارة مبثابة �إقرار كامل باالهتمام مبا
يريده العديد من املتطوعني �أو يحتاجون �إليه .البع�ض الآخر منهم يتطلب املزيد من الإقرار الر�سمي.
ينبغي على مدير موارد املتطوعني توجيه خطابات تو�صية جلميع املتطوعني ح�سب احلاجةُ .يعترب الإقرار
ً
ن�شاطا �شديد التباين ينبغي على نحو مثايل ت�صميمه وفقًا لرغبات واحتياجات املتطوعني من الأفراد.
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خاتمة
انطالق ًا من حر�ص القيادة التنظيمية على جني فوائد م�شاركة املتطوعني ،ف�إنها قد تتغا�ضى عن
الأ�سا�س الالزم لو�ضع برنامج متطوعني قابل للتطبيق با�ستمرار واحلفاظ عليه .على الرغم من �أن هذا
االجتاه مفهوم� ،إال �أنه ميكن �أن يعر�ض املزايا /الفوائد املحتملة من النهج للخطر ويزيد من جماالت
امل�شاكل .لإعداد املنظمة للمتطوعني ،ينبغي على امل�س�ؤولني عمل توقعات معقولة فيما يتعلق باملتطوعني
وعليهم و�ضع �أ�سا�س منطقي و�أهداف وا�ضحة لربنامج املتطوعني ،والعمل على م�شاركة املوظفني ب�أجر
يف ت�صميم الربنامج وتنفيذ ترتيب هيكلي؛ لت�سكني الربنامج ودجمه يف املنظمة وخلق منا�صب قيادية
ي�شغلها القائمون على الربنامج ،وو�ضع موا�صفات وظيفية للمهام التي يتعني على املتطوعني القيام بها،
وت�صميم �أنظمة ودعم لت�سهيل م�شاركة املواطنني و�إدارة برنامج املتطوعني .ينبغي على املنظمة جتنب
املخاطر املحتملة وجني فوائد كبرية من جراء م�شاركة املتطوعني بقدر الدرجة التي تتوىل فيها القيادة
هذه الأن�شطة.
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الفصل الرابع :تشكيل الثقافة التنظيمية للموظف والتزام المتطوع
جوديث �أ .م�.سميث ()Judith A. M. Smith, DM
م�ؤ�س�سة هاندزون جاك�سونفيل

ي�شكل انعدام االلتزام من جانب القوة العاملة جتاه امل�ؤ�س�سة �أحد �أهم التحديات التي تواجه القيادات
يف مواقع العمل املعا�رصة �سواء يف كانت امل�ؤ�س�سة حكومية �أو ربحية �أو غري ربحية ،وقد مت تنقيح وتعديل
تعريف التزام املوظف مرارا على مدى ال�سنوات الأربعني املا�ضية� ،إال �أن الباحثني "موداي" و "بورتر"
و "�ستريز" يف درا�ستهم املو�سعة )Mowday, Porter, and Steers 1982(,قد طرحوا تعريفا
�شامال �سن�ستخدمه طوال هذا الف�صل� ،إذ عرفوا م�صطلح االلتزام التنظيمي باعتباره :القوة الن�سبية لتوحد
الفرد مع منظمة معينة وانخراطه �ضمنها( .)p. 27وقد كان النموذج امل�ستخدم يف درا�ستهم مكونا
من ثالثة عنا�رص هي كالتايل�(:أ) �إميان قوي وقبول كامل ب�أهداف وقيم املنظمة (ب) ا�ستعداد لبذل
�أق�صى اجلهد لأجل املنظمة وبالنيابة عنها (ج) رغبة قوية يف احلفاظ على الع�ضوية بامل�ؤ�س�سة .وقد زعم
الباحثون �أنه بتعريف التزام املوظف جتاه امل�ؤ�س�سة بهذه الطريقة ف�إن مفهوم التزام املوظف ي�شمل ما هو
�أكرث من الوالء ال�سلبي �أو الأعمى للمنظمة ،بل هو عالقة ن�شطة وفعالة وميكن ا�ست�شفاف االلتزام من
�أفعال الفرد ولي�س فقط مما يدعيه من معتقدات و�أفكار ،وبعبارة �أخرى ف�إنه ال الوالء وحده وال االجتهاد
يف العمل وحده وال حتى الإميان العميق ب�أهداف وقيم امل�ؤ�س�سة وحده يكفي للحكم بالتزام املوظف
جتاه امل�ؤ�س�سة ،بل البد و�أن ي�شمل العنا�رص الثالثة جمتمعة.
وقد ربطت الأبحاث على مدى �سنوات طويلة فيما بني التزام املوظف وبني �أدائه لوظيفته و�شعوره
بالر�ضا عن عمله ومعدل تغيبه ومدى التوافق بني قيمه ال�شخ�صية وقيم امل�ؤ�س�سة وال�شعور باملواطنة
التنظيمية وتوفر النية لدى املوظف لرتك امل�ؤ�س�سة ومعدل دوران املوظفني.
وبالطبع ف�إن لتدهور التزام املوظف جتاه املنظمة عواقب وخيمة يف تلك املجاالت ،وهي عواقب
�رسعان ما �سيكون لها مظاهرها ال�سلبية على امل�ؤ�س�سة ككل .وقد يكون من املهم �أن نلقي نظرة عن كثب
على �أحد تلك العنا�رص ،وهو عن�رص الرغبة القوية لدى املوظف يف احلفاظ على ع�ضويته باملنظمة �أو
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الوالء للمنظمة .فالتقلبات التي �شهدها مفهوم والء املوظف على مدى العقد املن�رصم تثبت مدى تغلغل
الأزمة امل�ستمرة داخل املنظمات املعا�رصة .فبعد عمليات اال�ستغناء عن العمالة و�إعادة الهند�سة وتدمري
طبقة الإدارة الو�سطى التي بد�أت منذ �أواخر الثمانينات وا�ستمرت طوال الت�سعينات مل يعد املوظفون
الذين يقرون بالوالء جتاه م�ؤ�س�ساتهم ميثلون �إال ن�سبة( )24%من القوة العاملة بحلول عام  2002وهو
والء متمثل يف نية البقاء �ضمن امل�ؤ�س�سة ملدة عامني �أو �أكرث ،وذلك وفقا لتقرير ووكر عن االلتزام العمايل
لعام  ،2010وهو تقرير ي�صدر كل عامني ويت�ضمن معلومات عمالية �شاملة .وقد قفزت ن�سبة العمال
الذين يدينون بالوالء مل�ؤ�س�ساتهم �إىل ( )30%عام  2003ثم �إىل ( )34%من عام � 2005إىل عام 2007
حتى و�صلت الن�سبة �إىل ( )43%بحلول عام  .2009ومن امل�ؤكد �أن عوامل التباط�ؤ االقت�صادي الذي
�شهدته ال�سنوات الأوىل من العقد احلايل وما تبعه من انفجار داخلي لالقت�صاد عام  ،2008وامل�ستويات
القيا�سية من البطالة التي تلت ذلك جميعها كانت م�س�ؤولة عن ذلك التغري يف املواقف ،ومن املحتمل �أن
تغريات �أخرى جرت مبواقع العمل �ساهمت يف هذا التحول الإيجابي.
ولكن رغم هذه الزيادة امل�ؤثرة يف ن�سب الوالء ف�إنها ال تزال نتيجة لي�ست باجليدة بالن�سبة للقوة
العاملة �إذ تعني �أن قرابة ( )60%من القوة العاملة ال تدين بالوالء مل�ؤ�س�ساتها .وكذلك وفقا لتقرير
ووكر لعام  2010عن االلتزام العمايل ف�إنه فيما يتوقع �أن يقوم ( )81%من املوظفني املوالني للم�ؤ�س�سة
بتنفيذ اال�سرتاتيجيات التجارية املعلنة مل�ؤ�س�ساتهم ف�إن ( )39%فقط من املوظفني غري املوالني للم�ؤ�س�سة
�سيقومون بذلك .وكذلك يتفق املوظفون املوالون بن�سبة ( )92%على �أن الغر�ض من عملهم هو �إجناح
امل�ؤ�س�سة ،مقارنة بن�سبة ( )49%بني املوظفني غري املوالني .وباملثل ف�إن ( )89%من العمال املوالني
للم�ؤ�س�سة �سيقومون باال�ضطالع بعمل �إ�ضايف لتخفيف حمل العمل عن زمالئهم مقارنة بن�سبة ()60%
فقط بني العمال غري املوالني للم�ؤ�س�سة.
�إن امل�ؤ�س�سات حقيقة واقعة لن تختفي من حياتنا .وهي م�ؤ�س�سات ت�ضم �أ�شخا�صا ي�شكلون الفارق
بني النجاح والف�شل ،ورغم �أن امل�ؤ�س�سات قد تبدو خمتلفة عما كانت عليه منذ عقد �أو عقدين من الزمان
ف�إن دميومتها وجناحها مرهونان بوجود نواة مركزية من املوظفني امللتزمني الذين ي�ؤمنون �إميانا قويا
ب�أهداف وقيم امل�ؤ�س�سة ،ولديهم اال�ستعداد الكامل لبذل �أق�صى اجلهد لأجل امل�ؤ�س�سة ،وتراودهم رغبة
قوية يف احلفاظ على ع�ضويتهم داخل املنظمة.
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ومن امل�ؤكد �أن انخفا�ض الفعالية يف موقع العمل نتيجة تراجع التزام املوظف ميثل م�شكلة لقيادات
امل�ؤ�س�سة .ويتمثل التحدي الأكرب الذي تواجهه تلك القيادات يف ت�شكيل الثقافة التنظيمية بحيث يقرر
املوظفون تبني قيم امل�ؤ�س�سة وحتقيق �أغرا�ضها من خالل االجتهاد يف العمل والبقاء جزء منها.

الثقافة التنظيمية :ماهي وما أهميتها؟
ن�ش�أت خالل �سبعينات القرن املا�ضي مدر�سة جديدة للتفكري التنظيمي ،وهي مدر�سة تنظر �إىل
املنظمات باعتبارها ثقافات ال ماكينات .فوفقا للدرا�سة التي �أجراها الباحثان "بوملان" و"ديل"
( )Bolman and Deal, 1997بعنوان "�إعادة ت�أطري املنظمات" ،يوجد البع�ض ممن يزعمون �أن
لكل منظمة ثقافة ،فيما يزعم البع�ض الآخر �أن املنظمة ذاتها ثقافة ،علما ب�أن مفهوم الثقافة التنظيمية
يعود بجذوره �إىل الأنرثوبولوجيا الثقافية� ،إذ يعود �أحد �أقدم تعريفات الثقافة �إىل درا�سة �أجراها عامل
الأنرثوبولوجيا الثقافية "هر�سكوفيتز" ( )Herskowitzعام  ،1948يعرف فيها مفهوم الثقافة
باعتباره "جمموع االعتقادات وال�سلوكيات واملعارف والقيم والأهداف التي ت�شكل طريق حياة النا�س"
( .)Cited in Hawkins,1997, p. 418ويف عام  1973و�سع الباحث "جريتز" ()Geertz
نطاق ذلك التعريف بحيث �أ�صبحت الثقافة تعريفا هي "منط من املعاين يتم تناقله تاريخيا ويتمثل يف
رموز �أو يف نظام من املفاهيم املوروثة التي ُيعرب عنها ب�أ�شكال رمزية والتي من خاللها يتوا�صل النا�س
ويطورون معارفهم عن احلياة ومواقفهم منها" ( .)Cited in Hawkins,1997, p. 418ومن
ناحيته فقد �أ�شار الباحث "جاريث مورجان" ( )Gareth Morganيف درا�سة بعنوان "�صور املنظمة"
(� )Images of Organization, 1998إىل �أن م�صطلح " "Cultureم�شتق جمازيا من الكلمة
الإجنليزية التي تعني حرث الأر�ض �أو الزراعة وي�شري �إىل "ن�سق التطور الذي يعك�سه جمموع املعارف
والإيديولوجيات والقيم والقوانني والطقو�س اليومية يف النظام االجتماعي"( .)p. 112وبعبارة �أ�سهل،
ف�إن امل�صطلح يعني �أن للمجموعات املختلفة من النا�س �أ�ساليب حياة خمتلفة ،وهو احلال بالن�سبة
للمنظمات كذلك وفقا ملدر�سة الثقافة امل�ؤ�س�سية .وقد انغر�ست نظرية الثقافة امل�ؤ�س�سية يف وعي مديري
املنظمات من خالل درا�سة �أجراها الباحثان "توم بيرتز" و "بوب ووترمان" (Tom Peters & Bob
 )Waterman, 1982)(1982بعنوان "البحث عن التميز" والتي ربطت فيما بني و�ضع التميز
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التنظيمي وبني وجود ثقافة قوية موحدة قائمة على ر�ؤية م�شرتكة.
ويف درا�سة �أجراها الباحثان "ديل" و "كنيدي" ( )Deal & Kennedy, 1982بعنوان "ثقافات
ال�رشكات" ا�ستخدما فيها –بت�رصف -تعريف "مارفني باور" ( )1966املدير امل�س�ؤول ل�رشكة "ماكنزي"
و�رشكاه ،للعنا�رص غري الر�سمية للثقافة ب�أنها ب�سهولة طريقة قيامنا بالأمور هنا .وهو تعريف يكاد يكون
مطابقا للتعريف ال�شائع الذي �أطلقه الباحثان "�أوت�شي" و "جون�سون" يف درا�سة بعنوان "كيف جتري
الأمور هنا" (()1978ا�ست�شهاد وارد يف درا�سة للباحث هوكنز� -1997-ص  .)419ومع ذلك فقد
�أ�شار الباحث "هوكنز" �إىل �أن هذه الأنواع من التعريفات متيل لالختزالية والتب�سيط املخل وهو ما
قد يكون مقبوال �سلوكيا ولكنه يتجاهل امل�ستويات الأعمق للثقافة مثل جذور التحفيز واالنفعاالت
والذهنية.
ورمبا يكون التعريف الأف�ضل ا�ستيعابا ل�ضخامة مفهوم الثقافة التنظيمية هو التعريف الذي �صاغه
الباحث "�إدجار �شاين" ( )Edgar Schein, 1992الذي خل�ص مفهوم الثقافة باعتباره" :ن�سق ًا من
االفرتا�ضات امل�شرتكة التي تعلمتها املجموعة �أثناء �إيجادها حلو ًال مل�شاكل التكيف اخلارجي واالندماج
الداخلي ،وهي حلول اعتربت فعالة و�سليمة بدرجة ت�سمح بتعليمها للأع�ضاء اجلدد باعتبارها الطريقة
ال�صحيحة للت�صور والتفكري والإح�سا�س فيما يتعلق بتلك امل�شكالت"( .)p. 12فالثقافة وفقا لر�ؤية
الباحث "�شاين" تدمج بداخلها كافة ما يتعلق باملنظمة من طقو�س ومناخ عمل وقيم و�سلوكيات؛
لتخرج مفهوما كامال ومرتابطا ولكنه مع ذلك "�صعب التعريف و�صعب التحليل والقيا�س و�صعب
الإدارة".
وقد �أكدت الدرا�سات التي �أجراها الباحثان "كوتر" و "ه�سكيت" (Kotter & Heskett,
� )1992أن الثقافات التنظيمية القوية لها �أثر مهم على الأداء االقت�صادي طويل الأمد للمنظمة ،و�أن من
ال�سهل �أن تتحول الثقافة التنظيمية �إىل عائق يف طريق الأداء القوي للمنظمة حتى يف املنظمات الذاخرة
ب�أفراد عقالنيني و�أذكياء ( .)p. 11وقد اقرتح الباحث "هرتزلنجر" ( )Herzlinger, 1999بدوره
�أن الثقافة رغم عدم �سهولة مالحظتها متثل مفتاحا مهما من مفاتيح جناح املنظمة .ومن ناحيته فقد
عرف الباحث "في�رش"( )Fisher, 2001الثقافة باعتبارها "اليد اخلفية التي تتحكم يف ال�سلوكيات من
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خالل م�سا�سها بكل �شيء وبكل �شخ�ص يف املنظمة"( .)p. 27ووفقا للباحث "هرتزلنجر" ف�إن " �أي
منظمة تتخلى عن ثقافتها باالبتعاد عن قيمها ومواقفها ومقارباتها الداخلية البد �أن تتعرث" (.)p. 108
ووفقا لدرا�سة احلالة التي �أجراها الباحث "�سيم" ( )Sim, 2000ف�إن التحول الذي �أحدثه امللياردير
"وارين بافيت" يف م�ؤ�س�سة الأخوة �سولومون يف �أعقاب الأزمات الأخالقية والف�ضائح املتعلقة ب�إجتارها
يف ال�سندات عام  1991هو مثال كال�سيكي ملنظمة تخلت عن ثقافتها (�أ�صبحت غري مثقفة) .كما �إن
التحول الذي �أحدثه "وارين بافيت" يك�شف عن كيفية ت�أثري القائد على الثقافة التنظيمية �أو تغيريها
بالكلية.
ومن املهم للغاية يف هذا ال�سياق �أن نعي مفهوم ثقافة املنظمة ،و�أن نفهم ال�صعوبة البالغة التي تعيق
�إحداث تغريات �أ�صيلة يف تلك الثقافة .وقد ذكر الباحثون "لوي�س" و"فرن�ش" و"�ستني" (Lewis,
� )French & Steane, 1997أن الثقافة هي �أحد العنا�رص التي ت�سهم يف جعل املنظمة خمتلفة عن كافة
املنظمات الأخرى .فالثقافة وفقا له�ؤالء الباحثني" هي جوهر املنظمة �إذ متثل �شخ�صيتها وخ�صو�صيتها،
وبالتايل فهي ذات طبيعة طويلة الأمد ومن ثم فهي �صعبة التغيري"( .)p. 279وقد �أ�ضاف الباحث
"�شاين" (� )Schein, 1992إىل ذلك قوله "�إن �إحداث تغيري يف ثقافة املنظمة �أو االفرتا�ضات الأ�سا�سية
التي تقوم عليها هو �أمر �صعب وم�ستهلك للوقت وم�سبب للقلق .وهذه النقطة من النقاط ذات ال�صلة
الوثيقة باملو�ضوع ب�شكل خا�ص ولذلك يجب �أن يعيها القائد املقدم على تغيري ثقافة املنظمة" (p.
 .)27ويف مقال الحق حدد الباحث "�شاين" كذلك مدى تلك ال�صعوبة قائال "�إن الأمثلة على التعلم
التنظيمي الناجح ت�شري �إىل �إنه تعلم تكيفي ق�صري الأجل – �أي �إننا نقوم مبا نقوم به بالفعل ولكن ب�شكل
�أف�ضل -وحتى يف حالة االبتكارات احلقيقية فهي ابتكارات متفرقة وغالبا ما يتم تخريبها �أو التخلي
عنها يف نهاية املطاف" ( )p. 11و�أ�ضاف قائال� :إن الثقافة هي �أكرث الأمور �صعوبة يف �إدارتها يف زمن
يتميز بالتغري امل�ستمر ،م�شريا �إىل �أن التحدي يكمن يف �إيجاد ت�صور لثقافة ابتكار تكون عنا�رصها الثابتة
هي :التعلم والتكيف واالبتكار والتغري الدائم (.)p. 14
ف�إذا متكنت املنظمة من ت�سخري تلك العنا�رص باعتبارها العنا�رص الثابتة والقيا�سية املركزية لثقافتها،
وبخا�صة عن�رص التغري املتقلب فيمكن لتلك الثقافة بكل ت�أكيد �أن ت�ضمن بقاء املنظمة وازدهارها حتى
يف و�سط عامل ما بعد الثورة ال�صناعية وما بعد احلداثة الذي نعي�ش فيه ،والذي يحيط به عدم اليقني من
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كل جانب .وقد و�صف الباحثان "كامريون" و"كوين" ( )1999الثقافة والتغيري الثقايف من خالل �إطار
القيم املتناف�سة و�أداة القيا�س اخلا�صة به ( ،)OCAIوهي �أداة تقييم الثقافة التنظيمية .وقد مت تطوير هذا
الإطار يف مبد�أ الأمر من خالل بحث متعلق بالفعالية داخل املنظمات التي مت فيه التعرف على  39م�ؤ�رشا
ومن ثم ت�صنيفها يف �أربع جمموعات رئي�سية ،و�ضمن ذلك الإطار يتم التمايز فيما بني املنظمات بناء على
بعد قيا�سي ي�شري �إىل فعالية بع�ض املنظمات مع الت�أكيد على املرونة والديناميكيات والتقدير ،فيما ت�شدد
املجموعات الأخرى على الثبات والنظام والتحكم مع وجود بعد قيا�سي ثان مييز فيما بني املعايري التي
ت�شري �إىل الفعالية من خالل الت�شديد على التوجه الداخلي والدمج والوحدة بعك�س الت�شديد على التوجه
اخلارجي والتمايز والتناف�س .ومتثل كل ربعية من الربعيات الأربع التي تكونت بفعل الأبعاد امل�ستقطبة
جمموعة خمتلفة من م�ؤ�رشات الفعالية التنظيمية �أو ما يراه النا�س ذي قيمة يف �أداء املنظمة.
وتربز �أربعة �أنواع من الثقافات داخل الإطار وهي :ثقافة القبيلة وهي :ثقافة ذات تركيز داخلي
وتركيز ع�ضوي ،وثقافة الرتاتب الوظيفي وهي :ثقافة ذات تركيز داخلي وتركيز رقابي ،والثقافة
الالتراتبية وهي :ثقافة ذات تركيز خارجي وتركيز ع�ضوي ،وثقافة ال�سوق وهي :ثقافة ذات تركيز
خارجي وتركيز رقابي .ومن خالل ت�شخي�ص �أداة تقييم الثقافة التنظيمية تن�ش�أ ملفات تعريفية خمتلفة
ت�شري �إىل نوع الثقافة ال�سائدة باملنظمة .ووفقا للباحثني كامريون وكوين ف�إن ما يزيد عن  80%من �آالف
املنظمات التي قاما بدرا�ستها تتميز بنوع �أو نوعني من الثقافات التي حددها الإطار� .أما امل�ؤ�س�سات التي
لي�س لها ثقافة �سائدة فذلك راجع �إما لعدم و�ضوح الثقافة التي تتبناها املنظمة� ،أو لكون املنظمة ت�شدد
بدرجة مت�ساوية على �أنواع الثقافات الأربعة.
وقد انتقد الباحث "�شاين" ( )Schein, 1999اال�ست�شاريني والأكادمييني الذين روجوا ملفاهيم
ونظريات متعلقة بالثقافات التنظيمية من خالل ا�ستبيانات �أخرجت �أعدادا وملفات تعريفية ت�سمح
بت�صنيف املنظمات �ضمن فئات مرتبة م�شريا �إىل �أن تلك الت�صنيفات قائمة على بع�ض العنا�رص ال�سطحية
للثقافة التنظيمية .ورغم كونها ت�صنيفات لي�ست باخلاطئة "�إال �أنها عدمية الفائدة؛ لأنها ال تعك�س
القوى الثقافية املهمة " وذلك لأن القوى الثقافية املهمة "ال ميكن ا�ستخراجها با�ستخدام مقايي�س
ب�سيطة كما ال ميكن ت�صنيفها ح�سب النوع؛ لأنها متيل لأن تكون �أن�ساقا متفردة تعك�س التاريخ املتفرد
للمنظمة" (.)p. xiv
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كذلك ف�إن �أدوات اال�ستق�صاء التي ُيزعم قدرتها على قيا�س الثقافة التنظيمية تتعامل فقط مع مفردات
مثل :العمل اجلماعي والعالقات فيما بني املدير واملوظف واالت�صال واال�ستقالل الذاتي �أو التمكني
واالبتكار والإبداع .كما الحظ �أي�ضا �أن العديد من الربامج الهادفة لتغيري الثقافة التنظيمية تقرتح
تقليل الطبقات الإ�رشافية و�إن�شاء و�سائل ات�صال حم�سنة وتوليد الوالء وااللتزام وت�شجيع العمل اجلماعي
والتمكني ،م�شريا �إىل �أن تلك الو�صفات �ضيقة الأفق ب�شكل خطري و�أن كيفية التوا�صل ونوعية العالقة
فيما بني الأ�شخا�ص ال ت�شكل �إال جزء حمدودا من الثقافة .ومن ثم ف�إن العنا�رص العميقة للثقافة قد يتم
تفويتها بالكامل ولذلك فقد دعا �إىل تقييم كامل وواقعي لكافة �أوجه ثقافة املنظمة ومن ثم التو�صل لنظرة
�أكرث واقعية وان�سيابية لتكوين ثقافة املنظمة ،حيث �أن "الثقافة هي املجموع الكلي لكافة االفرتا�ضات
امل�شرتكة وامل�سلم بها والتي تعلمتها املجموعة طوال تاريخها" ( ،)p. 29 ,1999ومع ذلك فقد �أقر ب�أن
ذلك جمرد تعريف معنوي وغري مفيد بدرجة كبرية يف التو�صل لفهم كامل للثقافة التنظيمية.
وكما يرى "�شاين" (� )1999أن االفرتا�ضات الثقافية ال يجب �أن تدور فقط حول دواخل املنظمة
بل يجب �أن ت�شمل �أي�ضا –وهو الأهم -ر�ؤية املنظمة لنف�سها مقارنة ببيئاتها املختلفة .وقد اقرتح
الباحثان "بويد" و"بيجلي" ( .)Boyed & Begley. 2002كذلك �رضورة �أن تلبي الثقافة التنظيمية
احتياجات الدمج الداخلي بالإ�ضافة للتكيف اخلارجي ،وي�شمل الدمج الداخلي وفقا للباحثني طرق
التداخل املختلفة فيما بني الأ�شخا�ص والعمليات والنظم فيما ي�شري م�صطلح التكيف اخلارجي �إىل توافق
املنظمة مع البيئة الأكرب وقد �أ�شار الباحثان �إىل �أن التحكم الثقايف يتحقق من خالل تطابق القيم .ولذلك
فمن ال�رضوري بذل اجلهود لتحقيق التطابق من خالل �إقناع املوظفني بالثقافة التنظيمية -اال�ستيعاب-
ربط الأن�شطة اليومية ب�شكل مبا�رش بالأعمدة الثقافية – التفعيل -و�إ�ضافة �إىل ذلك فالبد �أن توجد
الثقافة توافقا فيما بني ا�سرتاتيجية املنظمة وبني بيئتها-املالءمة-وت�سهيل قدرة املنظمة على ا�ستيعاب
التغري -قابلية التكيف .)p. 15( -
وقد ناق�ش الباحث "دني�سون" ( )Denison, 1996مدر�ستني فكريتني رئي�ستني برزتا من خالل
�أدبيات الثقافة التنظيمية ،فاملدر�سة الفكرية الأوىل هي :مدر�سة الباحثني الذين يعتربون الثقافة م�س�ألة
�شخ�صانية ونوعية بحتة ،واملدر�سة الفكرية الثانية هي :مدر�سة من يحاولون ا�ستخدام النموذج النفعي
والطرق الكمية .وعندما انطلقت درا�سات الثقافة التنظيمية يف ثمانينات القرن املا�ضي بدت كلمة
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"الثقافة" وك�أنها كلمة رمزية دالة على الطبيعة ال�شخ�صانية لوجود املنظمة ،كما مثلت درا�سة الثقافة
التنظيمية متردا فل�سفيا على النموذج النفعي �أو العلمي ال�سائد ،وقد كانت ردة الفعل تلك وفقا لر�أى
الباحث "دني�سون" نتيجة للت�أثري املتنامي ملرحلة ما بعد احلداثة على العلوم االجتماعية .وقد �ساعد هذا
الرد –على حد قول الباحث "دني�سون"  -على "الدرا�سات التقليدية للمنظمات التي تتغلغل فيها الفل�سفة
الو�ضعية والقيا�س الكمي والإميان املفرط بالإدارة املحرتفة" ( ،)p. 619على البدء يف �إعادة فح�ص
الدرا�سات التنظيمية من �أ�سا�سها .واختتم "دني�سون" تعليقه ب�أن من املمكن التغلب على حرب النماذج
املعرفية بالنظر �إىل االختالفات باعتبارها ت�أويلية ،م�شريا �إىل �أن منظور الباحثني يف الثقافة التنظيمية قد
ات�سع بدرجة م�ؤثرة كنتيجة لدرا�سة الثقافة التنظيمية بطرق �شملت ك ً
ال من الأ�ساليب الكمية ال�رصفة
والأ�ساليب الكمية والكيفية املختلطة .فمفهوم الثقافة التنظيمية  -وفقا لر�أيه -ميكن فهمها ك�أف�ضل
ما يكون من خالل الدمج امل�ستمر فيما بني �أ�سلوبي القيا�س وكذلك من خالل اال�ستعارة امل�ستمرة من
الأ�س�س النظرية واال�سرتاتيجيات البحثية لكلتا املدر�ستني البحثيتني التقليديتني.
وقد دعت الباحثة "مارتن" ( )Martin, 2002هي الأخرى �إىل مقاربة متكاملة لدرا�سة الثقافة
التنظيمية ،م�شرية �إىل �أنه قد يكون من احلكمة التقليل من بحث تعريف الثقافة والرتكيز على كيفية
تفعيلها ،قائلة� :إن هناك ثالثة مناظري حاكمة للأ�ساليب البحثية امل�ستخدمة ،فيما �أطلقت عليه حروب
الثقافة التنظيمية وهي منظور التكامل ومنظور التمايز ومنظور التجزئة ،وقارنت بني املناظري الثالثة بناء
على ثالثة �أبعاد وهي :التوجه للإجماع والعالقة بني املظاهر والتوجه للغمو�ض ،حيث ميثل منظور
التكامل الإجماع ال�شامل للمنظمة والثبات وي�ستبعد الغمو�ض م�شبهة �إياها جمازا بال�صخر الأ�صم "الذي
يراه معظم النا�س بنف�س الطريقة" مهما تغريت زاوية الر�ؤية ( .)p. 94فيما يظهر منظور التمايز الإجماع
على امل�ستوى الثقايف الفرعي مع عدم توافق الت�أويالت وتواجد الغمو�ض فقط خارج الثقافات الفرعية
املختلفة والتي قد تكون يف حالة تناغم �أو ت�صارع �أو ال مباالة ب�إحداها الأخرى ،وميكن ت�شبيهها جمازيا
ب�أنها" جزر من الو�ضوح و�سط بحر من الغمو�ض"(� .)p. 94أما املنظور الثالث كما تراه الباحثة "مارتن"
فهو منظور التجزئة التي تبدي الثقافة من خالله مظاهر وا�ضحة النعدام الإجماع كما �أن العالقات
الهي ثابتة وال غري ثابتة ب�شكل وا�ضح وي�شكل الغمو�ض الأ�سا�س املركزي لها وميكن ت�شبيهها جمازيا
ب�أفراد كلف كل واحد منهم مبراقبة م�صباح كهربائي وتلك امل�صابيح الكهربائية ت�ضيء تارة وتنطفئ
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تارة ،فرت�سم ن�سقا �ضوئية تختلف باختالف املكان الذي يقف فيه الفرد يف وقت معني �أي �أن ر�ؤية الفرد
تختلف باختالف املوقف الذي يتخذه الفرد من �أي مو�ضوع يف وقت معني (.)p. 94
وتقول الباحثة "مارتن" �إنه وفقا ملقاربتها البحثية ف�إن املناظري الثالثة يكمل �أحدها الآخر ب�شكل
دقيق؛ لأن كل منظور يتخذ موقفا خمتلفا بالن�سبة للأبعاد الثالثة .وبالتايل فلو ا�ستخدمنا املناظري الثالثة
جميعا ف�إن ذلك �سيوفر لنا �أفقا �أو�سع للتب�رص ،فلكل من املنظورات الثالث نقطة �ضعف ،ولكنها تختفي
عند ا�ستعمال مقاربة جمعية � -أي ا�ستعمال املنظورات الثالثة معا .وترف�ض الباحثة �أي و�صف يعك�س
كون الثقافة التنظيمية حمل م�شاركة قائلة� :إن الثقافة لي�ست م�شرتكة بل هي ن�سبية تبعا لكل فرد.
وقد انتقد الباحث "�أ�شكنازي" ( )Ashkanasy. 2003الباحثة "مارتن" ب�شدة لتبنيها موقفا
راف�ضا للمنظور النفعي والأ�ساليب الكمية امل�ستخدمة يف �إطار ذلك املنظور ،م�شريا �إىل �أن منوذج املناظري
الثالثة الذي و�صفته الباحثة " يعك�س املوقف املنطقي الذي يرى كافة الظواهر باعتبارها مرتبطة داليا بـ
( )1ما نعرفه وما ميكننا قيا�سه ،و(ب) ما ال نعرفه ولكن كان ب�إمكاننا قيا�سه لوكنا نعرفه ،و (ج) ما ال
نعرفه وال ميكننا قيا�سه" ( .)p. 255ورغم �أن "�أ�شكنازي" يتفق مع "مارتن" على �أن درا�سة الثقافة يجب
�أن ت�شمل منظوري التمايز والتجزئة� ،إال �أنه يختلف معها جذريا يف �أن �أي بحث يقت�رص على ا�ستخدام
منظور واحد هو بال�رضورة بحث قا�رص م�شريا �إىل �أن املعرفة العلمية "تتقدم من خالل و�ضع واختبار
قواعد عامة .وفهم الظاهرة الب�رشية يتطلب منا االجتهاد يف ا�ستك�شاف ما مل نعرفه بعد وحماولة فهم
طبيعة ما ال ميكن معرفته وا�ستجالء ما ي�شوبه من غمو�ض"(.)p. 257
وعلى النقي�ض متاما من الباحثة "مارتن" ف�إن الباحث "�شاين" ( )Schein, 1992, 1999يقول ب�أن
الثقافة ت�شمل بو�ضوح افرتا�ضات �أ�سا�سية م�شرتكة ،وب�أنها تتجلى على ثالثة م�ستويات وهي :النتاجات
ال�صنعية والقيم املعتنقة واالفرتا�ضات الأ�سا�سية .فالنتاجات ال�صنعية هي :تلك الهياكل والعمليات
التنظيمية التي نراها ولكن ي�ستع�صي علينا فك �شفرتها� .أما القيم املعتنقة فهي ا�سرتاتيجيات و�أهداف
وفل�سفات املنظمة �أو تربيراتها املعتنقة� .أما االفرتا�ضات الأ�سا�سية للمنظمة فهي ت�صورات واعتقادات
و�أفكار وم�شاعر ال واعية ت�ؤخذ باعتبارها �أمور م�سلمة ،ومع ذلك ت�شكل امل�صدر النهائي للقيم والأفعال.
وقد �أكد "�شاين" على �أن حمتوى الثقافة التنظيمية ي�شكل فرقا بالغ الأهمية يف ثالث جماالت وهي (ا)
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ق�ضايا البقاء اخلارجية ،و (ب) ق�ضايا التكامل الداخلي ،و(ج) االفرتا�ضات الأ�سا�سية العميقة.
وت�شمل ق�ضايا البقاء اخلارجية وفقا لر�ؤية الباحث "�شاين" ( :)1999الر�سالة واال�سرتاتيجية
والأهداف والو�سائل� ،أو الهيكل والنظم والعمليات� ،أي :نظم القيا�س واكت�شاف الأخطاء والت�صحيح.
�أما ق�ضايا التكامل الداخلي فت�شمل :اللغة واملفاهيم امل�شرتكة وحدود وهوية املجموعة وطبيعة ال�سلطة
والعالقات وتخ�صي�ص املكاف�آت والو�ضع داخل املنظمة.
وقد حدد الباحث "�شاين" عالقات الب�رش بالطبيعة ،وطبيعة الواقع واحلقيقة ،وطبيعة الإن�سانية،
وطبيعة العالقات الإن�سانية ،وطبيعة الزمان واملكان ،باعتبارها جزءاً من االفرتا�ضات الأ�سا�سية العميقة.
فهذه العنا�رص  -على حد قول الباحث – هي عنا�رص متفردة يف كل ثقافة وال ميكن قيا�سها بدرجة
كافية بوا�سطة �أي �أداة ا�ستق�صائية .وا�ست�شهد يف هذا ال�صدد حتديدا بالأدوات اال�ستق�صائية التي طورها
الباحثان "كامريون" و"كوين" ( ،)1999والباحثان "جويف" و"جونز" ( ،)1998والباحث "هوف�ستيد"
(.)1991
ويف املقابل فقد ا�ستخدم الباحثون "جودمان" و"زاموتو" و"جيفورد" (� )2001إطار القيم املتناف�سة
والأدوات اال�ستق�صائية (�أداة تقييم الثقافة التنظيمية) التي طورها الباحثان كامريون وكوين ( )1999يف
درا�ستهم للثقافة وعالقتها بالتزام املوظف واالنخراط الوظيفي والتمكني والإ�شباع الوظيفي ومعدل
الدوران الوظيفي ووجود نية ترك املنظمة ،حيث قامت درا�ستهم على ثالث ربعيات حتمل �أ�سماء خمتلفة
ولكن نف�س الوا�صفات� ،أي :ثقافة املجموعة بدال من ثقافة القبيلة ،والثقافة العقالنية بدال من ثقافة
ال�سوق ،والثقافة التطورية بدال من الثقافة الالتراتبية ،والثقافة الرتاتبية بدال من ثقافة الرتاتب الوظيفي.
وقد ذكر الباحثون يف �رشحهم التف�صيلي لكل ثقافة �أن الثقافة الرتاتبية يف تقييمها لال�ستقرار والتحكم
ت�شدد على االت�صاالت الر�أ�سية ومركزية اتخاذ القرار والتن�سيق الر�سمي ،مع حتديد �أدوار الأع�ضاء
و�إنفاذها ر�سميا من خالل القواعد واللوائح� .أما ثقافة املجموعة فتعنى ب�صفة �أ�سا�سية بالروح املعنوية
والعالقات الإن�سانية مع الت�شديد على االت�صاالت الأفقية وال مركزية اتخاذ القرار والعمل اجلماعي
واال�شرتاك .ومن الناحية الهيكلية فهناك نظم حتكم �أقل وتركيز �أقل على التن�سيق الر�سمي� .أما الثقافة
العقالنية فت�شدد على قيمة الإنتاجية والكفاءة ،وتنطلق يف تركيزها على الإجناز للت�شديد على تن�سيق
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وحتكم ر�سمي �أكرب ،بالإ�ضافة ملركزية اتخاذ القرار� .أما يف الثقافة التطورية فت�شدد على النمو والتكيف،
ويف املقابل ت�شدد ثقافة املجموعة على االت�صاالت الأفقية مع وجود نظم تن�سيق وحتكم غري ر�سمية.
وقد كرر "جودمان" و�آخرون ( )Goodman, et al., 2001التحذير من �أن الإفراط يف الرتكيز
على �أي من الثقافات قد ي�ؤدي خللل وظيفي باملنظمة ،فمثال :لو مت الت�شديد ب�شكل مفرط على ثقافة
املجموعة ف�ستتحول املنظمة �إىل كيان �أ�شبه بنادي ريفي عدمي امل�س�ؤولية� .أما الت�شديد على التوجه الرتاتبي
فقد ينتج منظمة تعاين من بريوقراطية جامدة� .أما الت�شديد املفرط على التوجه العقالين ف�سينتج منظمة
�أ�شبه بور�شة لعمالة ال�سخرة ي�سودها جو قمعي� ،أما الت�شديد على الثقافة التطورية فيمكن �أن ي�ؤدي �إىل
خلق منظمة ت�سودها الفو�ضوية ال�صاخبة .وهكذا ف�إن �إطار القيم املتناف�سة يو�ضح بجالء �رضورة تبني
املنظمات لعنا�رص من كل من الثقافات الأربع ،و�أن التوازن الن�سبي فيما بني تلك التوجهات الثقافية
الأربع داخل ثقافة املنظمة له ت�أثريه امللحوظ على ر�ؤية �أع�ضاء املنظمة لنوعية حياتهم العملية.
وقد �أ�شارت النتائج التي تو�صل �إليها الباحث "جودمان" و�آخرون (� )2001إىل �أن قيم ثقافة
املجموعة ترتبط ارتباطا �إيجابيا بالتزام املوظف واالنخراط يف الوظيفة وال�شعور بالإ�شباع والتمكني،
فيما ترتبط ارتباطا �سلبيا مبعدل الدوران الوظيفي ونية ترك العمل� .أما قيم ثقافة الرتاتب الوظيفي فرتتبط
ارتباطا �سلبيا بالتزام املوظف واالنخراط يف الوظيفة وال�شعور بالإ�شباع والتمكني ،فيما ترتبط ارتباطا
�إيجابيا مبعدل الدوران الوظيفي ونية ترك العمل .وقد �أ�شارت �أن�ساق العالقات الأخرى �إىل �أن بعد
التحكم /املرونة بالإطار �أكرث �أهمية من البعد الداخلي/اخلارجي بالن�سبة للنواجت.
وفيما وجد الباحثون �أنه يف املنظمات التي تدعم قيم ثقافة املجموعة ب�شكل عام ف�إن نوعية احلياة
العملية �أف�ضل �إال �أن الباحث "جودمان" و�آخرون (� )2001أ�صدروا التحذير التايل" :هذا ال يعني مطلقا
�أن الثقافة املثالية يجب �أن تركز فقط على قيم ثقافة املجموعة .فاخليار هنا لي�س �إما هذا �أو ذاك بل هو خيار
قائم على حتقيق توازن ن�سبي فيما بني الثقافات ،وهو توازن يتغري تبعا لتعريف املنظمة للنجاح"(.)p. 64
وينعك�س النجاح يف �إدماج قيم كل من نوع من �أنواع الثقافات الأربع من خالل احل�صول على
نواجت قيمة� ،إال �أنه من حيث تعزيز نوعية احلياة العملية ف�إن قيم ثقافة املجموعة لها الأ�سبقية .وقد �أ�شار
الباحثون يف هذا ال�صدد �إىل �أن امللف التعريفي الثقايف ميكن �أن ي�ساعد يف حتديد مواطن عدم التوازن �أو
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التوازن املثايل ومن هذا التحليل ميكن �أن تنبثق ا�سرتاتيجيات التح�سني.

ومازالت احلروب املتعلقة مبفهوم الثقافة م�ستمرة وم�ستعرة؛ وذلك لأن ك ً
ال من تعريف وتفعيل
مفهوم الثقافة معقد ومثري للجدل واالرتباك .ويف الق�سم التايل �سنورد و�صفا لنموذج بحثي قائم �أ�سا�سا
على تعريف الباحث "�شاين" للثقافة� ،إال �أنه يتناق�ض مع نفوره من ا�ستخدام الأدوات اال�ستق�صائية .ففي
هذا النموذج ومن خالل �إن�شاء وا�ستخدام �أداة ا�ستق�صائية �سنحاول حتليل القوى الثقافية املهمة  -على
حد تعبري الباحث "�شاين" -ور�ؤية الثقافة من خالل �أبعاد مادية وعقلية وانفعالية وروحانية.

قياس الثقافة :نموذج بحثي وأداة تحليل رباعيِّ األبعاد
رغم وجود كوكبة من الأطر واال�ستعارات البالغية التي ميكن ا�ستخدامها لو�صف منظمة ما
وا�ستك�شاف ثقافتها فهناك طريقة مفيدة للنظر �إىل افرتا�ضاتها الأ�سا�سية ومبادئها الرئي�سية وهياكلها
التنظيمية ،وهي طريقة تنطلق من منظور �إن�ساين ينظر �إىل املنظمة باعتبارها كائنا حيا مفكرا ومتعلما
ومنتجا وذاتي التنظيم وذاتي الت�أمل ومتفكرا ،وقد ن�ش�أت اللفظة الأوائلية ( )PIESمن مفردات عبارة
"منوذج مادي  -عقلي -انفعايل -روحي" ..وينطوي ا�ستخدام هذا النموذج واال�ستعارة البالغية على
افرتا�ض �أن الكائنات الب�رشية رباعية الأبعاد :فهناك البعد املادي �أو اجل�سم والبعد العقلي �أو العقل والبعد
االنفعايل �أو القلب والبعد الروحاين �أو الروح .واندماج تلك الأبعاد الأربعة يف كيان واحد متوازن �أمر
�رضوري والزم لإخراج منظمة فعالة ،مثلما هو الزم و�رضوري لإخراج كائن ب�رشي فعال .وقد يكون
كل بعد من تلك الأبعاد مفيدا يف ا�ستك�شاف عملية تثقيف �أفراد املنظمة والتحرك احلثيث واملطرد من
م�ستوى ثقايف تنظيمي �إىل �آخر .و�سواء يف الكائنات الب�رشية �أو يف املنظمات فهي مرتبطة بطرق عديدة،
ومن املهم �أن ننظر �إىل الأوجه املختلفة لكل بعد و�إمكانية تطبيقها على املنظمة .فاملنظمة مثلها مثل اجل�سم
الب�رشي م�صممة لتتالءم مع �أداء مهام خمتلفة ،وهي مكونة من عدة �أجزاء لكل جزء منها وظيفة خا�صة،
ولكنه مرتبط بالأجزاء الأخرى وال �أف�ضلية جلزء منها على الآخر رغم �أن بع�ض الأجزاء ت�ؤدي �أن�شطة �أكرث
تعقيدا من الأجزاء الأخرى.
وفيما يتعلق بالبعد املادي فالبد للباحث �أن ي�أخذ يف االعتبار م�س�ألة ال�صحة بالإ�ضافة للهيكل .فمن
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ال�رضوري احلفاظ على ال�صحة من خالل العناية بكل جزء من �أجزاء اجل�سم ،واالهتمام باعتماديتها
املتبادلة فاملنظمة مثلها مثل اجل�سم الب�رشي ت�سعى لتحقيق االتزان البدين �أو اال�ستقرار الداخلي .ف�إذا اختل
ذلك التوازن ب�شكل خطري دب املر�ض يف اجل�سم ونتج عنه املوت.
ورغم �أن اجل�سم يتميز بالقدرة على التنظيم الذاتي والإ�صالح الذاتي ،فهو مع ذلك يحتاج لتناول
الطعام املنا�سب والتمرينات الريا�ضية املنتظمة والإ�ضافات الغذائية واال�ست�شارات الطبية املنتظمة؛ ل�ضمان
االكت�شاف املبكر لأي م�شاكل وتناول الأدوية الالزمة لعالجها ،واتباع الأ�سلوب احلياتي املنا�سب
ل�ضمان ال�صحة وال�سالمة اجل�سدية .وبالتايل فالبد من اتباع برنامج كامل للحفاظ على اللياقة و�إطالة
�أمد احليوية والقوة واملرونة واملهارات واجلاذبية .وبالإ�ضافة لذلك فالبد من وجود �إجراءات وقائية
فيما يتعلق بال�صحة وال�سالمة للتقليل من خطر الإ�صابة� ،سواء كان �سببها داخليا �أو خارجيا .وفيما يتعلق
بالعمر فكل �شيء عر�ضة لالنك�سار والتعطل ،والبد من النظر �إىل الن�ضوج باعتباره �أ�ص ً
ال من الأ�صول
االقت�صادية القيمة.
وكذلك ف�إن االهتمام باملظهر مهم هو الآخر ،ولكن ق�ضاء الكثري من الوقت يف الهندمة والت�أنق
ال�سطحي قد يكون من قبيل الرنج�سية املر�ضية .فالهو�س باملظهر غالبا ما يخفي وراءه خواء داخلي ًا،
ولذلك فو�ضع ماكياج �أكرث من الالزم على واجهة املنظمة �إىل جانب كونه و�سيلة لإ�ضفاء جمال زائف،
فقد يكون و�سيلة لإخفاء احلقيقة و�إ�شارة �إىل �سلوك منغم�س يف حب الذات بدال من االهتمام بالهدف.
وقد ي�شي املظهر ب�أمور �سلبية �أخرى .فال�شحم املجازي الزائد ي�ساوي املر�ض واجل�شع والك�سل والإفراط
يف املتع متاما كما �أن النحافة املفرطة ت�شري �إىل اله�شا�شة �أو ال�ضعف �أو املر�ض.
وميثل البعد املادي �أي�ضا ا�ستخدام احلوا�س التي ميكن النظر لكل حا�سة منها من منظور جمازي.
فالعينان ت�ستخدمان �أ�سا�سا ملالحظة وت�أكيد ما هو واقعي ومعرفة �أين تكمن امل�شاكل و�أين يوجد اجلمال
والإنتاجية .كما �إن الأذنني هما لال�ستماع �إىل الر�سائل والإ�صغاء للعمالء والأ�سواق واال�ستجابة ب�شكل
منا�سب .وكذلك فحا�سة التذوق قد ت�ستخدم لتجربة نكهات جديدة وتذوق النكهات امل�ألوفة وب�صق
كل ما هو غري م�ست�ساغ وجتنب املواد ال�ضارة� .أما حا�سة ال�شم فت�سمح للمرء ب�شم رائحة الورود وكذلك
بتمييز الروائح النتنة التي تنبهنا �إىل �أن هناك �شيئ ًا لي�س على ما يرام .و�أخريا فحا�سة اللم�س هو الو�سيلة
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املجازية للبقاء على ات�صال ب�أولئك املقربني من املنظمة ،كما ت�سمح هذه احلا�سة �أي�ضا مبراقبة ملم�س الب�رشة
املجازية للمنظمة وما �إذا كانت ناعمة �أم خ�شنة �أم جمعدة .فالبعد املادي يحوي عددا ال يح�صى من
امل�ضامني املجازية.
وكذلك فالكائنات الب�رشية متتلك عقوال ،ويجب على املنظمة مثلها مثل الكائن الب�رشي مترين ذلك
العقل من خالل الأن�شطة التعليمية و�إال تعر�ض العقل خلطر ال�ضمور .فالبد للعقل من ممار�سة التعلم
امل�ستمر والنمو من خالل تر�شيح املعلومات �إىل بيانات وحتويل ما يعتربه منه �صادقا ومفيدا �إىل معرفة ،مع
االحرتا�س من املعلومات اخلاطئة والفرط املعلوماتي .فالذهن هو مركز التفكري الإبداعي واخليال وم�صدر
الأفكار اجلديدة ولكن بدون تغذيته مبعارف جديدة ومتزايدة ف�إن املنظمة تعي�ش على الكفاف وال تنمو
ذهنيا ،وميثل هذا البعد �أي�ضا حماية البقاء الذي و�صفه الباحث "مورجان" ( )Morgan,1998بالت�صوير
الهولوغرايف (املج�سم) الذي ي�سمح با�ستمرار الوظيفة بغ�ض النظر عن خ�سارة املعرفة املفرطة .وهناك
تطبيق �آخر لهذه اال�ستعارة البالغية وهو التعبري عن الفرق بني وظائف الف�ص الدماغي الأمين والأي�رس يف
املنظمة والتعوي�ضات الناجتة ،وكذلك �أن العقل عر�ضة للأمرا�ض التي قد ت�شل اجل�سد كالقلق واالكتئاب
والف�صام على �سبيل املثال ال احل�رص ،والتي لو مل تعالج بال�شكل ال�سليم قد ت�ؤدي لأ�رضار مادية.
وكذلك فاملنظمة مثلها مثل الإن�سان لها قلب جمازي ،ولكنه لي�س القلب الذي يوجد يف البعد املادي
والذي ي�ضخ الدماء �إىل بقية اجل�سم ،بل القلب املجازي الذي يحوي التعاطف وال�شغف واالهتمام �سواء
يف الإن�سان �أو يف املنظمة .وهو ميثل العواطف التي ميتلكها ويظهرها جميع الأفراد وجميع املنظمات
وقد ي�ستمتعون بها �أحيانا ،ولكنهم يف جميع الأحوال يجب �أن يتحكموا فيها .فالقلب املجازي ميثل
احلب للذات وللآخرين ويدق ب�شكل م�ستمر – فاالهتمام يجب �أن يكون م�ستمرا ،وعندما يتوقف
القلب يكون املوت .وكذلك فاملنظمة التي تفقد االهتمام ب�أغرا�ضها �أو عمالئها �أو عمالها هي منظمة
مل تعد حية .فلو �أ�صبح �إح�سا�س املنظمة بوجودها م�شتق ًا فقط من دافع حتقيق الربح فهي يف احلقيقة جثة
هامدة ،رمبا تكون م�ستمرة وظيفيا بالن�سبة لبع�ض الأغرا�ض املحددة ولكنها لي�ست حية يف نظر العامل
املحيط بها .فالقلب �إذن يرتجم احلب �إىل فعل ويخرج نتائج نافعة ل�صالح املجتمع ككل.
وكذلك فاملنظمة مثلها مثل الإن�سان ،لها روح جمازية وهي روح �أكرث �أثريية من القلب .ورغم �أنها
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ال ترى فهي املوجه الداخلي لل�شخ�ص وللمنظمة ،وهي همزة الو�صل بغر�ض �إلهي ،وهي قناة للإلهام.
فالروح �إذن هي جماع ال�شخ�صية والعمق والقيم واملعتقدات ،وهي َمالك النزاهة وال�شجاعة واجللد،
وهي تظهر من خالل نوايا الفرد �أو املنظمة التي تتبدى من خالل الأن�شطة والأفعال.
�إن الأ�سلوب املجازي ي�ساعدنا يف الو�صول لفهم جزئي للأمور التي ال ميكننا فهمها ب�شكل كامل،
مثل :امل�شاعر والأخالق واجلماليات والوعي الروحاين .بل �إن اال�ستعارة الب�رشية �أكرث انطباقا على
منظمات اليوم بوجه خا�ص نظرا لكرثة االختالفات واخليارات ،فاملنظمات مثلها مثل الب�رش قد تكون
معقدة ب�شكل مذهل �أو ب�سيطة بدرجة مده�شة �أو غام�ضة ب�شكل كلي.
وميكن لال�ستعارة الب�رشية مبا تتميز به من عمق وب�أي بعد من �أبعادها الأربعة (املادي -العقلي-
االنفعايل -الروحاين) �أن تتناول وتتكيف مع امل�ستويات املتناق�ضة من التعقيد والغمو�ض والب�ساطة.
ورغم �أنه ال توجد ا�ستعارة بالغية واحدة ميكنها �أن تف�رس ب�شكل كامل الغر�ض حمل املقارنة� ،إال �أنها قابلة
لال�ستخدام بفعالية كبرية يف املجاالت التي مل يتم ا�ستك�شافها با�ستخدام اال�ستعارات التنظيمية الأخرى،
وبخا�صة املقاربات الفنية وامليكانيكية التي اتهمتها الباحثة "مارجريت ويتلي" ( )1999ب�أنها تتجاهل
ب�صفة عامة وب�شكل كامل الدينامكيات الب�رشية الأ�سا�سية مثل :احلاجة للثقة املتبادلة واحلاجة للقيام بعمل
ذي مغزى والرغبة يف �إحداث فارق والتطلع للتقدير جزاء على ما يقدمه الفرد من �إ�سهامات ،والرغبة
يف امل�شاركة يف تغيري الأمور التي ت�ؤثر علينا .وهذه اجلوانب  -بل و�أكرث منها -ميكن تناولها جميعا
با�ستخدام اال�ستعارة الب�رشية .فاملقارنات املحتملة التي تنبثق عن هذه اال�ستعارة ال نهائية -مثلها مثل
الإمكانيات الب�رشية .والت�سل�سل النمطي ملراحل عملية التثقيف التنظيمي هو من البعد/امل�ستوى املادي
�إىل البعد/امل�ستوى العقلي ومن البعد/امل�ستوى العقلي �إىل البعد/امل�ستوى العاطفي ومن البعد/امل�ستوى
العاطفي �إىل البعد/امل�ستوى الروحاين .وبعبارة �أخرى ف�إن عملية التثقيف التنظيمي تنتقل من االنخراط
املادي للج�سد يف املنظمة ،ثم العقل يف البعد العقلي ،ومن ثم القلب يف البعد العاطفي و�أخريا الروح
ذاتها يف البعد الروحاين .ورغم �أن هذا هو الت�سل�سل املنطقي لعملية التثقيف التنظيمي ،فمن املمكن �أال
يتجاوز بع�ض النا�س املرحلة الأوىل فيما قد ال يتجاوز �آخرون امل�ستوى الثاين �أو الثالث .وقلة فقط داخل
املنظمة هي التي �ست�صل فعليا �إىل م�ستوى االنخراط الروحي تنظيميا .و�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن جتاهل �أحد
امل�ستويات كامل�ستوى العقلي مثال قد ي�ؤدي �إىل خلل وظيفي .ومع ذلك فكلما جنحت املنظمة يف دفع

207

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
�أفرادها لالنخراط تنظيميا من خالل كل م�ستوى من تلك امل�ستويات ازدادت الثقافة التنظيمية قوة،
و�أعلنت عن نف�سها بطرق �إيجابية وعميقة ،و�أدت �إىل نتائج تنظيمية مواتية وم�ستدامة.
ويعتمد االنتقال للأبعاد الأعمق من الثقافة التنظيمية على عدد من املتغريات� ،أولها كما يذكرنا
الباحث "�شاين" :العمليات دائمة التغري لإن�شاء و�إدارة الثقافة التنظيمية والتي حتتل موقعا مركزيا يف
القيادة وتخلق الوعي لدى الأفراد ب�أن الثقافة والقيادة ال يفرتقان فهما وجهان لعملة واحدة .ويقع
جانب كبري من امل�س�ؤولية كذلك على ا�ستعداد وقدرة كل من الفرد واملنظمة على قبول عنا�رص "�شاين"
املتمثلة يف :التعلم والتكيف واالبتكار والتغري الدائم باعتبارها عنا�رص ثابتة للثقافة ال�شاملة .وقد �أو�صى
ويليام "جلروي" م�ؤلف كتاب املنظمة احلية :الروحانية يف موقع العمل ( ،)1997باالن�ضمام �إىل ر�ؤية
مقنعة قوامها التعلم امل�ستمر؛ لإن�شاء نظام قيمي روحاين امل�صدر ي�ضمن �أال تتطلب املمار�سات الإن�سانية
تربيرا جتاريا �رصيحا .وقد علق "مايكل توم�سون" يف كتابه "احلياة التوافقية :اتباع امل�سار الداخلي نحو
عمل م�شبع وقيادة ملهمة (� ")2000أن �أعدادا متزايدة من الأفراد ي�شبعون الرغبة الإن�سانية يف �إيجاد
معنى وهدف حلياتهم من خالل العمل الذي يقومون به ،م�شريا �إىل �أن هذا ينطبق على العديد من املهن
ولي�س فقط يف جمال اخلدمة االجتماعية والكهنوت .كما �أ�ضاف قائال� :إن �إيجاد معنى وقيمة للعمل لن
يكون �أمرا جيدا بالن�سبة ملنظمات القرن احلادي والع�رشين فقط ،بل هو �أمر �أ�سا�سي وجوهري للتعامل مع
التحديات امل�ستقبلية التي �ستواجهها املنظمات.
ووفقا ال�ستق�صاء ورد يف جملة عامل االت�صاالت ( )1996-1997ف�إن  52%من امل�س�ؤولني التنفيذيني
امل�شاركني يف اال�ستق�صاء اعتربوا الثقافة التنظيمية مفتاحا للنجاح ،فيما اعترب  48%منهم �أن التغيري يف
الثقافة التنظيمية ي�أتي على قمة قائمة التغريات الكربى التي واجهوها يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة.
وبينما �أ�شار  38%من امل�شاركني �إىل قيامهم بقيا�س مبادرات تغيري الثقافة التنظيمية ،زعم � 86%أن
برامج تغيري الثقافة التنظيمية لديهم قد كللت بالنجاح .وترجح هذه البيانات وجود ت�شو�ش وا�ضح فيما
يتعلق بتعريف الثقافة التنظيمية .ومع ذلك فهناك �إدراك عام لأهميتها بالن�سبة لنجاح املنظمة ومن ال�سهل
طبعا ادعاء النجاح -وهو ما فعله  86%من امل�شاركني -بدون �إخراج بيانات كمية وكيفية تثبت ذلك
الإح�سا�س �أو احلد�س ب�أن مبادرة تغيري الثقافة التنظيمية قد كللت بالنجاح فعال .وهذا الف�شل العام يف
القيا�س الكمي لنتائج مبادرات تغيري الثقافة التنظيمية ي�شري �إىل �أوجه ق�صور عديدة ترتاوح من االفتقار �إىل
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�أدوات منا�سبة للقيا�س �إىل املقاومة وعدم اال�ستعداد لل�سعي للو�صول �إىل فهم �أكرب لذلك املفهوم املراوغ
�أال وهو مفهوم الثقافة.
�إن �أداة التحليل الثقايف ( )CATاملو�ضحة يف ال�شكل  4-1يف نهاية هذا الق�سم كانت قد �أن�شئت
ا�ستنادا �إىل اال�ستعارة الب�رشية ومنوذج " "PIESالتنظيمي ( .)Smith, 2004ورغم �أن من الواجب
الإقرار ب�أن تطور �أداة التحليل الثقايف يف معظمه كان نتيجة مبا�رشة لتفاعل املوظفني وعمليات الر�صد
وجمموعات الدرا�سة واال�ستق�صاءات غري الر�سمية على مدى �سنوات عدة ف�إن م�صادر متعددة �أخرى
�أ�سهمت يف تكوينها .وتعك�س هذه الأداة التحليلية منوذج البحث ال�رسيري الذي و�ضعه الباحث "�شاين"
وميثل م�ستوى عالي ًا من انخراط الباحث وقدراً كبرياً من البيانات الكيفية وم�ستوى �أق�صى من انخراط
املبحوثني .وتقوم الأداة على افرتا�ض �أ�سا�سي يق�ضي ب�أن الفهم الأف�ضل لأي نظام يت�أتى مبحاولة تغيريه.
وقد �أدجمت الأداة بداخلها عنا�رص من العديد من امل�صادر مبا يف ذلك منوذج "�شاين" ثالثي امل�ستويات
للثقافة التنظيمية �أي م�ستوى النتاجات ال�صنعية وم�ستوى القيم املعتنقة وم�ستوى االفرتا�ضات الأ�سا�سية،
وكذلك الأطر الأربعة للباحثني "بوملان" و"ديل" (� )Bolman and Deal, 2001أي :الإطار الهيكلي
و�إطار املوارد الب�رشية والإطار ال�سيا�سي والإطار الرمزي وكذلك ا�ستخدام الباحث مورجان للمجاز
واال�ستعارات املتعددة .كما مت �أخذ درا�سة اجلرد الثقايف للباحث "ليبو" ( )Lebo, 1997املتعلقة بالوعي
بالتنوع واحل�سا�سية ملظاهره وذلك ل�ضمان احتالل تلك البنود ملوقع بارز بالأداة التحليلية .وكذلك مت
فح�ص نتائج درا�سات الباحثني "ليفرجن" و "مو�سكوفيتز" ())Levering and Moskowitz, 1998
لتحديد البنود املحتملة التي ميكن �إدراجها �ضمن الأداة التحليلية وبخا�صة البعد املاديكما مت اقتبا�س بنود
من الدرا�سة التجريبية الرائدة للباحثني "مرتوف" و "دنتون" ()Mitroff and Denton, 1999
واملتعلقة بقيا�س البعد الروحاين يف موقع العمل.
كما ا�ستمدت الأداة التحليلية �إلهاما �إ�ضافيا من التفكري التقدمي لباحثني من �أمثال "بوملان" و "ديل"
( )Bolman and Deal, 2001الذين دعيا لثورة يف �أ�سلوب تفكرينا فيما يتعلق بالقيادة وكيفية
تطوير القادة ،فمعظم برامج تطوير الإدارة والقيادة تتجاهل �أو تقلل من �ش�أن الروح .ففي امل�سائل املتعلقة
بالروح "ف�إن احلكمة واخلربة �أكرث �أهمية بكثري من التقنية �أو اال�سرتاتيجية" ( .)pp. 174 - 175وباملثل
فقد �أملح الباحث "�شوارتز" (� )Schwartz, 1996إىل �أن احلكمة تتبدى عندما يتجاوز الفرد الق�صد
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العقالين وي�سلم نف�سه حلد�سه الفطري الداخلي ويجد طريقة لأن يدمج يف حياته اليومية مناظري قد تبدو
متعار�ضة ب�صفة عامة .وقد �أعلن الباحث "بن�شوت" ( )Pinchot, 1998دون حتفظ يف درا�سته التي
حتمل عنوان "بناء املجتمعات داخل موقع العمل" �أن كل من الوالء للمنظمة وال�شعور بال�سعادة يعتمدان
على الوقت الذي نق�ضيه يف العمل داخل جمتمع تنظيمي قوي ومرتابط.
ولكن قيا�س الثقافة التنظيمية لي�س فقط �أمراً بالغ ال�صعوبة ،بل قد يكون �أي�ضا غري مريح لأبعد احلدود
وبخا�صة عندما ي�سعى الباحث لقيا�س الروح التنظيمية �أو الروحانية يف موقع العمل �أي�ضا .ويف املقابل
فنظرا؛ لأن الأفراد واملنظمات �أكرث قدرة على التمييز بني الدين والروحانية .فقد ت�صبح هذه امل�س�ألة
�أقل �إثارة للجدل ويف نهاية املطاف فقد يكون قبول فكرة �أن فعالية العاملني تبلغ م�ستواها الأق�صى
عندما يكونون قادرين على التعبري عن كل بعد من �أبعادهم الإن�سانية داخل بيئة العمل �أمر �شائع ًا وعادي ًا،
بل و�أن هذا االنخراط مرتبط ارتباط ًا كام ً
ال بنجاح املنظمة .ويف املقدمة التي كتبها للدرا�سة الرائدة
للباحثني "مرتوف" و "دنتون" ( )1999يف جمال روحانية موقع العمل �أبرز الباحث "وارين بني�س"
( )Warren Bennis, 1999النتائج التي تو�صال �إليها والتي ت�شري �إىل �أن املنظمات والأفراد الذين
يرون �أنف�سهم �أكرث روحانية ،هم كذلك �أكرث �إنتاجا وابتكارا وابداعا وتكيفا ،كما ميتلكون طاقة تدفعهم
للأداء؛ لأن العمل بالن�سبة لهم لي�س جمرد ا�سرتاحات لتناول القهوة وعطالت وخيارات متلك �أ�سهم .وقد
�أ�شار الباحث "بني�س" (� )Bennisإىل �أن املنظمات الروحانية تكت�سب حياة ومغزي واكتماال من خالل
اعتقادها ب�أن عملها مرتبط ب�شيء يتجاوز ذاتها.
وحتدد �أداة التحليل الثقايف ( )PIES CATثالثة م�ستويات للتثقيف التنظيمي ي�ضم كل م�ستوى منها
�أربعة �أبعاد :البعد املادي  -البعد العقلي  -البعد العاطفي  -البعد الروحاين ،مع ترميز لوين للردود لعمل
تقدمي ب�رصي ميثل التثقيف التنظيمي لكل ع�ضو من �أع�ضاء املنظمة بالإ�ضافة للتثقيف التنظيمي للمنظمة
ككل .وقد متت هيكلة الأداة التحليلية بحيث ت�شمل � 60س�ؤاال �أ�سا�سيا �سباعي النقاط على منط مقيا�س
"ليكرت" ي�ستك�شف �15س�ؤاال منها ك ً
ال من الأبعاد الأربعة ثم يتم تكرار الأ�سئلة بحيث ميكن �إجراء
مقارنة من خالل حتليل الفجوة فيما بني املنظمة املثالية ح�سب ت�صور الفرد وبني ت�صوره للواقع احلايل
للمنظمة مع زيادة بنود اال�ستبيان من  60بند �إىل  120بنداً .وميكن متثيل املنظمة بيانيا على هيئة خمطط بياين
دائري متثل كل �رشيحة فيه �أحد الأفراد ومن ثم تق�سم كل �رشيحة �إىل �أربعة �أجزاء فرعية ميثل جزء منها �أحد
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الأبعاد الأربعة ،حيث ميثل الق�سم اخلارجي من �أق�سام املخطط الدائري الأربعة  -وبالتايل احللقة اخلارجية
للمخطط الدائري الناجت  -البعد املادي� .أما الق�سم التايل فيمثل البعد العقلي فيما ميثل الق�سم الذي يليه
البعد العاطفي �أما الق�سم الأخري فيمثل البعد الروحي .ومن خالل جتميع ال�رشائح املختلفة للمخطط
الدائري نح�صل على متثيل بياين ملوقف املنظمة ثقافيا مبوجب كل بعد من الأبعاد الأربعة املحددة بوا�سطة
الأداة التحليلية �أي كل من املنظمة املثالية والواقع احلايل للمنظمة وفقا لت�صور كل فرد من �أفراد املنظمة.
وقد ا�ستعريت الألوان من �ألوان الإ�شارة املرورية النمطية حيث ميثل اللون الأخ�رض رد فعل مواتي /م�ؤيد
لثقافة املنظمة �أو تثقيف �إيجابي مبوجب ذلك البعد� ،أما اللون الأ�صفر فيمثل منطقة حمايدة ،فيما ميثل
اللون الأحمر رد فعل غري مواتي/غري م�ؤيد للثقافة �أو عدم التثقيف مبوجب ذلك البعد .وال ت�شمل املنطقة
املحايدة الفئة املحايدة الفعلية فقط وهم من يختارون �إجابة "لي�ست مهمة وال غري مهمة" يف الق�سم
اخلا�ص مبواقف املوظفني فيما يتعلق باملنظمة املثالية ،وكذلك من يختارون �إجابة "ال �أتفق وال �أختلف" يف
الق�سم اخلا�ص مبواقف املوظفني من منظمتهم احلالية بل ت�شمل �أي�ضا الفئات التي القريبة من احلياد والتي
اختارت �إجابة" مهمة قليال وغري مهمة قليال" ،و�إجابة "اتفق قليال واختلف قليال" وهي �صيغة تقدمي حتوي
خا�صية �صديقة للم�ستخدم ،بحيث ت�سهل على قائد املنظمة احل�صول على �صورة ب�رصية �شاملة ملواقف
موظفيه جتاه املنظمة املثالية وت�صورهم للواقع احلايل للمنظمة� ،أي :مبثابة حتليل ب�رصي للفجوة.
لقد تبني من خالل الدرا�سة البحثية واال�ستخدام التجاري الالحق �أن �أداة التحليل الثقايف (PIES
 )CATتتميز بدرجة عالية من املوثوقية ،كما �أظهرت حتليالت ترابط وتراجع البيانات وجود عالقة
�إيجابية خطية قوية بني التزام املوظف والثقافة التنظيمية عند اختبار ارتباطهما معا .وعالوة على ذلك فقد
�أ�شارت التحليالت �إىل وجود عالقة �إيجابية خطية قوية مماثلة فيما بني كل ُبعد من �أبعاد الثقافة التنظيمية
الأربعة مبا يف ذلك الأبعاد املادية والعقلية والعاطفية والروحانية ،و�أ�شارت كذلك �إىل �أن الأبعاد الأربعة
جمتمعة ت�ؤدي لرتابط �أقوى من كل بعد منفردا.
ال�شكل  1 - 4يو�ضح قائمة بالبنود امل�ستخدمة حاليا يف �أداة حتليل الثقافة التنظيمية (.)PIES CAT
وقد يجد مديرو املوارد التطوعية �أنه قد يكون من املفيد ا�ستخدام ن�سخة معدلة من تلك الأداة؛ لفهم ثقافة
منظمتهم من منظور املتطوعني.
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ال�شكل � :1 - 4أداة حتليل �أبعاد الثقافة املادية والعقلية والعاطفية والروحانية:

الجزء :1موقع العمل المثالي:
.1توجيهات :يرجى الإ�شارة �إىل �إجابتك عن كل �س�ؤال بالت�أ�شري على الرقم املناظر لإجابتك ح�سب املفتاح التايل:
 .1لي�ست عامال م�ؤثرا على الإطالق  .2غري مهمة بدرجة متو�سطة  .3غري مهمة بدرجة طفيفة  .4ال
مهمة وال غري مهمة  .5مهمة بدرجة طفيفة  .6مهمة بدرجة متو�سطة  .7مهمة للغاية.
�أعتقد �أن موقع العمل املثايل يجب �أن يتميز مبا يلي:
�.1أن يكون لطيفا من الناحية املادية.
.2ي�سمح يل ب�إ�ضفاء مل�سة �شخ�صية على موقع العمل.
.3يتيح يل حيزا للعمل يكون حمرتما من قبل �أع�ضاء املنظمة الآخرين باعتباره حيز عملي اخلا�ص.
.4به حيز م�شرتك ميكنني لقاء الزمالء فيه ب�شكل غري ر�سمي.
.5ي�سمح بالو�صول ب�سهولة �إىل بيئة خلوية لطيفة.
.6يكون مرنا مبا يكفي ال�ستيعاب احلاالت الطارئة ال�شخ�صية التي قد ت�ضطرين ملغادرة موقع العمل
لفرتة وجيزة.
.7يوفر �ساعات عمل مرنة.
.8ي�سمح يل بالو�صول �إىل حيز العمل اخلا�ص بي بعد �ساعات العمل ويف العطالت.
.9درجة حرارته مريحة دائما.
.10خال من م�ستويات ال�ضجيج اخلارجة عن ال�سيطرة.
.11يوفر للموظفني تعوي�ضات ومزايا تناف�سية بدرجة معقولة مع املنظمات املماثلة .
.12يوفر للموظفني �أدلة �إر�شادية ميكن الرجوع �إليها عند وجود �أ�سئلة عامة متعلقة باملنظمة تنطبق على
اجلميع.
.13ي�سمح يل بالو�صول �إىل تقنية املعلومات التي ت�ساعدين يف �أداء عملي ب�شكل �أف�ضل.
.14ي�شجعني على ا�ستخدام عطالتي للراحة واال�سرتخاء ولكنه ي�سمح يل ب�رصف قيمتها نقدا �إن قررت
ذلك.
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.15يجعل الزوار وال�ضيوف ي�شعرون ب�أنهم مو�ضع ترحيب.
.16يتيح يل فر�ص ًا للتعلم مل�ساعدتي يف �أداء عملي ب�شكل �أف�ضل.
.17يتيح يل القيام بعمل مثري ذهنيا.
.18يتيح يل فر�صة تعلم �أمور جديدة.
.19يوفر بيئة عمل ال جتعلني �أنظر لل�ساعة با�ستمرار.
.20يتيح يل القيام بعمل �أجد متعة يف القيام به واالنخراط فيه.
.21يديره فريق ميتلك املهارة التجارية الالزمة ل�ضمان قيام املنظمة مبهمتها وا�ستمرارها يف حالة مالية
جيدة.
.22ي�ساعدين على فهم ر�سالة املنظمة ككل.
.23ي�ساعدين على فهم القيم التي تعتنقها منظمتي.
.24ي�ساعدين على فهم �أهمية وظيفتي بالن�سبة للمنظمة ككل.
.25ي�شجعني على �إيجاد الطرق لتح�سني �أدائي.
.26ي�رشك املوظفني يف عملية اتخاذ القرار الذي ي�ؤثر على املنظمة.
.27ي�شجعني على طرح �أي نقطة قد تكون بالغة الأهمية بالن�سبة لكيفية قيامنا ب�أمر ما .
.28ي�شجع فتح قنوات االت�صال بني جميع �أنحاء املنظمة .
.29ي�ساعدين على فهم كيفية م�ساهمتي من خالل ما �أقوم به من عمل يف حت�سني منظمتي.
.30ي�شجعني على اقرتاح طرق لتح�سني �أداء املنظمة ككل.
.31تثمن االختالف فيما بني �أع�ضاء منظمتنا .
.32يكون ممتعا بدرجة تدفعني للح�ضور يف غري �أوقات عملي �أو العمل ل�ساعات مت�أخرة �أو العمل خالل
ا�سرتاحة الغذاء بدافع من حبي لعملي وبدون النظر �إىل احل�صول على �أجر �إ�ضايف �أو تعوي�ض عن وقتي.
.33ت�ضع �أمورا حمم�سة وملهمة ال حمبطة �أو غري ذات �صلة على جدراننا امل�شرتكة.
.34ي�شعرين بال�سعادة النتمائي ملنظمتنا.
.35يعامل املوظفني بدون حتيز قائم على العن�رص/العرق.
 .36يعامل املوظفني بدون حتيز قائم على ال�سن.
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 .37يعامل املوظفني بدون حتيز قائم على النوع.
 .38يعامل املوظفني بدون حتيز قائم على القدرات اجل�سمانية (�إال يف حدود ما يكون منا�سبا للوظيفة).
.39ي�شجعني وي�ساعدين على �أداء وظيفتي بنجاح.
.40يوجد به زمالء يهتمون لأمري عند معاناتي من �أي م�شكلة �شخ�صية.
.41يديره �أ�شخا�ص يهتمون لأمري عند معاناتي من �أي م�شكلة �شخ�صية.
.42يوجد به زمالء ي�شاركون وي�ساعد �أحدهم الآخر عندما يواجه �أحدنا م�شكلة متعلقة بالعمل.
.43يثق بقدرتي على اختيار الزي املنا�سب�-سواء ر�سمي ًا �أو غري ر�سمي-لأي يوم عمل معني.
.44يوجد به مديرون يثمنون م�ساهمتي يف عمل املنظمة.
.45ي�شجع االحرتام املتبادل يف جميع �أنحاء املنظمة.
.46ميكنني من فهم كيف �أن وجودي كجزء من املنظمة ي�ساعد يف جعل حياة النا�س الآخرين �أف�ضل
بطريقة ما.
.47ي�شجعني على التفكري الإبداعي �أثناء قيامي بعملي.
.48ي�شجعني على القيام مبا هو �صواب والقيام بالأمور ب�شكل �صحيح.
.49ي�سمح يل مبمار�سة مبادئ معتقداتي الدينية دون التعدي على معتقدات الآخرين.
.50ي�ساعدين على النمو املهني وعلى فهم �أعماق نف�سي ب�شكل �أف�ضل .
.51ي�شجعني على ال�شعور ب�أنني جزء مهم من فريق مرتابط ،ويعتمد بع�ضه على بع�ض ،وعلى الإح�سا�س
ب�أنني �أ�ساعد بقية �أفراد الفريق بطريقة �أو ب�أخرى.
.52ي�شجعني على الإميان ب�أن احلياة مليئة بفر�ص ال نهائية متكن النا�س من عمل فارق �إيجابي يف العامل.
.53ي�شجعني على فهم حقيقة �أن لأعمالنا عواقب و�أن ب�إمكاننا الت�أثري على الأحداث بطرق مل نكن
ندركها .
.54ي�شجعني على الإميان ب�أنني متى عقدت العزم على القيام ب�أمر ما فب�إمكاين �إجنازه حتى لو كان يبدو
م�ستحيال.
.55ي�شجعني على االعتقاد ب�أن الغر�ض من وجودي يف هذه الدنيا �أن �أترك �أثرا �إيجابيا على العامل
و�أجعله مكانا �أف�ضل.
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.56يكون جزء ال يتجز�أ من حياتي مبعنى �أن العمل يجب �أن يكون م�شبعا وجمزيا بل وممتعا.
.57يوجد به �أمور مثل :االحتفاالت واملنا�سبات وال�شعائر واحلكايات املتعلقة باملنظمة التي جتعلني
�أ�شعر ب�أنني جزء من كيان مميز.
.58ي�شجعني على الإميان ب�أن حياتي ت�سري وفق خطة معينة قد �أكون �أو ال �أكون مدركا لها يف الوقت
احلايل.
 .59ي�شجعني على الإميان ب�أن هناك نوعا من القوة الأعلى تعمل يف الكون ،بغ�ض النظر عن الكلمات
التي قد �أختارها لو�صفها.
.60يوفر يل عمال يجعلني �أ�شعر ب�أن �أداءه ر�سالة كلفتني بها قوة عليا.
يرجى االنتقال �إىل الق�سم التايل والإجابة عن الأ�سئلة التي تتعلق مبوقع عملك احلايل

الجزء  :2موقع عملي الحالي
 .1توجيهات :برجاء الإ�شارة �إىل �إجابتك على كل �س�ؤال بالت�أ�شري على الرقم املناظر لإجابتك ح�سب املفتاح التايل:
 .1لي�ست عامال م�ؤثرا على الإطالق  .2غري مهمة بدرجة متو�سطة  .3غري مهمة بدرجة طفيفة  .4ال
مهمة وال غري مهمة  .5مهمة بدرجة طفيفة  .6مهمة بدرجة متو�سطة  .7مهمة للغاية.
موقع عملي احلايل:
 .61مكان لطيف للعمل
 .62ي�سمح يل ب�إ�ضفاء مل�سة �شخ�صية على موقع العمل
 .63يتيح يل حيزا للعمل يكون حمرتما من قبل �أع�ضاء املنظمة الآخرين باعتباره حيز عملي اخلا�ص
 .64به حيز م�شرتك ميكنني لقاء الزمالء فيه ب�شكل غري ر�سمي
.65ي�سمح بالو�صول ب�سهولة �إىل بيئة خلوية لطيفة
.66يكون مرنا مبا يكفي ال�ستيعاب احلاالت الطارئة ال�شخ�صية التي قد ت�ضطرين ملغادرة موقع العمل
لفرتة وجيزة
.67يوفر �ساعات عمل مرنة
.68ي�سمح يل بالو�صول �إىل حيز العمل اخلا�ص بي بعد �ساعات العمل ويف العطالت
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.69درجة حرارته مريحة دائما
.70خال من م�ستويات ال�ضجيج اخلارجة عن ال�سيطرة
.71يوفر للموظفني تعوي�ضات ومزايا تناف�سية بدرجة معقولة مع املنظمات املماثلة
.72يوفر للموظفني �أدلة �إر�شادية ميكن الرجوع �إليها عند وجود �أ�سئلة عامة متعلقة باملنظمة تنطبق على
اجلميع
.73ي�سمح يل بالو�صول �إىل تقنية املعلومات التي ت�ساعدين يف �أداء عملي ب�شكل �أف�ضل
.74ي�شجعني على ا�ستخدام عطالتي للراحة واال�سرتخاء ولكنه ي�سمح يل ب�رصف قيمتها نقدا �إن قررت
ذلك
.75يجعل الزوار وال�ضيوف ي�شعرون ب�أنهم مو�ضع ترحيب
.76يتيح يل فر�ص ًا للتعلم مل�ساعدتي يف �أداء عملي ب�شكل �أف�ضل
.77يتيح يل القيام بعمل مثري ذهنيا
.78يتيح يل فر�صة تعلم �أمور جديدة
.79يوفر بيئة عمل ال جتعلني �أنظر لل�ساعة با�ستمرار
.80يتيح يل القيام بعمل �أجد متعة يف القيام به واالنخراط فيه
.81يديره فريق ميتلك املهارة التجارية الالزمة ل�ضمان قيام املنظمة مبهمتها وا�ستمرارها يف حالة مالية
جيدة
.82ي�ساعدين على فهم ر�سالة املنظمة ككل
.83ي�ساعدين على فهم القيم التي تعتنقها منظمتي
.84ي�ساعدين على فهم �أهمية وظيفتي بالن�سبة للمنظمة ككل
.85ي�شجعني على �إيجاد الطرق لتح�سني �أدائي
.86ي�رشك املوظفني يف عملية اتخاذ القرار الذي ي�ؤثر على املنظمة
.87ي�شجعني على طرح �أي نقطة قد تكون بالغة الأهمية بالن�سبة لكيفية قيامنا ب�أمر ما
.88ي�شجع فتح قنوات االت�صال بني جميع �أنحاء املنظمة
.89ي�ساعدين على فهم كيفية م�ساهمتي من خالل ما �أقوم به من عمل يف حت�سني منظمتي

216

تقييم برنامج موارد المتطوعين ،التحليل والتخطيط

.90ي�شجعني على اقرتاح طرق لتح�سني �أداء املنظمة ككل
.91تثمن االختالف فيما بني �أع�ضاء منظمتنا
.92يكون ممتعا بدرجة تدفعني للح�ضور يف غري �أوقات عملي �أو العمل ل�ساعات مت�أخرة �أو العمل
خالل ا�سرتاحة الغذاء بدافع من حبي لعملي وبدون النظر �إىل احل�صول على �أجر �إ�ضايف �أو تعوي�ض عن
وقتي
.93ت�ضع �أمورا حمم�سة وملهمة ال حمبطة �أو غري ذات �صلة على جدراننا امل�شرتكة
.94ي�شعرين بال�سعادة النتمائي ملنظمتنا
.95يعامل املوظفني بدون حتيز قائم على العن�رص/العرق
 .96يعامل املوظفني بدون حتيز قائم على ال�سن
 .97يعامل املوظفني بدون حتيز قائم على النوع
 .98يعامل املوظفني بدون حتيز قائم على القدرات اجل�سمانية (�إال يف حدود ما يكون منا�سبا للوظيفة)
.99ي�شجعني وي�ساعدين على �أداء وظيفتي بنجاح
.100يوجد به زمالء يهتمون لأمري عند معاناتي من �أي م�شكلة �شخ�صية
.101يديره �أ�شخا�ص يهتمون لأمري عند معاناتي من �أي م�شكلة �شخ�صية
.102يوجد به زمالء ي�شاركون وي�ساعد �أحدهم الآخر عندما يواجه �أحدنا م�شكلة متعلقة بالعمل
.103يثق بقدرتي على اختيار الزي املنا�سب�-سواء ر�سمي ًا �أو غري ر�سمي-لأي يوم عمل معني
.104يوجد به مديرون يثمنون م�ساهمتي يف عمل املنظمة
.105ي�شجع االحرتام املتبادل يف جميع �أنحاء املنظمة
.106ميكنني من فهم كيف �أن وجودي كجزء من املنظمة ي�ساعد يف جعل حياة النا�س الآخرين �أف�ضل
بطريقة ما
.107ي�شجعني على التفكري الإبداعي �أثناء قيامي بعملي
.108ي�شجعني على القيام مبا هو �صواب ولي�س القيام بالأمور ب�شكل �صحيح
.109ي�سمح يل مبمار�سة مبادئ معتقداتي الدينية دون التعدي على معتقدات الآخرين
.110ي�ساعدين على النمو املهني وعلى فهم �أعماق نف�سي ب�شكل �أف�ضل
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.111ي�شجعني على ال�شعور ب�أنني جزء مهم من فريق مرتابط ويعتمد بع�ضه على بع�ض ،وعلى الإح�سا�س
ب�أنني �أ�ساعد بقية �أفراد الفريق بطريقة �أو ب�أخرى
.112ي�شجعني على الإميان ب�أن احلياة مليئة بفر�ص ال نهائية متكن النا�س من عمل فارق �إيجابي يف العامل
.113ي�شجعني على فهم حقيقة �أن لأعمالنا عواقب و�أن ب�إمكاننا الت�أثري على الأحداث بطرق مل نكن
ندركها
.114ي�شجعني على الإميان ب�أنني متى عقدت العزم على القيام ب�أمر ما فب�إمكاين �إجنازه حتى لو كان
يبدو م�ستحيال
.115ي�شجعني على االعتقاد ب�أن الغر�ض من وجودي يف هذه الدنيا �أن �أترك �أثرا �إيجابيا على العامل
و�أجعله مكانا �أف�ضل
.116يكون جزء ال يتجز�أ من حياتي مبعنى �أن العمل يجب �أن يكون م�شبعا وجمزيا بل وممتعا
.117يوجد به �أمور مثل :االحتفاالت واملنا�سبات وال�شعائر واحلكايات املتعلقة باملنظمة التي جتعلني
�أ�شعر ب�أنني جزء من كيان مميز
.118ي�شجعني على الإميان ب�أن حياتي ت�سري وفق خطة معينة قد �أكون �أو ال �أكون مدركا لها يف الوقت
احلايل
.119يوفر يل عمال يجعلني �أ�شعر ب�أن �أدائه ر�سالة كلفتني بها قوة عليا.

رصد الثقافة التنظيمية :مسؤولية القيادة
يجب على قادة املنظمة على جميع امل�ستويات التنظيمية �أن يكونوا حميطني مبفهوم الثقافة التنظيمية،
فاحلفاظ على ثقافة تنظيمية فعالة من �أهم م�س�ؤوليات القيادة .وكذا تعديل تلك الثقافة ح�سب االقت�ضاء
�أو تغيريها بالكلية عند اللزوم .ومع ذلك ف�إن احلفاظ على ا�ستمرارية الثقافة التنظيمية �أو تغيريها بالكلية
مهمة بالغة ال�صعوبة ،وقد تكون الأ�صعب والأكرث حتديا من بني كافة م�س�ؤوليات القائد ،ويف مواجهة
التحديات التي ميوج بها هذا الع�رص الذي ي�شهد تغريات غري م�سبوقة يف جمال القيادة والإدارة التنظيمية
برمته .وقد حث الباحث "مورجان" ( )Morgan, 1998قادة املنظمات على النظر لأبعد من الأمور
ال�سطحية ملنظماتهم والعمل على فهم ما يدور فيها على امل�ستويات الأكرث عمقا ،بحيث يتو�صلون �إىل
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موقف قيادي ثابت بدال من االعتماد على القيادة وفقا للتطورات اليومية ،قائال� :إن الكفاية الرئي�سية
للقادة تكمن يف قراءة وفهم ما يدور يف �أعماق منظماتهم ،وهو �أمر بالغ الأهمية وبخا�صة يف هذه
الأوقات التي تذخر بالتغريات الكا�سحة.
ولكن الثقافة التنظيمية مفهوم مراوغ ال ي�سهل تعريفه ،ناهيك عن حتليله �أو قيا�سه �أو �إدارته �أو تغيريه
�أو حتويله .ومع ذلك فالثقافة التنظيمية هي القوة امل�سيطرة املحيطة باملنظمة .وهذه القوة �أو امل�صدر
ت�سهم يف �إيجاد �أو انعدام التزام املوظف وما يرتبط بذلك االلتزام �أو االفتقار �إليه من كوكبة من العواقب
الإيجابية �أو ال�سلبية .ولذلك ف�إن االرتباط القائم فيما بني الثقافة التنظيمية والتزام املوظف ي�شدد بدرجة
�إ�ضافية على التفوي�ض الثقايف للقيادات التنظيمية ،فالتزام املوظفني جتاه املنظمة �أحد �أهم العوامل-
�إن مل يكن �أهمها على الإطالق -بالن�سبة للمنظمات املعا�رصة ،بغ�ض النظر عن احلجم �أو النموذج
التنظيمي .فالتزام املوظف مرتبط ارتباطا وثيقا لأدائه لوظيفته و�شعوره بالإ�شباع والر�ضا ومعدل تغيبه
والتوافق فيما بني قيمة ال�شخ�صية والقيم التنظيمية ،و�شعوره باملواطنة التنظيمية وتوفر النية لديه لرتك
املنظمة ومعدل دوران املوظفني .ومن امل�ؤكد �أن � َّأي تراجع يف التزام املوظف جتاه منظمته �ستكون له
عواقب �سلبية وخيمة ،وهي عواقب �رسعان ما �ستظهر �آثارها على ال�سلوكيات التنظيمية .فالعالقة فيما
بني التزام املوظف والثقافة التنظيمية عالقة قوية وقد يكون رد فعل القيادة التنظيمية هو �إنكار ذلك
االرتباط املزعوم ،ولكنه رد فعل غري ح�صيف من القائد يف وقت يتوقف فيه م�ستقبل املنظمة على
التوقعات امل�س�ؤولة القائمة على املعرفة واملعلومات التي ميكن الو�صول �إليها .ولذلك يجب على القادة
�أن يت�سلحوا باملعلومات ملعرفة املجاالت التي حتتاج فيها الثقافة التنظيمية لل�صيانة �أو التعديل �أو التغيري
اجلذري �أو اجلزئي فيما يتعلق مب�شاكل مثل :اتخاذ القرار وامل�شاركة يف القرار وفهم قيمة خلق املعنى
والهدف للموظفني من خالل العمل الذي يقومون به ،وكذلك فيما يتعلق مب�سائل ال�صدق واحلقيقة.
وامل�س�ؤولية عن هذا التعلم وما يجب �أن يتبعه من �إجراءات هي جزء �أ�صيل من القيادة ،وعالوة على
ذلك يجب على القادة �أن يتذكروا دائما �أن ذلك العمل قد يكون بالغ ال�صعوبة وي�ستغرق وقتا طويال،
بل وقد ي�ؤدي مل�ستويات عالية من القلق �سواء لدى املنظمة �أو القائد كما ويجب عليهم �أن يعرفوا
مقدما �أن الكثري من جهود التغيري حمكوم عليها بالف�شل ،و�أن يفهموا بالتايل �أن تناول الثقافة التنظيمية
ب�أي �شكل لي�ست ل�ضعاف القلوب .فالتعلم والت�رصف م�س�ألتان قائمتان على الإرادة ال�صلبة ،وبالتايل
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فيجب �أن تكون لدى القادة الإرادة ال�صلبة التي متكنهم من طرح الأ�سئلة ال�صعبة والإ�صغاء ب�إخال�ص
للإجابات التي قد ال يكون من ال�سهل قبولها ،ناهيك عن الت�رصف بناء عليها ،ولكن الأهم هو �أن تكون
لدى القادة الإرادة للت�رصف بناء على ما اكت�سبوه من معرفة للرتويج لثقافة تتمكن من �إ�شباع احتياجات
املوظفني املادية والعقلية والعاطفية والروحية ب�شكل �أف�ضل.
�إن �أداة التحليل الثقايف ( )PIES CATهي �أداة �سهلة ولكن فعاليتها املحتملة تكمن يف �سهولتها.
ف�إذا مت ا�ستخدامها من قبل قادة لديهم الإرادة وال�شجاعة لتمييز املجاالت التي تق�رص عن تلبية توقعات
واحتياجات املوظفني ف�إن �سهولة تلك الأداة يف حد ذاتها هي التي �ستدفع القائد �إىل اتخاذ �إجراء عملي
�سواء يف جمال واحد �أو عدة جماالت .ورغم �أن هذه الأداة قد ُ�صممت �أ�سا�سا ك�أداة ت�شخي�صية� ،إال
�أنه ميكن اعتبارها تقنية تدخلية يف حد ذاتها .فمجرد ا�ستخدام تلك الأداة يخلق �إح�سا�سا وتوقعا بني
املوظفني ب�أن قيادة املنظمة مهتمة بهم مبا يكفي لكي تطرح الأ�سئلة ال�صعبة ،ومن ثم قد ت�ضع فعليا خطة
التخاذ �إجراء ما بناء على ردودهم .وهنا يجب احلر�ص على التعامل مع هذا التوقع و�إال فقد يخلق
ا�ستخدام هذه الأداة املزيد من الت�شكك والريبة داخل منظمة التي قد تكون عر�ضة �أ�سا�سا للخطر.
ولكن الأهم من ذلك هو �أن �أداة التحليل الثقايف ( )PIES CATقد ت�شري �إىل وجود حاجة لعدد من
التدخالت �أو لتدخل متعدد اجلوانب للتعامل مع خمتلف امل�شاكل داخل املنظمة ب�شكل منهجي وفقا
لأولوية �إحلاحها� .إن هذه الأداة ال تقدم و�صفة حمددة للتدخل بل ت�ساعد قائد املنظمة على �إدراك �رضورة
التدخل و�أنواع التدخالت التي قد تكون �رضورية .وترتاوح نتائج �أداة التحليل الثقايف ما بني �رضورة
القيام بتدخالت خا�صة من قبل م�ست�شاري املنظمة ل�ش�ؤون الأنظمة ك�أخ�صائيي التعوي�ضات واملكاف�آت
وخرباء تقنية املعلومات �إىل �رضورة القيام بتدخالت خا�صة من قبل م�ست�شاري املنظمة ل�ش�ؤون املوارد
الب�رشية كخرباء �إدارة ال�رصاع ومدربي القيادة والتنوع واملر�شدين املتخ�ص�صني يف مكافحة الإنهاك
وجتديد الطاقات واملر�شدين الدينيني .ومن هذا نتبني �أن �أداة التحليل الثقايف ال ت�صدر و�صفة عالجية،
بل ت�شخ�ص امل�شكلة �أو جمموعة امل�شاكل �أو فئة امل�شاكل يف خمتلف الأبعاد املهمة للثقافة التنظيمية.
ورغم �أن امل�س�ؤولية الأوىل لقادة املنظمات هي ا�ستخدام هذه املعلومات لتمكني منظماتهم من
البقاء واالزدهار خالل الأوقات التي ي�سودها عدم اليقني ،ف�إن قادة املنظمات م�س�ؤولون �أي�ضا عن
القيام بذلك من خالل �أ�شخا�ص ي�ؤمنون بقيم و�أهداف املنظمة ،ويعملون جاهدين للحفاظ على تلك
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القيم التنظيمية وحتقيق الأهداف التنظيمية ،كذلك ويعتزمون البقاء �ضمن املنظمة ،وهم – باخت�صار -
املوظفون امللتزمون بعدم ترك املنظمة .وقد يتمكن قادة املنظمات من خالل النظر �إىل الثقافة التنظيمية
من املنظور رباعي الأبعاد لأداة التحليل الثقايف من اال�ضطالع مب�س�ؤوليتهم فيما يتعلق ب�إن�شاء و�صيانة
ثقافة تنظيمية تولد التزاما قويا من قبل املوظفني.

المترتبات على مديري الموارد التطوعية
هناك نتائج مفيدة لدرا�سة الثقافة التنظيمية ميكن متييزها وتطبيقها من قبل مديري املوارد التطوعية،
فرغم �أن هناك عالقة وا�ضحة فيما بني التزام املوظف وثقافة املنظمة ،ف�إنه ميكن النظر لتلك النتائج
باعتبارها قابلة للتطبيق على املتطوعني واملوظفني العاملني ب�أجر لدى املنظمات غري الربحية ومنظمات
اخلدمة العامة.
فرغم �أن املتطوع قد ينجذب �إىل املنظمة يف �أول الأمر ب�سبب ر�سالتها املقنعة �أو قائدها الذي يتمتع
بكاريزما �شخ�صية �أو ب�سبب التوافق املثايل فيما بني متطلبات الوظيفة واملهارات التي ميتلكها املتطوع،
�إال �أن املتطوع �رسعان ما يحتك بثقافة املنظمة ،و�ستكون ثقافة املنظمة مبثابة اليد اخلفية التي �ستحدد
بدرجة كبرية ما �إذا كان املتطوع �سيقبل وي�ؤمن بقيم و�أهداف املنظمة ،وما �إذا كان �سيعمل جاهدا لأجل
�صالح املنظمة ،وما �إذا كان �سي�شعر برغبة قوية يف البقاء �ضمن املنظمة ،فثقافة املنظمة قد حتبب املتطوع
يف املنظمة وت�شعل حما�سته وت�ساعده على اال�ستمرار رغم عدم وجود املزايا الوا�ضحة التي ُي�شرتى بها
والء املوظفني العاملني ب�أجر.
وعلى النقي�ض من ذلك ميكن لثقافة املنظمة �أن تنفر املتطوع منها ب�رسعة .و�رسعان ما �سيدفعهم
النفور للبحث عن خيارات �أخرى� ،سواء كان اخليار البديل هو من�صب تطوعي يف منظمة �أخرى �أو
خيار ترفيهي ال عالقة له بالعمل التطوعي بتاتا ،علما ب�أنه لي�س من ال�صعب على �أي �شخ�ص يدخل
املنظمة لأول مرة �أن يدرك كيف يتم التعامل مع العاملني بها؟ وما هو �شعورهم جتاه عملهم؟ وكيفية
تعامل العاملني بع�ضهم مع البع�ض ومع قيادة املنظمة .ورغم �أن بع�ض املتطوعني قد يعملون بكل اجتهاد
رغم نفورهم من ثقافة املنظمة فلي�س من املحتمل �أن يظلوا على التزامهم �أو والئهم للمنظمة طويال ما

221

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
مل يكونوا قادرين على الف�صل بني ما يحبونه يف املنظمة وم�شاعرهم ال�سلبية جتاه ثقافة املنظمة و�آثارها
عليهم.
وهذا ال يعني عدم وجود ثقافات فرعية يف املنظمات .فقد يعاين مدير املوارد التطوعية رغم فعاليته
من �آثار ثقافة تنظيمية قمعية ،ومع ذلك ي�ؤ�س�س لثقافة فرعية تكون �أكرث ترحيبا باملتطوع ،فيبقى �سعيدا
�ضمن املنظمة .ولذلك ف�إذا اقت�رصت وظيفة املتطوع على العمل يف ظل تلك الثقافة الفرعية ويف معزل
عن الثقافة ال�شاملة للمنظمة فمن املحتمل جدا �أن يبقى املتطوع يف املنظمة ،بل ويعمل باجتهاد ل�صاحلها
ويدعم �أهدافها وقيمها ال�شاملة.
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الفصل الخامس :تعظيم مشاركة المتطوعين
�سارة جني رينبورغ ()Sarah Jane Rehnborg, CAVS, PhD
ميج مور ()Meg Moore, MBA
�إن من �أكرث ال�سمات املميزة للقطاع غري الربحي هو طبيعة العمل التطوعي فيه� ،إذ ال جترب املنظمات
غري الربحية النا�س على العمل داخل القطاع وال متتلك احلق يف منح تفوي�ض با�ستخدام خدماتها
( .)Frumkin, 2002بالن�سبة للمنظمات غري الربحية ،يكون "االختيار احلر هو مبثابة �صياغة
للعامل من حولها ،حيث يتربع املانحون لأنهم اختاروا القيام بذلك ،وكذلك يعمل املتطوعون مبح�ض
�إرادتهم" (�ص .)3
وحيث �أن املتطوعني قوة عاملة غري مدفوع �أجر لهم وهم قوة متاحة لتعزيز الأهداف وللم�ساعدة
يف تلبية جمموعة من االحتياجات يف املنظمات ذات املوارد املحدودة ،ف�إن ه�ؤالء املتطوعني ميثلون
�إحدى املزايا التناف�سية بالغة الأهمية للقطاع غري الربحي .بينما ت�ستخدم م�ؤ�س�سات القطاع العام
املتطوعني �أي�ض ًا (بدرجة �أقل من القطاع اخلا�ص) ،يزداد تواجد العمال غري مدفوعي الأجر يف القطاع
غري الربحي ،حيث �أ�شار  80٪من املنظمات �إىل ا�ستخدام املتطوعني يف القدرات العملية (Hager,
 .)2004وعلى الرغم من اخلا�صية الذاتية مل�شاركة املتطوعني� ،إال �أن لدى القليل من املنظمات املعرفة
الالزمة لتعظيم اال�ستفادة من هذه امليزة .وباملثل ،ف�إن قلة قليلة من �صانعي القرار باملنظمات غري الربحية
لديهم فهم و�إدراك للبنية الأ�سا�سية مل�شاركة املتطوعني .وباملثل �أي�ض ًا ،ال يعرف الكثري ممن ي�شغلون
منا�صب قيادية عليا ماهية توقعاتهم عن املتطوعني امل�شاركني وذلك ،لي�س لديهم �إدراك للأهمية البالغة
للبنية التحتية الهادفة لت�سهيل ودعم م�شاركة املجتمع.
يف حالة وجود التخطيط الإرادي وحتديد الر�ؤية ،ميكن لإدارة املتطوعني الفعالة تعظيم اال�ستفادة
من م�شاركة املتطوعني و�إدارة اهتمامات وموارد املتطوعني املتنوعة وت�سهيل العالقات املثمرة بني
املوظفني واملتطوعني والعمالء وحماية املنظمات من امل�س�ؤوليات املتعلقة باملتطوعني و�ضمان ارتباط
املتطوعني ب�أهداف املنظمات اال�سرتاتيجية .لبلوغ هذا الهدف ،ينبغي على املنظمات �أن تُقر بتنوع
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الأدوار والدوافع لدى القوى العاملة املتطوعة للعمل لديها.
تقريبا للم�ؤ�س�سة التي ترغب يف جتاوز املفاهيم التقليدية
يقدم متطوعو اليوم �إمكانات غري حمدودة
ً
لأدوار املتطوعني ،حيث ُبذلت العديد من اجلهود لتق�سيم املتطوعني من ال�سكان �إىل فئات .كان على
ر�أ�س تلك املفاهيم التقليدية التمييز بني متطوعي ال�سيا�سة واخلدمة وهو ما ناق�شه "جيفري برودين" يف
الف�صل .يف هذا ال�سياق ،ي�شارك متطوعو ال�سيا�سة كم�ست�شارين ا�سرتاتيجيني للمنظمة غري الربحية ،بينما
ي�شارك متطوعو اخلدمة يف العمل التكتيكي للمنظمة .يوفر هذا التق�سيم بداية مفيدة يف حت�سني تعريف
املتطوعني كمجموعة ،لكنه ال يزال يفتقر �إىل الدقة الكافية.
ويف الف�صل احلادي ع�رش تناق�ش "نان�سي ماكدوف" مفهوم "املتطوع العر�ضي" على عك�س متطوعي
اخلدمة امل�ستمرين يف العمل وت�ؤكد �أن املتطوع العر�ضي ال يتال�شى عقب انتهاء فرتة خدمته :حيث
يوفر العديد منهم مهارات متخ�ص�صة �سنوي ًا .على �سبيل املثال ،قد يلعب مدير املرا�سم /الت�رشيفات يف
احلفل ال�سنوي هذا الدور ملدة عقود وفق ًا لت�أثريه التفاعلي لدى املنظمة .ال تقلل طبيعة العمل (امل�شاركة
العر�ضية) من قيمة امل�شاركة �أو التزام املتطوع بر�سالة املنظمة .بد ًال من ذلك ،قد يتربع املتطوع العر�ضي
ب�ساعات خدمة عديدة يف �إطار زمني ق�صري ،مثل تدريب الطالب خالل عطلة الربيع .وحيث �أن هذه
اخلدمات حمدودة زمني ًا� ،إال �أنها ال تزال توفر موارد قيمة للمنظمات غري الربحية وينبغي �إقرارها من
�أجل ا�ستثمار ذات قيمة.
يبد�أ تق�سيم املتطوعني �إىل فئات لتقدمي خدمات مماثلة وذلك من خالل التمييز بني املفاهيم ال�سابقة.
من �أجل �إدارة فعالة للمتطوعني ،يحتاج قادة املنظمات غري الربحية �إىل درا�سة �أكرث تف�صي ً
ال لنماذج
جناحا يف املهام املختلفة؟ كيف ينبغي
و�أمناط جمموعات املتطوعني ،مثل :ما هي �أنواع املتطوعني الأكرث ً
االعرتاف ب�أهمية وجدوى عمل خمتلف املتطوعني ليعك�س م�ساهماتهم يف املنظمة بالإيجاب؟ ما الذي
يجذب ه�ؤالء املتطوعني �إىل عملهم؟ كيف ميكن ملنظمة غري ربحية احلفاظ على امل�شاركة طويلة الأجل
مع جمموعة متنوعة من املتطوعني؟
لتحديد هذه املجموعات ب�شكل �أكرب ،قامت مبادرة �أن�صار العمل التطوعي ب�صياغة �إطار م�شاركة
املتطوعني (انظر ال�شكل  .)1 - 5ي�شري هذا الإطار لنظرة �أو�سع مل�شاركة املتطوعني� ،آخذاً يف االعتبار
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ك ً
ال من احتياجات املنظمة واجتاهات العمل التطوعي يف الوقت احلا�رض .يربط هذا املنظور العمل الذي
ينبغي القيام به يف املنظمة مع ا�سرتاتيجيات الإدارة الالزمة لدعم هذا العمل وي�ضمن دجمها مع اهتمامات
املتطوعني ودوافعهم وم�ستويات االلتزام لديهم وتوافر الوقت .يوفر هذا الإطار نقطة انطالق لدرا�سة
امل�ستويات احلالية للم�شاركة يف املنظمة وي�ضع برنامج عمل للتخطيط ملزيد من املدخالت املجتمعية
ال�شاملة.
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ال�شكل � :1-5إطار عمل م�شاركة املتطوعني :نظرة عامة على �أنواع املتطوعني
االت�صال باخلدمة
الرتكيز على املهارة

الرتكيز على االنتماء

�أمثلة على اخلدمة

�أمثلة على اخلدمة

تن�سيق �أيام تقدمي اخلدمات مع فرق العمل
بناء منزل يف عطلة نهاية الأ�سبوع من خالل نادي
اخلدمة االجتماعية
فاعلية تنظيف احلديقة �أو �صيانة الطريق
تكثيف العمل من �أجل الفاعلية ال�سنوية

مميزات املتطوعني

مراجعة ح�سابية ملرة واحدة لل�ش�ؤون املالية
للمنظمة تتم من خالل حما�سب حمرتف.
يدرب النادي الريا�ضي جمموعة ال�شباب على
الفاعلية.
يفتح �أحد الأ�شخا�ص منزله /منزلها جلمع
التربعات.
يكمل الطالب متطلبات احل�صول على الدرجة.

وقت اخلدمة

املو�ضوعات ق�صرية املدى

ال�شعور القوي بالرتابط بالق�ضية ،جمموعة العمل،
النادي� ،أو املنظمة.
يبحثون عن فر�صة اخلدمة املالئمة على وجه
يتوقعون ب�صورة عاملة فاعلية منظمة ب�صورة جيدة
اخل�صو�ص لت�شمل املهارات ،واملواهب،
(املواد والتعليمات متوفرة على الفور لأداء املهمة
واملوارد النادرة للمتطوعني.
و�إلخ).
قد يكونون يف �أي �سن ،على الرغم من كونهم
رمبا ي�ستخدمون فر�صة اخلدمة للتحقق من منظمة
بالغني وعلى درجة عالية من املواهب /التعليم.
معينة.
يتوقعون بدرجة كبرية التبادل على �سبيل املثال،
قد يكونون جزءاً من جمموعة تقدمي اخلدمات �أو
عالقة النظري �إىل النظري يف املنظمة (املحا�سب �إىل
يطابقون متطلبات تقدمي اخلدمة للمدر�سة �أو مكان
�أمني اخلزنة؛ م�ضيف الفاعلية �إىل مدير الفاعلية
العمل �أو النادي.
�إلخ).
قد ميتلكوا توقعات غري واقعية� /ساذجة عن القدرة يف
قد ي�سعى �إىل املناق�شة يف توقيت اخلدمة.
الت�أثري يف العمالء �أو العمل طويل املدى للمنظمة.
يقدر العرفان الذي يخ�ص�ص من �أجل الطلبات
قد يف�ضلون تعريف �أنف�سهم مع نادي اخلدمات
الفريدة للوظيفة.
اخلا�ص بهم �أو �رشكتهم ولي�س املنظمة غري الربحية التي
قد مييل �إىل التفكري يف نف�سه لي�س “كمتطوع”
يخدمونها.
ولكن كمتدرب� ،أو ا�ست�شاري متطوع� ،إلخ.

مميزات املتطوعني
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االت�صال باخلدمة
الرتكيز على املهارة

الرتكيز على االنتماء

�أمثلة على اخلدمة

�أمثلة على اخلدمة

مراقب ال�شباب/قائد املجموعة
مدر�س يف مدار�س الأحد/الدفاع عن اال�ستدامة البيئية/
زائر دور امل�سنني
م�ضيف احلديقة �أو املراقب /مدير خمزن ال�سلع/الع�ضو
االحتياطي �أو الأمني

مميزات املتطوعني

وقت اخلدمة

املو�ضوعات طويلة املدى

االلتزام باملجموعة �أو املنظومة والق�ضية �أو املهمة التي
متثلها.
الرغبة دائما يف �أداء �أي نوع من الأعمال من �أجل الق�ضية،
من تغليف الظروف �إىل ت�سليم اخلدمات املعقدة.
قد يحتاج �إىل التدريبات املعقدة للإعداد لفر�صة اخلدمات
(على �سبيل املثال تدريب حمو الأمية� ،إلخ)....
قد ي�شعر باجنذاب خا�ص �إىل املنظومة ب�سبب املكا�سب
ال�سابقة ،االت�صال العائلي� ،أو �أي دافع �شخ�صي �آخر.
قد يكون من �أي فئة عمرية ،على الرغم من �أن العمر قد
يق�سم نوع الق�ضية امل�ؤيدة على �أكرث الأحوال.
قد يكون حمف ًزا من الناحية الأيدولوجية (الدينية،
ال�سيا�سية ،البيئية� ،إلخ )....لت�أييد م�صلحة �أو م�س�ألة.
تقدير العرفان امل�ستمر ،الر�سمي وغري الر�سمي على
ال�سواء.
غالبا ال�ضمائر ال�شخ�صية للتحدث عن املنظمة
ي�ستخدم ً
(�أنا ،نحن ،نا ،لنا)
بالإ�ضافة �إىل الدوافع القوية للخدمة ،قد يكون متربع ًا
رئي�سي�أً.
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اال�ست�شارات القانونية التطوعية.
اخلدمات الطبية بدون تكلفة التي يقدمها
الطبيب ،فني الطوارئ الطبية ،املمر�ضة،
اال�ست�شاري� ،إلخ.
متطوعو مكافحة احلرائق.
القر�ض التنفيذي
ع�ضو املجل�س

مميزات املتطوعني

ي�شبه املربع املوجود على الي�سار يف االلتزام.
يف�ضل بوجه عام امل�شاركة من خالل املهارات
والتدريب الذي يح�رضونه �إىل الق�ضية �أو املنظمة.
قد ينتخب م�شاركة املواهب من خالل
اخلدمات اخلا�صة �أو قد ي�شارك بوقته من
خالل الأدوار ال�سيا�سية والقيادية مثل حوكمة
املجل�س ،و�ضع الر�ؤية� ،إلخ.
غالبا �إدارة املتطوعني التي تعك�س املعايري
يتوقع ً
الثقافية للتخ�ص�ص �أو املهارة.
غالبا يجمع مهاراته مع تكري�سها خلدمة الق�ضية،
ً
على الرغم من �أن املوهبة التي جلبت من �أجل
الق�ضية قد حتل حمل الوالء للمهمة.
قد يكون لديه روابط تاريخية �إىل املنظمة �أو الق�ضية
و� /أو قد يكون لديه ع�ضو من العائلة (�أو نف�سه)
والذي يكون قد ا�ستفاد من اخلدمات �أو املنظمة.
يتوقع دعم املوظفني ،وم�ساعدتهم يف امل�صادر
ال�رضورية للوظيفة ،والعرفان بالأداء يف العمل.

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح

فهم دوافع واتجاهات المتطوع
�إن العمل التطوعي له �أوجه متعددة ،حيث ال يقدم الأ�شخا�ص خدماتهم لعدة �أ�سباب معينة فقط،
بل يقدم متطوعو اليوم خدماتهم بطرق متنوعة يف ظل توقعات خمتلفة للعائد من ا�ستثمار طاقاتهم
ووقتهم .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال ينجذب جميع الأ�شخا�ص ممن يقدمون خدماتهم دون توقع �أجر
�إىل م�صطلح «متطوع» ،فقد يتحدث الطالب عن التدريب �أو متطلبات خدمة املجتمع وقد يبحث
املعلمون عن فر�ص تعلم اخلدمة يف املنظمات غري الربحية باملنطقة .مييل الرجال �إىل و�صف خدمتهم
ً
ارتباطا مب�صطلح
باملهام التي ي�ؤدونها (مثل :مدرب �أو و�صي) ،بينما كانت الن�ساء على مدى التاريخ �أكرث
«متطوع» .تختلف التف�سريات الالهوتية للخدمة .ي�شعر بع�ض املتطوعني من ذوي الدوافع الدينية ب�أن
اخلدمة واجب ديني ،بينما يقول �آخرون �إنهم جمربون على االلتزام بدينهم وال يزال ي�سعى �آخرون لتعزيز
العدالة االجتماعية من خالل اخلدمة .قد تتحدث اجلمعيات املهنية عن �أعمال امل�صلحة العامة �أو فر�ص
للخري العام� .إن التو�سع يف مفردات وم�صطلحات العمل التطوعي مبثابة فكرة جديدة لو�ضع ت�صور
للخدمة.
توفر الأبحاث التي جتري على العمل التطوعي ر�ؤى مثرية لالهتمام ،فقد كان العمل التطوعي
عام  2009يف �أعلى م�ستوى له منذ  30عا ًما بزيادة �سنوية كبرية مقارنة بعام  .2008وكان اجلزء
الأكرب من هذه الزيادة يف عدد الن�ساء الالتي ترتاوح �أعمارهن بني  45و 54عا ًما وكانوا من املتزوجات
واملوظفات .جنبا �إىل جنب مع متطوعني �آخرين ،ف�إنهم ي�شكلون قوة عاملة يزيد عددها عن  63مليون
متطوع ومتطوعة .يزيد العمل التطوعي مع ارتفاع معدالت التوظيف ولكن يقل العمل التطوعي يف
املناطق التي ترتفع فيها معدالت الفقر.
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ال�شكل � :2-5إطار عمل م�شاركة املتطوعني :اعتبارات لإدارة املتطوعني
االت�صال باخلدمة
الرتكيز على املهارة

الرتكيز على االنتماء

املميزات ال�رضورية ملدير املتطوعني

وقت اخلدمة

املو�ضوعات ق�صرية املدى

مدير جيد للم�رشوع مع مهارات را�سخة يف التخطيط
و�إدارة امل�رشوعات ،االنتباه �إىل التفا�صيل.
مهارات را�سخة يف االت�صال مع الأفراد :دبلوما�سي،
مرن ،و�سهل الو�صول �إليه.
يجب �أن يكون �شخ�ص ًا يجيد التحدث عن الق�ضية:
وا�سع االطالع ومتحم�س
لديه الوقت للتفاعل خالل مقابالت املجموعة

اعتبارات �أخرى

جمع بيانات االت�صال باملتطوعني للمتابعة خالل
اخلدمات الأخرى وتقدمي الفر�ص.
اعتبار مهمة تناوب الإدارة بني �أع�ضاء العاملني
املوجودين والذين ي�ستوفون امل�ؤهالت (ولكي يكون
مت�أكداً على الأقل �أن �أحد الأ�شخا�ص ي�ستمر يف
اال�رشاف ،وال�سجالت املركزية).
متويل ميزانية كافية للم�صادر املرتبطة بامل�رشوع
والتي ت�شمل املرطبات التي تقدم ملجموعات العمل
وتذكارات العرفان املمكنة.

233
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مهارات قوية يف املوارد الب�رشية ،احرتام
املتطوعني ،وتق�سيم املهمة ح�سب اخلربات.
مهارات الت�سويق لقيادة اجلهد الت�شغيلي
قادرا على �رسد ق�صة
املطلوب :يجب �أن يكون ً
املنظمة و�أن يربط الوظيفة املحددة مبهمتك.
مرن ،ولديه الرغبة يف موائمة امل�رشوع �إىل
توقعات املتطوع والقيود الزمنية.
مفتوح ومتاح للمتابعة وقادر على مراقبة �سري
امل�رشوع بطريقة تعاونية.

اعتبارات �أخرى

يتوقع ه�ؤالء املتطوعون �أن تتم معاملتهم
واحرتامهم ب�صورة مت�ساوية ،ولي�س على �أ�سا�س
�أنهم مر�ؤو�سني.
يجب �أن تفتح الأعمال غري الربحية مل�شاركة
املعلومات املتعلقة حتى يكت�سب املتطوع املعرفة
بالوكالة ،ويك�سب الثقة ،ويجهز للمهمة.

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
االت�صال باخلدمة
الرتكيز على املهارة

الرتكيز على االنتماء

املميزات ال�رضورية ملدير املتطوعني

وقت اخلدمة

املو�ضوعات طويلة املدى

لديه الوقت الكايف للدفاع عن املتطوعني
كثري املعرفة بخ�صو�ص ال�شكل العام للمنظمة واالجتاه
امل�ستقبلي لها
لديه مهارات قوية يف التعامل مع الأفراد واملنظومة
ويحب النا�س ب�صورة حقيقية.
ا�ستمرار القيادة وتاريخ امل�ؤ�س�سة
يقدم امل�ساعدة

اعتبارات �أخرى

يطلب ه�ؤالء املتطوعون بنية حتتية �شاملة للمتطوعني
(على �سبيل املثال :تخ�صي�ص �أحد املوظفني للعمل بحد
�أدنى � 20ساعة يف الأ�سبوع وتكون خم�ص�صة للعمل مع
املتطوعني)
ميزانية تغطية التكاليف ال�رضورية للربنامج (على �سبيل
املثال� :إعادة �سداد تكاليف املتطوعني� ،أعمال العرفان
املنتظمة� ،إلخ).

املميزات ال�رضورية ملدير املتطوعني

يكون ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن الإدارة والأكرث
قر ًبا من منطقة مهارات املتطوعني (�أو جلان
املتطوعني) م�س�ؤولاً عن مبا�رشة العمل.

اعتبارات �أخرى

كما مت ذكره يف املربع الأمين من ال�شكل،
تخ�صي�ص بنية حتتية كبرية لدعم هذه اجلهود
(�شاملة الوقت ال�رضوري وانتباه املدير التنفيذي
و� /أو �أع�ضاء املجل�س)
تخ�صي�ص وقت للتفاعل بني املتطوعني
واملوظفني للمتطوعني ذوي املهارة لدعم
جهودهم وللتعلم من �إ�رشافهم.
�آليات احلفاظ على املتطوعني يف دائرة معلومات
املنظمة وم�صادرها ل�ضمان بيئة عمل منا�سبة،
�إعادة �سداد التكاليف ،والعرفان ،هي �أمور يف
غاية الأهمية.

يالحظ بع�ض الباحثني م�ستويات م�شاركة �أعلى ،على �سبيل املثال :ي�شري القطاع امل�ستقل ()2001
أي�ضا يف املجموعات
�إىل �أنه عندما يتم �إح�صاء م�شاركة املتطوعني  -لي�س فقط يف املنظمات اخلريية ولكن � ً
الدينية واملدار�س واملجتمعات واملجموعات املجاورة غري الر�سمية ُ -وجد ارتفاع �إجمايل م�ساهمة
العمالة غري مدفوعة الأجر �إىل م�ستويات �أعلى .ت�شري تقديرات قيمة العمل التطوعي �إىل �أن الواليات
املتحدة ت�ستفيد مبا يعادل  239مليار دوالر من وقت املوظفني غري مدفوعي الأجر �أو ما يعادل قوة
عاملة مكونة من  7.2مليون موظف بدوام كامل (وينج ،بوالك & بالكوود( .)2008 ،للح�صول
على معلومات خا�صة بالتطوع يف جمتمعك ،يقدم التطوع يف �أمريكا بيانات ممتازة على م�ستوى الوالية
واملدينة على موقع الويب التفاعليwww.VolunteeringInAmerica.gov :
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يوا�صل املتطوعون احل�صول على تعليم جيد ومن املرجح �أن يكون لديهم عائالت و�أن يكونوا �أكرث
ً
ارتباطا على امل�ستوى االجتماعي من عموم ال�سكان ،حيث لديهم اهتمامات واحتياجات مميزة /مثل:
فر�ص التطوع العر�ضية� :إن �أولئك الذين لديهم وقت حمدود ولكنهم مهتمون ب�أداء اخلدمة على �أ�سا�س
م�ؤقت ،ينجذب انتباههم جتاه فعاليات مثل امل�شاركة طوال اليوم يف بناء املنازل بالتعاون مع املنظمات
الدولية للم�ستوطنات الب�رشية �أو م�شاركة لأيام يف �صيانة ممرات �أحد املنتزهات املجتمعية �أو ق�ضاء
بعيدا عن املنزل.
الإجازات اخلا�صة يف العمل التطوعي ً
اخلدمة املرتبطة بالقطاع اخلا�ص� :إن امل�ؤ�س�سات وجمموعات ال�رشكات التي تعمل على تعزيز م�شاركة
املجتمع تقوم بذلك من خالل امل�شاركة يف برامج «تبني» مدر�سة �أو التو�سع يف امتداد طريق �رسيع �أو
�إكمال «يوم خدمة»� ،أو تكوين هيئة خرباء فنيني ملن يحتاجون �إليها من امل�ؤ�س�سات غري الربحية� ،أو
غالبا من قبل
ذاتيا والتي يتم ت�سهيلها ً
ت�شجيع املوظفني على االن�ضمام لفر�ص اخلدمة «العملية» املوجهة ً
مركز املتطوعني املحلي �أو منظمة «يونايتد واي» غري الربحية.
خدمة ال�شباب والطالب� :إن الطالب الذين يتناف�سون لبناء �سريهم الذاتية وتعزيز طلباتهم لاللتحاق
باجلامعات لديهم دافع مل�ساعدة جمتمعاتهم ،حيث يق�ضون �ساعات طويلة يف دورات تدريبية غري
مدفوعة الأجر� ،أو ي�شاركون يف تعلم اخلدمة� ،أو ي�شاركون يف نوادي اخلدمة وجمموعات ال�شباب.
فر�ص ملن ترك قطاع القوى العاملة� :إن �أكرث جمموعات املتقاعدين تعليما يف التاريخ  -بالإ�ضافة �إىل العدد
املتزايد من البالغني الذين �سيكون لديهم �أطفال يف وقت الحق من احلياة ،والذين رمبا تركوا قطاع
القوى العاملة م�ؤق ًتا ولكنهم ي�سعون لتطبيق معرفتهم ب�شكل عملي لرد الف�ضل للمجتمع  -متواجدة
ب�شكل متزايد لتكري�س مهارات �أفرادها ووقتهم ومواردهم للتطوع.
�شخ�صيا وعملي ًا،
العمل التطوعي االفرتا�ضي (عرب االنرتنت) :بينما نفكر عمو ًما يف التطوع الذي يتم
ً
يجد املتطوعون اليوم من الناحية التكنولوجية طرقًا للم�ساهمة يف اخلدمة عرب الإنرتنت .قد يكون ه�ؤالء
املتطوعون االفرتا�ضيون ،مثل الأ�شخا�ص الذين يح�رضون للعمل يف املكاتب ،على ا�ستعداد لأداء خدمة
ولو ملرة واحدة (على �سبيل املثال :مراجعة موقع الويب اخلا�ص باملنظمة) �أو ت�سجيل الدخول لطلب
متديد مدة االلتزام كالعمل كمر�شد تفاعلي عرب الإنرتنت.
من بني كل هذه االجتاهات ،تربز �صورة ملجتمع وطني من املتطوعني امل�ستعدين لتوفري املواهب
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والقوى العاملة والفر�صة لأي قائد تنظيمي يتمتع بالدهاء الكايف لقيد هذه القوة العاملة واال�ستفادة ،مبا
يقود خدمات املنظمة للأمام.
�إن فهم اجلانب املتغري للمتطوعني يف �أمريكا بالإ�ضافة �إىل الدوافع الرئي�سية للعمل التطوعي يوفر
قاعدة �أ�سا�سية لتطبيق �إطار م�شاركة املتطوعني ب�شكل ا�سرتاتيجي لزيادة م�ساهمات املتطوعني.

إطار مشاركة المتطوعين
�إن �إطار م�شاركة املتطوعني ينجذب نحو املو�ضوعات املعا�رصة اخلا�صة مب�شاركة املتطوعني ،وينظم
هذه املعلومات لتحديد الأولويات و�صنع القرار .تعمل الأداة  -التي مت و�ضعها مب�ساعدة قادة املنظمات غري
الربحية  -على متكني �صانعي القرار على امل�ستوى التنفيذي من حتديد ممار�سات م�شاركة املتطوعني احلالية،
ودرا�سة �إمكانيات اخلدمة الإ�ضافية ،وحتديد طاقم العمل املنا�سب واعتبارات الإدارة الأخرى .يوجه هذا
الإطار قادة امل�ؤ�س�سات �أثناء حتديدهم للتوجهات التنظيمية ،مما يوفر ً
خمططا وا�ضح ًا ومفيداً ي�ساعد يف تنظيم
الأفكار اال�سرتاتيجية حول م�شاركة املتطوعني .باخت�صار ،يدر�س هذا الإطار املدى الكامل للخيارات
املتاحة لإن�شاء نظام م�شاركة متطوعني يهدف �إىل تلبية االحتياجات الفريدة للمنظمات غري الربحية.
الإطار عبارة عن م�صفوفة �سهلة تتكون من عمودين و�صفني .متيز �أعمدة "االت�صال" الأفقية
حاليا يف ال�سوق .العمود الأول يتحدث عن املتطوع "ذات التوجه
بني اجتاهي املتطوعني ال�سائدين ً
لالنتماء ملنظمة" .ينجذب هذا ال�شخ�ص �إىل فر�صة اخلدمة من �أجل ربط نف�سه بق�ضية �أو مهمة �أو غر�ض
للمنظمة �أو مبجموعة �أو �شبكة من الأ�صدقاء امل�شاركني يف اخلدمة .بالن�سبة لهذا النوع من املتطوعني،
ف�إن توجههم نحو نوع املنظمة غري الربحية �أو الأ�صدقاء �أو الزمالء الذين �سيخدمون معهم له �أهمية �أكرب
من نوعية العمل الذي �سيقومون به .على النقي�ض من ذلك ،ف�إن املتطوع "ذا التوجه نحو املهارات"
املتمثل يف العمود املوجود يف �أق�صى ي�سار امل�صفوفة ،هو �شخ�ص من املرجح �أن يعرب عن اهتمامه �أو
ارتباطه بنوع العمل الذي ي�ؤديه كمتطوع .ينجذب هذا ال�شخ�ص �إىل املهارات التي يقدمها �أثناء اخلدمة
باعتبارها ذات �أهمية ق�صوى ،ويرغب يف تقدمي هذه اخلربة املتخ�ص�صة للم�ؤ�س�سة.
ين�شغل ُبعد "الوقت" الر�أ�سي للم�صفوفة مبدى توافر ال�شخ�ص للخدمة .ميثل ال�صف املوجود �أعلى
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�إطار العمل التزام ًا باخلدمة ملدة ق�صرية .وقد ي�شري م�صطلح "ق�صري املدى /املدة" �إىل فرتة ق�صرية من اخلدمة
(التطوع الذي يحدث خالل عدد حمدد من ال�ساعات يف يوم واحد �أو �أثناء عطلة نهاية الأ�سبوع)� ،أو
قد ي�شري �إىل تركيز حمدد الوقت ،حيث يقوم فيه املتطوع بالت�سجيل يف م�رشوع معني حمدود يف طبيعته
كثريا ما ُيطلق على هذا املتطوع
(على الرغم من �أن امل�رشوع قد يكون �سنوي ًا �أو يتكرر مرة �أخرى)ً .
ا�سم "املتطوع العر�ضي" .ميثل ال�صف املوجود �أ�سفل �إطار العمل ال�شخ�ص الذي يوافق على اخلدمة على
�أ�سا�س منتظم وم�ستمر ،مما قد ي�ؤدي �إىل التزام طويل املدة باخلدمة.
يف منوذج الإطار املوجود يف ال�شكل  ،1.5يحتوي كل جزء من �أجزائه الأربعة على �أمثلة للخدمة
متبوعا مبوجز لل�سمات والدوافع الأكرث
التطوعية التي متثل خ�صائ�ص هذا املجال (جمال جتربة املتطوعني)
ً
�شيوعا للخدمة .على الرغم من احلدود التي ينبغي مناق�شتها ،وجتدر الإ�شارة �إىل �أن الأجزاء الأربعة
ً
املكونة للإطار لي�ست متعار�ضة مع بع�ضها البع�ض و�أن الفروق بينها �سل�سة ومرنة وغري م�ؤثرة بال�سلب.
قد يختار املتطوع اخلدمة بجميع الطرق الأربع طوال حياته .وباملثل� ،سرتغب امل�ؤ�س�سة �أو املنظمة يف
درا�سة فر�ص اخلدمة التي تقع �ضمن كل جزء وبالتايل ،يتم توفري �أق�صى م�ستوى من املرونة عند ا�ستقطاب
املتطوعني.
يف اجلزء املتبقي من هذا الف�صل ،يعمل الإطار ك�أ�سا�س لو�ضع ت�صور لربنامج م�شاركة املتطوعني امل�ستدامة يف
�أربع مراحل:
 - 1فهم دوافع واجتاهات املتطوعني :النظر يف الأبحاث التي تدور حول ماهية املتطوعني ودوافعهم.
 - 2تكوين ر�ؤية عن م�شاركني املتطوعني :التفكري على نطاق وا�سع يف الأجزاء الأربعة وكيفية
التخطيط لها
 - 3حتقيق �أق�صى ا�ستفادة من اال�ستثمار يف املتطوعني :ا�سرتاتيجيات الإدارة /املوظفني وعملية االنتقال
من الر�ؤية �إىل الواقع.
 - 4التقليل من التحديات واغتنام الفر�ص :الن�صائح واملوارد التي تتناول �أهم اهتمامات املديرين
التنفيذيني ب�ش�أن م�شاركة املتطوعني.
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يحتوي هذا الف�صل واملراجع اخلا�صة به على م�صادر للم�ساعدة يف و�ضع برنامج حمدد للم�شاركة
املجتمعية ،مبا يف ذلك الأدوات والتقييمات عرب الإنرتنت .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ي�سمح ال�شكل 4.5
(املوجود يف نهاية الف�صل) ،الذي يحتوي على ورقة عمل ملالحظات حول ا�ستخدام املنظمة خلطط
للمتطوعني ،بتخ�صي�ص �إطار عمل م�شاركة املتطوعني لتلبية احتياجات املنظمة.

وضع رؤية لمشاركة المتطوعين
�إن حتديد ماهية املتطوعني مبثابة خطوة واحدة يف عملية تتكون من عدة خطوات ،وهي عملية
ال تبد أ� يف الواقع بتعيني /ا�ستقطاب املتطوعني ،حيث تبد أ� العملية بتقييم وحتليل داخلي للمنظمة التي
تعمل بها� .إن التفكري يف كيفية مالءمة املتطوعني للمهمة الكربى ملنظمتك وكيفية تنا�سب ر�ؤية م�شاركة
أ�سا�سا قوي ًا للنجاح .فيما يلي منوذج للتخطيط �أو
املتطوعني مع الأهداف اال�سرتاتيجية الأخرى يخلق � ً
لإعادة تقييم ا�سرتاتيجيتك اخلا�صة مب�شاركة املتطوعني.

الخطوة  :1ابدأ العملية بعقل متفتح
هناك متهيد هام عند و�ضع الر�ؤية وهو اختبار التحيزات .ويقع قادة املنظمات غري الربحية �أحيانًا
يف م�شكلة عدم فهم �أمناط التفكري التي حتد من �إمكانيات املتطوعني داخل منظماتهم .ومن القواعد
الأ�سا�سية يف توجيهك عند القيام بالتحليل الداخلي هو �أن تتذكر �أنه ال توجد مهام ال ي�ستطيع املتطوعون
القيام بها .وميكن لأي �شخ�ص يتمتع باملهارات والقدرات والرتاخي�ص والتدريب والوقت املطلوب �أداء
�أي وظيفة ،حيث يتطوع العاملون يف املجال الطبي بوقتهم يف العيادات لأداء جميع الواجبات املحددة
يف تدريبهم ويقوم املحامون بعمل جماين ب�شكل منتظم ويخدم �أفراد املجتمع املدربون كرجال �إطفاء
ومعاونني لأفراد ال�رشطة وم�ستطلعي �أراء بدون �أجر ويدير بع�ض املنظمات غري الربحية مدراء تنفيذيني
بدوام كامل بدون راتب .قائمة العاملني بدون �أجر ال ح�رص لها.
يف حني �أنه من امل�ؤكد �أن قلة من النا�س لديهم هذا امل�ستوى من الوقت املمتد للتطوع ،فاحلقيقة
هي �أن � َّأي �شخ�ص ميكنه القيام ب�أي عمل وتنفيذه كما ينفذه ال�شخ�ص الذي يتقا�ضى راتب ًا متاما ،ولكن
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النوع الأول من الأ�شخا�ص يعمل على �أ�سا�س تطوعي ،ب�رشط �أن تكون قيادة املنظمة مفتوحة ملثل هذا
االمكانيات التي ال حدود لها والتي يقدمها ه�ؤالء املتطوعون.
وباملثل ،يتطوع النا�س من جميع مناحي احلياة� .إن االلتفات عن � ِّأي �رشيحة من �رشائح املجتمع
ً
ن�شاطا يف
وجتاهلها يغلق الباب دون داع �أمام املتطوعني املحتملني ،علم ًا ب�أن بع�ض املتطوعني الأكرث
البالد يكون فيهم كبار ال�سن ،ناهيك عن م�ساهمات الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة وذوي الدخل املحدود
و�آباء الأطفال ال�صغار وحتى الأطفال �أنف�سهم ،حتى قد يكون �أحدهم منهم على ا�ستعداد للخدمة يف
جمموعة متنوعة من الكفاءات بد ًءا من امل�ساعدة العملية يف اخلطوط الأمامية و�صو ًال لو�ضع ال�سيا�سات
واخلدمة ك�أع�ضاء جمل�س �إدارة .عندما يتعلق الأمر بالعمل مع املتطوعني من ال�شباب ،ف�إن قوانني عمل
كثريا ما
الأطفال ال متنع ال�شباب من التطوع ( .)Ellis, Weisbord, & Noyes, 2003ولذلك ً
ي�شارك طالب املراحل االبتدائية يف جمهودات منا�سبة لأعمارهم نيابة عن املنظمات .ت�شري الأبحاث
�إىل �أن ال�شباب ،وخا�صة �أولئك الذين يتطوعون مع �أفراد �أ�رسهم ،ي�صبحون متطوعني مدى احلياة
( ،)Musick & Wilson, 2008: Rehnborg, Fallon, & Hinerfeld, 2002وبالتايل،
ف�إن م�شاركة الأ�رس وال�شباب ميكن �أن ي�ساعد يف توفري مورد جمتمعي حيوي ل�سنوات قادمة.

الخطوة  :2مشاركة الموظفين ومجلس اإلدارة في العملية
ت�ستفيد مبادرات امل�شاركة املجتمعية ال�شاملة ب�شكل كبري من املدخالت والتخطيط الن�شط لأ�صحاب
امل�صلحة الرئي�سيني واملوظفني .تتمثل �إحدى �أف�ضل الطرق ملنع الت�صدي مل�شاركة املتطوعني يف م�شاركة
املوظفني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة يف عملية التخطيط منذ البداية� .إن ت�ضمني املوظفني يف عملية التخطيط
يمُ ّكن املوظفني من ا�ستك�شاف الفروق الدقيقة يف اخلدمة ،وي�ساعد على جتهيزهم لتو�سيع مدى نقاط
و�صولهم من خالل املتطوعني .وقد يف�شل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وهم �أنف�سهم متطوعون ،يف ر�ؤية
ال�صلة بني نوع احلوكمة �أو العمل التطوعي يف جمال �سيا�سات املنظمة وفر�ص اخلدمة املبا�رشة املقدمة
لغريهم من املتطوعني .ومتثل عملية التخطيط ممار�سة ذات �أهمية لتطوير املوظفني /جمل�س الإدارة ،مما
ي�ؤدي �إىل بدء �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني يف التفكري ب�شكل ا�سرتاتيجي ب�ش�أن املتطوعني و�صياغة
لغة م�شرتكة حول امل�شاركة املجتمعية ،وا�ستك�شاف كيفية مالءمة املتطوعني للقيم الأ�سا�سية للمنظمة
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أي�ضا ممار�سة ذات
ور�سالتها .وبالتايل ،ف�إن امل�شاركة ال تتعلق فقط باملجتمع خارج املنظمة ولكنها � ً
جدوى يف بناء املجتمع الداخلي.

الخطوة  :3التقييم
نظرا لأن م�شاركة املتطوعني ال تن�ش�أ من فراغ ،ف�إنه ينبغي دمج خطط امل�شاركة املجتمعية داخل
ً
اخلطة اال�سرتاتيجية احلالية للتوجه امل�ستقبلي ملنظمتك� .إن �أهم �س�ؤال يجب طرحه عند التفكري يف
مبادرة م�شاركة املجتمع هو :ما هو العمل الذي ينبغي القيام به لتحقيق مهمة و�أهداف منظمتنا؟ ي�ضمن
طرح هذا ال�س�ؤال �أن فر�ص التطوع تتنا�سب مع الأهداف العامة للمنظمة وخطة امل�ضي قد ًما يف �سبيل
حتقيقها .كما �أن هذا ال�س�ؤال يفيد ال�س�ؤال املتطوعني الذين يفكرون بالت�أكيد مبا �إذا كان وقتهم ومواهبهم
تحُ دث فرقًا .يفرح املتطوعون عندما يرون �أن العمل الذي ي�ؤدونه هو �أمر �أ�سا�سي للمنظمة  -العمل
الذي ي�ؤثر على النتيجة النهائية للمنظمة  -مهمتها.

الخطوة  :4االنتقال من الرؤية إلى الواقع اللوجستي
تخربنا احلكمة من املمار�سة �أن هناك �أربعة مفاتيح لت�شغيل خطة �أو نظام:
 - 1ر�ؤية توجيهية للخطة
� - 2أهداف وا�ضحة ل�سري العمل (�أهداف وغايات العمل)
� - 3شخ�ص م�ؤهل م�سئول عن الإ�رشاف على اخلطة
 - 4تخ�صي�ص املوارد املالية لدعم اخلطة
تظهر ر�ؤية اخلطة من خالل عملية التخطيط .فعند درا�سة فر�ص امل�شاركة املجتمعية ،حتدد جلنة
التخطيط الأفكار التي تنا�سب احتياجات واهتمامات املنظمة .عد للوراء وقم باالطالع على مرحلة
التطوير واكت�شف ما �إذا ظهرت �أي مو�ضوعات �أو �أفكار �أ�سا�سية توجه عملية �صنع القرار .من املهم
ا�ستيعاب هذه االهتمامات ب�إيجاز وو�ضعها يف �شكل ر�ؤية �أو فل�سفة �إر�شادية .وينبغي ترجمة هذه الر�ؤية
التوجيهية �إىل بيان با�سرتاتيجية �أو مهمة م�شاركة املجتمع �أو وثيقة موجزة يتم تعميمها و�إتاحتها على
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نطاق وا�سع� .ستوفر هذه الوثيقة التوجيه الالزم وتعمل كمعيار عند احلاجة �إىل اتخاذ قرارات مهمة.
بنا ًء على بيان الر�ؤية هذا� ،ستتدفق جمموعة من الأهداف الوا�ضحة لتحقيقها ب�شكل طبيعي .ومن
خالل �إن�شاء بيانات نوايا /مقا�صد قابلة للقيا�س ،مبا يف ذلك الأهداف ق�صرية الأجل والنتائج املتوقعة
طويلة الأجل� ،ستحدد جلنة التخطيط طبيعة العمل الذي يتعني �إجنازه ،كما �ستوفر ممار�سة اختيار
الأولويات والأهداف الأف�ضل فر�صة للموظفني وجمل�س الإدارة للموازنة بيها وبني ما هو واقعي :من
�أين �ست�أتي املوارد لدعم هذه الأهداف؟ من �سريعى مبادرة امل�شاركة املدنية خالل مراحلها املختلفة؟
أمر بالغ الأهمية ،حيث �سي�صبح من
�إن اختيار �شخ�ص معني بعينه لقيادة جهود م�شاركة املتطوعني � ٌ
م�س�ؤوليات هذا ال�شخ�ص نقل خطتك من مرحلة التخطيط �إىل التطبيق العملي� .سيحتاج هذا ال�شخ�ص
�إىل �أن يتمتع بكامل الدعم وامل�ساعدة كلما كان هذا امل�رشوع اجلديد يف مراحله الأوىل .بالإ�ضافة �إىل
ذلك ،ينبغي منح هذا ال�شخ�ص الوقت الكايف للقيام بالعمل .وت�ستغرق برامج امل�شاركة املجتمعية الفعالة
وقت ًا مثلما هو احلال بالن�سبة للجهود ال�صغرية .ولكي يكون هذا ال�شخ�ص فعا ًال يف هذا الدور ،ينبغي �أن
ي�شارك ال�شخ�ص املعني يف اال�ضطالع بهذا اجلهد �أو �إعفا�ؤه من املهام الأخرى حتى يتمكن من ا�ستثمار
الوقت الالزم لتحقيق النتائج النهائية املهمة.
أخريا ،ينبغي �أن تت�ضمن خطة عملك ميزانية ال تنطوي فقط على املال ولكن ت�شمل �أي�ض ًا التكاليف
� ً
الأخرى التي تنفقها منظمتك يف تعاملها مع املتطوعني .وقد ي�شمل تلك التكاليف وقت املوظفني
واملرافق والإمدادات واملعدات املطلوبة لت�سهيل امل�شاركة .وعليك املوازنة بني كيفية ا�ستيعاب م�ؤ�س�ستك
غري الربحية حلقيقة �أنه كلما زادت �أعداد املتطوعني ،زادت �أعداد الأ�شخا�ص يف منظمتك ،الأ�شخا�ص
غالبا �إىل ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر ،وقد يرغبون يف �رشب القهوة
الذين ي�شغلون م�ساحة ويحتاجون ً
و�أماكن ل�سياراتهم .لن جتذب و�سائل الراحة هذه وحدها املتطوعني �إىل منظمتك غري الربحية ولكن عدم
أي�ضا حتديد خطوط االت�صال املنا�سبة
وجودها قد ي�ؤدي بالت�أكيد �إىل احتفاظ قليل باملتطوعني .كما عليك � ً
و�إن�شاء قواعد بيانات وحتديد �إجراءات انتقاء املتطوعني املنا�سبة .وميكن �أن ي�ؤدي تطبيق هذه الأنواع من
اخلدمات اللوج�ستية مع فريق التخطيط قبل ال�رشوع يف مبادرة جديدة ال�ستقطاب املتطوعني �إىل تفادي
العديد من املتاعب يف امل�ستقبل.
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الخطوة  :5مقارنة معيارية لنجاحات اآلخرين في
التعامل مع المتطوعين
يف حالة وجود برنامج منوذجي للمتطوعني ،من اجلدير ا�ستك�شاف فر�ص تكرار الأنظمة
واملنهجيات والتدريبات وغري ذلك� .ضع يف اعتبارك البحث عن �أمثلة مل�شاركة املتطوعني يف املنظمات
غري الربحية املماثلة ،ال �سيما املنظمات التي حققت جناح قيا�سي مع املتطوعني .ميكن ملثل هذه املقارنة
أي�ضا من �إعادة التكرار طاملا النموذج احلايل
فر�صا للتعاون ،بينما تعمل على احلد � ً
املعيارية �أن تهيئ ً
متنا�سب مع احتياجات امل�ؤ�س�سة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،سيبحث املوظفون عن مناذج م�شاركة املتطوعني .قد يكون من ال�رضوري
تخ�صي�ص بع�ض الوقت للتطوير والتدريب املهني لهذا املو�ضوع �أو قد يذهب املوظفون بب�ساطة للفريق
منوذجا لاللتزام
التنفيذي لنمذجة /و�ضع منوذج مل�شاركة املتطوعني الفعالة .وينبغي �أن تكون القيادة
ً
باخلطة� .سوف يدرك املوظفون لي�س فقط ما قد يتطلبه العمل مع املتطوعني منهم (ا�ستثمار الوقت
وبع�ض التعديالت ال�سلوكية وما �إىل ذلك) ولكنهم �أي�ض ًا �سيدركون املكا�سب املحتملة لأخذ التعامل مع
املتطوعني على حممل اجلد.

الخطوة  :6تقرير كيفية قياس النجاح
معقدا ومع ذلك ،هناك عدة
أمرا
ً
قد يكون �إعداد مقايي�س تقييم جناح جهود م�شاركة املجتمع � ً
�أدوات لتقدمي الدعم .ميكن �أن ت�ساعد هذه املقايي�س املنظمة يف حتديد ما �إذا كان قد مت الوفاء مبتطلبات
النتائج املتوقعة ملبادرة م�شاركة املتطوعني �أم ال ،حيث تلك املقايي�س توفر البيانات الداعمة ال�ستمرار
دعم جهودك جتاه �أع�ضاء جمل�س الإدارة واجلهات املمولة وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة /امل�ستفيدين.
املقايي�س الكمية
ميكن و�ضع برامج لقواعد البيانات لي�س فقط لتتبع �أعداد املتطوعني وعدد ال�ساعات التي يق�ضونها
أي�ضا لتحديد ما �إذا كانت خدماتهم مرتبطة بح�صيلة مهمة �أخرى( .على �سبيل املثال:
يف اخلدمة ،ولكن � ً
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هل يرفعون من �أ�سهم املنظمة �أمام املجتمع؟ هل يتربعون �أو يح�رضون الفعاليات �أو ي�صبحون �أع�ضاء يف
ظل منحهم الوقت للقيام بذلك؟ هل متكنت امل�ؤ�س�سة من خدمة املزيد من العمالء� ،أو تقدمي خدمة �أكرث
فعالية �أو �شمو ًال ب�سبب املتطوعني؟ هل �ضمنت خدمة املتطوعني م�ساهمات نقدية من �أ�صحاب العمل
مع االلتزام بعدد �ساعات اخلدمة؟ هل نوهوا باالن�ضمام ملنظمة غري الربحية؟ هل زادوا من خدمتهم مبرور
الوقت �أو بد�أوا يف اخلدمة يف مهام جديدة؟ �إذ رمبا ينتقلون من كونهم متطوعني عر�ضيني /م�ؤقتني �إىل
متطوعني دائمني .وهل �أ�ضافوا مهارات جديدة يف الوقت املمنوح لهم؟ هل فتحوا الطريق للتعامل مع
اجلهات املمولة �أو غريهم من املانحني املحتملني؟ ميكن �أن ت�صبح هذه املقايي�س جز ًءا من لوحة معلومات
امل�ؤ�س�سة ،و�أن ي�شار �إليها بانتظام يف اجتماعات املوظفني ومناق�شات جمل�س الإدارة والتقارير ال�سنوية.
املقايي�س املادية /املالية
هناك طريقة قيا�س كمي �أخرى ،وهي حتديد عائد املنظمة من اال�ستثمار من خالل حتديد قيمة
لوقت املتطوعني .هناك عدة طرق لذلك (ومنها على �سبيل املثال :مقارنة العمل مبتو�سط قيمته ال�سوقية
وح�ساب تكلفة الفر�صة البديلة لوقت املتطوعني وما �إىل ذلك) .وميكن �إيجاد املوارد الالزمة لإجراء
تقييم املتطوعني عرب الإنرتنت يف موقع مركز الأبحاث التابع ملركز "�آر جي كيه"www.rgkcenter. :
 - org/research/pastمبا يف ذلك مقال بعنوان "�إعطاء قيمة لوقت املتطوعني" ( )2005وهذا
املقال يو�ضح العديد من الأدوات املتاحة لقادة املنظمات غري الربحية.
املقايي�س النوعية
توفر جداول املقابالت التي جتري مع �أفراد بعد ترك خدمتهم� ،أو تقارير ما بعد انتهاء عمل
مهما �أو التزا ًما باخلدمة معلومات ذات قيمة كبرية جداً .عليك مقابلة
املتطوعني الذين �أكملوا
ً
م�رشوعا ً
م�رشيف املوظفني �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�شاركني يف الإجراء؛ ملعاجلة النتائج وعليك التفكري يف
�إجراء ا�ستطالع للمتطوعني ب�شكل دوري� ،أو عقد جمموعات درا�سة غري ر�سمية معهم للح�صول على
معطياتهم .عليك �أي�ض ًا عمل تقارير عن جناح م�شاركة املتطوعني و�إبراز الإجنازات يف الطبعة الإخبارية
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للم�ؤ�س�سة والتقارير املقدمة للجهات املمولة وعر�ضها يف م�ضمون موقع امل�ؤ�س�سة على االنرتنت و�أي
غالبا
مكان �آخر لن�رشها ،كما عليك عر�ض التقارير ال�صحفية حول امل�ؤ�س�سة ومراقبة وجود املتطوعنيً .
ما ت�ساعد امل�شاركة املجتمعية يف جذب انتباه �إيجابي يف املجتمع وتوفر عالقات عامة �إيجابية ملنظمتك
غري الربحية.

إدارة االستثمار في المتطوعين
متا ًما وكما هو مدرو�س وخمطط له ،يعترب التخطيط الدقيق �رضوري لأي م�ستوى من م�ستويات
م�شاركة املتطوعني وكذلك املوارد الالزمة للقيام باملهمة ،مبا يف ذلك الأموال ووقت املوظفني .وقد
وجدت العديد من الدرا�سات �أنه  -على الرغم من العمل "املجاين"  -ينطبق القول امل�أثور القدمي "جتد
هناك مقاب ً
ال ملا تدفعه" على برامج املتطوعني (Adalpe et al., 2006: Grantmaker Forum
on Community and National Service, 2003: Hager, 2004: Rehnborg et
 .)al., 2002خال�صة القول هي �أنه كلما زادت الطاقة واملوارد التي تنفقها املنظمات غري الربحية يف
مبادرات امل�شاركة املجتمعية زاد عائدها من اال�ستثمار.
ويحدد م�ستوى ومدى مبادرة م�شاركة املتطوعني مدى اكتمال عدد املوظفني الالزم .وبا�ستخدام
�شبكة �إطار عمل م�شاركة املتطوعني املو�ضحة يف ال�شكل  ،5-2نقوم بدرا�سة �سمات كل جزء من �أجزاء
الإطار الأربعة وتو�صيات الإدارة عن النتائج� .ضع يف اعتبارك �أن مبادرات م�شاركة املتطوعني التي متتد
عرب ال�شبكة �ستتطلب م�ستويات �أعلى من موارد الإدارة.

مسألة اإلدارة والموظفين
دائما
�إن اتخاذ قرار بتعيني �شخ�ص جديد على �أ�سا�س التفرغ الكامل �أو اجلزئي ،هو �أمر معقد ً
ونظرا لأن املتطوعني يعملون عمو ًما بدون �أجر ،ف�إن العديد من املنظمات غري
ويتطلب حتليلاً دقيقًا.
ً
أي�ضا بدون راتب .يف معاجلتها املمتازة ملو�ضوع
الربحية تفرت�ض يف البداية �أنه ميكن ت�أمني قيادة الربنامج � ً
متى ينبغي الدفع مقابل امل�ساعدة؟ ومتى يتم م�شاركة املتطوعني يف مهمة ما؟ ت�شري "�إلي�س" ُ(Ellis,
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� )1996إىل �أنه يف حني �أن م�ؤهالت املتطوعني ميكن �أن تكون م�ساوية مل�ؤهالت املوظفني �أو تفوقها
بكل الطرق ،ف�إن تقدمي راتب يخدم �أربع وظائف مهمة� :إن تقدمي راتب من يعطي امل�ؤ�س�سة عد ًدا حمد ًدا
من �ساعات العمل �أ�سبوعي ًا ،ويعطيها احلق يف �إمالء جدول عمل املوظف وفر�ض قدرٍ معنيٍ من التحكم
يف طبيعة و�أولويات العمل الذي يتعني القيام به وا�ستمرارية العمل" (  .)p. 12وبالتايل ،ف�إن التعامل
مع قوة عاملة كبرية من املتطوعني (وخا�صة �إذا كان ه�ؤالء املتطوعون يخدمون لفرتة طويلة من الزمن
وي�ؤدون �أعمالاً تتطلب مهارات عالية) من املحتمل �أن يتطلب نوعية ح�ضور املتطوعني والتزامهم ،وهو
ما جتده املنظمة عادة يف املوظف مدفوع الأجر.
مبجرد االلتزام بالتعيني لتويل الوظيفة ،يتطلع بع�ض املديرين التنفيذيني �إىل ملء ا�ستمارة "وظيفة مدير
�شخ�صا ما من امللتزمني بخدمة
متطوع" بني �صفوف املتطوعني احلاليني .االفرتا�ض الواقعي وهو � -أن
ً
منظمتك غري الربحية �سريحب بفر�صة االن�ضمام مقابل راتب  -ي�سيء �أحيانًا فهم التحديات الكامنة
متطوعا �إىل من�صب مدير ملتطوعني �آخرين .من ال�رضوري وجود و�صف
يف االنتقال من جمرد كونه
ً
وظيفي وا�ضح وحتديد للمهارات والقدرات الالزمة للوظيفة .ميكن العثور على مرجع ممتاز عن �إدارة
املتطوعني والذي يت�ضمن عينة موا�صفات وظيفية للمن�صب على موقع Idealist.org :التابع لإدارة
مركز موارد �إدارة املتطوعني .يرجى االطالع على املوقع التايلwww.idealist.org/info/ :
VolunteerMgmt
�إن مربرات تلك الوظيفة مبثابة م�صدر قلق كثريا ما يثريه املدراء التنفيذيون .ن�ش�أت معظم املنظمات
غري الربحية وظهرت تاريخي ًا نتيجة �أعمال قامت بها جمموعة ملتزمة من املتطوعني الذين دافعوا عن
ق�ضية ما .ومع منو العمل� ،سعى املجل�س الت�أ�سي�سي للمنظمة للح�صول على �أموال لتعيني قائدٍ للمنظمة،
على �أن يكون لديه الوقت واخلربة الالزمة لنقل املجموعة �إىل م�ستوى �أداء �أعلى وذلك القائد هو املدير
التنفيذي .ينطبق نف�س املنطق على من�صب مدير املتطوعني ،حيث ي�ؤدي ا�ستثمار الوقت واملوارد يف
من�صب مدير املتطوعني املوهوب �إىل عوائد قيمة.
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التقليل من التحديات واحتضان الفرص
هناك قلة قليلة من القادة املتطوعني ممن يعلنون عن طموحاتهم ب�ش�أن تفاين املتطوعني �أو مزايا وفوائد
امل�شاركة املجتمعية .ومع ذلك ،ميكن �أن ُيخفي القبول ال�رصيح بني طياته حتفظات جدية ،بل قد يكون
�شيوعا يف م�شاركة
هناك عداء �رصيح جتاه املتطوعني .يتناول هذا الق�سم من الف�صل بع�ض الق�ضايا الأكرث
ً
املتطوعني ،ويعر�ض بع�ض التحديات والفر�ص الكامنة يف �أن�شطة امل�شاركة املجتمعية.
يتم �إدراج الفر�ص والتحديات واعتبارات امل�س�ؤولية مل�شاريع اخلدمة داخل كل جزء من الأجزاء
الأربعة املكونة للإطار كما هو مو�ضح ال�شكل  .3 - 5على الرغم من �أن االهتمامات تختلف ح�سب
�أبعاد كل جزء� ،إال �أن بع�ض االعتبارات تًعترب �شمولية.
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ال�شكل � :3-5إطار عمل م�شاركة املتطوعني :املوازنة بني الفر�ص والتحديات واملخاطر
الرتكيز على االنتماء

االت�صال باخلدمة

الرتكيز على املهارة

الفر�ص

وقت اخلدمة

املو�ضوعات ق�صرية املدى

�إن�شاء طريقة لت�أمني امل�ساعدات الالزمة غري
املتوفرة بعد.
�أ�سا�س التدريب املثايل لتقدمي خدمة �أكرث تركي ًزا
الفر�ص
(على �سبيل املثال ،اللجان ،تنفيذ املهمة ،عمل
ي�ستطيع امل�ساعدة يف الرتويج املنظمة ،ن�رش ر�سالتها،
املجل�س بالإ�ضافة �إىل العمل يف املربع طويل
وبناء قائمة باملرا�سالت الربيدية.
املدى)
مثايل من �أجل �إجناز املهام ق�صية املدى ،العمل املكثف
الإ�ضافة امل�ستحقة لقاعدة بيانات الوكالة
يف الأرا�ضي �أو املباين.
قد ي�ستخدم فر�صة تقدمي اخلدمة لتقييم ال�شخ�ص
رمبا ي�ستخدم قاعدة البيانات للدفاع� ،أو جمع التربعات
بالن�سبة للوظيفة املمكنة.
�أو ت�شغيل املتطوعني.

التحديات

التحديات

قد ت�رض فر�صة اخلدمة �سيئة الإدارة ب�سمعة
دائما تقدمي خدمة موجهة نحو
لي�س من املمكن ً
املنظمة.
العمالء.
قد يكون الإعداد للفاعلية م�ستهلك للوقت،
التخطيط املقدم املنا�سب املطلوب ل�ضمان �أن املواد
وقد يتطلب دعم مقدم كبري.
متاحة مل�شاريع اخلدمات وا�سعة النطاق.
يف حالة وجود تدريب ،قد يطلب من امل�رشف
يطلب جدول زمني مرن من �أجل قيادة املوظفني.
نف�س التدريب ،املعلومات الأ�سا�سية.
قد يكون غطاء للبحث عن وظيفة� :إذا كان
يوجد عاطل عن العمل ووجد وظيفة ،قد يرتك
امل�س�ؤولية
املهمة التطوعية دون �إجنازها.
تعتمد على خدمة امل�رشوع املحددة ،من الأف�ضل �إبالغ
حامل الت�أمني بالتاريخ.
قد يطلب مت�سابق للفعالية يف �سيا�سة الوكالة.

امل�س�ؤولية

االعتماد على م�رشوع تقدمي اخلدمات :التحقق
من االحتياج للفح�ص املنا�سب للمعلومات
الأ�سا�سية.
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الرتكيز على االنتماء

االت�صال باخلدمة

الفر�ص

الرتكيز على املهارة

الفر�ص

وقت اخلدمة

املو�ضوعات طويلة املدى

الأداء العايل ،والتحم�س ملزيد من العمل مع املنظمة.
قائمة ب�صورة قوية على املهمة ،ترتب النتائج
ميتلك مهارات حرجة م�ضبوطة لتوافق احتياجات الوكالة.
على الأرجح.
ممثل قوي يف املجتمع املحلي ،يكون على الأرجح
الإ�ضافة امل�ستحقة لقاعدة بيانات الوكالة.
حمامي ًا متمكن ًا.
�آليات ادخال املتطوعني املو�صى بها بقوة،
قد يثبت �أنه م�س�ؤول توظيف �أو قائد توجيهي
حيث ميكنها حت�سني الربنامج.
للمتطوعني اجلدد.
املحامون القادرون واملبلغون عن املنظمة.
قد يكون متقاعداً حديث ًا ومتحم�س ًا لكي يتم م�شاركته
ب�صورة جمدية.
التحديات
�إذا مل يكن يف املجل�س ،قد يتم اعتباره من �أجل وظيفة
يف
ا�ستثمارهم
وزيادة
قد يتم ا�ستغالل املتطوعني
يف املجل�س.
العمل للمنظمة والطلبات.
التنفيذ الفعال امل�ستهلك للوقت ،الر�ؤية العامة
التحديات
امل�ستقبلية مهمة :موظفي �إدارة املتطوعني
قد يحتاج املتطوع �إىل الرعاية واالنتباه ،ي�شمل ذلك
املخ�ص�صني ،املوظفني املو�صى بهم.
بيئة عمل خم�ص�صة وجهاز حا�سوب وخط مبا�رش �إىل
�رضورة ت�أييد املوظفني.
موظف الت�شغيل الرئي�سي /املدير التنفيذي.
يحتاج املتطوعون �إىل �إعطائهم �صوتًا يف
يجب �أن يكون املوظفون واملتطوعون الآخرون
عمليات املنظمة التي ت�ؤثر عليهم� ،إبالغهم
على درجة كبرية من املعرفة بدور الفرد و�أن يفتحوا
بالتغيريات الهامة ،و�إبقا�ؤهم على معرفة
مل�شاركته /ها يف املناق�شات التي �سوف ت�ؤثر على منطقة
بتحديثات التقدم يف الأهداف الرئي�سية.
العمل املقدمة.
ب�شكل عام ،يوجد متطوعون كثريون متحم�سون لهذه
امل�س�ؤولية:
الأنواع من املهمات �أكرث من ا�ستعداد املنظمات غري
للفحو�صات
بالن�سبة
فح�ص املتطلبات املنا�سبة
الربحية يف �ضمهم.
املنا�سبة للمعلومات الأ�سا�سية :يجب �أن يتم
قد يدرك �أنه� /أنها ي�ستطيع �ضبط الوكالة.
�إجرا�ؤها يف حالة عمل املتطوع مع العمالء
ال�ضعفاء
امل�س�ؤولية
يجب �إجراء بع�ض �أ�شكال الت�أمني على
�إذا �أثبتت ال�سلوكيات وجود م�شاكل ،قد يتطلب
امل�س�ؤولية.
قد يحتاج �إىل تقدمي عداد امل�سافات �أو �أي �شكل التكرمي الر�سمي والتقاعد لنقل الأفراد خارج اخلدمة.
يجب �أن ي�ضع يف االعتبار ت�أمني املديرين واملوظفني.
من �أ�شكال ا�سرتداد التكاليف.
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المسؤولية
يف املجتمعات احلالية ذات امليول املتنازعة ،حتتاج املنظمات غري الربحية �إىل التحلي باحلذر
والت�أمل ،و�أن تتحلى بالدقة يف �أي م�رشوع تقوم به ،مما ي�ضمن مراعاة �إدارة املخاطر وامل�س�ؤولية على
نحو مالئم .وعلى الرغم من �أن التحليل ال�شامل لتقييم املخاطر يتجاوز نطاق هذا الف�صل� ،إال �أنه من
الأف�ضل للمنظمات غري الربحية �أن تتوقى نف�س احلذر جتاه املتطوعني من �أجل رعاية العمالء وحفظ هيبة
املنا�صب /الوظائف ذات امل�س�ؤولية املت�ساوية .ينبغي �أن ي�شتمل الربنامج املُدار ب�شكل جيد على �سجالت
جيدا ،مع مراعاة كافة دورات التدريب التي مت ح�ضورها والتحقيقات
حمدثة وملفات موظفني موثقة ً
املرجعية التي مت �إجرا�ؤها وكذلك نتائجها .كما ينبغي �أن يت�ضمن برنامج امل�شاركة املجتمعية ال�شامل
وثيقة �سيا�سات و�إجراءات حتدد اللوائح املتعلقة بالتوا�صل بني املتطوعني والعمالء داخل وخارج بيئة
العمل ،والتوقعات اخلا�صة با�ستخدامات ال�سيارات ال�شخ�صية وم�ستويات الت�أمني ال�شخ�صي املطلوبة
 �إذا كان من املتوقع نقل العميل ملكان �آخر  -وينبغي �أي�ض ًا �أن يت�ضمن الربنامج �إجراءات ب�ش�أن كيفيةالتعامل مع الإ�صابات التي حتدث �أثناء اخلدمة ،و�أية مبادئ توجيهية �أخرى يتم �إقرارها للموظفني
العاملني يف وظائف مماثلة .يوفر التوجيه ال�شامل لعمل املتطوعني فر�صة مل�شاركة هذه املعلومات مع
املتطوعني.
الت�أمني متاح للمتطوعني العاملني �ضمن لوائح املنظمات الر�سمية .وت�شري التكلفة املنخف�ضة لهذه
التغطية الت�أمينية �إىل ال�سالمة الن�سبية ملثل هذه امل�ؤ�س�سات .ومع ذلك ،جند �أنه من املهم ا�ستك�شاف
اخليارات املتاحة .وللح�صول على مثال لهذه التغطية ،يرجي االطالع على:
www.cimaworld.com/htdocs/volunteers.cfm.
تقدم املنظمات الو�سيطة ،للم�ؤ�س�سات غري الربحية واملنظمات الوطنية الكبرية التي لها العديد من
ال�رشكات التابعة ،الدعم واملعلومات حول امل�س�ؤولية و�إدارة املخاطر من حيث �صلتها مب�شاركة املتطوعني
وذلك الدعم ب�شكل متكرر .هناك م�صدر �آخر مفيد ب�شكل خا�ص للمنظمات غري الربحية �أال وهو مركز
�إدارة املخاطر غري الربحي ومقره «لي�سبورغ» بوالية فريجينيا ،حيث يقدم هذا املركز جمموعة من املراجع
واملقاالت املفيدةnonprofitrisk.org/library/articles/insurance052004.shtml :
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وعلى الرغم من �أن االحتياطات وتقييم املخاطر مبثابة �أمور عقالنية ،ف�إن املبالغة يف تقدير املخاطر
املرتبطة باملتطوعني ميكن �أن تخلق �أعباء ال داعي لها .فمن غري ال�رضوري عموم ًا �إجراء فح�ص جنائي
(�سجل ال�سوابق) �أو �إجراء حتقيقات مرجعية ملعظم املتطوعني امل�شاركني يف فعاليات جماعية ملرة واحدة
�أو يف وظائف ال عالقة لها بالتوا�صل مع العمالء امل�ستهدفني ،بل عليك العمل على �إمالء تدابري �إدارة
املخاطر بنا ًء على مدي تعقيد املهمة املوكلة ،وعليك �أن تُ�سقط من ح�ساباتك �أي �إجراءات ت�ضيف
دائما ،عليك مراجعة م�ست�شار قانوين �أو
بريوقراطية غري �رضورية وعقبات �أمام اخلدمة .كما هو احلال ً
مزود خدمة الت�أمني لتحديد م�سار العمل ال�صحيح للمنظمة.

حفظ السجالت
تنطوي الإدارة الفعالة للمنظمات غري الربحية على حما�سبة ودعم متطوعيها ،حيث ينبغي �أن تكون
م�شاركة كل متطوع يف خدمة املنظمة م�س�ألة البد من �أن يكون هناك �سجل لها .وعليك �إعداد قاعدة
بيانات املنظمة و�أعمالها الورقية بحيث ال حتتوي �سجالت م�شاركة املتطوعني على املعلومات فقط
أي�ضا لتوفري البيانات الالزمة لتقييم جناح الربنامج( .للح�صول على الدعم
للحماية من امل�س�ؤولية ،ولكن � ً
لو�ضع �أنظمة حفظ ال�سجالت ،انظر «�إلي�س» و «نوي�س».)Ellis & Noyes, 2003( 2003 ،
أي�ضا على
وتعتمد البيانات امل�سجلة حول خدمة املتطوعني لي�س فقط على متطلبات املنظمة ،ولكن � ً
متطلبات املتطوع و�أ�صحاب امل�صلحة يف امل�ؤ�س�سة ،على �سبيل املثال :تلبية الطالب للمتطلبات التعليمية
(متطلبات تعلم اخلدمة �أو متطلبات الدورة) �أو التطوع لتلبية متطلبات الرتخي�ص ملزاولة مهنة معينة ،وهو
ما يتطلب وثائق معينة للم�شاركة يف املنظمة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قد تطلب �رشكات الت�أمني ممار�سات حفظ
بيانات معينة لتغطية املتطوع ت�أميني ًا يف حالة الإ�صابة .قد تقبل اجلهات املمولة خدمات املتطوعني كجزء
من متطلبات االمتثال ويف بع�ض الأحيان ،يكون لديهم متطلبات �إعداد التقارير اخلا�صة بهم ب�ش�أن م�شاركة
املتطوعني.
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الفصل من الخدمة
من املعروف �أن املتطوعني ال ينجزون �أعمالهم يف بع�ض الأحيان ،لكن مثل هذه امل�شاكل حل�سن احلظ
نادرة ،فالربنامج املدار جيداً هو �أف�ضل و�سيلة لتجنب العالقات املثرية للجدل مع املتطوعني .وعندما تكون
هناك موا�صفات وظيفية مقررة لوظائف املتطوعني وعندما يتم انتقا�ؤهم وتوجيههم وتدريبهم بكفاءة على
الوظيفة التي �سي�شغلونها ويتم منحهم الدعم والتقدير الوظيفي الكايف� ،ستعمل الربامج ب�شكل �سل�س .ومع
ذلك ،قد تكون هناك حاجة من وقت لآخر لف�صل موظف ما من العمل (نعم ،ميكن ف�صل املتطوعني من
العمل!).
أبدا على الرغم من �رضورته الدورية .توفر بع�ض
كما هو احلال مع املوظفني ،هذا املوقف لي�س لطيفًا � ً
امل�صادر املمتازة عرب الإنرتنت معلومات مف�صلة حول عملية ف�صل املتطوعني (McCurley, 1993:
 .)Rehnborg, 1995تلك امل�صادر متوفرة �أونالين على املواقع التالية:
www.serviceleader.org/new/managers/2005/07/000270.php .1
www.casanet.org/program-management/volunteer-manage/fire.htm.2
ال ينبغي الت�سامح مع املتطوعني الذين يت�سببون يف م�شاكل وال ينبغي ل�شبح هذه امل�شكلة �أن يجعل
قائد املنظمة ميتنع عن م�شاركة املتطوعني ،حيث �أن العديد من املواقف التي ينحرف فيها املتطوعون عن
الربوتوكول املتوقع يكون ب�سبب اجلهل ولي�س ب�شكل متعمد منهم .يف عملية جمع املعلومات الواردة
يف هذا الف�صل ،حتدثت مديرة تنفيذية عن موقف قامت فيه منظمتها غري الربحية «بطريق اخلط�أ» بنقل
�أحد م�شاكل املتطوعات مل�ؤ�س�سة �شقيقة .عندما بد�أت الت�رصفات الغريبة يف امل�ؤ�س�سة اجلديدة� ،أح�رضت
املديرة التنفيذية تلك املتطوعة ملناق�شة املوقف ،حيث افرت�ضت املتطوعة التي �أ�صيبت ب�صدمة حقيقية
باخلط�أً �أن �سلوكها مل يكن متوق ًعا ،و�شعرت باخلزي عندما علمت �أنها كانت �سبب ًا يف حدوث قلق يف
امل�ؤ�س�سة .طورت تلك ال�سيدة املتطوعة من نف�سها لت�صبح بعد ذلك واحدة من �أكرث داعمي امل�ؤ�س�سة
اجلديدة �أهمية و�أقوى العاملني والعامالت ،ولي�س �أكرب �أعدائها .نعم ،ميكن ف�صل املتطوعني من اخلدمة
ولكن ي�ستحق املتطوعون �أن يحظوا باالهتمام و�إعادة التوجيه قبل اتخاذ تدابري جذرية.
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عدد المتطوعين مقارنة بعدد الموظفين
ال توجد قواعد حمددة حتدد الن�سبة القيا�سية بني �أعداد املتطوعني و�أعداد املوظفني �أو الن�سبة التي
تُطبق عندما يحتاج مدير املتطوعني �إىل االنتقال من وظيفة بن�صف دوام �إىل وظيفة بدوام كامل .وباملثل،
ف�إن �ساعات العمل التطوعي لي�ست بدي ً
جيدا لو�ضع معادالت ترتجم وظائف املتطوعني ذات الدوام
ال ً
اجلزئي �إىل معايري تنطبق على وظائف الدوام الكامل؛ من �أجل �صياغة مهام وطرق الإ�رشاف� .إن العمل
مع ثمانية متطوعني يقدم كل منهم خم�س �ساعات من اخلدمة �أ�سبوعي ًا (ب�إجمايل � 40ساعة خدمة
�أ�سبوعيا) �أف�ضل من العمل مع متطوع يقدم نف�س املدة من اخلدمة لأن عمل ثمانية �أ�شخا�ص لنف�س املدة
يعادل قيمة كبرية جداً من وجهة نظر الإ�رشاف.
دعما �أكرب من املوظفني
ومع ذلك ،نعلم �أنه كلما كانت توقعات املتطوعني �أكرث تركيزاً ،تطلبت ً
و�إ�رشافًا �أوثق .على �سبيل املثال ،حتدد معايري برنامج املحامي اخلا�ص املعني من قبل املحكمة م�رشفًا
متطوعا ( .)National CASA Association, 2006ولأغرا�ض الإ�رشاف،
واحدا لكل 30
ً
ً
يو�صي دليل �سيا�سة املتطوعني ال�صادر عن �إدارة الرتفيه واملتنزهات ب�سان فران�سي�سكو (بدون تاريخ)
متطوعا .ومع ذلك ،ال ي�شري �أي من العددين
بتكليف ب�ستاين واحد (عامل حديقة) للإ�رشاف على 15
ً
امل�شار �إليها �أعاله لعدد �أفراد طاقم العمل املطلوب وجوده يف مكتب املتطوعني الذي يقوم با�ستقطاب
وتوظيف ه�ؤالء الأ�شخا�ص و�إعدادهم للخدمة .ينبغي على كل منظمة درا�سة �أهدافها و�أن�شطتها
و�أعباء العمل عند م�شاركة املتطوعني واتخاذ القرار وفقًا لذلك ب�ش�أن تعيني �إدارة املتطوعني .قد
توفر املقارنة املعيارية لربامج الأخرى يف جماالت اخلدمة املماثلة نظرة ثاقبة حول م�ستويات التوظيف
والتوقعات املالئمة.
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العالقات بين المتطوعين والموظفين
جند يف معظم الوقت مقاومة وت�صدي لأي م�رشوع جديد �أو متغري .قد ي�ؤدي تكثيف برنامج امل�شاركة املجتمعية
ب�شكل كبري �إىل �إثارة املوظفني ملخاوف لديهم ب�ش�أن �أعباء العمل كبرية احلجم �أو الأمن الوظيفي �أو م�ؤهالت املتطوعني
�أو توقيت القرار �أو الأدوار التي قد ي�ضطلع بها �أفراد املجتمع� .إن اتباع اخلطوات املو�ضحة يف هذا الف�صل �سوف
أي�ضا:
يعالج العديد من هذه الق�ضايا وقد ت�ساعد امل�ؤ�رشات التالية � ً
ت�شكيل جلنة من املوظفني و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين للم�ساعدة يف تخطيط وتنفيذ مبادرة امل�شاركة
املجتمعية� :إن اال�ستعداد لال�ستماع بعناية ملطالب املوظفني احلاليني �سيقطع ً
�شوطا طوي ً
ال يف �سبيل تقبلهم
للم�رشوع اجلديد� ،إذ عليك �أن ت�ضع يف اعتبارك ما �إذا كانت جميع خماوفهم قائمة على �أ�سباب منطقية
ولكن بالت�أكيد مهما كانت تلك املخاوف ،عليك معاجلتها �أثناء عملية التخطيط.
م�ساعدة املوظفني على النظر يف اخلدمة التي نفذوها وربط جتاربهم كمتطوعني ،بعملهم كموظفني
يتفاعلون الآن مع املتطوعني ،ما من �أحد يريد �أن ي�ضيع وقته ونحن ال نرغب يف املعاملة ال�سيئة� .إن من
�ش�أن تعميم جتربة املتطوعني �أن ت�ساعد املوظفني على النظر �إىل القوى العاملة اجلديدة ب�شكل �إيجابي.
توجيه املوظفني نحو التوقعات :ال ينبغي فقط �أن نتوقع من املوظفني العمل يف �إطار املبادئ التوجيهية
أي�ضا مكاف�أتهم على امتثالهم لتلك املبادئ التوجيهية .عند االعرتاف مبالءمة
للتوقعات املنا�سبة ،بل ينبغي � ً
املتطوعني ،عليك توجيه ال�شكر للموظفني ممن دعموا ه�ؤالء املتطوعني .عليك �أي�ض ًا ربط مكاف�آت
اجلدارة وغريها من املكاف�آت بهذا التوقع كما هو احلال مع املتطلبات الوظيفية الأخرى.
�إطالع املوظفني على توقعات وحقيقة القوى العاملة من املتطوعني� :إن الغالبية العظمى من الأ�شخا�ص
الذين يعر�ضون اخلدمة يتوقون للم�ساعدة؛ لأنهم لي�سوا هناك لتويل وظائف �أو لتحمل م�س�ؤوليات ملدة
� 40ساعة عمل يف الأ�سبوع .بالتايل ،عليك تزويد باملوظفني بكل ما هو جديد حول ماهية املتطوع،
وكيف ميكن �أن ي�صبح املتطوعون �أع�ضاء مهمني يف فريق منظمتك؟.
ملزيد من امل�صادر حول هذا املو�ضوع ،راجع املوقع التايل:
www.energizeinc.com/art/subj/emp.html.
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خاتمة
ت�ستفيد املنظمات من تو�سيع ت�صورها عن العمل التطوعي لدرا�سة التفاعل املعقد بني احتياجات
و�أهداف املنظمة� ،أو الق�ضية التي يتم خدمتها وخماوف وتوقعات الأ�شخا�ص املحتمل قيامهم باخلدمة.
وحيث �أن �إطار م�شاركة املتطوعني منظم على حموري الوقت واالت�صال باخلدمة ،ف�إن هذا الإطار ي�سلط
ال�ضوء على مدى تعقيد وكفاءات املتطوعني كمورد.
با�ستخدام هذا الإطار ،ميكن للمرء ت�صور العالقات املوجودة بني جمموعة متنوعة من املتطوعني
املحتملني :الأ�شخا�ص الذين ي�شرتكون يف نف�س الهدف ذات النطاق الوا�سع لإحداث فرق ،ولكنهم
ينظرون �إليه من عدد من وجهات النظر الفردية املتميزة .كما هو مو�ضح هنا ،ميكن �أن يحدث التغيري
عندما يخدم املرء ق�ضية ي�ؤمن بها ويقدم مهارة َّقيمة ،ويعمل كجزء من �شبكة تويل له بع�ض الأهمية
ال�شخ�صية.
ال ت�ؤدي اال�ستجابة لوجهات نظر املتطوعني املتخ�ص�صة �إىل اكت�ساب خربات ذات مغزى �أكرب
فر�صا لك كقائد منظمة غري ربحية ،حيث �أن ا�ستغالل موارد
للمتطوعني فح�سب ،بل تخلق � ً
أي�ضا ً
املتطوعني ميكن �أن ي�ؤدي الحقًا �إىل كادر عمل من امل�ؤيدين املجتمعيني ،وكذلك ا�ستغالل املوارد التي
نتجت من جراء التوا�صل ق�صري الأجل مثل فعاليات «�أيام الرعاية» ،وه�ؤالء الأ�شخا�ص هم الذين يعرفون
عن املنظمة ويقدرون خدماتها وقد يدعمون املهمة با�ستمرار� .إن اللقاءات ق�صرية الأجل من �ش�أنها عمل
قوائم بريدية وعمل روايات ت�صلح لأن تكون ق�ص�ص ًا ،وا�ستقطاب املزيد من املتطوعني والتعرف على
جهات ات�صال جديدة يف املنظمات الرئي�سية للتعاون .ومع ذلك ،لن يحدث �أي من تلك النتائج بدون
الت�صنيف /التق�سيم الواعي الت�صاالت املتطوعني ،والتخطيط مل�شاركة املتطوعني الفعالة وت�أمني املوارد
الالزمة ل�ضمان امل�شاركة الإيجابية للمتطوعني ،وا�ستهداف جماهري املتطوعني لبناء الدعم للمنظمة.
�ضع يف اعتبارك اخليارات التي يعر�ضها الإطار عند التخطيط مل�شاركة املتطوعني ،علم ًا ب�أن تلك
أي�ضا توقعات الإدارة املختلفة ب�ش�أن اخلدمة
اخليارات لي�ست فقط فر�ص دعم املتطوعني ،ولكنها ت�شمل � ً
أي�ضا على معلومات كافية عن امل�شاركني يف
يف كل جزء من �أجزاء الإطار الأربعة .عليك احل�صول � ً
املجتمع لفهم جميع الطرق التي قد يكونوا متاحني فيها وم�ستعدين لدعم املنظمة.
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�إن عدم وجود �إطار ،بغ�ض النظر عن مدى دقة الت�صور ،هو بديل للتعرف على االحتياجات
واالهتمامات الفريدة للمتطوعني الفرديني .قد ال يريد مدير �أعمال ذو مهارات عالية و�شخ�صية قوية
�سوى زراعة الزهور فقط لتجميل منطقة ح�رضية� ،أو القيام بعمل تطوعي ب�صحبة كلبه �أو زيارة كبار
ال�سن يف دار لرعاية امل�سنني .وباملثل ،قد ي�ستمتع املتخ�ص�ص يف معاجلة الأ�شجار التالفة بفر�صة عمل
قاعدة بيانات مل�ؤ�س�ستك وا�ستخدام جمموعة من املهارات املرتبطة ب�شكل هام�شي فقط مبكان عمله.
تختلف رغبات واحتياجات املتطوعني مبرور الوقت .لذلكُ ،يحول احرتام وقت وخدمة املتطوعني
�أفراد املجتمع �إىل �رشكاء ملتزمني ب�شكل م�شرتك بنجاح املنظمة.

ورقة عمل :تقييم األنماط الحالية لمشاركة المتطوعين
يف البداية ،عليك ا�ستخدام ال�شبكة املوجودة يف ال�شكل  4 - 5للتعرف على طرق م�شاركة
حاليا (تذكر ت�ضمني جمل�س الإدارة) .بعد ذلك ،املأ بنود ال�شبكة ب�أفكار حول كيفية م�شاركة
املتطوعني ً
املتطوعني يف �أعمال املنظمة امل�ستقبلية.
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ال�شكل  :4-5ا�ستمارة �إطار عمل م�شاركة املتطوعني
الرتكيز على االنتماء

االت�صال باخلدمة

الرتكيز على املهارة

وقت اخلدمة

املو�ضوعات ق�صرية املدى
املو�ضوعات طويلة املدى

عليك �أي�ضاً تقييم فعالية و�ضع منظمتك احلايل :ما املجاالت التي �سيكون فيها املتطوعون �أكرث فائدة؟ وكيف تتم
�إدارتهم ودعمهم؟ وما مدى فعالية عمل املوظفني مع املتطوعني؟
 - 1للح�صول على تفا�صيل ب�ش�أن ح�سابات القيادة التنفيذية ب�ش�أن عمل املتطوعني ،انظر:
(S. J. Ellis, From the Top Down: The Executive Role in Volunteer Program

Success (Philadelphia, PA: Energize, Inc., 1996

والتي كانت مبثابة م�صدر �إلهام رئي�سي عند كتابة هذا الف�صل.
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الفصل السادس :التقييم والتخطيط وتحليل تعيين القوى العاملة
ت�شريايل �إن يالني ((Cheryle N. Yallen, MS
باربرا كيه وينتوورث ()Barbara K. Wentworth, MS
عند التفكري يف و�ضع برنامج متطوعني لأول مرةُ ،يعترب التقييم التنظيمي والتخطيط املدرو�س
ومراجعة الأدوار التي ميكن �أن يلعبها املتطوعون مبثابة اعتبارات مهمة .يركز هذا الف�صل على هذه
املجاالت الثالثة ويعر�ض االعتبارات الرئي�سية التي البد من مراعاتها يف املنظمات التي تقوم بهذا
العمل .

المزايا التنظيمية الرئيسية والتحديات الناشئة من جراء وجود برنامج
للمتطوعين
بالن�سبة لأي منظمة م�ؤ�س�سة ب�شكل قانوين ككيان غري ربحيُ ،يعترب املتطوعون جزءاً من امل�شهد.
ومن �أجل ا�ستكمال عملية الت�أ�سي�س ،ينبغي حتديد من ي�شغلون �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،حيث �أن �أع�ضاء
املجل�س متطوعون للعمل بدون مقابل خلدماتهم ويقومون مبهام الإ�رشاف الرئي�سية التي يفر�ضها قانون
الوالية /الدولة التي توجد بها املنظمة .تف�ضل العديد من املنظمات الذهاب �إىل �أبعد من هذا امل�سلك
التطوعي الأكرث �أهمية وتختار �أن ت�ضع برنامج متطوعني كامل.
من �ضمن اخلطوات الرئي�سية التي ميكن �أن تتخذها �أي منظمة غري ربحية عند و�ضع برامج
منا�سبا للمنظمة �أم ال� .إن �أخذ الوقت الكايف لتقييم
املتطوعني �أن حتدد ما �إذا كان برنامج املتطوعني
ً
املزايا والتحديات املرتبطة بو�ضع وتنفيذ ودعم برامج املتطوعني �أمر بالغ الأهمية .مبجرد �أن يتقرر �أن
برنامج املتطوعني ي�صب يف م�صلحة املنظمة ،ف�إن التخطيط املدرو�س وااللتزام امل�ستمر بدعم املوارد
الب�رشية واملالية واال�سرتاتيجية ميكن �أن ي�ؤدي �إىل جناح طويل املدى.
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ت�شري درا�سة ميدانية لأدبيات برامج املتطوعني �إىل جمموعة متنوعة من املزايا التي تتحقق للمنظمات غري الربحية،
حيث ميكن ا�ستخال�ص تلك املزايا /الفوائد من خالل و�ضع برنامج منظم للمتطوعني .تنطوي املزايا الرئي�سية ما يلي:
النهو�ض ب�أعمال املنظمة غري الربحية من خالل امل�ساعدة التي يقدمها املتطوعون.
�صياغة �أو حت�سني ال�صورة العامة للمنظمة يف املجتمع من خالل ق�ص�ص املتطوعني التي ت�ساعد املنظمة
على حدوثها ،و�أي�ض ًا من خالل املتطوعني الذين ي�شاركون ق�ص�صهم مع الآخرين.
تعزيز القدرة على جمع موارد �إ�ضافية ب�رشية ومالية.
متديد العمل الذي يتم �إجنازه من قبل العاملني ب�أجر يف املنظمة ،مبا يف ذلك توفري اخلدمات املبا�رشة
لعمالء املنظمة ،خا�صة داخل منظمة تقدم كل خدماتها بالكامل من خالل املتطوعني والتي ي�ؤدي فيها
املتطوعون العمل كموظفني.
�إجناز امل�شاريع �أو الفعاليات التي لن تتم بدون املتطوعني.
متثل فر�صة جللب احليوية واملواهب اجلديدة �إىل املنظمة على �أ�سا�س م�ستمر.

�أو ًال وقبل كل �شيءُ ،يعترب برنامج املتطوعني فر�صة لتعزيز مهمة املنظمة .بغ�ض النظر عن الدور
اخلدمي الذي ي�ؤديه املتطوعون ،ف�إن وقت وجهد املتطوعني ميكنه �أن يدعم ويدفع عمل املنظمة �إىل
الأمام و�سواء كان عمل املتطوعني يف جمل�س الإدارة �أو كانت مهمتهم التحدث مع املانحني كجزء من
جهود البحث عن متويل �أو التخطيط لفعالية خا�صة جلمع موارد �إ�ضافية �أو التعامل مبا�رشة مع العمالء/
امل�ستهلكني ،ف�إن كل دور من هذه الأدوار يدعم املهمة العامة للمنظمة.

تُعترب �أعمال املنظمات غري الربحية مبثابة �أعمال جتارية ،كما �أن حتقيق �أهداف العمل ال يقل �أهمية
عن تلبية متطلبات املهمة .يف تقرير �صادر عن م�ؤ�س�سة "يو بي �إ�س" ( )UPSبعنوان "دليل �إر�شادي
لال�ستثمار يف �إدارة موارد املتطوعني" ،لوحظ �أن امل�شاركة الفعالة للمتطوعني تدعم �أهداف العمل،
مثل :و�ضع هوية العالمة التجارية وخلق الوالء وح�سن النية يف املجتمع بالإ�ضافة �إىل تعزيز املوارد
الب�رشية واملالية الإ�ضافية من قطاع ال�رشكات والقطاعات املانحة (Association for Volunteer
Administration [AVA] & UPS Foundation, 2005
�إن زيادة ظهور منظمة ما يف �أعني �أ�صحاب امل�صلحة احلاليني واملحتملني �أمر بالغ الأهمية لزيادة
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قاعدة اجلهات املانحة ،حيث ي�صبح املتطوعون امل�شاركون بفاعلية �سفراء للمجتمع الأكرب لتبادل خرباتهم
ودعم املنظمة وهذا بدوره ميكن �أن ي�ساعد جذب متطوعني ومانحني �آخرين من جميع الفئات ،مبا مينح
املنظمة ميزة تناف�سية.
أي�ضا �إىل �أن املتطوعني هم الأوفر حظ ًا لأن ي�صبحوا مانحني ب�أنف�سهم ب�سبب
ت�شري الأبحاث � ً
م�شاركتهم املقبولة مع منظمة �أو يف ق�ضية ما .وفقًا لدرا�سة �صندوق "فيديليتي" لال�ستثمارات اخلريية لعام
( ،)Fidelity Charitable Gift Fundف�إن الأمريكيني الذين يتطوعون بوقتهم ومهاراتهم ل�صالح
أي�ضا مبتو�سط ع�رشة �أ�ضعاف الأموال التي يتم التربع بها للم�ؤ�س�سات
املنظمات غري الربحية يتربعون � ً
اخلريية مقارنة بالأ�شخا�ص الذين ال يتطوعون .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أفاد ثلثا امل�شاركني الذين تطوعوا يف
االثني ع�رش �شهراً املا�ضية �أنهم يتربعون ب�أموال �أكرث بع�رش �أ�ضعاف الأموال التي يقدمها املتربعون الذين
مل يتطوعوا للعمل ،و�أفادوا �أي�ض ًا ب�أنهم يتربعون لنف�س امل�ؤ�س�سات اخلريية التي يتطوعون فيها ،و�أنه من
املرجح �أن يزيدوا من تربعاتهم اخلريية يف امل�ستقبل.
قد يكون هناك حتدي ًا �أمام املنظمات غري الربحية مهما كان حجمها لزيادة املوارد الكافية لدعم
عملياتها .ومن خالل م�شاركة املتطوعني ميكن للمنظمة يف كثري من الأحيان حتقيق املزيد من �أهدافها
أي�ضا للمنظمة غري الربحية زيادة
دون زيادة الأموال الالزمة للربامج والأن�شطة الأخرى� ،إذ ميكن � ً
مواردها العينية من خالل ح�رص وا�ستغالل الوقت واملواهب التي يتم التربع بها طوال فرتة فعالية ما �أو
تقدمي برنامج ما �أو �سنة مالية ما.
دوالرا �إىل جانب ت�سوية الفروق
حاليا ،يتم ح�ساب متو�سط قيمة �ساعة التطوع مببلغ 20.85
ً
ً
دوالرا يف الواليات (القطاع امل�ستقل)2009 ،
دوالرا �إىل 28.52
التي ترتاوح ما بني 11.06
ً
ً
(� .)Independent Sector, 2009إن تتبع هذه املعلومات ال يو�ضح فقط قيمة املتطوعني يف
املنظمة ولكن ميكن �أن ينتج عن تتبع هذه املعلومات جذب موارد �إ�ضافية ،حيث ميكن �أن يجذب
ومنحا من جميع الأنواع ،مبا يف ذلك
برنامج املتطوعني الناجح م�ساهمات متزايدة من اجلهات املانحة
ً
وغالبا ما ترى
تلك املنح التي يقوم بها املتطوعون الذين يعملون ل�صالح ال�رشكات ذات العطاء اخلريي،
ً
اجلهات املمولة قدرة املتطوعني على تقدمي خدمات جديدة �أو مو�سعة للمنظمة ،مبا ميثل زيادة يف عائد
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ا�ستثمارهم.
أي�ضا زيادة اخلدمات التي يقدمها موظفو املنظمة .بنا ًء على نوع اخلدمات املقدمة
ميكن للمتطوعني � ً
واخلربات املطلوبة ،ميكن لفرق املتطوعني املدربني تدريب ًا جيداً حتقيق نف�س الأهداف مثل املوظفني
ب�أجر ،حيث �أن القدرة على تقدمي خدمات الدعم املبا�رش �أو غري املبا�رش �أو الدعم من خالل م�ساعدة
املتطوعني تتوقف على نتائج حتليل تعيني املوظفني واال�ستقطاب الناجح وتدريب املتطوعني املطلوبني.
حاليا من خالل التزام
ميكن �إمتام الفعاليات وامل�شاريع اخلا�صة التي تتطلب موارد غري متوفرة
ً
منظورا
أي�ضا .يقدم املتطوعون ،من خالل هذه الأنواع من الأن�شطة،
املتطوعني ون�شاطهم وحيويتهم � ً
ً
جديدا ومواهب مطلوبة وعالقات جديدة مع قادة الأعمال التجارية وقادة املجتمع ،مما يمُ كن من تعزيز
ً
عمل املنظمة املتعلق مبهمتها.
أي�ضا حتديات بالن�سبة للمنظمات غري الربحية التي ترغب يف و�ضع برنامج متطوعني ،ومنها:
هناك � ً
املوارد املالية املطلوبة لدعم الربنامج� ،سواء يف البداية �أو عند ا�ستمرار الربنامج.
امتالك موظفني م�ؤهلني.
الدعم املقدم ل�ضم �أع�ضاء جمل�س الإدارة واملوظفني التنفيذيني وغريهم من املوظفني.
وكما هو احلال يف �أي برنامج �آخر داخل منظمة غري ربحية ،يتطلب برنامج املتطوعني موارد ب�رشية
ومالية وا�سرتاتيجية ويف حني �أن الوقت الذي يتربع فيه املتطوعون يف �سبيل ق�ضية ما "جماين" وال يتطلب
مقاب ً
ال مادي ًا على م�ستوى ال�سوق ،ف�إن تكاليف دعم برنامج املتطوعني حقيقة ولي�ست خيا ًال ،حيث
ترتبط النفقات الرئي�سية ذات ال�صلة بت�شغيل برنامج املتطوعني باملوظفني .من �أجل برنامج املتطوعني
الناجح ،ينبغي �أن يكون مدير الربنامج على دراية ب�أف�ضل املمار�سات يف جمال �إدارة موارد املتطوعني
كل من املوظفني و�أفراد املجتمع يف الربنامج .وحيث �أنه قد يكون من
قادرا على م�شاركة ٍ
و�أن يكون ً
املنا�سب يف بع�ض املواقف �أن يتوىل �أحد املتطوعني هذا الدور ،ت�شري جمموعة متزايدة من الأبحاث �إىل
�أن من�صب مدير الربنامج مثل �أي من�صب �إداري �آخر داخل املنظمة ،و�أن دفع املال للفرد للقيام بهذه
ع�ضوا يف فريق عمل ب�أجر ،ت�ضمن املنظمة �أن هذا
املهمة يجني العديد من الفوائد .وعندما يكون املدير
ً
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املدير �سيكون متواجداً با�ستمرار لفرتة حمددة من الوقت وت�ضمن �أن ين�صب تركيزه على الإ�رشاف على
برنامج املتطوعني .وميكن تعيني مدير موارد املتطوعني بنا ًء على نف�س م�ستوى الأداء وامل�ساءلة مثله مثل
�أي موظف �آخر(( )Rehnborg, n.dرينبورغ ،بدون تاريخ) .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إنه عندما يوجد
لدى املنظمة طاقم عمل ب�أجر ،ف�إنه ميكن تعلم املمار�سات ال�سليمة لإدارة املتطوعني وتطبيقها كجزء
من التوقعات الوظيفة ( .)Hager & Brudney, 2004وهذا بدوره ي�ضمن �أن يحظى برنامج
املتطوعني بنف�س االهتمام والدعم والدور يف حتقيق �أهداف املنظمة اال�سرتاتيجية مثل �أي برنامج �آخر.
عالوة على ذلك ،ي�شري "برو�س �إ�سرتالين" ( ،)Bruce Esterlineنائب رئي�س ق�سم املنح مب�ؤ�س�سة
"ميدوز"� ،إىل ما يلي" :قد تكون بع�ض الدوالرات �أكرث فعالية من حيث التكلفة ،حيث ميكن ا�ستثمارها
ك�أجر مدير متطوع ميكنه �أن ي�ستغل وقت املتطوعني ويكون عائد اال�ستثمار �أكرث من �أي ا�ستثمار"
( .)AVA & UPS Foundation, 2005وميكن �أن ت�ؤدي تكلفة عدم تقدمي �أف�ضل اخلربات
املمكنة للمتطوعني �إىل دعاية �سلبية ين�رشها املتطوعون ال�ساخطون ،وت�ؤدي �إىل عدم ا�ستمرار اجلهات
املانحة مع املنظمة وانخفا�ض الدعم املجتمعي.
�إن تبني م�ستوى عالٍ لإدارة برنامج املتطوعني ُيعترب ذات تكلفة �أكرث ،لكن العائد من هذا اال�ستثمار
املايل قد يحقق مكاف�آت كبرية للمنظمات غري الربحية .يف الواقع وب�سبب التغريات الدميوغرافية
وتوقعات املتطوعني املتزايدة وكذلك التدقيق املتزايد من جانب اجلهات املمولة واملجتمعات ،ت�ضطر
املنظمات غري الربحية �إىل ا�ستثمار املزيد من الوقت واملال يف جماالت الربنامج التي تُظهر نتائج مبا�رشة
( .)Graff, 2006وتعترب برامج املتطوعني املدارة جيداً �أحد هذه املجاالت.
تنطوي تكاليف من�صب مدير �إدارة موارد املتطوعني على الراتب (�سواء كان موظف غري متفرغ
�أو موظف بدوام كامل) وكذلك ت�شمل �أي مزايا ت�شكل جز ًءا من حزمة املزايا املقدمة ملوظفي املنظمة،
وبدل املوا�صالت والتدريب والتطوير املهني .كما �أن هناك نفقات حمتملة عند بدء الربنامج ،مثل:
نفقات الإعالن عن طلب �أو توظيف متطوعني وبدل املوا�صالت �أو نفقات حوافز املتطوعني �أو نفقات
الت�أمني على املتطوعني الذين يعملون با�سم املنظمة ،وكذلك امل�ستلزمات والتكاليف املرتبطة بجهود
التعرف على املتطوعني.

264

تقييم برنامج موارد المتطوعين ،التحليل والتخطيط

ينبغي �أي�ض ًا مراعاة �أن هناك تكاليف غري مبا�رشة ،منها النفقات العامة (مكاتب العمل واملعدات
واملرافق والتكنولوجيا الالزمة للمحادثات) واملبالغ املدفوعة مقابل الوقت الذي يق�ضيه املوظفون
الإ�ضافيون يف امل�شاركة يف التدريب وامل�ساعدة يف التخطيط والإ�رشاف على املتطوعني .ل�ضمان برنامج
م�ستمر وناجح� ،سيكون هناك حاجة �إىل �إدراج تلك النفقات يف ميزانية كل عام لدعم برنامج املتطوعني.
هناك حتدي حمتمل �آخر قد تواجهه املنظمة �أال وهو ت�صدي املوظفني احلاليني �أو �أ�صحاب امل�صلحة
الآخرين ،حيث �أنه من املحتمل �أن يثري املوظفون خماوف ب�ش�أن زيادة عبء العمل الالزم لدعم املتطوعني
أي�ضا عن خماوفهم ب�ش�أن ت�أهيل املتطوعني وعدم رغبتهم يف
وخماوف ب�ش�أن �أمنهم الوظيفي .وقد يعربون � ً
�أن ي�رشع املتطوعون يف تنفيذ الأعمال املوكلة له�ؤالء املوظفني احلاليني.
من اجلدير بالذكر �أن �إدخال املتطوعني �إىل كنف املنظمة مبثابة ا�ستكمال ودعم لعمل املوظفني ب�أجر،
ولي�س ليحلوا حمل املوظفني ب�أجرُ .يعترب الت�أ�سي�س لدعم املوظفني وجمل�س الإدارة و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين
أمرا حيويًا لنجاح برنامج املتطوعني يف مرحلة التخطيط الأولية وعلى املدى الطويل� .إن �إدراج املوظفني
� ً
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة يف عملية التخطيط الكاملة لربنامج املتطوعني ،ميكن �أن
ي�سمح بالت�صدي للمفاهيم اخلاطئة �أو املخاوف ومناق�شتها ،مبا يخفف من وط�أة العديد من هذه التحديات.

اتجاهات التطوع وأثرها على تخطيط وإدارة برنامج المتطوعين
ميكن �أن يتخذ التطوع العديد من الأ�شكال وال�صور .بالإ�ضافة �إىل املتطوعني التقليديني الذين قد
يحافظون على عالقة منتظمة وطويلة املدى مع منظمة �أو �أكرث من املنظمات غري الربحية ،ف�إنه يوجد
حالي ًا �أنواع �أخرى �أكرث بروزاً من العمل التطوعي .وحيث �أن الو�سائل املمكنة مل�شاركة املتطوعني تت�أثر
بالتغريات يف املناخ االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي والدميوغرايف ،ف�إن تلك الو�سائل �آخذة يف
التو�سع� .إن من بع�ض االجتاهات التي �سيتم مناق�شتها ما هو ذات �سياق مدفوع لتغيري توقعات املتطوعني
كلما �أخذت وترية احلياة اليومية يف التطور .تنق�سم هذه االجتاهات �إىل جمموعتني :االجتاهات املرتبطة
بتغري الرتكيبة ال�سكانية واالجتاهات املرتبطة ب�شكل خدمات املتطوعني .ي�ؤثر كل اجتاه من االجتاهات
املدرجة على تخطيط و�إدارة برنامج املتطوعني من �أجل �ضمان م�شاركة املتطوعني الناجحة وحتقيق
الأولويات التنظيمية.
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االستفادة من الخصائص السكانية /الديموغرافية
اندماج الشباب وتعلم الخدمة
ت�ستمر العديد من املناطق التعليمية يف جميع �أنحاء الواليات املتحدة يف طلب م�ستوى معني من
وغالبا ما يتم احت�ساب اخلدمة بال�ساعات ،حتى يت�سنى للطالب حتقيق هذا امل�ستوى
اخلدمة املجتمعية
ً
قبل التخرج من املدر�سة الثانوية� .أفاد  38%من ال�شباب ،يقدر بنحو  10.6مليون طالب على م�ستوى
الدولة ،مب�شاركتهم احلالية �أو ال�سابقة يف اخلدمة املجتمعية كجزء من �أن�شطة �أو متطلبات مدر�سية (�رشكة
اخلدمة املجتمعية والوطنيةCorporation for National and Community( )2006 ،
� .)Service, 2006إن تعلم اخلدمة (التعلم من خالل اخلدمة) يف ازدياد تام ،حيث يفي املنهج
الدرا�سي وامل�شاركة املجتمعية مبتطلبات تو�سيع �أو تعزيز التعلم .مت �إحلاق � 77٪أو ما يعادل  7.8مليون
من ه�ؤالء الطالب امل�شاركني يف �أن�شطة اخلدمة املجتمعية يف املدر�سة يف دورة تعليمية من مكوناتها تعلم
اخلدمة (�رشكة اخلدمة املجتمعية والوطنية .)2006 ،وقد ثبت �أن دمج الن�شاط واخلدمة له ت�أثري فعال يف
زيادة معرفة الطالب وتطبيقه للمعلومات والأفكار .لكي تكون امل�رشوعات فعالة بالكامل ،ينبغي �أن
تت�ضمن عنا�رص تعلم اخلدمة الرئي�سية مل�شاركة الطالب يف التخطيط وامل�شاركة على مدى فرتة زمنية ممتدة
(ف�صل درا�سي ب�شكل عام) ،و�أن تت�ضمن فر�صة للتفكري يف التعلم من التجربة.
يتطلب اندماج ال�شباب يف امل�شاركة املجتمعية توقعات وا�ضحة ،وكذلك يتطلب العمل يف �إطار
زمني حمدود يف كثري من الأحيان وتوفري نوع من الإ�رشاف من جانب الكبار .قد تكون هناك حاجة �إىل
فر�ص للم�شاركة �أثناء عطلة نهاية الأ�سبوع ب�سبب املدر�سة �أو االلتزامات الأخرى خالل الأ�سبوع ،وهذا
يتوقف على ال�شباب الذين يتم حتديدهم للم�شاركة� .إن املرونة يف و�ضع جداول امل�شاركة الزمنية ووجود
جمموعة متنوعة من الفر�ص ،مبا يف ذلك تلك التي ت�سري بخطى �رسيعة وتعتمد على التكنولوجيا ،ينتج
عنها نتائج �رسيعة و� /أو ت�ضع املدر�سة يف مو�ضع اهتمام وتقدير �أو �أن ال�سرية الذاتية للأفراد �ستتحدث
عن �شباب اليوم ودوافعهم للم�شاركة.
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قبل بدء امل�رشوع ،تتطلب فر�ص تعلم اخلدمة جيدة التخطيط تخطيط ًا م�سبق ًا واتفاق ًا على الأهداف
القابلة للتحقيق والإطار الزمني مل�شاركة الطالب .تنطوي الفوائد التي تعود على املنظمة غري الربحية
على احل�صول على معلومات �أو خمرجات ّقيمة ،مثل ر�سم خرائط م�ستجمعات� /أحوا�ض املياه وم�صادر
التلوث للمنظمة البيئية .وعند االنتهاء� ،ستعمل هذه اجلهود املدفوعة من الطالب على ربط تعلم الطالب
يف جماالت الريا�ضيات والعلوم والبيئة باملجتمع الذي يعي�شون فيه.

الشباب
يف عام � ،2008أفاد  8.24مليون �شاب ترتاوح �أعمارهم بني  16و 24عا ًما عن قيامهم بالتطوع.
وهذا العدد ميثل ما يقرب من ن�صف الزيادة الإجمالية يف العدد الكلي للمتطوعني الذين مت الإ�شارة
�إليهم يف العمل التطوعي على ال�صعيد الوطني وذلك العدد ميثل زيادة بن�سبة  7.8مليون متطوع يف
هذه الفئة العمرية التي مت الإ�شارة �إليها يف التطوع بعام  .2007وتتوافق النتائج مع م�ؤ�رشات �أخرى
ت�شري �إىل ظهور �أخالقيات قوية يف جيل الألفية من حيث اخلدمة التطوعية وفقا لزيادة قدرها  217٪يف
معدل الطلبات املقدمة يف عام � 2009إىل برنامج املجتمع املدين التطوعي "�أمرييكورب�س" (�رشكة اخلدمة
املجتمعية والوطنية .)2010 ،وعلى الرغم من �صعوبة �إيجاد وظيفة يف �سوق العمل يف عام � ،2009إال
�أن الزيادة يف الطلبات تعك�س االهتمام املتجدد باخلدمة عقب احلملة التي قادها املتطوعون وتن�صيب
الرئي�س �أوباما يف عام  .2008وتعد اخلدمة خطوة متزايدة الأهمية من �أجل التطور املهني لل�شباب ،ويف
حني �أن العديد من املدار�س الثانوية والكليات تتطلب م�ستوى معي ًنا من اخلدمة املجتمعية ،ف�إن هناك
أنواعا �أخرى من اخلدمة ،مبا يف ذلك برامج الزمالة والتدريب غري مدفوع الأجر يف املنظمات املحلية
� ً
غري الربحية ت�سمح لل�شباب باكت�ساب اخلربة وبناء ال�سرية الذاتية.
بالن�سبة للمنظمات التي ي�شارك ال�شباب يف العمل بها ،تعود م�س�ألة املرونة لتكون العامل الأ�سا�سي
فيها ،حيث ميكن �أن ت�ؤدي املتطلبات املدر�سية الكثرية وبرامج /جداول العمل �إىل احلد من توافر
ال�شباب .وتُعترب فر�ص العمل يف امل�ساء وعطالت نهاية الأ�سبوع مبثابة طرق �إيجابية مل�شاركة هذه الفئة
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من ال�سكان .وميكن للم�شاريع التي ّ
متكن ال�شباب من التعلم وتو�سيع معارفهم وخرباتهم� ،سواء على
املدى الق�صري �أو من خالل التدريب (على مدار الف�صل الدرا�سي �أو العطلة املدر�سية �أو العطلة ال�صيفية)،
�أن توفر خدمات ّقيمة للمنظمة غري الربحية� .إن و�صف املواقف والتوقعات مع وجود فر�صة منتظمة
لتغذية راجعة ذات اجتاهني هو �أمر �رضوري من �أجل جناح م�شاركة هذه الفئة ال�سكانية.

المتقاعدون حديث ًا
يوفر الأفراد املتقاعدون من العمل ثالثة درو�س م�ستفادة ليكت�سبها املتطوعون وهي على وجه
التحديد :مدة اخلدمة وجتارب احلياة واملعرفة املهنية� .إن الأفراد الذين ُولدوا بني عامي  1946و،1964
خالل فرتة طفرة املواليد بعد احلرب العاملية الثانية ،عددهم  77مليون �شكلوا فئة عمرية �أكرب بكثري من
حاليا الغالبية
الفئة ال�سابقة لها و�أكرب من الفئة الالحقة لها بعد انخفا�ض معدالت املواليد ،ي�شكلون ً
العظمى من البالغني يف منت�صف العمر .وت�شري الأبحاث �إىل �أنهم يتطوعون يف منت�صف العمر مبعدل
�أعلى من الأجيال ال�سابقة مبا ي�صل �إىل  ،٪ 75مبا ي�شري �إىل �أنهم يخططون للبقاء م�شاركني بن�شاط يف
جمتمعهم (�رشكة اخلدمة املجتمعية والوطنيةCorporation for National and( )2007 ،
.)Community Service, 2007
اعتبارا من عام � ،2011سي�صل كبار ال�سن من هذا اجليل �إىل �سن التقاعد عند  65عا ًما .ويبدو �أن
ً
الأفراد الذين ُولدوا بني عامي  1946و 1964لديهم اهتمامات تطوعية خمتلفة عن الأجيال ال�سابقة.
يبحث هذا اجليل من املتقاعدين ب�شكل عام عن فر�ص حتدي متكنهم من اال�ستمرار يف ا�ستخدام مهاراتهم.
تنادي فر�ص التطوير املهني وامل�شاركة ك�رشيك ذات قيمة �أفراد هذا اجليل لال�ستمرار يف �إحداث فروق
متميزة بطريقة هادفة� .إن �إبقاء هذا اجليل من املتطوعني �سعداء  -عن الطريق النظر ب�إيجابية �إىل جتاربهم
وخرباهم � -سيبقيهم م�شاركني با�ستمرار .وقد يحقق اال�ستمرار يف اتباع هذه النظرة نتائج طويلة املدى
للعديد من املنظمات.
لقد ذكرنا �سابقًا �أن التطوع والعطاء عن�رصان مرتبطان ببع�ضهما البع�ض .ويف هذا ال�صدد،
يتوقع اثنان من �أ�ساتذة كلية بو�سطن ،وهما "بول �سكريفي�ش" و "جون جيه هافينز"� ،أنه بحلول
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عام � 2055ستتغري ملكية  41تريليون دوالر ،حيث �سينقل الأفراد الذين ُولدوا بني عامي  1946و
 1964ممتلكاتهم و�أ�صولهم �إىل اجليل القادم (مركز كلية بو�سطن للرثوات والأعمال اخلريية)2006 ،
( ،)Boston College Center on Wealth and Philanthropy, 2006يف حني �أن
الكثري من هذه الرثوات �ستنتقل ملكيتها �إىل الورثة ،هناك تقديرات ب�أنه ميكن التربع مببلغ يرتاوح من
� 1.7إىل  6تريليون دوالر للجمعيات اخلريية يف جميع �أنحاء الدولة .من �ش�أن هذا التحول املنتظر يف
ملكية تلك الرثوات �أن يدفع املنظمات للبحث عن تطوع وتربعات �أفراد اجليل القادم من املتقاعدين
ودعمهم واملحافظة عليهم.

المشاركة المؤسسية
تُعترب م�شاركة املوظفني� ،سواء ك�أفراد �أو يف جمموعات ،مبثابة م�صدر حتتفي به املنظمات غري الربحية
للمتطوعني يف العديد من الربامج .وت�شعر ال�رشكات حالي ًا وب�شكل متزايد بالر�ضى عن ا�ستخدام موظفيها
للتربع بجزء من وقتهم كجزء من التزامهم جتاه املجتمع ،وغالب ًا ما يكون املوظفون قادرين على التطوع
دون احلاجة �إىل �أخذ �إجازة للقيام بذلك .تدعم ال�رشكة م�شاركة موظفيها لأن تلك امل�شاركة منتجة من
حيث الأعمال التجارية ومفيدة للمجتمع الذي تعمل فيه ال�رشكة.
وعلى عك�س امل�ساهمات املالية ،ي�سمح تطوع املوظفني لل�رشكات بتعزيز ارتباطها ال�شخ�صي الكبري
باملجتمع من خالل م�شاركة مواردها الب�رشية مع املنظمات املحلية التي تلبي احتياجات املجتمع ويف
املقابل ،ت�ستفيد ال�رشكات من املوظفني الذين ينظر �إليهم �صاحب العمل نظرة �إيجابية؛ لأنهم �أكرث �إنتاجية
يف مكان العمل ومن ال�سهل االحتفاظ بهم كموظفني كلما كانوا �أكرث بروزاً يف املجتمع (م�ؤ�س�سة �إجناز
العاملية غري الربحية.)Junior Achievement Worldwide, 2009( )2009 ،
غالبا ما يتوقعون نتائج
�إن و�ضوح التوقعات والتوا�صل مفاتيح النجاح مع متطوعي ال�رشكات الذين ً
وا�ضحة من جراء م�شاركتهم .فعند تعيني موظفني �أفراداً �أو جمموعات ،من املهم الت�شاور مع املتطوعني
مقد ًما للت�أكد من �أن ظروف املتطوعني تلبي جماالت اهتمام ال�رشكة ،والت�أكد من �أن وقت املوظف متاح
لها .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ينبغي حتديد مهام املتطوعني ب�شكل وا�ضح ،حيث �أن امتالك خربة تطوعية
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�إيجابية وخا�صة عند العمل ب�صفة تدعم �أهدف عمل ال�رشكة ميكن �أن ي�ؤدي لتربعات للمنظمة بنا ًء على
م�شاركة املوظفني الفرديني �أو م�شاركتهم يف جمموعات.

االستفادة من منهجيات المتطوعين في تقديم الخدمة
االتفاق
املتطوع املتفق هو ال�شخ�ص الذي يتطوع مل�رشوع حمدد خالل فرتة زمنية حمدودة ومن �أمثلتها:
الفعالية اخلا�صة ليوم واحد �أو امل�شاريع اخلدمية والفر�ص التي ت�ستقطب متطوعني ح�سب احلاجة على
مدار العام ،حيث يتم االحتفاء باملتطوعني على �أ�سا�س امل�شاركة يف عمل معني له جدول حمدد الوقت.
ووفقًا لتقرير تزايد �أعداد املتطوعني يف �أمريكا :جرت درا�سة االجتاهات منذ عام  1974وال يزال
العمل التطوعي املتفق عليه قويًا ،حيث يعمل حوايل  60٪بهذه ال�صفة (م�ؤ�س�سة اخلدمة املجتمعية
والوطنية .)2006 ،كانت الزيادة يف التطوع االتفاقي مدفوعة �إىل حد كبري باملراهقني والبالغني يف
منت�صف العمر وهما جمموعتان زادت فيهما معدالت التطوع ب�شكل كبري يف العقدين املا�ضيني.
وحيث يوا�صل الأفراد والأ�رس مواجهة �ضغوط متزايدة ب�سبب العمل �أو االلتزامات العائلية ،ف�إنه
غالبا ما يتم الإ�شارة �إىل قلة الوقت ك�سبب لعدم التطوع .ومع ذلك ،يبحث النا�س عن فر�ص للم�شاركة،
ً
�إذ تُعترب التوقعات املتعلقة باختيار املهام والقدرة على �إحداث فروق بارزة يف فرتة زمنية ق�صرية واالهتمام
بالفر�ص املتعددة مقابل الفر�ص الفردية مبثابة قوى تدفع املتطوعني للتطوع للعمل.
وغالبا
للتكيف مع هذا التوجه ،ميكن تق�سيم امل�شاريع �إىل مهام �أ�صغر ذات �أهداف حمددة وملمو�سة
ً
يتم دمج هذه املهام ال�صغرية يف مهمة �أكرب يقوم فيها كل فرد �أو جمموعة خمتلفة من املتطوعني بتنفيذ جزء
منها .ميكن لتنظيم الفر�ص غري املتكررة ،مثل :تقدمي خدمة �أو تنفيذ فعالية خا�صة مدتها يوم واحد� ،أن
فعليا
يجعل الأ�شخا�ص ي�شاركون يف �أن�شطة حمددة املدة للم�ساعدة يف التجهيز لن�شاط ما �أو امل�ساعدة ً
يف تلك الفعالية التي تبلغ مدتها يوم واحد� .إن وجود مرونة يف امتداد املهام املحتملة ومرونة يف اختيار
�أماكن تنفيذ املهام واملرونة يف حتديد موعد �إجناز املهام املطلوب ا�ستكمالها قد ي�ساعد يف دعم م�شاركة
املتطوعني املتفقني علي �أداء خدمة معينة.
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المجموعات كمتطوعين
تهتم املجموعات ب�شكل متزايد بجميع �أنواعها  -العائالت وال�شباب والأ�صدقاء وال�رشكات
واملنظمات الدينية – بالتجارب واخلربات التي ميكن لهذه املجموعات التطوع فيها م ًعا .وبالإ�ضافة �إىل
�شعورا قويًا
الفوائد الإيجابية التي تتجلى لأي منظمة �أو جمتمع ،ف�إن عمل املتطوعني يف جمموعات يبني
ً
أي�ضا فر�صة للتوا�صل االجتماعي �أو مقابلة �أ�شخا�ص
ب�أهمية العمل اجلماعي بني الأع�ضاء ،ميكن �أن يوفر � ً
جدد �أو تعزيز الروابط املوجودة داخل املجموعة.
زيادة هذا النوع من التطوع يعني توا�صل هذه املجموعات مع العديد من مديري موارد املتطوعني
بح ًثا عن فر�ص هادفة ،حيث �أن جتربة املتطوعني املثالية يف العمل اجلماعي مبثابة ن�شاط جماعي ذات
قيمة للمجتمع وميكن حتقيقه يف يوم واحد ،فالعمل باال�شرتاك مع املجموعة ل�ضمان تلبية امل�رشوع
الحتياجات ك ً
ال من املنظمة واملجموعة �أمر �رضوري للنجاح .هناك منهجية عمل �أخرى ناجحة وهي
�أن يقوم مدير موارد املتطوعني بو�ضع فر�ص تطوعية ق�صرية الأجل وتكون موجهة نحو امل�رشوع ،و�أن
يقوم بالرتويج لها بني املجموعات املحتملة يف املجتمع .من �ش�أن قيام مدير موارد املتطوعني بذلك تلبية
العمل املطلوب �إجنازه لأولويات املنظمة وي�سمح ب�إجراء بع�ض التخطيط امل�سبق.

التطوع االفتراضي
�إن التطوع االفرتا�ضي �أو العمل التطوعي عرب الإنرتنت هو خدمة يتم تقدميها عن بعد ويتم فيها
جزئيا من جهاز كمبيوتر عرب الإنرتنت .ويتميز هذا االجتاه ب�أنه يمُ كن من
كليا �أو
ً
�إكمال مهام املتطوعني ً
م�شاركة املتطوعني الذين ال ميكنهم القدوم �إىل موقع التطوع؛ ب�سبب ت�ضارب املواعيد �أو الإعاقات �أو
االلتزامات الأخرى �أو بعدهم عن موقع العمل التطوعي .وت�شري الأبحاث ،يف الوقت ذاته� ،إىل �أن غالبية
حمليا ويدعمون العمل التطوعي يف املوقع (Cravens,
املتطوعني االفرتا�ضيني يدعمون نف�س املنظمة ً
.)2006
هناك �أمثلة على التطوع االفرتا�ضي ،منها :ت�صميم �أو �صيانة قاعدة بيانات و�إجراء الأبحاث و�إن�شاء
�أو �صيانة موقع على االنرتنت وتقدمي التغذية الراجعة �إىل املنظمة ون�رش املدونات من �أجل التثقيف �أو
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الدعم �أو الرتويج ومراجعة املقرتحات وتطوير املناهج وت�صميم املن�شورات والتدريب �أو التوجيه عرب
الإنرتنت.
ُيفيد املتطوعون االفرتا�ضيون برامج املتطوعني عن طريق زيادة جمموعة متنوعة من فر�ص التطوع
وعدد الأ�شخا�ص الذين ميكنهم امل�شاركة يف عمل املنظمة .ي�شمل :التخطيط للمتطوعني االفرتا�ضيني
و�ضع �أهداف وتوقعات وا�ضحة للمهمة وعدد مرات ت�سجيل دخول املتطوعني املنتظم للموقع لتقدمي
الدعم ،وهذا من �ش�أنه �ضمان �أن تكون جهود املتطوعني متما�شية مع توقعات امل�رشوع .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،مطلوب تثقيف املوظفني يف املوقع حول فوائد وحتديات هذا النوع من املهام التطوعية.
ومع التو�سع يف ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر وا�سرتاتيجيات التوا�صل القائمة على التكنولوجيا ،ميكن
لهذا اال�ستخدام الإبداعي من جانب املتطوعني �أن يعزز ب�شكل كبري مفهوم املنظمة وا�ستخدام الدعم
التطوعي لتلبية متطلبات مهمتها.

التطوع السياحي
ُيطلق م�صطلح "التطوع ال�سياحي" على م�شاركة الأفراد ممن ي�سعون للعمل التطوعي بدون �أجر
يف �أيام العطالت من �أجل ق�ضايا ت�ستحق منهم العمل التطوعي (.)Tomazos & Butler, 2009
وحيث بد�أ االجتاه نحو "�أخذ عطلة من �أجل العمل التطوعي" كا�سرتاتيجية للت�سويق يف �صناعة
ال�سياحة ،الزالت فر�ص �أخذ "عطلة من �أجل العمل التطوعي" متاحة على مدار �سنوات عديدة حتى
الآن .يف عام � ،2007أ�شار  3.7مليون متطوع عن قيامهم ببع�ض �صور التطوع عن بعد �أو التطوع وهم
على بعد  120ميلاً على الأقل من منازلهم.
متزايدا من جانب ال�سياح الذين يختارون على وجه التحديد وجهة
دعما
ً
وقد اكت�سب هذا االجتاه ً
للجمع بني ال�سفر وفر�صة لإحداث فرق .لقد ن�شطت اجلماعات الدينية يف جمال العمل التطوعي نظراً
للتو�سع يف �أن�شطة مهامها .بعد مرور �أكرث من خم�س �سنوات على �رضب �إع�صار كاترينا للمجتمعات
ال�ساحلية على طول خليج املك�سيك ،وا�صلت جمموعات من جميع الأنواع ال�سفر �إىل هذه املنطقة
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املت�رضرة ب�شدة لإعادة بناء املنازل وتقدمي الدعم لل�سكان املحليني.
كما مت تعزيز التطوع ال�سياحي كفر�صة هادفة لطالب املدار�س الثانوية واجلامعات لتعلم اخلدمة
وكذلك العائالت التي ترغب يف اجلمع بني اخلدمة وال�سفر .توفر العديد من املنظمات وال�رشكات املحلية
فر�صا للم�سافرين الراغبني يف امل�ساهمة بوقتهم ومواهبهم عندما يكونوا خارج
والإقليمية والدولية ً
�أوطانهم.

انشغال الجيران ببعضهم /الصورة غير الرسمية للمشاركة
هناك اجتاه �إ�ضايف ينبغي االنتباه �إليه لأنه ي�أخذ جمراه خارج حدود برنامج املتطوعني املنظم،
حيث يت�ضمن هذا النوع من امل�شاركة التطوعية م�ساعدة فرد �أو منظمة ما ممن ي�شاركون لأول مرة يف
برنامج تطوعي ،حيث كان هذا ال�شكل ال�سائد للتطوع يف املجتمعات على مدى عقود من الزمن -
م�ساعدة اجلار جلاره� .أما اليوم� ،سار هذا التطوع يف �صورة خمتلفة منها� :أن يقوم اجلار بتو�صيل جاره
لعيادة الطبيب �أو �إجراء �إ�صالحات له �أو تقدمي خدمات الرعاية �أو ح�ضور اجتماعات عامة مهتمة
بال�ش�أن املجتمعي.
�أ�شار تقرير "احلياة املدنية" لعام  2010يف �أمريكا �إىل �أنه بني عام  2007وعام  ،2009عمل ما متو�سطه
 7.9٪من البالغني مع جريانهم حلل امل�شاكل املجتمعية ،هذا املعدل يعادل  18.6مليون من البالغني ممن
عملوا ب�شكل غري ر�سمي مع جريانهم ل�سد احتياجات يف جمتمعهم (�رشكة اخلدمة املجتمعية والوطنية
وامل�ؤمتر الوطني حول املواطنةCorporation for National and Community( )2010 ،
غالبا تنظيم جهود
 .)Service and National Conference on Citizenship, 2010يتم ً
الدعم ب�شكل فردي �أو ب�شكل جماعي من قبل �سكان احلي مب�ساعدة املنظمة �أو بالتوا�صل معها فيما
يحتاجون �إليه ،حيث �أن م�شاركة اجلريان يف العمل التطوعي تُقوي العالقات االجتماعية واملجتمعات.
مل ُيطلب التطوع �أبداً من جانب معظم املتطوعني غري الر�سميني ،ولكن يبدو من خالل ت�رصفاتهم
�أنهم يت�رصفون ب�شكل م�س�ؤول جتاه الآخرين يف جمتمعهم ولديهم الرغبة يف امل�ساعدة .ال�ستقطاب
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متطوعني غري ر�سميني ،حتتاج املنظمات �إىل النظر يف كيفية الو�صول �إىل هذا النوع اجلديد من اجلمهور
فر�صا للعائالت
والذي مل يتم ا�ستهدافه من قبل ،على �سبيل املثال :ميكن للمنظمات غري الربحية التي توفر ً
وال�رشكات والأفراد املحليني لاللتقاء مع بع�ضهم البع�ض خالل �أحد �أيام اخلدمة �أن ت�ستفيد من اهتمام
املتطوعني املجتمعية.

التقييم التنظيمي :وضع البرنامج التطوعي
قبل ال�رشوع يف تنفيذ برنامج جديد ،البد و�أن تقوم املنظمة بتقييم ما �إذا كان مثل هذا الربنامج ممك ًنا� ،إذ
ينبغي تقييم امل�سائل املتعلقة باحلاجة املت�صورة للربنامج وحتديد املوارد الالزمة لتوظيفه بنجاح ،وكذلك
غالبا ما يكون تخطيط الربنامج يف
الأهداف واملعايري التي يتم من خاللها قيا�س تقدم العمل وجناحهً .
�أول مراحله كجزء من عملية التخطيط اال�سرتاتيجي ال�شامل الذي تقوم به املنظمة.
ينطبق الأمر ذاته عند و�ضع ت�صورات ب�ش�أن ما �إذا كان �سيتم و�ضع برنامج للمتطوعني �أم ال ،حيث
تت�ضمن عملية التقييم جمع البيانات �سعي ًا التخاذ قرار ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي امل�ضي قدما يف تنفيذ
الربنامج التطوعي ب�شكل كامل وكيفية ذلك .وينبغي �أن ي�شارك بعملية التقييم جميع �أ�صحاب امل�صلحة
باملنظمة :القيادة التنفيذية وكبار �أع�ضاء جمل�س الإدارة وممثلي املنظمة الذين يقومون ب�إدارة قطاعات
�أخرى من املنظمة ،حيث �سيقوم ه�ؤالء بالتن�سيق مع اجلهات املانحة ومتلقي اخلدمة من الربنامج
التطوعي.
كما ميكن �أن تت�ضمن عملية التقييم جمموعة متنوعة من الأ�ساليب ،منها :معرفة �أ�صحاب امل�صلحة
من داخل وخارج املنظمة وعقد دورات ملجموعات الدرا�سة وا�ست�ضافة مناق�شات مع كبار القادة
و�إجراء املقابالت الفردية وا�ستكمال اال�ستبيان البيئي عن برامج املتطوعني يف املنظمات املماثلة .على
�سبيل املثال :عند تقييم اهتمام املوظفني احلايل ومدى فهمهم عن م�شاركة املتطوعني ،ميكن عمل ا�ستبيان
وتوزيعه ومتابعته من قبل جمموعات الدرا�سة مع املوظفني بحيث ميكن �إجراء املناق�شة من �أجل درا�سة
متعمقة للردود الواردة يف اال�ستبيان .ميكن �أي�ض ًا جمع املعلومات والأفكار من كبار م�سئويل املنظمات
�أو املجتمعات من خالل املقابالت الفردية معهم ،ويليها وجبة �إفطار وبعدها يتم تقدمي النتائج والبحث
عن مدخالت �إ�ضافية.
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وبغ�ض النظر عن الطريقة التي تختارها املنظمة جلمع البيانات حول ا�ستعداد املنظمة للربامج التطوعية ،هناك
عدد من الأ�سئلة الرئي�سية التي من �ش�أن الإجابة عنها توجيه عملية التقييم من خالل املجاالت الرئي�سية الأربعة التالية:
 .1الر�سالة التنظيمية ومدي مالءمتها مع ر�ؤية املنظمة.
 .2فوائد وحتديات برنامج املتطوعني.
 .3املوارد الالزمة للعمل واملوظفني.
 .4اال�ستعداد للم�ضي قدما يف الربنامج.

الرسالة التنظيمية ومدي مالءمتها مع رؤية المنظمة.
يف هذا اجلزء من التقييم ،من ال�رضوري مناق�شة وحتديد ما يلي :دوافع املنظمة و�أ�صحاب امل�صلحة
فيها لو�ضع برنامج تطوعي � -صلة الربنامج مبهمة املنظمة ور�ؤيتها وقيمها و�أولوياتها  -الأهداف العامة
للربنامج .تت�ضمن الأ�سئلة املطروحة ما يلي:
ملاذا حتتاج املنظمة لربنامج تطوعي يف هذا الوقت؟
كيف يتما�شى برنامج املتطوعني مع ر�سالتنا ور�ؤيتنا وقيمنا؟
كيف يتما�شى برنامج املتطوعني مع �أولوياتنا اال�سرتاتيجية؟
ما هو بيان منظمتنا ب�ش�أن فل�سفتنا املتعلقة مب�شاركة املتطوعني التي ترتبط بر�سالة املنظمة؟
ما هي الأهداف الق�صرية وطويلة املدى من وجود برنامج تطوعي؟

فوائد وتحديات برنامج المتطوعين
بعد مرحلة املهمة التنظيمية ومدي مالءمتها مع ر�ؤية املنظمة ،ت�أتي املرحلة الثانية وهي حتديد الفوائد
والتحديات املختلفة ذات ال�صلة بتنفيذ برنامج املتطوعني داخل املنظمة .هناك حاجة ملناق�شة البنود
التالية بعمق ،مع مراعاة الثقافة والهيكل التنظيمي احلايل ودعم العمالء واخلدمات املقدمة:
ما هي الفوائد التي تعود على املنظمة من م�شاركة املتطوعني يف منظمتنا يف الوقت احلايل ويف
امل�ستقبل؟
ما هي التحديات �أو العوائق التي حتول دون م�شاركة املتطوعني (داخلي وخارج املنظمة)؟
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ما هي املخاطر املرتبطة مب�شاركة املتطوعني؟
كيف ميكن التخفيف من وط�أة هذه املخاطر؟
ما هي جتاربنا الفردية واجلماعية يف العمل مع املتطوعني والذي قد ي�ؤثر على هذه املناق�شة؟
كيف ميكن تقلي�ص التحديات املحددة �أو حموها؟
حاليا ،فكيف يكون
ما هو منظور ثقافتنا احلايل لدعم الربنامج التطوعي؟ �إذا مل يكن هناك منظر ثقايف ً
لدينا منظور؟

الموارد المطلوبة للعمل والموظفين
تتطلب برامج املتطوعني ،كما ذكر �سابق ًا ،ا�ستخدام املوارد والإنفاق منها لدعم عمليات الربنامج.
حينما تكون هناك ر�ؤية منبثقة عن درا�سة عميقة لربنامج املتطوعني املحتمل ،البد من ت�ضمني الأ�سئلة
التالية عند مناق�شة املوارد الالزمة لدعم هذه الر�ؤية ب�شكل كامل:
بنا ًء على الأهداف ق�صرية املدى وطويلة املدى من برنامج املتطوعني ،ما هي نوعية املوظفني املطلوبة
لإدارة الربنامج (�أي نوع امل�ؤهالت املطلوبة  -العمل بدوام كامل �أو جزئي وما �إىل ذلك)؟
من �سيدعم هذا املوقف وي�رشف عليه؟
ما هي البنود التي نحتاج �إىل ت�ضمينها يف امليزانية ،مبا يف ذلك تكاليف بدء الربنامج والتكاليف
امل�ستمرة؟
ما املبلغ الذي ينبغي التخطيط له يف امليزانية لكل بند من بنود ال�سنة الأوىل من الربنامج وكذلك ال�سنة
والثالثة؟
�أين جند املوارد الالزمة لدعم الربنامج؟
هل نحن م�ستعدون وقادرون على تقدمي التزام طويل الأجل للموارد للربنامج؟

االستعداد للمضي ُقدم ًا في البرنامج
بعد جمع �إجابات الأ�سئلة ال�سابقة وحتليلها بالكامل ،من املهم للمنظمة �أن تقرر ما �إذا كنت
�ستم�ضي قد ًما يف و�ضع برنامج تطوعي �أم ال .بعد تقييم ا�ستعداد املنظمة واجتاهات العمل التطوعي
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و�إمكانية التزام املنظمة بهذا العمل ،ي�أتي هذا ال�س�ؤال :هل حتظي مزايا و�ضع برنامج تطوعي وتنفيذه
واملحافظة عليه ب�أهمية تفوق االعتبارات الأخرى؟ بافرتا�ض �أن املنظمة قد اتخذت قراراً �إيجابي ًا ب�ش�أن
الربنامج ،البد من الوقوف على هذه الأ�سئلة التالية؛ لأن معرفتها حتم ًا �ست�ؤدي �إىل املراحل التالية من
مراحل و�ضع برنامج املتطوعني:
ما هي ال�سيا�سات التي نحتاجها لدعم املتطوعني؟
ما هو بيان "حالة الدعم" اخلا�ص مب�شاركة املتطوعني (لتداوله مع اجلهات املمولة واجلهات املانحة
واملجتمع وما �إىل ذلك)؟
كيف ن�ضمن معاملة املتطوعني كمحرتفني وكجزء من جمموع موظفينا؟
كيف نحافظ على ثقافة دعم املتطوعني والربنامج على املدى الطويل؟
ما هي �أنظمة �إدارة املتطوعني التي ينبغي تطويرها لدعم الربنامج (�أي التدريب والإ�رشاف والتقييم
والتقدير وما �إىل ذلك)؟
ما هو اجلدول الزمني املحدد لو�ضع الربنامج وتنفيذه؟
ما هي الأدوار املحددة التي �سيتوالها املتطوعون داخل منظمتنا؟
بنا ًء على الأدوار املحددة ،ما هي خطواتنا التالية يف تقييم وو�ضع الو�صف الوظيفي للمتطوعني
خا�صتنا؟
عند الإجابة على ال�س�ؤال الأخري ،تبد أ� اخلطوة احلا�سمة التالية يف �سبيل م�شاركة املتطوعني ب�شكل
كامل :و�ضع �إجراءات لتحليل الأدوار املحددة التي �سيتوالها املتطوعون داخل املنظمة ،والآثار
اال�سرتاتيجية ال�ستخدامهم وحتقيق التوقعات الوظيفية.

تحديد أدوار المتطوعين :فهم التحليل االستراتيجي لمهمة المتطوع
تتعدد الأدوار التي ميكن للمتطوعني �شغلها يف املنظمة .بعد حتديد تلك الأدوار ،ت�أتي مرحلة حتديد
وظيفة كل متطوع ب�شكل كامل و�صياغة الو�صف الوظيفي له .للبدء يف تلك املرحلة ،من املهم �أو ًال:
�أن نفهم ون�ستخدم ب�شكل فعال مفهوم الإدارة لتحليل الوظائف اال�سرتاتيجي .ي�شري هذا امل�صطلح �إىل
عملية حتديد املهام التي يتعني �أدا�ؤها واملعرفة واملهارات والقدرات واخل�صائ�ص الأخرى املطلوبة لأداء
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هذه املهام بفعالية على النحو املتوقع وجوده يف امل�ستقبل ( .)Schneider & Konz, 1989تخ�ضع
املنظمات غري الربحية حالي ًا حلالة من التغري امل�ستمر من حيث اجتاهني خمتلفني� .أو ًال :تتوقف قدرتها
على تقدمي اخلدمات على التمويل املتاح .يف املناخ االقت�صادي احلايل ،تتقل�ص م�صادر التمويل التي
اعتدنا عليها �أو تكاد تكون معدومة وتلك امل�صادر ت�شمل :املنح التي تقدمها امل�ؤ�س�سات والأفراد يف
ظل عدم قدرة العديد من الدول على الوفاء بواجباتها جتاه املنظمات غري الربحية .ثاني ًا :ازدياد الطلب
على اخلدمات ب�شكل هائل ،وال �سيما يف جمال االحتياجات الب�رشية الأ�سا�سية .عندما كانت املنظمات
غري الربحية قادرة على زيادة اخلدمات التكميلية لعمالئها ،مثل :الأن�شطة الإثرائية ،جتد تلك املنظمات
نف�سها توجه املوظفني واملتطوعني �إىل اخلدمات الأولية فقط ،حيث ت�ستجيب املنظمات غري الربحية
حالي ًا للظروف املحيطة بد ًال من التخطيط اال�ستباقي لهذه التغيريات.
بالإ�ضافة �إىل التغيريات التي ت�سببها اقت�صاديات الع�رص ،ف�إن التحليل اال�سرتاتيجي للوظائف يقر فعلي ًا
بجملة التغريات املحتملة التي تواجهها املنظمات من جراء بع�ض العوامل مثل االبتكار التكنولوجي
وتزايد عدد الأ�سواق التناف�سية .تفر�ض هذه العوامل بطبيعتها تغيريات �أ�سا�سية يف طبيعة الأعمال
املنجزة وكذلك تفر�ض تغريات يف املعرفة واملهارات والقدرات املطلوبة التي حتتاجها القوى العاملة
املتطوعة .يف البيئات املتغرية ،قد ال ينجح التحليل الوظيفي التقليدي الذي يركز على الوظائف يف
توقع االحتياجات امل�ستقبلية ،حيث �أن هناك عدم يقني ب�ش�أن ما ميكن �أو ينبغي القيام به عند النظر يف
توجهات العمل اجلديدة .يعني التحليل الوظيفي اال�سرتاتيجي �أنه بد ًال من و�ضع حلول ا�ستجابة للحاجة
القائمة ،البد من و�ضع احللول قبل ظهور احلاجة� .إن مفهوم التحليل الوظيفي اال�سرتاتيجي م�ستمد من
مبادئ العمل.
�أما بالن�سبة ملدير �إدارة موارد املتطوعني ،ي�شري "�إيوو" (� )Iwu, 2010إىل �أن التحليل الوظيفي يقدم ب�شكل
�أ�سا�سي �إجابات على �أ�سئلة مثل:
عند تنفيذ املهام ،ما نوع املهارات والقدرات واملعرفة التي يحتاجها من يتوىل الوظيفة (�أي املتطوع)؟
ما هي ال�سمات ال�شخ�صية التي ينبغي �أن تكون لدى من يتوىل الوظيفة؟
ما هو نوع ال�سلوك الذي ينبغي �أن ميار�سه املتطوع من �أجل �إدارة العمل بنجاح؟
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من ال�شخ�ص الذي �سيقوم املتطوع ب�إبالغه فوراً ب�أي م�ستجدات؟
كيف ينبغي تقييم من يتوىل الوظيفة (�إدارة الأداء)؟
هل يعمل التحليل الوظيفي على متكني املنظمة من و�ضع برنامج تدريبي مالئم لوظائف املتطوعني؟
ي�شتمل حتليل الوظائف على منوذج املعارف واملهارات والقدرات واخل�صائ�ص الأخرى املتعلقة
بالوظيفة ،وهو منوذج للكفاءة ي�شتمل على املعرفة واملهارات والقدرات واخل�صائ�ص الأخرى التي ينبغي
على املتطوع �أن يتمتع بها يف وظيفته .تلك هي املتطلبات الفريدة التي يبحث عنها مدير موارد املتطوعني
يف ال�شخ�ص املختار ل�شغل وظيفة معينة .وفقًا لوثيقة �أ�صدرتها احلكومة الأمريكية عام :2008
ي�شري م�صطلح املعرفة �إىل جمموعة منظمة من املعلومات التي عادة ما تكون ذات طبيعة واقعية �أو
�إجرائية والتي� ،إذا مت تطبيقها ،جتعل الأداء املنا�سب يف الوظيفة ممك ًنا ،لأنها عبارة عن جمموعة من
املعلومات يتم تطبيقها مبا�رش ًة على �أداء الوظيفة.
ي�شري م�صطلح املهارة �إىل اال�ستخدام اليدوي �أو اللفظي �أو العقلي ب�شكل بارع للبيانات �أو الأ�شياء.
ميكن قيا�س املهارات ب�سهولة عن طريق اختبار الأداء ،حيث يتم اختبار حجم ونوعية الأداء يف غ�ضون
فرتة زمنية حمددة .من �أمثلة اال�ستخدام البارع للأ�شياء :مهارة الكتابة �أو املهارة يف ت�شغيل ال�سيارة ومن
�أمثلة اال�ستخدام البارع للبيانات :مهارة احل�ساب با�ستخدام الك�سور الع�رشية ومهارة حترير الأرقام
املنقولة وما �إىل ذلك.
وي�شري م�صطلح القدرات �إىل القدرة على �أداء ن�شاط ملحوظ يف الوقت احلا�رض .وهذا يعني �أن
القدرات يتم �إثباتها من خالل الأن�شطة �أو ال�سلوكيات امل�شابهة لتلك املطلوبة يف الوظيفة ،على �سبيل
املثال :القدرة على تخطيط وتنظيم العمل .تختلف القدرات عن املواهب؛ لأن القدرات تخت�ص فقط
ب�أداء الن�شاط.
للتخطيط بنجاح للم�ستقبل ،حتتاج املنظمات التي تعمل على خطة ا�سرتاتيجية �إىل �إجراء حتليل وظيفي
للوظائف التي ي�شغلها املتطوعون حاليا والوظائف التي قد يتم �إ�سنادها لهم يف امل�ستقبل .من �ش�أن �إجراء
هذا التحليل �أن ي�ساعد املنظمة على حتديد ما �إذا كان من ال�سهولة وجود القدرات وامل�ؤهالت املطلوبة
لدى املتطوعني احلاليني ،وما �إذا كان من املفيد �إجراء تدريب مكثف للمتطوعني احلاليني� ،أو ما �إذا كان
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تعيني �أ�شخا�ص جدد هو احلل الأف�ضل .حتتاج املنظمات غري الربحية ،مثل املنظمات الهادفة للربح� ،إىل
�إدراك �أن معظم الوظائف لن تظل م�ستقرة ولكنها �ستتغري لتلبية الطلبات امل�ستقبلية (Pynes, 1997,
 ،)p. 151و�أن �إجراء حتليل ا�سرتاتيجي للوظائف �سي�ساعد املنظمة على مواجهة هذا التحدي بطريقة
تعمل على حت�سني الفعالية التنظيمية .ينبغي �أن ينطوي التحليل الوظيفي على حتديد �أنواع التقنيات
واملعدات التي �سيتم ا�ستخدامها يف الوظيفة وكذلك تو�ضيح نوع امل�ؤهالت العلمية واخلربات املطلوبة
لإجناز املهمة بنجاح ( ،)Pynes, 1997حيث يتم ا�ستخدام هذه املعلومات لإعداد و�صف وظيفي
ين�ص على الواجبات وامل�س�ؤوليات املحددة لكل �شخ�ص يف الوظيفة.
وينبغي �أن تكون خطة املنظمة اال�سرتاتيجية ب�شكل عام مبثابة خارطة طريق خم�سية (� 5سنوات)
أي�ضا خارطة طريق ل�شكل الوظائف حالي ًا ،وكيف ميكن �أن
و�أن يكون التحليل اال�سرتاتيجي للوظائف � ً
تتغري على مدى فرتات من � 3سنوات حتى � 5سنوات؟.

استخدام التحليل الوظيفي االستراتيجي لتظل المنظمة على قائمة المتنافسين
قادرا على املناف�سة يف بيئة اليوم وكما
من ال�رضوري �أن تظل املنظمة غري الربحية وبرناجمها التطوعي ً
تخطط املنظمة للم�ستقبل ،قد يتغري نوع وعدد العمالء .على �سبيل املثال� :شهدت املنظمات التي تقدم
خدمات للأطفال من ذوي الإعاقات املرتبطة بالنمو العديد من التغيريات على مدى ال�سنوات اخلم�س
املا�ضية .مع وجود العالج والتكنولوجيا اجلديدة ،ينمو ه�ؤالء الأطفال �إىل مرحلة البلوغ مع احلاجة �إىل
نوع من احلياة امل�ستقلة .تتو�سع الآن املنظمات التي ركزت ب�شكل �أ�سا�سي على التدخل املبكر لت�شمل
التدريب املهني بالإ�ضافة �إىل خدمات البالغني الأخرى �ضمن مهامها .وباملثل ،ينبغي مراعاة نوع وعدد
املتطوعني املحتملني يف هذه اخلطة ،على �سبيل املثال :عند ا�ستقطاب الأفراد يف هذه الربامج ،ينبغي
�إدراج املتطوعني من ال�رشكات يف خطة خمتلطة للعمل كمدربني �أو مر�شدين.
يواجه برنامج املتطوعني يف كل منظمة نف�س التحديات ،ومع تو�سع املنظمة يف براجمها �أو تغيريها ،ال
يقوم مدير املوارد التطوعية باالن�شغال باالحتياجات الفورية فقط ،بل عليه �أي�ض ًا التخطيط لالحتياجات
امل�ستقبلية� ،إذ تتغري املهارات واملعرفة والقدرات التي ميكن للمتطوعني �إح�ضارها للربنامج مع تغري الربامج
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والعمالء .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتغري طرق املتطوعني يف الأداء وعلى �سبيل املثال :عندما تكون هناك عالقة
فردية بني املتطوع والعميل ،قد يمُ لي امل�ستقبل على العالقات اجلماعية �أن تخدم املنظمة ب�شكل �أف�ضل.

تُعترب املرونة الالزمة يف التو�صية با�ستقطاب وا�ستخدام املتطوعني وتوزيعهم وفقًا الحتياجات جمتمع
معني و� /أو الفئة ال�سكانية املقدم لها اخلدمات مبثابة �أمر بالغ الأهمية للمنظمة لكي تظل قادرة على
املناف�سة.

نمذجة الكفاءة كأداة للنجاح
بالإ�ضافة �إىل مفاهيم حتليل الوظائف التي متت مناق�شتها بالفعل �أعاله ،تعترب الكفاءات املطلوبة
لوظيفة تطوعية معينة من االعتبارات املهمة ،حيث �أن الكفاءات عبارة عن �سلوكيات ت�شمل املعرفة
واملهارات وال�سمات املطلوبة من �أجل �أداء ناجح .بالإ�ضافة �إىل الذكاء واجلدارة ،ف�إن ال�سمات الأ�سا�سية
لل�شخ�ص ،مثل :ال�صفات والعادات والدوافع والأدوار االجتماعية وال�صورة الذاتية والبيئة املحيطة به
متكن هذا ال�شخ�ص من تقدمي �أداء متفوق يف وظيفة �أو دور �أو موقف معني.
منذجة الكفاءة هي ن�شاط حتديد كفاءات معينة يتميز من يتمتع بها بالأداء العايل والنجاح يف وظيفة
معينة .ميكن تطبيق مناذج الكفاءة على جمموعة متنوعة من �أن�شطة املوارد الب�رشية ،حيث ت�ساعد الكفاءات
املتوافقة مع الأهداف اال�سرتاتيجية على تعزيز جناح املنظمة وبالتايل ،على املنظمات فهم احتياجاتها
الأ�سا�سية من الكفاءة :املهارات واملعرفة وال�سلوكيات والقدرات الالزمة للأ�شخا�ص يف لتحقيق نتائج
مرغوبة يف الأدوار الرئي�سية التي يتوالها ه�ؤالء الأ�شخا�ص (.)LaRoca, n.d
ويرى "بولرت" و"دالزيل" و"هيل" (� )Boulter, Dalziel, and Hill, 1998أن هناك �ست مراحل
لتحديد منوذج الكفاءة لتويل دور وظيفي معني وتلك املراحل كما يلي:
 .1معايري الأداء :حتديد معايري الأداء املتفوق يف الدور امل�سند لل�شخ�ص.
 .2عينة وفقاً ملعايري معينة :اختيار عينة من الأ�شخا�ص الذين ي�ؤدون دور جمع البيانات.
 .3جمع البيانات :جمع عينة بيانات عن ال�سلوكيات امل�ؤدية للنجاح.
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 .4حتليل البيانات :و�ضع فر�ضيات ب�ش�أن كفاءات الأداء املتميز وكيف تعمل هذه الكفاءات م ًعا لتحقيق
النتائج املرجوة.
 .5التحقق :التحقق من �صحة نتائج جمع البيانات وحتليلها.
 .6التطبيق :تطبيق مناذج الكفاءة يف �أن�شطة املوارد الب�رشية ح�سب احلاجة.
�إن منذجة الكفاءة هو ن�شاط حتديد كفاءات معينة يت�سم من يتمتع بها بالأداء العايل والنجاح يف وظيفة معينة
وي�شمل جمموعة عنا�رص ،منها:
املهارات
املعرفة
القيم
االهتمامات
ال�شخ�صية
القدرات
كما �أن منذجة الكفاءات تدفع التحليل الوظيفي للأمام من خالل ربطه ب�أهداف وا�سرتاتيجيات
املنظمة .يو�ضح ال�شكل التالية كيفية اختالف منذجة الكفاءات عن التحليل الوظيفي النموذجي.
منذجة الكفاءة

التحليل الوظيفي

ي�شتمل على املعرفة واملهارات والقدرات واخل�صائ�ص
ي�شتمل على املعرفة واملهارات والقدرات واخل�صائ�ص
الأخرى التي ينبغي على املتطوع �أن يتمتع بها يف وظيفته
الأخرى التي ينبغي على املتطوع �أن يتمتع بها يف وظيفته
وي�ضيف �سلوكيات و�شخ�صية ومواقف خلربات للمتطوع
يركز علي املهمة

تركز على ال�شخ�ص

مرتبط بدور العامل /املتطوع

مرتبطة بالأهداف واال�سرتاتيجية التنظيمية

يقوم على �أ�سا�س النجاح الفردي

تقوم على �أ�سا�س النجاح التنظيمي
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نماذج الكفاية
تركز على الكفايات الرئي�سية
ت�ستخدم لغة وم�صطلحات مفهومة للكافة باملنظمة
ترفع م�ستويات الكفاية يف جميع �أنحاء املنظمة
ت�شدد على قدرات الأفراد على تعزيز امليزة التناف�سية للمنظمة
تكون جذابة للمنظمة الرتباطها ببيانات القيم والبيانات اال�سرتاتيجية للمنظمة
تظل متجذرة يف ر�سالة املنظمة وقيمها (ولكنها تظل قابلة للقيا�س)
ولكن عيب مناذج الكفاية يكمن يف �إنها تركز على احلا�رض ال امل�ستقبل فهي مفيدة يف ا�ستقطاب
واختيار املتطوعني اليوم ولكنها ال ت�صلح للتخطيط امل�ستقبلي ولذلك فمن املهم �أن جتري املنظمة حتليال
ا�سرتاتيجيا للوظيفة �إىل جانب مناذج الكفاية

تقييم تحليل الوظيفة
ينطوي حتليل الوظيفة ومناذج الكفاية على جمع وفح�ص وا�ستخدام املعلومات املحيطة باملهام
التي تنطوي عليها وظيفة معينة؛ بغر�ض عمل مقارنة متدرجة فيما بني متطلبات تلك املهام وقدرات
املتطوعني املحتملني
ويتكون التحليل الوظيفي من ثالث خطوات هي جمع املعلومات وحتليل املعلومات وتطبيق
املعلومات

الخطوة األولى :جمع المعلومات
جمع املعلومات هي عملية جتميع وفح�ص املعلومات املطلوبة لإجراء حتليل ملهام الوظيفة ويتم جمع
املعلومات من داخل وخارج املنظمة.
ففي داخل املنظمة يتم جمع املعلومات من كافة املوظفني واملتطوعني الذين لهم م�صلحة ثابتة يف
النتائج .و�أغلب تلك املعلومات تكون قد جمعت بالفعل �أثناء عملية تقييم املنظمة� ،أما عملية جتميع
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املعلومات من �أجل التحليل اال�سرتاتيجي للوظيفة فينطوي على خطوة �إ�ضافية� ،إذ يجب �أن ت�شمل جمددا
الأفراد و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإداريني واملوظفني الذين �شاركوا يف عملية التخطيط اال�سرتاتيجي
للمنظمة؛ وذلك بهدف معرفة �أق�صى قدر ممكن من املعلومات عن الوظيفة ونواجتها املعروفة حاليا
والتغريات التي قد تطر�أ على الوظيفة ونواجتها يف امل�ستقبل .وهذه الطريقة تفرت�ض قيام املتطوعني
احلاليني بتحليل العمل من جانبهم فيما يقوم مدير �إدارة املوارد التطوعية من جانبه مبراقبة جهودهم
وجمع النتائج .وهذا التحليل هو جزء من عملية تقييم م�ستمر للربنامج التطوعي ككل وغالبا ما يكون
املتطوعون هم الأدرى بكيفية �أدائهم لوظائفهم ومهامهم مما يجعلهم امل�صدر الأول والأهم للمعلومات.
فاملتطوعون يف موقف يتيح لهم حتليل عملهم واقرتاح التغيريات التي يجب �إدخالها على الإجراءات
القائمة وتدفقات العمل احلالية .وت�سمح هذه الطريقة للإداري امل�س�ؤول عن الربنامج التطوعي بالتحليل
التفكيكي لواجبات الوظيفة �إىل عنا�رص تف�صيلية وحتديد م�صادر امل�شاكل والو�صول �إىل حلول تزيد
الإنتاجية من خالل حتليل الوظيفة ،وهذه املراجعة �ست�ساعد يف حتديد مهام الوظيفة غري ال�رضورية �أو
املكررة �أو غري املنتجة.
ولإجراء �أي حتليل وظيفي مو�سع يجب جمع املعلومات من �أ�صحاب امل�صلحة واملنظمات اخلارجية
الأخرى ،وهذا التحليل مماثل لذلك الذي مت �إجرا�ؤه �أثناء التخطيط اال�سرتاتيجي .ولكن الفارق يف هذه
احلالة يكمن يف �أنه يتعني على مدير �إدارة املوارد التطوعية �إجراء حتليل للوظيفة من وجهة نظر املجتمع
واملنظمات املماثلة ،حيث يجب عليه ال�سعي للح�صول على معلومات متعلقة بكيفية تعريف املنظمات
الأخرى للوظائف املماثلة ومتطلباتها ونواجتها والكفايات املطلوبة لها.

الخطوة الثانية :تحليل المعلومات
يف هذه اخلطوة يتم تن�سيق وحتليل املعلومات و�سيقدم لنا هذا التحليل نتيجتني مهمتني ،فالنتيجة
الأوىل هي :و�صف لكيفية �أداء الوظيفة وعدد الأفراد�/ساعات العمل املطلوبة؛ لتحقيق النواجت املطلوبة
ب�شكل فعال ،وكذلك حتديد الدعم املطلوب لتحقيق النجاح ،وكذلك التح�سينات و�/أو التعديالت
التي ميكن �إدخالها على العمليات القائمة وتدفقات العمل� .أما النتيجة الثانية فتقدم �إجابات عن �أ�سئلة
كثرية مثل :الأ�سئلة التالية:
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هل يجب ا�ستبعاد الوظيفة �أ�سا�سا؟
هل يجب تغيري طريقة �أدائها �أو تغيري املعارف واملهارات وال�سلوكيات املطلوبة من املتطوع؟
هل هذه الوظيفة من النوع التي قد يريد املتطوع القيام بها؟
هل ت�ساعد هذه الوظيفة يف حتقيق ر�سالة املنظمة؟
هل تتوفر املوارد املنا�سبة (�أي التمويل /املواد و�إ�رشاف املوظفني والتقدير و�...إلخ) لأداء الوظيفة
بنجاح؟

الخطوة الثالثة :تطبيق المعلومات
مبجرد ت�أكيد مالءمة الوظيفة للمنظمة وعمالئها ومتطوعيها فهنا يحني وقت عمل حتليل كامل
للوظيفة ،وهو الوقت املالئم �أي�ضا؛ لتحديد لي�س فقط موا�صفات وتو�صيف الوظيفة ،ولكن �أي�ضا كيفية
ت�أثري الوظيفة على كافة �أوجه �إدارة املتطوعني مبا يف ذلك التدريب والإ�رشاف والتقييم والتقدير .فعلى
�سبيل املثال :يتعني على مدير �إدارة املوارد التطوعية مبجرد حتديد املعارف واملهارات الالزمة للوظيفة
�أن يحدد بدوره �أ ّي ًا من تلك املعارف واملهارات ميكن تعلمه �أثناء العمل ،ومن ثم يقوم ب�إدماج تلك
املعلومات يف برنامج تدريب املتطوعني .وباملثل ت�صبح النواجت املتعلقة بكل واجب من واجبات الوظيفة
�أ�سا�سا للتقييم.

الربط فيما بين تحليل الوظيفة والكفايات المطلوبة وبين األهداف
االستراتيجية للمنظمة:
من املهم �أن يكون التحليل اال�سرتاتيجي للوظيفة حماذيا لال�سرتاتيجية التجارية ال�شاملة للمنظمة
ومرتبطا بامل�ؤ�رشات االقت�صادية التي ت�ؤثر على املنظمة .ويف هذا ال�صدد قد ال تكون ا�سرتاتيجية قائمة
على مبد�أ "مقا�س واحد ي�صلح للجميع" هي ال�سبيل الأف�ضل بال�رضورة ،فالبد �أن يكون مدير �إدارة
املوارد التطوعية قادرا على فهم بل وتوقع الظروف االقت�صادية ال�سائدة التي ت�ؤثر على كل من املنظمة
وعمالئها ،ومن ثم تعديل ا�سرتاتيجيته مع تغري تلك العوامل االقت�صادية والتجارية.
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ومع التحول من الإدارة التقليدية للمتطوعني �إىل الإدارة اال�سرتاتيجية للمتطوعني فقد �أ�صبح مفهوم
التو�صيفات الوظيفية القيا�سية مفهوما قد عفا عليه الزمن .فاملنظمات يف عامل اليوم تبحث عن املرونة،
ويف �سبيل ذلك �ست�سعى لإيجاد طرق متكن املتطوعني من �أداء جمموعة وا�سعة من املهام املتنوعة.

مقارنة بين توصيفات ومواصفات أدوار المتطوعين
يبد أ� ر�سم وظائف املتطوعني بفهم الفارق بني و�صف وموا�صفة الوظيفة .فالو�صف الوظيفي يحدد
الواجبات واملهام وامل�س�ؤوليات التي تنطوي عليها الوظيفة� ،أما موا�صفات الوظيفة فتدرج املهارات
واملعارف واخلربات الالزمة لأداء الوظيفة .وكالهما �رضوريان عند ر�سم الوظيفة التطوعية ومن ثم
ال�ستقطاب املتطوعني املنا�سبني للوظيفة.
فالتو�صيف الوظيفي بيان للواجبات وامل�س�ؤوليات التي تنطوي عليها الوظيفة وكيفية حتقيقها لغايات املنظمة.
ويتكون التو�صيف الوظيفي من العنا�رص التالية:
امل�سمى الوظيفي
الرتاتبية الوظيفية مبا يف ذلك حتديد امل�س�ؤول عن املتطوع والأفراد الذي يكون املتطوع م�س�ؤوال عنهم
تلخي�ص للواجبات الكربى وال�صغرى التي تنطوي عليها الوظيفة
املوارد الالزمة لأداء الوظيفة
�أما موا�صفات الوظيفة فتبني متطلبات �أداء الوظيفة من حيث املهارات والكفايات واخلربات وما �إىل ذلك
وت�شمل املوا�صفات ما يلي:
املتطلبات التعليمية
اخلربات املرغوبة
املهارات واملعارف املتخ�ص�صة املطلوبة
�أي متطلبات �أخرى متعلقة بالوظيفة
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ويهتم مدير �إدارة املوارد التطوعية بالتوافق فيما بني املوظف واملنظمة� ،أو التوافق فيما بني �أهداف
املتطوع و�أهداف املنظمة .ولكن فيما يتعلق بالتوافق فيما بني الفرد والوظيفة ف�إن حتليل الوظيفة هو
الذي يحدد الكفايات الفردية الالزمة لأداء الوظيفة بنجاح� .أما فيما يتعلق بالتوافق فيما بني الفرد
واملنظمة فيجب على مدير �إدارة املوارد التطوعية بحث درجة التوافق فيما بني ثقافة وقيم املتطوع
وثقافة وقيم املنظمة .وهنا ت�شكل �سلوكيات ومزاج ومهارات وكفايات املتطوعني �أهمية بالغة لرفاهة
املنظمة ككل فيما تعك�س موا�صفات املنظمة نوعية الأفراد التي تخطط املنظمة ال�ستقطابهم.

الخلطة السرية :إنشاء التوصيف الوظيفي
يجب �أن ي�شتمل التحليل الوظيفي على مناذج الكفاية والتو�صيفات الوظيفية واملوا�صفات الوظيفية
لتعظيم فعالية التحليل ،وقد مت �إدماج كافة املعلومات التي �سبقت مناق�شتها يف ال�شكل  .1 - 6وهذا
النوع من التحليل �سي�ساعد مدير �إدارة املوارد التطوعية على فهم الوظيفة كما يجب �أن ت�ؤدى حاليا،
ومن ثم التخطيط لكيفية �أدائها يف ظل ما قد يطر�أ من تغيري يف امل�ستقبل .وكما بينا �سابقا خالل مناق�شة
احتياجات عمليات التقييم ،ف�إن عملية التحليل الوظيفي يجب �أن جترى مبعرفة فريق ي�شتمل على كل
موظف باملنظمة �سيتفاعل ب�أي �شكل من الأ�شكال مع الوظيفة اجلاري حتليلها.
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ال�شكل  :1-6التحليل اال�سرتاتيجي للوظيفة/قالب منوذج الكفاية
تاريخ الإمتام:
2011/01/02

امل�سمى الوظيفي:
�إن�شاء مركز بقالة
ا�سم امل�رشف الفوري
من�سق تعليم خدمة املدار�س

نوع الوظيفة التطوعية
ا�ستغالل التكوين ال�سكاين

تعليم اخلدمة /ال�شباب

طرق املتطوعني يف تقدمي اخلدمات

�صغار البالغني

عر�ضية
التقليدية /احلديثة
			
ال�سياحة التطوعية

املتقاعدون النا�شئون

تقدمي اخلدمات يف جمموعات

اال�شرتاك يف التن�سيق
افرتا�ضية

االلتزام بالوقت (حتديد �ساعات� /أيام من الأ�سبوع �أو فرتة زمنية (على �سبيل املثال ،مايو�-أغ�سط�س .لقيام املتطوعني
بجمع التربعات)
االجتماع �ساعتني يف الأ�سبوع �سواء يف املدر�سة �أو يف مركز القالة ،يجب االلتزام بامل�رشوع ملدة ف�صلني.
فهم الوظيفة
واجبات الوظيفة

م�ستوى امل�س�ؤولية

العمليات احل�سابية /النتائج

تخطيط ت�صميم
مركز البقالة

يعمل ال�شباب باال�شرتاك مع
موظفي مركز البقالة

�إن�شاء جدول زمني/
ت�صميم جدول التنفيذ
ت�شغيل الزمالء
الطالب يف �أن�شطة
الت�صميم
�إعداد تقرير عن جمل�س
�أمناء الوكالة.

يعمل ال�شباب باال�شرتاك مع
موظفي مركز البقالة
يعمل ال�شباب مع امل�رشف
الفوري وموظفي املدر�سة
الآخرين.
يعمل ال�شباب مع امل�رشف
الفوري.

�سوف يتعلم ال�شباب كيف ي�صمم مركز بقالة يتمحور
حول احتياجات الأفراد امل�صابني بفريو�س نق�ص املناعة
املكت�سبة /الإيدز
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�سوف يتعلم ال�شباب �إدارة امل�شاريع
�سوف يتعلم ال�شباب حول �إدارة العمل التطوعي
(الت�شغيل ،الفح�ص� ،إعداد اجلداول� ،إلخ).
�سوف يتعلم ال�شباب كيف
م�رشوعا ويقدم مراجعة.
يقيم
ً
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الأن�شطة الرئي�سية للوظيفة

الأن�شطة الثانوية للوظيفة

مقابلة عمالء الوكالة

�ضم جمموعة خمتلفة من الطالب

ت�صميم /طالء /تزيني مركز البقالة

ا�ستطالع ال�شباب املتطوعني يف نهاية امل�رشوع

العرفان للمتطوعني الزمالء بالن�سبة للوظائف التي متت
ب�صورة متقنة.

ت�صنيف /تنظيم منتجات البقالة
�صياغة تقرير التقييم

كيف ميكن �أن تتغري الوظيفة يف امل�ستقبل (على �سبيل املثال ،تغري التكنولوجيا ،االحتياجات االجتماعية ،التمويل،
�إلخ).؟
يف خالل عام:
يف الوقت احلايل عر�ض �أبوان مرافقة املتطوعني بال�سيارة ،قد يكون االنتقال من و�إىل املنظمة حتديًا ،ه�ؤالء الطالب من
املفرت�ض عدم تنقلهم.
يف خالل � 3أعوام:
يعي�ش العمالء ملدة �أطول ب�سبب العالجات الطبية احلديثة ،ولذلك ،من املمكن �أن تزيد احلاجة �إىل مراكز البقالة ،وقد
ت�صبح قدرة املنظمة على توفري مراكز البقالة للفرد م�شكلة.
يف خالل � 5أعوام:
غري معروف
�أمثلة تعريفية على �سلوكيات الأداء
 .1ح�ضور الطالب يف املوعد واال�ستعداد �إىل العمل.
 .2يبقى الطالب م�شرتكني طوال مدة امل�رشوع
 .3يتم �إجناز جميع النتائج.
.... .4
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حتديد القدرات احلرجة /ال�رضورية والتعرف على م�ستويات الأداء امل�ستهدفة
حرج/
�رضوري
املعرفة

التوعية مبر�ض فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /الإيدز
معرفة قيمة مركز البقالة بالن�سبة للوكالة وللعمالء

املهارات

مهارات تنظيمية جيدة

املتابعة من خالل املهام

القدرات

اتخاذ القرار كفريق

احلفاظ على نظافة مكان العمل – بدون بقع مواد الطالء

ال�سمات ال�شخ�صية (على �سبيل املثال ،االعتماد على النف�س
يف العمل �أو يف بيئة الفريق)
العمل كفريق
متطوعا
اخلربة املطلوبة /التعليم /ال�شهادات قبل �أن ي�صبح
ً
يجب �أن يكون يف ال�صف ال�سابع �أو الثامن

يجب �أن يكون معه �إذن من الوالدين للم�شاركة يف ن�شاط ما بعد املدر�سة
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مهم/
ذو ت�أثري

�أقل �أهمية/
يتعلم �أثناء
الوظيفة

غري قابل
للتطبيق
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ويتم ا�ستخدام قالب النموذج الوارد بال�شكل  1 - 6لتحليل نوع الوظيفة التي ي�ستطيع املتطوع
�أداءها .وتو�ضيحا لهذه املفاهيم فقد مت ا�ستيفاء قالب منوذج خا�ص مب�رشوع برنامج خدمي تعليمي
لطالب ال�سنة الأوىل والثانية الإعدادية بعنوان «تبنى منظمة خريية» ،وكانت املنظمة التي وقع عليها
االختيار منظمة تخدم املر�ضى امل�صابني بالإيدز/متالزمة نق�ص املناعة املكت�سبة ،والتي تتبعها مواقع
�صغرية لبيع الأطعمة (مراكز بقالة) ميكن للعمالء الو�صول �إليها ب�سهولة ،و�سيقوم املتطوعون من الطالب
مب�ساعدة املنظمة يف افتتاح موقع جديد لبيع الأطعمة .وكما ترى ف�إن الأق�سام املختلفة لقالب النموذج
قد ت�ستخدم وقد ال ت�ستخدم تبعا لنوع وظيفة املتطوع.
ومبجرد �إمتام عملية حتليل الوظيفة ميكن ملدير �إدارة املوارد التطوعية �صياغة تو�صيف وظيفي يتم
ن�رشه باملوقع الإلكرتوين للمنظمة� ،أو ت�سلمه يدا بيد للمتطوعني املر�شحني لهذه الوظيفة .والتو�صيف
الوظيفي الناجت عن العملية ال�سابقة هو �أ�سا�سا ملخ�ص للتحليل املبني يف ال�شكل .2 - 6

291

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
ال�شكل � :2-6إن�شاء تو�صيف لوظيفة تطوعية مبركز بقالة
امل�رشف (ع�ضو املوظفني امل�س�ؤول عن املهمة)

من�سق تعليم خدمات املدر�سة

الهدف (ما فائدة هذه الوظيفة؟ ماذا تتطلع �إىل �إجنازه؟)

توفري مكان ترحيب بعمالء الوكالة ليح�صلوا على
بقالتهم

امل�س�ؤوليات (ماذا يتوقع املتطوع �أن يفعل؟ اذكر بع�ض
مهام �أو مناطق امل�س�ؤوليات ،مع ذكر النتائج).

ت�صميم /طالء /تزيني مركز البقالة
ت�صنيف /تنظيم منتجات البقالة
�صياغة تقرير التقييم

االلتزام (كم من الوقت �ست�ستغرق املهمة؟ كم من الوقت
تتوقع �أن يبقى املتطوع يف املنظمة؟)

املقابلة �ساعتني يف الأ�سبوع يف املدر�سة �أو يف مركز
البقالة ،يجب �أن يلتزم بامل�رشوع ملدة ف�صلني درا�سيني.

امل�ؤهالت (ما نوع ال�شخ�ص الذي حتتاجه لإجناز املهمة؟
هل توجد مهارات �أو اهتمامات �أو متطلبات تعليمية �أو
احتياجات خا�صة معينة مثل التنقالت؟)

مهارات تنظيمية جيدة
القدرة على اتخاذ القرار كفريق
ي�ستطيع املتابعة يف القيام باملهام
القدرة على احلفاظ على نظافة مكان العمل

التدريب /التجهيز للوظيفة (ما نوع التدريب الذي ميكن
�أن يتوقعه املتطوع؟ هل هو م�ستمر؟)

�سوف ي�شمل التدريب:
التوعية مبر�ض فريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة /الإيدز
معرفة قيمة مركز البقالة بالن�سبة للوكالة وللعمالء

التقييم (من امل�س�ؤول ،متى �سيتم �إجراءه؟
هل توجد فرتة اختبار؟)

هناك �شكالن من �أ�شكال التقييم:
 .1يتم تقييم املتطوعني بوا�سطة من�سق تعليم خدمات
املدار�س.
 .2يقيم الطالب امل�رشوع ويجهزون تقريرا عن جمل�س
�أمناء الوكالة.

يجب �أن يكون املتطوع قادرا لدى ا�ستعرا�ضه للتو�صيف الوظيفي على معرفة �أكرب قدر ممكن من املعلومات عن
الوظيفة وميكن �أن يت�ضمن التو�صيف الوظيفي بالإ�ضافة للمعلومات الواردة يف املثال ما يلي:
فح�ص املراجع الوظيفية (كم عددها؟ و�صادرة من من؟)
ال�سيا�سات امل�ؤثرة على التكليف (�أي ال�رسية)
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املزايا (مواقف ال�سيارات ،وجبة الغداء �...إلخ)
�إذن فالتو�صيف الوظيفي قد �أ�صبح �أداة مهمة يجب ا�ستخدامها عند ا�ستقطاب املتطوعني ،ولكن
البد من الأخذ يف االعتبار �أن التو�صيف الوظيفي يقدم معلومات عن الوظيفة كما هي اليوم .ولذلك
فمن املهم �إجراء مراجعة لكافة التو�صيفات الوظيفية ب�صفة �سنوية لتحديد ما �إذا كانت هناك �رضورة
لإجراء تغيريات �سواء على موا�صفات الوظيفة ذاتها �أو على اخل�صائ�ص التي يجب توفرها يف املتطوع.
فالتحليل اال�سرتاتيجي للوظيفة يجعل مدير املواد التطوعية جاهزا للتعامل مع التغريات املحتملة التي قد
تطر�أ على الق�ضية املجتمعية التي ت�ستهدفها املنظمة �أو العمالء الذين تخدمهم املنظمة �أو التكنولوجيات
اجلديدة التي تدخل حيز اال�ستخدام وما �إىل ذلك .كما ميكن للمدير من خالل هذه العملية �أن يتحرك
ب�شكل ا�ستباقي وقت حدوث التغريات كما �إن ا�ستخدام هذه العملية يحافظ على ا�ستمرار مرونة
الربنامج التطوعي و�رسعة ا�ستجابته للظروف املتغرية للمنظمة والبيئة التطوعية.
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الفصل السابع :وضع خطة انخراط المتطوعين*
لندا ل .جراف ()Linda L. Graff, BA, BSW, MA
«كل هذا يختلف تمام االختالف عن تلك األيام الذي كان فيها الموظف بوكالة ما يرفع سماعة
الهاتف بشكل دوري ليطلب مساعدة األصدقاء والجيران في إتمام المهمة المكلف بها».
«سيلفر» ()Silver, 1988, p. 86

يناق�ش هذا الف�صل و�ضع ال�سيا�سات التي ُي�سرت�شد بها يف االنخراط الفعال والآمن للمتطوعني �أيا
كانت �أدوارهم ،و�أيا كانت طبيعة املنظمة التي �سيعملون لديها.
فرغم امل�ساهمات القيمة التي تقدمها جمموعة �شاملة من ال�سيا�سات فيما يتعلق بانخراط املتطوعني،
ف�إن العديد من املنظمات غري الربحية واملجتمعية ومنظمات اخلدمة العامة تعمل يف خواء �سيا�سي ،فيما
ال تويل منظمات �أخرى لو�ضع ال�سيا�سات املتعلقة بالربامج التطوعية �إال �أقل االهتمام .وهناك من يحتج
قائال� :إن ال�سيا�سات بالغة الأهمية ل�ضمان االنخراط الفعال للمتطوعني ،و�إن مل يكن ال�سعي جلودة
الربامج التطوعية والتميز يف تقدمي اخلدمة وزيادة الإنتاجية و�شعور املتطوعني بالر�ضا عن �إ�سهامهم-
وجميعها نواجت حتمية لو�ضع �سيا�سات تطوعية جيدة -ال متثل حتفيزا كافيا .فمن امل�ؤكد �أن املخاطر
املحتملة والتبعات القانونية البد �أن ترغم كافة املنظمات التي ينخرط بها املتطوعون بغ�ض النظر عن
طبيعة عملها ومدى تعقيد براجمها التطوعية لتخ�صي�ص اهتمام فوري وم�ستمر لهذا العن�رص الأهم يف
البنية التحتية للربامج التطوعية.
ومع تزايد الدعوات املنادية باملزيد من امل�ساءلة وال�شفافية يف املنظمات التطوعية فقد �أ�صبح و�ضع
ال�سيا�سات والإجراءات التي يتم اال�سرت�شاد بها فيما يتعلق بانخراط و�إدارة املتطوعني �أكرث �أهمية بكثري
عن ذي قبل ،حيث �إنها متثل �أدلة ملمو�سة على �أن املنظمات امل�ضيفة تراعي ح�سن النية واحلر�ص الواجب
يف �أعمالها (.)Edwards, 2009
والآن لندر�س املوقف املبني يف ال�شكل  ،1 - 7فهذا ال�سيناريو الواقعي قد يكون �سببا يف الكثري من
التوتر واملكاملات املفزعة لكل من املحامي و�رشكة الت�أمني ،ناهيك عن الت�سا�ؤل املحموم عمن ت�سبب يف
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كل هذه الفو�ضى .ولكن واقع الأمر هو �أن هذا املثال و�آالف �أخرى من الأمثلة امل�شابهة ت�صف حوادث
وكوارث ميكن �أن حتدث يف الربامج التطوعية يف �أي مكان ويف �أي يوم .وفيما ال يوجد ما وال من
ي�ضمن عدم وقوع �إ�صابات �أو خ�سائر كنتيجة للتطوع .فهناك العديد من الأمور التي ميكن للإداريني
ومديري املوارد التطوعية القيام بها للم�ساهمة يف منع وقوع احلوادث اخلطرة والتقليل للحد الأدنى من
ال�رضر وامل�س�ؤولية القانونية عند حدوثها وو�ضع ال�سيا�سات الفعالة هو �أحد تلك الأمور.

الشكل  :1-7دراسة حالة
هنا ن�رضب مثال "�ساندي "املتطوعة كزائرة �صحية يف برنامج للم�سنني املو�ضوعني قيد العزل،
والتي وجدت العميل يف حالة �صحية �سيئة لدى و�صولها لتويل نوبتها املعتادة مبنزل العميل املذكور.
ولكن العميلة ،وتدعى ال�سيدة "فرتز" ،مل تكن راغبة يف عمل �ضجة بال لزوم� ،أرادت �أن متنع "�ساندي"
من �إخطار �أي �أحد بحالتها ،ولكنها �سمحت لها يف نهاية الأمر باالت�صال بطبيب العائلة الذي قال
"�أح�رضيها �إىل عيادتي فورا" .ورغم �أن قيادة ال�سيارة مل يكن جزءاً من وظيفة املتطوعة "�ساندي" �إال �أنها
تغا�ضت عن ذلك ل�رضورة �إ�سعاف العميلة ب�أ�رسع وقت ممكن ،وقامت بالفعل بتو�صيل ال�سيدة "فرتز"
�إىل عيادة الطبيب بال�سيارة .ولدى توقيع الك�شف الطبي �شخ�ص الطبيب احلالة باعتبارها �أزمة قلبية
طفيفة و�أمر ب�إجراء بع�ض االختبارات الطبية ،ومن ثم طلب من "�ساندي" �إعادتها �إىل املنزل .ولكن رغم
معار�ضة "�ساندي" لذلك يف �أول الأمر� ،إال �أنها نتيجة لإ�رصار الطبيب �ساعدت ال�سيدة "فريتز" على
ركوب ال�سيارة وانطلقت بها عائدة �إىل املنزل .ويف الطريق �رصخت ال�سيدة "فرتز" فج�أة وو�ضعت
يديها على �صدرها وانكف�أت على وجهها .وعندما مدت "�ساندي" يدها لرتفع ر�أ�س ال�سيدة "فرتز"
ا�صطدمت ال�سيارة ب�شجرة.
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ويف هذا الف�صل �سنحدد ال�سيا�سات والإجراءات ونناق�ش كيفية توفيق ال�سيا�سات يف �إطار برنامج �شامل لإدارة
املخاطر ،كما �سنبني �أربعة �أنواع ووظائف مهمة لل�سيا�سات يف ذلك الإطار ،وكذلك �سنناق�ش كيفية زيادة االمتثال
�إىل ال�سيا�سات املو�ضوعة.

ماهي السياسات؟
ما هي ال�سيا�سة؟ وكيف تختلف ال�سيا�سات عن الإجراءات والربوتكوالت واملعايري واخلطوط
الإر�شادية؟

تعريف السياسة واإلجراء
كلمة "�سيا�سة" كلمة م�ألوفة لدينا جميعا ولكن ي�صعب تعريف معناها يف �سياق املنظمات غري الربحية
وبراجمها التطوعية ،عالوة على �أن جمرد فكرة و�ضع ال�سيا�سات هي فكرة تبعث الرهبة لدى البع�ض� ،إذ
�أن امل�صطلح يف حد ذاته يقرتن بفكرة الفرمانات الإمرباطورية التي ال ترد والتي ت�صدرها قوى غري مرئية
وغري ملمو�سة ،والتي تنطوي على تبعات رهيبة حمتملة .كما �أن ذلك امل�صطلح غالبا ما ي�ستخدم لإجبار
املوظفني على االمتثال .فمادام الأمر متعلق ب�سيا�سة ما ،فهو واجب التنفيذ؟ ولذلك فقلة من النا�س فقط
هو من يتعاملون مع ال�سيا�سات ب�شكل منتظم ويفهمونها وي�شعرون باالرتياح يف التعامل معها.
ولكن "بوال كريديرمان" ( )Paula Cryderman, 1987يف كتيبها ال�صادر �إىل رابطة
امل�ست�شفيات الكندية حول كيفية و�ضع ال�سيا�سات قد جنحت يف و�ضع تعريفات هي الأكرث عملية
والأو�ضح معنى لل�سيا�سات والإجراءات املتعلقة مبجال العمل غري الربحي.

السياسات
ت�شكل ال�سيا�سات الأ�س�س املكتوبة للت�شغيل وت�أتي يف املرتبة التالية مبا�رشة للت�رشيعات القانونية
واللوائح الأ�سا�سية للمنظمة .وهي مبثابة خطوط �إر�شادية لعملية �صناعة القرار وتر�سم احلدود وحتدد
امل�س�ؤوليات داخل �أي منظمة .وميكن النظر �إىل ال�سيا�سات باعتبارها قواعد �أو قوانني متعلقة بر�سالة

299

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
و�أهداف وغايات املنظمة ككل ،وهي عادة ما تتكون من خطوط عري�ضة عامة امل�ضمون .ورغم ذلك
فقد تكون ال�سيا�سات تف�صيلية ومعينة �إن تطلب املو�ضوع ذلك.

ووفقا للباحثة " كرايدرمان" ( )Cryderman, 1987فإن:
" ال�سيا�سات قد توجد على م�ستوى امل�ؤ�س�سة �أو جمل�س الإدارة وتعك�س الغايات العامة وت�ؤثر على
جميع من باملنظمة �أو قد توجد على م�ستوى �أقل وتت�صل بوحدة �أو �إدارة حمددة (.")p. 10
وتقول " كرايدرمان" "كذلك �أن ال�سيا�سات تبني للنا�س ما يجب عليهم القيام به .وهي ذات
�أهمية كربى وال يعلو عليها يف الرتاتبية �إال قوانني البالد ولوائح املنظمة ،كما ي�سرت�شد بها يف عملية
�صنع القرار" .ورغم ا�ستخدام " كرايدرمان" مل�صطلح "خطوط �إر�شادية" فال يجب �أن يوحي ذلك
ب�أن تطبيقها يخ�ضع لل�سلطة التقديرية ،حيث �أنها ت�سند �إىل ال�سيا�سات ذات حجية القواعد والقوانني.
ومن املهم �أن نالحظ �أي�ضا �أن " كرايدرمان" قد �أ�شارت �إىل �أن ال�سيا�سات "تر�سم احلدود" مما يوحي-
متاما كما فعل الباحث "جون كارفر" ( (John Carver, 1990فيما يتعلق ب�سيا�سات احلوكمة -ب�أن
ال�سيا�سات قد تر�سم كذلك احلدود اخلارجية لل�سلوك والذي يف �إطارها يكون ذلك ال�سلوك مقبوال .
ويف هذا ال�سياق فال يجب �أن تكون ال�سيا�سات عبارة عن "كاتالوج" طويل من املمنوعات ،بل متكينا
وتنويرا لكل ما هو م�سموح به.
ووفقا لتعريف الباحثة ،ف�إن ال�سيا�سات هي منطيا عبارة عن خطوط عري�ضة عامة امل�ضمون ،رغم
�أنها تقر ب�إمكانية كون بع�ض ال�سيا�سات بالغة التحديد .فمثال :قد تكون لدى املنظمة �سيا�سة مناه�ضة
للتمييز تنطبق على املنظمة ككل وحتكم �ش�ؤون املوظفني وخدمات العمالء وحقوق العمالء والعالقات
اجلماعية ،وما �إىل ذلك .ولكن قد تكون للمنظمة كذلك �سيا�ستها اخلا�صة حول �أمور مثل :ما �إذا
كان املتطوع هو من يدفع ثمن امل�رشوبات التي ي�ستهلكها �أثناء وجودة مبقر املنظمة .فكالهما �سيا�سة
ولكل منهما �إجراءاتها اخلا�صة ورمبا اجلزاءات املرتبطة بعدم االمتثال لها .ولكن من الوا�ضح �أن ك ً
ال من
ال�سيا�سة يف كل من املثالني تختلف من حيث م�ستوى ونطاق التطبيق.
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فال�سيا�سات يجب �أن تكون مرتبطة بر�سالة و�أهداف وغايات املنظمة ككل .وهذه نقطة بالغة الأهمية
فالعديد من ال�سيا�سات ت�شتمل على قيم ومعتقدات ومواقف وفل�سفات .فلأول وهلة قد تبدو ال�سيا�سة
املتعلقة برد امل�رصوفات التي يدفعها املتطوع من جيبه م�س�ألة مالية بحتة ،ولكن عند التمعن يف امل�س�ألة ف�إن
تلك ال�سيا�سة تتعلق ب�شكل مت�ساوي "بالدين الذي يف رقبة املنظمة" للمتطوع .ف�سيا�سات رد الأموال
امل�ستحقة للمتطوعني تعرب عن التزام املنظمة بت�سهيل مهمة املتطوع وتثمينها لإ�سهامات املتطوعني،
وبالتايل فالبد �أن تعك�س ال�سيا�سات بدقة ر�سالة وقيم و�أهداف املنظمة ككل .وهنا مكمن اخلطر يف
ن�سخ �سيا�سات املنظمات الأخرى بال درا�سة مت�أنية التفاقها من عدمه مع ثقافة املنظمة وقاعدتها القيمية.

اإلجراءات
تقول "كرايدرمان" ( )Cryderman, 1987مو�ضحة الفرق فيما بني ال�سيا�سات والإجراءات،
�أن ال�سيا�سات تتعلق بـ "ما" يجب على الأ�شخا�ص القيام به ،فيما تتعلق الإجراءات بـ"كيف" يقوم
الأ�شخا�ص مبا يجب عليهم القيام به:
"الإجراءات تقدم توجيهات وفقا للعمليات اليومية التي يتم �إجرا�ؤها يف �إطار ال�سيا�سات .فهي
يف الواقع امتداد طبيعي لل�سيا�سات� ،إذ تو�ضح كيفية تطبيق القاعدة .فالإجراء هو و�صف ل�سل�سلة من
اخلطوات وتبيان لت�سل�سل الأن�شطة �أو توايل التفا�صيل .وهكذا فكتيب الإجراءات ذو طبيعة ت�شغيلية،
ولذلك فعادة ما ي�ستخدم النربة التوجيهية (.")p. 10
ومن وجهة نظر الباحثة "كرايدرمان" ف�إن الإجراءات تدخل يف نطاق العمليات اليومية .ومع ذلك
فيجب �أن تعك�س وتتفق مع الإطار ال�شامل للقيم واملعتقدات والأهداف التي جت�سدها ال�سيا�سات،
وغالبا ما تكتب الإجراءات يف �صيغة ت�سل�سلية حتدد اخلطوة رقم  1ثم اخلطوة رقم  2ثم اخلطوة رقم 3
وهكذا.
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الفرق بين السياسات واإلجراءات
وتقول الباحثة "كرايدرمان" �إنه ال يجب اخللط فيما بني الإجراءات وال�سيا�سات ،ومع ذلك فغالبا
ما يجد مديرو املوارد التطوعية �صعوبة يف التمييز فيما بني االثنني .فمن ال�سهل �أن تبد�أ يف كتابة �سيا�سة
عامة فتنزلق دون ق�صد �إىل كتابة توجيهات حمددة .ويف املقابل فغالبا ما تدخل الإجراءات يف املجال
القيمي الذي يعترب جماال ح�رصيا لل�سيا�سات.
ولذلك فلي�س من غري املعتاد �أن جند وا�ضعي ال�سيا�سات يبذلون جهودا ال ي�ستهان بها يف التمييز
بني ال�سيا�سات والإجراءات ،ولكن من وجهة النظر العملية فذلك التمييز ال يعني الكثري ،با�ستثناء حتديد
موقع العبارة املذكورة يف ال�صفحة – هل يف �أعالها �أم يف �أ�سفلها؟ ويف هذه النقطة قد ن�ستمد من منظور
الباحث "كارفر" ( (Carver, 1990الرباجماتي ن�صيحة جيدة :فكل من الإجراءات وال�سيا�سات هي
�سيا�سات يف الواقع ولكن بدرجات خمتلفة من التحديد ومن هذا املنظور فلي�س من املهم �أن ت�سميها
�سيا�سات �أو �إجراءات بل الأهم �أن تعك�س بدقة املعنى املق�صود منها.
ولكن قاعدة "الفرق ال يهم كثريا" ال تنطبق على احلاالت التي تعترب فيها ال�سيا�سات احلق احل�رصي
لكيان حمدد بذاته كمجل�س الإدارة �أو كبار املديرين .واملثري لالهتمام �أن بالإمكان النظر �إىل هذا املوقف
من منظورين خمتلفني متاما .فمثال �إذا ادعى جمل�س الإدارة احلق يف و�ضع ال�سيا�سات ف�إطالق ا�سم �سيا�سة
على بيان �أو �إعالن ما قد ي�سمح لإدارة املتطوعني بعر�ض �أعمالها �أمام جمل�س الإدارة ،وهو ما ميثل فر�صة
تثقيفية قيمة يف املنظمات التي ال يكون �أع�ضاء جمال�س �إدارتها على دراية بالعمليات التطوعية �أو بقيمة
انخراط املتطوعني فيها .ومع ذلك ف�إن تنفيذ ال�سيا�سات اجلديدة �أو �إدخال التغيريات على ال�سيا�سات
ميكن �أن تكون عملية مزعجة وبطيئة عندما ت�ستهدف م�ستويات عليا و�/أو م�ستويات متعددة من اجلهاز
البريوقراطي للمنظمة .ولذلك فعندما يكون التحرك ال�رسيع مطلوبا ف�إن �إعالن مو�ضوع ما مو�ضوعا
�إجرائيا يوفر ال�رسعة املطلوبة .ولكن فيما يرى البع�ض تلك الأ�سباب العملية الختيار ت�سمية "ال�سيا�سة"
�أو "الإجراء" ذكاء ا�سرتاتيجيا فقد يراها البع�ض الآخر تالعب ًا متعمداً ،ولكن بغ�ض النظر عن هذا �أو ذاك
ف�إن �أوجه التمايز لها ميزتها العملية.
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ولكن �أهم ما يف الأمر هو �أن ال�سيا�سات والإجراءات يتم و�ضعها وتنفيذها بغ�ض النظر عن م�سمياتها
�أو اخلط الفا�صل فيما بينها.

مستويات السياسة
ميكن النظر �إىل م�ستويات ال�سيا�سة من منظورين هما:
 .1من �أي م�ستوى تنبثق ال�سيا�سة؟
 .2على �أي م�ستوى �أو م�ستويات من املنظمة تنطبق ال�سيا�سة؟

من أي مستوى تنبثق السياسة؟
رغم �إن و�ضع ال�سيا�سات غالبا ما ينظر �إليها باعتبارها اخت�صا�ص �أ�صيل ملجل�س الإدارة �إال �أن �أي
�شخ�ص �أو �أي كيان داخل املنظمة ميكن �أن ي�ضع �سيا�سة .فالإجابة على ال�س�ؤال" من �أي م�ستوى تنبثق
ال�سيا�سة؟ " تختلف ب�شكل كبري تبعا لنموذج احلوكمة باملنظمة وثقافة املنظمة وتقاليدها ،و�أحيانا تبعا
لتف�ضيالت من ميتلكون ال�سلطة �أو النفوذ يف وقت معني.
فمجال�س الإدارة تن�شغل منطيا بال�سيا�سات العري�ضة عالية امل�ستوى التي جت�سد قيم املنظمة �أو
معتقداتها �أو مواقفها املهمة ،كما �إن جمال�س الإدارة تُدخل �ضمن تفوي�ضها و�ضع ال�سيا�سات املتعلقة
بهيكل املنظمة ،و�أحيانا امل�سائل الت�شغيلية عالية امل�ستوى والتي تتعلق على �سبيل املثال بال�ش�ؤون املالية
و�ش�ؤون العاملني ،مع مالحظة �أن تلك ال�سيا�سات مبا فيها تلك املنبثقة من �أعلى م�ستويات املنظمة ميكن
�أن ت�ؤثر على دور �أو عمل �أو ظروف عمل املتطوعني.
وتو�ضيحا لذلك �سنورد هنا بياين ر�ؤية وفل�سفة حكومة مقاطعة "بولدر" (Boulder County
 )governmentيف والية كولورادو.
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الرؤية:
تثمن مقاطعة "بولدر" وتتيح فر�ص امل�شاركة الن�شطة ملواطنيها يف ال�رشاكات التطوعية التي تعزز
وترثي من اخلدمات احلكومية ونوعية احلياة يف املجتمع.

الفلسفة
مقاطعة "بولدر" هي م�رشوع م�شرتك فيما بني مواطنيها من جانب والإدارات احلكومية املكلفة
مب�س�ؤولية تنفيذ وظائف احلكومة املحلية.
ول�ضمان ذلك فقد �أتيحت ملواطني مقاطعة "بولدر" فر�ص االنخراط امل�ؤثر والفعال يف عمليات
احلكومة املحلية ،مع قبول املعايري املهنية املتبعة يف �إدارة املتطوعني كخطوط �إر�شادية لأف�ضل املمار�سات.
وكبار املديرين هم منطيا وا�ضعو ال�سيا�سات الت�شغيلية عالية امل�ستوى كتلك املتعلقة بالعاملني
وال�ش�ؤون املالية والعمليات ،وهي �سيا�سات لها �أثرها الكبري على املتطوعني وعلى البنية التحتية للربنامج
التطوعي و�إدارته ،وكذلك على امليزانية املتاحة لدعم انخراط املتطوعني .وفيما يلي مثال ل�سيا�سة الفرز
عالية امل�ستوى:
تطبق____(ا�سم الوكالة) عملية اختيار ر�سمية على كافة املتطوعني املحتملني ،وهي عملية تختلف
وفقا لطبيعة ودرجة امل�س�ؤولية يف العمل املراد القيام به ،و�إمكانية الو�صول للأموال �أو الأ�صول القيمة
الأخرى �أو �إىل املعلومات ال�شخ�صية و�/أو ال�رسية و�/أو العمالء �أو �أفراد اجلمهور .فمنا�صب الثقة تخ�ضع
بالطبع لعمليات فرز �أكرث �رصامة بدرجة كبرية.
وكذلك ف�إن �سيا�سة املنظمة املتعلقة بالتنوع تنطبق بدرجة مت�ساوية على انخراط املتطوعني يف برناجمها التطوعي:
�إن منظمتنا ملتزمة التزاما �صارما بالتنوع يف كافة جماالت عملها .فنحن ن�ؤمن �إميانا عميقا ب�أن هناك
الكثري الذي ميكننا تعلمه واكت�سابه من الثقافات واملناظري املتنوعة فهذا التنوع هو ما �سيجعل منظمتنا
�أكرث فعالية يف تلبية احتياجات كافة �أ�صحاب امل�صلحة .ولذلك فنحن ملتزمون بتطوير منظمة ترعى
وتثمن الأفكار والقدرات واخللفيات واالحتياجات املختلفة وتتيح القدرة على امل�شاركة وامل�ساهمة
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لذوي اخللفيات واخلربات املتنوعة (.)Volunteering England, 2002
ويتم و�ضع قدر كبري من ال�سيا�سات املتعلقة بالعمليات �أو الربامج منطيا على م�ستوى الإدارة �أو
الربنامج .وفيما يتعلق بالتطوع فغالبا ما يقوم كبري موظفي �إدارة املتطوعني �أو قائد املتطوعني بو�ضع
ال�سيا�سات اليومية التي ت�شكل وحتكم عمل و�سلوك املتطوعني ،وتن�سيق ودعم املجهود التطوعي .وفيما
يلي ب�ضعة �أمثلة متعلقة بعمليات فرز املتطوعني:
�إن قبولك كمتطوع لي�س عملية تلقائية فنحن نحتفظ باحلق يف عدم قبول املتقدمني بناء على تقييم
مو�ضوعي ومن�صف ملالءمتهم ،علما ب�أن �أي تزوير يف البيانات املقدمة �سواء بالإغفال �أو التدلي�س يف �أي
مرحلة من مراحل عملية الفرز ي�شكل �سببا وجيها لال�ستبعاد الفوري من عملية التقدمي �أو حتى الف�صل
الفوري يف حال اكت�شاف التزوير بعد قبول املر�شح.
و�سيتم فرز املتطوعني املحتملني مب�ستوى التدقيق الذي ميليه املن�صب (املنا�صب) املتقدم �إليه�/إليها
ويف حالة تقدم متطوع لدى ___(ا�سم الوكالة) بطلب للنقل من من�صبه احلايل �إىل من�صب تطوعي �آخر،
يتطلب فرزا مبدئيا �أكرث تدقيقا من الفرز الذي مت �إجرا�ؤه بالن�سبة للمن�صب الذي ي�شغله املتطوع حاليا
فيتم �إخ�ضاع املتطوع لعملية فرز �إ�ضافية ويف حالة ف�شل املر�شح تلبية متطلبات الفرز الإ�ضايف ب�شكل
مر�ضي فذلك ي�شكل �سببا وجيها لرف�ض النقل.

على أي مستوى أو مستويات من المنظمة تنطبق السياسة؟
وكما �أ�شارت الباحثة "كرايدرمان" ( )Cryderman, 1987فمن املمكن تطبيق نف�س ال�سيا�سات
على م�ستويات خمتلفة من املنظمة ،كما �أن بع�ض تلك ال�سيا�سات قد يكون وا�سع النطاق فيما يكون
البع�ض الآخر حمددا جدا.
فمثال بيانات ال�سيا�سات ال�صادرة عن جمل�س الإدارة فيما يتعلق بالقيم واملعتقدات تنطبق على
الأرجح على جميع �أوجه املنظمة ،وعادة ما ت�شمل املتطوعني �أي�ضا .وفيما يلي مثال ل�سيا�سة عالية
امل�ستوى فيما يتعلق مبناه�ضة القمع:
�إن رابطة خدمة الأ�رسة يف تورونتو تعيد الت�أكيد على التزامها يف كافة عملياتها وعلى جميع
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م�ستوياتها ب�سيا�سة مناه�ضة لال�ضطهاد على �أ�سا�س العرق �أو اللغة �أو العن�رص �أو ال�سن �أو القدرات �أو
النوع �أو اجلن�س �أو الو�ضع العائلي �أو الدخل �أو املوقف كالجئ �أو مهاجر �أو القومية �أو حمل امليالد �أو
اجليل �أو االنتماء ال�سيا�سي �أو الديني ،وذلك على �سبيل املثال ال احل�رص.
كما تقر رابطة خدمة الأ�رسة يف تورونتو ب�أن زيادة التنوع فيما بني املقيمني يف تورونتو قد عادت
بالكثري من املنافع الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية على جمتمعنا ،كما تعلن الرابطة عن �إدراكها الكامل
ملا تتعر�ض له املجموعات امل�ضطهدة من تهمي�ش ،وما تواجهه من عقبات يف �سبيل امل�شاركة الكاملة
يف املجتمع والو�صول �إىل خدماته .ولذلك ت�سعى رابطة خدمة الأ�رسة يف تورونتو لزيادة الو�صول
وامل�شاركة وبخا�صة لأولئك املهم�شني وامل�ضطهدين واملعدمني.
وحتقيقا لذلك ت�شجع رابطة خدمة الأ�رسة يف تورونتو الأفراد على امل�شاركة الكاملة وال�سعي
للو�صول الكامل �إىل هياكلها املخت�صة باخلدمات والتوظيف واحلوكمة ،ف�ضال عن فر�ص التطوع.
و�ستبذل رابطة خدمة الأ�رسة يف تورونتو كل جهد ممكن لكي يعك�س هيكل الرابطة و�سيا�ساتها ونظمها
كافة �أوجه املجتمع ككل وتعزيز تكاف�ؤ الو�صول للجميع (رابطة خدمة الأ�رسة يف تورونتو)-2006
(.)Family Service Association of Toronto, 2006
وال�سيا�سات على هذا امل�ستوى هي منطيا م�س�ؤولية جمل�س الإدارة .فرغم �أن املوظفني ومتطوعي
اخلدمة املبا�رشة وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة باملنظمة قد يدعون للم�ساهمة بالر�أي� ،إال �أن جمل�س
الإدارة هو امل�س�ؤول الرئي�سي عن �صنع هذا النوع من ال�سيا�سات .و ُيذكر هنا �أنه حتى ال�سيا�سات
امل�ساعدة مبا يف ذلك تلك ال�صادرة من امل�ستويات العليا للمنظمة قد جتد تطبيقا على نطاق املنظمة
ككل ،وهنا ن�رضب املثال التايل:
كافة الأفراد املدربني واملحيطني ب�إجراءات مكافحة احلريق والإخالء مبا يف ذلك موقع �أجهزة
الإنذار وطفايات احلريق وخمارج الطوارئ مبقر املنظمة ومبناها
ولي�س من غري املعتاد �أن تنطبق �سيا�سات كهذه على املتطوعني �أي�ضا
ولكن العديد من ال�سيا�سات الأخرى تكون �أكرث حتديدا و�أ�ضيق نطاقا يف التطبيق �إذ ت�صدر خ�صي�صا
وحتديدا فيما يتعلق بانخراط املتطوعني لدى املنظمة ولننظر �إىل الأمثلة التو�ضيحية التالية:
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باعتبارهم ممثلني لوكالة___(ا�سم الوكالة) ف�إن املتطوعني مثلهم مثل املوظفني م�س�ؤولون عن تقدمي
�صورة جيدة عن املنظمة للعمالء و�رشكاء الأعمال واملجتمع ككل .وعليه يتعني على املتطوع ارتداء
الزي املنا�سب لظروف وطبيعة مهامه التطوعية ،مع احلفاظ على �أعلى م�ستوى من ح�سن املظهر والنظافة
ال�شخ�صية يف كافة الأوقات.
ويتعني كذلك على املتطوعني ا�ستيفاء كافة �صحف الدوام اليومية ،وجميع املعلومات املطلوبة بكل
دقة وتقدميها يف املوعد املحدد.
ونظرا حليوية و�أهمية عملهم يف �سبيل حتقيق ر�سالة املنظمة ف�إن موثوقية املتطوع �أمر مهم للغاية.
ولذلك يجب على املتطوع �أن يكون حمال للثقة ومراعيا لدقة املواعيد .ف�إذا كان يتوقع �أن يتغيب عن �أداء
مهامه املجدولة فيتعني عليه �إبالغ املوظف امل�رشف عليه قبل ذلك مبدة كافية؛ حتى يت�سنى اتخاذ ترتيبات
بديلة ،علما ب�أن تكرار التغيب �سي�ؤدي لإعادة النظر يف تكليف املتطوع ومدة خدمته.
ويف حالة عدم متكن املتطوع من �أداء م�س�ؤوليات من�صبه فيتم �إخطار امل�رشف املبا�رش �أو مدير املوارد
التطوعية بالتغيب �أو بالتق�صري املتوقع مقدما؛ لكي يت�سنى تدبري بديل �أو اتخاذ ترتيبات منا�سبة �أخرى،
علما ب�أن املتطوع لي�س م�س�ؤوال �أو خموال ب�إيجاد �أو تكليف �شخ�ص بديل ب�أداء عمله.
فهذه ال�سيا�سات قد و�ضعت حتديدا للمتطوعني ،وبالتايل فهي �أ�ضيق نطاقا وت�أثريا بكثري ،مقارنة
بال�سيا�سات العامة .وال�سيا�سات التي من هذا القبيل قلما تلقى اهتماما من جمل�س الإدارة �أو الرئي�س
التنفيذي ،بل هي غالبا م�س�ؤولية موظفي الإدارة �أو اللجان املنبثقة عن الربنامج التطوعي .ومع ذلك فقد
تقحم جمال�س الإدارة �أنف�سها يف ال�سيا�سات من هذا النوع يف املنظمات الأ�صغر حجما.

ما الداعي لوضع السياسات؟
لقد منت الروح التطوعية بدرجة هائلة حتى �أ�ضحت معظم املنظمات غري الربحية ت�رشك املتطوعني
يف وظائف احلوكمة والوظائف الإدارية والوظائف املتعلقة باخلدمة املبا�رشة .فاملتطوعون يقومون
ب�أداء �أعمال معقدة ،وتنطوي على م�س�ؤولية كبرية ،والتي بدونها فقد تتعرث العديد من املنظمات �إن
مل تنحل متاما .ولذلك فمن ال�صعوبة التفريق من �أول وهلة فيما بني املوظف واملتطوع ،حيث �أن كثريا
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من املتطوعني يرقون �إىل �أدوار رئي�سية ،وي�ؤدون �أعماال تت�ساوى يف �أهميتها وقيمتها مع تلك التي
يقوم بها نظرا�ؤهم من املوظفني .ومع �إ�رشاك املهنيني و�أ�صحاب املهارات العالية من املتطوعني ب�شكل
متزايد فيما ي�شار �إليه ب�أعمال ا�ست�شارية خريية فقد ي�شغل املتطوعون �أعلى املنا�صب الإدارية  /احلوكمية
واال�ست�شارية .ومثلما �أن من املهم و�ضع �سيا�سات توجه �أعمال املوظفني العاملني ب�أجر ف�إن من بالغ
الأهمية و�ضع �إطار �سيا�سي لتوجيه �أعمال املتطوعني.

أهمية السياسات
وردا على القادحني يف و�ضع ال�سيا�سات التي حتكم انخراط املتطوعني باعتبارها من قبيل
البريوقراطية املفرطة ،ف�إن ال�سيا�سات املذكورة ال يجب �أن تكون بال�رضورة مزعجة �أو مقيدة ،بل
ميكن �أن تكون �إيجابية وبناءة وداعمة .وقد ي�ؤدي االفرتا�ض ال�سائد ب�أن ال�سيا�سات منفرة بال�رضورة
�إىل املخاطرة بتقوي�ض مهنية املتطوعني .فاملتطوعون �أنا�س كثريو امل�شاغل ،ولكنهم يتربعون بوقتهم
ومهاراتهم مقابل القيام بعمل جمزي يف �إطار توقعات وا�ضحة وتدريب متقن ودعم م�ستمر ،ويف ظل
�إدارة م�س�ؤولة تعاملهم باالحرتام الواجب مقابل جهدهم التطوعي.
وحيثما ينخرط املتطوع يف عمل هادف مبا يف ذلك على �سبيل املثال :العمل املبا�رش مع العمالء �أو
يف تقدمي اخلدمات التنظيمية �أو يف جمع التربعات� ،أو يف الأعمال الإدارية �أو القيادية �أو احلوكمية ف�إن
عدم و�ضع �سيا�سة �إر�شادية ال ميثل فقط عدم احرتام للمتطوعني وم�ساهماتهم ،بل ميثل كذلك �إهماال
ماليا و�إداريا .وبعبارة مي�رسة ف�إن العمل التطوعي قد �أ�صبح من الأهمية يف معظم املنظمات بحيث ال
ميكن تركه يدور يف �إطار فراغ �سيا�سي .وبالإ�ضافة لذلك ف�إن ال�سيا�سات تقوم مبا يلي:
متكني املتطوعني من معرفة موقعهم يف املنظمة و�إ�شعارهم بالأمان ،حيث يعرفون كيف �سيعاملون
وملن يلجئون يف حال مل ت�رس الأمور على ما يرام؟.
امل�ساعدة يف تر�سيخ اال�ستمرارية على مر الزمن ورغم تغري القيادات
�ضمان تطبيق العدالة وامل�ساواة على اجلميع
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تو�ضيح وتبليغ القيم وربطها بال�سلوك املتوقع
تبيان مواقف املنظمة فيما يتعلق بامل�سائل الأخالقية وااللتزامات التنظيمية
عر�ض معتقدات املنظمة فيما يتعلق بالعامل وحقوق النا�س وكيفية �إجناز الأعمال وكيفية عمل النا�س
مع بع�ضهم البع�ض
االطالع على التوقعات وحتديد املعايري وبيان القواعد

االرتباط بإدارة المسؤولية القانونية:
عندما يتم االهتمام بو�ضع ال�سيا�سات فيما يتعلق بانخراط املتطوعني ف�إن ذلك يكون غالبا بدافع
اخلوف من امل�س�ؤولية القانونية املحتملة واملرتبطة بوجود املتطوعني .فكلما كان العمل التطوعي �أكرث
تعقيدا وم�س�ؤولية كانت املخاطر املرتبطة ب�إمتامه �أ�شد و�أكرب ولننظر �إىل الأمثلة الفعلية التالية:
املتطوعون الذين يقدمون الدعم املنزيل للمعاقني وي�ساعدون املر�ضى على دخول املغط�س واخلروج
منه دون تدريب.
امل�ست�شارون املتطوعون الذين يجيبون على اخلط ال�ساخن؛ ملنع االنتحار دون تدريب يذكر ودون
وجود دعم مهني �أثناء مناوباتهم.
الزائر ال�صحي املتطوع الذي يو�صل العميلة بال�سيارة �إىل حمل البقالة كل �أ�سبوع مل�ساعدتها يف الت�سوق
معر�ضا نف�سه للإيقاف لعدم االمتثال للوائح ال�سالمة.
املتطوع باملركز املحلي لرعاية امل�سنني الذي ي�ساعد امل�سنني على اختيار الأدوية التي يتعني عليهم
تتناولها ،وتلك التي ميكنهم اال�ستغناء عنها رغم �أن خربته ال تتعدى بع�ض التدريب على الإ�سعافات
الأولية.
املتطوعة املكلفة مبرافقة املر�ضى �إىل مركز عالج ال�رسطان على مدى �أكرث من عقدين من الزمان،
ولكنها بد�أت تتقدم يف ال�سن وبد�أت قواها العقلية يف الرتاجع ،حتى �إنها �أو�صلت املري�ض املقعد �إىل
العيادة اخلط�أ الأ�سبوع املا�ضي ،حيث ظل ينتظر ملدة ثالث �ساعات حتى متكن العاملون من حتديد
مكانه.
املتطوعات املكلفات بتقدمي ف�صول للتوعية برعاية الأطفال �إىل الأمهات غري املتزوجات يف امل�رشوعات
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ال�سكنية ملحدودي الدخل ،حيث تذهب املتطوعات وحدهن وفقا جلدولهن الزمني .وغالبا ما يكون
ذلك ليال ،دون �أن يكون لدى املنظمة �أي �سجل ملكان وزمان تلك الزيارات.
املتطوعون بالوكالة املحلية للتنظيف البيئي الذين يعطلون �أليات مكابح ال�سالمة للمنا�شري ال�سل�سلية؛
لأن املكابح تزيد من �صعوبة ذلك العمل ال�شاق �أ�صال.
املتطوعون الذين ينتقلون من بيت لبيت جلمع التربعات والذين يتم ا�ستقطابهم من قبل وكالة تنظيف
خارجية ،وال يتلقون �إال احلد الأدنى من املعلومات عن املنظمة اخلريية �أو �أعمالها ،ويقومون بالعمل
التطوعي دون �إ�رشاف وبدون تلقي تدريب على ال�سالمة ،ويتوقع منهم ت�سليم �أموال التربعات التي
جمعوها دون �شيكات �أو �إجراءات للم�ساءلة.
املتطوعون الذين يخرجون يف رحالت تخييم ليلية مع ال�صغار دون �أي فرز مو�ضوعي.
�أن ثقافتنا ثقافة ت�شجع على التقا�ضي ب�شكل متزايد ،و�إقامة الدعاوى الق�ضائية �ضد املنظمات غري
الربحية كتقنية للأعمال التطوعية احتمال قائم بل وماثل ( .)Carter & Demczur, 2010بل
�إن ت�صفح ًا �رسيع ًا للعناوين الرئي�سية يدلك على التواتر املتزايد للمخالفات التي يرتكبها املتطوعون.
فهناك املدربون الريا�ضيون املتطوعون الذين يتحر�شون بالأطفال ،وجامعو التربعات من املتطوعني
الذين يفرون ب�أموال التربعات ،والن�صابون واملحتالون الذين يخرتقون خدمات امل�سنني؛ ليحتالوا على
امل�سنني الذين ال حول لهم وال قوة .وهناك �أع�ضاء جمال�س الإدارة الذين ي�ستغلون منا�صبهم للرتبح
ال�شخ�صي ،ولكن املنظمات هي التي تخ�ضع للم�ساءلة عن الأخطاء واحلوادث ووقائع الإهمال التي
يرتكبها املتطوعون لدى املنظمة.
ولذلك فال �شيء ي�ضاهي ال�سيا�سة كتقنية؛ للتقليل من امل�س�ؤولية القانونية ،ولي�س �أدل على حتلي
املنظمة باحل�صافة وامل�س�ؤولية يف �سبيل التقليل من احتماالت الإ�صابة �أو اخل�سارة ،من وجود جمموعة
كاملة من ال�سيا�سات والإجراءات ال�شاملة القائمة والتوعية امل�ستمرة للأطراف املعنية بها.
ومع الزيادة املطردة يف تعقيد العمل التطوعي الذي �أ�صبح ينطوي على م�س�ؤوليات كربى ،ويقع
على خطوط املواجهة الأمامية ،فقد �أ�صبحت م�س�ألة و�ضع ال�سيا�سات للربامج التطوعية �أمر بالغ الأهمية.
ومع ذلك فاملعادلة بالغة ال�سهولة وهي كالتايل :كلما زادت درجة امل�س�ؤولية التي ينطوي عليها العمل
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التطوعي زادت احلاجة �إىل ال�سيا�سات والقواعد التي حتكم وتنظم �أداءه وكذلك احلاجة �إىل اخلطوط
الإر�شادية ل�ضمان ال�سالمة.
ورغم �أن اخلوف من امل�س�ؤولية القانونية لي�س �أف�ضل الأ�سباب للبدء يف و�ضع �سيا�سة �شاملة تنظم
الربامج التطوعية �إال �أنه الأكرث �إحلاح ًا.

السياسة وإدارة المخاطر
ال يوجد دافع �أكرث �إقناعا باحلاجة امللحة لو�ضع ال�سيا�سات املنظمة للربامج التطوعية من الدور الذي
تلعبه ال�سيا�سات �ضمن النظام ال�شامل لإدارة املخاطر باملنظمة .فو�ضع ال�سيا�سة عن�رص بالغ الأهمية من
عنا�رص الربنامج ال�شامل لإدارة املخاطر .فال�سيا�سة هي باخت�صار اجلهاز الأول لإدارة املخاطر.
وال�سيا�سات بدورها تر�سي القواعد وتر�سم احلدود التي ال يجب على املتطوعني جتاوزها ،وهي حتدد
ما يتوقع وما ال يتوقع من املتطوع وما هو �آمن وما هو غري �آمن .ولندر�س الآن حالة ال�سيدة "�ساندي"
وال�سيد "فرتز" بال�شكل  1 - 7هناك عدة مراحل كان من املمكن عندها جتنب الفاجعة التي حدثت
فمثال:
ماهي �سيا�سة املنظمة يف حالة جتاوز املتطوعني حدود تو�صيفهم الوظيفي؟ هل هناك �سيا�سة تر�سم
تلك احلدود؟
ماهي �سيا�سة املنظمة يف حالة مواجهة املتطوع ملوقف ال ي�ستطيع التعامل معه �أو ال ي�ستطيع اتخاذ
القرارات فيه ب�أريحية؟
ماهي �سيا�سة املنظمة فيما يتعلق بوجود دعم للمتطوع؟ هل هناك �شخ�ص م�س�ؤول قيد اال�ستدعاء يف
جميع الأوقات التي يكون فيها املتطوع مناوبا بحيث ي�ستطيع �إ�صدار توجيهات �رصيحة ووا�ضحة� ،أو
حتى يتوىل �إدارة املوقف بنف�سه �إذا جتاوز املوقف حدود وم�س�ؤوليات دور املتطوع؟
ماهي �سيا�سة املنظمة فيما يتعلق بقيام الزائرين ال�صحيني بتو�صيل العمالء ب�سياراتهم؟ هل هو م�سموح؟
هل هناك جمموعة كاملة من ال�سيا�سات فيما يتعلق بتقدمي املتطوع خلدمة االنتقاالت مبا يف ذلك التحقق
من حمل املتطوع لرخ�صة قيادة �سارية ،و�إعادة التحقق من �رسيانها ب�شكل منتظم ،وكذلك التحقق من
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�سجل قيادة املتطوع وتغطية املتطوع الت�أمينية؟ وهل هناك حد �أدنى للت�أمني على ال�سيارة؟ وماهي �سيا�سة
املنظمة فيما يتعلق بالتغطية الت�أمينية لل�سيارات غري اململوكة للمتطوع؟
فلو كانت هناك �سيا�سات كهذه قائمة ومطبقة ومت �إحاطة �ساندي بها ب�شكل وا�ضح (وطبعا لو
كانت "�ساندي" قد امتثلت لها) لكانت نهاية حكاية "�ساندي" قد اختلفت بكل ت�أكيد.

ملحوظة سريعة حول اإلنفاذ
يف مناخ اليوم الذي ت�سوده رغبة متزايدة يف التقا�ضي ومطالبات متنامية بامل�ساءلة ،يجب على
املنظمات تلبية معايري �أعلى بكثري عن �أي وقت م�ضى فيما يتعلق باحلر�ص الواجب .والأن�شطة التطوعية
لي�ست ا�ستثناء .ففي �أعقاب �أي م�أ�ساة تن� أش� عن �سوء التقدير غري املق�صود �أو �سوء ال�سلوك املتعمد من
جانب املتطوع ف�إن العناوين الرئي�سية ل�صحف اليوم التايل لن ترحم املنظمات غري الربحية ملجرد �أن
املتطوع املذكور ال يعمل مقابل �أجر .وكذلك ف�إن ا�سم املتطوع املخالف قد يذكر �أو ال يذكر فيما
�سيت�صدر ا�سم املنظمة التغطية الإخبارية الالحقة ،وكذلك فمن غري املرجح �أن جتد من بني اجلمهور من
يقول لو�سائل الإعالم " هي م�أ�ساة بالطبع ،ولكن املت�سبب كان جمرد متطوع!"
ال�سيا�سات ذات �أهمية حيوية بال جدال .ولذلك فعدم وجود �سيا�سات توجه وحتكم االنخراط
التطوعي �أمر يفتقر للحكمة ،ولكن الأ�سو�أ من ذلك هو وجود �سيا�سات ال يتم �إنفاذها.
من ال�صعب �أن نحدد ب�أي قدر من الت�أكد مدى احلر�ص �أو التدقيق الذي يجب �أن متار�سه املنظمة يف
�إ�رشافها على متطوعيها وما مدى احلر�ص الذي يجب �أن تت�سم به عملية الفرز؟ وكم عدد املراجع التي
يجب التحقق منها؟ وما درجة اتقان التدريب الذي يجب تقدميه للمتطوعني؟ وكم عدد املرات التي
يجب على املنظمة فيها مراقبة جودة عمل الأنواع املختلفة من املتطوعني؟ والإجابة �إنه ال توجد معايري
مو�ضوعية فيما يتعلق ب�أي من تلك الأ�سئلة ،ولكن امل�ؤكد �أن املنظمة التي ت�ضع معايري وت�ضمنها �سيا�ساتها
ثم تف�شل يف �إنفاذ معايريها هي �أكرث عر�ضة للدعاوى الق�ضائية التي لن تنتهي ب�أحكام يف �صاحلها.
الدر�س امل�ستفاد وا�ضح هنا وهو� :ضع ال�سيا�سات وقم ب�إنفاذها.
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السياسات كوسيلة للتمكين (الوصول إلى مجلس اإلدارة)
الربامج التطوعية هي منطيا برامج ال جتد االعرتاف الواجب وال تتلقى املوارد الالزمة .وكثريا ما
تتخلف جمال�س الإدارة وكبار املديرين عن متابعة التو�سع يف نطاق و�أهمية العمل التطوعي حتى يف
منظماتهم ذاتها! وقد �أ�شارت "نورا �سلفر" ( )Nora Silver 1988منذ �أكرث من عقدين من الزمان
�إىل وجود فجوة بني قدرة مديري املوارد التطوعية على �إن�شاء الربامج التطوعية-من ا�ستقطاب وتكليف
و�إ�رشاف -وبني معدل و�ضع املنظمة لنظم امل�ساءلة والإدارة واالت�صال لدعم تلك الربامج التطوعية.
وتلعب جمال�س الإدارة الدور القيادي يف منظماتها ،فهي ت�ضع ال�سيا�سة ال�شاملة وتتحمل امل�س�ؤولية
املالية عن املنظمة .وحيث �أن جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول الأول والأخري من وجهة النظر القانونية عن
املنظمة وبراجمها ،فهو م�س�ؤول �أي�ضا عن العن�رص التطوعي .فلمجل�س الإدارة �سلطة الت�رصيح ب�إن�شاء
برنامج تطوعي ،كما �أنه م�س�ؤول عن �ضمان فعالية ذلك الربنامج .وعلى ذلك فبا�ستطاعة جمل�س الإدارة
بل من واجبه و�ضع غايات الربنامج التطوعي و�سيا�ساته و�إجراءاته و�ضمان الإدارة املهنية للعمل التطوعي
وتقدير املتطوعني وتخ�صي�ص امليزانية الكافية للربنامج التطوعي.
وهنا قد يثار ال�س�ؤال املهم التايل :كيف نلفت انتباه جمال�س الإدارة وكبار املوظفني؟
والإجابة هي :من خالل ال�سيا�سات يف �سياق �إدارة املخاطر.
فعندما يحدث خط أ� ما يف الربنامج التطوعي ف�إن امل�س�ؤولية النهائية لن تقع على مدير املوارد
التطوعية؛ لأن جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول الأول والأخري عن كل ما يحدث حتت �إ�رشاف املنظمة،
وبالتايل ف�إن �أي دعوى ق�ضائية �ستكون من ن�صيب جمل�س الإدارة .ولهذا فهناك �إدراك متزايد من جانب
�أع�ضاء جمال�س الإدارات ب�شكل عام ملدى عر�ضتهم للم�س�ؤولية القانونية .وهكذا �أدرك املتطوعون
مبجال�س الإدارة فج�أة �أن الدعاوى الق�ضائية لن تطال فقط املنظمة التطوعية بل قد تطال �أي�ضا املتطوعني
مبجل�س الإدارة ب�صفاتهم الفردية.
ولذلك ف�أف�ضل طريقة مقرتحة للفت انتباه جمل�س الإدارة وكبار املوظفني هي من خالل تنبيههم
للمخاطر املحتملة التي ينطوي عليها العمل التطوعي .ومن هذا املنظور فو�ضع ال�سيا�سة املنظمة للربامج

313

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
التطوعية هو مفتاح باب جمل�س الإدارة وقد ي�شري البع�ض �إىل ذلك باعتباره اجتارا باخلوف �أو تالعبا من
خالل التخويف� .إال �أن واقع الأمر هو �أن هناك التزام ًا على مديري املوارد التطوعية بتنبيه امل�رشفني
عليهم �إىل املخاطر الكامنة وامل�س�ؤولية القانونية ،وعدم قيامهم بذلك �أمر يت�سم بانعدام امل�س�ؤولية.
فالبد �أوال� :أن يتم حتديد املخاطر وتقييمها حتى يت�سنى �إدارتها ب�شكل �سليم.
ولكن تنبيه الإدارة �إىل الأخطار املحتملة لي�س �إال ن�صف املهمة :فكما ر�أينا ،ف�إن و�ضع ال�سيا�سة هو
عن�رص رئي�سي من عنا�رص �إدارة املخاطر .ولكون و�ضع ال�سيا�سات باتفاق معظم جمال�س الإدارة بوجه
عام هو داخل �ضمن تفوي�ضها ،ف�إن مطالبة �أي جهة بو�ضع �سيا�سة بخ�صو�ص �أمر ما ،غالبا ما يلقى �أذانا
�صاغية! وقد يكون الغر�ض من ال�سيا�سة ال�شاملة ما يلي:
حتديد املخاطر
�صياغة ال�سيا�سات والإجراءات التي تقلل للحد الأدنى من املخاطر و�/أو حتد من امل�س�ؤولية القانونية
للمنظمة
طرح كليهما على طاولة البحث �أمام جمل�س الإدارة
وعندما يدرك جمل�س الإدارة �أن الأن�شطة التي يقوم بها املتطوعون هي من الأهمية بدرجة قد ت�ؤدي
لتعر�ض جمل�س الإدارة و�أع�ضائه ب�صفاتهم ال�شخ�صية للم�س�ؤولية القانونية ف�سينظرون �إىل الربنامج التطوعي
من منظور خمتلف متاما� ،إذ �سي�صبح فج�أة برناجما جديرا بوقت جمل�س الإدارة الثمني واهتمامه الكامل،
ومن هنا ميكن ملدير املوارد التطوعية �أن يقنع جمل�س الإدارة بتخ�صي�ص املوارد الكافية له (ميزانية -حيز
مكتبي -موظفني) ،وكذلك الدعم باخلدمات التنظيمية (الفرز والتدريب والإ�رشاف والتوجيه والت�أمني
وو�ضع ال�سيا�سة والإجراءات ذات ال�صلة) .فال�سيا�سات هي �أدوات قوية ومادية لتحقيق ما طالب
"�شاير" ( )Ivan Scheier, 1988كافة املديرين بعمله .فطاملا ا�ستمرت �إدارة املتطوعني تنظر �إىل
نف�سها باعتبارها �إدارة فرعية و�سلبية وتابعة ،فمن الطبيعي �أن ينظر الآخرون �إليها باعتبارها كذلك� .أما
�إذا بد�أنا ننظر �إىل �أنف�سنا باعتبارنا �إدارة قوية و�إيجابية وم�ستقلة فهذه هي �أول خطوة على الطريق لكي
ن�صبح كذلك (.)P. 29
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أين تكون السياسات ضرورية؟
غالبا ما يت�ساءل مدير �إدارة املوارد التطوعية –"ما ال�سيا�سات التي احتاجها؟" و"ماذا لو فاتني �أمر
مهم فعال؟" والإجابة على هذين ال�س�ؤالني تختلف من برنامج �إىل �آخر ،وتعتمد ب�شكل حتمي على
طبيعة الربنامج التطوعي ونوع العمل الذي ي�ؤديه املتطوعون ،وكذلك على طبيعة وتعقيد املنظمة
ومقدار املوارد املتاحة لو�ضع ال�سيا�سات .ويف كتيب امل�ؤلفة الذي يحمل عنوان "و�ضع ال�سيا�سة املنظمة
للربنامج التطوعي"( )Graff, 1997مت تقدمي مناذج لل�سيا�سات فيما يتعلق ب�أكرث من  70مو�ضوعا خمتلفا
وهي قابلة للتطبيق على معظم �أنواع الربامج التطوعية ،وميكن �إ�ضافة عدد مماثل من ال�سيا�سات لتغطية
الأبعاد املتفردة لأي برنامج بعينه.

وظائف السياسات
توجد طريقة لو�ضع ت�صور لل�سيا�سات وفقا لوظيفتها ،بحيث ميكن حتديد ال�سيا�سات التي يجب و�ضعها فيما
يتعلق بربنامج بعينه ،علما ب�أنه يف الربامج التطوعية ت�ؤدي ال�سيا�سات �أربع وظائف هي:
- 1ال�سيا�سات ك�أداة لإدارة املخاطر.
- 2ال�سيا�سات كبيانات للقيم واملعتقدات.
- 3ال�سيا�سات كقواعد .
- 4ال�سيا�سات ك�أدوات لتح�سني الربنامج .
و�سن�ستك�شف كل منها بالتف�صيل يف الأق�سام التالية.

السياسات كأداة إلدارة المخاطر
ال�سيا�سات هي عن�رص بالغ الأهمية من عنا�رص برنامج املنظمة ال�شامل لإدارة املخاطر ،وبالتايل ميكن
للمنظمة من خالل جمموعة متنوعة من ال�سيا�سات املتعلقة مبجموعة متنوعة من املوا�ضيع م�ساعدة املنظمة
يف �إدارة واحلد من الأخطار التي تتعر�ض لها فيما يتعلق بانخراط املتطوعني وفيما يلي ب�ضع �أمثلة:
املثال الأول يتعلق ب�إدارة املخاطر املتعلقة بانخراط املتطوعني ،والثاين يتعلق ب�شكل مبا�رش بالعمل
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الذي يقوم به املتطوعون �أنف�سهم .و�سنقدم فيما يلي عينة من �سيا�سات �إدارة املخاطر املتعلقة ب�إدارة
انخراط املتطوعني.

عملية فرز المتطوعين
ت�شكل عملية فرز املتطوعني عن�رصا بالغ الأهمية من عنا�رص �إدارة املوارد التطوعية و�إدارة املخاطر.
فاملنظمة ت�سعى جاهدة من خالل هذه العملية للحفاظ على ال�سالمة والإنتاجية يف حمل العمل باختيار
متطوعني �أمناء وم�ؤهلني وجديرين بالثقة وميكن االعتماد عليهم وال ميثلون خطرا على �أنف�سهم �أو على
غريهم �أو على �سمعة املنظمة.
ولذلك يجب على املنظمة تطبيق عملية اختيار ر�سمية ت�شمل كافة املتطوعني املحتملني .وهي
عملية تختلف تبعا لطبيعة ودرجة امل�س�ؤولية الذي ينطوي عليها العمل املراد �أدا�ؤه ،و�إمكانية الو�صول
للأموال وغري ذلك من الأ�صول القيمة .وكذلك من حيث �إمكانية الو�صول للمعلومات ال�شخ�صية �أو
ال�رسية و�/أو الو�صول �إىل امل�ستفيدين �أو �أفراد اجلمهور.

تقييم المخاطر
يجري مدير املوارد التطوعية �إىل جانب موظفي املنظمة الآخرين �سنويا تقييما للمخاطر يتناول:
منا�صب و�أعمال و�أن�شطة متطوعي املنظمة ،ويتم من خالل تقييم املخاطر حتديد املخاطر وتقييم
ج�سامتها ،ويعيد فح�ص الإجراءات القائمة بالفعل للتحكم يف املخاطر واحلد منها .وهي عملية يدعى
للم�شاركة فيها كل من املتطوعني واملوظفني العاملني ب�أجر .ويتبع تلك العملية تطبيق ا�سرتاتيجيات �إدارة
املخاطر ح�سب احلاجة ،مبا يف ذلك على �سبيل التحديد :ال�سيا�سات والإجراءات املكتوبة التي حتدد
ومتنع وتقلل من حدوث وت�أثري املخاطر.

التأمين
يتم توفري ت�أمني �ضد امل�س�ؤولية القانونية واحلوادث وما �أ�شبه من �أ�شكال التعوي�ض واحلماية الت�أمينية

316

تقييم برنامج موارد المتطوعين ،التحليل والتخطيط

لكافة املتطوعني .ويجب على املنظمة �أن تقوم ب�شكل �سنوي بتقييم حاجاتها الت�أمينية ل�ضمان الإحاطة
الكاملة واملحدثة ملقدمي اخلدمة الت�أمينية بالعمل الذي يقوم به املتطوعون.
وحيثما يتم تقدمي التغطية الت�أمينية لأي متطوع فيجب �أن حتر�ص املنظمة على الن�ص عليه �رصاحة
بوثائق الت�أمني ذات ال�صلة باعتباره "ال�شخ�ص امل�ؤمن عليه املذكور يف الوثيقة" .كما يجب على املنظمة
ت�شجيع املتطوعني على ا�ست�شارة وكالئهم الت�أمينيني فيما يتعلق ب�إمكانية تو�سعة نطاق تغطيتهم الت�أمينية
ال�شخ�صية ،بحيث ت�شمل العمل التطوعي املجتمعي ،وعلى مدير املوارد التطوعية توفري املعلومات
املحددة املتعلقة بهذه احلماية الت�أمينية للمتطوعني.

الظروف الخطرة
يجب �إبالغ املتطوعني ب�أوجه املخاطر التي قد يواجهونها من حيث املواد �أو املعدات �أو العمليات
�أثناء �أدائهم للعمل التطوعي ،كما يجب تدريبهم وجتهيزهم بالو�سائل التي متكنهم من التعامل مع كافة
املخاطر املحتملة.

خطة االستعداد للكوارث
يجب �أن تكون لدى املنظمة خطة للتعامل مع الكوارث الطبيعية ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�رص:
الفي�ضانات والأعا�صري والزالزل واجلائحات .وت�شمل هذه اخلطة كذلك خطة لالت�صال ال�رسيع لتحذير
املتطوعني الذين يعملون يف املجتمعات املت�أثرة.

الدعم االحتياطي للمتطوعين المناوبين
من املهم �أن يتوفر لكافة متطوعي اخلدمة املبا�رشة دعم احتياطي يف حال تعر�ضهم للمتاعب �أثناء
�أدائهم ملهامهم التطوعية .وعلى ذلك فالبد من وجود موظف حمدد �أو �أي ممثل �آخر للمنظمة قيد
اال�ستدعاء ،وميكن الو�صول �إليه يف �أي وقت يكون فيه متطوعو املنظمة مكلفني مبهمة.
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وفيما يلي عينات من ال�سيا�سات الإدارية املتعلقة بعمل املتطوعني وباملتطوعني �أنف�سهم:

توصيل المتطوعين للعمالء بسياراتهم
ال يجب على املتطوع القيام �أثناء مناوبته با�ستخدام �سيارته ال�شخ�صية يف تو�صيل عمالء املنظمة،
ولكن يف حالة ن�شوء حالة طارئة تتطلب التو�صيل الفوري للعميل وكان الوقت ي�سمح فعلى املتطوع
االت�صال مب�رشفه لطلب التوجيه .و�إذا كانت الظروف �أكرث �إحلاحا فيرتك القرار املتعلق با�ستدعاء الإ�سعاف
�أو غري ذلك من خدمات الطوارئ لتقدير املتطوع ،على �أن يقوم املتطوع فور انتهاء �أي حالة طارئة من
هذا النوع ب�إخطار املنظمة باملوقف والإجراءات التي بادر املتطوع باتخاذها.

المتطوعون كوكالء
يجب على املتطوع �أداء مهامه ب�أمانة ومو�ضوعية والتزام باملواعيد ،وعليه الت�رصف يف كافة الأوقات
بذكاء وبال�شكل الذي يتفق مع تدريبه ،وباالمتثال للمدونة املتعلقة ب�سلوك املتطوعني وال�سيا�سات
املذكورة فاملتطوعون هم وكالء للمنظمة .وبهذا االعتبار يجب على املتطوع �أن يت�رصف ب�شكل ي�ضمن
�أن ينعك�س �أدا�ؤه ب�شكل �إيجابي على املنظمة وتعزز من نزاهتها و�سمعتها وم�صداقيتها.

استخدام االنتساب إلى المنظمة
ال يجب على املتطوع ا�ستخدام انت�سابه �إىل_______(ا�سم املنظمة) يف الأمور املتعلقة بال�سيا�سات احلزبية
وامل�سائل الدينية والتعامالت التجارية وامل�سائل املجتمعية كما ال يجب على املتطوع القيام ببيع �أي منتج
�أو التو�صية با�ستخدامه �أو الإعالن عنه� ،أو التو�صية بالتعامل مع �أي وكيل �أو �رشكة �أو الإعالن عنهما� ،أو
الرتويج لأي معتقدات �أو ممار�سات �أو منظورات دينية �أو �سيا�سية

التغيب
نظرا لكون العمل التطوعي �أمر حيوي يف حتقيق ر�سالتنا فموثوقية املتطوع �أمر بالغ الأهمية .لذلك
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يجب �أن يكون املتطوع ملتزما باملواعيد ،وميكن االعتماد عليه ،ويف حالة �أي غياب حمتمل عن مهامه
املجدولة فعلى املتطوع �إبالغ م�رشفه قبل ذلك ب�أطول مدة ممكنة بحيث ميكن اتخاذ ترتيبات بديلة ،علما
ب�أن تكرار مرات التغيب �سي�ؤدي لإعادة النظر يف تكليف املتطوع �أو يف مدة خدمته.
ومتثل احلدود خماطر خا�صة فيما يتعلق بانخراط املتطوع .فاملتطوعون �أكرث عر�ضة لتخطي احلدود
املتعلقة باملن�صب �أو بالعالقات ب�سبب ح�سن النوايا غالبا .ولذلك ين�صح ب�أن ي�ؤخذ يف االعتبار عند و�ضع
ال�سيا�سة احليلولة دون جتاوز املتطوعني للحدود املقررة .وفيما يلي �سنقدم �أمثلة لتلك ال�سيا�سات.

الحدود المتعلقة بالمنصب التطوعي
كافة املنا�صب التطوعية تنطوي على م�س�ؤوليات .ولكن هناك حدود مقررة لتلك امل�س�ؤوليات وعلى
املنظمة �إحاطة املتطوع بكل من م�س�ؤوليات وحدود من�صبه التطوعي ب�شكل وا�ضح من خالل جمموعة
من الآليات وت�شمل على �سبيل املثال ال احل�رص :التو�صيف الوظيفي ومعايري الأداء والتوجيه والتدريب
�أثناء العمل والتدريب امل�ستمر والإ�رشاف والدعم وتقييم الأداء واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية عند
اللزوم.
ويتعني على املتطوع معرفة واحرتام حدود مهاراته وقدراته وكذلك معرفة واحرتام حدود من�صبه
التطوعي ،فخرق تلك احلدود ميثل جتاوزا خطريا للغاية .ولذلك يتوقع من املتطوع االمتثال الكامل،
ويف حال كان لدى املتطوع �أي �شك فيما يتعلق بحدود دوره التطوعي فيتعني عليه عدم اتخاذ �أي �إجراء
حلني تلقي التوجيه من امل�رشف على املتطوع� ،أو من �أي ممثل خمول �آخر للمنظمة.

العالقات مع العمالء
قد يكون عميل املنظمة معزوال �أو وحيدا وبالتايل �أكرث عر�ضة للإ�ساءة �أو اال�ستغالل .ولهذا فعلى
املتطوع التزام �أ�شد احلر�ص يف �إدارة عالقاته مع عمالء املنظمة .وعلى املتطوع �أن يعلم �أن عالقاته
بالعمالء خا�ضعة لذات احلدود التي حتكم العالقات فيما بني موظفي املنظمة وعمالئها .فمن الالئق �أن
يظهر املتطوع الود واملجاملة والرعاية للعمالء ،ولكن لي�س من الالئق �أن يقيم املتطوع عالقات �صداقة
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مع العمالء �أو مع �أفراد �أ�رسهم �أو غريهم من املت�صلني بتقدمي اخلدمة .ف�إقامة عالقات �صداقة مع العمالء
قد ت�ؤدي �إىل التقليل من و�ضوح احلدود و�إىل توقعات غري الئقة ،وقد ت�ؤدي للمحاباة �أو اال�ستغالل
ف�ضال عن تعار�ض امل�صالح.
ولذلك فعلى املتطوع عند تلقيه �أي دعوة من العميل لق�ضاء وقت �شخ�صي/حميم معه� ،أو لالنخراط
يف �أي عمل بخالف العمل املكلف به من قبل املنظمة فعليه الرف�ض ب�شكل مهذب متعلال –ح�سب
اللزوم-بهذه ال�سيا�سة؛ ك�سبب للرف�ض.
وتنطبق هذه ال�سيا�سة طوال مدة تقدمي اخلدمة من قبل املتطوع وملدة ال تقل عن � 12شهرا بعد �إنهاء
خدمة املتطوع لدى العميل.

طلب المساعدة الخارجية
على املتطوع حال �إدراكه �أن احتياجات العميل تقع خارج احلدود املر�سومة لدوره التطوعي
(كاجلانب املايل �أو اجلانب املتعلق بالرعاية ال�صحية �أو بامل�ساعدة يف الأعمال املنزلية �أو باالنتقاالت...
�إلخ) القيام بلفت نظر مدير املوارد التطوعية لذلك للإحالة جلهة اخلدمات املجتمعية املنا�سبة.

حدود العمالء
على املتطوعني معاملة كافة العمالء باالحرتام واملجاملة الواجبني ،واحرتام احلدود ال�شخ�صية
للعمالء تكييف �سلوكهم ال�شخ�صي وفقا لذلك.
ميكن �أن يكون ا�ستخدام ال�سيا�سات ك�أداة لإدارة املخاطر مفيدا يف حتديد ال�سيا�سات التي يحتاجها الربنامج
التطوعي ،وقد ت�شمل اخلطوات الالزمة ما يلي:
متعن يف الربنامج التطوعي
مت�شى يف �أنحاء موقع(مواقع) عمل املتطوعني وهو الأف�ضل
حدد املخاطر والأخطار واملجازفات
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العب لعبة "ماذا لو؟" يف حماولة للتعرف على الأخطاء التي قد حتدث يف ظل �سل�سلة من الظروف
املختلفة مثل �س�ؤال "ماذا لو امتلأت هذه الغرفة بالدخان فكيف �ستبدو؟" �أو "ماذا لو كنت يف مقعد
متحرك فكيف �سيبدو هذا الن�شاط من منظورك؟" �أو "ماذا لو كانت درجات احلرارة منخف�ضة �أو كانت
الرياح قوية �أو هبت عا�صفة ثلجية فهل �سيكون هذا الن�شاط �أكرث خطورة؟"
ادر�س و�ضع �سيا�سات قد تخف�ض احتمال وقوع احلوادث �أو الإ�صابات �أو اخل�سائر بجميع �أنواعها
و�/أو تقلل من حجم الأ�رضار يف حالة ف�شلت الإجراءات الوقائية وحتولت املخاطر �إىل حقيقة مادية

السياسات كبيانات للقيم أو المعتقدات
تقوم كل منظمة على �أ�سا�س من القيم واملعتقدات فيما يتعلق بالعامل الذي تعمل فيه وطبيعة امل�شاكل
التي ت�سعى للتعامل معها والطريقة التي �ستعمل بها .وبع�ض تلك القيم واملعتقدات غري وا�ضحة متاما
ونادرا ما تتم مناق�شتها .ويف املقابل فهناك العديد من القيم واملعتقدات غري املكتوبة ولكنها مع ذلك
وا�ضحة ومفهومة متاما .وكذلك فغالبا ما يكون للمنظمة مواقفها اخلا�صة فيما يتعلق بامل�سائل والق�ضايا
املتعلقة بخدماتها وعملياتها الداخلية ،ولذلك فبيانات ال�سيا�سة هي �آلية لتو�صيل وتو�ضيح تلك القيم
واملعتقدات واملواقف .و�سنقدم �أدناه بع�ض الأمثلة على ذلك مبا فيها �أمثلة م�ستمدة من م�صادر عامة.

التعددية الثقافية ومناهضة العنصرية/االضطهاد
يجب على املتطوعني احرتام تنوع املجتمع الذي يخدمونه ،ومن ثم فال جمال للت�سامح مع �أي متييز
على �أ�سا�س العن�رص �أو الديانة �أو العرق �أو الثقافة �أو النوع �أو العمر �أو الإعاقة �أو الو�ضع العائلي �أو �أي
�أ�سا�س �آخر .ومتتد روح هذه الأحكام التنظيمية لت�شمل كافة �أنواع االختالفات الإن�سانية وحتتم �إبداء
االحرتام واملراعاة لكافة الأ�شخا�ص العاملني معنا �أو املت�صلني بنا.
كما يجب على املتطوعني �أن يتحلوا باحل�سا�سية جتاه االحتياجات الثقافية والدينية لعمالئهم ،و�أن
ي�أخذوا يف االعتبار العطالت الدينية والأطعمة املحرمة وغري ذلك من املمار�سات والأعياد واالجتماعات
الدينية والثقافية املهمة.
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قيمة المتطوعين بالنسبة للمنظمة
ت�ؤمن منظمة "�ساوث وي�ست هومز" بالقيمة امل�ضافة �إىل املنظمة وبراجمها التطوعية نتيجة النخراط
املتطوعني ،فاملتطوعون ين�ضمون �إىل فريق ي�ضم ك ً
ال من املوظفني واملتطوعني مل�ساعدة املنظمة يف حتقيق
�أهدافها و�ضمان ا�ستمرار ر�سوخ جذورها يف املجتمع ومعاونتها يف حتقيق مبادئها املتمثلة يف مراقبة
امل�ستهلكني والتمثيل ال�شامل لكافة الإعاقات والرتويج لالندماج ( .)Eidem, 2007كما تدرك
املنظمة �أن املتطوعني يعززون ب�شكل م�ؤثر من خالل م�ساهماتهم من جودة احلياة والروح املجتمعية
وفر�ص ل�شغل �أوقات الفراغ يف مدينة "برلنجتون" .فاملتطوعون ميثلون موردا ب�رشيا ثمينا يتطلب ،بل
وي�ستلزم الدعم والت�شجيع للحفاظ على مهارات املتطوعني وتطويرها و�ضمان ا�ستمرار انخراطهم يف
تقدمي فر�ص �إ�شغال �أوقات الفراغ يف جميع �أنحاء املدينة .ولذلك ف�ست�ستمر �إدارة املتنزهات واملن�ش�آت
الرتفيهية يف تقدمي الدعم للمتطوعني واملجموعات التطوعية؛ ل�ضمان انخراطهم امل�ستمر يف اخلدمات
الرتفيهية وتطوير هذا املورد الب�رشي الثمني لأق�صى حد ممكن (مدينة برلنجتون -داكوتا ال�شمالية)
(.)City of Burlington, n.d

حق المنظمة في فصل المتطوعين
تقبل املنظمة خدمات املتطوعني بناء على تفاهم متبادل ب�أن تلك اخلدمة التطوعية خا�ضعة لل�سلطة
التقديرية للمنظمة وحدها ،وبناء على ذلك يقبل املتطوعون �أنه يجوز للمنظمة يف �أي وقت تراه ولأي
�سبب كان �أن تقرر �إنهاء عالقة املتطوع باملنظمة (.)McCurley, 1990, p. 3

العالقات فيما بين المتطوعين والموظفين
املتطوعون واملوظفون �رشيكان يف تنفيذ ر�سالة وبرامج منظمة____(ا�سم املنظمة) ولكل منهما دوره
املكمل للآخر وكل من ال�رشيكني يتفهم ويحرتم احتياجات وقدرات الآخر.
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وتنطوي التقنية امل�ستخدمة يف حتديد �سيا�سات من هذا النوع على التمعن يف قيم ومعتقدات ومواقف املنظمة،
وكذلك على الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
ما الذي ميثل �أهمية بالن�سبة لنا كمنظمة؟ ما هي قيمنا التي يجب �أن يعرفها املتطوعون؟ ماهي فل�سفتنا
فيما يتعلق باملتطوعني والعمل الذي نقوم به وكيف نقوم بذلك العمل؟
ما هي املواقف التي اتخذتها املنظمة ب�ش�أن ق�ضايا �أو م�سائل �أو م�شاكل معينة؟
ما هي معتقدات املنظمة فيما يتعلق باحلق والباطل وال�صح واخلط�أ والالئق وغري الالئق والأخالقي
وغري الأخالقي؟
فالإجابة على تلك الأ�سئلة متثل الأ�سا�س الذي �ستنبني عليه ال�سيا�سات
وكثريا ما جند �أن ال�سيا�سات الأ�صعب يف و�ضعها هي تلك التي تعك�س �أو تنبثق من القيم وغالبا
ما يكون االختالف الظاهر عند و�ضع ال�سيا�سة راجعا لتعار�ض كامن يف القيم .ويف الأمثلة الواردة يف
ال�شكل  2 - 7جند �أن �سبب �صعوبة و�ضع ال�سيا�سات هو �أن القيم التي تقوم عليها تلك ال�سيا�سات معقدة
�أو غري متوافقة.

الشكل  :2-7أمثلة للقيم المتعارضة
تعارض القيم رقم 1
نحن ن�ؤمن ب�أن التطوع ينبع من االهتمام بالآخر بدافع من الرغبة يف م�ساعدة اجلار يف وقت احتياجه،
ولذلك فال يجب �أن تغرق هذه الروح التطوعية حتت وابل من البريوقراطية والتنظيم املفرط.
كما ن�ؤمن ونقر كذلك ب�أن القواعد واللوائح املحيطة بانخراط املتطوعني –القواعد املتعلقة مبوا�ضيع
مثل عمليات التطبيق والفرز املتقن والت�أديب والف�صل -قد �أ�صبحت �رضورة حلماية رفاهة كل من
املتطوعني والعمالء ،خا�صة و�أن و�ضع معايري �أكرث �رصامة فيما يتعلق بال�شفافية وامل�ساءلة يف جمال
اخلدمات ال�صحية والإن�سانية قد جعل من و�ضع �ضوابط �أكرث �شدة �أمرا ال مفر منه ،وهو الأمر الذي
ي�ستلزم زيادة الإجراءات البريوقراطية.
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تعارض القيم رقم 2
�إن ر�سالة منظمتنا -مثلنا يف ذلك مثل العديد من املنظمات التطوعية -قائمة على �رصاع لرت�سيخ
وحماية قيم االندماج واحلقوق واحلريات الفردية ومناه�ضة اال�ضطهاد بكافة مظاهره .ونحن ن�ؤمن ب�أن
علينا التزام ب�أن ندخل تلك القيم يف براجمنا (كربنامج التوعية املجتمعية وتكاف�ؤ فر�ص الو�صول) وكذلك
يف عملياتنا الداخلية (كممار�سات اال�ستقطاب والرتقية).
كما ن�ؤمن كذلك ب�أن للعمالء احلق يف �أن يطالبونا بتقدمي خدمة على �أعلى م�ستوى من اجلودة ،ومع ذلك
فكيف �سيكون رد فعلنا عند رف�ض �أحد العمالء خدمات �أحد متطوعينا لأ�سباب حمظورة وفقا للت�رشيعات
املتعلقة بحقوق الإن�سان (رف�ض خدمات املتطوع على �أ�سا�س ال�سن �أو النوع �أو اللون �أو �..إلخ)؟
فهل �سنمتثل لرغبة العميل ونبحث له عن متطوع �آخر ونكون بذلك قد ت�ساحمنا مع معتقدات
و�سلوكيات تتناق�ض مع قيمنا الرا�سخة فيما يتعلق بالتفرقة والتمييز �أم هل �سن�رص على موقفنا ونقف وقفة
حازمة ونرف�ض �إعادة تكليف متطوعنا وبذلك نكون قد �أخفقنا يف ت�أدية ر�سالتنا التي حتتم علينا تقدمي
اخلدمات دون تفرقة �أو متييز؟ وعندما ت�صطدم معتقداتنا الرا�سخة وال�ضاربة بجذورها يف قلب املنظمة
ذاته مع بع�ضها البع�ض ف�إن اخلطوة الأوىل نحو احلل هو االعرتاف ب�أن م�صدر االختالف هو ت�ضارب
القيم .وبعد االعرتاف بامل�شكلة يجب على املنظمة االنخراط يف عملية فرز قيمي -وهي عملية يتم
من خاللها حتديد �أولويات القيم على �أن ت�شكل القيم التي حتتل القمة من حيث الأولوية �أ�سا�سا لو�ضع
ال�سيا�سة .ورغم �أن فكرة تخفي�ض مرتبة و�أهمية �إحدى القيم املركزية لدينا قد تكون حمل ا�شمئزاز ونفور
البع�ض� ،إال �أنه يف حالة ت�صادم القيم الرئي�سية مع بع�ضها البع�ض ف�سيكون من امل�ستحيل امل�ضي قدما دون
حتديد �أولويتها.

السياسات كقواعد
ميكن ا�ستخدام ال�سيا�سات كقواعد لتحديد التوقعات واللوائح والإر�شادات التي حتكم الإجراءات
العملية ،وغالبا ما يكون احلد الفا�صل فيما بني ال�سيا�سات كقواعد وال�سيا�سات ك�أداة لإدارة املخاطر
�ضبابيا مبعنى �أن ال�سيا�سة التي تو�ضع لإزالة �أو احلد من خماطرة معينة قد تبدو كقاعدة ،وكذلك ف�إن
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ال�سيا�سة التي تو�ضع ب�سبب احلاجة �إىل قاعدة لتوجيه �إجراء معني قد ت�سهم يف اخلف�ض من خماطرة معينة
وطريقة حل هذا اال�ضطراب واخللط الظاهري هو �أن تقول لنف�سك ب�سهولة :ال ت�شغل بالك بالفارق
فهذا ال يهم ،فاملهم �أن يتم و�ضع ال�سيا�سات الالزمة �أيا كانت و�إذا كانت بع�ض ال�سيا�سات ت�ؤدي �أكرث
من وظيفة فبها ونعمت!

العالقات الحميمة/الجنسية واالتصال الجنسي
ال يجب على املتطوعني حتت �أي ظروف االنخراط يف �أي �شكل من �أ�شكال العالقات �أو الأن�شطة
اجلن�سية �أو العاطفية ،مبا يف ذلك اللم�س �أو احلميمية اجل�سدية مع املر�ضى .فهذا ال�سلوك غري �أخالقي
وغري الئق يف �آن معا وميثل عدم االمتثال لهذا احلظر مربرا وجيها للف�صل�/إنهاء العقد الفوري.

المتطوعون وخطوط اإلضراب
يف حاالت الإ�رضاب القانوين �أو التوقف عن العمل بناء على مبادرة من االحتادات العمالية فيجب
على املتطوعني عدم تخطي خطوط الإ�رضاب.

أفراد األسرة كمتطوعين
ي�سمح لأفراد �أ�رسة �أي موظف بالتطوع باملنظمة ،ولكن يف حال التحاق �أحد �أفراد �أ�رسة املوظف
باملنظمة كمتطوعني منتظمني فهم عادة ال يو�ضعون يف نف�س الإدارة التي يعمل بها �أفراد الأ�رسة الآخرون
كموظفني �أو حتت �إ�رشافهم املبا�رش (جمعية مني�سوتا التاريخية-والية داكوتا ال�شمالية)

التبديل
يف حال عدم قدرة املتطوع على القيام مب�س�ؤوليات من�صبه ،يتم �إبالغ امل�رشف املبا�رش �أو مدير املوارد
التطوعية بالغياب �أو الق�صور املتوقع قبل حدوثه ب�أطول مدة ممكنه؛ حتى يت�سنى اتخاذ الرتتيبات املنا�سبة
�أو �إيجاد البديل املنا�سب عدلتها تالفي ًا لكاف العجمة علما ب�أن املتطوع لي�س م�س�ؤوال عن �أو خموال
ب�إيجاد �أو تكليف �شخ�ص بديل ب�أداء عمله.
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قبول الهدايا
غالبا ما يتولد لدى العميل �شعور بالعرفان جتاه املتطوع الذي يقدم �إليه اخلدمات .ومن املفهوم
�أن يقوم بع�ض العمالء بتقدمي الهدايا للمتطوع رغبة يف التعبري عن �شكرهم ملن مد لهم يد امل�ساعدة.
ومع ذلك ف�إنه يحظر على املتطوع قبول الهدايا ال�شخ�صية؛ منعا لوقوع �أي ا�ستغالل �-سواء فعلي ًا �أو
مت�صوراً -للعمالء و�/أو �أ�رسهم ومقدمي الرعاية لهم ،وكذلك حماية ل�سمعة املنظمة ومتطوعيها من تهم
املحاباة �أو الك�سب ال�شخ�صي؛ ولذلك ال يجب على املتطوع قبول �أي هدايا �شخ�صية من العمالء و/
�أو �أ�رسهم ومقدمي الرعاية لهم وعليه �أن يقوم برف�ض قبول تلك الهدايا باحرتام ولباقة متعلال�-إن دعت
احلاجة-بهذه ال�سيا�سة ك�سبب لذلك الرف�ض.

المعامالت المالية مع العمالء
يحظر على املتطوع الدخول يف �أي معامالت مالية مع العمالء و�/أو �أ�رسهم ومقدمي الرعاية لهم،
�سواء بالإقرا�ض �أو االقرتا�ض ،ويف حال كان العميل يف حاجة ما�سه للمال فيتم �إخطار مدير املوارد
التطوعية ليقوم ب�إحالة العميل جلهات اخلدمة املجتمعية املنا�سبة

معدات السالمة
يجب على املتطوعني االمتثال لكافة لوائح ال�سالمة ،ويحظر متاما عليهم تفكيك �أو تعطيل �أي
�إجراءات لل�سالمة مثل� :أجهزة �إنذار الدخان واملكابح ذات ال�سال�سل و�سياجات املنا�شري وما �إىل ذلك.
كما يجب على املتطوعني ارتداء كافة معدات ال�سالمة مبا يف ذلك :اخلوذات والأحذية ذات املقدمة
الفوالذية واملعدات الواقية للعينني والأذنني ومعدات التنف�س ،علما ب�أن عدم قيام املتطوع باال�ستخدام
ال�سليم لكافة معدات ال�سالمة �أو باالمتثال الكامل للوائح املتعلقة بال�سالمة ،قد يكون مربرا كافيا التخاذ
�إجراءات جزائية قد ت�صل �إىل الف�صل.
ولتحديد ال�سيا�سات املطلوبة من هذا النوع يتعني على مدير املوارد التطوعية مراجعة القواعد
القائمة �سواء املكتوبة �أو غري املكتوبة وكذلك مراجعة ال�سجالت ال�سابقة كاملذكرات والتو�صيفات
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الوظيفية للمتطوعني والوثائق املتعلقة مبراجعة �أداء املتطوعني؛ ليتعرف على القواعد والتوجيهات التي
مت �إ�صدارها ،وكذلك يتعني عليه الأخذ يف االعتبار بالن�صائح والتوجيهات ال�صادرة �شفهيا للمتطوعني
ومل يتم تدوينها مطلقا ولكنها "تعك�س مع ذلك �أ�سلوب عملنا هنا" كما يتعني عليه مراجعة ال�سيا�سات
املتعلقة باملوظفني ولوائح ال�صحية وال�سالمة وتقارير احلوادث (لتحديد الأخطاء التي وقعت يف املا�ضي)

السياسات كأداة لتحسين البرنامج التطوعي
�أحيانا قد يكون من املفيد رفع �سقف توقع ما� ،أو ترقية بروتكول �أو معيار معني �إىل م�ستوى ال�سيا�سة؛
لإ�ضفاء املزيد من احلجية والأهمية عليه .وهذه تقنية مفيدة عندما يكون ن�شاط معني مهما ،ولكن ال
ينظر �إليه باعتباره مهما �أو م�ستحقا لالهتمام من قبل �أولئك الذين يتوقع امتثالهم �إليه ،و�صحيفة الدوام
اليومي هي خري مثال على ذلك.
ويتعني على املتطوعني ت�سليم �سجالت الن�شاط اخلا�صة بهم �إىل مدير املوارد التطوعية خالل خم�سة
�أيام عمل قبل نهاية ال�شهر.
و�أحيانا �أخرى ميكن ا�ستخدام ال�سيا�سات ل�ضمان �سري برنامج ما ب�سال�سة �أو لتح�سني فعالية برنامج
�أو خدمة ،فمثال :هذه ال�سيا�سة املتعلقة مبا هو متوقع من املتطوعني �ستعزز من جودة اخلدمة املقدمة.
و ُيتوقع من املتطوعني العمل يف �إطار املحددات واملعايري اخلا�صة بوظيفتهم التطوعية طوال مدة خدمتهم
كمتطوعني لدى املنظمة .ومع ذلك ف�إن االت�صال املنتظم بالعمالء قد ي�سمح للمتطوعني مبالحظة �أمور هامة
فيما يتعلق بالتغريات التي قد تطر أ� على �صحة ورفاهة العمالء .لذلك فاملتطوعون مطالبون مبوجب �سيا�سة
املنظمة ب�إخطار مدير املوارد التطوعية بتلك املالحظات؛ لكي يت�سنى له اتخاذ الإجراء املنا�سب.
كما �أن هذه ال�سيا�سة املتعلقة بقوائم االنتظار تلزم املنظمة باال�ستجابة ال�رسيعة وتقلل من احتمال
فقدان املتطوعني خالل الفرتة فيما بني تعبريهم عن االهتمام باالنخراط التطوعي وانخراطهم الفعلي.

قائمة االنتظار
نظرا لأن املتطوعني املحتملني يرغبون منطيا يف بدء الن�شاط التطوعي ب�أ�رسع وقت ممكن ،ف�إن______
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(ا�سم املنظمة) حتاول تفعيل املتطوعني ب�رسعة من خالل الإدخال امل�ستمر وال حتتفظ بقوائم انتظار
ب�أ�سماء املتطوعني املحتملني ،ما مل تكن فر�ص التطوع غري متوفرة ب�شكل فوري� ،أو مل يكن التدريب
الأويل للمتطوعني متاحا ب�شكل �رسيع .ويف حال �أ�صبحت قوائم االنتظار �أطول من الالزم فنحن نبذل
كل جهد ممكن مل�ساعدة التطوعني يف العثور على مواقع تطوعية بديلة يف املجتمع ،وهذا �أف�ضل من
فقدانهم االهتمام بالعمل التطوعي �إىل الأبد.
ومع ذلك ف�إن تطبيق �سيا�سة حول ت�شغيل برنامج ما ،ال ي�ضمن االمتثال بالت�أكيد ولكن �إبراز ثقل
�أو �أهمية توقع ما من خالل �صياغة �سيا�سة حوله قد يكون �أمرا مفيدا ،كما �سيوفر �أ�سا�سا لإبراز تبعات
عدم االمتثال.

قبول اإلشراف

يوافق املتطوعون لدى قبولهم االنخراط يف اخلدمة التطوعية على القبول الطوعي للإ�رشاف والدعم
من قبل موظفني خم�ص�صني لهذه املهمة الإ�رشافية .وي�شكل عدم قبول �أو رف�ض املتطوع للإ�رشاف و/
�أو للأخذ بتوجيه امل�رشف يف �أدائه لعمله التطوعي مربرا وجيها التخاذ �إجراءات جزائية قد ت�صل �إىل
الف�صل.
ولتحديد ال�سيا�سات املطلوبة من هذا النوع فيتعني على مدير �إدارة املوارد التطوعية حتديد �أوجه
الربنامج التطوعي التي تفتقر للكفاءة �أو الفعالية املرغوبة وهنا قد يكون و�ضع �سيا�سة �أمرا مفيدا.

المساواة أم النخبوية؟ السياسة المتعلقة بمتطوعي الخدمة المباشرة
والمتطوعين اإلداريين:
يف املنظمات التي تو�ضع فيها ال�سيا�سات لتوجيه االنخراط التطوعي �ستجد �أنه نادرا ما تنطبق تلك
ال�سيا�سات ب�شكل مت�ساوي على كل من متطوعي اخلدمة املبا�رشة واملتطوعني الإداريني (جمل�س الإدارة،
اللجان ،اللجان اال�ست�شارية) .فمثلما يرف�ض العديد من �أع�ضاء جمال�س الإدارة اعتبار �أنف�سهم متطوعني
(فهل يعتربون تلك ال�صفة ال تليق بهم؟) فغالبا ما يعتقد �أع�ضاء جمال�س الإدارة �أنف�سهم خارق نطاق
(فوق م�ستوى؟) ال�سيا�سات املو�ضوعة لتنظيم العمل التطوعي .وهذا النوع من النخبوية ثنائية امل�ستوى
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يف �صفوف املتطوعني قد جعل املتطوعني الإداريني خارج ال�سيطرة واحلماية التي تقدمها برامج �إدارة
املخاطر وو�ضع ال�سيا�سات وهو �أمر له تبعاته اخلطرية .وما علينا �إال �أن ننظر �إىل الأمثلة التالية:
نادرا ما يخ�ضع �أع�ضاء جمل�س الإدارة لعمليات الفرز كما �إن الإجراءات املتعلقة بتقدمي طلبات
التوظيف الر�سمية واملقابلة ال�شخ�صية ال ت�رسي عليهم �إال نادرا
نادرا ما يكون فح�ص املراجع الوظيفية املقدمة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة مطلوبا حتى بالن�سبة لأع�ضاء جمل�س
الإدارة الذين �ست�سند �إليهم م�س�ؤوليات مالية مهمة ك�أمناء لل�صندوق �أو مراقبني ماليني على �سبيل املثال.
نادرا ما يخ�ضع انخراط �أع�ضاء جمل�س الإدارة للمراقبة حتى لو كانت ت�رصفاتهم وقراراتهم هي الأكرث
�أهمية وت�أثريا يف املنظمة
نادرا ما يخ�ضع �أع�ضاء جمل�س الإدارة لإجراءات ت�أديبية �أو يتعر�ضون للف�صل حتى مع وجود مربر
وا�ضح لذلك.
ولذلك فنحن نو�صي ب�أن يكون نطاق ال�سيا�سات املو�ضوعة للربامج التطوعية �شامال لكافة املتطوعني
ب�شكل مت�ساوي على �أن يتم حتديد وتربير اال�ستثناءات ب�شكل وا�ضح.

عملية وضع السياسات
تختلف الطريقة التي تتم بها �صياغة ومراجعة وتنقيح واعتماد وتطبيق ال�سيا�سات ب�شكل كبري من
منظمة �إىل �أخرى .ففي بع�ض املنظمات ي�شمل تفوي�ض جمل�س الإدارة كل ما ميت ولو من بعيد لل�سيا�سة
ويف منظمات �أخرى يجوز للمدير التنفيذي (الرئي�س التنفيذي �أو الرئي�س الت�شغيلي �أو غري ذلك من
كبار املوظفني) �أن يجعل من �صياغة ال�سيا�سات التي �ستقدم �إىل املجل�س العتمادها �ضمن م�س�ؤولياته
اخلا�صة .وهناك �أي�ضا منظمات لديها جلنة لل�سيا�سات التنظيمية تقوم بالإ�رشاف على كافة امل�سائل املتعلقة
بال�سيا�سات يف املنظمة ،وهناك منظمات �أخرى كذلك يرحب فيها كبار الإداريني (�سواء العاملني
ب�أجر �أو بدون) بالأبحاث وامل�شورة والر�أي وم�سودات ال�سيا�سات من جانب املوظفني املوجودين
على اخلطوط الأمامية فيما يتعلق بال�سيا�سات الوا�سعة من حيث نطاق التطبيق ،فيما ي�سمحون ملوظفي
الإدارات �أنف�سهم بو�ضع وتطبيق ال�سيا�سات املحددة �أو ال�سيا�سات حمدودة النطاق .ورغم �أن �أي ًا من
تلك النظم امل�ستخدمة يف و�ضع ال�سيا�سات لي�س خط�أ �أو �صواب ًا يف حد ذاته فالأف�ضل هو على الأرجح
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�أن تقوم املنظمة برت�سيخ ثقافة داخلية ترحب بالإخطار بوجود حاجة �إىل و�ضع �أو مراجعة �أو تنقيح
�سيا�سة ما من قبل كافة العاملني باملنظمة �سواء ب�أجر �أو بدون ،فلي�س من املفيد �أن ي�شعر املتطوعون ب�أن
و�ضع ال�سيا�سات "خارج نطاق" �إمكانياتهم �أو �أنهم "�أقل" من �أن يقوموا بذلك .فالقائمون الفعليون
بالعمل هم منطقيا الأقدر على حتديد املخاطر و�إدراك احلاجة للتح�سينات �أو لو�ضع قواعد �أو �إجراءات
�إ�ضافية للحماية.

دور مدير إدارة الموارد التطوعية
من املهم �أن يقوم مدير �إدارة املوارد التطوعية بتحديد كيفية و�ضع ال�سيا�سات يف منظمته .وهكذا
يكون املدير قادرا على حتديد الدور الذي �سيلعبه يف و�ضع ال�سيا�سة .وال جدال مع ذلك يف �أن مدير �إدارة
املوارد التطوعية هو امل�س�ؤول الأول عن حتديد الق�ضايا ال�سيا�سية املتعلقة بانخراط املتطوعني ولفت نظر
كبار املوظفني والإداريني لها ،بل �إنه من غري الأخالقي من جانب مدير املوارد التطوعية –وذلك على �أقل
تقدير� -أال يبلغ عن املخاطر والأخطار� ،أو �أال يتخذ كل الإجراءات املمكنة ل�ضمان �سالمة ورفاهة املتطوعني
واحلقيقة �أن الأغلبية ال�ساحقة-مع ا�ستثناءات قليلة-من كبار الإداريني -العاملني ب�أجر وبدون
�أجر على حد �سواء-ال يعلمون �إال �أقل القليل عن تفا�صيل وتعقيدات ونطاق الأعمال التطوعية داخل
منظماتهم ذاتها ،وهو ما يزيد من �صعوبة اجتذاب اهتمام كبار الإداريني .ولأن ذلك �أدعى لقيام مدير
�إدارة املوارد التطوعية ب�أخذ زمام املبادرة يف و�ضع ال�سيا�سة املنظمة للربامج التطوعية ،وهي عملية
تنطوي على قدر كبري من الوعي فيما يتعلق ب�أهمية وحقيقة �أبعاد العمل التطوعي ،وغالبا ما حتفز الإ�شارة
�إىل امل�س�ؤولية القانونية الفردية واجلماعية �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املوظفني على الإ�صغاء باهتمام �أكرب
ملقرتحات مدير �إدارة ال�ش�ؤون التطوعية

اطلب المساعدة
مع تنامي حجم الربامج التطوعية وتزايد املخاطر وامل�س�ؤوليات القانونية املحتملة ،ومع انخراط
املتطوعني يف �أعمال ذات طبيعة فنية متزايدة �أ�صبح على مديري �إدارة املوارد التطوعية الإ�رشاف على
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�أعمال تطوعية على درجة مت�صاعدة من التعقيد .كما �أن ما يحدث من تغريات ومنو خارج �إدارة
املتطوعني تخلق متطلبات �إ�ضافية كذلك.
ومن غري املعقول �أن نتوقع من فرد واحد �أن يكون خبريا بكافة املجاالت التي ينخرط فيها املتطوعون،
وخا�صة يف املنظمات الكربى ذات الربامج التطوعية الكبرية واملتنوعة ،حيث ينخرط املتطوعون يف
�أعمال تطوعية يف بيئات وحتى يف بلد خمتلفة؛ ولهذا فقد يتطلب و�ضع ال�سيا�سات املنظمة للربامج
التطوعية مهارات وخربات يف جمموعة وا�سعة من املجاالت مبا يف ذلك:
�إدارة املوارد الب�رشية
قانون العمل
قانون العقود
الت�رشيعات املتعلقة بحقوق الإن�سان
�إدارة املخاطر
الإح�صائيات
الت�أمني
�إدارة املعلومات
اال�ستخراج العاجل
ال�سيا�سات والثقافات العاملية
الريا�ضات املختلفة
جمع التربعات
التخطيط
ال�صحة وال�سالمة املهنية
حتليل النظم
امل�س�ؤولية القانونية
املحا�سبة
التعليم والتدريب
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كم عدد مديري �إدارات املوارد التطوعية الذين يعملون يف جمال الرعاية ال�صحية لديهم معرفة
كافية بالأمرا�ض املعدية واالحتياطات العامة التي يجب اتخاذها عند ر�سم ال�سيا�سات والإجراءات
املتعلقة بهذا املو�ضوع؟ رغم �أن كل الربامج التطوعية تقريبا التي يت�صل املتطوعون يف �إطارها ات�صاال
مبا�رشا باجلمهور يتطلب تلك ال�سيا�سات على الأرجح .وكم عدد مديري �إدارات املوارد التطوعية الذين
ميتلكون املعرفة الكافية عن امل�س�ؤولية القانونية والت�أمني مبا ي�ضمن �أق�صى قدر من التغطية واحلماية؟
ال يجب �أن يتوقع �أحد �أو يتوقع منه �أن يكون على قدر كاف من املعرفة بحيث ي�ستطيع ر�سم
كافة ال�سيا�سات مبفرده .ولذلك فطلب امل�ساعد �أمر �رضوري وهناك �أ�شخا�ص من كافة جماالت احلياة
م�ستعدون ب�صفة عامة للتطوع يف منا�صب ق�صرية الأجل كم�ست�شارين خرييني .وما عليك �إال �أن تطلب
منهم �إعداد م�سودة لل�سيا�سة املطلوبة� ،أو �أن يتعاونوا معك و�/أو مع ممثلي املنظمة الآخرين لو�ضع م�سودة
ال�سيا�سة� ،أو مراجعة �أو تنقيح امل�سودة القائمة .ولكن رغم �أن مديري �إدارات املوارد التطوعية خرباء يف
ا�ستقطاب املتطوعني �إال �أنهم قلما يفكرون يف ا�ستقطاب متطوعني مل�ساعدتهم يف �أداء عملهم.

كيفية رسم سياسات البرامج التطوعية
ر�سم ال�سيا�سات قد يبدو معقدا ب�شكل خادع .فهو يتطلب حتديد عدد كبري من املوا�ضيع التي
ت�ستلزم و�ضع �سيا�سات .كما ي�ستلزم امتالك مهارات �صياغة فوق العادة متزج فيما بني علم التعبري
الدقيق عن املق�صود وبني فن ا�ستخدام النربة والأ�سلوب املنا�سبني .ولرمبا ال تكون دقة املعنى �أكرث �أهمية.
والفحوى العامة للوثيقة �أكرث ح�سما يف حتديد جناح اجلهد املبذول منه يف جمال و�ضع ال�سيا�سات .ف�إدارة
ال�سيا�سات ب�صفة م�ستمرة  -ب�إدخال التعديالت على ال�سيا�سات القائمة والتعرف امل�ستمر على امل�شاكل
النا�شئة -تتطلب التزاما وكذلك ف�إن خلق املناخ التي ميكن فيه و�ضع �سيا�سات ت�شجع على االمتثال
الطوعي ،وت�ضمن التوا�صل الوا�ضح واملراقبة امل�ستمرة واال�ستجابة ال�رسيعة ملواجهة عدم االمتثال ،هي
جميعا جزئيات بالغة الأهمية من عملية و�ضع ال�سيا�سة.
ويتناول هذا الق�سم ر�سم ال�سيا�سات ويناق�ش املقاربة الهيكلية ال�شاملة املتعلقة بر�سم ال�سيا�سة ويقدم
ن�صائح تو�ضيحية للممار�سات الفعالة فيما يتعلق بر�سم ال�سيا�سات.
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هيكل السياسات
�إن الكيفية التي تتم بها الهيكلة املادية/الفعلية لل�سيا�سات م�س�ألة بالغة التنوع .فح�سب �إحدى
املقاربات يكتفى ب�إعداد بيان ال�سيا�سة مع و�ضع الإجراءات (املناظر) ح�سب االقت�ضاء .وعلى النقي�ض
متاما فهناك مقاربة �أخرى تنظر �إىل ال�سيا�سات باعتبارها �أعمال �إبداعية متتعدة الأجزاء ت�شمل :متهيدات
وخليات وبيانات قيمية وتو�ضيحات لنطاق العمل وتعريفات مت�ضمنة وجمموعة وا�سعة من �آليات التتبع
واملراقبة وحتديد للجهات املنوطة باالعتماد والتنفيذ والإطارات الزمنية والتنقيحات.
وكما هو احلال يف كثري من الأمور املتعلقة بال�سيا�سات فال توجد هياكل مثالية ت�صلح لكافة الظروف.
وعموما يجب �أن يكون �أ�سلوب �صياغة ال�سيا�سات املتعلقة بانخراط املتطوعني موازيا ومتوافقا يف معظم
�سبب وجي ٌه لالختالف فيما
احلاالت مع �أ�سلوب وهيكل ال�سيا�سات الأخرى للمنظمة ،ما مل يكن هناك ٌ
بينهما .وتعتمد درجة تعقيد هيكل ال�سيا�سات على جمموعة وا�سعة من املتغريات ت�شمل ما يلي:
الثقافة العامة للمنظمة ككل (هل هي بريوقراطية �أم قطعية �أم حترميية؟)
مدى ات�ساع الربنامج التطوعي
مدى املخاطرة والتعقيد الذين ينطوي عليهما عمل املتطوعني
طبيعة �أدوار املتطوعني
درجة تعقيد نظام �إدارة املتطوعني ككل (وهو نظام اعتربه �أحد املن�سقني �أ�شبه بنموذج تفعيل تطوعي
ال مركزي مدعوم من املوظفني ومتعدد امل�ستويات والإدارات واملواقع.
والقاعدة العامة التي يجب العمل بها هنا تق�ضي ب�أن تكون املقاربة امل�ستخدمة يف و�ضع ال�سيا�سات
منا�سبة للمجال
وفيما يلي نبذة عن جمموعة متنوعة من العنا�رص الهيكلية لل�سيا�سة ولكن ال يلزم بال�رضورة �أن تتواجد
كافة تلك العنا�رص جمتمعة يف كل املنظمات �أو يف كل ال�سيا�سات ،وعليك فقط �أن تختار فقط تلك
العنا�رص التي توافق ثقافة منظمتك وتت�سم باملنطقية وت�شكل قيمة م�ضافة لبيئتك.

333

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح

السياق :الخلفية/التمهيد/بيان المشكلة/بيان االلتزام
هذا العن�رص هو الذي يحدد ال�سياق ملو�ضوع ال�سيا�سة وقد يكون بيان امل�شكلة هو ما تنبثق منه
ال�سيا�سة وقد ي�شمل املعلومات اخللفية �أو ال�سياق ال�رضوري لفهم امل�شكلة التي تتناولها ال�سيا�سة ب�شكل
كامل .وقد تنبثق ال�سيا�سة من الإجابة على �س�ؤال "ملاذا هذه ال�سيا�سة بالذات؟" وقد تكون القيم التنظيمية
هي التي ت�شكل ال�سيا�سة و�إليكم ب�ضع �أمثلة للأق�سام املتعلقة بال�سياق:

تمهيد للسياسة المتعلقة بتوزيع العمل فيما بين المتطوعين والموظفين
بمركز للمتطوعين
قد يلحق ال�رضر بالربامج التطوعية واالنخراط التطوعي واملتطوعني ويتم ا�ستغالل روح التطوع
ذاتها من خالل ن�رش املتطوعني لأداء �أدوار يجب �أن يقوم بها املوظفون العاملون ب�أجر (قد حتظر ال�سيا�سة
مثال على مركز املتطوعني �إحالة املتطوعني املحتملني �إىل منظمات �سبق لها ف�صل موظفني و�إحالل
متطوعني حملهم).

خلفية لسياسة متعلقة بمحل عمل يتسم باالحترام المتبادل
مدينة كاجلاري الكندية ملتزمة بخلق و�ضمان ا�ستمرارية بيئة عمل تتميز باحليوية وال�صحية
وال�سالمة والرعاية وحتقيقا لذلك يجب �أن يعامل الأ�شخا�ص كافة باحرتام و�أمانة و�أن حتفظ كرامتهم
ولن يتم الت�سامح مع �أي �سلوكيات و�/أو مواقف تتناق�ض مع �أ�سلوب املعاملة ال�سابق الذكر .وتقر املدينة
ب�أن ال�رصاعات واالختالفات وال�سلوكيات غري الالئقة واردة احلدوث ،ومع ذلك فنحن نتوقع �أن يتم
حل مثل هذه امل�شكالت ب�شكل ي�سهم يف خلق بيئة عمل �صحية ومنتجة .وتتعهد مدينة كاجلاري
باال�ستجابة ال�رسيعة لأي �شكاوى تتعلق بال�سلوكيات غري الالئقة مبحل العمل ،وب�أن يتم حل امل�شكالت
ب�رسعة وو�ضوح و�أمانة مع املراعاة الواجبة للخ�صو�صية وال�رسية (.)City of Calgary, 2005
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تمهيد لسياسة الفرز المكثف في منظمة بها العديد من مناصب الثقة
عملية فرز املتطوعني هي عن�رص بالغ الأهمية من عنا�رص كل من �إدارة املوارد التطوعية و�إدارة
املخاطر .ونحن ن�سعى جاهدين للحفاظ على �سالمة و�إنتاجية حمل العمل من خالل اال�ستعانة مبتطوعني
�أمناء وموثوقني وم�ؤهلني وميكن االعتماد عليهم واالطمئنان �إىل �أنهم لن ي�شكلوا خطرا �أو يلحقوا �رضرا
ب�أنف�سهم �أو بغريهم �أو ب�سمعة املنظمة ككل.

سياق سياسة متعلقة بامتثال المتطوعين
يجب على كل رب عمل و�/أو مقدم خدمة يتحلى بامل�س�ؤولية القيام مبوازنة فيما بني التزامه باحرتام
كرامة وحقوق وراحة موظفيه وعمالئه من ناحية ،وبني التزامه الأخالقي والقانوين الذي يق�ضي بتقدمي
خدمات تراعي ال�سالمة والكفاءة مبا يحقق ر�سالة املنظمة من ناحية �أخرى .و�أحيانا يكون الوفاء بكال
مت�ساو �أمرا بالغ ال�صعوبة .ولذلك يجب اتخاذ قرارات ال تقل �صعوبة كما يف احلالة
االلتزامني ب�شكل
ٍ
التي يتخطى اهتمام ودافع وح�سن نية املتطوع حدود الدور املحدد كمتطوع �أو عندما تكون للعمالء
احتياجات م�رشوعة ولكنها تقع خارج نطاق تفوي�ض خدمات املنظمة.

بيان القيم التي تشكل أساس سياسة تدريب المتطوعين
تدريب املتطوعني هو عن�رص �أ�سا�سي من العنا�رص الالزمة لتقدمي اخلدمة الفعالة و�إ�شباع املتطوع
و�إدارة املخاطر على م�ستوى املنظمة ككل .ونحن ن�ؤمن ب�أن لكل من املنظمة ومتطوعيها احلق يف
�ضمان تدريب ي�ؤدي لأداء مر�ضي من جانب املتطوعني.

الغرض
بيان الغر�ض �أكرث حتديدا  -ولو بدرجة طفيفة -من بيان ال�سياق ويتحدث عما تهدف ال�سيا�سة �إىل
حتقيقه .فمثال فيما يتعلق بالفقرة املقتطفة من �سيا�سة مدينة "كاجلاري" اخلا�صة ب�ضمان االحرتام يف حمل
العمل التي �أ�رشنا �إليها فيما �سبق ميكن �أن نعرب عن غر�ض ال�سيا�سة كما يلي:
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الغرض :سياسة ضمان االحترام في محل العمل
خلق و�ضمان ا�ستمرارية بيئة عمل قوامها االحرتام ومراعاة ال�سالمة بالن�سبة جلميع العاملني والعمالء
واجلماهري املت�صلة بعملياتنا وخدماتنا.
و�أن يتم اتخاذ الإجراء املنا�سب وال�رسيع للتعامل مع كافة املخاوف وال�شواغل وال�شكاوى املتعلقة
ب�أي �سلوكيات تت�سم بعدم االحرتام يف حمل العمل.
�أما بيان الغر�ض يف �سياق �سيا�سة امتثال املتطوعني الواردة �أعاله فيمكن �أن تكون كما يلي:
الغر�ض من وجود هذه ال�سيا�سة املتعلقة باالمتثال هو �ضمان حتقيق ر�سالة املنظمة واحرتام قيم
املنظمة وتقدمي اخلدمات ب�أق�صى قدر من الفعالية ،و�إدارة املخاطر وكفاءة العمليات واجلدوى التكلفية
وحمدودية التعر�ض للم�س�ؤولية القانونية.

السياسة
هذا هو بيان ال�سيا�سة الفعلي (بكل عنا�رصه مثل القواعد والتوقعات وال�سلوكيات واملحظورات..
�إلخ) .ويف حالة ا�شتماله على �أي �أو كل من العنا�رص ال�سابقة الذكر �سيكون بيان ال�سيا�سة موجزا جدا
ومركزا متاما .وهناك خيار �آخر ويتمثل يف �إدخال بع�ض النقاط ال�سابقة (مثل ال�سياق والقيم �..إلخ) يف
بيان ال�سيا�سة ذاته .و�إليكم ب�ضع �أمثلة لبيانات ال�سيا�سة املبا�رشة ،وهي تتناول موا�ضيع ي�سرية ال حتتاج
للكثري من التزويق.

استقالة المتطوع
يجوز للمتطوع اال�ستقالة من خدمته التطوعية يف �أي وقت على �أن يقدم املتطوع الذي يعتزم
اال�ستقالة �إنذارا م�سبقا قبل تاريخ اال�ستقالة ب�أطول مدة ممكنة� ،إىل جانب تقدمي �سبب اتخاذه ذلك القرار.

االحترام البيئي
يجب �أن ت�سعى كافة الأن�شطة التطوعية لتبني ممار�سات حتافظ على الطاقة وتقلل من التلوث
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واالعتماد على املوارد الطبيعية (مثل الوقود والكهرباء واملياه) .وعلى املتطوعني والربامج التي يعملون
يف �إطارها ال�سعي ل�صياغة ممار�سات تت�سم بامل�س�ؤولية االجتماعية ،مع الرتكيز على تخفي�ض ا�ستهالك
املواد واخلدمات و�إعادة ا�ستخدامها وتدويرها كلما �أمكن ذلك.

الوقت االنفرادي
يتعني على املتطوعني �أن يتجنب -كلما �أمكن ذلك -ق�ضاء وقت انفرادي يف �إطار من اخل�صو�صية
مع امل�شاركني ال�شبان يف الربنامج التطوعي ،ويتعني على املتطوعني بدال من ذلك اتخاذ خلق ترتيبات
بديلة كاللقاء يف �أماكن عامة �أو يف ح�ضور �أ�شخا�ص بالغني �آخرين �أو االجتماع بامل�شاركني ال�شبان يف
جمموعات ولي�س فرادى.

سلطة الفرز
تتخذ القرارات املتعلقة بالفرز والقبول من قبل ال�شخ�ص املخول فقط وهو عادة مدير �إدارة املوارد
التطوعية.

أمثلة
تبعا لدرجة تعقيد املو�ضوع الذي تتناوله ال�سيا�سة واحتمال �إ�ساءة فهمه �أو اجلهل به فيجوز �أن
تت�ضمن ال�سيا�سات �أمثلة تو�ضح بدقة مق�صد ال�سيا�سة .وقد يكون ذلك مفيدا بوجه خا�ص عندما تتعلق
ال�سيا�سة بال�سلوكيات� ،أو ت�ستلزم تغيريا يف املواقف �أو الأداء بعيدا عن املمار�سات املقبولة وال�شائعة التي
كانت قائمة قبل تطبيق ال�سيا�سة املعنية.
فعلى �سبيل املثال جند �أن �سيا�سة مدينة كاجلاري اخلا�صة ب�ضمان االحرتام يف حمل العمل ()2005
تقدم �أمثلة لل�سلوكيات الالئقة وال�سلوكيات غري الالئقة يف حمل العمل.
وكذلك فغالبا ما ت�شمل ال�سيا�سات املتعلقة بالإجراءات الت�أديبية والف�صل �أمثلة متنوعة للتجاوزات
التي ت�ستوجب توقيع �إجراءات ت�أديبية قد ت�صل �إىل الف�صل وقد �أوردنا قائمة جزئية للتو�ضيح تاليا.
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أسباب /دواعي اتخاذ اإلجراءات التأديبية بما في ذلك الفصل
فيما يلي قائمة منوذجية للأ�سباب املحتملة للف�صل ،وهي قائمة بغر�ض التو�ضيح فقط ولي�ست كاملة
�أو �شاملة ،مع العلم �أن املواقف الفردية تختلف من موقف لآخر .ويكون للم�رشف �أو ملدير �إدارة املوارد
التطوعية ال�سلطة التقديرية عند اتخاذ كافة القرارات املتعلقة بالف�صل املحتمل لأي متطوع:
�إحلاق ال�رضر بالعمالء �أو الزمالء �أو غريهم �أو �إ�ساءة معاملتهم �أو التحر�ش بهم.
�إ�ساءة ال�سلوك اجل�سيمة.
�إ�ساءة التقدير التي قد تقو�ض ثقة املنظمة باملتطوع �أو ت�سبب ال�رضر للآخرين �أو تقلل من ثقة اجلمهور
باملنظمة.
الع�صيان مبا يف ذلك عدم �أداء �أو عدم الرغبة يف �أداء مهام املن�صب التطوعي.
رف�ض املتطوع �أو عدم رغبته يف قبول التوجيه من الطاقم الإ�رشايف املخول.
كون املتطوع حتت ت�أثري الكحوليات �أو املخدرات �أثناء قيامه مبهامه التطوعية �أو متثيله للمنظمة.
عدم الأمانة وال�رسقة وغري ذلك من الأعمال غري القانونية.
�سحب/بطالن الرخ�صة �أو ال�شهادة املطلوبة لأداء املهام املكلف بها املتطوع.
حتذير :يراعى االمتناع عن ت�صوير �أي قائمة منوذجية �أو تو�ضيحية للمحظورات باعتبارها كاملة �أو �شاملة،
ف�سيجد املتطوع املخالف حتما طريقة الرتكاب خمالفة مل ت�شتمل عليها القائمة؛ لكونها بالغة الو�ضوح �أو بعيدة
االحتمال وفيما يلي جزء من �سيا�سة متعلقة بالتنمر وت�شمل �أمثلة لل�سلوك املتنمر:

التنمر
ي�شمل التنمر ما يلي:
ال�سباب واملعايرة اللفظية والنميمة والتحقري.
اال�ستبعاد من جمموعة الأقران.
التهديد والتخويف.
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االبتزاز �أو �رسقة الأموال �أو املمتلكات.
العنف واالعتداء اجل�سدي.
وبغ�ض النظر عن كيفية تعريفه فالتنمر هو حتر�ش.

اإلجراءات
تورد الإجراءات كيفية تطبيق ال�سيا�سة كاخلطوات والعمليات والأعمال املطلوبة لتطبيق ال�سيا�سة،
ولكن فيما ال تنطوي جميع ال�سيا�سات بال�رضورة على �إجراءات� .إال �أن معظم الإجراءات البد �أن
ي�سبقها بيان لل�سيا�سة وقد تكون بع�ض الإجراءات عبارة عن خطوات �أحادية مثل �أين ومتى وكيف ميكن
للمتطوعني ت�سليم �صحيفة دوامهم؟ فيما تكون �إجراءات �أخرى معقدة ومتعددة العنا�رص ومتعددة الأطر
الزمنية كالإجراءات التي تنطوي عليها عملية فرز املر�شحني ملنا�صب الثقة �أو الإجراءات الت�صحيحية/
الت�أديبية للمخالفات اجل�سيمة والتي قد ت�صل �إىل الف�صل .ويجب �أن تكون الإجراءات وا�ضحة ومبا�رشة
وعملية ومت�سل�سلة وقابلة للتطبيق الفعال ب�شكل يومي.

النطاق/االستثناءات
ال تنطبق جميع ال�سيا�سات على كافة املتطوعني �أو على املتطوعني يف كافة الربامج التطوعية �أو يف
كافة مواقع العمل .فمثال عمليات انخراط ودعم املتطوعني امل�صممة للتطبيق يف املقر الرئي�سي للمنظمة
قد ال تكون �صاحلة للتطبيق يف �إطار احلرم اجلامعي �أو على املهام التطوعية خارج البالد .فمثال قد يكون
من املنطقي �أن يكون للمنظمة التي تكلف متطوعيها ب�أداء �أعمال التنظيف البيئي �سيا�سة خا�صة بالزي
الالئق ومعدات ال�سالمة (كالقفازات واخلوذات وجزم ال�سالمة) �أثناء وجودهم يف اخلدمة ،ف�إن تلك
ال�سيا�سة كما هو وا�ضح ال ميكن تطبيقها على املتطوعني العاملني بق�سم اال�ستقبال الذين يعملون باملكتب
الأمامي ملقر املنظمة .والدر�س امل�ستفاد هنا هو �أن حتذر من بيانات مثل "على جميع املتطوعني� "..أو
حتى اال�ستخدام ال�شمويل مل�صطلح "املتطوعني" والذي يعني �ضمنا "على جميع املتطوعني" ما مل يكن
هذا هو ما تعنيه بال�ضبط.
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يتعني تعديل ال�سيا�سات وفقا مل�س�ؤوليات كل من�صب .فمثال ال�سيا�سات املتعلقة مبو�ضوعات
مثل :الفرز والتدريب والإ�رشاف يجب �أن ت�صاغ بطريقة ت�سمح ب�إجراء التعديالت وفقا للمتطلبات
واملخاطر املقرتنة بالعمل يف املنا�صب التطوعية املختلفة .فمثال :عملية فرز املتطوعني الذين يعملون يف
منا�صب الثقة يجب �أن تكون متقنة ودقيقة ومكثفة� ،أما عملية فرز املتطوعني الذين �سيعملون يف فعالية
واحدة فقط ،و�سيقومون مبجرد توزيع الكتيبات وتقدمي امل�رشوبات يف حمطات ا�سرتاحة ماراثون جمع
التربعات ،فال حتتاج لذات الدرجة من الإتقان والكثافة.
وباملثل فهناك �سيا�سات تنطبق على انخراط بع�ض املتطوعني كمتطوعي اخلدمة املبا�رشة/اخلطوط
الأمامية ،فيما ي�ستثنى متطوعون �آخرون من تلك ال�سيا�سات �أو املعايري ،فمثال :كافة املتطوعني الذين
ي�شغلون منا�صب ثقة يجب �أن يخ�ضعوا لعملية فرز مكثفة تنطوي على ا�ستيفاء ا�ستمارة طلب توظيف
ومقابلة �شخ�صية وحتقق من الهوية ومراجعة املراجع الوظيفية وفح�ص ال�سجل اجلنائي .ومع ذلك ف�إن
ا�ستقطاب املتطوعني للمنا�صب مبجل�س الإدارة يتجاوز معظم تلك اخلطوات ،ورغم �أن ذلك لي�س
ت�رصفا ح�صيفا من الناحية الأخالقية �أو التنظيمية �أو املالية ف�إنه يحدث دائما.
ولذلك فحيثما ال تنطبق كافة ال�سيا�سات على كافة املتطوعني �أو على كافة املتطوعني ب�شكل مت�ساوي
يكون من ال�رضوري حتديد نطاق ال�سيا�سة وامل�ستثنون منها .وفيما يلي �أمثلة على بيانات نطاق ال�سيا�سة:

نطاق السياسة
تنطبق هذه ال�سيا�سة على كافة الأ�شخا�ص والأماكن التالية:

االستثناء من التدريب
يجوز �إعفاء املتطوعني ممن تلقوا تدريبا مكافئا يف ظروف مماثلة من متطلبات تدريبية معينة.
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االستثناء الرجعي
تنطبق �سيا�سات الفرز اجلديدة اعتبارا من تاريخ �رسيانها ب�شكل مت�ساوي على املتطوعني القائمني،
وبالتايل �سيخ�ضع كافة املتطوعني الذين ي�شغلون حاليا منا�صبا متت زيادة متطلبات الفرز اخلا�صة بها
لكافة �أحكام �سيا�سة الفرز اجلديدة التي تنطبق على منا�صبهم .ويتعني عليهم ا�ستيفاء متطلبات الفرز
اجلديدة خالل �شهر من �رسيان �سيا�سة الفرز اجلديدة .وال تنطبق هذه ال�سيا�سة على املقابالت ال�شخ�صية
وفح�ص املراجع الوظيفية وهما �آليتا الفرز اللتان لن يتعني تطبيقهما على املتطوعني القائمني.

استثناءات من سياسة األسلحة
يحظر على املتطوع حمل �أي �سالح -ينطبق عليه تعريف ال�سالح وفقا للقانون اجلنائي الكندي-
على �شخ�صه �أو داخل ممتلكاته �أو �أمتعته وي�شمل ذلك ما يلي:

االستثناءات
 .1الآثار الثقافية �أو الدينية التي يكفل القانون ملكيتها كال�سيف ال�سيخي مع خ�ضوعها لذات الأحكام
املتعلقة بال�سالمة واملحددة بالقانون.
 .2يجوز منح ا�ستثناءات من هذه ال�سيا�سة من قبل مدير الإدارة لأغرا�ض تعليمية �أو تثقيفية �صادقة مبا
يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�رص الأدوات �أو الكيماويات التي ي�ستخدمها املتطوعون داخل املخترب
�رشيطة اتخاذ كافة احتياطات ال�سالمة املعقولة ووجود ا�سرتاتيجيات فعالة للحد من املخاطر.

المسؤولية
تعني من هو القائم بكل بعد من �أبعاد بيان ال�سيا�سة �أو الإجراء؟ (مثال :من يقوم بالتوا�صل؟ من
يقدم الدعم؟ من يقوم باملراقبة؟ من يقوم بالتحقق؟ من يقوم باملتابعة؟ من يطبق التبعات؟ من يقوم
بالتوثيق؟ �..إلخ)
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تبعات عدم االمتثال
يتم �إبالغ املتطوعني باجلزاءات املطبقة يف حالة عدم االمتثال لل�سيا�سة وهذا الق�سم قد يكون موجزا
وقد يكتفى بعبارة مثل "االمتثال لهذه ال�سيا�سة �إجباري"،
�أو:
"عدم االمتثال لهذه ال�سيا�سة �سي�ؤدي التخاذ �إجراءات ت�أديبية قد ت�صل �إىل الف�صل"،
�أو:
هذه �سيا�سة ال تت�سامح مع املخالفني وعدم االمتثال لها �سي�ؤدي للف�صل الفوري.
هذا الق�سم �أكرث تف�صيال مبا يف ذلك على �سبيل املثال :بيان ملختلف �أنواع الإجراءات الت�أديبية تبعا
لطبيعة املخالفة (فاملخالفة املتعمدة ت�شكل عمال غري قانوين �أما اخلط�أ غري املق�صود فتبعاته �أقل�..إلخ).
كما ميكن �أن حتدد ال�سيا�سة تبعات عدم االمتثال للمرة الأوىل مقارنة بعدم االمتثال املتكرر ،بحيث
تعك�س ا�ستجابة متدرجة للتعامل مع عدم االمتثال .فمثال :خمالفة منخف�ضة امل�ستوى للمرة الأوىل
كح�ضور املتطوع مت�أخرا عن موعد املناوبة ال ت�ستوجب �إال حتذيرا ي�سرياً من امل�رشف� .أما ت�أخر املتطوع
الذي ي�شغل من�صبا بالغ الأهمية حيث الوقت عامل بالغ احل�سا�سية في�ستوجب تدخال �أكرث �شدة حتى لو
كانت املخالفة الأوىل .وكذلك فمن املرجح �أن ت�ؤدي املخالفة املتكررة لذات ال�سيا�سة لتدخالت ت�أديبية
�أكرث �شدة.

التعريفات
قد يكون من ال�رضوري �أن ت�شتمل ال�سيا�سة �أو جمموعة ال�سيا�سات املرتبطة على جمموعة من
التعريفات والتف�سريات تبعا للمو�ضوع .فمثال الق�سم الفرعي املتعلق ب�سيا�سة �إدارة املخاطر يحتاج
لتعريفات وا�ضحة للم�صطلحات القانونية التالية:

واجب الحرص
�إن على ___(ا�سم املنظمة) وموظفيها ومتطوعيها مراعاة واجب احلر�ص جتاه ال�شبان اللذين يتعاملون معهم
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وميكن تعريف "واجب احلر�ص" ب�أنه التزام قانوين باتخاذ كافة الإجراءات املعقولة لرعاية �سالمة
ورفاهة عمالئنا بامل�ستوى �أو املعيار املنا�سب
وفيما يلي �أمثلة �أخرى:

سن الرشد

ي�ؤثر �سن ال�شبان اللذين نعمل معهم على م�ستوى الرعاية املطلوب منا تقدميه .فال�شبان اللذين
مل يبلغوا بعد �سن الر�شد يخ�ضعون ملعايري �أكرث �رصامة من حيث التوجيه والإ�رشاف واملتابعة مقارنة
بامل�ستفيدين الآخرين من رعايتنا.
ف�سن الر�شد ميثل عتبة البلوغ وفقا للت�صور والتعريف القانوين ،مع �رضورة الأخذ يف االعتبار �أن �سن
الر�شد يختلف باختالف حمل التخ�ص�ص الق�ضائي .ولكن بالن�سبة لأغرا�ض هذه املنظمة ف�إن �سن الر�شد
بالن�سبة لل�شبان اللذين يعملون معنا هو �سن الر�شد وفقا للتعريف القانوين يف حمل التخ�ص�ص الق�ضائي
التابع له حمل �إقامة ال�شاب املعتاد.

التنمر
يعرف "التنمر" باعتباره �سلوك عدواين متكرر من قبل �شخ�ص �أو �أكرث يت�سبب يف �إحلاق ال�رضر
اجل�سدي و�/أو النف�سي ب�آخرين.

التتبع
من ال�شائع �أن تقوم املنظمة ب�إدراج معلومات للتتبع �ضمن �أي بيان لل�سيا�سة .فمثال� :أي من املعلومات
املدرجة �أدناه قد يتم ا�شتمالها ببيان ال�سيا�سة:
رقم ال�سيا�سة
عنوان ال�سيا�سة
مبوجب �سلطة...
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مت االعتماد من قبل
تاريخ ال�رسيان
تاريخ(تواريخ) التنقيح
الإدارة
وحدة العمل.
وتواريخ التنقيح ذات �أهمية خا�صة بالن�سبة ملراقبة الإ�صدار.
و�سنقدم عينة للهيكل املحتمل لل�سيا�سة ال�شاملة يف ال�شكل  3 - 7فاحر�ص على تعديل هذه ال�صيغة
لتتوافق مع هيكل و�أعراف منظمتك.

المبادئ السبعة لصياغة السياسات
�سنقدم تاليا املبادئ ال�سبعة ل�صياغة ال�سيا�سات علما ب�أن بع�ضها يتناول هيكل بيانات ال�سيا�سة،
وبع�ضها يتناول امل�سائل النحوية فيما يتعلق البع�ض الآخر بالأ�سلوب والتقدمي وهي مباديء تعمل جمتمعة
لدى التطبيق على جعل ال�سيا�سة �أكرث و�ضوحا وقطعا و�إجبارا ،ويف نف�س الوقت جتعل ال�سيا�سة مقبولة
و�سائغة بدرجة �أكرب.

كن موجزا
الزم الإيجاز مبا ال يخل بالو�ضوح وال�شمولية املطلوبني يف ال�سيا�سة ،وتذكر دائما �أنه كلما كانت
ال�سيا�سة مطولة ودليل ال�سيا�سة �أكرث �سمكا ،كان مو�ضوعها �أكرث �إثارة للرهبة وقراءتها وا�ستخدامها
ب�شكل منتظم �أقل احتماال.

كن واضح ًا
يجب على من يقوم ب�صياغة ال�سيا�سة التزام احلر�ص البالغ يف �صياغتها؛ ل�ضمان تو�صيل ال�سيا�سة
التي ي�ضعها املق�صود منها ب�شكل دقيق وكامل ،وال يفرت�ض �سلفا �أن من �سيقر�ؤون ويطبقون ال�سيا�سة

344

تقييم برنامج موارد المتطوعين ،التحليل والتخطيط

�سيفهمون بال�رضورة املعنى الذي ق�صد بها �أ�صال ،فامل�صطلحات ال�شائعة اال�ستخدام يف املنظمة قد ال
تكون م�ألوفة بالن�سبة للمتطوعني القادمني من خمتلف مناحي احلياة والبالد والثقافات� ،أو الذين تكون
لغتهم الأوىل خمتلفة عن اللغة ال�سائدة باملنظمة ،فمثال :ما هو ال�سلوك الذي ي�شكل حتر�شا؟ كيف يبدو
ال�سلوك التمييزي بال�ضبط؟ ما هو ال�سلوك الذي ميكن و�صفه بالتهديدي �أو العنيف؟ ماذا يعني م�صطلح
دقة املواعيد؟ هل يعني مثال �أال ت�صل بعد موعد احل�ضور املتوقع؟ �أم خالل خم�س دقائق من موعد
احل�ضور املتوقع؟ �أم خالل ن�صف �ساعة من موعد احل�ضور املتوقع؟ �أم �أن حت�رض وح�سب؟ �أم �أن تر�سل
�صديق بدال منك �إذا تغيبت؟
ال�شكل  :3-7قالب ال�سيا�سة
رقم ال�سيا�سة
تاريخ التفعيل

عنوان ال�سيا�سة
تاريخ/تواريخ املراجعة

 .1ال�سياق
 .2الغر�ض
 .3ال�سيا�سة
� .4أمثلة
 .5الإجراءات
 .6النطاق
 .7امل�س�ؤولية
 .8النتائج
 .9التعريفات

اختياري
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جتنب امل�صطلحات الفنية ،وحيثما يكون ا�ستخدامها �رضوريا فاحر�ص على تف�سريها �سواء يف منت
ال�سيا�سة ذاتها �أو يف م�رسد ملحق بها
كن حذرا يف ا�ستخدام االخت�صارات ،فرغم �أنها �شائعة ومفيدة كو�سيلة لالختزال بالن�سبة للعاملني
املخ�رضمني يف املنظمة �إال �أنها منفرة و�إق�صائية بالن�سبة للقادمني اجلدد وغريهم من غري املنخرطني بنف�س
الدرجة يف الأعمال اليومية للمنظمة.
تنطوي �صياغة ال�سيا�سات على مل�سة فنية �إىل جانب القدرة التقنية ومهارة التوا�صل الوا�ضح ،وهي
مواهب ال ميتلكها كل �شخ�ص؛ ولذلك فلو مل تكن �صياغة ال�سيا�سات من مواطن قوتك فيجب �أن
ت�ستعني بخبري فو�ضوح ونربة ال�صياغة مت�ساويان يف الأهمية يف هذا املجال؛ ولذلك ا�ستقطب متطوعا
�سبقت له �صياغة ال�سيا�سات ب�شكل احرتايف ومهني.

استخدم زمن المضارع
ين�صح ب�أن تتم �صياغة ال�سيا�سة بزمن امل�ضارع الب�سيط ومع ذلك فالعديد ممن ي�صيغون ال�سيا�سات
ي�ستخدمون زمن امل�ستقبل كما يف املثال التايل:
�سيقوم املتطوعون باالت�صال باملكتب فور مواجهتهم ملوقف خارج نطاق �سلطتهم �أو قدرتهم �أو
تو�صيفهم الوظيفي
�أما با�ستخدام زمن امل�ضارع الب�سيط فتكتب كما يلي:
يقوم املتطوعون باالت�صال باملكتب فور مواجهتهم ملوقف خارج نطاق �سلطتهم �أو قدرتهم �أو
تو�صيفهم الوظيفي.
فا�ستخدام زمن امل�ضارع يف �صياغة ال�سيا�سات ي�ضفي قوة ملفتة على ال�صياغة ويوحي ب�أهمية
امل�ضمون ،فال�سيا�سات التي ت�صاغ بهذا الأ�سلوب ال ترتك جماال للتف�سري والت�أويل ،وت�شعر املتلقي ب�أن ما
تتطلبه هو الواقع ولنت�أمل الأمثلة التالية التي �صيغت يف زمن امل�ضارع:
يرتدي املتطوعون الزي املنا�سب لظروف وطبيعة مهامهم التطوعية مع احلفاظ على �أعلى املعايري من
حيث املظهر ال�شخ�صي والنظافة العامة والهندام يف جميع الأوقات.

346

تقييم برنامج موارد المتطوعين ،التحليل والتخطيط

يكون املتطوعون على �أعلى م�ستوى من حيث املوثوقية ودقة املواعيد وعند توقعهم التغيب عن
�أي مناوبة جمدولة يتعني عليهم �إبالغ م�رشفيهم قبل التغيب املتوقع ب�أطول فرتة ممكنة بحيث ميكن اتخاذ
الرتتيبات املنا�سبة.
ال يقبل املتطوعون الهدايا من العمالء �أو �أ�رسهم �أو مقدمي الرعاية لهم �أو من �أي مندوبني �آخرين
على �أن يقوموا برف�ض مثل تلك الهدايا باحرتام ولباقة متعللني�-إن لزم الأمر -بهذه ال�سيا�سة ك�سبب
للرف�ض.
ولعل القارئ يالحظ �أن كافة الأمثلة التي وردت يف هذا الف�صل ل�سيا�سات �أ�صلية (ولي�ست مهي�أة
من م�صادر خارجية) قد كتبت بهذه ال�صيغة.
احر�ص على ا�ستخدام نف�س الزمن يف جميع �أجزاء وثيقة ال�سيا�سة مع مراعاة حذف �أي فعل ب�صيغة
امل�ستقبل لدى املراجعة فالكلمات املعربة عن زمن امل�ستقبل وخ�صو�صا «�سوف» كثريا ما تت�سلل �إىل
الوثيقة دون ق�صد.
ومن ال�شائع �أي�ضا �أن جند الكثري من كلمات الوجوب مثل «يجب» و»يتعني» تتخلل بيانات
ال�سيا�سات وهي كلمات يجب �أن تتجنبها.

كن توجيهيا
يجب �أن تو�صل ال�سيا�سات بو�ضوح �إىل النا�س ما هو متوقع منهم ،ورغم �أن املرء لي�أمل �أن يتم
االمتثال الكامل لكافة ال�سيا�سات �إال �أنه من الوا�ضح �أن االمتثال لبع�ض ال�سيا�سات �أهم من االمتثال
ل�سيا�سات �أخرى؛ ولذلك فقد يكون من املالئم ا�ستخدام �ألفاظ قوية و�شديدة الوقع يف بع�ض ال�سيا�سات
�أكرث من البع�ض الآخر وفيما يلي بع�ض ال�سيا�سات التي تكون فيها �صيغة الأمر هي الأن�سب متاما:
ُيحظر على املتطوعني تقدمي �أي طعام �أو �رشاب للمري�ض قبل اجلراحة .وعلى املتطوعني يف كافة
الأوقات الت�رصف ب�شكل ينم عن املعرفة الكاملة مبتطلبات العمل ويتفق مع ما تلقوه من تدريب وميتثل
لكل من مدونة �سلوك املتطوعني وهذه ال�سيا�سات .و�ستبذل املنظمة كل اجلهود املمكنة من خالل
جمموعة متنوعة من الآليات لإبالغ املتطوعني بال�سيا�سات والأحكام الأخرى التي ت�ؤثر على عملهم.
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وتقع على املتطوع مع ذلك م�س�ؤولية ال�سعي للح�صول على الإي�ضاحات الالزمة عند احلاجة حيث �أن
اجلهل ب�أي قاعدة معلنة �أو عدم فهمها ال ي�شكل عذرا مقبوال � -سواء من الناحية القانونية �أو الأخالقية-
لعدم االمتثال.
يتوقع من املتطوعني عند ح�ضورهم لت�سلم مهام عملهم القدرة على �أداء تلك املهام ب�شكل مقبول
و�آمن وبدون �أي ق�صور ناجت عن التعاطي �أوالآثار الالحقة لتعاطي الكحوليات �أو املخدرات �أو الأدوية
�سواء التي تتطلب و�صفة طبية �أو املتاحة للجمهور بدون و�صفة طبية �أو �أي مواد مماثلة ،حيث �أن �سيا�سة
ال�رشكة هي عدم الت�سامح املطلق وبالتايل ف�سي�شكل عدم االمتثال مربرا وجيها للف�صل الفوري.
ويف جميع الأحوال يجب عليك �أال تن�سى �أن ال�سيا�سات لي�ست جمرد اقرتاحات �أو �إر�شادات بل
هي �سيا�سات واجبة التطبيق.

أزل الكلمات الحادة
مع عدم التقليل من �أهمية املبادئ الثالثة ال�سابقة ،فال يجب �أن نغفل عن حقيقة وا�ضحة وهي �أن
طريقة �صياغة ال�سيا�سة ت�ؤثر بدرجة كبرية جدا على درجة االمتثال املتوقعة ،وهذا يتطلب �أحيانا �صياغة
مت�أنية وح�سا�سة لل�سيا�سة ولننظر على �سبيل املثال �إىل املقاربتني التاليتني ل�صياغة ال�سيا�سة املتعلقة بال�سلوك
يف حمل العمل:

السلوك في محل العمل
حتظر متاما كافة �أ�شكال ال�سلوكيات غري املهذبة مبا يف ذلك التعدي والتنمر.

محل عمل يسوده االحترام
�إن منظمة_____(ا�سم املنظمة) ملتزمة بتوفري بيئة عمل ت�شجع على التميز يف تقدمي اخلدمة وحتقيق ر�سالة املنظمة
من خالل عالقات عمل قائمة على اللياقة والأدب والتوا�صل املحرتم وهذا االلتزام ي�ستلزم �إعالء املعتقدات التالية:
 .1لكل �شخ�ص مبنظمة____(ا�سم املنظمة) وبدون ا�ستثناء �إ�سهامه املهم يف �سبيل الو�صول �إىل النجاح
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ال�شامل يف حتقيق ر�سالة املنظمة.
�.2إن �أف�ضل طريقة لتحقيق ر�سالة املنظمة هي من خالل خلق مناخ يتبادل فيه كل من املوظفني
واملتطوعني االحرتام والتقدير ،وهو مناخ يجب احلفاظ عليه حتى يف املواقف التي تت�صاعد فيها
ال�ضغوط وال�شعور بال�رضورة امللحة �إجناز العمل.
.3يجب على املديرين وامل�رشفني وغريهم ممن ي�شغلون منا�صب ال�سلطة �أن يعتربوا �أنف�سهم قدوة حتتذى
من حيث ت�شجيع مثل هذا املناخ بدون �أن يتنازلوا ب�أي �شكل من الأ�شكال عن م�س�ؤوليتهم يف توجيه
القوة العاملة نحو الأداء الفعال.
.4ويف ظل هذه الروح الإيجابية يجب �أن يكون كل من املوظفني واملتطوعني على جميع امل�ستويات
قادرين على مناق�شة املوا�ضيع وامل�شاكل التي ت�شغلهم دون خوف من �أن ت�ؤدي تلك املناق�شات �إىل
�إنتقام من �أي نوع (�أنظر �أي�ضا ال�سيا�سة املتعلقة باملبلغني عن املخالفات).
.5و�سنقوم ا�ستجابة للمداخالت الواردة من العاملني مبنظمتنا بعمل التغيريات املعقولة يف �سبيل حت�سني
بيئة العمل و�/أو جودة اخلدمة (جلنة مانيتوبا للخدمة املدنية.)2008 -
ال تن�س �أن مو�ضوع ال�سيا�سات التي نناق�ش كيفية �صياغتها يف هذا الف�صل هو العمل الذي يقوم
به املتطوعون؛ ولهذا ال�سبب نقرتح التخفيف املتعمد للهجة العديد من ال�سيا�سات املتعلقة ب�إدارة
املتطوعني ،بحيث تكون �سائغة وغري منفرة قدر الإمكان مع مالحظة �أن هذا ال يعني �أن املتطوعني
خا�ضعون ملعايري �أقل �رصامة �أو �أن لديهم جمال �أو�سع لعدم االمتثال ،بل املق�صود هنا هو كيفية �صياغة
ال�سيا�سة ال ما تتطلبه ال�سيا�سة يف نهاية الأمر.
وفيما يلي بع�ض العينات التي تو�ضح كيف �أن �إزالة بع�ض الكلمات احلادة ت�شكل فرقا كبريا من حيث لهجة
ال�سيا�سة:

تعارض المصالح

لن يتم قبول �أي �شخ�ص للخدمة كمتطوع لدى املنظمة يف حال تعار�ض م�صاحله مع �أي من �أن�شطة
�أو برامج املنظمة �سواء كان ذلك التعار�ض �شخ�صيا �أم فل�سفيا �أم ماليا.
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وهناك �صياغة بديله ن�صها كالتايل:
غالبا ما يكون للمتطوعني ات�صاالت كثرية ومتنوعة وبالتايل ي�شكلون �إ�ضافة قيمة للمنظمة ،ولكنهم
قد يتطوعون للعمل لدى �أكرث من منظمة يف ذات الوقت ،وبالتايل فلي�س من غري املعتاد �أن يجد املتطوع
نف�سه يف مواقف تتعار�ض فيها م�صاحلة مع م�صالح املنظمة بغ�ض النظر عما �إذا كان املتطوع يقدم خدمة
مبا�رشة �أو يقوم بعمل �إداري(ع�ضوية جمل�س �إدارة �أو جلنة من اللجان) وال يوجد ما ي�شني يف تعار�ض
امل�صالح حيث �إنه �أمر كثري احلدوث؛ ولذلك يجب على �أي متطوع ي�شك يف وجود تعار�ض بني
م�صاحله وم�صالح املنظمة �أن يقوم ب�أخطار م�رشفه املبا�رش ملناق�شة تطبيق الإجراء املتعلق بتعار�ض امل�صلحة
والذي ميكن احل�صول على ن�سخة منه من .....

رفض المتطوعين
حتتفظ املنظمة باحلق يف رف�ض انخراط �أي �شخ�ص تراه غري منا�سب يف برناجمها التطوعي ويكون
قرار املنظمة نهائيا يف هذه امل�س�ألة.
مقابل �صياغة بديلة:
رغم �أن املنظمة قد ت�ضطر لرف�ض عرو�ض االنخراط املقدمة من املتطوعني املحتملني �إال �أنها �ستتوخى
احلر�ص البالغ عند رف�ضها لأولئك املتقدمني بحيث حتافظ على كرامة املتقدم وثقته بنف�سه حيث يتم
الت�شديد على �أن مهارات املتطوع ال تتفق مع متطلبات املن�صب التطوعي ،وكذلك على �أنه �سيتم �إبالغ
املتقدم حال توفر فر�ص تطوعية بديلة �أو �إحالته �إىل مركز العمل التطوعي كلما �أمكن ذلك.
ال�سل�سلة/املجموعة التالية من بيانات ال�سيا�سة فيما يتعلق بتكليف املتطوعني تت�سم باالحرتام العميق
لكرامة املتطوعني وحقوقهم:
عند حتديد املواقع املنا�سبة لتكليف املتطوعني يتم �إيالء اهتمام مت�ساوي مل�صالح و�أهداف املتطوع من
جهة ومتطلبات املنظمة واملن�صب(املنا�صب) املعنية من جهة �أخرى.
لن يتم تكليف �أي متطوع مبهمة ال يكون م�ؤهال متاما لأدائها� ،أو التكون املنظمة قادرة على تقدمي
التدريب الكايف عليها
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كما يتم �إبالغ املتطوعني ب�رصاحة وب�شكل كامل بالتوقعات وامل�س�ؤوليات التي تنطوي عليها املهمة
التطوعية� ،إىل جانب �إحاطتهم ب�أي خماطر �أو م�س�ؤوليات قانونية قد ترتتب على تلك املهمة التطوعية.
يجب على املنظمة العمل على �أال ي�ست�شعر املتطوع �أي حرج يف رف�ض املهمة التطوعية املقرتحة،
�أو طلب �إدخال تغيريات على التوقعات التي تنطوي عليها املهمة التطوعية يف �أي مرحلة من مراحل
انخراط املتطوع باملنظمة.
تو�ضح هذه الأمثلة �أن العديد من ال�سيا�سات ميكن �صياغتها ب�أ�سلوب يت�سم بالإيجابية والدعم
واالحرتام وتظل مع ذلك وا�ضحة وتوجيهية وهذه هي اللم�سات الفنية التي متيز �سيا�سة عن �أخرى.

التركيز على اإليجابيات
يجب �أن تكون ال�سيا�سات –كلما �أمكن-قادرة على التمكني والتحفيز والإلهام كما يجب �أن
ت�ضع اخلطوط العري�ضة واحلدود تاركة �أكرب جمال ممكن للمرونة والإبداع ،فوجود ال�سيا�سات التي
تدعم ّ
ومتكن؛ ميكن �أن يقدم الت�شجيع والتقدير الذي يتطلبه املتطوعون لتعظيم �إمكانياتهم ،كما تبني
ال�سيا�سات �أي�ضا مدى �أهمية العمل والعواقب الواقعية للخط�أ يف �أدائه عندما ال يتم مراعاة املعايري �أو عدم
اتباع الإر�شادات وهو ما �أ�شار الباحث ريك لن�ش �إليه ( )1983قائال «ال ينبغي �أبدا �أن ننده�ش من عدم
حتقيق املتطوعني للنتائج ما دمنا مل نقدم لهم نتائج ليحققوها»
ولننظر �إىل الأمثلة التالية:
للمتطوعني احلق يف توقع عمل هادف وم�شبع فال يوجد �أي من�صب بالهيكل التنظيمي �أعلى من �أن
ي�صل �إليه املتطوع �أو مهمة �أ�صعب من �أن يقوم بها املتطوع بافرتا�ض �أن املتطوع ميتلك املهارات واخللفية
املنا�سبة والف�سحة الزمنية الكافية ،كما ال يجب اعتبار �أي مهمة مثرية للملل �أو ال تتطلب مهارة طاملا كان
وا�ضح لطبيعة و�أهمية العمل املراد �أدا�ؤه.
فهم
ٌ
لدى املتطوع ٌ
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وضح
ال ترتدد يف ر�سم ال�صور التي تو�ضح اخلطوات وت�سل�سلها �أو عمل �أ�شكال تو�ضيحية للطرق
والتقنيات فالر�سوم التخطيطية وغريها من الإ�ضافات الر�سومية جتعل الدليل ممتعا يف قراءته وتو�صل
تفا�صيل حمددة تعجز عن �إي�صالها الكلمات �أحيانا وهو الأهم.
وحتى �إذا كنت تف�ضل �أ�سلوبا ر�سميا ومنظما لتقدمي ال�سيا�سة كما هو وارد بال�شكل  3 - 7فال يزال
من املمكن �إحلاق ر�سومات و�أ�شكال تو�ضيحية بعد البيان الر�سمي لل�سيا�سة.
ومع ذلك كن حذرا من اال�ستخدام العبثي للر�سوميات والق�صا�صات الفنية؛ لأنها قد تقلل من �أهمية
املنتج.

أي السياسات؟ وأيها يأتي أوال؟
قد تبدو عملية و�ضع ال�سيا�سات للربامج التطوعية �أمرا يفوق القدرة وخا�صة عندما تبد�أ ر�سم
ال�سيا�سة من ال�صفر وعندئذ جتد نف�سك تت�ساءل مذعورا «يا �إلهي! من �أين �أبد�أ؟» وهذا �أمر منطي
ومفهوم يف املراحل املبكرة من ر�سم ال�سيا�سة.
ولذلك فاخلطوة الأوىل يف ر�سم ال�سيا�سة هي حتديد جمموعة من املو�ضوعات املمكنة التي ميكن �أن
تت�شكل ال�سيا�سة بناء عليها مع احلر�ص على ر�سم ال�سيا�سة الأكرث �إحلاحا �أو ًال .وقد يكون اتباع عملية
ي�سرية مكونة من خطوتني �أمر مفيدا بدرجة مت�ساوية ملديري املوارد التطوعية الذين يبد�ؤون و�ضع
ال�سيا�سة من ال�صف ،ر وكذلك بالن�سبة لأولئك الذين لديهم العديد من ال�سيا�سات القائمة فعال!

أي السياسات؟
املهمة الأوىل هي عمل قائمة ت�شمل املو�ضوعات املحتملة لل�سيا�سة وبا�ستخدام قائمة املراجعة
اخلا�صة بال�سيا�سة بال�شكل  4 - 7ميكن ملدير املوارد التطوعية بدء عملية ر�سم ال�سيا�سة ا�ستنادا �إىل كافة
العنا�رص التي تتبادر �إىل ذهنه ،وفيما يلي بع�ض االقرتاحات لعمل قائمة التفقد اخلا�صة بر�سم ال�سيا�سة
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ال�شكل  :4-7قائمة التفقد اخلا�صة بر�سم ال�سيا�سة
ال�سيا�سة

تطوير -تاريخ �آخر مراجعة

�سري التقدم

� .1إدارة املخاطر
تقييم املخاطر
ثقافة �إدارة املخاطر
جلنة �إدارة املخاطر
 .2التطور الوظيفي
 .3الت�شغيل
 .4امل�سح
 .5التوجيه
 .6التدريب
 .7الإ�رشاف
التن�سيق
التكرار
التوثيق
.8الإجراء الت�صحيحي
الطرق غري الر�سمية
الطرق الر�سمية
التنظيم التقدمي
العزل
العزل الفوري
 .9تكنولوجيا املعلومات
 .10املتطوع /املوظفون
املدفوعون/عالقات
العمال
� .11أداء املتطوع و�سلوكه
ال�سيا�سات الأخرى
.1
.2
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دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
تعليمات :تطوير �أف�ضل قائمة من ه�ؤالء املوجودين بالفعل يف املكان ومن امل�صادر الأخرى ،ثم يتم
تداول هذه القائمة مع الآخرين –�أع�ضاء املجل�س ،واملوظفني املدفوعني ،واملتطوعني – والطلب منهم
الإ�ضافة �إىل القائمة وتوفري العينات �أو الأدلة �إىل العينات التي قد يكونوا على دراية بها.
ات�صل مبنظمات �أخرى �سواء املنظمة الأم �أو املنظمات ال�شقيقة �أو غريها التي يقوم فيها املتطوعون
بعمل م�شابه للعمل الذي يقوم به املتطوعون يف منظمتك �أو يقدمون خدمات م�شابهة لتلك التي
تقدمها منظمتك ،واطلب منهم �إطالعك على �سيا�ساتهم املتعلقة باملتطوعني �أو دليل ال�سيا�سات املتعلقة
مبتطوعيهم �إن وجد ،ويف حالة ترددهم يف ذلك ف�أ�ضعف الإميان �أن يطلعوك على جدول املحتويات
وهو ما �سيعطيك دفعة مبدئية على طريق حتديد النقاط التي يجب �أخذها يف االعتبار .واعر�ض عليهم
يف املقابل �أن تقدم لهم ن�سخة من منتجك النهائي.
ابحث على الإنرتنت و�سيمكنك بقليل من ال�صرب واملثابرة العثور على مناذج وعينات ملجموعة
وا�سعة من املو�ضوعات ال�سيا�سية قد يتعلق بع�ضها باملتطوعني ب�شكل مبا�رش وحتى البع�ض الآخر املتعلق
باملوظفني – وهو �أكرث عددا -فيمكن تعديله ليتالءم مع البيئة التطوعية
ات�صل بالرابطة املحلية لإدارة املتطوعني (ميكن �أن نطلق عليها مديري املتطوعني يف املنظمات �أو
رابطة من�سقي املتطوعني�...إلخ) واح�رض اجتماعاتهم وحتدث �إىل �آخرين من �أبناء مهنتك الذين قد تكون
لديهم مناذج ال ميانعون يف اطالعك عليها.
ارجع جلدول حمتويات كتاب م�ؤلف هذا الف�صل «بالتعريف� :سيا�سات للربامج التطوعية» (جراف
 )1997فهذا املجلد ي�ضم ما يزيد عن  70مو�ضوع ًا عام ًا يتعلق بالربنامج التطوعي
وميكن ت�شجيع عملية الع�صف الذهني يف هذه املرحلة من خالل جتزئة قائمة املراجعة اخلا�صة
بال�سيا�سة �إىل �أق�سام منف�صلة :كق�سم �سيا�سات �إدارة املخاطر وق�سم بيانات ال�سيا�سة املتعلقة بالقيم
واملعتقدات وق�سم ال�سيا�سات كقواعد وق�سم ال�سيا�سات التي تعزز فعالية الربنامج التطوعي.
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وحيث �أننا منار�س الع�صف الذهني فال يجب ا�ستبعاد �أي �إمكانية يف هذه املرحلة ومن املنا�سب �أي�ضا
ت�ضمني القائمة ال�سيا�سات القائمة فعال ،مع �إدراج كل ما يبدو كمو�ضوعات �سيا�سية حمتملة بالعمود
الأمين لقائمة التفقد ،ومن ثم ا�ستويف الأعمدة الأخرى لكل مو�ضوع ح�سب االقت�ضاء ،مع الإ�شارة �إىل
ما �إذا كانت هناك �سيا�سة قائمة بالفعل �أو جاري ر�سمها �أو يجب ر�سمها من ال�صفر .وهناك طريقتان
لو�ضع قائمة ت�ضم املو�ضوعات ال�سيا�سية.

من يحتاج لإلرشاد في مجال وضع السياسة؟
�أوال :عليك �أن تعرف �أن املطلوب فعليا هو و�ضع جمموعتني متمايزتني من ال�سيا�سات :املجموعة
الأوىل� :سيا�سات لإر�شاد �إدارة برنامج التطوعي .واملجموعة الثانية :هي �سيا�سات لإر�شاد املتطوعني.
و�سنورد فيما يلي ب�ضعة مو�ضوعات منطية ميكن �إدراجها �ضمن املجموعة الأوىل –وهي �سيا�سات
متعلقة ب�إدارة الربنامج التطوعي -مع مالحظة �أن هذه القائمة لي�ست �شاملة ب�أي حال.
ت�صميم املن�صب
�إعداد موقع عمل املتطوع
النظم والبنية التحتية للربنامج التطوعي (كامليزانية وجمع املعلومات و�إعداد التقارير وامل�ساءلة و�إدارة
املخاطر والت�أمني وتقليل امل�س�ؤولية القانونية وتقييم الربامج و�...إلخ)
اال�ستقطاب
الفرز
التوجيه
التدريب
التكليف
الإ�رشاف
تقييم الأداء
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التقدير
الإجراءات الت�أديبية/الت�صحيحية
العالقات بني املوظفني واملتطوعني.
هذه �سيا�سات تو�ضع لتوجيه عمل مدير �إدارة املارد التطوعية ،وقد يكون كتاب "دورة انخراط
املتطوع" ( )Graff, 2005عونا مفيدا حيث يناق�ش جمموعة من الوظائف التي يقوم بها املديرون
والإداريني منطيا يف �إطار الربامج التطوعية ،ومعظمها يتطلب الدعم من خالل و�ضع ال�سيا�سة ال�سليمة،
و بالإ�ضافة لذلك حتدد امل�ؤلفة من خالل كتابها ال�صادر عام  2005العديد من املو�ضوعات التي تبحث
�أي �سيا�سات �إدارة الربامج التطوعية هي التي قد تكون �رضورية ،وهو بحث ا�ستكملته من خالل كتابيها
التاليني حيث ا�شتمل كتابها "ما وراء التفتي�ش البولي�سي" ( )Graff, 1999العديد من الإ�شارات �إىل
ال�سيا�سات املتعلقة بعملية فرز املتطوعني وكتاب "ال�سالمة وال الندامة" ( )Graff, 2003التي حتدد فيه
امل�ؤلفة ع�رشات املوا�ضيع املتعلقة ب�سيا�سات �إدارة املخاطر.
وهناك جمموعة �أخرى من ال�سيا�سات املطلوبة لتوجيه املتطوعني �أنف�سهم و�سلوكهم و�أدائهم .وفيما يلي �أدرجنا
ب�ضعة موا�ضيع منطية تقع يف نطاق تلك ال�سيا�سات مع مالحظة �أن هذه القائمة لي�ست �شاملة ب�أي حال:
مدونة ال�سلوك.
احلدود والأخالقيات.
تقدمي اخلدمة.
متثيل املنظمة.
تعريف الهوية.
ا�ستخدام االنت�ساب التنظيمي.
ال�رسية.
تعار�ض امل�صالح.
مدونة الزي .
ت�سجيل دوام املتطوع.
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�أفراد �أ�رس املتطوعني/املوظفني كمتطوعني.
العمالء كمتطوعني.
رد الأموال.
املوثوقية والتغيب املتكرر.
اال�ستبدال.
التحر�ش.
املخدرات وامل�رشوبات الكحولية.
قبول الهدايا والإكراميات.
رد امل�رصوفات.
الو�صول �إىل �أ�صول ومواد املنظمة.
العالقات مع العمالء.
املعامالت املالية مع العمالء.
قبول التوجيه والإ�رشاف.
اال�ستقالة.

السياسات المطلوبة لدعم دورة انخراط المتطوع
املقاربة الأخرى لتحديد املوا�ضيع املتعلقة ب�صياغة ال�سيا�سات هي التفكري يف ال�سيا�سات املطلوبة
لدعم النظم الرئي�سية التي تقوم عليها منطيا معظم عمليات �إدارة الربامج التطوعية وفيما يلي قائمة مبدئية
ت�شمل مو�ضوعات و�أمثلة لبع�ض ال�سيا�سات التي قد تقع يف هذه الفئة:
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النظام

عينة للمو�ضوعات املتعلقة بال�سيا�سة

ال�سيا�سة املتعلقة بال�سيا�سة

ال�صياغة واالعتماد واملراجعة والإعالن واالمتثال و�...إلخ

البنية التحتية للربنامج

الر�ؤية وفل�سفة االنخراط التطوعي والقيم التي يقوم عليها االنخراط التطوعي وامليزانية
وتعريف املتطوع وجمع املعلومات واالت�صاالت و�إعداد التقارير والتقييم �..إلخ

�إدارة الربنامج

ت�صميم املهمة/املن�صب واال�ستقطاب والفرز والتوجيه و�...إلخ
)كما �سبق �أن ذكرنا �أعاله(

�أداء و�سلوك املتطوع

)كما ذكرنا �أعاله(

تكنولوجيا املعلومات

ا�ستخدام معدات املنظمة وا�ستخدام الإنرتنت وا�ستخدام احلا�سوب اخلا�ص ونقل
معلومات �رسية خارج املوقع وال�صور وا�ستخدام الهواتف اخللوية املزودة بكامريات
وعمل املدونات واملن�شورات الأخرى والت�شبيك/التوا�صل االجتماعي حول انخراط
املتطوع و�أعمال املنظمة و�...إلخ

�إدارة املخاطر

تقييم املخاطر والزيارات املنزلية والتو�صيل بال�سيارة واملعامالت املالية مع العمالء
واحلدود والإبالغ عن احلوادث و�...إلخ

ال�صحة وال�سالمة

بيئة العمل الآمنة والتدريب على ال�سالمة والأمرا�ض املعدية والعمل منفردا و�إجراءات
الطوارئ والتقييم والإعالن عن الأزمة وخطة التعامل مع الكوارث (الظروف املناخية
القا�سية واجلائحات الوبائية و�...إلخ ) والإبالغ عن احلوادث و�...إلخ

الحظ �أن املناق�شة قد تركزت حتى الآن على املو�ضوعات العامة املتعلقة بو�ضع ال�سيا�سات ،ولكن
بينما قد تتطلب بع�ض املو�ضوعات بيان �سيا�سة واحد –مدونة الزي على �سبيل املثال-فهناك مو�ضوعات
�أخرى كالفرز مثال قد تتطلب �سل�سلة مطولة من بيانات ال�سيا�سة.
لذلك ُين�صح بقيام مدير �إدارة املوارد التطوعية ببدء هذه العملية بتحديد املو�ضوعات املتعلقة
بال�سيا�سة .والقائمة الواردة بال�شكل  4 - 7هي �أداة مفيدة لت�سجيل القائمة املتنامية ،وقد يتطلب
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ذلك عدة �صفحات وبعد �أن يكون مدير �إدارة املوارد التطوعية قد �أدرج كل ما تبادر �إىل ذهنه يف
تلك اللحظة من املو�ضوعات ميكنه عندئذ توزيع تلك القائمة على �آخرين – كاملوظفني واملتطوعني
والعمالء وامل�رشفني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والزمالء وامل�ست�شارين اخلارجيني -لي�ضيفوا �إىل القائمة ،على
�أن ي�ستخدموا اجلزء ال�سفلي منها ومبا �أنه من غري املحتمل �أن يكونوا على علم مبا ت�ضمه القائمة بالفعل
فلن يكونوا بحاجة للأعمدة الإ�ضافية� .أما العمود الأي�رس في�سمح بت�سجيل الآراء حول قابلية تطبيق �أي
مو�ضوع (مو�ضوعات) متعلقة بال�سيا�سة وارد(ة) بالفعل �ضمن القائمة.

أيها يأتي أوال؟
ولكن حتى لو نتج عن هذه العملية قائمة �ضخمة فال داعي للذعر فال�سيا�سات ال تُكتب جميعها
دفعة واحدة ويف نف�س الوقت وبالتايل فخطوتك التالية هي :حتديد �أولوية مو�ضوعات ال�سيا�سة بحيث
يبد�أ و�ضع ال�سيا�سات الأكرث �أهمية و�/أو الأ�شد �إحلاحا ،وكذلك يجب ت�صنيف البنود الواردة يف قائمة
املخاطر ح�سب درجة الإحلاح ومن ثم يتم �إعادة ترتيب القائمة من الأكرث �إحلاحا �إىل الأقل �إحلاحا.
ميكن ا�ستخدام ال�شكل  5 - 7لت�سهيل العملية وت�سجيل النتائج ولال�ستخدام الأمثل لهذه الأداة يتم
نقل مو�ضوعات ال�سيا�سة التي مت �إدراجها يف ال�شكل � 4 - 7إىل العمود الأمين من ال�شكل .5 - 7
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ال�شكل  :5-7حتديد الأولويات عند و�ضع ال�سيا�سة
ال�سيا�سات
التي يتم
تطويرها م�ستوى املخاطر احلاجة �إىل بيان القيمة احلاجة �إىل قانون احلاجة �إىل حت�سني �أخرى (مع ال�رشح) الإجمايل
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
حتديد تقديرات الأداء
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تعليمات
 .1انقل مو�ضوعات ال�سيا�سة من قائمة مراجعة ال�سيا�سات املكتملة ال�شكل .4 - 7
� .2صنف على �أ�سا�س درجة الإحلاح على النحو التايل« =1 :ميكن �أن ي�ؤجل» ،حتى ُ « =5ملح للغاية
ويجب و�ضع �سيا�سته فورا».
 .3ا�ستخدم العمود «الآخر» لإدراج نقاط ت�صعيد درجة الإحلاح
�.4صعد ت�صنيف الإحلاح لكافة العنا�رص يف كل �صف
.5تناول �أوال ال�سيا�سات ذات الت�صنيف الأعلى من حيث الإحلاح
�أنظر ال�شكل  6 - 7للح�صول على تعليمات تف�صيلية متعلقة مبو�ضوع حمدد من موا�ضيع ال�سيا�سة.

الشكل  : 6-7تحديد أولوية وضع سياسة الفرز
هذا �شكل تو�ضيحي لكيفية ا�ستخدام ال�شكل  3 - 7املتعلق مبو�ضوع فرز املتطوعني .اطرح الأ�سئلة
التالية حول مدى �إحلاح احلاجة �إىل بيانات �سيا�سة.

إدارة المخاطر
.1هل هناك خماطر مقرتنة بعملية فرز املتطوعني؟
.2هل نعر�ض �أنف�سنا �أو عمالءنا �أو منظمتنا للم�س�ؤولية القانونية لو مل ن�ضع �سيا�سة لفرز املتطوعني؟
.3هل �سيا�ساتنا و�إجراءاتنا املتعلقة بالفرز متقنة بدرجة كافية؟
.4هل �سيا�ساتنا و�إجراءاتنا املتعلقة بالفرز مكثفة بدرجة تتعدى على اخل�صو�صية و�/أو احلقوق القانونية
للمتطوعني املحتملني؟
.5ما مدى كل من هذه املخاطر؟
حتى مع الأخذ يف االعتبار وجود بع�ض التباين تبعا لطبيعة العمل الذي ي�ؤديه املتطوعون ومدى
�ضعف العمالء فمن املرجح �أن تكون املخاطر املحيطة بعملية فرز املتطوعني كبرية جدا؛ ب�سبب احلاجة
للموازنة فيما بني م�س�ؤوليات املنظمة وحقوق املتطوعني ،وما عليك �إال �أن تفكر يف العواقب املحتملة
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ال�ستقطاب متطوع �سبق له ارتكاب جرائم عنف �أو حتر�ش بالأطفال للعمل يف ح�ضانة للأطفال بناء على
�أن "مظهره يدل على كونه رج ً
ال لطيف ًا وطيب ًا " فكر �أي�ضا يف عواقب ا�ستقطاب متطوع له �سوابق يف
االحتيال للعمل ك�أمني �صندوق مبجل�س الإدارة ولكن فكر �أي�ضا يف غ�ضب �أي متطوع حمتمل ح�سن
النية يف مواجهة كل تلك الأ�سئلة املحرجة التي ال �رضورة لها يف ر�أيه.
ال�ستيفاء الت�صنيف على �أ�سا�س الأولوية بالن�سبة ل�سيا�سة فرز املتطوعني يجب �أن تكون الدرجة
املقيدة حتت عنوان "م�ستوى املخاطرة" 5درجات ملعظم الربامج.

بيانات القيم والمعتقدات
هل لدينا كمنظمة قيم �أو معتقدات يجب تو�ضيحها فيما يتعلق بفرز املتطوعني؟
هناك دائما معتقدات ومواقف معينة تتبناها املنظمات فيما يتعلق بعملية فرز املتطوعني ،وتبدو
وا�ضحة متاما بالن�سبة للعاملني يف ذلك املجال� ،إال �أنها جمهولة متاما من قبل عامة اجلمهور ،فهناك
مثال :بع�ض النا�س ممن ال يزالون يعتقدون �أن ال�سعي لعمل اخلري يف حق الآخرين هو املعيار الوحيد الذي
يتعني على املرء تلبيته؛ ليقبل فورا كمتطوع وبالتايل فعدم قبول �شخ�ص من ه�ؤالء كمتطوع ي�شكل �إهانة
�صادمة ولذلك فمن املهم �أن تكون املنظمة وا�ضحة فيما يتعلق مبعتقداتها اخلا�صة بعملية فرز املتطوعني
مبا يف ذلك تو�ضيح معتقدات مثل :حق املنظمة يف رف�ض عرو�ض االنخراط التطوعي ،و�أن املقابلة
ال�شخ�صية هي فر�صة لتبادل املعلومات وعمل التقييم املو�ضوعي ،و�أنه �سيتم اال�سرت�شاد مببادئ عدم
التمييز والعمل الإيجابي(تكاف�ؤ الفر�ص بني اجلن�سني) عند تقييم مالءمة املتطوع من عدمه ،و�ستكون
الدرجة املقيدة يف عمود "احلاجة لبيان القيم يف عملية فرز املتطوعني" مرتفعة �أي � 4أو 5

القواعد
هل يجب على املنظمة حتديد القواعد املتعلقة بعملية فرز املتطوعني؟
�إن القواعد املتعلقة بفح�ص البيانات الأ�سا�سية املقدمة من املتطوع وخلفيته و�سجله اجلنائي ومراجعة
الوظيفية بالغة الأهمية ،ولكن هل هناك �أمور معينة حتتم الرف�ض التلقائي للمتطوع؟ هل تقوم املنظمة �إذا
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ادعى املتطوع امتالكه ملهارة �أو م�ؤهل معني بالتحقق من �صدق ذلك االدعاء �إما من خالل تقييم الأداء
�أو التوا�صل مع مانح امل�ؤهل �أو م�صدر الرخ�صة؟
وعالوة على ذلك فالقواعد (ال�سيا�سات) مطلوبة فيما يتعلق باملعلومات التي يتم جمعها خالل
عملية الفرز (ما املعلومات التي يتم جمعها؟ ومن يتاح له الو�صول �إليها؟ وكيف �سيتم تخزينها؟ ولأي
مدة؟ ومتى وكيف �سيتم �إتالفها؟) ومبا �أن من املعتاد �أن يتم اكت�شاف معلومات �شخ�صية عن املتطوع
خالل عملية الفرز بل واالحتفاظ بها بعد ذلك فيجب �أن تكون الدرجة املقيدة حتت عنوان "احلاجة
للقواعد" 5درجات ملعظم الربامج.

أدوات تحسين البرنامج
هل هناك طرق ميكننا من خاللها حت�سني عملية الفرز �أو نتائجها؟
غالبا ما تطيل املنظمات عملية الفرز ملدة �أطول مما ينبغي فيفقدون متطوعني فرت اهتمامهم املبدئي
ب�سبب الت�أخري غري املربر؛ ولذلك فو�ضع �سيا�سة تلزم املنظمة بالتوا�صل ال�رسيع مع املتطوع مبجرد تعبريه
عن االهتمام بالتطوع ،وباتباع عملية فرز تت�سم بالكفاءة تتم بدون �إبطاء �سي�سهم يف التقليل ب�شكل
دراماتيكي من ن�سبة فقد املتطوعني املحتملني؛ ب�سبب عملية الفرز املطولة .و�ستكون فعالية برنامج الفرز
احلايل هي املحدد الرئي�سي للدرجة التي �سيتم قيدها بالعمود اخلا�ص ب�سيا�سة الفرز.
وتلخي�صا ملا �سبق فيجب ت�صنيف الفرز باعتباره �أولوية متقدمة �أو ق�صوى يف الأعمدة الأربعة
وبالتايل فهو مو�ضوع يتطلب االهتمام عند و�ضع ال�سيا�سة وتو�ضيحا للفارق يف الدرجات املتعلقة
مب�ستوى الإحلاح والتي قد تمُ نح للموا�ضيع املختلفة ل�سيا�سة ما ف�إن و�ضع �سيا�سة تتعلق مبا �إذا كان يجب
على املتطوع دفع ثمن ما ي�ستهلكه من قهوة �أثناء اخلدمة يجب �أن ي�أتي �أ�سفل مقيا�س الإحلاح
�أما ا�ستخدام العمود اخلام�س يف مقيا�س الإحلاح وهو عمود "مو�ضوعات �أخرى" فهو خا�ضع
لل�سلطة التقديرية فقد تربر �أ�سباب ًا خا�صة العمل الفوري على و�ضع �سيا�سة حمددة (كتعر�ض املنظمة حلادث
خطري يف جمال ميكن لل�سيا�سة �أن متنع تكراره �أو �إ�رصار املمول على اتباع كافة املنظمات الأع�ضاء لفل�سفة
خدمية حمددة �أو طلب امل�رشف على املدير الذي تلقى لتوه دورة عن ال�سالمة يف حمل العمل و�ضع �سيا�سة
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فورية عن التحر�ش اجلن�سي) وبالتايل ميكن قيد نقاط لت�صعيد درجة الإحلاح يف هذا العمود.
وال�ستيفاء عمود الأولوية قم بت�صنيف كل مو�ضوع لل�سيا�سة يف كل من الأعمدة اخلم�سة ،ثم اجمع
الدرجات يف كل �صف للح�صول على �إجمايل درجات كل مو�ضوع ،ثم قيد ذلك الإجمايل يف العمود
الأمين بحيث يتم التعامل �أوال مع املوا�ضيع الأعلى درجة� ،أما الأقل درجة فيمكن �أن ت�ؤجل ومن ثم انقل
قائمة مو�ضوعات ال�سيا�سة �إىل قائمة منف�صلة ترتب فيها من الأعلى �إىل الأقل درجة .وهذه هي قائمة
ال�سيا�سات الواجب و�ضعها يف امل�ستقبل املنظور.

تتبع المسودات والمداخالت
مبجرد و�ضع جدول �إعداد ال�سيا�سات ميكن للمدير البدء فعليا يف عملية بحث و�صياغة وتنقيح
ال�سيا�سات و�ستكون بع�ض ال�سيا�سات �أ�سهل ن�سبيا من غريها يف ال�صياغة فيما �ستكون �صياغة �سيا�سات
�أخرى بالغة التعقيد ،كما �ستتطلب بع�ض ال�سيا�سات م�شاركة خرباء خارجيني فيما �ستنطوي �سيا�سات
�أخرى على معاجلة مطولة وتو�ضيحات للقيم وميكن العمل على �صياغة جمموعة من ال�سيا�سات يف وقت
واحد ،وبخا�صة �إن كان قد مت جمع فريق كامل ي�شتمل على م�ست�شارين/خرباء موارد ب�صفة خريية
للم�ساهمة يف مهمة �صياغة ال�سيا�سات ،ولكن كلما زاد عدد ال�سيا�سات املطلوبة والعدد اجلاري �صياغته
منها يف نف�س الوقت زادت �صعوبة تتبع املرحلة التي و�صلت �إليها �صياغة كل �سيا�سة.
ال�شكل  7.7ميكن �أن ي�ستخدم ك�أداة لتتبع التقدم املحرز يف و�ضع ال�سيا�سات �سواء كانت يف مرحلة
البحث �أم ال�صياغة �أم التنقيح �أم االعتماد .ا�ستخدم واحدة من هذه اال�ستمارات لكل �سيا�سة وتتبع التقدم
املحرز من خالل حتديد الأ�شخا�ص الذين يجب �إ�رشاكهم و�/أو ا�ست�شارتهم وامل�س�ؤول عن كل مرحلة من
مراحل تطور ال�سيا�سة.

الشكل  7.7تتبع عملية وضع السياسة
مو�ضوع ال�سيا�سة:
رقم ال�سيا�سة:
من امل�شاركون يف ال�صياغة؟
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الر�ؤية

تاريخ االنتهاء

من هو امل�س�ؤول

االنتهاء (ت)

امل�سودة الأوىل
امل�سودة الثانية
امل�سودة الثالثة
امل�سودة املعتمدة
املراجعة

هذه اال�ستمارة ت�سمح للمدير بت�سجيل مواعيد ا�ستحقاق ومواعيد �إمتام خمتلف الأن�شطة .ا�ستخدم
ال�صفوف الفارغة ب�أ�سفل اال�ستمارة لإ�ضافة �أن�شطة �أخرى متعلقة بو�ضع ال�سيا�سات والتي يجب �إجنازها،
كالقراءة اخلارجية والتحرير /التعديل وتدقيق البيانات مبعرفة املكتب الرئي�سي �أو املوظفني �أو االحتاد وما
�إىل ذلك.

سياسات التحرير/التعديل
املراجعة املت�أنية لل�سيا�سات بعد �صياغتها خطوة بالغة الأهمية �إال �أنها غالبا ما يتم جتاهلها .ونحن
نو�صي ب�أن يقوم ما ال يقل عن �أربعة �أ�شخا�ص بقراءة ال�سيا�سات التي مت �صياغتها حديثا �أو ال�سيا�سات
املركبة �أو املتعددة الأجزاء على الأقل ،على �أن ي�شمل فريق التحرير قراء وحمررين من داخل وخارج
جمال �إدارة الربنامج التطوعي .وميكن �أن يطلب من قراء خمتلفني تويل �أمر جوانب خمتلفة من ال�سيا�سات
بحيث يطلب من امل�ست�شارين القانونيني �أو امل�ست�شارين الت�أمينيني على �سبيل املثال القيام باملراجعة من
وجهة نظرهم املهنية ،فيما قد يطلب من قراء �آخرين الرتكيز على املعنى ويطلب من جمموعة ثالثة تويل
�أمر الآليات �أو الت�سل�سل �أو امل�صطلحات �أو الرتاكيب النحوية.
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التنقيح المنتظم
�إن املرونة التطوعية مفهوم �رضوري لأن الظروف التي يعمل يف ظلها املتطوعون قد تتغري ب�شكل
�أ�رسع بكثري من الظروف التي يعمل يف ظلها املوظفون؛ ولذلك فمن املنطقي �أن تتم مراجعة ال�سيا�سة
كل �سنة لتح�سينها �أو لتكييفها مع الظروف املتغرية (التطوع يف �إجنلرتاVolunteering( )2002 ،
 .)England, 2002ويجب ت�شجيع املداخالت من قبل املتطوعني واملوظفني؛ لأنها ت�ساعد على تقييم
مدى مالءمة وفائدة ال�سيا�سة وكذلك ف�إن هناك حاجة لال�ستعانة باخلربات اخلارجية يف جماالت مثل:
الت�رشيعات واملعايري اخلا�صة ب�إدارة املوظفني وال�سوابق القانونية والتجارب ال�سابقة يف �إدارة املخاطر
والت�أمينات؛ نظرا لتغري الأن�شطة التطوعية واللوائح اخلارجية مع مرور الزمن ولذلك ف�إ�رشاك جمموعة
متنوعة من الأفراد يف عملية املراجعة �سي�ساعد يف احلفاظ على حيوية وثيقة ال�سيا�سة حتى لو مل يتم تنقيح
�إال �أقل القليل منها فمجرد مراجعتها ي�شدد على �أهميتها داخل املنظمة (التطوع يف اجنلرتا)-2002
ولذلك يو�صى ب�إجراء مراجعة �شاملة ب�صفة �سنوية على الأقل �إال �أنه قد تكون هناك حاجة لتنقيح خمتلف
ال�سيا�سات فيما بني مواعيد املراجعة ال�سنوية املقررة.
ال�شكل  :8 - 7هو �أداة للم�ساعدة يف �إدارة عملية املراجعة فهناك العديد من ال�سيا�سات التي يزيد
عددها �أو ينق�ص تبعا حلجم وتعقيد الربنامج التطوعي .ومراجعة كافة ال�سيا�سات يف نف�س الوقت �أمر
مرهق للغاية؛ ولذلك فقد يكون الت�رصف الأكرث عملية هو تق�سيم دليل ال�سيا�سات �إىل �أجزاء ي�سهل
التعامل معها وبحيث ميكن مراجعتها يف مراحل خمتلفة خالل ال�سنة .وال�شكل  8 - 7هو مبثابة وثيقة
تتبع قائمة على �أربعة �أجزاء ،يحل موعد مراجعة كل منها يف مو�سمه اخلا�ص وهكذا يتم توزيع عملية
املراجعة ب�شكل مت�ساوي على ال�سنة ب�أكملها وميكن تنقيح هذه الأداة بحيث ت�شتمل على جز�أين فقط �أو
على  12جزء بحيث يحل موعد مراجعة جمموعة خمتلفة من ال�سيا�سات كل �شهر.
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ال�شكل  :8-7جدول مراجعة ال�سيا�سات
بدء املراجعة
ال�سيا�سة

تاريخ �أول اعتماد

ال�صيف

الربيع

اخلريف

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19

يفرت�ض هذا النظام مراجعة �سنوية جلميع ال�سيا�سات ،يتم التعديل ح�سب ال�رضورة.
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االمتثال
ميكن �أن نكون قد �ضيعنا الكثري من الوقت و�أهدرنا الكثري من املوارد على و�ضع ال�سيا�سات �إن
مل يتم فهمها واتباعها والعمل بها ،ورغم �أن �أحدا ال ي�ستطيع -مهما فعل� -أن ي�ضمن االمتثال املطلق
ل�سيا�سة ما فهناك الكثري الذي ميكن عمله لزيادة احتمالية االمتثال وفيما يلي بع�ض االقرتاحات:

الحساسية في اختيار الكلمات
ح�سن اختيار كلمات ال�سيا�سة ميكن �أن يعزز بدرجة كبرية من االمتثال لها وكما �سبق �أن �أ�رشنا ف�إزالة
الكلمات احلادة من ال�سيا�سات يزيد من احتمال فهمها وا�ست�ساغتها من قبل املتطوعني ،و�إال ف�سي�شعر
املتطوعون ب�أن ال�سيا�سة متثل �إهانة لهم وجرحا مل�شاعرهم ملا تنم عنه كلماتها من عدم الثقة والتقدير

اذكر السبب
ا�شتمال بيان ال�سيا�سة على �سبب وجوده �أ�صال يذكر املتطوعني ب�أن ال�سيا�سات ال ُيهدف من ورائها
�إىل زيادة الإجراءات البريوقراطية التي تثقل على املنخرطني يف العملية التطوعية ،وهذا ال يعني بحال
�أن على املنظمات �أن تربر كل �سيا�سة يتم و�ضعها �أو �أن الأ�سا�س املنطقي لكل بيان يجب �أن يكون جزء
ال يتجز�أ من ال�سيا�سة نف�سها ،ومع ذلك فالبد من الإ�شارة �إىل �أن الأ�سا�س املنطقي لبع�ض ال�سيا�سات قد
ال يكون وا�ضحا ب�شكل فوري لبع�ض املتطوعني .ويف بع�ض الأحوال فقد تكون الإ�شارة �إىل الأ�سباب
�سواء كانت ل�صالح العمالء �أو لأهمية �ضمان كفاءة �إنفاق املوارد الثمينة �أو لتحقيق ر�سالة املنظمة �أول�ضمان �سالمة العمال املتطوعني � -ستو�ضح الغر�ض من ال�سيا�سة وتعزز من �أهمية االمتثال لها من جانب
املتطوعني .وفيما يلي مثال ممتاز على ذلك:
يعترب املتطوعون يف هذا الربنامج مبثابة موظفني يعملون بدوام جزئي غري مدفوع الأجر وعلى ذلك
فمن املتوقع �أن تكون للعالقات فيما بني املتطوعني والعمالء ذات احلدود التي تنظم العالقات فيما بني
املوظفني العاملني ب�أجر وبني العمالء .فدورنا ذو طبيعة عالجية وبالتايل ،فلي�س من الالئق �أن نكون
عالقات �صداقة مع العمال ،ء وهذا ال يعني بالطبع �أال يكون املتطوع ودودا وراعيا وداعما بل على
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العك�س ف�سبب مطالبتنا ب�أال ت�ؤدي عالقة املتطوع املهنية بالعميل �إىل عالقة �صداقة هو �أن تلك العالقة
غري متكافئ ،ة فاملتطوعون هم الطرف الأقوى بحكم موقعهم يف املنظمة ،وبالتايل فالعميل هو الطرف
الأ�ضعف حيث ينظر �إىل املتطوع باعتباره �شخ�ص ًا يقدم له الرعاية واالهتمام.
وعليه فالإجراء امل�صاحب لهذه ال�سيا�سة هو التايل:
.1عند «رف�ض املتطوع �إقامة عالقة �صداقة مع العميل» فعلى املتطوع �أن يقوم بذلك ب�أ�سلوب يت�سم
باللباقة والدعم و�أن يتعلل بهذه ال�سيا�سة ك�سبب لرف�ضه
.2يتعني على املتطوع القيام ب�إخطار مدير �إدارة املوارد التطوعية يف حال �أ�صبحت طبيعة �صداقته مع
العميل حمل ت�سا�ؤل (برنامج يوم العالج النف�سي -1992الذي ا�ست�شهدت به الباحثة «جراف» يف
كتابها .)Psychiatric Day Programme, 1992, quoted in Graff, 1997 ()1997
هذه ال�سيا�سة تذكر «ال�سبب» بكل و�ضوح بعك�س �صياغة �أخرى �أكرث اقت�ضابا لنف�س ال�سيا�سة
بحيث تن�ص على ما يلي« :يحظر على �أي متطوع تكوين عالقات �صداقة �أو عالقات اجتماعية مع
العمالء» حيث �أن احتمالية االمتثال لل�سيا�سة بهذه ال�صيغة �أقل بكثري من ال�صيغة الأوىل وذلك بب�ساطة
لأنها ال تذكر ال�سبب يف احلظر.

اجعل االمتثال للسياسة سه ً
ال
بغ�ض النظر عن الأق�سام ال�سابقة فكلما كانت ال�سيا�سات �أق�رص و�أكرث �إيجازا وو�ضوحا ومبا�رشة
زادت احتمالية االمتثال لها ولذلك يجب على من يقوم ب�صياغة ال�سيا�سة �أن يحقق التوازن املطلوب
فيما بني ال�سيا�سات الق�صرية واملبا�رشة وبني ال�سيا�سات املركبة والتف�صيلية .والدر�س امل�ستفاد هنا هو:
�صغ ال�سيا�سة بالتف�صيل الالزم ل�ضمان الفهم واالمتثال وال �أكرث.

اجعل السياسة ميسرة
ال كام ً
�صغ ال�سيا�سات ب�شكل مي�رس ي�سهل على املتطوعني فهمه فمثال� :أ�صدر دلي ً
ال لل�سيا�سات
والإجراءات املتعلقة بالربنامج التطوعي كمرجعي �إدراي وبالطبع فرجوع املتطوعني �إليه يف �أي مرحلة
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يجب �أن يكون حمل ترحيب.
وكذلك ا�ستخل�ص ال�سيا�سات الأكرث �أهمية –التي تتعلق بالعمل اليومي للمتطوعني-وان�رش تلك
اخلال�صات يف كتيب �أ�صغر حجما ،ولكن يف احلاالت التي يكون فيها الربنامج التطوعي متنوعا
فقد يكون من املنطقي �إعداد كتيب منف�صل لكل مهمة �أو من�صب تطوعي �أو لكل فئة من املتطوعني
تبعا للإدارات �أو مواقع العمل �أو البالد املختلفة التي يعملون بها ،وكذلك قم بطبع جمموعة فرعية من
ال�سيا�سات الأكرث �أهمية يف �صورة كتيب ملخ�ص بحجم اجليب �أو حقيبة اليد الن�سائية؛ لال�ستخدام
اليومي وميكنك تلخي�ص ال�سيا�سات ب�شكل مكثف بحيث ميكن طبع ال�سيا�سات املتعلقة باملواقف
الطارئة على بطاقة بحجم بطاقة االئتمان وقم بتغليفها بالبال�ستيك ،واطلب من املتطوعني و�ضعها
بالقرب من الهاتف الرئي�سي �أو املخرج اخلا�ص بكل موقع من مواقع العمل �أو حملها يف حمافظهم �أو
و�ضعها يف �أدراج التابلو ب�سياراتهم ،وميكنك �أي�ضا طبع القواعد البالغة الأهمية ومعلومات اال�ستجابة
للطوارئ خلف بطاقات �أ�سماء املتطوعني بحيث ي�سهل الو�صول �إليها �أثناء اخلدمة.

ِّ
ذكر بالسياسات في كل فرصة ممكنة
اخلق �أو انتهز الفر�ص للإعالن عن ال�سيا�سات والإجراءات وتذكري املتطوعني بها.
�أ�رش �إىل ال�سيا�سات يف املواد الدعائية اخلا�صة با�ستقطاب املتطوعني باعتبارها حماوالت د�ؤوبة من
املنظمة جلعل جتربة التطوع �آمنة وم�شبعة ومر�ضية.
�أخطر املتطوعني يف املقابلة ال�شخ�صية الأوىل �ضمن عملية الفرز ب�أن هناك �سيا�سات وقواعد ومعتقدات
و�أ�ساليب �أ�سا�سية للعمل البد لكل متطوع باملنظمة اتباعها.
�ضمن جل�سات تدريب املتطوعني تغطية تف�صيلية ل�سيا�سات و�إجراءات املنظمة.
احر�ص على تقييم االمتثال لل�سيا�سات والإجراءات كعن�رص اعتيادي من عنا�رص جل�سات الإ�رشاف
والتقييم للمتطوعني.
�أن�رش مل�صقات تذكريية بال�سيا�سات والإجراءات ذات ال�صلة يف جميع �أنحاء موقع العمل.
�أكتب مقاالت حول ال�سيا�سات والإجراءات يف الن�رشات الإخبارية وغري ذلك من قنوات االت�صال
مع �إي�ضاح اخللفية والأ�سا�س املنطقي والنتائج.
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اتفاقية موقعة بين المتطوع والمنظمة
ميكن �أن يطلب من املتطوعني كجزء من �إجراءات القبول بالربنامج التطوعي للمنظمة توقيع اتفاقية
�أو مذكرة تفاهم وتوقيع املتطوع لوثيقة من هذا النوع يلتزم من خاللها باتباع ال�سيا�سات والإجراءات
املعمول بها يف املنظمة يعطي ثقال �أكرب لتعهد املتطوع باالمتثال .واالمتثال ل�سيا�سات و�إجراءات املنظمة
ميثل منطيا واحدا من عدة بنود تت�ضمنها االتفاقية املبدئية فيما بني املتطوع واملنظمة.
يت�ضمن منوذج االتفاقية التزامات متبادلة من قبل كل من املتطوع واملنظمة (،)Graff, 2003
(امللحق ح).
ويقرتح ت�ضمني فقرة كالفقرة التالية يف االتفاقية املوقعة فيما بني املتطوع واملنظمة:
�أقر و�أ�ؤكد �أنا___(ا�سم املتطوع) ب�أنني قد قر�أت وفهمت ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة مبنظمة____
(ا�سم املنظمة) ووافقت على االمتثال �إليها كما هي مبينة (.........يف التو�صيف الوظيفي املرفق و�/أو
كتيب املتطوع/دليل ال�سيا�سات) .
وميكن �إ�ضافة فقرة اختيارية كالفقرة التالية:
�أفهم �أن االمتثال لتلك ال�سيا�سات والإجراءات �أمر مهم يف �سبيل املحافظة على جودة اخلدمة املقدمة
�إىل عمالئنا �إال �أنه بالغ الأهمية ل�سالمة ورفاهة متطوعي وموظفي وعمالء منظمة___(ا�سم املنظمة) وعموم
اجلمهور ،وعالوة على ذلك ف�أنا �أدرك �أن �أي خرق لل�سيا�سات �أو الإجراءات املعمول بها يف املنظمة
�سي�ؤخذ على حممل اجلد ،وقد ي�ؤدي لتوقيع �إجراءات ت�أديبية �أو للإيقاف �أو حتى للف�صل.

المتابعة
راقب االمتثال با�ستمرار وفيما يلي بع�ض االقرتاحات:
احر�ص على �أن تكون مراقبة االمتثال جانبا روتينيا من نظام مراجعة �أداء املتطوعني
�سارع بتقدمي التعزيز الإيجابي مبا يف ذلك تقدمي املكاف�آت تقديرا للأداء املتميز
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�أكتب مقاالت بالن�رشة الإخبارية حول النواجت الإيجابية التباع املتطوعني لل�سيا�سات والإجراءات
املعمول بها يف املنظمة
حترك ب�رسعة عند خرق �سيا�سات املنظمة
و�ضح التبعات املرتتبة على عدم االمتثال (بالتذكري �أو الإنذارات الكتابية �أو ال�شفهية �أو الإيقاف �أو
الف�صل �أو الف�صل الفوري على �سبيل املثال).
ال ترتدد يف تطبيق التبعات.

البدء -تقديم السياسة
مبجرد و�ضع ال�سيا�سة فمن بالغ الأهمية �أن تعمل على �أن ت�صبح وثيقة حية ت�ستخدم ب�صفة منتظمة
وتكون مرجعا للمتطوعني واملوظفني ومديري �إدارة املوارد التطوعية يف جميع �أنحاء املنظمة ،فالبد �أن
يعرف اجلميع �أن هناك �سيا�سات قائمة ويفهمون الغر�ض منها والنتيجة املثالية هي �أن ت�صبح ال�سيا�سات
جزءاً ال يتجز�أ من احلياة اليومية للمنظمة.
وتو�صي جمموعة متطوعي اجنلرتا ( )Volunteering England, 2002بتقدمي ال�سيا�سة
من خالل اجتماع يتاح للجميع فيه فر�صة مناق�شة ال�سيا�سة و�رشح �أوجه �أهميتها .وتقرتح املجموعة
توزيع ن�سخ لل�سيا�سات ذات ال�صلة على جميع املوظفني واملتطوعني مبا يف ذلك املوظفون الذين ال
يعملون ب�صفة منتظمة مع املتطوعني ،كما �أن �إدماج ال�سيا�سات �ضمن عملية التوجيه لكل من املوظفني
واملتطوعني اجلدد ي�ضمن تلقي كل فرد ن�سخة م ال�سيا�سات ذات ال�صلة به وبعمله.
يف حالة تقدمي ال�سيا�سات بعد ا�ستقطاب املتطوعني فالبد من االهتمام ب�شكل �إ�ضايف مب�ساعدة
املتطوعني القائمني على التعامل ب�أريحية مع «القواعد اجلديدة» فالكيفية التي يتم بها تقدمي و�رشح
ال�سيا�سات اجلديدة للمتطوعني القائمني هي على الأرجح املتغري الأهم يف كيفية قبولهم لها .وفيما يلي
بع�ض اال�سرتاتيجيات املفيدة يف هذا ال�صدد:
التقي/حتدث مع املتطوعني ب�شكل فردي
ا�رشح الأ�سا�س املنطقي لل�سيا�سة
احر�ص على تعريف املتطوعني ب�أن ال�سيا�سة تطبق ب�شكل مت�ساوي على كافة املتطوعني الذي يقومون
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ب�أدوار مماثلة.
اعر�ض تقدمي الدعم والتدريب وما �إىل ذلك �إن كان ذلك �رضوريا مل�ساعدة املتطوعني على االمتثال
لل�سيا�سات اجلديدة
�أجل تطبيق ال�سيا�سات اجلديدة لب�ضعة �أ�سابيع لل�سماح للمتطوعني باالعتياد على الأفكار اجلديدة
يف حالة الرف�ض ال�شديد من املتطوعني لل�سيا�سات اجلديدة فاعر�ض �إعادة تكليفهم مبهام جيدة لي�ست
خا�ضعة لل�سيا�سات اجلديدة
�ساعد املتطوعني على �إيجاد طرق بديلة للقيام بالعمل متتثل لل�سيا�سات اجلديدة بحيث ت�صبح تلك
ال�سيا�سات �أقل تدخال و�إثارة لالعرتا�ض.
ولكن �أيا كانت ا�سرتاتيجيات الت�أقلم التي �ستعر�ضها على املتطوعني القائمني مل�ساعدتهم على
االمتثال لل�سيا�سات اجلديدة ،ف�سي�أتي الوقت يف النهاية الذي يكون فيه االمتثال مطلوبا ،بل حمتما
وبالن�سبة لبع�ض املتطوعني الذين قد ال يكونون قادرين على الت�أقلم مع ال�سيا�سات اجلديدة ،رغم كل ما
قدمت لهم من وقت ودعم وحلول خالقة للم�شكالت فقد يحتاجون مل�ساعدتك يف �إيجاد مكان �آخر
للتطوع.

الخالصة
هذا هو الوقت املنا�سب لالنخراط يف و�ضع ال�سيا�سات املتعلقة بالربامج التطوعية؛ لأن توقعات
املتطوعني حاليا قد �أ�ضحت �أكرث تعقيدا ومطالبة من جهة ولأن العمل التطوعي يف كثري من بيئات العمل
قد �أ�صبح ينطوي الآن على املزيد من املخاطر ،ويعر�ض كل من املتطوعني واملنظمات التي يتطوعون
لديها للمزيد من امل�س�ؤوليات القانونية من جهة �أخرى؛ ولذلك ف�إن و�ضع ال�سيا�سات الفعالة هو �أداة
بالغة الأهمية يف �إدارة املخاطر ،فال�سيا�سات ت�ساعد الربامج التطوعية على �إي�صال قيم ومعتقدات
املنظمة �إىل املتطوعني كما توجه عملهم وتو�ضح القواعد لهم ،ويف النهاية تعزز من فعالية اخلدمة
املقدمة من قبلهم.
ولكن و�ضع جمموعة �شاملة من ال�سيا�سات لتنظيم برنامج تطوعي ما ،هو م�سعى بالغ اجلدية ولذلك
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فكثريا ما ي�شعر مديرو �إدارة املوارد التطوعية بالرهبة من ج�سامة املهمة �أو قد ي�شعرون باخلوف من
احتمال تفويتهم ل�سيا�سات بالغة الأهمية .لقد بينا من خالل هذا الف�صل تقنيات عملية مفيدة لتجزئة
عملية و�ضع ال�سيا�سات �إىل جزئيات ميكن �إدارتها كما قدمنا �إر�شادات قيمة لتحديد ال�سيا�سات املطلوبة
واقرتاحات مادية فيما يتعلق بكيفية �صياغة ال�سيا�سات وكيفية زيادة االمتثال لتلك ال�سيا�سات .وختاما
فنحن نحث كافة القراء على التغلب على مقاومتهم لو�ضع ال�سيا�سات حيث �أن املزيد من الت�أخري
يف و�ضع ال�سيا�سات املطلوبة لن يعني �إال تعر�ض املتطوعني واملوظفني بل املنظمة ككل �إىل املزيد من
الأخطار واملخاطر.
مت اقتبا�س هذا الف�صل من كتاب امل�ؤلفة عن و�ضع ال�سيا�سات ويحمل عنوان «بالتعريف و�ضع
ال�سيا�سات للربامج التطوعية» ( )Graff, 1997ومن الف�صل املعنون بعنوان «و�ضع ال�سيا�سات للربامج
التطوعية» واملن�شور يف الطبعة الأوىل من كتيب �إدارة املتطوعني (.)Connors, 1995
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الفصل الثامن :أحدث مقاربة الستقطاب المتطوعين مسارات الكفاءة
ونظم إدارة الموارد التطوعية
�ستيفن هوب�س (� - )Stephen Hobbsشبكة "ويلث" ( )WELLthالتعليمية
هذا مو�ضوع جدير ب�أن نتناوله بالكتابة مرارا وتكرارا ،فاملتطوعون هم الدماء التي جتري يف عروق
�أي منظمة قائمة على املتطوعني  /العمل التطوعي .فبينما ميكن اعتبار ر�سالة املنظمة ور�ؤيتها وقيمها
مبثابة عمودها الفقري وطاقم العاملني مبثابة اجلهاز الهيكلي والعمالء مبثابة �أع�ضاء اجل�سم ف�إن جهود
املتطوعني هي مبثابة الدماء اجلارية التي تغذي اجل�سم وتبقيه على قيد احلياة.
وميكن للمنظمات القائمة على اجلهود التطوعية �أن جتري تعديال طفيفا على �شعار حملة ا�ستقطاب
املتربعني الذي �أطلقته الهيئة الكندية خلدمات الدم وهو "دمك يطالبك بالتربع " ،بحيث يكون �شعار
�أي حملة ال�ستقطاب املتطوعني هو "جهودك التطوعية تطالبك بامل�شاركة " .فالق�صد هو ذاته والناجت
املطلوب هو نف�سه ،فاحلملة الأوىل تهدف ال�ستقطاب املتربعني بالدم واحلملة الثانية تهدف ال�ستقطاب
املتطوعني.
ورغم �أن اال�ستعارة البالغية التي تربط فيما بني الأ�شخا�ص والدماء قد تكون من قبيل املبالغة� ،إال
�أن املراد هو �إبراز �أهمية املتطوعني ،وبالتايل ف�إن ا�ستقطاب املتطوعني الأكفاء هي النقطة املركزية بالن�سبة
ملديري املوارد التطوعية ،مع �رضورة مالحظة ال�صفة التي تتبع املو�صوف يف اجلملة الأخرية وهي �صفة
"الأكفاء" .فالهدف هو ا�ستقطاب املتطوعني الأكفاء.
ولذلك فقد �أ�صبح ا�ستقطاب �أو تقرير كفاءة املتطوعني علما وفنا يف �آن واحد .فهو علم؛ نظرا
ال�ستخدامه خطوات متوالية منطقيا وما يرتبط بذلك من �ضوابط وتوازنات رقابية؛ لتحديد وت�أكيد
�إمكانية اختيار وتقدمي املتطوعني املحتملني ،ويت�ساوى مع ذلك يف الأهمية التب�رصات الذاتية والإبداعية
التي ي�سرت�شد بها مديرو املوارد التطوعية يف ت�أكيد وتقدمي املتطوعني الأكفاء �إىل املنظمة.
ويعد انتقاء وا�ستخدام الربجميات و� /أو املن�صة الإلكرتونية املنا�سبة لإدارة املوارد التطوعية عامال هاما
يف م�ساعدة مديري املوارد التطوعية يف اتخاذ القرار .فانتقاء وا�ستخدام نظام �إدارة املوارد التطوعية يزيد
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من توفر البيانات من خالل املعلومات التي تتخذ القرارات بناء عليها ،ومع ذلك ف�إن تلك القرارات
تتطلب ت�أويال �شخ�صيا قبل تقدمي املتطوعني.
ويربز �أي بحث من خالل الإنرتنت عن موردي نظم �إدارة املوارد التطوعية مدى تنوع تلك النظم.
ولكن رغم ما قد يدعيه �أولئك املوردون من قدرة نظام كل منهم على تنظيم العمل من الألف �إىل الياء
فالبد من �أن يكون امل�شرتي حذرا عند اختياره للنظام الأكرث فعالية يف �إطار منظمة ال ربحية .ولذلك
فخالل مراجعة نظم �إدارة املوارد التطوعية يجب �أن ت�ضم قائمة متطلبات ال�رشاء �س�ؤاال مهما وهو "هل
ت�شكل الوظيفة البالغة الأهمية املتمثلة يف ا�ستقطاب املتطوعني (الفرز واملقابلة والتكليف) �أولوية يف
اال�ستخدام اليومي للنظام؟ " فال يجب �أن يت�سبب نظام �إدارة املوارد التطوعية يف �إبطاء عمل مديري
املوارد التطوعية بدال من ت�رسيعه وامل�ساهمة يف االن�سياب ال�سهل وال�سل�س ال�سرتاتيجية اال�ستقطاب ،كما
يجب �أن ت�ضمن ان�سيابية الو�صول واال�ستخدام من قبل املتطوعني اجلدد واحلاليني ف�ضال عن املديرين.
ويربط هذا الف�صل فيما بني اال�ستخدام احلكيم للربجمية �أو نظام �إدارة املوارد التطوعية املدعمة
بالإنرتنت ب�إثبات الكفاءة (�سيتم �رشحه الحقا) يف ا�ستقطاب املتطوعني الأكفاء ،ومينح التكامل فيما
بني نظام �إدارة املوارد التطوعية وتثبيت الكفاءة ملديري املوارد التطوعية طريقة عملية لتحديد �أف�ضل
املتطوعني امل�ؤهلني للتقدمي داخل املنظمة .وبعبارة �أخرى ف�إن النظام ي�ساعد مديري املوارد التطوعية
يف ا�ستقطاب املتطوعني الذين يتالءمون من حيث الكفاءة مع متطلبات الوظيفة ،وهي م�ساعدة بالغة
الأهمية ل�ضمان حيوية وفعالية املوارد التطوعية اجلارية داخل املنظمة غري الربحية واجلهود الواقعية
املبذولة من قبل مديري املوارد التطوعية والوقت املرغوب منحه من قبل املتطوعني .ويف اجلزء التايل
من هذا الف�صل �سيحل نظام �إدارة كفاءة املتطوعني حمل نظام �إدارة املوارد التطوعية املذكور هنا للت�شديد
على �أهمية تثبيت الكفاءة.

التحديات التي يواجهها استقطاب المتطوعين في عالم اليوم
�إن عملية الت�سويق للمتطوعني (حتديد املتطوعني الأكفاء من خالل الفرز واملقابلة والتكليف)،
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ولكي ت�صبح فنا وعلما يف وقت واحد فالبد �أن تكون الر�سائل املوجهة من قبل املنظمة غري الربحية
دقيقة ك�شعاع الليزر ،بحيث تربز رغم الزحام الت�سويقي وتتلقى ردا مواتيا ،ولذلك فالبد �أن يكت�سب
مديرو املوارد التطوعية وزمال�ؤهم يف �إدارة االت�صاالت مهارة ا�ستخدام تقنيات مثل :و�سائط التوا�صل
االجتماعي واحلمالت الدعائية جلذب اهتمام املتطوعني اجلدد �أو ال�سابقني باملنظمة .ولذلك يجب �أن
تكون عملية اال�ستقطاب امل�ستهدفة من خالل احلملة الدعائية �أعلى �صوتا و�أكرث جذبا من �ضجيج احلياة
اليومية وال�سعي احلثيث لال�ستفادة من املتطوعني.
وفيما يلي �سنتناول ع�رشة حتديات تواجه ا�ستقطاب املتطوعني ،وهي قائمة �رسيعة يق�صد منها �إبراز
ما يحدث يف عامل اليوم.

الدفع والجذب الزمني
عامل الوقت بالغ الأهمية لكل �شخ�ص وخ�صو�صا بالن�سبة ملن ي�شغل وظيفة ثابتة مقارنة ب�أولئك
الذين ميتلكون احلرية يف امل�شاركة بجهودهم مع املنظمات غري الربحية .فهناك عوامل جذب و�شد
لال�ستئثار بوقت �أي �شخ�ص من قبل الأ�رسة والأ�صدقاء واملعتقدات والرغبات والعمل .وهو خليط
متنوع من متغريات ي�صعب التوفيق فيما بينها ما مل تنجح احلمالت الدعائية للمنظمات غري الربحية يف
دمج وربط املتغريات ال�شخ�صية واملتغريات املتعلقة بالعمل.

الحذاقة :االحتياجات والرغبات
لقد �أ�صبح املتطوعون �أكرث حذقا وتدقيقا يف اتخاذ القرار فهم يطالبون ب�أ�سباب وجيهة تدعوهم
لالنخراط كمتطوعني �ضمن منظمة غري ربحية �سواء كان التطوع بالوقت �أو اجلهد و � /أو املال .ولذلك
فت�سهيل الو�صول واالنخراط �أمر بالغ الأهمية بحيث يتعامل املتطوع عند رغبته يف االن�ضمام مع
ان�سيابي لال�ستقطاب والتوظيف ي�سهل التعاطي معه ،ويتفق مع البديهة مما ي�شجع املتطوع على
نظام
ٍ
ٍ
اال�ستمرار يف التقدم.
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كفاءات عملية االستقطاب
يدرك املتطوعون اجلدد واحلاليون �رضورة مراعاة املنظمات للحر�ص الواجب �أثناء عملية
اال�ستقطاب .فالكفاءة هي �أول ما يبحث عنه املتطوعون يف عملية اال�ستقطاب ،فهم يريدون التعرف
على ما يجب عليهم تعلمه وكيفية تقدمهم �ضمن املنظمة .ولذلك يجب �أن يتم الت�صحيح ال�رسيع لأي
ت�أخري غري مف�رس �أو �أي خلل بعملية اال�ستقطاب �أو �أي افتقار للتوا�صل فيما يتعلق ب�أ�سباب عدم االختيار.

التعلم والتطور
ينخرط النا�س ب�شكل يومي يف عملية تعلم وتطور م�ستمرة .فاملتطوعون يدركون �أنهم ي�ستفيدون
كثريا من التطوع� ،إال �أن التعلم يف حد ذاته مل يعد �سببا كافيا للتطوع .فالبد �أن يكون للتعلم هدف
حمدد ،كما يجب �أن يت�صاعد مل�ستوى �أعلى عما كان عليه يف بدء التطوع .فالتطوع التقليدي قد بد�أ
يفقد جاذبيته وخا�صة فيما بني الأجيال اجلديدة من املتطوعني.

الجوائز والتقدير
تندرج احلاجة �إىل اجلوائز والتقدير �ضمن عملية التعلم والتطور ،وتتم �إدارة اجلوائز من خالل التحفيز
اخلارجي �إذ يقوم مديرو املوارد التطوعية ب�إدارة املتطوعني التباع �سلم وا�ضح من املهام وتدريبهم على
كيفية التحرك داخل نظم امل�ؤ�س�سة� ،أما التقدير فيدار من خالل الإلهام الداخلي ويف هذا ال�صدد ي�ساعد
مديرو املوارد التطوعية املتطوعني يف الربط فيما بني انخراطهم التطوعي مع حتقيق �أهداف مرحلية
�شخ�صية واكت�ساب الثقة.

االتصال :الحوار
يبحث املتطوعون عن ات�صال وا�ضح ومتنا�سق ونظام تكون ال�شفافية فيه بالغة الأهمية .وبالتايل
فهم يقدرون تعريفهم من قبل املنظمة مبا يتوقع منهم القيام به ،مع �إي�صال تلك التوقعات �إليهم ب�شكل
وا�ضح .ومع جميء املواقع الإلكرتونية ومن�صات التوا�صل االجتماعي فتحت قنوات التوا�صل املجال
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لدعم املتطوعني العاملني يف املكاتب ويف امليدان ويف كليهما معا ،ف�ضال عن املتطوعني االفرتا�ضيني.
فهناك حتول يف الكيفية التي يرغب املتطوعون يف تلقي االت�صاالت بها ،ولذلك فالبد من بحث وتوفري
ا�سرتاتيجية ات�صال مالئمة لنوع املتطوعني امل�ستهدفني.

التنافس  :المقاربة المنظمة
كلما كانت مقاربة ا�ستقطاب املتطوعني �أكرث تنظيما زاد احتمال جناح املنظمة يف التو�صل ملجموعات
غري مكلفة من املتطوعني تكون مهتمة باالت�صاالت االجتماعية �أو التعلم� .أما �أولئك املنحازون بالفعل
لر�سالة املنظمة ف�سي�شاركون يف �أي مقاربات جديدة لتنظيمهم طاملا مل تكن تلك العملية جمهدة يف
التعامل معها.

االعتبارات الموسمية  :طول مدة االنخراط التطوعي
قد ينخرط املتطوعون يف التزامات تطوعية ق�صرية و � /أو طويلة الأجل .ولذلك فالبد �أن ي�شعروا
لدى ان�ضمامهم �إىل املنظمة ومغادرتهم لها بوجود نظام يدعم الطابع الدوري لدخولهم �إىل وخروجهم
من املنظمة .فمتطوعو الفعاليات اخلا�صة مثال :مكلفون بتلبية احتياجات ومهام تلك الفعاليات وهم
يرحبون بالقيام بذلك وبامل�شاركة جمددا عندما يحني موعد ذات الفعاليات �أو �أي فعاليات خا�صة �أخرى
يف العام التايل .ولذلك فيجب �أن يت�سم النظام بالقوة الالزمة ،بحيث يحتفظ ب�سجالت املتطوعني الذين
يتطوعون فقط يف الفعاليات اخلا�صة الدورية.

التقدم الوظيفي والمهني
ينخرط الأ�شخا�ص يف املنظمات التطوعية؛ الكت�ساب اخلربات واملعارف واملهارات التي ت�شكل
ميزة تناف�سية يف �سريهم الذاتية لدى التقدم لوظيفة ما .فالتجربة التطوعية متدهم بر�ؤى متعلقة باحلياة
امل�ؤ�س�سية والتي ميكن اال�ستفادة منها يف وظائف �أخرى .فاملهاجرون اجلدد مثال يتطوعون لالندماج
يف املجتمع اجلديد واكت�ساب ر�ؤى متعلقة به ،بل �أن العديد من املتطوعني يعتربون جتربتهم التطوعية
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خطوة مهمة يف م�سارهم املهني .ولكن التطوع قد يكون �إجباريا بالن�سبة للبع�ض عندما يكون التكليف
من قبيل املتطلبات الق�ضائية ويف هذه احلالة ينظر �إىل التكليف التطوعي باعتباره رداً للجميل مقابل ما
ح�صل عليه املتطوع من املجتمع .ولكن الأثر الأ�سا�سي املرتتب هو تعري�ض الأ�شخا�ص لعمل عظيم
املغزى ،ف�ضال عن �إمكانية ا�ستخدام املعارف التي مت تعلمها واملهارات التي مت اكت�سابها يف البحث عن
�أ�شكال �أخرى للتوظف.

أنواع المتطوعين
توجد �أربعة �أنواع عري�ضة من املتطوعني الذين يعملون وجها لوجه �أو ب�شكل افرتا�ضي و � /أو يف �إطار خمتلط (�أي
وجها لوجه وافرتا�ضيا يف ذات الوقت):
 - 1املتطوعون اليوميون وهم متاحون يوميا �أو �أ�سبوعيا.
 - 2املتطوعون العر�ضيون (للفعاليات اخلا�صة) وهم متاحون للم�شاركة التطوعية يف فعالية بعينها
�أو يف �أي فعالية تن�ش�أ يف دورتهم التطوعية �أي :الفرتة الزمنية املتاحة للتطوع �ضمن جدول �أعمالهم.
 - 3املتطوعون الإداريون وهم ين�سقون جهود املتطوعني الآخرين ب�صفة يومية �أو يف �إطار فعالية
خا�صة بعينها.
 - 4متطوعو احلوكمة وهم متطوعون منخرطون يف مناق�شات وقرارات املنظمة  /جمل�س الإدارة.
ومن بني الأنواع الأربعة ال�سابقة الذكر ف�إن الطريقة الأف�ضل ال�ستقطاب املتطوعني الإداريني
ومتطوعي احلوكمة الأكفاء هي من خالل ا�ستخدام نظام �إدارة املوارد التطوعية .ويرجح ا�ستخدام
نظام �إدارة املوارد التطوعية والكفاءة يف ا�ستقطاب متطوعي الفعاليات اخلا�صة ممن ي�شغلون منا�صب
عليا .ويف املقابل فقد يكون نظام �إدارة املوارد التطوعية مفيدا يف ا�ستقطاب املتطوعني اليوميني �أو الذين
يتطوعون ملنا�سبات خا�صة وقد ال يكون مفيدا .ولكن امل�ؤكد �أن ا�ستخدام نظام �إدارة املوارد التطوعية
�أمر مفيد بالن�سبة للمنظمات الكربى التي ت�ستقطب املتطوعني ب�شكل م�ستمر .و�سنورد يف بقية هذا
الف�صل املزيد من الر�ؤى الداعمة التخاذ القرارات اخلا�صة بذلك.
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نظام إدارة الموارد التطوعية
قدم الباحث هوب�س ( )Hobbs, 1999منوذجا ثالثي املراحل لإدارة املوارد التطوعية وذلك
بالتوازي مع منوذج لإدارة املوارد الب�رشية امل�ستخدم يف املنظمات اخلا�صة والعامة .ومنذ ذلك الوقت قدم
الباحثون واملمار�سون العديد من الت�صورات والتف�سريات والتو�صيفات والو�صفات لنظم �إدارة املوارد
التطوعية .فقد قدمت الباحثة مرييل ( )Merrill, p.81على �سبيل املثال تعريفا جذابا بالعمليات
املتعددة التي جتري يف �إطار نظام �إدارة املوارد التطوعية .و�أقرت �ضمنا ب�أن املديرين املتطوعني يتعاملون
بالفعل مع م�س�ؤوليات �إدارية بالغة التنوع .وت�أكيدا لذلك طالبت الباحثة مرييل القراء با�ستخدام الأوراق
الال�صقة والقلم يف تدوين قائمة بالأن�شطة التي يت�ضمنها نظام �إدارة املوارد التطوعية ،ومبجرد ل�صق
املالحظات على الطاولة �أو على احلائط يو�صى بتطبيق تقنية جتميعية مثل :التخطيط الت�آلفي (�أداة لفرز
البيانات) وذلك لرتتيب املالحظات املختلفة �ضمن ن�سق قابل للتعرف .فهذا الن�سق ذو الداللة هو
م�صدر العناوين الرئي�سية والإجراءات املتبعة �ضمن نظام �إدارة املوارد التطوعية.
وقد �أ�صبحت برجميات �إدارة املوارد التطوعية متاحة لال�ستخدام �أثناء ت�سعينات القرن املا�ضي حيث
مت جتريبها من قبل مديري املوارد التطوعية ثم مت ت�صحيح برجمياتها من قبل املربجمني بناء على التغذية
الراجعة الواردة من امليدان .ومن ثم انطلق الع�رص الإلكرتوين وع�رص نظم �إدارة املوارد التطوعية على
�أ�شده .فبدال من ا�ستخدام جداول البيانات والعمل املكتبي كثيف العمالة توفر لدى مديري املوارد
التطوعية نظم �إلكرتونية جديدة ت�ساعدهم يف �إدارة املتطوعني .و�إذا قفزنا �إىل الأمام عقدا من الزمان
جند �أن املزيد من الربجميات واملن�صات التكنولوجية قد �أ�صبحت متوفرة ،وجميعها نظم ت�ضم �أحدث
اخلا�صيات و�أعظم الفوائد و�أ�شمل الوظائف التي تف�رس وت�صف �أوجه الأداء والإنتاجية املتعلقة مبنتجاتهم
وخدماتهم وجميعها تقنيات رائعة �رشيطة ح�سن االختيار .ولكن ل�سوء احلظ فكل تقنية جديدة ت�أتي
م�صحوبة بالكثري من ال�شو�رشة الت�سويقية ولذلك فمن الأهمية مبكان �أن يقوم مديرو املوارد التطوعية
باخرتاق ال�شو�رشة الت�سويقية؛ للعثور على نظام �إدارة املوارد التطوعية الأكرث مالئمة ملنظمة كل منهم.
وهذا الف�صل ال يقدم �أو يو�صي با�ستخدام �أي برجمية �أو من�صة �إلكرتونية بعينها .بل يق�صد منه �إر�شاد
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مديري املوارد التطوعية �إىل تعلم كيفية دعم نظم �إدارة املوارد التطوعية؛ لتثبيت كفاءة املتطوعني �أثناء
مرحلة ا�ستقطابهم لالنخراط �ضمن املنظمات غري الربحية ،ومع ذلك فيمكن ا�ستخدام املحتوى الوارد
فيما يلي لإر�شاد مديري املوارد التطوعية نحو �رشاء النظام الأكرث مالءمة ملنظماتهم.

نظام إدارة أداء الموارد التطوعية
مع �إ�ضافة املفاهيم واملمار�سات ال�سابقة الذكر واملتعلقة بالأداء والإنتاجية انفتحت جماالت جديدة للمعرفة
واملمار�سة املهنية لإدارة املوارد التطوعية وفيما يلي تعريفات منقحة مقرتحة من قبل امل�ؤلف مل�صطلحي الأداء
والإنتاجية:
 - 1الأداء ي�شري �إىل حماولة الفرد � -سواء كان من العاملني �أو املتطوعني باملنظمة  -حت�سني الأداء من
خالل التدخالت (التدريبية) التثقيفية والتدخالت (التدريبية) الالتثقيفية.
 - 2الإنتاجية يف املقابل تتعلق مبحاولة الأ�شخا�ص  -املنظمة ككل � -إيجاد العائد على اخلدمة �أو
التعلم �أو اال�ستثمار �أو غري ذلك من امل�ؤ�رشات الرئي�سية للمخرجات.
فيما كان مديرو املوارد التطوعية ي�سرت�شدون يف املا�ضي مببادئ تعليم الكبار والتوعية  /التثقيف
لإعداد املتطوعني للمهام يف املا�ضي ،فقد �أ�صبحت هناك �أدوات وتقنيات بحثية متاحة لال�ستخدام من
خالل تقنيات حت�سني الأداء وتقنيات الأداء الب�رشي .بالإ�ضافة لذلك ف�إن مقايي�س العوائد اال�ستثمارية
والأبحاث املتعلقة بها ت�سهم يف قيا�س �أدق مل�ؤ�رشات الإنتاجية الرئي�سية؛ ولذلك ف�إن الربجميات واملن�صات
املدعومة من الإنرتنت تب�رش بن�سخة حمدثة من نظام �إدارة املوارد التطوعية ي�شمل� :أدوات وتقنيات حت�سني
الأداء .فت�ضمني م�ؤ�رش الأداء يجعل من املمكن التحقق من �أو تثبيت كفاءة املتطوعني قبل و�أثناء انخراطهم
باملنظمة .وبناء على القدرات التي ميتلكها املتطوعون ميكن ملديري املوارد التطوعية واملديرين الذين
يلحق املتطوعون ب�إداراتهم ت�أكيد وتثبيت كفاءة املتطوعني والتحقق منها.
بناء على تثبيت الكفاءة ميكن ملديري املوارد التطوعية واملديرين الآخرين واملتطوعني ذاتهم حتديد
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نوعية التعليم املطلوبة ل�سد الثغرات ،وكذلك حتديد امل�سار الذي يالئم حركة املتطوعني يف �إطار املنظمة
و � /أو ا�ستمرار انخراطهم يف الوظائف القائمة �أو يف وظائف جديدة.
ويركز هيكل اتخاذ القرار املتعلق بالكفاءة على تثبيت الكفاءة وكيفية التحقق منها على الوجه التايل:
هل املتطوع كفء؟ ف�إن كانت الإجابة بنعم فيقبل� ،أما �إن كانت الإجابة بـ " ال " فما هو التثقيف
املطلوب؟
هل �أ�صبح املتطوع كفئا بعد التثقيف؟ ف�إن كانت الإجابة بنعم فيقبل �أما �إن كانت الإجابة بـ " ال "
فما هو التثقيف املطلوب؟
نظرا لكون اال�ستقطاب (الفرز واملقابلة والتكليف) وظيفة من �ضمن وظائف النظام املحدث
لإدارة املوارد التطوعية فيمكن ا�ستخدام مفاهيم وتقنيات حت�سني الأداء مثل :مفهم وتقنية تثبيت الكفاءة
ال�ستقطاب املتطوعني الأكفاء .وفيما يلي �سنورد تناوال �أكرث تف�صيال للكفاءة والكفاية وتثبيت الكفاءة.
يرجى الأخذ يف االعتبار �أن هذا الف�صل ال يتعمق يف تناول العنا�رص الفرعية املختلفة لعنا�رص الفرز
واملقابلة والتكليف ،وهي موا�ضيع �سيتم مناق�شتها يف ف�صول �أخرى من هذا الكتاب ،كما �سيكت�شف
القارئ من خالل البحث على الإنرتنت العديد من املوارد املفيدة.

الكفاءة والكفاية
لطاملا نوق�شت الكفاية كمفهوم وكممار�سة يف املنظمات مبختلف �أنواعها على مدى � 30سنة ،كما
حظيت باالهتمام يف الثقافة ال�شعبية والوثائق الأكادميية ،وكانت حمل مناق�شات مو�سعة ملراجعة تقييم
التعلم امل�سبق ومراجعة الإجناز التعليمي احلايل يف جمال التعليم العايل وجمال العمل.
وغالبا ما تكون الكفاءة والكفاية امتدادا لإدارة املوارد الب�رشية ومن ثم فاملفاهيم واملمار�سات
املتعلقة بالكفاية والكفاءة هي كذلك امتداد لإدارة املوارد التطوعية ،ومع التقدم امل�ستمر يف التقنية
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والتح�سني املتوا�صل للتطبيق فقد حدث تقدم مواز يف فهم �سبب وكيفية ا�ستحقاق املقاربة القائمة على
الكفاية للمزيد من االهتمام.

عالم من الكفاية
الكفايات متثل طريقة �أف�ضل لإحاطة الأ�شخا�ص بالعمل داخل املنظمة بغ�ض النظر عن موقع املنظمة
والأ�شخا�ص وبغ�ض النظر كذلك عن نوع وحجم املنظمة ( )Velde, 2009وقد عرف "جرين"
( )Green, 1999, p. 5الكفاية باعتبارها "و�صف كتابي لعادات العمل القابلة للقيا�س واملعرفة
واملهارات ال�شخ�صية التي يتم ا�ستخدامها لإجناز هدف معني يف العمل" ،وهي بيانات قائمة على العمل
ت�سرت�شد "بالت�صنيف الأ�صلي لـ "بلوم" ( )Bloom, 1954املبني على "فعل الفعل" ومراجعته بوا�سطة
"�أندر�سون و�آخرون" ( .)Anderson et al. 2000
وقد �أ�صبحت الكفايات متثل بيانات وا�ضحة وثابتة لطلبات ومتطلبات املنظمة من املتطوع ،ومن
ثم ميكن للمنظمة �أن تقرر ما �ستقدمه دعما لتلك الكفايات ويف املقابل ميكن للمتطوعني حماذاة طلباتهم
ومتطلباتهم من املنظمة لتحديد درجة التال�ؤم فيما بينهما ،ومن خالل ذلك ميكنهم حتديد مدى الإ�ضافة
التي �ست�ضاف �إىل جتربتهم التطوعية.

التحقق من الكفاءة والكفاية
الكفاءة تتولد من الكفايات عند قيام الأ�شخا�ص بالتقييم الذاتي ولدى تثبيت كفاءاتهم باملقارنة
بالناجت الذي تعرب عنه الأفعال العملية واخلربية ،فالكفاءة هي حالة من املعرفة واملهارة امل�ؤكدة التي يتم
التعرف عليها من قبل خرباء باملو�ضوع مت تثبيت كفاءتهم بدورهم يف تثبيت الكفاءة باملو�ضوع الذي
يتعني عليهم تثبيت الكفاءة به والتحقق منها ،فمثال اخلبري الذي يقوم بتثبيت كفاءة املتطوع يف التما�س
الأ�صوات من منزل �إىل منزل يجب �أن يكون قد ثبتت كفاءته يف التما�س الأ�صوات من منزل �إىل منزل.
وعادة ما ميتلك القائمون بتثبيت الكفاءة خربة ترتاوح بني �سنتني و�أربع �سنوات يف املجال املطلوب
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تثبيت كفاءة املتطوع به� ،إذ ت�سرت�شد املنظمة بهذه اخلربة وتلك الكفاءة الذاتية املثبتة يف قبولها بنواجت
التثبيت ،وهذا متطلب مهم ب�صفة خا�صة عندما تعترب الكفايات حمل التثبيت بالغة الأهمية لأداء الوظيفة.
ف�إذا مل يتوفر للقائمني بتثبيت الكفاءة اخلربة املنا�سبة مع امتالكهم للوعي الكايف بعملية التثبيت
فيمكنهم يف هذه احلالة �إ�رشاك متطوعني ومديرين �آخرين يف عملية تثبيت الكفاءة من خالل �إجراء
مراجعة ثالثية ،حيث ين�ضم �شخ�صان �آخران من ذوي اخلربة على الأقل �إىل القائم بتثبيت الكفاءة حيث
ي�ساعد املتطوعون احلا�رضون القائم بتثبيت الكفاءة يف التحقق من كفاءة املتطوع.
وهناك قيود �إ�ضافية م�صاحبة لعملية تثبيت الكفاءة .فال يجوز لل�شخ�ص القائم بتثبيت الكفاءة �أن
يكون هو �أي�ضا القائم بالتثقيف املطلوب ،ولذلك فال يجوز �أن يكون القائم بتثقيف املتطوع يف جمال
التما�س الأ�صوات من منزل �إىل منزل هو �أي�ضا من يقوم بتثبيت كفاءته يف ذلك املجال .وهذه التوليفة
الثالثية املكونة من املتطوع واملثقف واملثبت ت�ضفي ال�رشعية واملوثوقية على كامل العملية والنتائج
املنبثقة عنها.

نظام إدارة األداء فيما يتعلق بالتحقق من كفاءة الموارد التطوعية
لقد مت تطوير اجليل التايل من نظم �إدارة املوارد التطوعية بحيث �أ�صبحت ت�شمل املفاهيم واملمار�سات
املتعلقة بتح�سني الأداء والكفاءة والكفاية وهي �إ�ضافات انبثقت عن امل�شاكل املتعلقة باالمتثال فاللوائح
احلكومية وال�صناعية تتطلب �سجال مثبتا للكفاءة وخا�صة عند حدوث �أمرا�ض �أو �إ�صابات �أو وفيات.
جدير بالذكر �أن املجال الطبي ي�ستخدم التقييم القائم على الكفاءة  -الكفاية والأدلة  -على نطاق �أو�سع
كما يتبني لنا من كوكبة من الكتب املتاحة بال�سوق حاليا.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن مهنية مديري املوارد التطوعية ومديري جمع الأموال تعني �رضورة وجود
بروتكوالت �أخالقية �أكرث �رصامة؛ لتلبية متطلبات اللوائح احلكومية والتوقعات املجتمعية .فاملتطلبات
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القانونية املتعلقة ب�إدارة الأداء تتطلب مزيدا من التوثيق الر�سمي ملهنية مديري املوارد التطوعية �أنف�سهم
�إىل جانب العاملني واملتطوعني الآخرين الذين يدعمون املبادرات امل�ؤ�س�سية.
ولكن قبل اال�سرت�سال وتقليال لهزلية الألفاظ الأوائلية (االخت�صارات) ف�ستتم الإ�شارة �إىل النظام
املحدث لإدارة املوارد التطوعية باعتباره نظام �إدارة كفاءة املتطوعني بغر�ض التي�سري .وت�شمل العنا�رص
احليوية لهذا النظام اجلديد ك ً
ال من تثبيت الكفاءة و�إدارة الأداء �أو تقييم الأداء وعلى هذا �سيحل م�صطلح
نظام �إدارة كفاءة املتطوعني حمل مفهوم نظام �إدارة املوارد التطوعية الذي مت تقدميه يف جزء �سابق ،و�سيتم
ا�ستخدامه يف اجلزء الباقي من هذا الف�صل.
ويجب النظر �إىل نظام �إدارة كفاءة املتطوعني باعتباره ا�ستثماراً ال باعتباره نفقات �إدارية.
فاملتطوعون الأكفاء عن�رص رئي�سي ل�ضمان فعالية املنظمة ومن خالل ا�ستخدام هذا النظام ميكن ملديري
املوارد التطوعية واملديرين ب�صفة عامة اتخاذ �إجراءات ت�صحيحية �أو وقائية؛ لزيادة القدرة ال�شخ�صية
للمتطوعني ك�أفراد وللمنظمة ككل .وبهذا ف�سيتم ا�ستعا�ضة الأموال التي مت ا�ستثمارها يف نظام �إدارة
كفاءة املتطوعني ب�رسعة فائقة.

استقطاب المتطوعين باستخدام الكفايات
يجلب املتطوع ما ميتلكه بالفعل من قدرات ومواهب �إىل التجربة التطوعية؛ ولذلك فمن املفيد �أن
يقوم مديرو املوارد التطوعية بالت�أكد من املعارف واملهارات وال�سلوكيات التي يتمتع بها املتطوعون
الفعليون واملحتملون ونقبل تكليفهم بالوظائف ،فكلما زادت معرفة مديري املوارد التطوعية مبا
يتمتع به املتطوعون من معارف ومهارات و�سلوكيات وكفاءة ،ا�ستطاعوا ا�ستخدام تقنيات �إ�ضافية
لإدارة املتطوعني من تخطيط للمواهب والتخطيط للتعاقب وحتليل اال�ستجابة للتثقيف مبا ي�ضمن
حتديث معارف املتطوعني واحلفاظ على دافعية وحما�سة املتطوعني للتواجد �ضمن جو من االحرتام
والنمو.
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والعن�رص املفا�ضل فيما بني املنظمات غري الربحية هو ا�ستخدامها مل�سار �رسيع وكف�ؤ يف ا�ستقطاب
املتطوعني .وكما �سبق �أن ذكرنا ف�إن حماولة تنبيه النا�س �إىل الفر�ص التطوعية املتاحة وبوابة اال�ستقطاب
والعملية الالحقة لالن�ضمام �إىل املنظمة �أمر حمفوف بالتحديات.

نموذج االستقطاب القائم على الكفاية
ال�شكل  1 - 8يربز ثالثة عنا�رص رئي�سية مرتبطة با�ستقطاب املتطوعني با�ستخدام التقييم الذاتي
للكفايات ومقاربة تثبيت الكفاءة ويقدم نظرة �شاملة للعنا�رص التي تعمل معا .وتتمثل تلك العنا�رص
يف الفرز واملقابلة والتكليف ،وهذه العنا�رص الثالثة بالغة الفائدة يف م�ساعدة مديري املوارد التطوعية
لتحديد �أي من املتقدمني ميكن قبولهم كمتطوعني.
العن�رص الأول لال�ستقطاب هو الفرز وي�شمل هذا العن�رص ما يلي:
كتابة ملف تعريفي قائم على الكفاية.
�إتاحة الو�صول لبوابة التقييم الذاتي.
ن�رش تقرير الفرز لتحديد من �ستتم دعوته لإجراء املقابلة ال�شخ�صية ومن لن تتم دعوته؟
ال�شكل 2 - 8يربز �أق�سام النموذج بكامله والتي تعترب فرزا.
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ال�شكل  :1-8حتديد املتطوعني الأكفاء :الفرز واملقابلة والتكليف
املهام الوظيفية
التعليم
التكميلي
ي�شغل املر�شح
الناجح املن�صب
املعرو�ض
�إخطار املر�شحني
غري الناجحني

�إجراء املقابلة
ال�شخ�صية على
�أ�سا�س الكفاءة

املر�شحون
املختارون
لإجراء املقابلة
ال�شخ�صية
املر�شحون
الذين مت رف�ضهم
لإجراء املقابلة

التكليف
مراجعة الطلبات واختيار
املر�شحني لإجراء املقابالت
ال�شخ�صية

الإعالن
التقييم
مراجعة الطلبات
عن
الذاتي
واختيار املر�شحني مقابل معايري الوظيفة �أو
لإجراء املقابالت
تو�صيف
الطلب
ال�شخ�صية
الوظيفة

�إحراء املقابالت مع املر�شحني

التقييم الذاتي مقابل
معايري الطلب
الرت�شيح
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الشكل  :2-8تحديد المتطوعين األكفاء :الفرز والمقابلة والتكليف
عمل ملف تعريفي لوظيفة المتطوع
ت�ستخدم امل�ؤ�س�سات التعليمية عملية تطوير املنهج (� )DACUMأو تنويعاتها على تلك العملية؛
لتحديد نواجت التعلم و�أهداف التعلم التي يجب �أن تُ�صمم وتُنفذ الدورات التدريبية بناء عليها .فنواجت
التعلم حتدد ما �سيتعلمه املتطوعون (املعارف واملهارات و � /أو ال�سلوكيات) من الربنامج كنتيجة
النخراطهم يف املنظمة� .أما �أهداف التعلم فتحدد �أي املعارف واملهارات �سيتم تقدميها وب�أي ترتيب
و�أي �إجراءات �سيتم اتخاذها �ضمن الربنامج لإجناز نواجت التعلم املرجوة.
وباملثل يتم حتويل املعارف واملهارات وال�سلوكيات املطلوبة واملتطلبة لوظيفة املتطوع �إىل فئات كفائية
وكفايات ،حيث الفئات الكفائية �أ�شبه بنواجت التعلم� ،أما الكفايات ف�أ�شبه ب�أهداف التعلم وي�شكل جمموع
الكفايات امللف التعريفي .وتكتب بيانات الكفاية با�ستخدام ت�صنيف «بلوم» ( .)Bloom, 1956وهو
ت�صنيف ثالثي املراحل قائم على الأفعال الإجرائية (�أي املرحلة الإدراكية والوجدانية والنف�س  -حركية).
و ُيكتب بيان الكفاية با�ستخدام الفعل الإجرائي مع و�صف كايف يحدد ب�شكل وا�ضح ما يجب
�أن يكون املتطوع كفئا به عند �إجراء تثبيت الكفاءة .وب�صفة عامة ف�إن بيان الكفاية يحتوي على عدد
من الكلمات يرتاوح بني خم�س وت�سع كلمات� ،أما البيانات امل�ؤيدة والتي تعترب بيانات مبا�رشة فتتكون
من خم�س كلمات ،فيما تتكون البيانات التي تتطلب املزيد من ال�رشح من ت�سع كلمات .ويذكر �أي�ضا
�أن بيان الكفاية يوازن بني كونه بيان ًا �آلي ًا وبني كونه بيان ًا عام ًا ينطبق على اجلميع (ما مل يكن هذا هو
الق�صد) .ويجب �أن حتدد كل كفاية ب�شكل وا�ضح املعارف واملهارات وال�سلوكيات املطلوبة واملتطلبة
لأداء الوظيفة .ومبجرد كتابة امللف التعريفي وا�ستخدامه ي�صبح امللف التعريفي ككل بيانا من املنظمة عن
م�س�ؤوليات وم�ساءالت املتطوع .ال�شكل رقم  3 - 8يقدم مثالني للتو�ضيح.
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بوابات الوصول
عند �إعالن منظمة غري ربحية عن حاجتها ملتطوعني  -مبا يف ذلك الإعالن عن طريق موقعها
الإلكرتوين  -فهي تدرج بوابة الو�صول �إىل نظام �إدارة كفاءة املتطوعني ،ومبجرد ت�سجيل الدخول من
قبل املتطوع ،يقوم نظام �إدارة كفاءة املتطوعني بقبوله كم�ستخدم ويوجه مبا�رشة �إىل وظيفة التقييم الذاتي
ويطلب منه اتباع التعليمات و � /أو ا�ستخدام الوظيفة املقدمة.
ال�شكل  :3-8مثاالن لبيان الكفاية
الإجراءات

الكفاية

املعرفة

�إظهار
االحرتام

 - 1عرف االحرتام

� - 2صف طرق اكت�ساب االحرتام

� - 3أعد قائمة بفوائد االحرتام

املهارة

 - 1اح�صل �أو حافظ على م�ستوى عال من القيم ال�شخ�صية وامل�ؤ�س�سية واملجتمعية
 - 2مار�س �سلوكا ملتزما بالقانون  - 3احرتم ممتلكات الغري
الإجراءات

الكفاية

املعرفة

رئا�سة
االجتماعات

 - 2حدد الوقت املنا�سب لعقد االجتماع
� - 1أعد قائمة بالغر�ض من االجتماع
 - 3حدد من يجب �أن يح�رض االجتماع � - 4صف �رضورة و�أ�سلوب حفظ النظام باالجتماع
 - 5ناق�ش توقيت كتابة حم�رض االجتماع ومتى ُيكلف ع�ضو �آخر بكتابة حم�رض االجتماع

املهارة

� - 1ضع جدول الأعمال
 - 3ابلغ مبحتويات حم�رض االجتماع
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Access Portals
When an NPO advertises for volunteers-including on its Web site (Allen et al.,
2010)-it lists the access portal to enter the VCMS. Upon signing on, the VCMS
accepts volunteers as users. They are taken directly to the self-assessment
function and asked to follow the instructions and/or use the job provided.

الو�صول �إىل البوابات:
عندما تعلن منظمة غري ربحية عن متطوعني  -مبا يف ذلك على موقع الويب اخلا�ص بها (Allen et
 ، )al. 2010ف�إنها حتدد بوابة الو�صول للدخول �إىل نظام �إدارة ملتطوعني عند ت�سجيل الدخول ،حيث
يتم قبول املتطوعني كم�ستخدمني ،ويتم نقلهم مبا�رشة �إىل وظيفة التقييم الذاتي ويطلب منهم اتباع
التعليمات و � /أو ا�ستخدام الوظيفة املقدمة.

الوصول إلى الدعم التقني ودعم االستقطاب
يركز النوع املطلوب من دعم امل�ستخدم على الأ�سئلة املتعلقة باال�ستخدام التقني وعملية اال�ستقطاب.
وميكن تقدمي الدعم التقني فيما يتعلق بكلمات املرور املفقودة �أو االنتقال خالل النظام من خالل
املنظمة� ،أو قد يوكل ذلك ملجموعة الدعم اخلا�صة باملورد .ويف حالة �إعداد النظام بال�شكل املنا�سب
يكون دخول املتطوع وتنقله خالل النظام متفقا مع البديهة .وال يتطلب �إال �أقل عدد ممكن من النقرات،
ويف�ضل �أن يكون �إدخال �أي �شكل من �أ�شكال البيانات الكتابية يف �أ�ضيق احلدود �أثناء التقييم الذاتي
ولذلك ف�أف�ضل �صيغة يف هذه املرحلة من ا�ستخدام املتطوع للنظام هي �صيغة انقر ثم انقر.
ويتخذ دعم اال�ستقطاب �شكل الإجابة على �أ�سئلة عامة تدور حول ما يجب على املتطوع القيام
به و�إىل �أين يتوجه؟ وماذا �سيحدث عند تقدميه �إىل املنظمة با�ستخدام نظام �إدارة كفاءة املتطوعني؟ وقد
ي�صاحب �إعالن امللف التعريفي للوظيفة باملوقع الإلكرتوين للمنظمة ق�سم للأ�سئلة املتكررة ،ومع ذلك
ف�ستظل هناك ن�سبة من املتطوعني الذين يتوا�صلون هاتفيا ،ولذلك فالبد من تخ�صي�ص �شخ�ص خبري
بعمليات الإنرتنت لدعم ه�ؤالء املت�صلني.
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التقييم الذاتي
مبجرد ت�سجيل دخول �أي �شخ�ص �إىل نظام �إدارة كفاءة املتطوعني يتم توجيهه �إىل التقييم الذاتي للكفايات
الواردة بامللف التعريفي .وتختلف �صيغة التقييم الذاتي باختالف نوع نظام �إدارة كفاءة املتطوعني.
ومع ذلك فالبد �أن تركز الأ�سئلة الرئي�سية على معايري م�شابهة ملا يلي:
 - 1متى كانت �آخر مرة قمت فيها بالإجراء املبني يف بيان الكفاية؟
 - 2ما مدى خربتك يف القيام بذلك الإجراء؟
 - 3هل ميكنك القيام بذلك الإجراء ب�شكل م�ستقل؟
فالأ�سئلة من هذا النوع توجه ال�شخ�ص للإف�صاح ب�شكل وا�ضح عن مدى ممار�سته وخربته وا�ستقالليته.

مستوى الثقة
تعطي نتائج التقييم الذاتي م�ؤ�رشا على م�ستوى ثقة ال�شخ�ص وهي نتائج يقدمها النظام من خالل
خوارزميات ت�ستخدم خلف الكوالي�س؛ حل�ساب درجة الكفاية فدرجة ال�شخ�ص الذي مل ي�سبق له القيام
بالإجراء املطلوب �أو الذي ميتلك خربة ال تتجاوز عاما واحدا ويحتاج للمعاونة� ،ستكون قطعا �أقل من
درجة �شخ�ص قام بالإجراء املطلوب خالل ال�شهور الثالثة الأخرية وميتلك خربة تبلغ خم�س �سنوات
وي�ستطيع العمل ب�شكل م�ستقل ،ويف�ضل ترك �أي مناق�شة حول اخلوارزمية امل�ستخدمة للمنظمة واملورد.
ويف الإعالن عن الوظيفة ،و�سواء �أ�صدرت املنظمة نف�س البيان �أو بيانا معدال ،فيجب �أن ُيراعي
الو�ضوح والثبات و�إمكانية االت�صال باملتطوعني اجلدد والبد من �إظهار الإن�صاف واالحرتام للمتطوع
منذ بداية تقدميه لطلب التوظيف:
عزيزي املتطوع :يجب �أن تراعي �أثناء �إجابتك عن �أ�سئلة التقييم الذاتي �أن التقليل من ثقتك يف كفاءتك
قد ي�ؤدي �إىل عدم دعوتك لإجراء مقابلة �شخ�صية� ،أما مبالغتك يف الثقة بكفاءتك فقد ي�ؤدي ل�صعوبات
�أثناء املقابلة القائمة على الكفاءة .ولذلك ين�صح بالإجابة على الأ�سئلة ب�صدق علما ب�أن التغذية العك�سية
التي �ستتلقاها بعد مراجعة تقرير التقييم الذاتي اخلا�ص بك هي التي يجب �أن ت�سرت�شد بها يف قرارك
اخلا�ص بالإجراء الذي �ستتخذه �سواء كان ال�سعي للح�صول على تثقيف فوري ،ومن ثم حتديث تقييمك
الذاتي �أو ال�سعي للح�صول على املزيد من التثقيف متهيدا للتقدم يف وقت الحق (هذا جمرد اقرتاح).
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الفجوة بين المعرفة والفعل
التغذية العك�سية التي يتلقاها املتطوع بعد مراجعة نتائج التقييم الذاتي حتدد ب�شكل وا�ضح ما يجب
عليه تعلمه وما يجب عليه عمله؛ لكي يح�سن درجته ،ولذلك ي�شكل تقرير التقييم الذاتي عقد تعلم
ي�سرت�شد به املتطوع يف تعلمه وتطوره.

الفرز المتعلق بتقرير االستقطاب
يتاح الفرز املتعلق بتقرير اال�ستقطاب الطالع مديري املوارد التطوعية بعد انتهاء املدة املقررة لإعالن
الوظيفة ،بحيث ميكن ملديري املوارد التطوعية من خالل تلك البيانات التعرف على معارف ومهارات
املتطوعني ،وهي ر�ؤى ت�ساعد املديرين على حتديد التدخالت التعليمية والالتعليمية الالزمة للمتطوعني
املتقدمني ومن اجللي �أنه كلما كان مديرو املوارد التطوعية �أكرث ا�ستعدادا لتعجيل دخول املتطوعني �إىل
املنظمة كان ذلك �أكرث فائدة لكل من املنظمة واملتطوع.
وميكن للمنظمات الكربى التي تطلق حمالت ال�ستقطاب عدد كبري من املتطوعني القيام بن�رش تقرير
الفرز يف مرات عديدة ال�ستدعاء املتطوعني للمقابلة ال�شخ�صية .وبهذا يتوفر للمنظمة �إمداد م�ستمر من
املتطوعني امل�صطفني مع ر�ؤيتها؛ املتاحني لإجراء املقابلة ال�شخ�صية و � /أو لتلقي الدعم التثقيفي لتح�سني
م�ستوى ا�صطفافهم مع ر�ؤية املنظمة.

المقابلة الشخصية
املقابلة ال�شخ�صية هي ثاين العنا�رص الثالثة لعملية اال�ستقطاب والتي ت�ستخدم؛ لتحديدٌّ � :أي من
املتطوعني �سيدعون للمقابلة ال�شخ�صية توطئة لدخول املنظمة؟ (�أنظر ال�شكل  )4 - 8وي�شمل هذا
العن�رص ما يلي:
�إبالغ املتطوعني مبن �سيدعى �إىل املقابلة ال�شخ�صية والإجراءات الواجب اتباعها
�إبالغ امل�ستجيبني الذين مل يت�أهلوا للمقابلة ال�شخ�صية بكيفية حت�سني تقييمهم يف املرة التالية
�إجراء مقابلة �شخ�صية مع املتطوعني با�ستخدام مقاربة تثبيت الكفاءة للت�أكد مما ميتلكه املتطوعني من كفاءة.
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ال�شكل  :4-8تعيني متطوعني �أكفاء على مراحل ثالثة :الفرز واملقابلة ال�شخ�صية والتكليف
�إجراء املقابلة
ال�شخ�صية على
�أ�سا�س الكفاءة

املر�شحون
املختارون
لإجراء املقابلة
ال�شخ�صية
املر�شحون
الذين مت رف�ضهم
لإجراء املقابلة

�إجراء املقابالت مع املر�شحني

الإعالن
التقييم
مراجعة الطلبات
عن
الذاتي
املر�شحني
واختيار
مقابل معايري الوظيفة �أو
لإجراء املقابالت
تو�صيف
الطلب
ال�شخ�صية
الوظيفة

الرت�شيح

دعوة المتطوعين للمقابلة الشخصية
بناء على املعايري املقررة للمقابلة ال�شخ�صية يتم االت�صال مبن تنطبق عليهم املعايري املقررة للدعوة
للمقابلة ال�شخ�صية .ومع �إمكانية و�صول املتطوعني اجلدد �إىل تقرير التقييم الذاتي ،يت�ضح لهم ما يجب
عليهم تعلمه؛ لكي يكونوا قادرين على تلبية احتياجات املنظمة غري الربحية ب�شكل كامل .وبالتايل
تكون لديهم الفر�صة لال�ستعداد للمقابلة ال�شخ�صية ،مع �إدراك كامل للمعارف واملهارات وال�سلوكيات
التي يجب عليهم اكت�سابها.

إبالغ المتطوعين المستبعدين بسبب عدم قبولهم لمساعدتهم في
النجاح عند إعادة التقدم
يتم االت�صال باملتطوعني الذين مل تتم دعوتهم للمقابلة ال�شخ�صية؛ لإبالغهم مبا يتعني عليهم القيام
به لإعادة التقدمي ومن خالل �إمكانية الو�صول �إىل تقرير التقييم الذاتي ميكن للمتطوع الت�أكد من �سبب
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عدم قبوله باملنظمة غري الربحية والكفايات املحددة التي يجب على املتطوع حتديثها و � /أو ترقيتها
لإعادة التقدمي.

تقديم السيرة الذاتية من عدمه
ميكن للمدعوين �إىل املقابلة ال�شخ�صية تقدمي �سريهم الذاتية تبعا ملتطلبات جلنة املقابلة ،وغالبا ما
تكون هناك خا�صية لإن�شاء ال�سرية الذاتية �أو لرفع الوثائق مدجمة �ضمن نظام �إدارة كفاءة املتطوعني.
وبالطبع فتبني �سيا�سة عدم قبول ال�سري الذاتية الورقية ميثل بديال رائعا و�صديقا للبيئة .فبدال من ت�صفح
تالل من ال�سري الذاتية الورقية ميكن لنظام �إدارة كفاءة املتطوعني ب�سهولة ا�ستعرا�ض ملفات املتطوعني
على الإنرتنت ف�ضال عن �أن التقييم الذاتي قد بد�أ يقلل من احلاجة لل�سري الذاتية يف العديد من احلاالت.

المقابلة الشخصية القائمة على الكفاءة
يق�صد من املقابلة ال�شخ�صية القائمة على الكفاءة ( )Kessler, 2006اختيار �أف�ضل �شخ�ص �أو
�أ�شخا�ص من حيث القدرة على االنخراط داخل املنظومة التطوعية ،فخالل املقابلة ال�شخ�صية القائمة
على الكفاية يكلف ال�شخ�ص مبهام� ،أو توجه �إليه �أ�سئلة للت�أكد من الكفايات الواردة بالتقييم الذاتي
(املعارف واملهارات) .وبعبارة �أخرى ميكن للمحاور (املحاورين) �أثناء املقابلة ال�شخ�صية الت�أكد
من�(:أ) م�ستوى كفاءة املتطوع ،و(ب) الفجوة فيما بني املعرفة والفعل .وميكن توجيه �أ�سئلة �إ�ضافية
متعلقة بثقافة امل�ؤ�س�سة؛ لقيا�س مدى �إحاطة املتطوع بن�شاط املنظمة وعملياتها .وي�شكل كتاب الباحث
«ك�سلر» ( )Kessler, 2006واحدا من املوارد املفيدة للتعرف على �أدوات وتقنيات �إدارة املقابالت
ال�شخ�صية القائمة على الكفاءة.

المحاورون األكفاء
من �أجل �ضمان حتقيق املقابالت ال�شخ�صية القائمة على الكفاءة لأق�صى فعالية ممكنة من خالل
�إ�ضافة بيانات ذات �صلة بتثبيت الكفاءة �إىل نظام �إدارة كفاءة املتطوعني ،يتعني �أن يكون املحاور الوحيد
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على وعي بكيفية تثبيت الكفاءة املتبادل (�أي تثبيت كفاءة املتطوع من قبل املحاور والعك�س بالعك�س)
فيما يتعلق مبو�ضوع املقابلة ال�شخ�صية .ومن بني اخليارات املطروحة هو دعوة جمموعة من املحاورين
بدال من حماور واحد؛ لتثبيت الكفاءة على �أن ت�ضم جمموعة املحاورين مثبت كفاءة واحد على الأقل
ي�ستعني ب�أعني و�آذان الآخرين لتثبيت كفاءة املتطوع ومن ثم يقوم مثبت الكفاءة ب�إدخال نتيجة املقابلة
ال�شخ�صية بنظام �إدارة كفاءة املتطوعني .وميكن من خالل هذه املقاربة وتبعا للكفايات حمل البحث
�إجراء مقابلة �شخ�صية مع عدة متطوعني يف نف�س الوقت.

التكليف
التكليف هو ثالث عنا�رص عملية اال�ستقطاب وي�ستخدم لتحديد املتطوعني الذين �سيتم �إدخالهم  /قبولهم
باملنظمة (�أنظر ال�شكل )5 - 8
وي�شمل ذلك العن�رص ما يلي:
م�ساعدة املتطوعني الذين يخفقون يف التقدم لفهم ما حدث
�إر�شاد املتطوعني املقبولني لتويل مهامهم �سواء بالتثقيف �أو بدونه.
هناك خياران متاحان كنتيجة للمقابلة القائمة على الكفاءة:
� - 1إخفاق املتطوع يف التقدم �أو بعبارة �أخرى �إخفاق املتطوع يف تلبية املعايري الالزمة لال�ستمرار يف
التقدم وفقا لتثبيت الكفاءة .وعندما تن�ش�أ تلك املواقف يتم �إر�شاد املتطوع �إىل املوارد التثقيفية الالزمة
لتلبية املعايري بحيث ميكن ا�ستدعا�ؤهم جمددا �أو �أن يطلب منهم معاودة التقدم.
 - 2تتم دعوة املتطوع لال�ستمرار ويتم تكليفه كمدير.

دور المديرين
لدى تكليف املتطوع (املتطوعني) يكون ب�إمكان املديرين الو�صول للملف التعريفي لكفاءة كل
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متطوع بحيث يكون املديرون على وعي باملعدل الذي ميكن به �إ�سناد املهام للمتطوعني ،ومدى احتياج
املتطوعني للدعم التثقيفي؛ لتقوية كفاءتهم .وقد ي�شارك املتطوعون يف دورات توجيهية عامة �أو خا�صة
ومع ذلك فقد يكون املتطوعون �أكفاء يف املوا�ضيع التي تتناولها الدورات التوجيهية وهو ما يتحدد بناء
على نتيجة املقابلة ال�شخ�صية.
ال�شكل  :5-8تعيني املتطوعني الأكفاء :الفرز واملقابلة والتكليف
املهام الوظيفية
التعليم
التكميلي
ي�شغل املر�شح
الناجح املن�صب
املعرو�ض
�إخطار املر�شحني
غري الناجحني

�إجراء املقابلة
ال�شخ�صية على
�أ�سا�س الكفاءة

املر�شحون
املختارون
لإجراء املقابلة
ال�شخ�صية
املر�شحون
الذين مت رف�ضهم
لإجراء املقابلة

التكليف

الإعالن
التقييم
مراجعة الطلبات
عن
الذاتي
املر�شحني
واختيار
مقابل معايري الوظيفة �أو
لإجراء املقابالت
تو�صيف
الطلب
ال�شخ�صية
الوظيفة

�إجراء املقابالت مع املر�شحني
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تلخ�ص العبارات التالية اخلطوات الإجرائية الختيار املتطوعني الأكفاء من خالل الفرز واملقابلة ال�شخ�صية
والتكليف:
اكت�سب خربة يف نظم خمتارة لإدارة كفاءة املتطوعني
تعرف على الوظائف التي تتطلب ا�ستخدام نظام لإدارة كفاءة املتطوعني ومقاربة قائمة على الكفاية
عرب الإنرتنت
اكتب الكفايات الالزمة للوظيفة (للوظائف) (�إعداد امللف التعريفي)
حدد مدة حملة اال�ستقطاب� :أ�سابيع �أو �شهور �أو الزالت جارية
حدد بوابات احلملة مبا يف ذلك املوقع الإلكرتوين
قدم الدعم التقني ودعم اال�ستقطاب
وفر �إمكانية الو�صول لنظام �إدارة كفاءة املتطوعني لدى ت�سجيل الدخول
حدد حمل وكيفية �إمتام التقييم الذاتي
ان�رش تقرير الفرز لتقرر من �ستتم دعوته للمقابلة ال�شخ�صية ومن �سي�ستبعد
وفر املوارد التثقيفية ح�سب الكفاية املطلوبة (املوارد متاحة عرب نظام �إدارة كفاءة املتطوعني)
�أبلغ املتطوعني مبن �ستتم دعوته للمقابلة ال�شخ�صية والإجراءات الواجب اتباعها
�أبلغ امل�ستجيبني الذين مل يت�أهلوا للمقابلة ال�شخ�صية بكيفية حت�سني تقييمهم يف املرة التالية
حدد امل�ستندات التي يجب تقدميه من قبل املتطوع �سواء ال�سرية الذاتية و � /أو �أي وثائق ذات �صلة
كلف حماور �أو جمموعة من املحاورين ب�إجراء املقابلة ال�شخ�صية
قم ب�إجراء مقابلة �شخ�صية للمتطوعني م�ستخدما مقاربة لتثبيت الكفاءة للت�أكد من الكفاءة التي ميتلكها
املتطوعون
�أر�شد املتطوعني الذين مل يجتازوا املقابلة ال�شخ�صية �إىل اخلطوة التالية
قدم �إيجازا �إىل املتطوعني املقبولني عن املهام التي �سيكلفون بها
�أحلق املتطوعني باملديرين.
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آثار استخدام نظام إلدارة كفاءة المتطوعين
نظام �إدارة كفاءة املتطوعني  -مثله مثل �أي تقنية مت تطويرها لتوفري الوقت واجلهد واملال  -يجب �أن
ي�ستخدم ب�أق�صى طاقته ل�ضمان ا�ستمرارية فعاليته و�أدائه الوظيفي .وقد �أدرجنا فيما يلي ثمانية �آثار يجب
على مديري املوارد التطوعية �أخذها يف االعتبار ومناق�شتها قبل �رشاء وتركيب �أي نظام لإدارة كفاءة
املتطوعني يف �ضوء عنا�رص عملية اال�ستقطاب القائمة على تثبيت الكفاءة والتي قدمناها فيما �سبق (�أي
الفرز واملقابلة ال�شخ�صية والتكليف).

آثار المساءلة والمسؤولية
اتباع عملية ا�ستقطاب قائمة على تثبيت الكفاءة  -الكفاية �أمر منطقي من املنظور الرقابي والقانوين
واملهني  -ومع ذلك فقد ال تكون جميع عمليات اال�ستقطاب مت�ضمنة لتلك املناظري وبالتايل فا�ستخدام
هذه املقاربة ال�ستقطاب كافة املتطوعني قد ال يكون قابال للتطبيق .ولذلك ال تبخل ببع�ض الوقت ملناق�شة
مزايا نظام �إدارة كفاءة املتطوعني يف �ضوء امل�ساءلة وامل�س�ؤولية املرتتبة على الوظيفة التطوعية فكلما كان
تقدمي الكفاية �أو�ضح كان ت�صور املتطوع واملديرين للتكاملية فيما بني املهام املطلوبة واملتطلبة منهم
�أو�ضح.

آثار التعلم والتطور
غالبا ما يكون التعلم واال�ستقطاب عن�رصين منف�صلني �ضمن نظام �إدارة كفاءة املتطوعني ،مما ي�ؤدي
النف�صام مبكر يف االلتزام وزيادة يف ن�سبة املغادرة املبكرة للمتطوعني اجلدد� .أما عندما تقوم املنظمة
غري الربحية بربط العن�رصين ف�ست�شهد انخراط �أ�رسع للمتطوعني اجلدد وا�صطفاف �أكرب مع الإجراءات
الإنتاجية دعما ال�سرتاتيجية وتكتيكات املنظمة غري الربحية وانخفا�ض يف ن�سبة الدوران التطوعي
والتزام �أف�ضل مبتطلبات االمتثال الإجبارية.
وقد �أبرز الباحثون «رنبورج» و «�سيناترا» و «بي�س» (Rehnborg, Sinatra & Beis,
� )2010أهمية بناء وتنمية قدرة املنظمات غري الربحية على �إدارة املتطوعني ولذلك ففي �سبيل �إقامة
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وا�ستمرارية الربامج التطوعية يجب على املنظمات غري الربحية االلتزام مبقاربة التعلم امل�ستمر وربطها
بعملية ا�ستقطاب املتطوعني الأكفاء (ومن ثم االحتفاظ بهم) وعليه يجب على املنظمة غري الربحية
تو�ضيح موقفها من التعلم والتطور املهني والأدوار اال�سرتاتيجية والتكتيكية والعملياتية لكل من مديري
املوارد التطوعية واملتطوعني ،وتقدمي عملية ب�سيطة لت�شجيع التعلم العر�ضي والر�سمي وغري الر�سمي
(. )Billet, 2008; Marsick & Watkins, 1990
وبناء على نتائج التقييم الذاتي للكفايات الالزمة للوظيفة يتعرف املتطوعون ب�أنف�سهم على ما يجب
عليهم تعلمه ومب�ساعدة مديري املوارد التطوعية واملديرين الآخرين تتاح �إىل املتطوعني املوارد التثقيفية
الالزمة وذلك ل�سد فجوة الكفاءة ،ويعني الأثر املتمثل يف حت�سني الأداء من خالل �إقران التعليم بالتعلم
�رضورة التدخالت التدريبية  /التعليمية (كح�ضور ور�ش العمل) والتدخالت غري التدريبية /التعليمية
(كا�ستخدام معينات العمل) ،ولذلك فال بد �أن ي�صبح مديرو املوارد التطوعية واملديرون الآخرون ممن
يجيدون وميار�سون تطبيق �إدارة الأداء القائمة على الكفاءة والوظيفة اخلا�صة بها بنظام �إدارة كفاءة
املتطوعني.
ويوفر نظام �إدارة كفاءة املتطوعني مقايي�س لفعالية عملية التعليم والتعلم .وتكون �سجالت تثبيت
الكفاءة يف هذه احلالة م�صدرا للبيانات الالزمة؛ لتحليل ودرا�سة عملية ا�ستقطاب املتطوعني ،وتبني تلك
املقايي�س العائد على اال�ستثمار (جانب االلتزامات من امليزانية العمومية) ،وكذلك العائد على التعلم
(جانب الأ�صول من امليزانية العمومية) من ا�ستقطاب وتثقيف املتطوعني .و�إ�ضافة تلك املقايي�س �أمر
مفيد �إذ يو�ضح قيمة املتطوعني من اال�ستقطاب �إىل املغادرة كما �إن هذه املعرفة تقدم ر�ؤى بالغة الأهمية
فيما يتعلق مبقرتحات التمويل ،كما تقدم تربيرا للتمويل القائم.

المترتبات القانونية
حيثما تن�ش�أ �أي م�شاكل قانونية فيما يتعلق مب�شاركة املتطوعني فمن املفيد �أن نعرف �أن الكفايات
املثبتة �أمر ميكن الدفاع عنه قانونيا .فتثبيت كفاءة املتطوع فيما يتعلق بكفايات الوظيفة يجعل مديري
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املوارد التطوعية واملديرين الآخرين على ثقة من �أن حتت �أيديهم وثائق مقبولة قانونيا يف حالة ن�شوء �أي
م�شاكل قانونية .وميثل نظام �إدارة كفاءة املتطوعني م�ستودعا لتلك الوثائق ويقدم الأدلة الكافية على
عملية ربط �صارمة فيما بني الكفاءة واالمتثال.
ومادام من املمكن تبيان كفاءة املتطوعني من خالل تثبيت الكفاءة واتفاق التقييم الذاتي مع ذلك (ثقة املتطوعني
مبعارفهم ومهاراتهم و�سلوكياتهم) في�صبح هناك �سببان للت�شكيك يف عدم الكفاءة املزعومة وهما:
 - 1قرار املتطوع عدم العمل داخل نطاق الكفايات الالزمة وكفاءته اخلا�صة ،ويف هذه احلالة تقع
التبعة القانونية على املتطوع.
 - 2ولكن �إذا تبني �أن املنظمة مل تقدم الإر�شاد الالزم فيما يتعلق بتقا�سم الكفايات ومل ت�ؤ�س�س عملية
الكت�ساب الكفاءة وبالتايل عر�ضت املتطوع للخطر ،فعندئذ تقع التبعة القانونية على املدير واملوظفني
التنفيذيني باملنظمة.

مترتبات متعلقة بمدير الموارد التطوعية
تقع الكثري من ال�ضغوط على كاهل مديري املوارد التطوعية فيما يتعلق با�ستقطاب املتطوع ودعم
انخراطه يف املنظمة .فاملديرون الذين يتم �إحلاق املتطوعني ب�إداراتهم يريدون �أن يت�أكدوا من تلقيهم �أف�ضل
ما ميكن من املتطوعني .والأهم من ذلك هو �أنهم يريدون الت�أكد من معرفة وقدرة وتب�صري املتطوعني
مبا يتعني عليهم تعلمه ،وبالطبع فا�ستخدام الكفايات وتثبيت الكفاءة ونظام �إدارة كفاءة املتطوعني
ي�ساعد مديري املوارد الب�رشية يف تكليف �أف�ضل ما ميكن من متطوعني ممن تتوفر لديهم �أحدث املعارف
واملهارات و�أف�ضل ال�سلوكيات.
ويف هذا ال�صدد يقدم نظام �إدارة كفاءة املتطوعني بديال �صديقا للبيئة يغني عن قراءة وفح�ص �أكوام
من ال�سري الذاتية الورقية ،مما يقلل من الوقت الالزم للإجابة على ا�ستف�سارات املتطوعني حول وظائفهم،
كما يوزع �أحدث الر�ؤى فيما يتعلق مبطالب ومتطلبات املنظمة من املتطوع.
ولكن بالن�سبة لبع�ض الأ�شخا�ص قد يكون ا�ستخدام التقنية منذرا بتعامل بارد وم�صدرا للتوج�س
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فيما يتعلق مب�صري البيانات التي يقومون ب�إدخالها .ولكن ال�س�ؤال الأهم الذي يراودهم هو «هل �س�أجد
من يتحدث �إيل ويجيب عن �أ�سئلتي؟ «

مترتبات متعلقة بالمدير
يجب �أن يكون ا�ستخدام التقنية وبخا�صة نظام �إدارة كفاءة املتطوعني م�صطفا مع ر�سالة ور�ؤية وقيم
املنظمة .وعلى كبار العاملني واملتطوعني احلوكميني من خالل مديري املوارد التطوعية وغريهم من
العاملني �سواء ب�أجر �أو بغري �أجر (املتطوعني) دعم ا�ستخدامها بكامل طاقتها؛ لتحقيق املق�صود منها من
بدء اال�ستقطاب وحتى املغادرة.
فعندما يكون مدير املوارد التطوعية على علم مبواطن قوة املتطوعني اجلدد ومتطلبات التعلم التي
يجب عليهم تلبيتها ،فعندئذ ي�ستطيع الرتكيز على كيفية م�ساعدة املتطوعني املكلفني ،ولذلك متثل
الكفايات وت�أكيد الكفاءة طريقة مفيدة للغاية يف معرفة موقف املتطوعني املكلفني.
فمن ال�رضوري �أن يكون املديرون على علم تام مبوقفهم من الكفايات امل�ؤ�س�سية وكفاءة املتطوعني.
ويف هذا ال�صدد يكون التوجيه الأ�سا�سي بالغ ال�سهولة ،وهو «ا�ستمر يف �إر�شاد املتطوع خالل عملية
تثبيت الكفاءة مدعوما بنظام �إدارة كفاءة املتطوعني» .ويف الإجراءات التي تعترب فيها الكفايات
بالغة الأهمية (ولي�س مهمة فقط) فيجب على املديرين عدم ال�سماح للمتطوعني باالنخراط يف تلك
الإجراءات.
ومب�ساعدة نظام �إدارة كفاءة املتطوعني ميكن تعريف املتطوعني ب�شكل موجز على الرابطة فيما بني
االن�شغال والأعمال ،فلي�س بو�سع املنظمات غري الربحية الإفالت من هذه الورطة املتعلقة بالأعمال.
فبينما يطلب من املتطوعني القيام باملزيد دون مقابل فهم مطالبون �أي�ضا ب�أن يقوموا بذلك عن طريق
حت�سني الأداء لزيادة الإنتاجية (الأعمال) ،ولكن نظرا لكون انخراط بع�ض املتطوعني راجعا للجانب
االجتماعي للعمل التطوعي ،فقد ال يحتل الو�صول �إىل م�ؤ�رشات الإنتاجية املطلوبة ب�ؤرة تركيزهم،
وبالتايل فقد ال يكون عملهم  -رغم انخراطهم الظاهري وقيامهم الفعلي ببع�ض الأمور  -مت�سما
بالكفاءة (االن�شغال) ،ويف هذه احلالة ميكن للمديرين ا�ستخدام عملية تثبيت الكفاءة لإر�شاد املتطوعني
�إىل �أهمية الأعمال والإنتاجية مع احلفاظ على �أوقات االن�شغال واالت�صاالت االجتماعية.
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المترتبات المتعلقة بإدارة النشاط التطوعي والمكافآت والتقدير
�أي متطوع البد �أن ُي�رس بدرجة ما بتلقي التقدير واملكاف�آت .وغالبا ما تكون كلمة �شكر ي�سرية �أو
حمادثة تعليمية بناءة حول حت�سني الأداء حمل تقديره طاملا قيلت باحرتام .وكذلك ف�إطالع الآخرين على
ما يقوم به املتطوع من عمل مثايل خالل االجتماعات ال يلقي ال�ضوء فقط على جهود املتطوع بل يقدم
�أمثلة على العمل التطوعي الناجع ،وقد تكون زيادة �أهمية الأدوار الوظيفية امل�سندة �إليهم حمفزا ملتطوعني
�آخرين.
وميكن ملديري املوارد التطوعية  -من خالل ا�ستخدام نظام �إدارة كفاءة املتطوعني  -الو�صول
�إىل ال�سجل الر�سمي لكفاءة املتطوعني وهو �أمر مفيد فيما يتعلق بربامج املكاف�آت الداخلية واخلارجية
مبختلف �أنواعها ،فبمجرد حتقيق �أهداف مرحلية معينة يتعني البدء يف االحتفال.
وهناك �أمر �آخر ي�سرتعي اهتماما متناميا ويتمثل يف االرتباط فيما بني تثبيت الكفاءة كتقييم للتعلم
امل�سبق وبني التعلم املنجز حاليا �سواء كان ذلك عن طريق �إمتام التعليم العايل �أو احل�صول على التقديرات
وال�شهادات املهنية.

مترتبات متعلقة بإدارة المسار الوظيفي للمتطوع  -المؤسسة
بالن�سبة للبع�ض ف�إن الروح التطوعية هي الطريق للتكليف بوظائف خمتلفة ،مبا يف ذلك املنا�صب
احلوكمية .ورغم كون ما يحرزه املتطوع من تقدم على ذلك الطريق حمال للتقدير الذاتي �إال �أن التقدير
التكميلي من قبل املنظمة ي�شكل �إ�ضافة �إىل تلك التجربة .ويف هذه احلالة يكون املتطوع قد تبنى مقاربة
�إدارة امل�سار الوظيفي �إ�ضافة �إىل االنخراط التطوعي.
وقد ينخرط �آخرون يف العمل التطوعي؛ لأ�سباب متعلقة ب�إدارة امل�سار الوظيفي يف حمل العمل بل
�إن هناك برامج ببع�ض امل�ؤ�س�سات ت�شجع العاملني بها على االنخراط يف منظمات قائمة على العمل
التطوعي .فال�رشكات التجارية تنظر �إىل التجربة التطوعية كطريقة الكت�ساب ر�ؤى جديدة ودعم
مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية لل�رشكات ،وحتفيز و�إلهام العاملني بطرق حمم�سة ثقافيا ،وبالتايل ميكن
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النظر �إىل الروح التطوعية من منظور انعكا�سها الإيجابي على امللف الوظيفي.
وهناك �آخرون ممن يتطوعون �سعيا الكت�ساب اخلربة و � /أو �إعداد �أنف�سهم للو�صول �إىل �سوق العمل
�أو للقيام بنقالت وظيفية جريئة من خالل تقدمي ما اكت�سبوه من خربات كدليل على متتعهم بالكفاءة
الالزمة لتويل وظيفة جديدة .وهنا يقدم نظام �إدارة كفاءة املتطوعني �أدلة موثقة ميكن ا�ستعرا�ضها عرب
الإنرتنت و � /أو يف �صورة ورقية.

مترتبات متعلقة بالمتطوعين االفتراضيين
مع تقدم تقنيات االت�صاالت �أ�صبح من املمكن �أن يتطوع �شخ�ص ما مبنظمة معينة دون �أن يكون
مقيما بنف�س املوقع �أو املدينة �أو حتى البلد التي توجد به تلك املنظمة� ،إذ ي�ستطيع املتطوعون التوا�صل
معها من خالل �أدوات التوا�صل االجتماعي املختلفة مثل «في�سبوك» و»نينج».
ومن خالل نظم �إدارة كفاءة املتطوعني �أ�صبحت هناك رابطة م�شرتكة فيما بني ه�ؤالء املتطوعني
االفرتا�ضيني وبني متطلبات الأداء من جهة ،والدعم باملكاف�آت والتقدير من جهة �أخرى .ويف ظل ذلك
الو�ضوح والثبات ميكن للمتطوعني االفرتا�ضيني امل�ضي قدما يف دعم املنظمات غري الربحية �سواء يف
الربجمة �أو جمع الأموال.
وكذلك ف�إن التقدم التقني يف بيئات التعلم االفرتا�ضي واملحاكي تتيح جماال �شيقا للمتطوعني ،كما
ي�شكل النمو املتنامي للربامج التعليمية من خالل الر�سوميات ثالثية الأبعاد ولعبة «�سكند اليف» (احلياة
الثانية) للعامل االفرتا�ضي و�ألعاب وحماكيات بناء املجتمعات �أدوات وتقنيات مفيدة يف تثبيت كفاءة
املتطوع ،من حيث املعارف واملهارات وال�سلوكيات .ومتثل تلك املواقف االفرتا�ضية م�ؤ�رشات على
�إمكانية نقل الكفاءة ،بل �إن املنظمات غري الربحية قد جتد يف العامل االفرتا�ضي مكانا مهي�أ ال�ستقطاب
املتطوعني وجمع الأموال وتقدمي الربامج.

الخالصة
رغم كونها غري �شاملة ،ف�إن البيانات الواردة بال�شكل  6 - 8تربز �إيجابيات و�سلبيات ا�ستخدام
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نظام �إدارة كفاءة املتطوعني .فكل بيان يت�صل يف خامتته بالو�ضوح والثبات واالت�صال حيث «الو�ضوح»
يوحي بال�سهولة وال�صفاء وال�شفافية ،حيث يوحي «الثبات» باملوثوقية واال�ستمرارية� ،أما االت�صال
فيوحي بالتوا�صل واالرتباط والرتابط ،وبعبارة �أخرى فمكانة الو�ضوح يف اال�سرتاتيجية هي ذاتها مكانة
الثبات يف الهيكل امل�ؤ�س�سي ومكانة االت�صال يف العالقات داخل املنظمة.
ال�شكل � 6-8إيجابيات و�سلبيات ا�ستخدام نظام �إدارة كفاءة املتطوعني
الو�ضوح

الإيجابيات
يقدم املعارف واملهارات تبعا للوظيفة والكفايات وبهذا يبني املتطلبات
وامل�س�ؤوليات احليوية (البالغة الأهمية) واملهمة للوظيفة
يبلغ املتطوعني تلقائيا ب�أي تعديالت (بالإ�ضافة �أو احلذف �أو التبديل) بحيث
يحافظون على حداثة كفاءتهم
ي�شجع املتطوعني على الإدارة الذاتية مللف كفاءتهم وكفاياتهم
يحدد ما يجب على املتطوع تعلمه بعد التقييم الذاتي لكي ي�ستطيع التقدم �إىل
الوظيفة و�أن يحافظ عليها
يروج للمعايري ال�صديقة للبيئة با�ستخدامه لعملية ا�ستقطاب دون وثائق ورقية
(تُطبع ال�سرية الذاتية فقط لتقدم يف املقابلة ال�شخ�صية عند االقت�ضاء)
ي�سند م�س�ؤولية �إدخال بيانات ملف الكفاية �إىل املتطوعني
ينمي الرتكيز على التعلم امل�ستمر بالعمل منذ البداية
يقلل من �إمكانية حدوث م�شاكل متعلقة بالأداء با�ستخدام م�سار
من اال�ستقطاب �إىل املغادرة
يبدد الوهم ال�شائع ب�أن التدريب و � /أو التقدم الختبار ما ي�ساوي الكفاءة
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الو�ضوح

الإيجابيات
ي�شري �إىل �أن عملية تثقيف املتطوع متتد ملا بعد اال�ستقطاب
يقدم �أنواعا خمتلفة من امللفات التعريفية بالوظائف ميكن لأي �شخ�ص تنزيلها
وحتديد �أهليته للوظيفة من خاللها
يقدم بيانات وا�ضحة وموجزة حول عملية ا�ستقطاب املتطوعني (�ضمن نظام
�إدارة كفاءة املتطوعني)

ال�سلبيات
يتم ت�شغيله ب�صفة �أ�سا�سية من خالل الإنرتنت وهو ما قد ي�شكل حتديا لبع�ض
املتطوعني الذين ال يجيدون التنقل خالل الإنرتنت ولذلك يلزم و�ضع م�سار
وا�ضح ومعينات عمل لإر�شاد الأ�شخا�ص �إىل كيفية ا�ستخدامه اال�ستخدام الأمثل
ي�ستخدم ب�صفة �أ�سا�سية بيانات داخلة ن�صية وهو �أمر �سلبي نظرا لتنوع طرق
التثبيت كما قد يكون �إثبات التثبيت �صنعيا كوثيقة �أو �صورة �أو ملف �سماعي
وهو ما يتطلب حيزا كبريا للتخزين قد يكون منف�صال عن نظام �إدارة كفاءة
املتطوعني
ي�ستلزم الو�صول �إىل حا�سوب يف املنزل و � /أو مبكتب املنظمة غري الربحية
وبالتايل يجب �أن تتوفر للمتطوع� إمكانية الو�صول �إىل حا�سوب ال�ستيفاء
التقييمات الذاتية ومراجعة �سجالت ملف الكفاءة والتقدم للجوائز واملكاف�آت
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الفصل التاسع :التوجيه :الترحيب بالمتطوعين الجدد داخل المنظمة
هارييت �س �إدواردز ( )Harriett C. Edwards, EdDدبلوم عايل يف الرتبية
جامعة والية كارولينا ال�شمالية
توجيه املتطوعني �إىل املنظمات التطوعية و�إىل طبيعة عملها خطوة �أوىل بالغة الأهمية نحو االحتفاظ
باملتطوعني .ففي �أي عملية ا�ستقطاب منهجي للمتطوعني ف�إن ت�أ�سي�س عالقة م�ؤ�س�سية تدعم دافع
املتطوع لالنخراط التطوعي ور�سالة املنظمة �سيعود بالنفع على كل من املنظمة واملتطوع .و�سريكز هذا
الف�صل على فهم االختالف فيما بني التوجيه والتدريب ،كما �سريكز على اكت�ساب ر�ؤى تتعلق بالعنا�رص
البالغة الأهمية جلل�سات التوجيه وتطوير ا�سرتاتيجيات تقدمي ناجحة.

تعريف التوجيه
عندما ُيطلب من �أي �شخ�ص �أداء وظيفة �أو مهمة ما ،فال �شك �أنه �سيكون �أكرث جناحا �إذا فهم
بال�ضبط ما هو املتوقع منه؟ وكيفية �أداء املهمة ،وقد �أ�شارت الرائدة البارزة يف جمال �إدارة املوارد التطوعية
"مارلني ويل�سون" (� )Marlene Wilson, 1976إىل حقيقة �صادمة وهي �أن املتطوع الذي ال يتلقى
توجيها كافيا وذي �صلة باملهمة �رسعان ما ي�شعر بعدم الر�ضا عن املنظمة بل وبالإحباط من التجربة
التطوعية ذاتها .وقد �أ�شار الباحث "بريو – بوالرد" (� )Biro-Pollard, 2009إىل �أن املتطوعني
الذين ي�شعرون ب�أنهم مل يتلقوا توجيها كافيا هم الأكرث احتماال للتوقف كليا عن التطوع.
�أما الباحث "فادر" ( )Fader, 2010فقد عرف يف بحثه عام  2010التوجيه باعتباره اجتماعات
�أو فعاليات يتم فيها تقدمي معلومات متهيدية للأفراد املقدمني على �أي عمل جديد عليهم .وهذا بال�ضبط
هو التوقيت الذي يجب �أن ي�شعر فيه املتطوعون ب�أنهم مو�ضع ترحيب من قبل املنظمة فيما يتم �إطالعهم
على التفا�صيل املتعلقة بثقافة املنظمة وممار�ساتها الت�شغيلية ،وهو �أي�ضا التوقيت الذي يجب فيه على
العاملني الآخرين و�أع�ضاء جمل�س �إدارة املنظمة االنخراط يف خلق بيئة مرحبة باملتطوعني ،كما �أنه
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التوقيت املنا�سب لتو�ضيح العالقة فيما بني املنظمة وبني املتطوع (العمل التطوعي  -كندا) .وقد �أ�شارت
الباحثة "مرييل" ( )Merrill, 2005يف ورقتها البحثية عام � 2005إىل �أن التوجيه ميكن �أي�ضا �أن
يكون توقيت منا�سبا لتحديد احلاجات التدريبية امل�ستقبلية للمتطوعني.
ووفقا للباحثني "كريوود" و "منيجيتي" ( )kyrwood & Meneghetti, 2010عام 2010
ف�إن التوجيه هو عن�رص من عنا�رص عملية الفرز ويركز حتديدا على فهم املتطوع للمنظمة دون �أن ي�شمل
ذلك تعريف املتطوع باملعارف واملهارات املحددة الالزمة لنجاحه يف املهمة التطوعية .و�أ�ضاف
الباحثان �أن التوجيه والتدريب املنا�سبني هما خطوتان مهمتان يف �إدارة املخاطر �أي�ضا.
وقد ناق�ش الباحثان "يل" و "كاتاجنا�س" ( )Lee & Catagnus, 1999عام � 1999أهمية
التوجيه العام للمتطوع فيما يتعلق باملنظمة ككل مع توجيه تكميلي يجرى يف الق�سم �أو الوحدة التي
�سيتطوع بها الفرد حذفت كاف العجمة وبالتايل فعنا�رص جل�ستي التوجيه العامة واخلا�صة متكاملتان
دون تكرار للمعلومات التي يتلقاها املتطوع.
وتلخي�صا ملا �سبق فقد ا�ستخدم الباحثان "مكرييل" و "لن�ش" (McCurley and Lynch,
 )2006عام  2006تعريفا �أ�سا�سيا يعك�س الطبيعة البالغة الأهمية للتوجيه ،وهو �أن التوجيه عملية يتعلم
الفرد من خاللها اجتاهه و�إحداثيات حركته يف العامل ،وبدون ذلك التوجيه ي�صبح الفرد بكل �سهولة
تائها "ي�سري بال اجتاه" ( .)p. 65فاملديرون من خالل توجيههم للمتطوعني ي�ساعدون العاملني اجلدد
على اال�ستمتاع بتجارب تطوعية �إيجابية.

متى يبدأ التوجيه؟
عند بحث التوجيه فمن املهم معرفة الإجابة على ال�س�ؤال التايل :متى يبد�أ التوجيه فعليا يف عملية
اال�ستقطاب؟ والواقع �أنه يف بع�ض املنظمات ال تعترب مرحلتا الفرز والتكليف نهائيتان حتى يكمل
املتطوع مرحلة التوجيه .ويف هذه املواقف ت�شكل عملية التوجيه فر�صة لتدريب العاملني على تقييم
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املتطوع املحتمل بناء على تفاعالته �أثناء اجتماعات التوجيه ( .)Lipp, 2009فهذا هو التوقيت
املنا�سب لتقييم ما �إذا كان املتطوع قد و�صل يف املوعد املحدد ،وما �إذا كانت مهاراته يف االت�صال
منا�سبة ملختلف املهام ،وما مدى مهارته يف توجيه الأ�سئلة املنا�سبة ،ومدى انخراطه الن�شط يف عملية
التوجيه ،وما �إذا كانت لغة ج�سده تتما�شى مع التزامه اللفظي باملنظمة وق�ضاياها ،فهذه القرائن املختلفة
ت�ساعد يف تقرير ما �إذا كان الفرد يالئم املنظمة عموما والوحدة �أو الق�سم الذي �أحلق به حتديدا.
ويف منظمات �أخرى ال يتم حتديد موعد للتوجيه حتى يكون املتطوع قد �أمت مرحلة تقدمي طلب
التطوع ومرحلة الفرز وجاري �إحلاقه للعمل بوحدة �أو ق�سم حمدد ،وهذا هو احلال يف املنظمات التي
يتطلب االلتحاق مبختلف �أق�سامها �أو �إداراتها معرفة معلومات بالغة التحديد وبالتايل ف�إن دخول املتطوع
�إىل الربنامج ولديه فهم كامل ملوقع تكليفه ي�شكل ميزة يف ت�صميم التجربة التوجيهية بحيث تتالءم مع
احتياجات كل فرد.
وقد يكون التوجيه غري ر�سمي ويتم خالل مرحلة اال�ستقطاب بعملية الفرز ،على �أن يتم توجيه
ر�سمي ومنظم مبجرد اجتياز املتطوع لبع�ض �أجزاء مرحلة الفرز على الأقل .وهكذا يكت�سب املتطوع
املحتمل وب�شكل غري ر�سمي تب�رصا بثقافة املنظمة فيما يتعلق باجلماهري اخلارجية ،وي�شاهد كيفية دعم
العاملني باملنظمة (�سواء ب�أجر �أو بدون �أجر) لبع�ضهم البع�ض ،وي�ست�شعر ب�صفة عامة مدى ر�ضا العاملني
باملنظمة عن انخراطهم بها ( .)Nagy,Berkowitz, & Wadud, 2010ويزود التوجيه الر�سمي
املتطوع املحتمل مبعلومات �أ�سا�سية حول تاريخ وغر�ض ور�سالة وماليات املنظمة بالإ�ضافة لتغطيته
الثقافة الأ�سا�سية للمنظمة وممار�ساتها الت�شغيلية.

لماذا نهتم بالتوجيه أصال؟
�أ�شار الباحثون ناجي و�آخرون (� )Nagy et al., 2010إىل عدة ميزات مهمة لعمل برنامج
منهجي للتوجيه .ويف هذا ال�صدد �أ�شاروا �إىل �أن �أول �سبب يتطلب التوجيه هو ب�سهولة تعريف املتطوع
باملنظمة ور�سالتها وغر�ضها ،وهو ما �سيتيح الفر�صة �أي�ضا ملناق�شة �سيا�سات و�إجراءات املنظمة .كما �أن
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برامج التوجيه ت�شعر املتطوعني باالرتياح والثقة يف قدرتهم على �إجناز العمل املكلفني به وت�ساعدهم
على فهم كيفية م�ساهمة مهامهم يف حتقيق الأهداف والغايات الكلية للمنظمة .وي�شري الباحثون �أي�ضا
�إىل �أن التوجيه هو فر�صة لبث التحم�س يف املتطوع جتاه العمل املراد �أدا�ؤه ومل�ساعدة املتطوعني يف
الت�أكد من �صواب قرارهم بالتطوع لدى تلك املنظمة بعينها و�أخريا فالتوجيه  -وفقا للر�ؤية التي يتبناها
الباحثون  -ميكن �أن ي�ساهم يف جتنب امل�شاكل يف امل�ستقبل من خالل م�ساعدة املتطوعني والعاملني على
فهم القواعد وال�سيا�سات القائمة واملوارد املتاحة.
وقد ي�شمل التوجيه �أي�ضا بع�ض التدريب املتخ�ص�ص مل�ساعدة املتطوعني على فهم حياة العمالء الذين
�سيتعاملون معهم ب�شكل �أف�ضل ( ،)Lee & Catagnus, 1999وهو ما �سي�سهم يف ارتباط املتطوع
بدرجة �أقوى بالربنامج فيما يتم �إعداده للحقائق العاطفية املحتملة للعمل مع هذا اجلمهور اجلديد ،بل
�إن الباحثة "فاينيارد" ( )Vineyard, 1999قد �أ�شارت �إىل �رضورة �أال يقت�رص الت�أكيد من خالل التوجيه
على احلقائق والأرقام املعلنة �إذ ت�صف التوجيه ب�أنه هو :التوقيت املنا�سب؛ لتحقيق االرتباط ال�شخ�صي
فيما بني املتطوع من جهة وبني ر�سالة ور�ؤية املنظمة من جهة �أخرى ،ولتنمية م�شاعر االنتماء والثقة
لدى املتطوع فيما يتعلق بعمله.

العناصر التي يجب تغطيتها أثناء التوجيه
يجب �أن يحتوي جدول �أعمال جل�سة التوجيه على �إيجاد فر�ص لتثقيف املتطوعني املحتملني
وتوفري الوقت للمتطوعني للتفاعل مع العاملني باملنظمة ومع املتطوعني الآخرين و�إجراء جولة حول
احليز املادي للمنظمة لتعريف املتطوعني باملن�ش�أة.
وقد �شجع الباحثان "يل" و "كاتاجنا�س" ( - )Lee & Catagnus, 1999يف معر�ض اقرتاحاتهما
املتعلقة ب�إن�شاء جدول �أعمال جل�سة التوجيه  -الإداريني على ت�صور املعلومات التي �ست�ساعد يف �إ�شعار
الأفراد باالرتياح عند ح�ضورهم للتطوع مبنظمتهم �أو يف �أي موقع بعينه .ومن ناحية �أخرى اقرتح
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الباحث "تروزديل" (� )Truesdell, 1998أن ينظر م�سريو جل�سات التوجيه �إىل عملية التوجيه
وك�أنهم ي�ستقبلون �ضيفا يف منزلهم في�ستغلون الفر�صة لإ�شعار القادمني اجلدد باالرتياح يف البيئة اجلديدة
وب�أنهم مو�ضع ترحاب بها وكذلك ،و�إن �إجراء جولة موجهة حول املن�ش�أة وتقدمي املتطوعني اجلدد �أو
املحتملني �إىل العاملني باملنظمة ي�ساعد اجلميع على الو�صول لأف�ضل ت�صور حول املكان الأن�سب لكل
فرد داخل الهيكل التنظيمي كما ي�ساعد كل من املتطوعني والعاملني مدفوعي الأجر على الو�صول لر�ؤية
�أ�شمل وكذلك ف�إن التفكري مقدما يف املعلومات العامة التي قد يحتاجها �أي قادم جديد �إىل امل�ؤ�س�سة �أو
املن�ش�أة ي�ساعد على حتديث �أو ت�صميم جدول �أعمال التوجيه �أوالتدريب .وهناك طريقة �أخرى لتقوية
جدول �أعمال جل�سات التوجيه وتتمثل يف دعوة من �أمتوا عملية التوجيه م�ؤخرا للم�ساعدة يف مراجعة
جدول �أعمال التوجيه /التدريب ومقارنته بتجاربهم العملية الفعلية وذلك لتحديد وتدارك �أي ثغرات
يف التدريب .وي�شمل اجلدول  1 - 9نبذة عن العنا�رص املحددة املقرتح �إدراجها على جدول �أعمال
جل�سات التوجيه
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جدول :1-9عنا�رص جدول �أعمال جل�سات التوجيه
العن�رص

الو�صف  /نبذة  /املوظف امل�س�ؤول

الرتحيب

افتتاح اجلل�سة بوا�سطة رئي�س طاقم التدريب مع تعليقات من قبل املدير �أو رئي�س
امل�ؤ�س�سة

التقدمي  /رفع احلرج

�أن�شطة مالئمة عمريا م�صممة لت�شجيع التفاعل فيما بني احلا�رضين باجلل�سة

�أغرا�ض املنظمة

مناق�شة �أغرا�ض املنظمة وكيفية توا�ؤم املتطوعني مع �أهداف  /غايات املنظمة

ر�سالة  /ر�ؤية املنظمة

�إطالع املتطوعني على ر�سالة  /ر�ؤية املنظمة ككل وكذلك ر�سالة  /ر�ؤية الوحدة �أو
الق�سم الذي �سيلحق املتطوع به مع عمل ن�سخ كتابية للرجوع �إليها م�ستقبال

تاريخ املنظمة

تقدمي معلومات حول تاريخ املنظمة منذ بدايتها وحتى الوقت احلايل مع مراعاة
الإيجاز والإتقان

عمالء املنظمة

م�ساعدة املتطوعني يف فهم عموم العمالء الذين �سيتعاملون معهم لدى تطوعهم
باملنظمة وقد يكون من املفيد دعوة عمالء �سابقني �أو حاليني –�إن �أمكن  -الطالع
املتطوعني على بع�ض احلكايات ال�شخ�صية مل�ساعدة املتطوعني على فهم �أهمية
�أدوارهم يف املنظمة

اخلريطة التنظيمية

�إعداد خريطة تنظيمية مطبوعة ت�ضم �أ�سماء الأفراد �إن �أمكن مبا يف ذلك مواقع
املتطوعني (على �أن يذكر موقع املتطوع ال ا�سمه)

الإطار الزمني  /التقومي

�إطالع املتطوعني على الأطر الزمنية والتقوميات مل�ساعدتهم على ت�صور الإطار
الزمني للفعاليات والأن�شطة املقبلة

نبذة عن الإجراءات
وال�سيا�سات والإر�شادات
والقواعد واملزايا

تقدمي ن�سخة مطبوعة من الإجراءات وال�سيا�سات والإر�شادات والقواعد واملزايا التي
تنطبق على املتطوعني يف املنظمة و � /أو �إطالعهم على موقع ن�رش تلك املواد على
الإنرتنت حتى يت�سنى للمتطوعني الو�صول �إليها

توزيع كتيب دليل املتطوع

تزويد املتطوعني بن�سخة مطبوعة من كتيب �إر�شادي � -أو اطالعهم على كيفية
الو�صول �إىل ن�سخة رقمية منه  -يلخ�ص املواد واال�ستمارات والإجراءات
وال�سيا�سات� ..إلخ البالغة الأهمية خالل م�شاركتهم التطوعية باملنظمة

417

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
العن�رص

الو�صف  /نبذة  /املوظف امل�س�ؤول

جولة حول املن�ش�أة  /تقدمي
املتطوع جلميع العاملني

تنظيم جولة موجهة للمتطوعني حول املن�ش�أة على �أن ي�شمل ذلك تزويدهم بخريطة
للمن�ش�أة �إن كانت ت�ضم مباين متعددة �أو طوابق متعددة داخل مبنى واحد

نبذة عن التدريب الإ�ضايف
املقدم �أو املطلوب من قبل
املنظمة

�إطالع املتطوعني على اخلطط املو�ضوعة لتقدمي �أي تدريب �إ�ضايف قد يكون مطلوبا
فيما يتعلق بوظائف حمددة �أو �أي تدريب �آخر مقدم كميزة �إ�ضافية للمتطوعني
باملنظمة

فرتة خم�ص�صة للأ�سئلة
والأجوبة

تخ�صي�ص وقت وافر خالل جل�سة التوجيه لتلقي �أ�سئلة امل�شاركني وتقدمي بيانات
االت�صال الالزمة من بريد �إلكرتوين و�أرقام هاتفية و � /أو خالفه للمتطوعني الذين قد
تكون لديهم ا�ستف�سارات بعد مغادرة جل�سة التدريب

املرطبات  /الت�شبيك
االجتماعي

الطعام دائما عالمة ترحيب واللقاءات االجتماعية ت�شكل فر�صا مثالية لتفاعل
املتطوعني اجلدد مع املتطوعني احلاليني وغريهم من العاملني باملنظمة

�إن عمل قائمة مراجعة ال ي�ضمن مل�سري جل�سة التوجيه �إطالع كافة املتطوعني اجلدد على املعلومات
الالزمة ب�شكل متوازن ،بل يتفق �أي�ضا مع ا�سرتاتيجيات تعليم الكبار .فتقدمي قائمة مراجعة لكل متطوع
ي�سهل عليه  /عليها ر�صد مدى تقدمه ،على �أن تزود تلك القوائم بحيز كاف ي�سمح للمتطوع بتدوين
مالحظاته وت�سجيل �أية �أ�سئلة حمددة يريد طرحها �أو معلومات �إ�ضافية يحتاج احل�صول عليها وهذا يدعم
جهود م�سري جل�سة التوجيه ويف نف�س الوقت ي�شعر املتطوع مب�س�ؤوليته والتزامه ال�شخ�صي بعملية التعلم.
وقد �أ�شار الباحثان «مكرييل» و «لن�ش» (� )McCurley and Lynch, 2006إىل حاجة
املتطوعني �إىل ثالثة جزئيات من التوجيه ،وهي جزئية التوجيه املتعلق بالق�ضية املركزية للمنظمة وجزئية
التوجيه املتعلق بالنظام وجزئية التوجيه املتعلق باملجتمع ،حيث ي�ساعد التوجيه املتعلق بالق�ضية املركزية
للمنظمة املتطوع على فهم ر�سالة ور�ؤية وغر�ض املنظمة .وت�شمل املعلومات يف هذه املرحلة من عملية
التوجيه :معلومات متعلقة بتاريخ املنظمة وبيانات حول العمالء امل�ستهدفني �أو امل�رشوعات النمطية
واخلطط امل�ستقبلية؛ ل�ضمان ا�ستمرارية النجاح يف تقدمي اخلدمة املجتمعية .وت�ساعد هذه املرحلة من
التوجيه املتطوع يف االرتباط عاطفيا باملنظمة و�أغرا�ضها ،وهي فر�صة لتعزيز �أغرا�ض املنظمة طويلة
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املدى وت�أثريها التاريخي فيما يتعلق بالت�صدي للتحديات املعروفة ودعم املجتمع امل�ستهدف باخلدمات
بدرجة �أف�ضل.
�أما التوجيه املتعلق بالنظام فيتمثل يف تقدمي املعلومات الإدارية والإجرائية التي �سيحتاجها املتطوع
للنجاح يف �إطار املنظمة .وت�شمل هذه اجلزئية من التوجيه كل �شيء بدءاً من مكان تخزين الإمدادات
�إىل كيفية الرد على الهاتف .وي�شمل ذلك مراجعة و�صف الدور الوظيفي ونبذة عن املتطلبات املتعلقة
بحفظ ال�سجالت والتفا�صيل الالزمة عن �إدارة املخاطر واملعايري وال�سيا�سات وفهم موقع املتطوع يف
لإطار الهيكل التنظيمي الأ�شمل.
�أما التوجيه االجتماعي فيدعم املتطوعني من حيث فهم ثقافة املنظمة .وت�شمل عنا�رص هذه اجلزئية
من التوجيه معرفة �أ�سماء امل�رشفني ولقاء العاملني واملتطوعني الآخرين باملنظمة ،كما ت�شمل بنودا حمددة:
ك�أعراف الزي والعادات املتبعة وغري ذلك من امل�سائل املتعلقة بالتفاعل االجتماعي و�آداب اللياقة.
و�إذا مت اتباع مقاربة منهجية ت�شمل اجلزئيات الثالث ف�سيزيد ذلك من احتمال تلقي املتطوعني
للدعم العاطفي واملعلوماتي الالزم للنجاح يف �أداء مهام العمل املوكلة �إليهم.

صيغ للتقديم
يعمل مديرو املوارد التطوعية الآن �أكرث من �أي وقت م�ضى على تقدمي الربامج التطوعية لأجيال
متعددة من املتطوعني ،مما يتيح خيارات مبدعة ومتنوعة ل�شغل املنا�صب اجلديدة .وقد ي�ؤدي هذا
الإبداع �إىل ا�ستغالل �صيغ تقدمي متنوعة ت�شمل :الإنرتنت �إىل جانب العديد من املقاربات غري التقليدية
لتقدمي املعلومات.
ومن جانب �آخر فقد يكون �إ�رشاك املتطوعني من ذوي اخلربة يف عملية التوجيه من عوامل جناح املنظمة لعدة
�أ�سباب هي:
� )1إظهار التقدير خلربات وجتارب املتطوعني.
 )2بناء ج�سور التوا�صل فيما بني املتطوعني العاملني وبني املتطوعني اجلدد �أو املحتملني.
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� )3ضمان تلبية املعلومات املقدمة الحتياجات املتطوعني املن�ضمني �إىل الربنامج ،بل �إن بع�ض املنظمات
غري الربحية جتري جل�سات موحدة لتوجيه العاملني ب�أجر جنبا �إىل جنب مع املتطوعني ت�أكيدا لأهمية
املتطوعني يف املنظمة ( .)Eisner, Grimm, Maynard & Washburn, 2009كما تقوم
العديد من تلك امل�ؤ�س�سات ب�إ�رشاك املتطوعني يف تطوير املناهج وكذلك يف تقدمي املحتوى لكل من
التوجيه والتدريب.
ومع توفر التقنيات احلديثة و�سهولة التعامل معها بد�أت العديد من املنظمات يف نقل وحدات تدريبية
�أ�سا�سية مبا يف ذلك بع�ض املواد التوجيهية �إىل الإنرتنت� ،أو �إدراجها �ضمن نظام للتعلم عن بعد .وهذه
ال�صيغة املختلطة ت�سمح للمتطوعني بالو�صول �إىل املواد لدرا�ستها قبل �أي اجتماع يجرى وجها لوجه،
ولذلك فنحن نلم�س حاليا اجتاه بع�ض املنظمات لإحالل هذه الوحدات امل�صممة خ�صي�صا للإنرتنت
حمل نظم �أخرى لتقدمي التدريب التوجيهي الأ�سا�سي .ومع ذلك فالبد من حتري احلر�ص عند حتديد ما
�إذا كانت تلك الو�سائط اجلديدة هي الأكرث مالءمة لتقدمي مو�ضوع تدريبي ما ،وتقديرا لكون الكبار
يح�صلون على �أف�ضل جتربة تعليمية من خالل املمار�سة الفعلية للمهارات اجلديدة .فمن املهم للمنظمات
�أن تقيم مدى �رضورة تقدمي جزء من الربنامج التدريبي وجها لوجه ل�ضمان فهم وا�ستيعاب املتطوعني
للمعلومات اجلديدة (.)Harkins & McCluskey, 2002
ومع ذلك ف�سيكون من اخلط أ� عدم ذكر حقيقة �أن هناك كوكبة من الفر�ص املتاحة للمتطوعني
للم�شاركة كمتطوعني افرتا�ضيني بدون �أن ي�ضطروا مطلقا لدخول املقر املادي للمنظمة (& Safrit
 .)Merrill, 2002وه�ؤالء املتطوعون هم �أي�ضا بحاجة للتوجيه الذي ينبغي توفريه كام ً
ال  -قدر
الإمكان  -عرب تقنيات التعلم عن بعد .و�سواء كانت الوحدات التوجيهية �ستتم ب�شكل فردي �أو
بامل�شاركة يف درد�شة عرب الإنرتنت �أو يف جل�سات تعليمية ،فعلى املنظمات التكيف مع هذه احلاجة
ال�ستقاء املعلومات عن بعد لكي تنجح يف اجتذاب املتطوعني الباحثني عن فر�ص تطوعية افرتا�ضية و /
�أو مرتبطة بالتقنيات احلديثة.
وبالنظر لتنوع الأفراد الذين قد يتم �ضمهم لأي جتمع من املتطوعني االفرتا�ضيني فذلك يقت�ضي
من املنظمة �أن تدرك �إمكانية م�شاركة �أفراد منتمني لعدة �أجيال يف مرحلة التوجيه �أو �أي مرحلة تدريبية
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�أخرى ومن خالل اال�ستعداد ال�ستقبال جمموعة متنوعة من الدار�سني مبقر التدريب واحل�صول على
املعلومات امل�سبقة � -إن �أمكن  -عن الأفراد الذين �سي�شاركون يف اجلل�سة ،ميكن مل�سريي اجلل�سات
التوجيهية التخطيط ب�شكل �أف�ضل لتجارب تعلم �إيجابية للم�شاركني.
فاملتطوعون املخ�رضمون على �سبيل املثال يهتمون جدا بفهم كافة قواعد و�سيا�سات املنظمة
وخلفيتها التاريخية قبل �أن يبد�ؤا العمل ( ،)Zemke, Raines & Filipczak, 2000وذلك لأن
جتاربهم التطوعية دائما ما كانت تنطوي على قواعد و�إر�شادات تف�صيلية ،وبالتايل فهم �أكرث ارتياحا يف
املنظمة التي ميكنهم فيها العمل بناء على قواعد حمددة ومفهومة .ولذلك فاملولودون يف ال�سنوات التالية
لنهاية احلرب العاملية الثانية هم عموما �أكرث ارتياحا للتدريب الذي يتم وجها لوجه مع كتيب �إر�شادي
ال�ستخدامه كمرجع �إ�ضايف .وكذلك ف�إن الرتكيز على امل�ستقبل يف اجلل�سة التوجيهية ي�ساعد على جذب
اهتمامهم بدرجة �أكرب لأنهم مازالوا مهتمني برتك �أثر �إيجابي على العامل ،كما �أنهم ي�ستمتعون بالرتكيز
على كيفية مواجهة التحديات وحل امل�شكالت ،وبالتايل فت�صميم وحدات �أو جل�سات توجيهية تو�ضح
لهم حتديدا كيف ميكن ملواهبهم الفردية امل�ساعدة يف �إجناح املنظمة؟ �سي�سهم يف حتفيزهم على امل�شاركة
كما �سي�ضمن ا�ستمرارية تلك امل�شاركة.
�أما جيل الألفية �أو الذين تقل �أعمارهم عن � 30سنة فهم يتبنون مقاربة �أكرث رقمية (& McKee
 ،)McKee,2008فهم معتادون على جتاوز املواد التي يفهمونها بالفعل لي�صلوا �إىل املواد اجلديدة التي
يحتاجون لتعلمها ،وهم يريدون ر�سوميات و�صور لدعم املعلومات ،وهم يختلفون يف مقاربتهم عن
املخ�رضمني �إذ ال يريدون النظر يف كتيب �إر�شادي مطبوع ،بل يف�ضلون البحث عنه على الإنرتنت �إن
احتاجوا للمزيد من املعلومات �أو �أرادوا �إجابة �س�ؤال حمدد .ولذلك فمن املهم �أن يكون مدير املوارد
التطوعية على معرفة كافية باملتطوعني احلاليني واملحتملني بحيث تكون اجلل�سات التوجيهية و�سيلة
للرتحيب ال للتعويق.

كل شيء في اليوم األول؟
بالنظر لأن مرحلة التوجيه قد تكون طويلة نوعا ويتم فيها تغطية كميات كبرية من املواد �أحيانا،
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فيجب على مديري املوارد التطوعية مراعاة احلر�ص يف حتديد املعلومات التي يلزم تقدميها يف اليوم
الأول للمتطوع باملنظمة .وهنا ي�أتي دور التقنيات احلالية ،فمن املمكن �أن يكون املتطوعون �أكرث ارتياحا
�إن �سمح لهم با�ستكمال الوحدات التدريبية القائمة على التقدم الذاتي عرب الإنرتنت قبل التدريب وجها
لوجه.
ويف بع�ض املنظمات يتم التعامل مع املتطوعني ب�شكل فردي � -أي �أن التدريب بنظام رجل لرجل،
فيما تتم جدولة جل�سات توجيهية �شاملة ب�صفة �شهرية �أو كل �شهرين �أو ثالثة �أ�شهر يف منظمات �أخرى.
ولكن �أيا كان احلال فمن املهم �أن تكون اجلل�سات التوجيهية موجزة بدرجة معقولة و�أن تتم فيها تغطية
معظم املواد ذات ال�صلة �أوال ،مع �رضورة �إمتام التوجيه الأ�سا�سي خالل ال�شهر الأول من �إحلاق املتطوع
باملنظمة .ولكن يف �أحوال خا�صة يجوز �أن متتد مرحلة التوجيه ملدة عدة �أ�سابيع موزعة على اجلل�سات
موجزة وتقدم فيها املواد مبجرد �أن ت�صبح ذات �صلة ب�إجناز املتطوع للمهام املوكلة �إليه ،وهو �أ�سلوب يتيح
للمتطوعني �إعادة التوا�صل مع املتطوعني الآخرين الذين �شاركوا يف نف�س جل�سات التوجيه الأولية بحيث
تن�ش�أ جمموعات تعليمية جماعية للدعم ،وهو نظام قد يكون جيدا �أي�ضا بالن�سبة ملديري املوارد التطوعية
�إذ ي�سمح لهم بالبقاء على ات�صال باملتطوعني الذين قد يكونون حتت �إ�رشاف �آخرين باملنظمة ومن ثم
يت�سنى لهم تلقي تغذية راجعة ومعرفة �آخر التطورات فيما يتعلق بنجاح املتطوع وراحته داخل املنظمة.
وبغ�ض النظر عن ذلك فقد �أ�شار «�إلي�س» (� )Ellis, 1999إىل �أن هناك خطوة مهمة تدعم املتطوعني
خالل عملية التوجيه وهي تكليف �شخ�ص ما بالتوا�صل مع املتطوعني يف ختام اليوم الأول من تكليفهم،
وهو ما ي�سمح بتلقي التغذية الراجعة والأ�سئلة والتعليقات والتي يتم بناء عليها حتديد حاجة املتطوع
لتدريب �إ�ضايف مبا�رش لإمتام املهمة من عدمه ،والت�أكد من �إحلاق املتطوعني باملوقع املنا�سب .وميكن لهذه
اخلطوة التوجيهية الإ�ضافية �أن ت�ؤدي لتجارب �إيجابية وت�ساعد يف التقليل من �سلوكيات العمل غري
ال�صحيحة �أو غري الالئقة كما ت�شعر املتطوعني بالدعم والأهمية داخل املنظمة.

المتطوعون العرضيون يحتاجون للتوجيه أيضا
فيما �أ�صبح التطوع العر�ضي ميثل ا�سرتاتيجية االنخراط التطوعي الرئي�سية بدال من االلتزام التطوعي
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طويل الأجل ،بد�أت املنظمات التطوعية الناجحة يف التكيف مع هذا الواقع اجلديد ب�إن�شاء نظم �إدارية
ت�سمح ب�إدماج �أنواع متعددة من االنخراط التطوعي ،ففي العديد من احلاالت يتم تدريب املتطوعني
العر�ضيني �أثناء العمل مع تبني عملية تعلم ح�سب احلاجة ( ،)Volunteer Canada, 2010فيما
تقدم منظمات �أخرى توجيها خمت�رصا يتفق مع طبيعة ذلك االنخراط التطوعي ق�صري الأجل.
وغالبا ما تقوم املنظمات التي تنخرط فيها �أعداد كبرية من املتطوعني العر�ضيني جل�سة توجيه �شاملة
ومن ثم يح�صل املتطوعون العر�ضيون على توجيه مت�صل بالوظيفة �أثناء اخلدمة .ويف املقابل فقد تتطلب
منظمات �أخرى جل�سة توجيه واحدة مكثفة يف املهام التطوعية القائمة على مهارات بالغة التخ�ص�ص،
ومن ثم ي�سمح للمتطوعني العر�ضيني بالعودة للمنظمة كمتطوعني مرات عديدة �أو لعدد حمدد من
ال�شهور دون احلاجة لتكرار امل�شاركة يف جل�سات التوجيه غري �أن قد يكون من املطلوب �إجراء حتديثات
تدريبية يف مراحل خمتلفة من التجربة التطوعية ل�ضمان ا�ستمرار جودة الأداء.

عندما يصبح التوجيه تدريبا
رغم �أن التوجيه يقدم للمتطوع معلومات مهمة عن خلفية املنظمة ،ف�إن عملية �إعداد املتطوع
لالنخراط فعليا يف مهام حمددة تنطوي على تدريب متعلق باملهمة املطلوبة ،و�أحيانا يتم دمج التوجيه
والتدريب معا بحيث ي�شكالن عن�رصا واحدا ،ويف حاالت �أخرى يتم �إجراء توجيه عام لكافة املتطوعني
فيما يتم التدريب داخل الق�سم الذي يتم �إحلاق املتطوع للعمل به ،مع الأخذ يف االعتبار �أن �ضمان
اكت�ساب املتطوعني للمهارات املنا�سبة لإجناز املهام املطلوبة هي �أداة بالغة الأهمية الحتفاظ �أي منظمة
مبتطوعيها.
وميكن اعتبار التدريب الت�أهيلي عن�رصا من عنا�رص عملية التوجيه ،وهو نوع من التدريب امل�صمم
ل�ضمان اكت�ساب املتطوعني للمهارات الأ�سا�سية واملعارف الالزمة لأداء الوظائف التي مت تكليفهم
ب�أدائها ( .)Rothwell & Sredl, 1987وغالبا ما يكون ذلك التدريب خم�ص�صا ملهام بالغة التحديد
وي�شكل تدريبا �إ�ضافيا �إىل جانب التدريب الأ�سا�سي امل�شمول منطيا �ضمن التوجيه ال�شامل فقد ي�ضم مثال
التدريب على ا�ستخدام برجمية حمددة م�ستخدمة يف ذلك املوقع �أو التدريب على دقائق وتعقيدات نظام
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احلفظ الداخلي يف حالة تكليف املتطوع بامل�ساعدة يف �سحب �أو ا�ستبدال امللفات.
ومن املهم يف هذه املرحلة االنتقالية من التوجيه �إىل التدريب �أن يتذكر امل�سريون مراجعة كافة
اال�ص ِط َ
ال ِح َّية واللفظات الأولية
املعلومات ذات ال�صلة حتى �أكرثها �سهولة ،مع احلر�ص على جتنب ال ُل َغ َة ْ
(االخت�صارات) والنكات التي ال يفهمها �إال املتخ�ص�صون� ،إذ قد ت�شعر املتطوعني اجلدد ب�أنهم دخالء
ويتعني عليهم العمل ال�شاق ليتم قبولهم ( .)Lipp, 2009ولذلك فال يجب افرتا�ض �أن املتطوعني
اجلدد يعرفون كل �شيء عن الكيفية التي مار�ست بها املنظمة عملها على مدى تاريخها بل يجب بدال
من ذلك خلق بيئة ت�شجع العاملني اجلدد على عدم ال�شعور باحلرج من طرح الأ�سئلة.
ومبجرد اكت�ساب املتطوع للمهارات الأ�سا�سية للنجاح يف �أداء املهمة املوكلة �إليه تكون مرحلة
التوجيه والتدريب (�أو مرحلة التعريف) من جتربته التطوعية قد اكتملت� ،إال �أن التوجيه املبدئي قد
يتبعه خالل ال�شهور القليلة الأوىل من اخلدمة فر�ص الحقة للت�سجيل لل�سماح للمتطوعني اجلدد ب�إعادة
التوا�صل مع املتطوعني الذين كانوا �ضمن زمرتهم لدى ان�ضمامهم �إىل املنظمة ،وكذلك لل�سماح بتلقي
تدريب على مهارات ومعارف �إ�ضافية .وهو ما يدعم االحتياجات التثقيفية للمتطوعني من جهة
والتفاعل االجتماعي الذي ي�ساعد على االحتفاظ باملتطوعني باخلدمة من جهة �أخرى .ومن ثم يركز
التدريب على تنمية املهارات الالزمة لالنتقال �إىل امل�ستوى التايل �أو للم�ساعدة يف �أداء مهام جديدة.

الخالصة
التوجيه خطوة بالغة الأهمية يف �إعداد املتطوعني للخدمة .وال يجب اعتبارها خطوة اختيارية،
فتبني مقاربة منهجية ال�ستقطاب املتطوعني ي�سهم يف ر�ضاهم عن التجربة التطوعية ككل ،مع دعم جناح
املنظمة يف �ضمان التزام املتطوعني مما يجعل التوجيه جانبا بالغ الأهمية من ا�سرتاتيجية املنظمة لالحتفاظ
باملتطوعني وبناء عالقات �إيجابية معهم ،واحلفاظ على ا�ستمرارية تلك العالقات مع املتطوعني .وختاما
ف�إن و�ضع جدول �أعمال ي�شمل الق�ضية املركزية للمنظمة ونظامها وتوجهها االجتماعي �سي�سهم يف
�ضمان �إر�ساء �أ�سا�س �شمويل لالنخراط التطوعي ،ولذلك فبغ�ض النظر عن كون اخلدمة التطوعية عر�ضية
�أو جارية ف�إن التوجيه �رضوري والزم ومهم لنجاح الربنامج التطوعي.
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الفصل العاشر :تدريب المتطوعين
ماري كاي هود ()Mary Kay Hood, MS
م�ؤ�س�سة هندريك�س لل�صحة الإقليمية
املتطوعون حالي ًا جاهزون لل�سفر وهم على �أمت االلتزام والتوجيه واال�ستعداد� ،ألي�س كذلك؟ ال ،لي�س
لكل من التوجيه والتدريب ،لكنهما بكل ت�أكيد مفهومان
بهذه ال�رسعة .فعلى الرغم من الطبيعة امل�شابهة ٍ
خمتلفان ولكل منهما �أغرا�ض خمتلفة .ينطوي التوجيه على نبذة ومقدمة عامة على نطاق وا�سع عن املنظمة
وثقافتها ومعايريها والقواعد واللوائح الأ�سا�سية �إىل جانب التوقعات ال�سلوكية .وعلى اجلانب الآخر،
يزود التدريب املتطوعني ب�أ�ساليب ليكونوا ناجحني يف وظائفهم �أو مهامهم �أو فر�صهم املحددة لهم.
ومع ال�سعي امل�ستمر لإبقاء املتطوعني على امل�سار ال�صحيح من �أجل املنظمة ،يت�ضح �أن توفري تدريب
ذي معنى لي�س �إال طريقة واحدة لإبقائهم منخرطني يف العمل يف امل�سار ال�صحيح .ووفقًا للكتاب
امليداين اخلام�س "االن�ضباط" (من ت�أليف "�سينجي" و"كليرن" و"روبرت�س" و"رو�س"Senge,( )1994 ،
ُ ،)Kleiner, Roberts, & Ross, 1994يعترب التدريب جز ًءا من بناء املنظمة التعليمية وذلك
أي�ضا لتح�سني اجلودة وبناء ميزة تناف�سية وتن�شيط
لي�س فقط لأن املنظمات تريد �أدا ًء متقدم ًا ولكن � ً
القوى العاملة و�إدارة التغيري ،حيث يتطلب العامل احلايل �أن يكون التدريب جز ًءا من جناح املنظمة ،ويتبعه
انخراط املتطوعني يف التدريب لنف�س الأ�سباب.
يرى �سينجي (� )Sengeأن القدرة على القيام ب�أ�شياء مل يكن من املمكن القيام بها من قبل ما هي
�إال طريقة واحدة لقيا�س دورة التعلم احلقيقية .تقع املهارات والقدرات يف نطاق ثالثة جماالت كما هو
مو�ضح يف ال�شكل � 1 - 10أدناه.
ال�شكل  :1-10املجاالت الثالثة للمهارات والقدرات
الطموح

الت�أمل واحلوار
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 - 1الطموح :الرغبة �أو القدرة على ال�سعي نحو مزيد من املعلومات.
 - 2الت�أمل واحلوار :القدرة على ت�أمل املعلومات وال�سلوك.
 - 3الت�صور /و�ضع املفاهيم :القدرة على ر�ؤية الأنظمة والقوى وا�سعة النطاق التي تعمل م ًعا لإحياء
العامل الذي نعي�ش فيه.

أنماط التعلم:
يتناول كل من جونز & ت�شني ( )Jones & Chenالتعلم التجريبي يف دليل تدريب امل�رشف
اجلديد ( .)2002ووفقًا لنظرية فايفر & جونز ( )Pfeiffer & Jonesعن دورة التعلم التجريبي
( ،)1981هناك خم�س مراحل مت تو�ضيحها يف ال�شكل :2 - 10
 - 1املواجهة :مرحلة الن�شاط التي تنطوي على االنخراط يف الأن�شطة امل�شرتكة املتعلقة مبا�رشة باملهام
والواجبات.
 - 2الن�رش :ي�شارك الأفراد ما تعلموه مع الآخرين.
 - 3املعاجلة :املناق�شة اجلماعية التي تعزز �أن�شطة التعلم.
 - 4التعميم :االنتقال من املناق�شة النظرية �إىل كيفية تطبيقها يف العامل الواقعي.
 - 5التطبيق :االنتقال من التعميم �إىل التنفيذ الفعلي.
بينما تركز معظم �أن�شطة التدريب على مرحلة التجربة ،تكمن �أهمية املراحل الأربعة الأخرى يف
تعزيز مبد�أ تبادل املعلومات� ،إذ لي�س من ال�سيء طرح الأ�سئلة التي ثارت يف جوهر كل مرحلة خالل
عملية التدريب .قد يتم التعامل مع طرح الأ�سئلة بالعواطف يف مرحلة الن�رش :ما مر به املتطوعون من
جتارب وما �إذا الحظوا ما مر به الآخرون من جتارب� .أما بالن�سبة ملرحلة املعاجلة ،فالبد و�أن تركز الأ�سئلة
على ما �إذا كان املتطوعون قد الحظوا �أمناط ال�سلوك ال�صادرة من املجموعة.

428

النشر االستراتيجي والتنفيذ

ال�شكل  :2-10دورة التعلم

المواجهة
النشر
دورة التعلم

المعالجة
التعميم
التطبيق

�أما يف مرحلة التعميم ،ف�إنه ينبغي مناق�شة الأ�سئلة التي تدور حول اال�ستنتاجات امل�ستخل�صة من
التدريب وكيفية ت�أثر العمل من جراء تلك اال�ستنتاجات .تركز مرحلة التطبيق ،كما يوحي ا�سم تلك
املرحلة ،على كيفية ترجمة التدريب �إىل العمل الفعلي والذي بدوره ي�سمح للمتطوعني ببحث التنفيذ
الفعلي.
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ال�شكل � :3-10إطار التعلم
الفرد

أكثر واقعية

العمل
التأمل
اتخاذ
القرار
الربط
أكثر تجريد ًا
مزيد من التأمل

مزيد من العمل

وبطريقة مماثلة ،ي�شري «�سينجي» و�آخرون (� )Senge et al., 1994إىل �إطار التعلم (ال�شكل
 )3 - 10بدءاً مبرحلة الت�أمل .تركز هذه املرحلة على التفكري وال�شعور مبا هو على و�شك احلدوث.
وكلما ا�ستمر التعلم ،ي�أتي ال�سياق يف املرحلة التالية ،فال�سياق هو كل ما يتعلق بو�ضع الأفكار
واالحتماالت  -التفكري خارج ال�صندوق  -و�إعادة ترتيب الأفكار احلالية ب�صور جديدة .ومبجرد
التحقق من كافة اخليارات ،ت�أتي مرحلة القرار والتي يتم فيها غالب ًا تقرير خطط العمل .تلك املرحلة
أخريا ،ت�أتي مرحلة التنفيذ الفعلي التي يتم فيها
يقع فيها و�ضع اخليار املحدد قيد التنفيذ العملي .و� ً
فعليا ،وكثريا ما يتم ذلك يف �إطار التفكري التجريبي وي�ساعد «التنفيذ» يف حتديد ما �إذا
تنفيذ املهمة ً
كان هذا هو م�سار العمل ال�صحيح بحيث ميكن �إجراء التغيريات �إذا لزم الأمر.
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بينما ي�شري �إطار التعلم �إىل الفرد ،ف�إنه بالنظر �إىل هذا الإطار يف بيئة جماعية ،يتم ترجمته �إىل التفكري
العام واملعنى امل�شرتك والتخطيط امل�شرتك والعمل املن�سق .وي�شري «ديفيد كولب» (David Colb,
� )1994إىل �أن اجنذاب معظم النا�س ب�شكل طبيعي �إىل مرحلة �أو مرحلتني من هذه املراحل .لذا ي�شري
كولب �إىل التعلم رباعي الأمناط كما هو مو�ضح يف ال�شكل .4 - 10
ال�شكل  :4-10التعلم رباعي الأمناط
مجموعة /فريق

أصحاب
التفكير الحر

المساعدون

صانعو التواصل

الباحثون
عن حلول

أكثر واقعية

أكثر تجريد ًا
مزيد من العمل

مزيد من التأمل

بعد ذلك ،ي�أتي �أ�صحاب التفكري احلر ليكونوا مبثابة مقدمي �أفكار رائعة ،حيث يكون مبقدرتهم
ر�ؤية الأ�شياء �أو امل�شاكل �أو احللول من جميع وجهات النظر املختلفة .وهناك �رضورة لوجود ه�ؤالء
�أ�صحاب التفكري احلر من �أجل التعلم الناجح لأنهم هم الذين �سيقدمون البدائل واخليارات .يتخذ
�صانعو ال�سياق ،الذين ُيعتقد �أنهم مفكرو الأنظمة ،جميع اخليارات املقدمة وي�ضعون الفر�ضيات
وي�شريون �إىل �أ�سباب �إمكانية عمل �شيء ما �أو عدم جناحه .بينما يكون الباحثون عن احللول الذين يتم
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اعتبارهم �أ�صحاب التفكري احلر ،قادرين على التفكري يف امللخ�ص ،ف�إنهم يتجهون نحو التجربة للتحقق
من حتليل احلل .مت ت�سمية املجموعة الأخرية با�سم «م�ساعدي الآخرين»؛ لأنهم يجعلون العملية ب�أكملها
متوافقة للمجموعة كلها .بالتنقل بني الأمناط الأربعة ،ميكن لهم االنتقال من املرحلة النظرية �إىل الواقع.
هرميا للتعلم كما
إطارا
تعتقد خمتربات التدريب الوطنية يف مدينة بيثيل بوالية «مني» �أن هناك � ً
ً
هو مو�ضح يف ال�شكل  .5 - 10ويتكامل هذا الإطار الهرمي مع متو�سط معدالت االحتفاظ باملادة
امل�ستفادة ويرتبط مبفهوم التعلم ال�سمعي والب�رصي والتجريبي.

ال�شكل � :5-10إطار التعلم الهرمي:
املحا�رضة

5%

القراءة
�صوتي  -مرئي

10 %
20 %

التو�ضيح
جمموعة املناق�شة
املمار�سة العملية
تعليم الآخرين  /اال�ستخدام ال�رسيع للتعلم
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30 %
50 %
75 %
90 %
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يتفق ٌ
كل من التعليم والتدريب ب�شكل عام على �أن هناك ثالثة �أمناط �أ�سا�سية للتعلم :ب�رصي و�سمعي
وحركي .يعتمد التعلم على احلوا�س ملعاجلة املعلومات ،ومييل معظم النا�س �إىل ا�ستخدام �أحد حوا�سهم
ب�شكل �أكرب من احلوا�س الأخرى .ويتعلم املتعلمون م�ستخدمو حا�سة الب�رص من خالل الر�ؤية والبحث.
ويتعلم املتعلمون م�ستخدمو حا�سة ال�سمع عن طريق ال�سمع واال�ستماع .ويتعلم املتعلمون م�ستخدمو
منط التعلم احلركي عن طريق اللم�س والعمل .لدى ال�شخ�ص مزيج من �أمناط التعلم ،حيث قد ي�ستخدم
واحدا يف نف�س املوقف وقد ي�ستخدم �أ�سلوب ًا خمتلف ًا يف موقف خمتلف .ميكن تلخي�ص
البع�ض �أ�سلو ًبا
ً
اخل�صائ�ص العامة له�ؤالء الأنواع الثالثة من املتعلمني على النحو التايل:

(أ) المتعلمون مستخدمو نمط التعلم البصري:
تدوين العديد من املالحظات بالتف�صيل.
امليل �إىل اجللو�س يف املقدمة.
يكونون عادة من �أ�صحاب املظهر اجلميل ومن حمبي النظافة.
غالبا ما يغم�ضون �أعينهم لت�صور �أو تذكر �شيء ما.
ً
يبحثون عن �أ�شياء مل�شاهدتها يف حالة ال�شعور بامللل.
يكون لديهم ال�شغف لر�ؤية ما يتعلمونه.
ي�ستفيدون من الإي�ضاحات والعرو�ض التقدميية امل�ستخدم فيها �ألوان.
ينجذبون نحو �إىل الكالم املكتوب �أو املنطوق الغني بال�صور.
يف�ضلون ال�سعي وراء ما هو مثري ليكنوا مبن�أى عن الت�شتيت ال�سمعي واحلركي.
يبحثون عن البيئة املثالية ال�ساكنة.
لديهم ت�صور وا�ضحة وذكي عن التجربة.

(ب) المتعلمون مستخدمو نمط التعلم السمعي:

يجل�سون يف املكان ايل ميكن ميكنهم اال�ستماع فيه جيداً ولكن ال يبايل �أي منهم مبا يحدث �أمامه.
ال يحبذون تن�سيق الألوان �أو املالب�س ولكن ميكنهم تف�سري �سبب ارتدائهم ملالب�س معينة.
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يهم�سون �أو يتحدثون �إىل �أنف�سهم �أو الآخرين عندما ي�شعرون بامللل.
يكت�سبون املعرفة من خالل القراءة ب�صوت عال.
يتذكرون من خالل لفظ الدرو�س لأنف�سهم (ميكنهم ترجمة املفهوم �أو و�صفه بالكلمات).
يتعرفون على الأ�صوات املتعلقة بالتجربة.

(ج) المتعلمون مستخدمو نمط التعلم الحركي:
يحبون الن�شاط و�أخذ فرتات راحة متكررة.
ُيعربون عما يريدون احلديث عنه ب�أيديهم ومن خالل الإمياءات.
يتذكرون ما مت عمله ولكن لديهم �صعوبة يف تذكر ما قيل �أو �شوهد.
يبحثون عن �أ�سباب لعدم املباالة �أو االنتقال ملكان �آخر عند ال�شعور بامللل.
يعتمدون على ما ميكنهم جتربته �أو �أدائه ب�شكل مبا�رش.
ت�ساعدهم �أن�شطة ،مثل :الطهي والبناء والهند�سة والفن ،على الإدراك والتعلم.
ي�ستمتعون بالرحالت واملهام امليدانية التي تنطوي على معاجلة املواد.
يجل�سون بالقرب من الباب �أو يف مكان �آخر ،بحيث ميكنهم النهو�ض والتنقل ب�سهولة.
ال ي�ستمتعون بالراحة يف الف�صول الدرا�سية حيث يفتقرون �إىل فر�ص التجربة العملية.
يتوا�صلون عن طريق مل�س وتقدير الت�شجيع املعرب عنه مادي ًا ،مثل التعبري عن الإح�سا�س بالر�ضا عن
�أنف�سهم.
قوي جتاه التجربة.
يتكون لديهم
�شعور ٌ
ٌ
يف حني �أن �أمناط التعلم الثالثة مقبولة ب�شكل عام يف ال�ساحة التعليمية ،ميكن تق�سيمها �أكرث قلي ً
ال �إىل الأنواع
التالية:
ب�رصي (مكاين) :حيث يتم تف�ضيل ا�ستخدام ال�صور والأفالم والفهم املكاين.
�سمعي (�سمعي  -مو�سيقي) :يكون فيه الأف�ضلية ال�ستخدام ال�صوت واملو�سيقى.
لفظي (لغوي) :يكون فيه الأف�ضلية ال�ستخدام الكلمات �سواء يف الكالم �أو الكتابة.
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بدين (حركي) :يكون فيه الأف�ضلية ال�ستخدام اجل�سم واليدين وحا�سة اللم�س.
منطقي (ريا�ضي /ح�سابي) :يكون فيه الأف�ضلية ال�ستخدام املنطق والت�سبيب والأنظمة.
اجتماعي (التعامل مع �أ�شخا�ص) :يكون فيه الأف�ضلية للتعلم يف جمموعات �أو مع �أ�شخا�ص �آخرين.
فردي (�شخ�صي) :يكون فيه الأف�ضلية للعمل مبفرده با�ستخدام الدرا�سة الذاتية.
ينبغي مراعاة �أمناط تعلم الكبار عند تدريب املتطوعني ولكن من املهم عدم جتاهل �أهمية املتغريات
الف�سيولوجية والنف�سية االجتماعية .ونق ً
ال عن املوقع االلكرتوين - volunteertoday.com :ميكن
و�صف املتغريات الف�سيولوجية كما يلي:
ال�صحة :ميكن �أن ت�ؤثر الظروف املادية امل�ؤقتة �أو امل�ستمرة على احل�ضور ومدى االنتباه والقدرات
املعرفية.
ال�سمع� :إذا كانت التقنيات ال�سمعية م�ستخدمة يف التدريب ،ف�إن �ضعف ال�سمع له تداعيات كبرية
على التدريب.
الر�ؤية :يعاين الكبار (واملراهقون) من جميع الأعمار من م�شاكل ب�رصية قد تعوق قدرتهم على قراءة
املواد املطبوعة.
الطاقة :مع تقدم املتطوعني يف العمر ،ميكن �أن تت�أثر م�ستويات الطاقة لديهم بالإرهاق مبا ي�ؤدي �إىل
و�ضع تناق�ص الطاقة.
وتنطوي املتغريات النف�سية االجتماعية على ما يلي:
ال�شخ�صية :عادة ما تعني الطريقة املت�سقة للت�رصف وت�شمل :التوجهات االجتماعية والدوافع والقيم
واملعتقدات واملزاج والت�رصف املُر�ضي وال�سمات النمطية والقدرات الفكرية واملعرفية والقوام.
الإدراك :يعني �أن التعلم عملية تت�أثر بحالة املتعلم ومعرفته امل�سبقة واملواقف التي تعر�ض له
الدورُ :يعرف ب�أنه جمموعة اجتماعية من احلقوق وااللتزامات.
غالبا ما تعترب "اخل�صائ�ص الدميوغرافية" بالن�سبة للتعلم وهي تتعلق بالعمر واجلن�س والعرق
التجربةً :
والدين والرتاث والتعليم واملنطقة وتاريخ العمل وما �إىل ذلك.
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�إن فهم �أمناط تعلم الكبار واملتغريات الف�سيولوجية والنف�سية االجتماعية ما هو �إال طريقة واحدة
لتحقيق جناح املتطوعني امل�شاركني يف املنظمة .هناك عامل �آخر ينبغي �أخذه بعني االعتبار وهو ال�صلة
بني الأجيال ،مبعني �آخر :كيفية ارتباط ق�ضايا الأجيال بالأفراد وكيفية توقف التدريب الناجح على ذلك
االرتباط ذلك.

قضايا األجيال
يرى "ريت�شارد ماكرباين" ( )Richard McBrien, 1981ما يلي:
لقد لوحظ �أنه �إذا مت تق�سيم اخلم�سني �ألف �سنة الأخرية من الوجود الب�رشي �إىل �أعمار تقارب اثنني
و�ستني فرتة عمرية ،جند �أن هناك حوايل ثمامنائة فرتة عمرية من الوجود الب�رشي ،منهم حوايل �ستمائة
وخم�سون ممن ق�ضوا حياتهم يف الكهوف .وخالل ال�سبعني فرتة املا�ضية فقط ،كان من املمكن التوا�صل
من خالل الكالم املكتوب .وخالل الفرتات العمرية ال�ستة الأخرية ،كان ب�إمكان املجتمع الب�رشي
التوا�صل عرب الكالم املطبوع ،ولكن مل نتمكن من قيا�س الوقت بدقة �إال خالل الفرتات العمرية الأربعة
الأخرية ،حيث عرف العامل ا�ستخدام املحرك الكهربائي خالل �آخر �سنتني .ويف نف�س الفرتة العمرية
 خا�صتنا  -ر�أينا جز ًءا من العامل مير بنجاح من مرحلة الزراعة ك�شكل �أ�سا�سي من �أ�شكال العملالب�رشي �إىل مرحلة العمل اليدوي بامل�صانع ،ومن ثم انتقل �إىل ما ي�سمى ب�أعمال موظفني مثل :البائعني
وامل�س�ؤولني واملعلمني ومقدمي خدمات االت�صال وما �إىل ذلك.
من املثري لالهتمام يف هذا املفهوم �أن نفكر يف جميع التغيريات التي حدثت يف املرحلة العمرية .يف
عاملنا اليوم ،حتدث هذه التغيريات بوترية �أ�رسع مما كانت عليه يف احلياة ال�سابقة� .إن التعامل مع املتطوعني
يف �أي منظمة يعني التعامل مع �أفراد من جميع الفئات العمرية ،مبا يف ذلك املراهقني حتى البالغني 90
أ�ساليبا خمتلفة عن التعامل مع املتطوعني من الكبار.
عا ًما .يتطلب التعامل مع املراهقني ال�شباب ً
تنوعا و� ً
�أ�ضف �إىل ذلك فكرة الإدراك ودوام املتطوعني يف برامج املتطوعني ،حيث �أنه من ال�سهل �إدراك �أن
فهم الأجيال ي�ساعد يف توفري بيئة تطوعية للجميع� .إن �إتقان فن التدريب �أو الإدراك �أو املداومة �أو �أي
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جانب �آخر من �إدارة الربنامج التطوعي يعتمد على فهم جمهور املنظمة ،حيث يختلف جمهور ال�شباب
كبريا عن املتطوعني الأكرب �سن ًا الذين قد يكونون يف برامج املتطوعني.
واملراهقني اليوم اختالفًا ً
ويرى "النكا�سرت" و"�ستيلمان" (� )Lancaster & Stillman, 2002أن الأجيال الأربعة تنق�سم �إىل ما

يلي:
التقليديون /املتم�سكون بالفكر التقليدي :مواليد من � 1900إىل .1945
مواليد ال�سنوات التالية لنهاية احلرب العاملية الثانية :من مواليد � 1946إىل .1964
اجليل "�إك�س" :م�صطلح ي�شري �إىل الفئات التي ولدت ما بني � 1965إىل .1980
جيل الألفية :من مواليد � 1981إىل .1999

ويعتقد الباحثان �أن الأحداث والظروف التي يعي�شها الأفراد يف �سنوات التكوين هي تلك التي
حتدد من نحن؟ وكيف نرى العامل بو�صفنا بالغني؟ .وعلى الرغم من وجود مراحل حياة م�شرتكة مير بها
اجلميع� ،إال �أن �أجيال خمتلفة ال تقرتب من مراحل احلياة امل�شرتكة هذه بنف�س الطريقة.
يقدم ال�شكل � 6 - 10صورة ملتقطة عن بيانات تعداد عام  2000وهي تو�ضح الأرقام التي ت�شكل
نطاق الأجيال.
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ال�شكل � :6-10إجمايل ال�سكان ح�سب العمر واجلن�س2000 & 1950 & 1900 :

امل�صدر :مكتب الإح�صاء الأمريكي.
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هناك بع�ض احلكايات املثرية لالهتمام حول الأجيال ،منها:
ُي�شار �أحيانًا �إىل جيل الألفية با�سم جيل االنرتنت �أو اجليل «واي» (الأ�شخا�ص الذين ولدوا يف احلقبة
بني منت�صف الثمانينيات ك�أق�صى حد �إىل منت�صف الت�سعينات) .وقد ن�ش�أ جميع �أفراد هذا اجليل على
ا�ستخدام �أجهزة الكمبيوتر والإنرتنت والتكنولوجيا التفاعلية .وهو �أمر غريب متا ًما عن اجليل املخ�رضم/
القدمي يف �سنوات تكوينه .ومع ذلك ،فال�شيء املهم الذي يجب تذكره عند التفكري يف التكنولوجيا هو
�أن هذه هي املرة الأوىل يف التاريخ التي يكون فيها ذات قوة فاعلة على �شيء مهم.
�إن جيل مواليد ال�سنوات التالية لنهاية احلرب العاملية الثانية هو �أكرب جيل �شهده هذا البلد وهم ميثلون
حالي ًا  45٪من ال�سكان البالغني.
اجليل «�إك�س» (الفئات التي ولدت ما بني � 1965إىل  )1980هو �أ�صغر جيل يف تاريخ الواليات
املتحدة ويرجع ذلك �إىل حد كبري �إىل �إدخال حبوب منع احلمل التي مكنت النا�س للمرة الأوىل من
حتديد موعد والدة وعدد الأطفال الذين يرغبون يف �إجنابهم ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل .10-6
وبالتايل ،ف�إن �أ�صغر جيل بعد جيل مواليد ال�سنوات التالية لنهاية احلرب العاملية الثانية هو اجليل «�إك�س».
وبغ�ض النظر عن عدد الأجيال التي ت�ؤخذ بعني االعتبار ،يكمن بقاء الأعمال قيد الوجود يف
التوا�صل� ،إذ تفكر الأجيال املختلفة وتعالج املعلومات وتتوا�صل ب�شكل خمتلف وال�سبب يف ذلك
هو مفهوم «حتديد اللحظات» (مرييل � .)2001 -إن ال�س�ؤال الرئي�سي الذي ينبغي طرحه عند حتديد
�صغارا ،فال�شخ�ص املخ�رضم من اجليل
قيم النا�س لي�س :كم عمرهم الآن؟ بل ما حدث عندما كانوا
ً
التقليدي �سيذكر الك�ساد واحلرب العاملية الثانية .وميكن �س�ؤال �شخ�ص من مواليد الفرتة التالية لنهاية
احلرب العاملية الثانية ،و�سيجيب عن مكانه عندما �سمع ب�إطالق الر�صا�ص على الرئي�س الأمريكي جون
فيتزجريالد كينيدي .عا�رص اجليل التايل لنهاية احلرب العاملية الثانية حرب فيتنام ،ومن املرجح �أن ي�رسد
اجليل «�إك�س» تفا�صيل انفجار مكوك الف�ضاء ت�شالنجر وحرب اخلليج الأوىل ك�شيء كان له ت�أثري كبري
عليهم .وبالطبع� ،سيذكر جيل الألفية �أحداث هجمات احلادي ع�رش من �سبتمرب� .إن الت�أثري الكامل لتلك
اللحظة احلا�سمة ال يزال ينبغي ر�ؤيته ،علم ًا ب�أن مثل هذا احلدث قد غيرّ بالت�أكيد وجه العمليات اليومية
لهذا البلد احلا�صل فيه.
وقد مت تلخي�ص بع�ض خ�صائ�ص الأجيال وتو�ضيحها يف ال�شكل � 7 - 10أدناه.
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ال�شكل  :7-10خ�صائ�ص الأجيال املختلفة

الثقة

مواليد من بعد نهاية
احلرب العاملية الثانية

اجليل �إك�س

جيل الألفية

X

X

X

X

X

املعرفة التكنولوجية
التوجه نحو العمل يف فريق

X

X

الذكاء الفطري

X

الوعي العاملي

X

X

التنوع

X

X

التفا�ؤل

X

التنظيم

X

X
X

X

وبالنظر �إىل اللحظات احلا�سمةُ ،يثار هذا ال�س�ؤال :كيف يرتجم هذا �إىل قيم بالن�سبة لكل جيل؟
بالن�سبة لقدامى املحاربني ،فهو جيل يتمتع باال�ستقرار والإخال�ص ،حيث عمل اجليل للعمل لدى �رشكة
واحدة ثم تقاعد بعد � 35إىل � 45سنة وقد تعاملوا مع الأ�شياء بطريقة مت�سقة وموحدة ورفعوا من �ش�أن
القانون والنظام .ومع وجود �أدوار متميزة لكال اجلن�سني بهذا اجليل ،ف�إن هذا اجليل قد عمل بجد وكان
كاره ًا للغمو�ض والتغيري .وبعد �أن تغري ت�شكيل هذا اجليل ب�سبب الك�ساد واحلرب� ،أعاد بناء الأمة و�سط
موجات احللم الأمريكي ،هذا اجليل يحرتم الآخرين ويقدر خرباته وي�أمل يف تقييم خرباته وتفانيه يف
العمل� .إن املحاربني القدامى ب�شكل عام يقدرون العمل ال�شاق والواجب والت�ضحية واالقت�صاد واجلودة
يف العمل .وب�صفته جي ً
غالبا يف نف�س الأماكن طوال حياته العملية ،فهذا اجليل ال يحبذ التغيري
ال قد عمل ً
ويرتاح للطريقة التي مت بها عمل الأ�شياء وال يرى �أي داعي لتحريك الأ�شياء من �أجل التغيري وفل�سفته هي
�أنه طاملا لي�ست مك�سورة ،ال تقم ب�إ�صالحها.
ميثل جيل مواليد ما بعد نهاية احلرب العاملية الثانية  ٪ 45من ال�سكان البالغني يف الواليات املتحدة
ويعمل  ٪ 70من الن�ساء منهم خارج املنزل ولأول مرة ي�أتي يف ال�صدارة ن�ساء ممن كانت �أدوارهن التقليدية
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مبثابة �أمهات باملنزل� .أما يف الع�رص احلايل ،يحارب هذا اجليل �ضد ال�سلطة مع احلنني �إىل ال�ستينيات وهو
متفائل يف الطبيعة ومييل نحو العمل اجلماعي (يف جمموعات) ويبحث عن النمو ال�شخ�صي والإر�ضاء
ويريد التقدير والإقرار ب�أن م�ساهمته فريدة ومهمة .وب�صفته جي ً
ال بد�أ ب�شن حمالت لق�ضاياه يف
ال�ستينيات� ،سيثري هذا اجليل مرة �أخرى حمالت لق�ضاياه من خالل �أن�شطته يف �سنوات التقاعد من
اجتماعيا
خالل العمل بدوام جزئي �أو الأن�شطة التطوعية وعلى �أي حال� ،سيعيد هذا اجليل الواعي
ً
متييز الأمور يف امل�ستقبل بنف�س الطريقة التي �أعاد فيها حتديد ومتييز الأ�شياء يف املا�ضي .ومن خالل عقلية
«ا�شرتي الآن وادفع الحقًا»  -ي�سعى هذا اجليل �إىل العمل بكفاءة ولكنه ال يزال يعطي قيمة للهيكل
الهرمي ملن ي�ستعني بهم من �أجل التوجيه وامل�شورة و�أحيانًا القرارات.
ميثل اجليل «�إك�س» �أ�صغر جيل يف تاريخ الواليات املتحدة وهذا هو اجليل الأول من الأطفال
ال�صغار الذين �أتوا �إىل احلياة ليجل�سوا مبفردهم يف املنزل؛ لأن الوالدين يذهبان للعمل .بالنظر �إىل ذلك
الو�ضع ،فقد كان لدى الوالدين رغبة يف �إجناب ه�ؤالء الأطفال حقًا ،وحيث كان هذا اجليل يف كثري
من الأحيان م�ستق ً
ال وكثري املوارد ،كان لديه القليل من عقلية الناجني .وعلى الرغم من �أن هذا اجليل
يريد �أن يحظى بالتقدير ،لكنه يريد املرونة و�أعمال طويلة الأمد .ومع ال�رشوع يف ت�أ�سي�س بيئة جماعية،
منح هذا الو�ضع ذلك اجليل العائلة التي مل تكن لديهم �أبداً عندما كانوا �أطفا ًال؛ لأن كال الوالدين كانا
يذهبان للعمل .ومع تركيز هذا اجليل على ذات �شخ�صه ،ي�سعي �أفراده لك�سب قوتهم يوم ًا بيوم وي�سعون
ويرغبون يف التخل�ص من املهام غري ال�رضورية يف حمل عملهم ،كلما �أمكن ذلك.
تنوعا يف العمر وعلى هذا النحو ،ميكن احلكم على
ينتمي جيل الألفية �إىل جمموعة من الآباء الأكرث ً
هذا اجليل من خالل حقيقة مفادها �أن والديهم كانت لديهم الرغبة يف �إجنابهم ب�شكل م�ؤكد و�أنهم
جيدا والنتيجة هي ظهور
�سوف يكونوا مطلوبني يف �سوق العمل ب�شدة .منح الآباء هذا اجليل وق ًتا ً
جيل من ال�شباب املدلل والواثق من نف�سه� ،إذ �أن هذا اجليل قد يكون �أكرب جيل قد جاء �إىل احلياة بعد
اجليل التايل لنهاية احلرب العاملية الثانية و�سوف ي�شكل هذا اجليل االجتاهات واال�ستهالك والأ�سواق يف
امل�ستقبل.
حيث �أن هذه املجموعة تتمتع باملعرفة التكنولوجية ،ف�إن لديها �إ�رصاراً على ا�ستخدامها واال�ستفادة
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منها حتى تعمل ب�شكل �سليم .ومع امتالك هذا اجليل القدرة على تعدد املهام ،ف�إنه بحاجة �إىل الإ�رشاف
والبنية وفر�ص النمو والتنوع يف امل�شاريع .وكما �أن لدى هذا اجليل �أهداف ًا مالية و�شخ�صية �سامية ويتوقع
دائما :ما هي اخلطوة التالية؟ يفعل هذا اجليل �أ�شياء وفقا ملبادئه مبجرد
حتقيقها بالكامل .ي�س�أل جيل الألفية ً
ظهور تلك الأمور .ومع عقلية الربح من �أجل الإنفاق ،ف�إنه من املرجح �أن يقوم هذا اجليل بال�ضبط مبا
يطلب منه فقط ،ال �أكرث �أو �أقل .وخالل فرتة النمو االقت�صادي ،قامت الدولة بتحول اقت�صادي يف
أي�ضا .ومع التغري االقت�صادي واحلدث العاملي الالحق يف
منت�صف امل�سار مبا �أدى �إىل تغيري الأجيال � ً
احلادي ع�رش من �سبتمرب ،لن يظهر الت�أثري طويل املدى لهذه الأحداث �إال يف امل�ستقبل .ومع ذلك ،ف�إن
أبدا احلياة بدون التكنولوجيا ويف حني يتذكر الكثري منا
من املهم �أن نتذكر �أن جيل الألفية مل يعرف � ً
دخول التلفزيون امللون ،فقد ن�ش�أ هذا اجليل على ا�ستخدام الهواتف املحمولة و�أجهزة النداء والفاك�س
والربيد ال�صوتي و�أجهزة الكمبيوتر التي ميكن حملها بني اليدين.
ال�شكل  :8-10االختالفات بني الأجيال
املحاربون القدامى

مواليد ما بعد احلرب العاملية الثانية

اجليل "�إك�س"

جيل الألفية

العمل ال�شاق

الإجناز ال�شخ�صي

عدم الت�أكد

ما التايل؟

املهام

التفا�ؤل

الرتكيز ال�شخ�صي

التنفيذ وفقا ملبادئي

الت�ضحية

�شن حمالت لق�ضاياهم

العمل من �أجل اليوم

الت�رصف عقب ظهور الأمور

التدبري

ا�شرتي الآن /ادفع الحق ًا

العمل ب�رسعة

العمل بكفاءة

االدخار ،االدخار ثم االدخار املك�سب يف �أجل االنفاق
التخل�ص من املهام الثقيلة

تنفيذ ما ُيطلب منه بال�ضبط

وعندما يتعلق الأمر بالقيم ،تظهر بع�ض االختالفات بني الأجيال كما هو مو�ضح يف ال�شكل � 8 - 10أعاله.
ومع فهم �أن هناك �أربعة �أجيال تعمل م ًعا يف املنظمة ،ف�إنه ينبغي �أن يتمكن املدراء /امل�رشفون والقادة
من التوا�صل ب�أربع لغات من �أجل النجاح ،فكل جيل من هذه الأجيال الأربعة يتم التعامل معه بلغة معينة
كما هو مو�ضح .ومع ا�ستخدام التوا�صل كجزء من التدريب ،تتطلب تقنيات التوا�صل مع كل جيل فهم

442

النشر االستراتيجي والتنفيذ

�أف�ضل طريقة توا�صل مع كل جيل وتتطلب تقدمي املعلومات بطريقة ميكن فهمها ب�شكل �أف�ضل من قبل
اجليل الذي يتلقى املعلومات.

مكونات وعناصر التدريب
أبدا �أن النا�س يعرفون ويدركون ويفهمون ما يبدو �أنه طبيعة ثانية بالن�سبة لك .يحتاج
ال تفرت�ض � ً
اجلميع �إىل التوجيه نحو البيئة والتدريب على كيفية النجاح يف املهام  /الواجبات التي يتوقع منهم القيام
بها .وعندما تبد�أ يف التفكري يف ت�صميم برنامج هادف ،عليك التفكري فيما يلي:
 - 1ما هي املعرفة �أو املهارات �أو القدرات التي يحتاجها املتطوع لأداء املهمة املوكلة �إليه؟
 - 2ما نوع املهارات التي يفرت�ض �أن يوفرها التدريب؟
فر�صا كبرية ملمار�سة
 - 3ما نوع خربات التعلم الفردية التي ميكن دجمها والتي �ستمنح املتطوعني ً
املهارات املطلوبة؟
ُيعترب دمج فر�ص التدريب الهادف يف برنامج املتطوعني ا�ستثما ًرا وعادة ما ُينظر �إليه على �أنه نفقات
تدفعها معظم املنظمات وبالتايل� ،سيكون من الوا�ضح العائد على املدى الطويل للموارد املدربة ب�شكل كاف.
وكلما مت حتديد الت�صميم ،على املنظمة تعزيز كل ق�سم واملنظمة ب�أكملها باعتبارها �إحدى ثقافات التعلم .وهذا
يبعث بر�سالة للمتطوعني ب�أن التدريب ال يقت�رص فقط على املتطوعني اجلدد .و�إذا مل يبقى املتطوعون والعاملون
ب�أجر على اطالع دائم بالتغريات ال�رسيعة يف عامل اليوم ،ف�إن املنظمة �ستتخلف عن الركب وت�صبح بالية.
ينبغي �أن تكون الإدارة داعمة للتدريب واحتياجاته� ،إذ �أنه من ال�سهل ت�صديق �أن احلل ال�سهل
الحتياجات املنظمة هو احل�صول على متطوعني  ...ولكن �إذا مل يكن ه�ؤالء املتطوعون مدربني تدريب ًا
كافي ًا ،فكيف تتوقع املنظمة �أن يبقى املتطوعون متم�سكني بق�ضيتك �أو باملنظمة؟ وهذا بالطبع ين�سف
املفهوم الكامل املتمثل يف جعل املتطوعني ي�شعرون حقًا وك�أنهم جزء من املنظمة.
هناك حاالت ت�ستدعي م�شاركة املعارف /املعلومات العامة التي ميكن القيام بها يف بيئات املجموعات
املجموعة الكبرية (معلومات وا�سعة عن املنظمة والتوقعات متعلقة باللوائح الأ�سا�سية وما �إىل ذلك).
تعقيدا و�صعوبة ،قل عدد �أفراد املجموعة �أ�صغر وهذا بالطبع يتيح
وكلما كانت توقعات التدريب �أكرث
ً
فر�صة منا�سبة للمتطوعني لفتح باب املناق�شة وطرح الأ�سئلة ومراجعة التعلم وتطوير املهارات.
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�إذا ظهرت لدى منظمتك فكرة دورات التدريب ال�صغرية وحيث �أنها قد تزيد من جدولك ،عليك
التفكري يف اال�ستعانة مبتطوعني �أكرث خربة للعمل كمدربني يف التدريب ،حيث ميكن للمتطوعني من
ذوي اخلربة تقدمي �أمثلة ممتازة عن لعب الأدوار مع توفري نظرة ثاقبة حول �أف�ضل ال�سبل للتعامل مع
امل�شاكل واالعرتا�ضات.
من �ضمن مهام مدير برنامج املتطوعني م�ساعدة املتطوعني املحتملني على حتقيق �أف�ضل نتائج من خالل جهود
التدريب املقدمة .تت�ضمن بع�ض الن�صائح للم�ساعدة يف هذا اجلهد ما يلي:
ينبغي �أن يتم التدريب ب�شكل تدريجي على نحو متزايد ،مبعدل خطوة واحدة يف كل مرة ،بنا ًء على
القاعدة القائمة.
ينبغي �أن يكون التعلم يف ترتيب منطقي منظم ،بحيث ميكن تعلم املحتوى بالت�سل�سل.
ينبغي تقدمي �أمثلة ملمو�سة يف التدريب ،حيثما �أمكن ،لأنها تعزز الفكرة للمتطوع.
عدم القلق من طلب تعليقات املتطوعني للت�أكد من ا�ستيعابهم للمحتوى.
ينبغي تعزيز التعلم لدى املتطوعني حتى تظهر عليهم عالمات الفهم والكفاءة.
حيثما �أمكن ،ينبغي التو�ضيح من خالل القيام باملهام فعليا �أو من خالل لعب الأدوار ،فهذا يجعلها
�أكرث واقعية.

إنشاء بيئات التعلم
ال تتجاهل البيئة التي �سيجري فيها التدريب ،حيث �أنه من املهم خلق بيئة تعليمية لزيادة ا�ستيعاب
املفاهيم /املو�ضوعات /الق�ضايا التي �سيتم تغطيتها .ي�شري جونز & ت�شن (� )2002إىل �أربعة �رشوط تخلق
فر�صا لتحقيق �أق�صى قدر من التعلم:
ً
 - 1ال�رسية� :إن الطبيعة الب�رشية للأفراد تمُ لي عليهم عدم جتاهلهم .يحتاج التدريب �إىل الرتكيز على مفهوم
املعرفة املكت�سبة وبناء املهارات للقيام باملهام التي ميكن القيام بها واقعي ًا ،بد ًال من منحهم فر�صة ي�صعب
تنفيذها ويظهر ال�شخ�ص فيها �ضعيفًا �أو غري كفء .على املنظمة طم�أنة جميع امل�شاركني ب�أن التدريب
�سيبقى �رسيًا وعلى املنظمة �أن تفي بوعدها ب�رسية التدريب.
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 - 2التحرر من الت�شتيت :ينبغي �أن يركز الوقت الذي يق�ضيه املتدرب على التدريب املمكن الو�صول
�إليه ب�سهولة وي�رس بد ًال من العمل واملطالب ال�شخ�صية .جند يف العامل اليوم الهواتف املحمولة متعددة
الأغرا�ض يف كل مكان وبالتايل ،من الذكي �أن يتم حتيد التوقعات قبل بدء التدريب .على املنظمة �أن
تطلب من املتطوعني �إيقاف ت�شغيل الهواتف املحمولة �أو و�ضعها على منط االهتزاز.
 - 3امل�س�ؤولية ال�شخ�صية عن التعلم :ميكن للمدرب  /القائم على التدريب �إحراز تقدم كبري ،وميكنهم
تقدمي املعلومات ب�أكرب قدر ممكن من التفاعل ،ولكن يظل الأمر متوقف ًا على امل�شاركني للم�شاركة بن�شاط
وااللتزام بالتعلم.
 - 4امل�شاركة على م�ستوى املجموعة :اجلميع لديهم منظور فريد عن التدريب وبالتايل ،على املنظمة الت�أكد
من �إتاحة الوقت الكايف للمناق�شة اجلماعية وتبادل املعلومات.
ال�شكل  :9-10القائمة املرجعية:
مادي

ب�رشي

تنظيمي

و�ضع م�سافة مع الآخرين

الرتحيب
تقييم االحتياجات
عدم التم�سك بالر�سميات
قيادة م�شرتكة
تقييم املتدرب
تو�ضيح الأهداف
مراجعة التدريبات
بطاقات الأ�سماء
التخطيط املتبادل

ال�سيا�سة
معلومات عن الطبقات
العرو�ض
جدول الأعمال
الأعمال املكتبية
الأن�شطة الهيكلية
البدء واالنتهاء يف املوعد املحدد
اجلدولة

درجة احلرارة
اجللو�س
التهوية
غرف الراحة
معينات �سمعية وب�رصية
الإ�ضاءة
فرتات الراحة
املواقف
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قد تبدو القائمة املرجعية يف ال�شكل  9 - 10ي�سرية ولكنها تعمل كمرجع وطريقة �سهلة للت�أكد من مراعاة
جميع الأ�شياء.

التصميم
عندما تبد�أ يف و�ضع �أفكار ملا ينبغي تغطيته يف التدريب ،يجب و�ضع الأمور التالية يف االعتبار:
ماهية املعلومات التي ينبغي نقلها للمتطوعني ليكونوا ناجحني يف مهامهم.
ماهية املهارات التي يحتاجها املتطوعون لأداء عملهم.
مبجرد حتديدك لهذه الأ�سا�سيات ،ثمة �أمور متفرقة البد من مراعاتها عند ت�صميم التدريب املنا�سب وت�شمل ما

يلي:
تق�سيم الوقت املخ�ص�ص لوحدات (فرتات) وو�ضع �أ�سا�س للمفاهيم الوا�سعة التي �سيتم تغطيتها يف
كل فرتة زمنية.
و�ضع �أ�سا�س لكل فرتة من التدريب ليكون هناك درا�سة لبداية ونهاية ومنت�صف تلك الفرتة لربط
التدريب ك ً
ال ببع�ضه� ،إذ ينبغي �أن تركز البداية على الغر�ض من الدورة التدريبية �إىل جانب تو�ضيح
�أهداف التعلم ،وينبغي �أن يركز اجلزء الأو�سط من التدريب على املحتوى الفعلي و�أن تركز الفرتة الأخرية
من التدريب على التلخي�ص بحيث تتاح الفر�صة للمتطوعني ال�ستخال�ص املعلومات عن التعلم.
توقع �أي فرتات �أو �أن�شطة تدريبية قد ت�ستغرق وق ًتا �أطول من املتوقع.
االنتقال ب�سال�سة بقدر الإمكان من جزء �أو ن�شاط تدريب �إىل �آخر والتفكري يف «�سد» الفجوة من
خالل و�صف ما مت تعلمه وكيف �سيتم ربط ما مت تعلمه باجلزء التايل من التدريب.
ال�سماح مبا يكفي من الوقت ال�ستخال�ص املعلومات� ،إذ ي�سمح ا�ستخال�ص املعلومات الكافية
للمتطوعني برت�سيخ املعرفة املكت�سبة يف التدريب.
و�صف العملية خطوة بخطوة حتى يتمكن املتطوعون من فهم ما ينبغي تعلمه.
الت�أكد من ر�ؤية املتطوعني لكيفية تال�ؤم �أجزاء التدريب مع بع�ضها البع�ض.
قد يكون من ال�رضوري عقد دورة متابعة للمتطوعني للت�أكد من ا�ستيعابهم واحاطتهم لكل ما متت
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تغطيته يف الدورة التدريبية.
وكما ذكرنا ،ف�إن ينبغي عند التفكري يف املحتوى �أن يكون الرتكيز الأ�سا�سي على حتديد �أهداف
التعلم التي يجب حتقيقها� ،إذ ميكن �إجناز تلك املهمة من خالل تقييم االحتياجات ومن املهم �أن يتم
الإبقاء على الرتكيز على �أهداف التعلم ولي�س �أن�شطته ،حيث تركز الأهداف على حمتوى املادة املقدمة
للمتطوعني وتركز الأن�شطة هي كيفية التنفيذ.
عليك االنتباه �إىل �أن�شطة البداية والنهاية� ،إذ لي�س هناك فر�صة ثانية لتكوين انطباع من �أول وهلة لدى
املتطوعني وكذلك ،ف�إن البداية اخلاطئة عند ال�رشوع يف التدريب قد تكون �ضارة مبا ال ميكن تداركها
وبالتايل ،على القائمني على التدريب التفكري جيداً عند بدء التدريب� ،إذ ميكن للكلمات التي ُي�ستهل بها
التدريب �أن تحُ دث نغمة توافق مع كافة املتطوعني .وفيما يلي �رسد لبع�ض املو�ضوعات الرئي�سية:

الموضوعات الرئيسية:
ر�سالة املنظمة ور�ؤيتها وقيمها.
ال�سيا�سات والإجراءات
ق�ضايا ال�سالمة.
ق�ضايا �إدارة املخاطر
ق�ضايا ال�رسية.
امنح ما يكفي من الوقت ال�ستخال�ص املعلومات ،حيث يحتاج املتطوعون �إىل فر�ص متكررة
للتحدث ومناق�شة املفاهيم التي متت تغطيتها وبالتايل ،فالقاعدة العامة اجليدة هنا هي التخطيط مبا يكفي
من الوقت بقدر امل�ستطاع ال�ستخال�ص املعلومات عن الأن�شطة التعليمية.
أبدا متى
دائما على وجود بع�ض خطط �أو �أن�شطة ملواجهة احلاالت الطارئة ،لأنك ال تعرف � ً
احر�ص ً
قد تتفكك �أف�ضل اخلطط املو�ضوعة ورمبا قد ينتهي �أحد الأن�شطة التعليمية ب�شكل �أ�رسع مما كان متوق ًعا
�أو قد تظهر بع�ض احلاالت الطارئة غري املتوقعة وبالتايل ،ي�سمح وجود بع�ض الأن�شطة الإ�ضافية �أو خطة
الطوارئ لدورة التدريب باحلفاظ على ا�ستمرارية التدريب.
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ال ترتدد يف طلب تعليقات على الدورة التدريبية قبل انعقادها ،قد يكون موظفو الق�سم الذي
جيدا ملراجعة الدورة التدريبية للت�أكد من تغطية جميع اجلوانب ذات
�سيعمل فيه املتطوعون
م�صدرا ً
ً
ال�صلة بتدريب املتطوعني ،وكن على ا�ستعداد للإقرار ب�أنه ميكن مراجعة الدورات التدريبية وتنقيحها
وتن�شيطها للإبقاء على حمتوى دقيق ومعا�رص وجدير بوقت املتطوعني.
يتطلب ت�أ�سي�س الدورات التدريبية املنا�سبة الإبداع وا�ستخدام جميع املوارد والتحقق من �صالحية
املتطوعني وبرنامج املتطوعني ،حيث �أن فر�ص التدريب القوية ت�ؤتي ثمارها على املدى الطويل لي�س
أي�ضا للمتطوعني.
فقط للمنظمة ولكن � ً
يبدو دليل التجهيز للدورة التدريبية خطوة بخطوة �أ�شبه بالدليل املو�ضح يف ال�شكل  10-10التايل:

دليل التحضير /التجهيز للدورة التدريبية
ال�شكل  :10-10دليل التجهيز /التح�ضري للدورة التدريبية:

1

 التعريف -التفكير في توافر الوقت للحضور

2

 اختيار المحتوي عمل جدول للدورة التدريبية -ترتيب المرافق

3
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دليل التجهيز:
 - 1حتديد امل�شاركني �أو املتطوعني والت�أكد من تقييم احتياجات التدريب الهامة وحتديد الأفراد الذين
هناك حاجة ل�ضمهم �إىل التدريب.
 - 2حتديد الوقت املتاح للدورة التدريبية واملدة الزمنية املطلوبة لتقدمي التدريب املنا�سب الالزم لإجناز
العمل ،هل املطلوب �ساعة �أو �ساعتان �أو ن�صف يوم �أم عدة �أيام؟
 - 3حتديد املحتوى الأعلى قيمة؛ ليتم تقدميه واالعتماد يف ذلك على املعلومات ال�سابقة املقدمة.
 - 4و�ضع جدول للدورة التدريبية� :ضع يف اعتبارك �أن التدريب قد يحتاج �إىل �أن ينعقد يف امل�ساء �أو
يف عطالت نهاية الأ�سبوع ُلي�سمح لبع�ض املتطوعني العاملني بالنهار بامل�شاركة.
غالبا ما يتم ن�سيان هذا العن�رص ولكنه مهم يف توفري بيئة مواتية للتعلم
 - 5ترتيب الت�سهيالت /املرافقً :
اجليد ،هل ُيعقل �أن تكون املنا�ضد امل�ستخدمة يف التدريب كما هو احلال يف منط الف�صل الدرا�سي؟ �أو
هل �ستعزز املوائد امل�ستديرة مناق�شة �أف�ضل؟
ر�سميا
غالبا ما يتم ن�سيان دعوتهم� ،إذ من املهم دعوة املتطوعني
ً
 - 6دعوة امل�شاركني /املتطوعنيً :
�إىل التدريب .و�إذا كان التدريب جز ًءا من عملية اال�ستيعاب ،عليك الت�أكد من �إبالغهم ب�أنه ال توجد
وا�ضحا من حيث املواعيد والأوقات
دعوات ولكن يوجد توقعات ب�ش�أن من �سيتطوع ،وعليك �أن تكون
ً
واملواقع.
� - 7إر�سال ت�أكيد للم�شاركني /املتطوعني� .إن �إر�سال تذكري �أو �إ�شعار ت�أكيد للمتطوعني لي�س فكرة
�سيئة ،فال ترتدد يف ت�ضمني جدول الأعمال و�أي ن�رشات متهيدية ،فذلك بدوره �سيكون مفيداً يف
الدورة التدريبية.
� - 8إعداد مواد التدريب :مع اقرتاب موعد التدريب ،ينبغي جتهيز املواد التي �سيتم ا�ستخدامها
وم�شاركتها مع املتطوعني قبل الدورة التدريبية بوقت طويل.
ترتبط املناق�شة حتى هذه احلد بخلق فر�ص تدريب هادف ل�ضمان جناح املتطوعني يف املنظمة وعليك احلذر من
جتاهل بع�ض الأ�شياء الوا�ضحة التي يجب ت�ضمينها يف التدريب الأويل للمتطوعني ومنها:
�أين ي�ضع املتدرب املحفظة واملعطف واملفاتيح وما �إىل ذلك؟
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�أين تقع غرف اال�سرتاحة؟
ما هو بروتوكول املنظمة ب�ش�أن تقدمي �أطعمة /م�رشوبات؟
من الذي �سيقوم املتطوع ب�إبالغه يف حالة الغياب؟
�أين يتوجه املتطوع للح�صول على الأدوات؟ من �سيزودهم بها؟
على الرغم من �أنه يجب تغطية هذه الأمور يف اجلزء اخلا�ص بالتوجيه ،لكنه لي�س من ال�سيئ تكرارها
مرة �أخرى .ومثلما ي�شعر املوظفون اجلدد باالرتباك ب�سبب كرثة املعلومات ،فقد يعاين املتطوعون اجلدد
من احلجم الزائد للمعلومات حيث يتم �إلقاء املعلومات على عاتقهم خالل عملية التدريب ب�أكملها.

التقييم
ناجحا �أم ال وميكن قيا�س التقييم على م�ستويات خمتلفة كما يلي:
من املهم معرفة ما �إذا كان التدريب ً
 - 1امل�ستوى الأول ( - )1رد الفعل :يقي�س هذا امل�ستوى رد فعل �أو ر�ضا املتطوعني عن التدريب .ي�شار
�إليه �أحيانًا بـــ «ورقة التقييم» وهذا امل�ستوى يقي�س رد الفعل بجر�أة ب�ش�أن ما �إذا كان املتطوع يحبذ
التدريب وال يعالج املعرفة املتغرية �أو النتيجة.
 - 2امل�ستوى الثاين ( - )2التعلم :يوفر ا�ستخدام هذا امل�ستوى م�ؤ�رشاً على ما �إذا كانت قد زادت قاعدة
املعرفة وحت�سنت املهارات وتغريت االجتاهات.
 - 3امل�ستوى الثالث ( - )3ال�سلوك :يبد أ� هذا امل�ستوى يف معاجلة النتائج من خالل توفري م�ؤ�رش على تغيري
ال�سلوك نتيجة للتدريب.
 - 4امل�ستوى الرابع ( - )4النتائج :يقي�س هذا امل�ستوى يقي�س النتائج ،حيث يقي�س ماهية املخرجات �أو
النتائج التي تغريت ب�سبب التدريب؟
ما هي �أنواع الأدوات املوجودة لتقدمي تقييم هادف؟ النموذج الأ�سهل والأ�رسع لتقييم منهجية
التدريب هو القيام باختبار قبل وبعد التدريب ،حيث ميكن ب�سهولة طرح جمموعة من الأ�سئلة املحددة
�سلف ًا قبل التدريب وبعد االنتهاء من التدريب� .إن مقارنة الفرق بني االختبار قبل التدريب واالختبار بعد
التدريب يعطي م�ؤ�رشاً عما �إذا كان التدريب ناجح ًا.
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وبنا ًء على التعليقات الواردة من خالل �أي طريقة تقييم م�ستخدمة ،ميكن تعديل وحدة /وحدات
التدريب لتلبية االحتياجات والطلبات والتغيريات التي تظهر عاد ًة يف �أي منظمة.

تدريب المتطوعين
م�ستمرا ،حيث ي�ساعد
نهجا
بخالف التدريب يف حد ذاته ،يتخذ تدريب /مترين املتطوعني ً
ً
الآخرين على تو�سيع وتطبيق املهارات واملعرفة والقدرة� .إن التكيف مع كل موقف ينطوي على
التدري�س والتحفيز والتمكني واال�ستماع لرفع م�ستوى �أداء الآخرين ،ومن املهم �أن نالحظ �أنه يف بع�ض
الأحيان �سيتم حتدي املدربني من خالل املفهوم القائل ب�أن املتطوع قد ال يرغب يف االعرتاف باجلهل �أو
الق�صور عندما يتعلق الأمر ب�إكمال مهام املتطوعني.
لذا ،ينبغي توخي احلذر للت�أكد من �أن تدريب /مترين املتطوعني ال ي�ساهم عن غري ق�صد يف تدين
احرتام الذات �أو جعل املتطوعني ي�شعرون بعدم الكفاية �أو الغباء.

وبدلاً من ذلك ،الحظ �أنك ل�ست املتدرب ،والحظ �أن املتدربني (املتطوعني) قد ال يكون لديهم
نف�س القيم واخلربات واملهارات والأفكار مثل التي لديك .عليك ف�صل �أن�شطة التدريب عن �أن�شطة �إدارة
الأداء والت�أكد من و�ضع �أهداف يراها املتطوع واقعية وكذلك ،عليك الت�سليم ب�أن لكل �شخ�ص معدالت
تعلم خمتلفة.

و�ضع «ماكوريل» و «لين�ش» ( )McCurley and Lynch, 1996منوذج ًا مفيداً لال�ستخدام
عند تدريب املتطوعنيُ ،يو�صف ب�أنه عملية اخلربة والتعريف والتحليل والتعميم ( .)EIAGوهذا
النموذج التعليمي ي�ساعد القائد املتطوع يف تلك املناق�شات ال�صعبة التي من �ش�أنها �أن حتدث يف بع�ض
الأحيان .وال ت�شري حروف الكلمة ( )EIAGيف حد ذاتها �إىل �شيء حمدد؛ بل هي (اخت�صار) ي�شري �إىل
�أربع خطوات رئي�سية يف عملية التدريب كالتايل:
 - 1اخلربة :يتعلم النا�س من جتاربهم �سواء من خالل املمار�سات التدريبية �أو �أحداث العامل الواقعية .يف
وتكرارا دون حدوث �أي تعلم ،ويف هذه
مرارا
ً
بع�ض الأحيان ،يعاين الأ�شخا�ص من نف�س التجارب ً
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احلاالت ،ت�ساعد اخلطوات الإ�ضافية الثالث على تر�سيخ عملية التعلم.
 - 2التعريف� :إذا كان على ال�شخ�ص �أن يتعلم من جتربة ما ،فمن املهم �أن يتمكن من حتديد ماهيتها.
ومبجرد حتديده لها ،ف�إن اخلطوة التالية للفهم الكامل هي التحليل.
 - 3التحليل :تركز اخلطوة الثالثة على قدرة املتطوعني على و�صف وا�ستك�شاف العوامل يف املواقف
التي نتجت عنها التجربة /اخلربات .لن يتمكن املتطوع من تو�سيع نطاق خرباته �إىل مرحلة التعميم �إال
عندما يتمكن من التحليل والفهم.
 - 4التعميم :عند هذه النقطة ،ميكن لل�شخ�ص �أن يطبق ما تعلمه من خربات على املواقف الأخرى التي
يتعر�ض لها.
ويرى «فينيارد» و «ماكوريل» (� )Vineyard & McCurley. 2001أن هناك �أربعة عوامل جتعل
ناجحا عند التعامل مع املتطوعني .تت�ضمن هذه العوامل:
التدريب ً
 - 1االهتمام :من املهم للمتطوع �أن ي�ؤمن ب�أنك تهتم حقًا بنجاحه� ،إذ البد و�أن ينطوي �سلوك التدريب
على التعبري والتو�ضيح من خالل تعزيزك لهذا املفهوم.
 - 2الكفاءة :ب�صفتك املدرب يف التدريب ،عليك �أن تكون على دراية مبا تقوم بتدريب املتطوع عليه،
حيث �أن التعلم الناجح يتوقف على الإميان بحقيقة �أن املدرب لديه ثقة يف ما يحاول تعليمه.
 - 3الت�شجيع :كلما كان املتطوع حذراً وحري�ص ًا خالل تعلمه ،ف�إنه من املهم توفري ت�شجيع �إيجابي
خا�ص وهذا الت�شجيع بدوره ي�سمح لهم ببناء �أ�سا�س متني وجناح واحد ب�سيط يف كل مرة.
 - 4ال�صرب :هذا العامل يتناول املفهوم الذي يتعلمه اجلميع مبعدالت خمتلفة وي�ساعد يف فهم بع�ض
الأفكار /املفاهيم ب�رسعة ،حيث قد يرغب البع�ض يف ر�ؤيته على �أر�ض الواقع قد يرغب الآخرون يف
�سماع كلمات ت�شري �إىل ال�صرب وقد يحتاج البع�ض الآخر �إىل جتربته .ي�شري كل هذا �إىل املفهوم الوا�سع
لأمناط التعلم التي مت مناق�شتها �سلف ًا.
�أحياناً ،قد يكون من ال�رضوري نقل مفهوم التدريب �إىل تقدمي الن�صيحة .يف حني يركز التدريب
على حت�سني مهارات املتطوعني ،تركز الن�صيحة على ت�صحيح ال�سلوك �أو امل�شاكل غري الالئقة� .إذا
كانت الن�صيحة �رضورية ،ف�إن الطريق �إليها هو احلفاظ على الرتكيز املو�ضوعي يف الن�صيحة مبا يركز
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على حتديد امل�شكلة وحتديد �سببها وحتديد البدائل وحتديد م�سار �أف�ضل للعمل ومن ثم حتدي املتطوع
للتعلم من جتاربه.

القادة كقادة
أ�سا�سيا لإ�رشاك املتطوعني بنجاح .ومع
ب�صفتك قائداً للمتطوعني يف منظمتك ،يعد التدريب مكونًا � ً
ذلك ،عليك كقائد �أن تكون على ا�ستعداد للقيادة بالقدوة .وبناء على م�ؤ�س�سة «ريقان كوميونيكي�شنز»
( )Ragan Communications, 1991فهناك �سبع �سمات فعالة يتقا�سمها القادة احلقيقيون .كم
لديك من هذه ال�سمات؟
جعل الآخرين ي�شعرون بالأهمية :الت�أكد من �أن �أهدافك ال تركز على الذات.
تعزيز الر�ؤية :عدم الرتدد يف ال�سماح للمتطوعني بالإحاطة بر�ؤيتك عن م�شاركتهم والوظيفة واملنظمة.
اتباع القاعدة الذهبية :عامل الآخرين كما حتب �أن يعاملوك ،واعلم �أن الإ�ساءة وعدم االحرتام لن ت�صل
بك �إىل �أي هدف.
االعرتاف بالأخطاء :كلنا ب�رش و�ستحدث �أخطاء ،ال تخف من االعرتاف باخلط�أ؛ لأنك قد تفاج�أ عندما
تكت�شف �أنه ميكنك بالفعل احل�صول على الدعم عن طريق االعرتاف باخلط�أ بد ًال من �إخفائه.
النقد /بهدوء� :إذا كنت بحاجة �إىل ت�صحيح �أو انتقاد �شخ�ص �أو �شيء ما ،فقم بذلك ب�شكل خا�ص� ،إذ
ال يوجد �شيء ميكن ك�سبه عن طريق �إحراج �شخ�ص ما ب�شكل علني.
البقاء على مقربة من احلدث :عليك االلتزام بالو�ضوح وال�شفافية وب�صفتك قائداً للمتطوعني يف املنظمة،
مرئيا �أمامهم.
قد ال يقوم جميع املتطوعني بتقدمي تقارير مبا�رشة �إليك ولكن يجب �أن تكون ً
�أن�شطة على طراز املناف�سة :عندما ينغم�س املتطوعون يف املنظمة ،ال ترتدد يف �إ�شعال املناف�سة بني
املتطوعني � -سواء يف الأن�شطة اجلماعية �أو �أن�شطة اخلا�صة بكل ق�سم.
يبدو �أن العامل امل�شرتك يف العادات ال�سبع للأ�شخا�ص الأكرث فعالية وفقًا لـ «ماري مرييل» (Mary Merrill,
 )1998والقائمة ال�سابقة ،كما يلي:
ا�ستباقيا وم�س�ؤوال واتخذ زمام املبادرة وال تلم الآخرين.
كن
ً
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ابد�أ مع التفكري يف النهاية وعليك فهم ر�ؤية املنظمة ور�سالتها وهدفها والتمكن من القدرة على التعبري
عنها.
�ضع الأمور يف ترتيبيها ح�سب الأولوية و�ساير احلديث ،وت�رصف وفقا لقيمك ،وكن �صادقًا مع نف�سك.
فكر يف منفعة اجلميع وابحث عن املنفعة املتبادلة وفكر مثل الفائز.
حاول �أو ًال �أن تفهم ،ومن ثم حاول �أن تُفهم ،وا�ستمع �إىل احلديث وتوا�صل مع الآخرين.
الرتابط :فهم �أن اجلواب يكمن بيننا و�أن الكل �أكرب من الأجزاء.
دائما والبحث عن املعرفة وجتديد الذات� .إذا
الت�أهب� :إن العامل الأ�سا�سي للفهم هو الرغبة يف التعلم ً
كان هذا التوقع لدى للمتطوعني ،فيجب �أن يكون هناك نف�س التوقعات لقائد املتطوعني.

خاتمة
�إن التدريب هو جمرد جانب واحد من جوانب بناء العالقة مع املتطوعني .يوفر التدريب الكايف
الأ�سا�س للمتطوعني لبدء عالقتهم مع املنظمة ،كما �أن فهم جميع جوانب ومكونات تقدمي التوجيه
والتدريب والقيادة املنا�سبة �سيزيد من احتمالية �شعور املتطوعني بالثقة يف عملهم ل�صالح املنظمة ،ويبعث
بر�سالة للمتطوعني مفادها �أنهم جديرون بالوقت واجلهد املبذول ،وهذا بدوره ُيثني على املنظمة و�أدائها.
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الفصل الحادي عشر :العالقات فيما بين المتطوعين والموظفين
نان�سي ماكداف ()Nancy Macduff, MACE
"ماكداف  /بانت" املتحدة
يف كتاب" :املتطوعون من الداخل :ال�سلوك امل�ؤ�س�سي للعاملني بدون �أجر" (Pearce, 1993,
 ،)p. 117تخ�ص�ص امل�ؤلفة يف هذا الكتاب ق�سما للبيانات البحثية املتعلقة بالعالقات فيما بني
املتطوعني واملوظفني ،وقد �أ�شارت يف �إ�صدار �سابق للكتاب �إىل تلك العالقات باعتبارها "ال�رس اخلفي
القذر وراء الروح التطوعية " .وقد �أتيحت مل�ؤلفة هذا الف�صل الفر�صة لقراءة م�سودة خمطوط الكتاب
والتعليق عليها ،و�أثنيت على �شجاعتها يف الت�شديد ب�شكل دراماتيكي على جدية و�أهمية العالقات
فيما بني املتطوعني واملوظفني .ولكن للأ�سف ف�إن حمرري كتابها خففوا من تلك العبارة فتحولت
�إىل "�إن التوتر الذي قد ي�شوب العالقات فيما بني املتطوعني وزمالئهم من املوظفني يظل واحدا من
الأ�رسار غري اللطيفة يف املنظمات غري الربحية" ( .)Pearce, 1993, p. 142وهكذا مل تنج العبارة
الأ�صلية من قلم املحرر ل�سوء احلظ .ومع ذلك فمن املحتمل �أن تكون العالقات فيما بني املتطوعني
واملوظفني �أكرث تعقيدا و�أهمية مما قد يفرت�ضه املرء (& Netting, O'Connor, Thomas,
.)Yancey, 2005
لقد ا�سرتعت العالقات فيما بني املوظفني واملتطوعني اهتمام باحثني �أدارا الربامج التطوعية على مدى
�سنوات .ففي عام  1988قام الباحث "ماوزنر" ( )Mausner, 1988مبراجعة �أدبيات املمار�سني،
وذكر �آراء "مارلني ويل�سون" و"�إيفان �شاير" ،وهما اثنان من الكتاب املمار�سني املرموقني �ضمن
�آخرين .وقد ذكرت كل من "ويل�سون" و"�شاير" �أن جتاهل العالقة فيما بني املوظفني واملتطوعني ي�ؤثر
على انخراط املتطوعني م�ستقبال ،بل قد ي�ؤدي خلطر هجران املتطوعني غري الرا�ضني للمنظمات غري
الربحية التقليدية ،وتكوينهم ملنظمات غري ربحية جديدة �أو جمموعات للم�ساعدة الذاتية �أو جمعيات
لرعاية الأحياء ال�سكنية ( .)Wilson, 1981وقد �أ�شارت درا�سة �أخرى �إىل �أن  65%من املوظفني
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قد ذكروا �أن ال�رصاعات التي تن�ش�أ فيما بني املتطوعني واملوظفني هي قليلة ال�ش�أن .وت�شمل :ال�رصاعات
ال�شخ�صية املعتادة وعدم قيام املتطوعني بن�صيبهم من العمل واالفتقار �إىل التوا�صل اجليد واالختالف
حول كيفية معاجلة مواقف معينة واملواقف ال�سلبية من قبل املوظفني جتاه املتطوعني (Wandersman
.)& Alderman, 1993, cited in Rogelberg et al., 2010
ويف مقابل تلك التقارير ال�سلبية فقد ذكرت درا�سة �أجريت م�ؤخرا �إىل �أن  80%من املوظفني قد
و�صفوا املتطوعني ب�أنهم يجيدون عملهم وجمتهدون ومتفتحون وجيدو التدريب وودودون وم�ستقلون
( )Rogelberg et al., 2010وذلك يف املنظمات التي ت�ستخدم عمليات قيا�سية لإدارة املتطوعني
وتعني مديرا متفرغا لإدارة �ش�ؤون املتطوعني.
مهم �إىل �رضورة االحرتا�س من
وبغ�ض النظر عن الكاتب �أو الدرا�سة �أو النتائج فقد كان هناك تنبي ٌه ٌ
�سوء العالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني� ،إىل جانب الن�صح مب�ساعدة اجلميع على العمل معا يف
جو من ال�سعادة .بل كانت هناك مناق�شة جدية خل�صائ�ص ال�رشاكة الفعالة فيما بني املوظفني واملتطوعني
والأعرا�ض الدالة على �سوء العالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني وكيفية ا�ستق�صاء تلك العالقة وماذا
يجب عمله لتح�سني تلك العالقة (.)Mausner, 1988
�إن العالقة فيما بني املتطوعني واملوظفني من الأهمية بحيث ميكن �أن ت�ؤثر على جناح �أو ف�شل
برنامج �أو فعالية جلمع التربعات �أو حتدث تغريات يف القيادة �أو ت�ؤثر على القدرة على �إجراء تغريات
م�ؤ�س�سية �إيجابية .فعندما يعمل الأفراد كفرق على جميع م�ستويات منظمة ما �أو وكالة �أو برنامج يتم
تقدمي خدمات تت�سم بالكفاءة والفعالية �إىل العمالء �أو الزبائن �أو الأع�ضاء .فاالن�سجام بني الأفراد ال
يحدث بال�صدفة بل كنتيجة لالهتمام باحتياجات جانبي هذه املعادلة احليوية ولذلك ال يجب �أن ي�أخذ
قادة املنظمات غري الربحية ذلك االن�سجام والتناغم باعتباره �أمرا م�سلما .فالعالقة فيما بني املتطوعني
واملوظفني ت�ؤثر �سلبا �أو �إيجابا من حيث الإجهاد النف�سي والروح املعنوية ،ومن ثم على قدرة املنظمة
ذاتها على تقدمي اخلدمات (.)Rogelsberg et al., 2010
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تعريف فريق المتطوعين والموظفين
الفريق هو عبارة عن جمموعة من الأفراد الذين يعملون معا لتحقيق هدف م�شرتك .وهناك نوع
�آخر من الفرق وهي الفرق الريا�ضية التي ت�شارك يف الألعاب واملباريات ويف هذا ال�سياق .فالفريق هو
جمموعة �أو جمعية �أو كيان وقد يتحول معنى الفريق بتغيري ي�سري يف اال�ستخدام النحوي �إىل رغبة الأفراد
يف العمل ل�صالح املجموعة ال مل�صاحلهم الذاتية.
عند اختيار �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارة �أو جمل�س ا�ست�شاري ف�أول ق�ضية تبحثها جلنة الرت�شيح هي قدرة
املر�شح على جتاوز التفا�صيل ال�صغرية لينظر �إىل ال�صورة الأ�شمل ،ومن ثم م�صلحة املنظمة ككل ال
م�صلحة الأفراد .وباملثل فقد يطلب من املتطوعني �أحيانا التخلي عن �أ�ساليب العمل التي تعودوا عليها
ل�سنوات واالنتقال �إىل �أ�سلوب جديد ،ومن يفعل منهم ذلك يكون قد �أخ�ضع م�صلحته ال�شخ�صية
مل�صلحة املنظمة واحتياجاتها باعتبارها ت�أتي �أوال ،فالأولوية �إذن مل�صلحة الفريق .وتنطبق هذه الفل�سفة
ذاتها على متطوع اخلدمة املبا�رشة الذي يتعامل مع العمالء والأع�ضاء والزبائن �أو يتوىل قيادة فعالية �أو
منا�سبة احتفالية ،حيث التعاون مع املوظفني العاملني ب�أجر �أمر �أ�سا�سي وحيث ينخرط كل من املتطوع
واملوظف يف العمل على قدم امل�ساواة (.)Mausner, 1988
وي�ستخدم م�صطلح الفريق �أي�ضا للتعبري عن النقل �أو التو�صيل ،فعالقة العمل امل�شرتك التي تربط
فيما بني املتطوعني واملوظفني العاملني يف الفرق الك�شفية ت�سمح للأطفال ببناء مهارات املواطنة،
�أما يف الفرق املو�سيقية فهي تو�صل املو�سيقى للمجتمع ،ويف دور �ضيافة مر�ضى ال�رسطان فهي تقدم
دعما قائم على املهارة واحل�سا�سية يف �آن معا �إىل املحت�رضين و�أ�رسهم� ،أما يف املكتبات فتحارب
الرقابة ،ويف اجلمعيات الإن�سانية فهي تقدم الدعم والرعاية للحيوانات التي ال جتد حبا �أو رعاية
من املجتمع .فاملتطوعون واملوظفون يف كل تلك الأمثلة ميتلكون القدرة على نقل وحتويل خماوف
وم�شاغل الآخرين �إىل حلول خالقة فـ�أداء الفريق" ي�شمل ك ً
ال من النتائج الفردية �إىل جانب ما ي�سمى
مبخرجات العمل اجلمعي" ( .)Katzenbach & Smith, 1993, p. 114فمخرجات العمل
اجلمعي تلك تعك�س امل�ساهمات امل�شرتكة لأفراد الفريق بحيث تكون حم�صلة عمل الفريق �أكرب من
جمموع م�شاركات �أفراده.
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خصائص فريق المتطوعين والموظفين الفعال
تركز الأدبيات التي تتناول عالقات املوظفني واملتطوعني على �أهمية عن�رصين وهما :ا�ستخدام
املوارد القيا�سية لإدارة املتطوعني ووجود �شخ�ص معني لإدارة �ش�ؤون املتطوعني .وقد �أظهرت �إحدى
الدرا�سات �أن ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات �إدارة املتطوعني ي�ؤدي لتح�سن كا�سح يف العالقة فيما بني املتطوعني
واملوظفني العاملني ب�أجر ( .)Rogelsberg et al., 2010فكلما تعاظمت النية للإدارة الفعالة لفريق
املتطوعني واملوظفني ،تراجعت نية ترك املنظمة وقل م�ستوى الإجهاد النف�سي وزاد اال�ستقرار باملنظمة.
ومن خالل ا�ستغالل �أدبيات املمار�سني والدرا�سات الأكادميية على مدى الزمن مت �إن�شاء قائمة
متما�سكة للعنا�رص التي ت�شكل فريقا مثاليا من املتطوعني واملوظفني (;Fisher & Cole, 1993
Macduff, 1996; Mausner, 1988; McCurley & Lynch, 2004; Rogelberg et
.)al. 2010; Scheier, 2003; Wilson, 1976
يجب أن يكون الفريق بحجم قابل لإلدارة
"كل الفرق التي التقينا بها تقريبا �أو حتى التي قر�أنا عنها �أو �سمعنا بها �أو كنا �ضمن �أفرادها كانت
ترتاوح من حيث العدد من � 2إىل  25فردا ولكن الأغلبية العظمى منها كان مكونا من �أقل من � 10أفراد
( .)Katzenbach & Smith, 1993, p. 112وهو ما يعني �أنه يف معظم املنظمات التطوعية ف�إن
املجموعة الكبرية املكونة من  100متطوع �أو �أكرث �إىل جانب  12موظف ًا تنق�سم �إىل جمموعات فرعية
�أو فرق ،وبالتايل ف�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املجل�س اال�ست�شاري هم فريق ،والأفراد الذين يعملون يوم
خمي�س واحد كل �أ�سبوعني مبقر املنظمة هم فريق �آخر ،واللجنة التي تخطط للمارثون الرتفيهي ال�سنوي
جلمع التربعات هي فريق ثالث ،وهكذا دواليك.
يجب اختيار األشخاص المناسبين للعمل ضمن الفريق
�إن جتميع التوليفة ال�سليمة من املتطوعني واملوظفني من حيث ال�شخ�صية واملهارات والت�أثري و�أمناط
التوا�صل والقدرة على الأداء �أمر مهم للغاية .فكلما متهلنا والتزمنا احلر�ص يف اختيار التوليفة ال�سليمة
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لتكوين الفريق ،كانت فر�ص جناح الفريق �أكرب ،ومع ذلك فمن احلكمة الإقرار ب�أن مفهوم "الر�ؤية
امل�شرتكة" مل�رشوع �أو م�سعى ما قد يختلف فيما بني املتطوعني واملوظفني بناء على عوامل كعامل ال�سن
وامل�ستوى التعليمي والفئة االجتماعية االقت�صادية التي ينتمون �إليها (.)Mausner, 1988
يجب تدريب قادة الفرق
�سواء كان قادة الفرق من املتطوعني العاملني بدون �أجر �أو من املوظفني العاملني ب�أجر ،فهم ي�ستحقون
بل مطالبون بتلقي التدريب الالزم ،فالقادة الذين يعتقدون �أن عليهم القيام بكل �شيء يفتقرون للقدرة
على تفوي�ض املهام .وبالتايل فهم غري �صاحلني للقيادة فالقائد الذي يجب �أن تبحث عنه �أ�شبه ب�شخ�صية
"توم �سوير" يف رواية مغامرات "توم �سوير" للكاتب "مارك توين" فهو ال يعرف فقط كيف يطلي
�سياج ًا؟ بل يعرف �أي�ضا :كيف يجعل الآخرين يقومون بذلك نيابة عنه؟ .فهذه هي ال�شخ�صية التي
متتلك مقومات القيادة والتي يجب �أن تخطط وتفو�ض وحتفز.
يجب تدريب الفرق على تنفيذ المهام
�إن جمل�س الإدارة يعد فريقا وكذلك املجل�س اال�ست�شاري هو �أي�ضا فريق ،وعلى ذلك فهم بحاجة
�إىل تدريب على كيفية القيام مب�س�ؤولياتهم ومهامهم .فيجب عليهم مثال فهم الفوارق الأ�سا�سية فيما بني
احلوكمة والإدارة .فاحلوكمة هو دور جمل�س الإدارة املتعلق بو�ضع ال�سيا�سات� ،أما �إدارة ال�سيا�سات
فهي م�س�ؤولية املوظفني .فاملتطوع الذين يعمل كمعاون مدر�س يجب �أن يفهم ال�سلوكيات الالئقة وغري
الالئقة يف التعامل مع الأطفال ،وعلى املدر�س (املوظف) ومعاون املدر�س (املتطوع) �أن يكونا متفاهمني
فيما يتعلق مبجموعة ال�سلوكيات املتوقعة.
الفرق هي عماد المنظمة
املنظمات التطوعية �سواء كان موظفوها ممن يعملون ب�أجر �أو بغري �أجر هي قائمة على فكرة تعاون
الأفراد يف �سبيل حتقيق امل�صلحة العامة .وهذه الفكرة الأ�سا�سية تعني �أن كل املنت�سبني للمنظمة مرتبطون
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�أحدهم بالآخر بطريقة ما ،فالتعاون الذي يت�سم بالكفاءة والفعالية فيما بني الأفراد هو الأ�سا�س الذي
تقوم عليه املنظمة �أو الوكالة وت�ستمد منه قوتها.
دعم اإلدارة لكل من المتطوعين والموظفين
يجب على املديرين والإداريني يف كل منظمة �أن يفهموا �أهمية التزام كل من املتطوعني واملوظفني
بفريق العمل .ومن اجلدير بالذكر هنا �أن �أي �صياغة بيان ر�سمي لل�سيا�سة يو�ضح دور كل من املتطوعني،
وي�رشح طبيعة العالقة بني املتطوعني واملوظفني ،من �ش�أنه تعزيز �أي برنامج .وكذلك فمن الوا�ضح �أن
وجود ا�سرتاتيجيات قيا�سية لإدارة املتطوعني حت�سن فر�ص �إيجاد التناغم واالن�سجام يف العالقات فيما
بني املتطوعني واملوظفني ،وهو ما ي�ؤدي بدوره �إىل ت�صورات �إيجابية من جانب املوظفني لتجارب
العمل مع املتطوعني (.)Rogelberg et al., 2010
يجب أن يكون للفرق أهداف وغايات
تخلق فرق املتطوعني واملوظفني الفعالة ر�ؤية م�شرتكة ملا يقومون به من عمل ،وعادة ما ت�ضع خطة
مبني بها �أهدافها وغاياتها وخطط عملها لال�سرت�شاد بها يف جهودها "فالفرق الفعالة "لديها التزام قوي
مبقاربة م�شرتكة� ،أي :كيفية عمل �أفرادها معا لتحقيق الغر�ض منها " (Fisher & Cole, 1993, p.
 .)26فالثقة ال ت�أتي بالأمر بل تتطور عندما يعمل الأفراد معا ب�شكل ناجح وو�ضع خطة عمل من �ش�أنه
بناء تبادلية التجربة التي تنبني عليها الثقة مبرور الوقت ،ولكن هناك عن�رصان �أ�سا�سيان ل�ضمان فعالية
العالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني وهما :الثقة وتقا�سم ال�سلطة (.)Mausner, 1988
يجب على المتطوعين والموظفين تبادل الثقة والدعم
ت�أتي الثقة من التجارب الإيجابية امل�شرتكة� ،أما االفتقار للثقة فيخلق نوعا من عدم التوازن فيما بني
املتطوعني واملوظفني ( .)Mausner, 1988وهو ما يعني �أنه يف �أي منظمة تطوعية يجب �أن يعرف
اجلميع الغر�ض منها واملهمة املراد �أدا�ؤها ،ومن ثم يتم و�ضع الأهداف من قبل �أفراد الفريق بالتعاون فيما
بينهم .ف�إذا قرر جمل�س �إدارة �إحدى الفرق املو�سيقية على �سبيل املثال :مبالغ التربعات املراد جمعها مبعرفة
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الرابطة �أو اجلمعية �أثناء عملية و�ضع امليزانية وذلك دون ا�ست�شارة املتطوعني امل�س�ؤولني عن جمع تلك
التربعات ،ف�إن ذلك من �ش�أنه تقوي�ض الثقة والدعم فيما بني املتطوعني احلوكميني واملتطوعني امل�س�ؤولني
عن جمع التربعات واملوظفني العاملني مع كليهما.
يجب أن يكون التواصل فيما بين المتطوعين والموظفين رأسيا وأفقيا
الفكرة ال�شائعة عن التوا�صل هو �أنه عبارة عن �إر�سال وتلقي ر�سائل .ولكن التوا�صل يف احلقيقة
يعني �إر�سال "املعاين" ( ،)Wilson, 1976فهو عملية �إن�سانية �أكرث من كونه عملية لغوية� ،إذ
ينطوي على �أمور مثل :الإن�صات الن�شط وتقدمي التغذية العك�سية وتبادل املكاملات الهاتفية والر�سائل
الإلكرتونية �أو الن�صية ،وهي ر�سائل تهدف �إىل تو�ضيح الت�صورات وقراءة لغة اجل�سد ومالحظة الرموز
التي تو�صل املعنى ،وهي تنتقل يف كافة االجتاهات �سواء لأعلى �أو لأ�سفل �أو �أفقيا داخل هيكل املنظمة.
فاملتطوعون القياديون يتوا�صلون مع متطوعي اخلدمة املبا�رشة ،واملوظفون يتوا�صلون مع املتطوعني
طوال الوقت .وحتى عندما تكون هناك حواجز متعلقة بالهرم الوظيفي فيمكن جتاوزها من خالل
عمل املتطوعني واملوظفني معا ب�شكل فعال ،والعك�س �صحيح �أي�ضا .فالتوا�صل اجليد ي�سهل العمل
اجلماعي الفعال.
يجب أن يعزز هيكل المنظمة التواصل فيما بين المتطوعين والموظفين
يحتاج املتطوعون واملوظفون ل�سيا�سات و�إجراءات وهياكل ت�سمح وت�شجع على التوا�صل فيما
بينهم .ومثال على ذلك :جمموعة من املتطوعني واملتطوعات التي جمعت مبالغ �ضخمة من التربعات
ل�صالح �إحدى املنظمات وقادت العديد من الربامج التثقيفية من مكتبها ال�صغري (�أو حجريتها على
الأ�صح) باملقر الإداري ملنظمة غري ربحية �ضخمة .ولكن �أحد املديرين التنفيذيني قرر لدى توليه
من�صبه عقب تغيري �إداري باملنظمة املذكورة �أنه ال يوجد ما مينع عمل ه�ؤالء املتطوعات (�إذ كانت
املجموعة يف �أغلبها من املتطوعات) من منازلهن حتى ميكن ا�ستخدام مكتبهن ال�صغري كمخزن ولكن
ذلك خلق الكثري من العوائق .فاملتطوعات الالتي كن يف ال�سابق ال يجدن �صعوبة يف التحدث عن
خططهن و�أن�شطتهن مع املوظفني العاملني ب�أجر حيث كان مكتبهم يف نهاية الردهة� ،أ�صبحن الآن
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م�ضطرات للتعامل مع ه�ؤالء املوظفني عن طريق الربيد الإلكرتوين والر�سائل ال�صوتية ،كما �أ�صبح تبادل
املعلومات ي�ستلزم حتديد مواعيد م�سبقة .وهذا مثال �صارخ لقيام املنظمة ب�إقامة احلواجز يف طريق
التوا�صل الفعال.
يجب أن يكون عمل المتطوعين والموظفين منطويا على مسؤولية حقيقية
هناك املاليني من املتطوعني العاملني مبختلف املنظمات والوكاالت والربامج الذين يقومون ب�إر�سال
املظاريف املح�شوة بالن�رشات الإخبارية كل عام .ورغم �أنها وظيفة قد تبدو غري مهمة� ،إال �أنها �رضورية
لتقدمي املعلومات واملواد التثقيفية والإخبارية للناخبني والعمالء والأع�ضاء .وهو �أمر يعرفه كافة املتطوعني
ويجعلهم يقومون طائعني بالطي واحل�شو على مدى �ساعات طوال؛ لأن هذه الوظيفة وظيفة حقيقية
وتنطوي على م�س�ؤولية حقيقية ،ولذلك فالبد �أن ي�شتمل تو�صيف كل وظيفة على كيفية م�ساهمة تلك
الوظيفة يف حتقيق ر�سالة املنظمة.
يجب أن يشعر كل من الموظفين والمتطوعين باالستمتاع أثناء أدائهم لمهامهم
يظهر مدى التناغم واالن�سجام يف العالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني ب�سهولة من خالل مدى
اال�ستمتاع الذي يبدونه �أثناء اجتماعات التخطيط �أو جل�سات التقييم .و�أحد الأمثلة على ذلك� :أنه
يف احدى اجتماعات املتطوعني واملوظفني امل�س�ؤولني عن ا�ستقطاب الآباء لرئا�سة نوادي ال�شباب كرث
الكالم عن الأعذار التي يتعلل بها الآباء للرف�ض .وهنا ذكر �أحد املتطوعني �أن �أ�سو أ� الأعذار التي �سمعها
هو تعلل �إحدى الأمهات ب�أن لديها "غ�سيل وكي مالب�س" لرف�ض رئا�سة نادي ال�شباب مبدر�سة ابنها ،وهو
ما �أثار �ضحك جميع احلا�رضين .وتلى ذلك تبادل للحكايات حول "�أف�ضل الأعذار" .وهنا �أخرج �أحد
املتطوعني مفكرة وبد�أ يف ت�سجيل "الأعذار امل�ضحكة" ،ومبرور الوقت �أ�صبح ت�سجيل �أف�ضل الأعذار
عادة جارية لدى املجموعة ،وهي عادة ا�ستمرت ل�سنوات عديدة حتى �أ�صبح التلقني املذهبي للأع�ضاء
اجلدد من املتطوعني واملوظفني عبارة عن تالوة لبع�ض تلك احلكايات من كتاب الأع�ضاء العائدين .وقد
�شكل الود وخفة الروح الذي �أبدتهما املجموعة �أ�سا�سا لتعزيز روح الدعابة ومفهوم امل�س�ؤولية املتبادلة،
ولذلك فال يجب �أبدا التقليل من �ش�أن املرح على املتطوعني و�/أو املوظفني.
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يجب أن يكون هناك اعتراف بمساهمات المتطوعين والموظفين
اعرتاف املتطوعني ب�أهمية عمل املوظفني والإقرار العلني من قبل املوظفني بجهود املتطوعني،
كالهما تعبري ر�سمي وغري ر�سمي عن التقدير للعمل الذي تنجزه املجموعات واملديرون �أو الإداريون
من جانبهم ي�شجعون ذلك ويبتكرون طرقا لت�سهيل �إبداء ذلك التقدير ب�شكل ثابت وعلني ووا�ضح.
يجب أن يقوم المتطوعون والموظفون باالحتفال بنجاحاتهم
االحتفاالت التي تنطوي على الرتفيه وتقدمي الطعام و�إبداء ال�صداقة هي �سمة العالقات الفعالة فيما
بني املتطوعني واملوظفني ،وغالبا ما تكون تلك الأن�شطة تلقائية وغري مكلفة وب�سيطة كزيارة للمقهى
املحلي �أو حمل البيتزا املجاور ،كما تكون حمل ت�شجيع قيادة املنظمة وغالبا ما تكون حتت �إ�رشافها بل
�إن ميزانيات املنظمة ت�شمل بندا لتمويل تلك الفعاليات االحتفالية للداللة على فعالية العالقة فيما بني
املتطوعني واملوظفني الذين يعملون معا لتحقيق ر�سالة املنظمة ،بحيث ت�صور املنظمة نف�سها كراعية
وم�شجعة لعالقات �صحية فيما بني املتطوعني واملوظفني.
ولكن فعالية العالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني تتوقف على ر�ؤية كل فرد باملنظمة لنف�سه
كجزء من ال�رشاكة القائمة فيما بني املتطوعني واملوظفني ،وقيامه بالرتويج الن�شط ملثل تلك العالقات.

إدارة مختلف أنواع فرق المتطوعين والموظفين
هناك ثالثة �أنواع من الفرق وهي :الفرق التي ت�ؤدي �أعمال والفرق التي تدير الأعمال والفرق التي تو�صي
بالأعمال وفيما يلي كيفية �إدارة تلك الفرق ب�شكل فعال:
فرق المتطوعين والموظفين التي تؤدي األعمال
هذه املجموعات هي التي تقدم اخلدمة املبا�رشة من �إر�سال مظاريف الن�رشات الدعائية وزيارة
املعزولني منزليا وتو�صيل الكتب للمكتبات ومت�شية الكالب وقيا�س �ضغط دم املر�ضى وقيادة الفرق
الك�شفية للبنات و�إعداد احل�ساء للم�رشدين .والعمل ايل تقوم به هذه الفرق ال تاريخ انتهاء له فهي �أن�شطة
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جارية وم�ستمرة .ويجب على الإدارة مالحظة وتقييم هذا النوع من الفرق ب�صفة م�ستمرة مع عمل
التعديالت الالزمة على كيفية تنظيم تلك املجموعات وما تتلقاه من تدريب بناء على قيا�س منتظم
للإنتاجية والأداء ،وكذلك بناء على رد فعل العمالء �أو الأع�ضاء �أو الزبائن على �أن تكون التغذية العك�سية
�رسيعة ووا�ضحة وم�ستمرة.
فرق المتطوعين والموظفين التي تدير األعمال
�إن جمل�س الإدارة �أو اللجنة اال�ست�شارية �أو �أي جمموعة ت�رشف على �أي فعالية احتفالية للمنظمة �أو
الوكالة هي يف واقع الأمر فرق حاكمة ومن ال�رضوري يف هذا ال�صدد م�ساعدة هذا الفريق على جتنب
التحول لفريق ي�ؤدي الأعمال كما �سبق �أن ذكرنا .ولذلك ف�إذا �أراد املتطوعون واملوظفون تنظيم فريق
من هذا النوع ،فالبد �أن تكون �أهدافهم وغاياتهم منف�صلة عن تلك التي ت�شتمل عليها ر�سالة املنظمة.
ومثال ذلك هو �أن جمال�س الإدارة غالبا ما تركز يف تخطيطها على حتقيق ر�سالة املنظمة مع التغا�ضي
عن تطوير مهاراتهم كمتطوعني حوكميني .فمجل�س الإدارة يحتاج �إىل �أهداف وغايات منف�صلة
ومتميزة عن �أهداف وغايات املنظمة ،وت�شمل تلك الأهداف والغايات �أمورا مثل التدريب على
مهارات االت�صال و�إدارة املخاطر و�إدارة ال�رصاعات.
وكثريا ما تتكون املجموعات احلوكمية الأكرب  -مثل جمال�س الإدارة واللجان اال�ست�شارية  -من
فرق �أ�صغر .فاللجان الدائمة وامل�ؤقتة هي التي ت�شكل تلك الفرق الأ�صغر ،ولكنها لي�ست الفرق ال�صغرية
الوحيدة داخل املجموعة الأكرب .وامل�ؤلفة  -باعتبارها قد عملت كمديرة تنفيذية ملنظمة غري ربحية ملدة
تناهز  15عاما  -قد �شكلت فرقا ثنائية مع خم�سة ر�ؤ�ساء جمال�س �إدارة متعاقبني للمنظمة ،ويف العديد
من احلاالت متت تو�سعة تلك الفرق الثنائية لت�شمل موظفني تنفيذيني �آخرين .وقد �سمح هذا الفريق
الثنائي املكون من متطوع وموظف بالإبداع يف حل امل�شكالت والتنمية القيادية للآخرين وابتكار
الربامج وتوجيه ال�سيا�سات و�إجراء التغيريات امل�ؤ�س�سية .فهذه الفرق ال�صغرية ال تق�صي الآخرين بل
تعمل على و�ضع اخلطط واال�سرتاتيجيات التي متكن املتطوعني واملوظفني الآخرين من الأداء ب�أق�صى
قدر من الفعالية.
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فرق المتطوعين والموظفين التي توصي باألعمال
تعتمد املجموعات التطوعية وغري الربحية ب�شكل مكثف على فرق املهام واللجان اال�ست�شارية
وجمموعات امل�شاريع ،وهي فرق ق�صرية الأجل �أن�شئت لإجناز مهام �أو حل م�شكالت حمددة كفريق
خا�ص يتم حله بعد �إ�صداره تو�صيات بخ�صو�ص برنامج معني .وعادة ما تنطلق هذه املجموعة ال�شبيهة
بفريق مهام ب�رسعة منذ البداية لاللتزام باملواعيد النهائية املو�ضوعة لإ�صدار التو�صيات �أو �إطالق الأن�شطة.
والعن�رص الأ�سا�سي يف بناء الفرق التي تو�صي بالأعمال هو التعريف املبكر والوا�ضح لدورها و�إتاحة
الفر�صة للمتطوعني واملوظفني لو�ضع �أهداف وغايات خا�صة بهم .وبالطبع ف�إنه ميكن تعزيز العالقات
فيما بني املتطوعني واملوظفني من خالل االختيار املت�أين لأفراد الفريق ،فهذا هو الوقت املنا�سب غالبا
لتجميع الأفراد من متطوعني وموظفني عاملني ب�أجر ممن لديهم �سجل �سابق للعمل بفعالية �ضمن فريق.
ومن املهم �أي�ضا �ضم �أ�شخا�ص ي�ضمنون تنفيذ التو�صيات �إىل ذلك الفريق.
�إن بناء فرق املتطوعني واملوظفني الفعالة ينطوي على ما هو �أكرث من تنفيذ برامج تدريبية على
االت�صال ،بل ي�شمل معرفة �أنواع الفرق التي ميكن ت�شكيلها واملهارات التي يحتاجها �أفراد تلك الفرق
وكيفية التوفيق بني املهام املطلوبة ومهارات �أفراد الفريق و�أمناط توا�صلهم وكيفية تناولهم للتحديات
التي تواجهها تلك الفرق.
وهنا ن�رضب مثال فرقة مو�سيقية اعتادت تقدمي حفالت مو�سيقية مك�شوفة ب�أحد املعار�ض الريفية،
وكانت تلك الفرقة مكونة من عدة مغنني وعازفني �أمام الكوالي�س �إىل جانب مو�سيقيني �إ�ضافيني خلف
الكوالي�س ي�ؤدون �أدوارا م�ساندة .وقد كان االن�سجام الوا�ضح فيما بني �أفراد الفرقة نابعا من اتفاقهم
حول الربنامج الغنائي وح�سن التوا�صل على خ�شبة امل�رسح واال�ستمتاع بالعمل �أحدهم مع الآخر،
والرغبة يف الإ�صغاء لآراء جميع �أفراد الفرقة �سواء �أمام �أو خلف الكوالي�س لتعزيز جودة احلفل املو�سيقي.
ولذلك فقد كان جمرد اال�ستماع لتلك الفرقة املو�سيقية جتربة مبهجة بالفعل و"عندما يحدث هذا ت�صبح
حم�صلة املواهب املنف�صلة واملتفردة �أكرب بكثري من جمموع الأجزاء" (،)Wilson, 1976, p. 181
وهو مثال البد �أن حتتذي به كافة فرق املتطوعني واملوظفني.
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التعرف على األعراض الدالة على سوء العالقات فيما بين المتطوعين
والموظفين
يف بع�ض املنظمات يوجد افتقار للتوا�صل بدرجة قد ت�ؤثر على وجود املنظمة ذاتها ،فتجد �أن
املتطوعني واملوظفني م�شتبكون يف خ�صومات ت�رض ب�سالمة املنظمة ككل (Rogelberg et al.,
 .)2010وعادة ما يبد�أ ذلك التدهور ب�شكل تدريجي بحيث ال يالحظه �إال قلة من املتطوعني �أو
املوظفني وت�شمل الأعرا�ض اال�ستخدام املتزايد لكلمتي "نحن" و "هم" وقد ت�صل �إىل �أ�سماع مديري
�ش�ؤون املتطوعني عبارات مثل" :هم دائما ما يفعلون �أ�شياء كهذه بنا" �أو" :ما كنا لنفعل �شيئا كهذا
بهم" .وكذلك وجود �ضبابية حول �أدوار وم�س�ؤوليات كل من املتطوعني واملوظفني .وغالبا ما جند
�أفراد �إحدى الفئتني غري متعاونني مع �أفراد الفئة الأخرى يف امل�رشوعات امل�شرتكة ،كما ال يتوا�صلون مع
بع�ضهم البع�ض ب�شكل مبا�رش ،بل يلتفون حول بع�ضهم البع�ض للح�صول على �أجوبة لت�سا�ؤالتهم وحلوال
مل�شكالتهم ،كما جند تناميا يف خطر ترك املتطوعني للمنظمة وا�ستقالة املوظفني منها (McElroy,
.)Morrow, & Rude, 2001, p. 424, cited in Rogelberg et al., 2010
وغالبا ما ي�ضع املتطوعون واملوظفون يف هذه احلاالت حدودا فا�صلة حتدد مناطق نفوذهم
ويحر�سونها مبنتهى ال�رشا�سة ( ،)McNair, 1981, p. 3, cited in Mausner, 1988فت�صبح
بع�ض الربامج ملكية خا�صة للموظفني فيما ينفرد املتطوعون بفعاليات جمع التربعات وال يقيمون
وزنا القرتاحات املوظفني� ،أو قد جند �أع�ضاء جمل�س الإدارة يتخذون القرارات يف جل�سات �رسية دون
ا�ست�شارة متطوعي اخلدمة املبا�رشة �أو املوظفني العاملني ب�أجر.
وكذلك فعندما تكون العالقات �سيئة فيما بني املتطوعني واملوظفني ينعدم تبادل املعلومات .ففي
تلك البيئة املنق�سمة ت�صبح املعلومات قوة وت�صبح الفل�سفة ال�سائدة هي "احتكر املعلومات فتكون �أنت
املتحكم" واملثال الذي ن�سوقه هنا هو عن فرقة للمو�سيقى ب�إحدى املدن الكربى ا�ضطرت لإلغاء مو�سم
حفالتها ب�سبب �ضائقة مالية �شديدة حتى �إن قادة الفرقة طلبوا من حملة التذاكر املو�سمية التربع بقيمتها
وعدم املطالبة با�سرتداد ثمنها .والغريب �أنه حتى بعد عدة �شهور من ذلك الت�رصف الدراماتيكي ظل
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رئي�س املنظمة التطوعية ال يعلم �إال �أقل القليل عن �أي خطط لتح�سني املوقف املايل للمنظمة ،رغم �أنه
كان من املتوقع �أن تقوم املنظمة بجمع تربعات تبلغ مئات الآالف من الدوالرات للم�ساعدة يف �سد
عجز امليزانية.
وتكتم املعلومات يف هذه احلالة هي طريقة جمل�س الإدارة وكبار املوظفني يف �إظهار �سيطرتهم
الكاملة على امليزانية ،ولكن ذلك يف نف�س الوقت �إ�شارة �إنذار ب�أن العالقات فيما بني املتطوعني
واملوظفني لي�ست �سليمة .فكيف ميكن للإدارة وقيادات املتطوعني حتديد احلالة الراهنة للعالقات فيما
بني املتطوعني واملوظفني ،ومن ثم و�ضع اال�سرتاتيجيات الالزمة لتح�سني بيئة العمل وزيادة الإنتاجية؟
واخلطوة الأوىل هنا هي �إجراء تدقيق للحالة الراهنة للعالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني� ،أما اخلطوة
الثانية فهي اتخاذ اخلطوات �أو تنفيذ اال�سرتاتيجيات املنا�سبة لتح�سني العالقات فيما بني املجموعتني.

تدقيق مناخ العمل فيما بين المتطوعين والموظفين
ي�ستخدم تدقيق مناخ العمل فيما بني املتطوعني واملوظفني (�أنظر ال�شكل  )1 - 11لتقييم حالة
العالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني ولر�صد التغريات يف بيئة العمل ،ويتم توزيع منوذج تدقيق مناخ
العمل ب�شكل ع�شوائي على �أفراد خمتارين من املتطوعني واملوظفني والعمالء/الزبائن/الأع�ضاء ،ورمبا
على �أ�شخا�ص من خارج �أ�رسة املنظمة ممن يتفاعلون ب�شكل منتظم مع املتطوعني و�/أو املوظفني (يف حالة
االحتياج ملنظور طرف خارجي).
تبد أ� العملية بتنظيم جلنة تدقيق يقودها فريق من املتطوعني واملوظفني وي�شمل الأع�ضاء متطوعني من
كافة �أق�سام املنظمة وممثلني للموظفني (مبا يف ذلك الأفراد الذين يقومون ب�أعمال م�ساعدة مقابل �أجر).
ويكون ال�شخ�ص القائم بتن�سيق �أو �إدارة �ش�ؤون املتطوعني هو املر�شح املرجح لتقدمي الدعم من جانب
املوظفني �إىل تلك اللجنة ،وحتتاج جلنة تدقيق مناخ العمل فيما بني املتطوعني واملوظفني للدعم من
جانب كل من املديرين والإداريني من خالل توفري امليزانية واملوارد الالزمة لتنفيذ مهمتها .و�سيتم احلكم
على التزام قيادات املنظمة بتقييم العالقات فيما بني املتطوعني باملوظفني لي�س فقط بناء على الأقوال بل
بناء على الأفعال والإجراءات التي مت اتخاذها؛ لدعم اجلهود امل�صممة من قبل جلنة التدقيق .ويجب على
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جلنة التدقيق من ناحيتها اتباع كافة التو�صيات املتعلقة ب�إن�شاء فرق فعالة واملدرجة يف جزء الحق من هذا
الف�صل .ويبد�أ عملها ببيان للأغرا�ض وقائمة ب�أهداف وغايات قابلة للقيا�س والإجناز واملالحظة وتتميز
باملرونة.
يجب ا�ستق�صاء عينة ع�شوائية من املتطوعني واملوظفني والعمالء على �أن تت�سلم كل جمموعة ثلث
عدد اال�ستبيانات .فمثال �إن �أردت ا�ستق�صاء � 300شخ�ص فيتم �إر�سال ثلث اال�ستبيانات �إىل كل جمموعة
مكونة من  100فردٍ  .ف�إذا �أ�ضفت �أطرافا خارجية �إىل املجموعة فري�سل �إليهم ن�صف عدد اال�ستبيانات
التي مت توزيعها على املجموعات الداخلية الرئي�سية الثالث� ،أي �أنه يف عينة مكونة من � 300شخ�ص فلن
ي�ستلم اال�ستبيانات �إال � 50شخ�صا من الأطراف اخلارجية .ويتوقف عدد اال�ستبيانات التي يتم توزيعها
على حجم املنظمة وعدد املتطوعني لديها واملدة الذي ي�ستغرقها ر�صد النتائج ومدى التعاون املتوقع من
جانب من يقومون با�ستيفاء اال�ستمارة.
ميكن توزيع ا�ستمارة التدقيق �إلكرتونيا عن طريق برنامج مثل "�سريفاي مانكي"()SurveyMonkey
�أو عن طريق تطبيقات "جوجل" �أو عن طريق الربيد العادي .و�سواء مت الإر�سال عن طريق الربيد
الإلكرتوين �أو الربيد العادي في�شمل اال�ستق�صاء الإجمايل خطاب تعريف يو�ضح الغر�ض من ذلك
الن�شاط ومن القائم ب�إجراء اال�ستق�صاء وكيفية احلفاظ على ال�رسية ومتى �سيتم �إعالن النتائج؟ ويراعى عند
�إر�سال ا�ستمارة اال�ستق�صاء بالربيد �أن يكون م�صحوبا مبظروف خال�ص الر�سوم الربيدية.
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ال�شكل  :1-11تدقيق مناخ العمل فيما بني املتطوعني واملوظفني
توجيهات :اقر أ� كل موقف وقرر عدد مرات حدوثه واخرت كلمة «عادة» �أو «�أحيانا» �أو «نادرا» مع
و�ضع دائرة حول الرقم املنا�سب وحاول الإجابة على كل موقف.
عادة

�أحياناً

ناد ًرا

املوقف
دائما”
تُ�سمع العبارتان “ال يفعلون � ً
أبدا” �أو “نحن نفعل ً
1
عندما يتحدث املوظفون عن املتطوعني

1

2

3

يطلب املتطوعون قرو�ض ًا �أو مقيا�س ًا لقيمتهم ،على �سبيل املثال :مواقف �سيارات
2
ب�أجر �أو خ�صومات بدل امل�سافات املقطوعة �أو ما �إىل ذلك.

1

2

3

ي�ستخدم كل من املتطوعني واملوظفني كلمات مثل «م ًعا ،ونحن ،وم�رشوعنا»
3
(و ُيق�صد بهم املوظفون واملتطوعون) ،وما �إىل ذلك

3

2

1

ُيقدم املوظفون الآخرون ،غري ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن تن�سيق املتطوعني ،التقارير عن
4
الأن�شطة التطوعية خالل اجتماعات الإدارة.

3

2

1

 5ي�شارك املتطوعون يف جمل�س �إدارة جلان املجل�س اال�ست�شاري.

3

2

1

 6يتخذ املوظفون القرارات التي ت�ؤثر على املتطوعني دون ا�ست�شارة املتطوعني.

1

2

3

 7يتخذ املتطوعون القرارات التي ت�ؤثر على املوظفني دون ا�ست�شارة املوظفني.

1

2

3

«�شكرا» ب�شكل علني.
 8يقول املتطوعون للموظفني كلمة
ً

3

2

1

يتعامل املوظفون مع املتطوعني امل�شاركني يف جمل�س الإدارة �أو املجل�س اال�ست�شاري
9
باحرتام �أكرب من املتطوعني الآخرين.

1

2

3

 10يجري التخطيط للم�شاريع ب�شكل تعاوين بني املوظفني واملتطوعني.

3

2

1

 11يركز املتطوعون على الأحداث ال�سابقة بدلاً من االحتماالت امل�ستقبلية.

1

2

3

يتخطى املتطوعون حدود الهيكل التنظيمي املنا�سبة للح�صول على �إجابات
12
لأ�سئلتهم من املوظفني.

1

2

3
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عادة

�أحياناً

ناد ًرا

املوقف
جدا يف �رشح قواعد العمل للمتطوعني.
 13ين�شغل املوظفون ً

1

2

3

 14ي�شارك قادة امل�ؤ�س�سة (من املوظفون واملتطوعون) يف املنا�سبات التطوعية.

3

2

1

ُيطلب من املتطوعني الإدالء ب�آرائهم والإ�سهام يف معظم امل�شاريع التنظيمية ،ولي�س
15
فقط جمع الأموال

3

2

1

«�شكرا» ب�شكل علني.
 16يقول املوظفون للمتطوعني كلمة
ً

3

2

1

دائما” عند الإ�شارة �إىل املوظفني.
 17تُ�سمع العبارتان “ال يفعلون � ً
أبدا” �أو “نحن نفعل ً

1

2

3

الإجمايل

و�ضع الدرجات :قم بجمع الأرقام املوجودة يف كل عمود ر�أ�سيا ،ويف حالة وجود مواقف مل
ت�ؤ�رش على اخلانات املقابلة لها ف�أ�ضف نقطتني مقابل كل موقف ثم اجمع الإجماليات الفرعية الثالثة
للح�صول على الإجمايل النهائي .ويعني احل�صول على  38من  51درجة �أن العالقات ممتازة فيما بني
املتطوعني واملوظفني (ولكن ال تتهاون)� .أما احل�صول على  28درجة من  37فيعني �أن العالقات ال ب�أ�س
بها فيما بني املتطوعني واملوظفني مع وجود حاجة ل�ضبطها يف بع�ض الأق�سام (�ست�ساعدك املواقف يف
حتديد تلك الأق�سام)� .أما احل�صول على  17درجة من  36فيعني وجود م�شكلة جدية ووجود حاجة
ملحة التخاذ �إجراءات ت�صحيحية فورية.
الإجمايل الكلي_______________
برجاء تقدمي البيانات الدميوغرافية التالية للم�ساعدة يف زيادة م�صداقية هذا البحث:
ذكر_______ �أنثى______ �أنا متطوع______ �أنا موظف ____________
تطوعت منذ__ �سنة و _____ �شهراً و _____�أ�سبوع ًا و _____�ساعة
عمري يرتاوح ما بني .___66+ ،__56-65 ،___55 - 46 ،___36-45 ،___26-35 ،___14-25:
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تقوم جلنة التدقيق بجدولة الإجابات و�إعداد تقرير �إح�صائي للمداولة يف وقت الحق ،وتكون
اخلطوة الأوىل من املداولة هي قيام ال�شخ�ص امل�س�ؤول عن اجلدولة ب�رشح وتو�ضيح الإح�صائيات دون
�إبداء الر�أي فيها ،ثم تقوم املجموعة مبناق�شة اال�ستنتاجات التي ميكن ا�ستخال�صها �أو اال�ستدالل عليها من
الإح�صائيات املقدمة� .أما اخلطوة الأخرية فهي �إ�صدار التو�صيات بناء على ا�ستنتاجات املجموعة .وقد
يكون من املفيد ح�ضور طرف ثالث حمايد على دراية بالتحليل الإح�صائي للمداوالت.
يكون التقرير النهائي عبارة عن ن�سخة من الإح�صائيات واال�ستنتاجات والتو�صيات ،ويكون ر�ؤ�ساء
اللجنة بامل�شاركة م�س�ؤولني عن ت�سليم ن�سخ كتابية من التقرير �إىل من ي�شغلون املنا�صب القيادية ،كما
ميكنهم �أي�ضا تقدمي تقارير �شفهية للمجموعات املعنية داخل املنظمة كاجتماع للمتطوعني �أو اجتماع
للموظفني النظاميني .ويتم �إطالع قيادات املنظمة وقيادات املتطوعني وفريق �إدارة املوظفني على النتائج.
وقد يبدو �أنه من الطبيعي �أن يرغب امل�شاركون يف التدقيق يف ر�ؤية النتائج� ،إال �أن القرار اخلا�ص
بتوزيع نتائج التدقيق على نطاق �أو�سع من عدمه يتم اتخاذه ب�شكل م�شرتك بوا�سطة �أع�ضاء الفريق القيادي
للمنظمة وجلنة التدقيق.

لماذا يجب تقييم العالقات فيما بين المتطوعين والموظفين؟
ن�رضب هنا مثا ًال ملديرة �ش�ؤون املتطوعني ت�شك يف وجود م�شكلة جدية يف العالقات فيما بني
املتطوعني واملوظفني ،فتكلف ب�إجراء درا�سة لتقييم مواقف املتطوعني واملوظفني العاملني ب�أجر جتاه
كرب عمل ومتطوع ( .)Macduff, 1991ولكن نتيجة اال�ستبيان املتعلق مبواقف
�أحدهما الآخر:
ِّ
املتطوعني واملوظفني �أ�شارت �إىل �أن مواقف املتطوعني واملوظفني جتاه �أداء �أحدهما الآخر هي �إيجابية
ب�صفة عامة ( .)Macduff, 1991, p. 355وقد �أ�سفر ا�ستخدام مقيا�س كمي ملواقف املوظفني
واملتطوعني عن تقدمي معلومات قيمة للجنة ا�ست�شارية تطوعية وهو ما �سمح ملدير �ش�ؤون املتطوعني
بتعزيز �إيجابية العالقات فيما بني املوظفني واملتطوعني والتي كانت �صحية �أ�صال.
كانت هناك بالطبع بع�ض الأق�سام التي حتتاج للتح�سني �إذ اكت�شفت املديرة املذكورة على �سبيل املثال
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�أن زيادة معدل الدوران كان ميثل م�شكلة فقط بني املتطوعني املكلفني بالعمل مع م�رشف غري مدرب
(و�أحيانا غري م�ستجيب) .فهذا امل�رشف -على ما يبدو -كان يجهل املعدالت القيا�سية لأداء املتطوعني
( )Macduff, 1991وبالطبع فهناك عالجات ت�صحيحية لذلك.
و�أحيانا قد يخطئ مدير �ش�ؤون املتطوعني رغم كفاءته وخربته يف تف�سري بع�ض القرائن املتعلقة
بعالقات املتطوعني باملوظفني ،وهو خط أ� من ال�سهل الوقوع فيه .ولذلك فاللجوء لتدقيق مناخ العمل
فيما بني املوظفني واملتطوعني يقلل من املبالغة يف رد الفعل ويحدد املناطق التي ت�ستدعي القلق وي�سهل
و�ضع خطة لتح�سني العالقات بني املتطوعني واملوظفني يف جميع �أنحاء املنظمة.

أسباب سوء العالقات فيما بين المتطوعين والموظفين
رجحت الباحثة بري�س ( )Pearce, 1993وجود ثالثة �أ�سباب للتوتر ال�سلبي الذي ميكن �أن ي�شوب
العالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني ،وهي :املرتبة املهنية والرتبح من الأعمال اخلريية ونظم الإدارة.
فاملوظفون يتمتعون مبرتبة مهنية �أعلى من املتطوعني ،وذلك بالتنا�سب مع ما تلقوه من تدريب مهني
متخ�ص�ص .ولكن التوتر النا�شئ عن االختالف يف املرتبة املهنية قد مت تخفي�ضه بناء على عدة درا�سات
الحقة عندما �أ�صبح املوظفون ينظرون للمتطوعني كموظفني حكوميني" فبد�أ املوظفون من جانبهم
يبدون االحرتام جتاه املتطوعني" (.)Pearce, 1993, p. 144
�أما فكرة الرتبح من الأعمال اخلريية فذات �شقني� :أولهما هي الفكرة امل�سبقة التي تقول ب�أن هناك
ت�ضارب يف امل�صالح فيما بني املتطوعني واملوظفني باملنظمة .فاملتطوعون يجمعون التربعات من �أجل
ق�ضايا نبيلة ،بينما تتعلق �أهداف املوظفني الرئي�سية باحل�صول على مرتبات �أعلى ومزايا �أف�ضل .وثانيهما
هي نظرة بع�ض املوظفني �إىل املتطوعني باعتبارهم ميثلون تهديدا مبا�رشا مل�صدر رزقهم ومثال ذلك� :أنه
يف منت�صف �سبعينات القرن املا�ضي مرت مدينة نيويورك ب�أزمة مالية خانقة مما ا�ضطرها لت�رسيح 40
�ألف موظف عمومي ،وكان احلل الذي تفتق عنه ذهن عمدة املدينة هو تو�سيع قاعدة املتطوعني ولكن
رغم تعهد العمدة ب�أنه لن يتم ا�ستبدال املوظفني مبتطوعني يف �أي من �إدارات املدينة ،فهذا بال�ضبط هو
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ما فعلته بع�ض الإدارات .و�أحداث مثل هذه لي�س من �ش�أنها طم�أنة املوظفني �إىل �أن املتطوعني ال ميثلون
تهديدا مل�صدر رزقهم" ( .)Burdney, 1990, p. 33وقد وجدت "بري�س" لدى مراجعتها للأبحاث
ال�سابقة يف هذا ال�ش�أن ما يدعم الفكرة القائلة ب�أن العداء فيما بني املوظفني واملتطوعني هو راجع �إىل
ال�شعور بوجود تهديد لوظائفهم� ،إذ وجدت الباحثة " �أن املوظفني الأكرث عدائية جتاه املتطوعني هم
الأكرث �شعورا بالتهديد من قبلهم" (.)Pearce, 1993,145
�أما ال�سبب الثالث للتوتر الذي قد ي�شوب العالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني فيقع على عاتق نظم
الإدارة� ،إذ يبدو �أن طم�س احلدود الفا�صلة فيما بني املتطوعني واملوظفني يقلل من الأ�رضار املحتملة الناجتة
عن العداء فيما بينهما ،ويخلق �رشكات وعالقات تبادلية (.)McNair 1981, in: Mausner, 1988
وهو ما يتبني �صحته ب�صفة خا�صة عند ترك �أحد املوظفني ملن�صبه ليعود �إىل املنظمة �أو الوكالة كمتطوع
وك�أنه ال املوظف وال املتطوع ،ينظر �إىل العمل باعتباره وظيفة بل ر�سالة مقد�سة (.)Pearce, 1993
وقد �أ�شارت "�سوزان �إلي�س" يف كتابها "من القمة �إىل القاعدة" (� )Suzan Ellis, 1986إىل رف�ض
املوظف ملتطوع �أحلق بالعمل معه كعر�ض من �أعرا�ض �سوء العالقات بني املتطوعني واملوظفني "فما
دام املوظف ميتلك احلق �أو يت�رصف وك�أنه ميتلك احلق يف قبول املتطوع كزميل من عدمه فهذه ر�سائل
�سلبية تر�سلها الإدارة العليا عن املتطوعني"( .)p.63وهذه م�شكلة �إدارية �إذ �أحيانا ما يكون رف�ض
املوظف للعمل مع املتطوع قائما على �أفكار منطية غري دقيقة ،فال �أحد يريد �أن يعمل مع �شخ�ص يفتقر
للكفاءة �سواء كان يعمل ب�أجر �أو بغري �أجر .وترى "�إيلي�س" �أن وجود برنامج تطوعي يدار ب�شكل جيد
وي�ستقطب ال�شخ�ص املنا�سب للوظيفة املنا�سبة �سي�شجع املوظفني على النظر للمتطوعني كزمالء يف
العمل لأنهم يتوقعون �أن عملية الفرز والتدريب قد متت بطريقة �سليمة.
وتختتم "بري�س" التعليقات حول العالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني بقولها�" :ستكون هناك
فر�صة �أف�ضل لتح�سن العالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني ،عندما ي�صبح املتطوع �أ�شبه باملوظف"
( ،)Pearce, 1993, p. 178وهو ما يحدث عندما تتم عمليات االختيار والتوجيه والتدريب
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والإ�رشاف على املتطوعني با�ستخدام مقايي�س �شبيهة بتلك امل�ستخدمة يف عمليات االختيار والتوجيه
والتدريب والإ�رشاف على املوظفني .كما ترجح الباحثة "بري�س" �أن العالقات فيما بني املتطوعني
واملوظفني مو�ضوع يتطلب املزيد من البحث فالو�صول �إىل فهم حقيقي للأ�سباب الكامنة وراء التوتر
بني املتطوعني واملوظفني يتطلب قيام املديرين والإداريني بجمع املزيد من البيانات القابلة للقيا�س.
ولكن بالرغم من االفتقار لأدلة وافرة وقوية عن �أ�سباب التوتر الذي ي�شوب العالقات فيما بني املتطوعي
واملوظفني فمن الوا�ضح �أن ا�سرتاتيجيات �إدارة املتطوعني القيا�سية ميكن �أن ت�ساعد يف تقليل ذلك التوتر،
وكذلك فبناء فرق يعمل فيها املتطوعون واملوظفون كزمالء ،تبدو كا�سرتاتيجية ناجحة؛ لتعزيز التوا�صل
فيما بني املتطوعني واملوظفني ومن ثم زيادة فعالية الفرق(.)Rogelberg et al., 2010

العملية التسلسلية لبناء فريق المتطوعين والموظفين
املتطوعون واملوظفون اللذين يعملون معا لتحقيق ر�سالة املنظمة هم فريق ،وكذلك فاللجنة التي
تخطط لفعالية جلمع التربعات واللجنة التنفيذية ملجل�س الإدارة والأفراد الذين يعملون مع املوظفني
لتو�صيل اخلدمة املبا�رشة �إىل العمالء �أو الأع�ضاء �أو الزبائن ،و�أولئك الذين يقدمون خدمات م�ساندة هم
جميعا جزء ال يتجز�أ من فريق املتطوعني واملوظفني ،وجميع الفرق التي تعمل معا ت�شكل فريق املنظمة،
ولكن بناء فريق من املتطوعني واملوظفني يت�سم بالكفاءة والفعالية هي عملية ت�سل�سلية .وميكن �أن يعزز
االهتمام بكل خطوة من اخلطوات التالية فر�صة عمل املتطوعني مع املوظفني بفعالية �أكرب ،واخلطوات
هي كما يلي:
 - 1بدء عملية بناء العالقات الفعالة بال�سماح لأفراد فرق العمل بو�ضع �أهدافهم وغاياتهم اخلا�صة.
فب�صفة عامة من ي�سهم يف حتديد النواجت يكون �أكرث التزاما بالعمل على حتقيقها .ففريق جمع التربعات
مثال :ميكن �أن يحدد الإطار الزمني والأهداف �أو املعايري املالية لقيا�س النجاح ،وهكذا ت�صبح الأهداف
خا�صة بالفريق ويتم الو�صول �إليها من خالل عمل املتطوعني واملوظفني معا .ومبجرد حتديد فريق العمل
من املتطوعني واملوظفني للأهداف والغايات تتم كتابتها وتوزيعها على كافة �أفراد الفريق ،وهكذا ت�صبح
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�أدوات لتقييم التقدم املحرز  -وبالن�سبة ملجل�س الإدارة ف�إن �أداة تقييم التقدم هي اخلطة اال�سرتاتيجية
ال�سنوية -ثم يعرب كل فرد من �أفراد الفريق عن التزامه ال�شخ�صي بالأهداف املحددة من خالل موافقته
على حتمل جانب من م�س�ؤولية �إمتامها.
 - 2التوقعات املتعلقة بالأدوار الداخلية هي تلك القواعد املكتوبة وغري املكتوبة التي ت�صف
ال�سلوك ال�سليم من جانب كل من املتطوعني واملوظفني .فالعديد من جمال�س الإدارة واللجان مثال :لديها
توقع داخلي را�سخ ب�أنه يجوز لأي ع�ضو التغيب بعذر عن االجتماعات املنتظمة ثالثة مرات ،ولكن بعد
التغيب للمرة الثالثة يتم النظر يف ع�ضوية املتغيب باملجموعة .ولكن فيما تطبق بع�ض املجموعات هذه
القاعدة ف�إن جمموعات �أخرى ال تطبقها ،ولذلك فمن خالل تو�ضيح التوقعات املتعلقة بدور كل فرد
يتم التقليل من الغمو�ض والإبهام بحيث يعرف كل من طريف املعادلة �-أي املتطوعني واملوظفني -ما
هو متوقع من كل منهما.
ومن املهم �أي�ضا تناول ق�ضية تعدد التوقعات واحتمال التحميل الزائد .وهنا ن�سوق مثال �سكرترية
املدير التنفيذي العاملة ب�أجر ،والتي طلب منها متثيل املوظفني القائمني ب�أدوار م�ساندة يف جلنة التخطيط.
وتتمثل مهمتها يف امل�شاركة مبداوالت اللجنة ولي�س ت�سجيل املالحظات �أو تدوين حما�رض اجلل�سات،
ولذلك فقد كان من ال�رضوري تو�ضيح ذلك الدور لها ورغم ذلك فقد تطوعت لتدوين معظم
املالحظات للمجموعة .وقد حر�ص رئي�س اللجنة على �أن ي�س�ألها �إن كان يف ذلك �إثقاال عليها �أو �إن
كانت ت�شعر ب�أن اللجنة تتوقع منها �أن تقوم بذلك ،ومبرور الوقت ا�ستوعب باقي �أفراد الفريق الر�سالة
فوافق كل من املتطوعني واملوظفني على تقا�سم �أعمال ال�سكرتارية.
وهناك مثال �آخر لت�ضارب الأدوار وهو :عندما يكون ع�ضو جمل�س الإدارة هو �أي�ضا متطوع للخدمة
املبا�رشة .فبينما يناق�شك كع�ضو مبجل�س الإدارة ق�ضايا متعلقة باحلوكمة ،ف�إن اهتمامه كمتطوع للخدمة
املبا�رشة يرتكز على الق�ضايا التي ت�ؤثر ب�شكل مبا�رش على العمالء �أو الأع�ضاء .فهو كع�ضو مبجل�س الإدارة
يعترب من "مالك" املنظمة ولكنه كمتطوع للخدمة املبا�رشة ملزم بالأداء وفقا للتوجيهات وخا�ضع
للإ�رشاف على الأداء ( .)Pearce, 1993, p. 178وقد ين� أش� خلط الأدوار يف حالة تلقي املتطوع
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�أو املوظف مبنظمة �أو وكالة خدمات من ذات املنظمة �أو الوكالة ،ولذلك فالو�ضوح واالنتباه الواعي
لأدوار كل من املتطوعني واملوظفني يحافظ على و�ضوح احلدود الفا�صلة بني الأدوار ،وهو ما يعني
�رضورة التو�صيف الدقيق لكافة الوظائف.
 - 3التوقعات املتعلقة بالأدوار اخلارجية متثل �شاغال �آخر من �شواغل مديري �ش�ؤون املتطوعني
واملتطوعني واملوظفني ،فكل جمموعة حتتاج ملعرفة اجلهة املنا�سبة التي تطلعها على �شواغلها وتثني
عليها وتقدم �إليها االقرتاحات وتطلعها على �أوجه اال�ضطراب .فهل ي�سمح لهم فقط بالتحدث �إىل
امل�رشف املبا�رش؟ هذا توقع غري واقعي ،ولذلك فمن الأف�ضل م�ساعدة كل من املتطوعني واملوظفني على
فهم حدود ونطاق نفوذهما وكيفية ت�أثري ا�ستخدام ذلك النفوذ على الفريق الذي يعملون معه .وهناك
م�شكلة تواجهها املنظمات غري الربحية با�ستمرار ،وهي �أن تكون الزوجة متطوعة للخدمة املبا�رشة
فيما يكون الزوج ع�ضوا مبجل�س الإدارة فنجد �أن الزوج ع�ضو جمل�س الإدارة كثريا ما يطرح ال�شواغل
الإدارية يف االجتماعات التي تتناول ق�ضايا احلوكمة .وباملثل ف�إن الزوجة التي تعمل كمتطوعة للخدمة
املبا�رشة قد تطلع �أ�صدقائها من املتطوعني على معلومات متعلقة بتوجيهات �سيا�سية جديدة قبل �أن يتم
اتخاذ قرارات نهائية ب�ش�أنها ولذلك فمن املهم م�ساعدة الأفراد على التعامل مع والءاتهم وعلى التعرف
على قنوات االت�صال املنا�سبة للتو�صل �إىل عالقة �إيجابية فيما بني املتطوعني واملوظفني.
 - 4التوا�صل فيما بني املتطوعني واملوظفني �أمر بالغ الأهمية ،فهل من الأف�ضل �إ�صدار ن�رشتني
�إخباريتني خمتلفتني  -واحدة للمتطوعني و�أخرى للموظفني -لإطالع الأفراد على �ش�ؤون املنظمة؟ هل
ميكن طيها لت�صبح ن�رشة واحدة؟ ويف نف�س ال�سياق ميكن ملدير �ش�ؤون املتطوعني مراقبة ان�سياب وتواتر
االت�صاالت فيما بني املتطوعني واملوظفني� ،إذ قد ي�ساعد ذلك يف التعرف على مواطن ال�ضعف وكذلك
فمن الأهمية مبكان �أن يكون كل من املتطوعني واملوظفني من امل�شاركني يف تدفق املعلومات عرب كافة
املراتب املهنية وال�سلطوية.
 - 5يتم اتخاذ القرارات من قبل فرق العمل الفعالة ب�شكل موحد ،ولذلك يجب على املجموعة
حتديد عملية �أو �آلية اتخاذ القرار ،وعلى القيادات �أال تفرت�ض �أن اجلميع يرغبون يف تبني منوذج
الإجماع ،بل يجب مناق�شة البدائل وترك املجموعة لتتخذ قراراً واعي ًا وم�ستنرياً .يجب �أن ت�شمل
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املناق�شة �أولئك املنخرطني يف عملية اتخاذ القرار مع الأخذ يف االعتبار �أنه فيما يف�ضل ا�ست�شارة العديد
من الأفراد قبل اتخاذ القرار� ،إال �إن ب�ضعة �أفراد فقط هم من �سيتخذون القرار النهائي .وهناك ق�ضيتان
�أخريان يجب تناولهما قبل بدء العمل يف �أي م�رشوع وهما:
 )1يجب مناق�شة تقنيات حل امل�شاكل التي �ست�ستخدمها املجموعة واالتفاق عليها.
 )2يجب حتديد كيفية �إدارة ال�رصاعات مع �رضورة مراجعة تلك املعلومات ب�شكل �سنوي ،حتى
لو كان املتطوعون واملوظفون يعملون معا �ضمن نف�س الفريق ل�سنوات وحتى لو مل ين�ضم �إىل الفريق
�أع�ضاء جدد.
 - 6يجب �أن متتلك قيادات املتطوعني واملوظفني املهارات الالزمة ،وهو ما يعني �رضورة تقدمي
التدريب املنا�سب �إىل املوظفني الذين يقومون بالإ�رشاف على متطوعني ،و�إىل املتطوعني الذين يقومون
بالإ�رشاف على متطوعني �آخرين .فهذا التدريب لي�س اختياريا ،فالقيادات حتتاج للمهارات التي ت�ؤهلهم
للعمل كم�سريين وت�ساعدهم على �إدارة االجتماعات وحل امل�شكالت وحل ال�رصاعات .فاملتطوعون
واملوظفون �سيعملون بتناغم وان�سجام �أكرب لو كانت قياداتهم ممن ميتلكون مهارات التوا�صل مع
الآخرين.
 - 7جلميع املجموعات معايري �سواء �أقروا بذلك �أم ال وهي قواعد غري مكتوبة توجه ال�سلوك
ال�شخ�صي وامل�ؤ�س�سي ،و�أف�ضل املعايري هي تلك التي ت�شجع العالقات الإيجابية فيما بني املتطوعني
واملوظفني .وغالبا ما يكون �أ�سلوب املتطوعني واملوظفني يف الرتحيب بالقادمني اجلدد م�ؤ�رشا على
حالة العالقات بني املتطوعني واملوظفني .ورغم �أنه نادرا ما توجد �سيا�سات خا�صة بالرتحيب ولكن
�أ�سلوب الرتحيب يدل املتطوعني واملوظفني فورا على ما �إذا كانت روح الفريق ت�سود املجموعة �أم ال.
ولن�أخذ مثال :املتطوعني الذين يدخلون قاعة االجتماعات فيجدون �أن جميع احلا�رضين من املوظفني
وال يجدون منهم من يرحب بهم �أو ي�ساعدهم يف العثور على مقاعد ،ويف املقابل عندما يح�رض موظف
اجتماعا كل من به من املتطوعني ،ال يجد من ي�رشكه يف النقا�ش �أو ي�ست�شريه فيما يتعلق بالقرارات التي
يجب �أن ينفذها موظفون �آخرون .فالإ�رشاك والإق�صاء هو �أ�سا�س العديد من املعايري امل�ؤ�س�سية ،ف�إذا كانت
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املنظمة تدار من قبل جمموعات نخبوية من املوظفني �أو جمموعات نخبوية من املتطوعني فهذا يعني �إق�صاء
الآخرين ،وعدم �إمكانية بناء فرق فعالة من املتطوعني واملوظفني معا.

نصائح لتعزيز العالقات بين المتطوعين والموظفين
�إن من�صب مدير �ش�ؤون املتطوعني من�صب حيوي وم�ستهلك للوقت ومليء بالتحديات .فتن�سيق
الربامج التطوعية مهمة معقدة ومهنية تتطلب جمموعة متنوعة من املهارات واال�سرتاتيجيات وخا�صة
يف ظل التناف�س املحموم بني معظم املنظمات الجتذاب املتطوعني امل�ؤهلني �إىل براجمهم التطوعية ،حتى
�أ�صبح ا�ستقطاب املتطوعني واالحتفاظ بهم عامال رئي�سيا يف جناح املنظمة ككل .كما �أنه حتدٍ �ضخم
ي�ستلزم اهتمام ًا كبرياً من جانب مدير مدرب مهنيا على �إدارة �ش�ؤون املتطوعني .فبناء فريق فعال من
املتطوعني واملوظفني يعني تفوي�ض املهام وامل�س�ؤوليات ،ومدير املتطوعني الفعال يجب �أن يتعلم كيفية
تفوي�ض املهام وامل�س�ؤوليات للآخرين لأن ذلك �سي�ؤدي �إىل زيادة الكفاءة والإنتاجية والتحفيز.
�إن التدرب على بناء الفرق يعزز العالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني ،وكذلك ف�إن الدراية
با�سرتاتيجيات بناء فرق العمل ت�ساعد ك ً
ال من املتطوعني واملوظفني على الإدارة بفعالية �أكرب .ولذلك
ف�إن �إر�سال املتطوعني واملوظفني معا حل�ضور ور�شة عمل حول بناء فرق العمل من �ش�أنه �إر�سال ر�سالة
وا�ضحة حول �أهداف املنظمة.
�إن من الطبيعي �أن يبحث املتطوعون عن خطوط ات�صال بديلة داخل املنظمة عندما ال يجدون من
يقدم �إجابات �شافية عن ت�سا�ؤالتهم .ولذلك فعلى املتطوعني واملوظفني يف املواقع القيادية القيام ب�شكل
م�ستمر مبراقبة �أنواع و�أ�شكال وتواتر االت�صاالت فيما بني �أفراد فريق العمل ،مع ا�ستغالل كافة تطبيقات
و�سائط التوا�صل االجتماعي مثل املدونات و"ويكي" و "تويرت" و"في�سبوك" والرتا�سل الفوري والربيد
الإلكرتوين لهذا الغر�ض.
يتم �إجراء تقييم علني و�أمني ملهام ومواقع كل من املتطوعني واملوظفني داخل املنظمة بناء على جدول
زمني منتظم .فمن ال�رضوري �أن يقوم املتطوعون بتقييم جهودهم و�أن تتاح لهم الفر�ص لتقييم املوظفني
الذين يعملون معهم ب�شكل مبا�رش ،على �أن يكون ذلك جهدا م�شرتكا ولي�س جمرد جل�سة يطرح فيها
املوظفون قائمة باملخالفات .فال جمال لتح�سن املتطوعني �إال �إن حددوا عنا�رص ال�ضعف يف �أدائهم
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وو�ضعوا اخلطط لت�صحيحها .وباملثل فعندما يكون املوظف �ضمن فريق العمل بفعالية �أو برنامج ما
فيجب �أن تتم عملية التقييم ب�شكل م�شرتك.
يتم تقييم املتطوعني واملوظفني من حيث كفاءات الإدارة والإ�رشاف ،فا�ستمارة تقييم الأداء يف املنظمة
ت�شمل ق�سما لتقييم قدرة املوظف على العمل ب�شكل فعال مع املتطوعني .ف�إذا مل يكن املوظف من
العاملني مع املتطوعني في�ؤ�رش على هذا الق�سم من تقييم الأداء بعبارة "غري منطبق" .ف�إذا مل ت�أخذ الإدارة
فرق املتطوعني واملوظفني باجلدية الكافية بحيث تقوم بتقييم املوظفني ب�صفة منتظمة فلم يقوم املوظفون
بذلك؟ وباملثل ف�إنه يتم تقييم املتطوعني الذين يقومون ب�أدوار قيادية من حيث كيفية تعزيزهم ملهاراتهم
على �أن يكون من يقوم ب�إجراء التقييم للمتطوع� :إما موظف �أو متطوع ير�أ�سه مبا�رشة .ولن�أخذ مثال:
رئي�س جمل�س �إدارة �إحدى الوكاالت ورئي�سها التنفيذي يجتمعان �سنويا ملناق�شة �أداء كل منهما فيما
يتعلق ب�أداء املتطوعني واملوظفني على الرتتيب فيقوم كل واحد منهما با�ستيفاء ا�ستمارة قيا�سية؛ لتقييم
الكفاءات الإدارية والتي تنطوي على تقييم ذاتي .و�أثناء اجتماع مراجعة الأداء يطلع كل منهما الآخر
على ا�ستمارة تقييم الأداء اخلا�صة به ويقوم ب�إدخال التعديالت وفقا ملالحظات الآخر على عمله ،ولكن
هذا ال يعد جزءاً من التقييم الر�سمي للرئي�س التنفيذي للوكالة.
يعنى التوا�صل الوا�ضح ما يلي:
 تبادل الكالم ال�رصيح فيما بني املتطوعني واملوظفنيالإن�صات الن�شط من قبل كل من املتطوعني واملوظفنيالرتكيز على بناء بيئة ت�شجع فعالية فرق العملالقرب املكاين فيما بني مناطق عمل املتطوعني واملوظفنياعتبار التدفق امل�ستمر للمعلومات هو الأجر امل�ستحق للمتطوعنيالتعاون امل�ستمر فيما بني املوظفني وقيادات املتطوعني للو�صول لفهم �أ�شمل الحتياجات و�أهدافاملنظمة
ال�شكر املتكرر والعلني للمتطوعني حتى لو مل يكن �إ�سهامهم �إال بجزء من العمل الإجمايل.مراقبة تواتر/عدد مرات �إ�رشاك املتطوعني يف التخطيط للم�رشوعات اجلديدة ،ومثال على ذلك مدير
�ش�ؤون املتطوعني ب�إحدى املجموعات احل�رضية الكربى الذي يقي�س حالة العالقات فيما بني املتطوعني
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واملوظفني بعدد املرات التي يدعى فيها املتطوعون للم�شاركة يف املناق�شات املتعلقة بامل�رشوعات �أو
�أهداف اخلدمة .وهو ما ي�شمل كل املهام من حتديد كيفية ح�شو املظاريف بالن�رشات الإخبارية� ،إىل
االجتماع مبدير التطوير يف جل�سة حلل امل�شكالت املتعلقة بالو�صول �إىل املجموعة امل�ستهدفة جلمع
التربعات ،وعندما يتزايد عدد الطلبات من املوظفني يف الفريق للح�صول على اخلربات اخلا�صة
للمتطوعني ف�إن مدير ال�ش�ؤون املتطوعني يطمئن �إىل كون العالقات فيما بني املوظفني واملتطوعني على
ما يرام.
ينظر �إىل من�سق املتطوعني من قبل كل من املتطوعني واملوظفني باعتباره يقوم بدور �أ�سا�سي .ومن
�ضمن امل�س�ؤوليات املهمة لهذا ال�شخ�ص �إي�صال وجهات نظر املتطوعني �إىل املوظفني العاملني ب�أجر
وكذلك تو�ضيح �أدوار وم�س�ؤوليات املوظفني العاملني ب�أجر للمتطوعني.
التحديد املتبادل للأدوار وامل�س�ؤوليات
غالبا ما تتح�سن العالقات فيما بني املتطوعني واملوظفني من خالل التدريب والتوجيه املتعلق حتديدا
بالعمل يف منظمة غري ربحية .وتركز اجلل�سة التدريبية على مفهوم التعاون فيما بني املوظفني واملتطوعني
للتقليل من احلواجز القائمة يف طريق التوا�صل فيما بني الفئتني.
ينظر املتطوعون �إىل �أنف�سهم �أحيانا باعتبارهم يعملون على هام�ش املنظمة ،ولكن تبني مقاربة فريق
العمل فيما يتعلق بالعالقات فيما بني املوظفني واملتطوعني يعني تعاون اجلميع معا لتحقيق ر�سالة املنظمة.
وبالتايل ف�إن القرارات التي ت�ؤثر على املتطوعني �أو على اخلدمة التي يقدمونها �أو على ما يجمعون
من تربعات تُتخذ ب�شكل م�شرتك مع املوظفني العاملني ب�أجر .وكذلك يجب على املتطوعني ا�ست�شارة
املوظفني عندما يتخذون القرارات حول كيفية تنفيذ فعالية �أو ن�شاط ما.
ع�ضوية بع�ض املوظفني كممثلني لهيئة املوظفني بالكامل يف جمال�س �إدارة �ش�ؤون املتطوعني وكذلك
ع�ضوية بع�ض متطوعي اخلدمة املبا�رشة يف جمل�س �إدارة املنظمة �أو جلنتها اال�ست�شارية كممثلني لكافة
املتطوعني وكذلك ع�ضوية كل من املتطوعني واملوظفني يف اللجان الإدارية.
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الخالصة
يواجه كل برنامج تطوعي �أو منظمة غري ربحية م�شاكل وحتديات متفردة فيما يتعلق ببناء فرق العمل
الفعالة .ولكن اجلهود املبذولة لبناء فرق كهذه لها ثمرة عملية كربى ،فالفرق حتقق النتائج املرجوة
بكفاءة وفعالية عندما يعمل �أفرادها معا كفريق حقيقي .وتكمن قوة الفريق يف خلق بيئة من النوع الذي
ي�سمح بتمكني كل من الأفراد واملنظمات من الو�صول لذروة الأداء
ولن�رضب على ذلك مثال املزارع "جونز" واملزارع "ت�شني" اللذان كانا ميتلكان ح�صاين جر
ي�ستخدمانهما جلر عربتيهما املحملة باخل�ضار �إىل ال�سوق .ولكن املزارعني يقرران بيع ح�صانيهما
للمزارع "�ألفارادو" الذي قام بربطهما بعربة �أكرب ليتمكن من نقل املزيد من اخل�ضار �إىل ال�سوق ولكن
كان هناك اختالف يف �أ�سلوب التعامل مع احل�صانني و�أ�سلوب التغذية و�أ�سلوب الت�أديب والود واحلنان
اللذان كانا يتلقيانه من املالكني ال�سابقني ،وكذلك طبيعة امل�أوى الذي يحتميان به من الظروف اجلوية
القا�سية ووزن العربة .ومن ثم فقد كان البد على املزارع "�ألفارادو" واحل�صانني �أن يتو�صال �إىل �أ�سلوب
جديد للعمل معا ،وعندئذ ومن خالل تعاون احل�صانني يف جر العربة ا�ستطاعا �إجناز املهمة و�إي�صال املزيد
من خ�ضار املزارع "�ألفارادو" �إىل ال�سوق (E. Macduff, Personal Communication,
 .)1965وميثل هذان احل�صانان اخليارات التي تواجه املتطوعني واملوظفني فب�إمكانهما جر عربة
املنظمة �إىل ال�سوق جلني الكثري من املكا�سب� ،أو جرها �إىل االحرتاق.
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الفصل الثاني عشر :التواصل مع المتطوعين والموظفين
ديني�س �سيفيك بورتري ()Denise Sevick Bortree, PhD
جامعة والية بن�سلفانيا
ُيعترب التوا�صل �أحد �أهم عنا�رص العالقة التي تت�شكل بني املنظمات غري الربحية واملتطوعني بها.
ارتياحا
وت�شري الأبحاث �إىل �أن املتطوعني الذين ي�شعرون بامتالك معرفة �أكرب عن املنظمة هم الأكرث
ً
لعالقتهم باملنظمة .وال ت�ستطيع املنظمات التقليل من �أهمية الإبقاء على خط ات�صال مفتوح مع املتطوعني
واملوظفني بها .يغطي هذا الف�صل عمليات التوا�صل الهامة والطريقة التي ُيعزز بها التوا�صل العالقة بني
�أي منظمة غري ربحية ومتطوعيها وموظفيها وكذلك يغطي االجتاهات والقنوات اجلديدة امل�ستخدمة
يف هذا املجال.

عملية التواصل
التوا�صل ب�شكل �أ�سا�سي هو تبادل املعلومات بني كيانني �أو �أكرث .فاملنظمات غري الربحية تنقل
املعلومات �إىل متطوعيها وموظفيها حول ال�سيا�سات والإجراءات واملبادرات احلالية وامل�ستقبلية
والأهداف التنظيمية .ويف ذات الوقت ،ينبغي على املوظفني واملتطوعني �إر�سال معلومات �إىل املنظمة
ا�ستجابة لطلب املنظمة للمعلومات .وقد يكون لدى املتطوعني ك�شف ح�ضور وان�رصاف ي�شري �إىل كيف
�أنهم �أم�ضوا وقتهم وقدموا هذه املعلومات للمنظمة؟ كما قد ُيطلب من املوظفني �إبالغ الإدارة العليا عن
حالة امل�شاريع واملبادرات احلالية ،وتُعترب كافة هذه التفاعالت مبثابة توا�صل بني كليهما.
وعلى مدى عقود ما�ضية جرت درا�سات حول عملية التوا�صل ابتكر خاللها العلماء مناذج لتمثيل
كيفية �أداء العملية (& DeFleur, 1966: Schramm, 1954: Shannon, 1948: West
 .)Turner, 2009وت�ضمنت النماذج الأوىل من عملية التوا�صل كيان املر�سل (الكيان املر�سل
للمعلومات) وت�ضمنت الر�سالة (املعلومات املر�سلة) وت�ضمنت امل�ستلم (الكيان الذي يتلقى املعلومات)
وكذلك ت�ضمنت ت�أثري �أو نتيجة التوا�صل (انظر ال�شكل .)1 - 12
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ال�شكل  :1-12منوذج التوا�صل

املُر�سل

املُتلقي

الر�سالة

الأثر

�أ�صبحت النماذج على مر ال�سنني �أكرث تطوراً و�أكرث دقة و�أ�صبحت متثل الطبيعة املعقدة لعملية
التوا�صل واملخاطر /ال�رشاك املحتملة التي يواجهها القائمون على عملية التوا�صل (Markowsky,
 . )2011وعلى �سبيل املثال :يهتم النموذج املدرج يف ال�شكل  2 - 12بكيفية �إر�سال الر�سائل وت�أثري
خيارات احللول الو�سطية وامل�شكلة التي تن�ش�أ ب�سبب ال�ضو�ضاء �أو الت�شتت وقرارات اجلماهري عند
اال�ستجابة بطريقة ما وم�صداقية املر�سل.

تطبيق نموذج التواصل على الجمهور الداخلي
هناك نوعان من اجلمهور الداخلي ممن لهم �أهمية لدى للمنظمات غري الربحية وهما على وجه
التحديد :املوظفون واملتطوعون .ي�شمل «املوظفون» :جميع العاملني باملنظمة يف كافة امل�ستويات ،مبا
داخليا ويتقلدون منا�صب موظفي
يف ذلك �أع�ضاء الإدارة الو�سطى والعليا باملنظمة .قد يعمل املتطوعون
ً
املنظمة �أو قد يعملون كمتعاقدين ي�ؤدون عملهم خارج الهيكل التنظيمي للمنظمة ولكنهم يقدمون
امل�ساعدة والدعم املهم للمنظمة.
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ال�شكل  :2-12منوذج التوا�صل لإدارة املتطوعني
نموذج االتصال  -إدارة المتطوعين
الرسالة
ال�شخ�ص املق�صود
امل�ستهلك

املتلقي
التعليمات التي
ت�صل �إليها الإ�شارة

اإلشارة

اإلشارة

الو�سيط �أو القناة
عملية النظام التي متر
عربها الإ�شارة

الرسالة

الإر�سال
�شفهيا �أو كتاب ًة �أو
ً
إلكرتونيا
�
ً

م�صدر املعلومات
الإبالغ �أو الإقناع
�أو احلث �أو التحفيز

اتخاذ القرار للرد
بنعم �أو ال

الضوضاء
والتشويش

اتخاذ القرار للرد
بنعم �أو ال

�إذا كانت الإجابة
بنعم
م�صدر املعلومات

الوسيط أو
القناة

ال�شخ�ص املق�صود
هل يفهم الر�سالة
(نعم �أو ال)

اإلرسال
الرسالة

اإلشارة

اإلشارة

المتلقي
الرسالة

التعليق
متغريات الت�ضاعف :الت�شفري وقوة الإ�شارة وم�شاكل القناة وقدرتها وم�ستوى �أو م�ستويات ال�ضو�ضاء و�صبيب
املعلومات.
مقتب�س من :ديفلور و�سكارم ( )1954و�شانون & ويفر (DeFleur (1966), Shramm( .)1949
))(1954), and Shannon & Weaver(1949
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ي�شري التعريف احلديث للعمل التطوعي �إىل �أنه «�أي ن�شاط يمُ نح فيه م�ساحة من الوقت بكل حرية
ل�شخ�ص �أو جمموعة �أو ل�سبب ما .و ُيعترب التطوع جز ًءا من جمموعة من ال�سلوكيات امل�ساعدة ،مبا يتطلب
التزا ًما �أكرب من جمرد امل�ساعدة التلقائية ولكن التطوع يقع يف نطاق �أ�ضيق من نطاق االهتمام بالعائلة
والأ�صدقاء» ( .)Wilson, 2000, p. 215ويف كثري من الأحيان ،يرتبط التطوع بالوقت املمنوح
للمنظمات غري الربحية مل�ؤازرة مهمتها .يف الواليات املتحدة ،يعمل املتطوعون لدى املنظمات غري
الربحية لأكرث من  8مليار �ساعة �سنويًا ( .)Internal Revenue Service, 2006ويف هذه املرة
منح  63مليون مواطن وقتهم ل�صالح  1.9منظمة غري ربحية (مكتب �رضيبة الدخل الأمريكي.)2006 ،
بناء عالقة مع املتطوعني واحلفاظ عليها �أمر بالغ الأهمية من �أجل جناح املنظمات غري الربحية.
وكما هو ُم�شار �إليه يف منوذج التوا�صل ،ف�إن تدفق املحادثات يكون ثنائي االجتاهات ،حيث تتدفق
املعلومات من املر�سل �إىل املتلقي ويتم تزويد املر�سل باملالحظات (التغذية الراجعة) .وبنف�س الطريقة،
ينبغي �أن يكون التوا�صل داخل املنظمة ثنائي االجتاه من �أجل حتقيق النجاح .يتعني �أن ُيراعى يف املعلومات
املقدمة من �إدارة املنظمة �إىل املوظفني واملتطوعني التغذية الراجعة من اجلمهور والتكيف مع احتياجاتهم
وهذا بدوره �سي�ؤدي ذلك �إىل حت�سني م�صداقية الإدارة وتوا�صل �أكرث فعالية داخل املنظمة.

إدارة العالقات

نظريات التواصل

من النظريات اجلديرة باالعتبار عند التوا�صل مع املتطوعني واملوظفني نظرية �إدارة العالقات
( ،)Waters & Bortree, 2010وهي نظرية م�ستوحاة من �أدبيات العالقات العامة .ترى هذه
النظرية �أنه ينبغي مراعاة التوا�صل يف �سياق العالقة التي يتم ت�أ�سي�سها بني املنظمة وجمهورها الرئي�سي
( ,)Ki & Hon, 2007a, bيف هذه احلالة هما :املتطوعون واملوظفون ،ويحكم اجلمهور على
جودة العالقة التي �أ�س�سوها مع م�رشفيهم ومع الإدارات العليا بنا ًء على �أربعة �أبعاد وهي :الثقة والرقابة
وااللتزام والر�ضا� .إن �أهم بعد من هذه الأبعاد هو الثقة ،حيث ينبغي �أن ي�شعر املوظفون واملتطوعون
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بثقتهم يف م�رشفهم والإدارة العليا يف اتخاذ قرارات ت�أخذ يف االعتبار احتياجات املوظفني واملتطوعني،
وكذلك ينبغي �أن ي�شعروا بالثقة يف �صدق و�شفافية حمتوى التوا�صل الذي يتلقونه من الإدارة ،وهم �أي�ض ًا
يف حاجة �إىل ال�شعور بتقدير مهمة و�سلوكيات املنظمة داخل املجتمع .عندما تت�آكل الثقة ،ت�ؤدي �إىل
غالبا ،ال ي�شعر املوظفون واملتطوعون الذين
عالقة �ضعيفة
وغالبا ما ت�ؤثر على عن�رصي االلتزام والر�ضاً .
ً
ال يثقون يف منظمتهم بااللتزام نحوها وال ي�شعرون بالر�ضا عن �أو�ضاعهم ذات ال�صلة باملنظمة� .أما البعد
أي�ضا الرقابة املتبادلة .ميثل هذا البعد درجة �شعور املوظفني واملتطوعني ب�أن
الرابع ،فهو الرقابة وي�سمى � ً
لديهم ما يكفي من الرقابة على عملهم وعلى توجهات املنظمة .مييل �أولئك الذين ي�شعرون ب�أن لديهم
م�ستوى رقابة �أقل مما يتطلعون �إليه ،ب�سبب امل�رشفني املتكربين /املتعجرفني �أو مبادئ العمل التوجيهية
ال�صارمة للعمل� ،إىل ال�شعور بعدم الر�ضا عن وظائفهم.
وال�س�ؤال املطروح هنا هو :كيف ميكن احتواء التوا�صل يف هذه النظرية؟ التوا�صل هو مفتاح العالقة.
�أوالً :ميكن للمنظمة بناء الثقة من خالل التوا�صل معهم .عندما تكون املنظمات �رسيعة يف اال�ستجابة
الحتياجات املوظفني ،وعندما ت�ستمع �إىل خماوف املوظفني وت�ستجيب لهم وعندما تت�أكد من �أن ما
يقولونه حقيقي و�شفاف ،ف�إن هذا ي�ؤدي بدوره �إىل ثقة �أكرب بني املتطوعني واملوظفني (Bortree,
 .)2010بالإ�ضافة �إىل ذلك ،عندما تتوا�صل املنظمات غري الربحية مع اجلماهري اخلارجية بطريقة
يك�سوها ال�صدق والإن�صاف ،ي�ؤدي ذلك �إىل مزيد من الإعجاب باملنظمة داخل املجتمع وخلق املزيد
من الثقة بني اجلماهري الداخلية.
تقديرا ملتطوعيها وموظفيها من خالل التوا�صل معهم ،من خالل توجيه ال�شكر
ثانيًا :متيل املنظمات التي تُظهر ً
لهم على عملهم �أو م�شاركة ق�ص�ص جناح �أفراد وموظفني ومتطوعني مع موظفيها� ،إىل ال�شعور بر�ضا
والتزام �أكرث من جانب ه�ؤالء املتطوعني واملوظفني جتاه املنظمة (.)Bortree, 2010
ثالثًا :عندما تقدم منظمة غري ربحية �إر�شادات للمتطوعني واملوظفني ،تتح�سن جودة العالقة (Bortree,
 .)2010فعندما ي�شعر املوظف �أو املتطوع بالفهم الوا�ضح ملا هو متوقع منه القيام به بحكم وظيفته،
ارتياحا والتزا ًما جتاه املنظمة.
يكون �أكرث
ً
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التسلسل الهرمي للتأثيرات
هناك نظرية �أخرى مهمة للتوا�صل وهي الت�سل�سل الهرمي للت�أثريات (Lavidge & Steiner,
 .)1961يتطرق الق�سم التايل من هذا الف�صل �إىل عملية �إعداد حمالت توا�صل لرفع م�ستوى الوعي
وتغيري املواقف وحتفيز �سلوكيات اجلمهور الداخلي .تُعترب نظرية الت�سل�سل الهرمي للت�أثريات �إحدى
النظريات التي ت�ساعد يف توجيه التخطيط لأهداف احلمالت .ترى هذه النظرية �أن اجلماهري متيل
�إىل االقتناع من خالل �سل�سلة من ثالث خطوات وهي :املعرفة والعاطفة وال�سلوك� .أو ًال :ينبغي على
املتطوعني واملوظفني فهم امل�شكلة والوعي بها قبل �إعطاء ر�أيهم ب�ش�أنها .ويف �أغلب الأحيان ،ي�ؤثر الر�أي
الذي يكونه الفرد على �أي �سلوكيات جتاه هذه الق�ضية .على �سبيل املثال� :إذا كانت املنظمة تنفذ �سيا�سة
جديدة ب�ش�أن دور املتطوعني داخل املنظمة ،لن يغري املتطوعون واملوظفون �سلوكهم حتى يدركوا تلك
ال�سيا�سة .مبجرد وعيهم بتلك ال�سيا�سة و�إدراكها� ،سيقررون كيف ي�شعرون جتاهها .ترغب املنظمة يف
�أن يكون لدى املتطوعني ر�أي �إيجابي عن ال�سيا�سة و�أن تبد أ� بعد ذلك يف اتباع ال�سيا�سة (ال�سلوك)� .إذا
وجدت املنظمة �أن العديد من املتطوعني ال يتبعون ال�سيا�سة ،عليها البحث عن ال�سبب ،فقد ال يكون
بع�ض املتطوعني على علم بها وقد ال يوافق الآخرون عليها.
وترى النظرية �أن �أ�سهل خطوة لتحقيقها هي اخلطوة الأوىل  -تر�سيخ الوعي .ينطبق هذا ب�شكل
خا�ص على اجلمهور الداخلي ،حيث تن�شئ املنظمات غالب ًا قنوات توا�صل مع هذه املجموعات .هذا ال
يعني �أن غر�س الفهم هو �أمر �سهل؛ وبد ًال من ذلك ،يكون تر�سيخ الوعي �أو غر�س الفهم �أمر �أقل �صعوبة
بالن�سبة للمنظمة من تغيري �آراء الأفراد �أو مواقفهمُ .يعترب تغيري ال�سلوك هو اخلطوة الأ�صعب من بني تلك
اخلطوات الثالث .عندما ي�ضع القائمون على التوا�صل �أهدافًا لإحداث تغيري داخل املنظمة ب�شكل عام،
قد يكونون �أكرث توازن ًا يف نتائج الوعي �أو الفهم املخطط لها .ينبغي �أن يكونوا �أكرث ً
حتفظا يف ر�أيهم
املتوقع �أو تغري توجههم بني املتطوعني واملوظفني وينبغي �أن يكونوا الأكرث ً
حتفظا عند تقييم التغيري يف
ال�سلوك الناجت عن حمالت التوا�صل.
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حمالت التواصل
تتطلب بع�ض الق�ضايا الداخلية توا�صلاً م�ستدا ًما لإحاطة و�إقناع املوظفني واملتطوعني بها .على
�سبيل املثال :يتطلب تثقيف اجلمهور الداخلي ب�ش�أن التغيريات الإدارية الرئي�سية �أو �إقناع املوظفني
واملتطوعني لدعم التغيري يف مهمة املنظمة توا�ص ً
ال متعدداً من خالل قنوات خمتلفة على مدى فرتة من
الزمن .تعترب جهود التوا�صل املن�سقة ذات الغر�ض املحدد والأهداف املحدودة بو�ضوح حمالت
توا�صل (ُ .)Kendall, 1997يعترب تخطيط وتنفيذ حمالت التوا�صل عملية متعددة اخلطوات ميكنها
حتفيز و�إقناع اجلماهري الداخلية ب�شكل فعال ب�أهداف املنظمة (.)Bobbitt & Sullivan, 2008
وقد تكون النتائج املحتملة حلمالت التوا�صل مع هذا اجلمهور حت�سني الروح املعنوية وتعزيز الإنتاجية
وخلق روح الفريق.
هناك عملية من خم�س خطوات ت�ستخدم عادة لو�ضع وتنفيذ حملة توا�صل وهي "البحث"
و"الأهداف" و"و�ضع الربامج" و"التقييم" و"الإ�رشاف" (اخت�صاراً "& ROPES") ( (Hendrix
.Hayes, 2010: Kelly, 200

البحث
اخلطوة الأوىل من العملية هي البحث الذي ي�ساعد املنظمة على حتديد امل�شكلة و�إيجاد طرق
للتوا�صل ب�شكل �أف�ضل مع اجلمهور امل�ستهدف من احلملة ( .)Stacks, 2010تبد�أ عملية البحث
بتحليل مواد م�ساعدة (مواد عن خلفية الق�ضية) ينتج عنها �إحاطة جتميع جديد وح�رص للبيانات .من
خالل البحث يف خلفية املتطوعني ،مثل :االجتماعات واملناق�شات غري الر�سمية مع املوظفني والإدارة
�أو قراءة املواد التنظيمية �أو ا�ستعرا�ض مقاالت ودرا�سات حول الق�ضية ،ميكن للمنظمات �أن تبد�أ يف فهم
الق�ضايا ،وكذلك �آراء و�سلوكيات املتطوعني واملوظفني .ومع امتالك هذه املعلومات ،ينبغي على فريق
البحث حتديد الأ�سئلة التي ما زالوا بحاجة �إليها للإجابة بخ�صو�ص ثالثة جماالت رئي�سية (Hendrix
 ،)& Hayes, 2010وتلك املجاالت الثالثة هي:
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المنظمة
للإعداد حلملة ناجحة ،ينبغي �أن يكون القائم على التوا�صل على دراية تامة باملنظمة التي جتري
التوا�صل .هذا يعني �أنه قبل �صياغة التوا�صل مع اجلماهري الداخلية ،ينبغي �أن يكون لدى القائم على
التوا�صل فهم لهيكل املنظمة وتاريخها ور�سالتها /فل�سفتها� /أهدافها و�أي توا�صل �آخر قامت املنظمة
حاليا للو�صول �إىل اجلماهري
بتعميمه على اجلماهري الداخلية وكذلك قنوات التوا�صل التي متتلكها املنظمة ً
الداخلية (االجتماعات والن�رشات الإخبارية وقوائم الربيد الإلكرتوين واملدونات وما �إىل ذلك) .كل
هذه املعرفة ت�ساعد يف العلم بالطريقة التي يتم بها ت�أ�سي�س التوا�صل وتعميمه على اجلماهري الداخلية.
الجمهور الداخلي
لدى املتطوعني واملوظفني احتياجات خمتلفة ولكنها متداخلة .يحتاج كالهما �إىل فهم التوقعات
املتعلقة بوظائفهم ولديهم الرغبة يف �أن يتم ت�ضمينهم �ضمن قنوات التوا�صل وعملية �صنع القرار يف
وغالبا ما يكون لديهم اهتمامات �إ�ضافية ،منها املزايا
املنظمة .قد يكون املوظفون �أكرث ثبات ًا يف منا�صبهم
ً
وزيادات الرواتب والأمن الوظيفي ولكن تلك االهتمامات قد ال تكون ذات �أهمية لدى املتطوعني.
من املرجح �أن ي�شعر املتطوعون لدى منظمة ما ب�أن خدماتهم لي�ست ذات قيمة عالية مثل املوظفني
وقد يتم جتاهلهم يف االجتماعات وعمليات �صنع القرار على نحو �أكرث من املوظفني� .إن فهم �شعور
املتطوعني واملوظفني حيال ق�ضية احلملة وكيفية ت�أثريها عليهم �أمر بالغ الأهمية لنجاح جهود التوا�صل.
القضية الرئيسية
�إن فهم ق�ضية احلملة مهم للغاية �أي�ض ًا� .سواء كانت الق�ضية هي معنويات املوظفني �أو �إحداث تغيريات
كبرية داخل املنظمة ،يحتاج القائمون على التوا�صل �إىل فهم ماهية الق�ضية وت�أثريها على املنظمة متا ًما.
من �ش�أن فهم كيفية ت�أثري الق�ضية على اجلماهري الأخرى ،مثل� :أع�ضاء املنظمة والعمالء وامل�س�ؤولني
احلكوميني واملجتمع وما �إىل ذلك� ،أن ي�ساعد القائمني على التوا�صل على اتخاذ قرارات م�ستنرية ب�ش�أن
نوع املعلومات التي يجب تو�صيلها �إىل اجلماهري الداخلية.
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الطريقة الأكرث فاعلية جلمع املعلومات عن هذه املجاالت الثالثة تكون من خالل عملية منهجية
جلمع البيانات عرب �أ�ساليب البحث الأولية ،مبا يف ذلك املقابالت وجمموعات االهتمام واال�ستطالعات/
الدرا�سات اال�ستق�صائية ومالحظة امل�شاركني .من خالل التفاعل املبا�رش مع املتطوعني واملوظفني لتقييم
فهمهم و�آرائهم و�سلوكهم احلايل� ،سيتم تعليم القائمني على التوا�صل ب�شكل �أف�ضل عن �أف�ضل الطرق
للو�صول �إىل اجلمهور وكيفية �صياغة الر�سائل وكيفية تو�صيل املعلومات �إىل اجلمهور.

األهداف
مبجرد �أن يكون لدى القائمني على التوا�صل فهم �شامل عن املنظمة واجلمهور والق�ضايا الرئي�سية
للحملة ،ينبغي �أن يكونوا قادرين على و�ضع وحتديد �أهداف احلملةُ .يعترب حتديد �أهداف احلملة �أحد
�أهم اخلطوات يف العملية .هذا بدوره يو�ضح الغر�ض من احلملة ويوفر تركي ًزا على جميع �سبل التوا�صل
والتكتيكات (.)Wilcox, 2005
ينبغي �أن تكون �أهداف احلملة قابلة للقيا�س ،مبا يف ذلك مقدار التغيري املتوقع من جراء احلملة
واجلدول الزمني لتحقيق الأهداف .ت�شري �أهداف احلملة املوجهة نحو املتطوعني واملوظفني �إىل مقدار
التوافق الذي ترغب املنظمة يف احل�صول عليه من هذه املجموعات �أو مقدار التغيري يف ال�سلوك �أو
املعلومات �أو الر�أي املتوقع .على �سبيل املثال� :إذا كان الهدف هو رفع مقدار الإنتاجية ملدة � 40ساعة
خالل �أ�سبوع عمل ،يكمن الهدف يف كيفية قيا�س الزيادة  -من خالل املزيد من �ساعات العمل يف ظل
وجود املزيد من العمالء الذين يتم تقدمي اخلدمات لهم  -ويف ظل املزيد من مردود اخلدمات وما �إىل
ذلك .هناك مثال �آخر� :إذا كان الهدف العام للحملة هو متديد التزام املتطوعني لفرتة �إ�ضافية من الوقت،
حينئذ ينبغي حتديد معدل االلتزام والفرتة الزمنية بو�ضوح يف الهدف؛ لأنه كلما كان الهدف �أكرث دقة،
كان من املرجح حتقيقه.

وضع البرامج
ي�ؤدي و�ضوح الأهداف �إىل و�ضع الربامج لتحقيقها وتلك هي اخلطوة التكتيكية يف عملية احلملة.
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�أف�ضل طريقة لو�ضع تكتيكات لتو�صيل ر�سالة للجمهور ب�شكل فعال تتم من خالل و�ضع اال�سرتاتيجيات
�أو ًال ،مبا ي�ؤدي �إىل حتقيق الأهداف (.)Hendrix & Hayes, 2010
تُعترب اال�سرتاتيجيات و�سائل لتوجيه اجلهود واملوارد نحو الأهداف .على �سبيل املثال :لنفرت�ض �أن
�إحدى املنظمات خ�ضعت لتغيريات �إدارية كبرية ،وك�شفت الأبحاث التنظيمية عن حقيقة �أن املتطوعني
واملوظفني لديهم خماوف من �أن التغيري �سي�ؤدي �إىل �إلغاء وظائفهم ،قد حتدد املنظمة ملعاجلة هذه امل�س�ألة
هدفًا لتقليل اخلوف بني اجلماهري الداخلية من �إلغاء وظائفهم .لتحقيق هذا الهدف� ،سيحتاج القائمون
على التوا�صل �إىل التفكري ملي ًا يف اال�سرتاتيجيات التي ت�سمح بالتوا�صل الفعال مع اجلماهري الداخلية
لي�شعر ويطمئن املتطوعون واملوظفون ب�أن التغيريات لن ت�ؤثر على وظائفهم .قد تنطوي اال�سرتاتيجيات
املحتملة على ا�ستخدام قنوات التوا�صل ،مثل التوا�صل وج ًها لوجه من خالل االجتماعات والفعاليات
االجتماعية وغريها من �سبل التوا�صل فيما بني الأ�شخا�ص؛ لتو�صيل ر�سالة مبا�رشة للمتطوعني واملوظفني.
هناك ا�سرتاتيجية �أخرى تتمثل يف �صياغة ر�سائل تقر ب�أن املنظمة تويل اعتباراً الهتمامات اجلماهري
الداخلية من ناحية وتوحي لهم ب�شكل مبا�رش ب�أن املواقف �آمنة من ناحية �آخري.
مبجرد و�ضع ا�سرتاتيجية حلملة ما ،ميكن للقائمني على التوا�صل بدء التفكري يف �أ�ساليب احلملة .تلك الأ�ساليب/
التكتيكات هي مهام حمددة تَدعم اال�سرتاتيجيات وت�سمح للقائمني على التوا�صل بتوجيه ر�سائل �إىل جمهورهم.
تنق�سم الأ�ساليب /التكتيكات �إىل عدد من الت�صنيفات ،مبا يف ذلك:
التوا�صل التقليدي :قد ت�ستخدم املنظمات �أ�شكال التوا�صل الرقمية �أو غري الرقمية لبناء عالقتها مع
اجلماهري الداخلية واحلفاظ عليها .تتخذ قنوات التوا�صل التقليدية يف بع�ض الأحيان �شكلاً
رقميا ،مثل:
ً
الر�سائل الإخبارية والر�سائل الإلكرتونية عرب الإنرتنت .يف حاالت التوا�صل التقليدية ،تتحكم املنظمات
غري الربحية يف تدفق مقدار االت�صاالت التي ت�سمح لها بت�سليم ر�سائل معدة جيداً لتلبي احتياجات
واهتمامات جمهورها.
املن�شورات الداخلية الغر�ض من املن�شورات الداخلية ،مثل :الن�رشات الإخبارية واملجالت ولوحات
الإعالنات والكتيبات وما �إىل ذلك ،هو تثقيف املتطوعني واملوظفني حول املنظمة ومهمتها و�أهدافها
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وكذلك لتح�سني معنويات املوظفني واملتطوعني من خالل �إبراز جناحات الأفراد وتقدمي معلومات
مفيدة من �ش�أنها م�ساعدة اجلمهور الداخلي يف الأداء ب�شكل �أف�ضل يف وظائفهم .من �ش�أن اال�ستخدام
الفعال لهذه القناة للو�صول �إىل اجلماهري �أن ي�ؤدي �إىل حت�سني العالقة بني اجلماهري الداخلية والإدارة ،مما
ي�ؤدي �إىل بيئات عمل �أف�ضل.
االجتماعات :تُعترب االجتماعات مبثابة و�سيلة �أخرى فعالة للتوا�صل مع اجلمهور .وكون االجتماعات
�إحدى قنوات التوا�صل ،فهي توفر عن�رصين هامني من �أجل التوا�صل الفعال.
�أوالً :تتيح التوا�صل وجهاً لوجه وهو �أقوى �أ�شكال التوا�صل .التوا�صل بني الأ�شخا�ص له نتائج طويلة
املدى بالن�سبة للجماهري امل�ستهدفة يف التوا�صل.
ثانياً :ت�سمح االجتماعات ب�إجراء حوار ثنائي االجتاه .حتى تكون الإدارة فعالة يف توا�صلها مع املوظفني
واملتطوعني ،عليها �أن تفهم اهتمامات واحتياجات اجلماهري .كما �أن االنخراط /امل�شاركة يف حوار
ثنائي االجتاه يتيح للإدارة اال�ستماع واال�ستجابة ملا ي�شغل املتطوعون واملوظفون.
الفعاليات :حيث �أن الفعاليات مثلها مثل االجتماعات ،فهي توفر الفر�صة للإدارة للم�شاركة يف
توا�صل ثنائي االجتاه مع املتطوعني واملوظفني .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تعد الفعاليات و�سيلة لالحتفال بنجاح
املوظفني واملتطوعني واملنظمة� .إن لفت االنتباه لإجنازات املجموعات الداخلية يعمل على بناء الروح
املعنوية وخلق �أجواء �أكرث �إيجابية داخل املنظمة .تُعترب الفعاليات طريقة جيدة لإظهار املعاملة باملثل
وتوجيه ال�شكر ملجموعات مثل :املتطوعني الذين ال يح�صلون على مكاف�أة مالية لعملهم .التخطيط
لفعالية ما هو ن�شاط ي�ستهلك الكثري من الوقت والكثري من املوارد.
هناك بع�ض الأمور التي يجب مراعاتها عند التخطيط لفعالية ما وهي:
 )1الت�أكد من وجود عدد كايف من املوظفني لتخطيط و�إدارة الفعالية على حد �سواء.
 )2يتطلب تخطيط الفعالية م�ستوى عالي ًا من االهتمام بالتفا�صيل ،لذا على القائمني على التخطيط
مراعاة جميع جوانب الفعالية ،مبا يف ذلك الدعوات ومكربات ال�صوت والوجبات ومقاعد اجللو�س
و�سالمة ال�ضيوف;  )3تقييم الفعاليات على الفور .ت�أكد من احت�ساب عدد احلا�رضين والتحدث �إىل
ال�ضيوف عن جتربتهم وتدوين املالحظات عن �أي درو�س م�ستفادة خالل الفعالية .ميكنك ا�ستخدام هذه
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الدرو�س امل�ستفادة يف التخطيط للفعاليات امل�ستقبلية.
قنوات �أخرى :هناك العديد من قنوات التوا�صل التي ميكن للمنظمات غري الربحية ا�ستخدامها
للتوا�صل مع املتطوعني والعاملني بها ،مبا يف ذلك الهواتف والربيد وكذلك الربيد الإلكرتوين .هناك
�إحدى قنوات التوا�صل الفعالة ب�شكل خا�ص ،وهي قوائم الربيد الإلكرتوين والتي توفر للمنظمات
و�سيلة للو�صول �إىل العديد من املتطوعني واملوظفني من خالل ر�سالة �إلكرتونية واحدة .ومع ذلك،
ُيعترب تبادل الر�سائل الإلكرتونية و�سيلة فعالة فقط عندما تكون دقيقة ولذلك ،ينبغي على املنظمات غري
الربحية حتديثها با�ستمرار.
و�سائط الإعالم احلديثة :التطور الأحدث يف التوا�صل غري الربحي هو ا�ستخدام قنوات �إعالمية جديدة
للتوا�صل مع املتطوعني واملوظفني ،حيث بد�أت املنظمات يف ا�ستخدام مواقع الويب ومنتديات املناق�شة
وو�سائل التوا�صل االجتماعي لتقدمي معلومات مهمة له�ؤالء اجلماهري (.)Waters & Bortree, 2010
مهما للمعلومات للمتطوعني واملوظفني ،حيث
الإنرتنت :تعترب مواقع املنظمة على الإنرتنت
ً
م�صدرا ً
يتم تنظيم املواقع الأكرث فعالية ب�شكل جيد ،مبا ي�سمح للجمهور بالو�صول �إىل املعلومات ب�سهولة .ينبغي
ت�ضمني املوا�ضيع بطريقة �شاملة يف تلك املواقع وينبغي �أن تت�ضمن تلك املواقع تطبيقات ت�سمح بالتوا�صل
ثنائي االجتاه ،مثل منتديات املناق�شة وم�ساحة للتعليقات والبحث عن وظائف وم�ساحة للتغذية الراجعة/
املالحظات.
املدونات :بد�أت مواقع املنظمة على الإنرتنت يف �إ�ضافة خا�صية املدونات .وحيث �أن املدونات تكون
�إلكرتونية ،فهي توفر م�ساحة ميكن للأفراد من خاللها ن�رش املعلومات على املوقع ب�سهولة .قد تت�ضمن
املن�شورات مقاطع فيديو و�صور وروابط .ميكن �أن تكون املدونات مبثابة طريقة فعالة لإدارة املنظمة
للتوا�صل بانتظام مع اجلماهري الداخلية حول جناحات ال�رشكة والتوجهات والتغيريات اجلديدة والق�ضايا
الهامة التي من �ش�أنها ت�ؤثر على املنظمة� .إن توا�صل الإدارة املفتوح وال�شفاف ،من خالل هذه الو�سيلة،
ميكن �أن يبني روابط متينة مع املتطوعني واملوظفني.
�شيوعا للتوا�صل االجتماعي من خالل موقع الفي�سبوك على �شبكة
الفي�سبوك :هو ال�شكل الأكرث
ً
الإنرتنت .يربط هذا املوقع �أكرث من  500مليون �شخ�ص حول العامل .بد�أت املنظمات غري الربحية يف
�إن�شاء ملفات تعريفية على هذا املوقع مبا يتيح ملوظفيها ومتطوعيها التوا�صل معها وتلقي ر�سائل منتظمة
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أي�ضا من�صة جيدة للمتطوعني واملوظفني للتوا�صل مع بع�ضهم البع�ض عرب
حول املنظمةُ .يعترب الفي�سبوك � ً
الإنرتنت وبناء عالقات وثيقة خارج �سياق املنظمة.
تويرت :هو موقع �آخر م�شهور للتوا�صل االجتماعي وهو �أحد �صور املدونات ال�صغرية (ت�سمح املدونة
الواحدة على تويرت بـــ  140حرف فقط) .ت�سمح املدونات ال�صغرية ملحررها ،مثلها مثل املدونات
العادية ،مب�شاركة الأفكار يف �شكل موجز .وعلى عك�س �أ�شكال املدونات الأخرى ،ال ميكن حتميل
ال�صور ومقاطع الفيديو يف املدونات املن�شورة على تويرت .ومع ذلك ،تت�ضمن معظم املن�شورات على
ً
ارتباطات ت�شعبية تقود �إىل �صور �أو مواقع �إلكرتونية �أو مقاطع فيديو �أو روابط �أخرى على �شبكة
تويرت
الإنرتنت .تعمل التغريدات على تويرت مثل امللخ�ص الغني باملوقع ،مما ي�سمح للم�ستخدمني بقراءة
من�شورات الآخرين .ميكن للم�ؤ�س�سات �إعداد ملفات تعريف على تويرت وال�سماح ملتطوعيها وموظفيها
بالتوا�صل معها وتلك طريقة جيدة �أي�ض ًا لتوا�صل املنظمة مع جمهورها ،كما �أنها و�سيلة للمنظمات
ملعرفة ما يقوله املتطوعون واملوظفون عنها يف هذا املنتدى العام.
يوتيوب وات�صاالت الفيديو :يعد مقطع الفيديو �أحد �أقوى �أ�شكال التوا�صل ،فموقع اليوتيوب هو موقع
ويب �شهري يتم فيه م�شاركة مقاطع الفيديو ،حيث �أُعلن �أنه يتم م�شاهدة �أكرث من  2مليار مقطع فيديو
على موقعه كل يوم .ميكن للمنظمات غري الربحية �إعداد �صفحات امللفات ال�شخ�صية على هذا املوقع
وم�شاركة مقاطع الفيديو التي تن�شئها .ويف حني �أن بع�ض التوا�صل الداخلي قد ال تكون مالئم ًا ليتم عرب
منتدى عام مثل اليوتيوب� ،إال �أنه ميكن �أن يكون و�سيلة لتعزيز مزايا العمل بالن�سبة للمنظمة وم�شاركة
ق�ص�ص جناحها.

التقييم
التقييم هو اخلطوة الرابعة يف عملية التخطيط للحملة .ت�سمح هذه اخلطوة للمنظمة بقيا�س جناحها
ويحدث التقييم يف عدة مراحل عديدة يف العملية ولي�س يف نهايتها فقط (Bobbitt & Sullivan,
 .)2008على �سبيل املثال ،لنفرت�ض �أن منظمة ما تقوم بحملة لبناء قاعدة متطوعني من خالل ت�شجيع
أي�ضا .يف هذا الأ�سلوب /ال�سيناريو ،يرغب
املتطوعني احلاليني على دعوة الأ�صدقاء والعائلة للتطوع � ً
مدير احلملة يف تقييم جناح احلملة طوال الوقت وعدم االنتظار حتى النهاية� .إذا كان من املقرر �أن ت�ستمر
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احلملة ملدة �ستة �أ�شهر ،ف�إن مديرها �سريغب يف تقييم جناحها كل �شهر عرب احت�ساب عدد املتطوعني
اجلدد يف املنظمة� .إن مراقبة التوجهات ور�صد م�سار احلملة �أمور بالغة الأهمية طوال فرتة احلملة� .إذا
كانت اال�ستجابة للحملة �ضعيفة ،فقد تكون هناك حاجة �إىل مزيد من التق�صي لتحديد امل�شكلة .هل
ر�سالة احلملة وا�ضحة؟ هل يتم ا�ستخدام قنوات التوا�صل ال�صحيحة؟ هل هناك ما يكفي من الدوافع
لتحفيز املتطوعني على امل�شاركة؟
مبجرد نهاية احلملة ،على املنظمة تقييم جناحها بحر�ص من خالل حتديد ما �إذا كانت قد حققت
الهدف املرجو من احلملة وهذا هو نوع القيا�س الأكرث �أهمية .ي�صعب القول بنجاح حملة مامل تتحقق
�أهدافها .ومع ذلك ،ينبغي �إجراء �أنواع �أخرى من التقييم لفهم كيفية فهم اجلمهور لر�سالة احلملة
واال�ستجابة لها ب�شكل �أف�ضل .هناك �أنواع تقييم �أخرى ينبغي �أخذها يف االعتبار وهي :م�ستوى الوعي
باحلملة والق�ضايا الرئي�سية للحملة والتغريات يف املواقف واملعتقدات عن احلملة والآراء حول ق�ضية
احلملة �أو املنظمة و�أي تغيريات �سلوكية ق�صرية املدى تتعلق باحلملة .ميكن تقييم هذه الأمور بعدد من
الطرق ،منها التعليقات الق�ص�صية /الو�صفية ومالحظات اجلمهور املبا�رشة وامل�ؤ�رشات املالية ومقارنة
املعرفة �أو التوجه �أو ال�سلوك قبل وبعد احلملة.

اإلشراف
ر�سميا ،حتتاج املنظمة �إىل التفكري يف التوا�صل امل�ستمر مع اجلماهري ومنهم
بعد انتهاء احلملة
ً
املتطوعون واملوظفون ( .)Waters & Bortree, 2010ميكن �أن يكون الهدف من احلمالت
جذب املزيد من املتطوعني �أو ا�ستخدام تلك احلمالت؛ لتثقيف املتطوعني احلاليني وموظفي ال�سيا�سات
اجلديدة .يف كلتا احلالتني وبعد انتهاء احلملة ،ينبغي �أن ت�ستمر املنظمة يف التطرق الحتياجات هذه
املجموعات داخل املنظمةُ .يعترب الإ�رشاف �أحد �أنواع بناء العالقات ويتكون من �أربعة �أبعاد :املعاملة
باملثل وامل�س�ؤولية والإبالغ ورعاية العالقة (.)Kelly, 2001
املعاملة باملثل :للحفاظ على العالقة مع املتطوعني واملوظفني ،على املنظمات غري الربحية �أن تُقر علني ًا
بامل�ساهمات التي قدمتها هذه املجموعات وذلك ،على �سبيل املثال ال احل�رص ،عرب دعوة ه�ؤالء املتطوعني
لوجبات ع�شاء �أو توجيه بطاقات �شكر �أو جوائز �أو هدايا لهم.
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امل�س�ؤولية� :إن املتطوعني واملوظفني �أكرث الأفراد ا�ستجابة للمنظمات التي تت�رصف مب�س�ؤولية جتاههم
وجتاه املجتمع ،حيث �أن املنظمات التي تفي بوعودها وحتافظ على املعايري الأخالقية ال�سامية تت�رصف
ب�شكل م�س�ؤول.
الإبالغ� :إن �إبقاء املتطوعني واملوظفني على اطالع على املعلومات املهمة من �ش�أنه �أن يبني العالقة التي
حتافظ عليها املنظمات مع ه�ؤالء اجلماهريُ .يعد الإف�صاح عن املعلومات املالية والتوا�صل ب�شفافية مبثابة
�أ�ساليب تقوم فيها املنظمات غري الربحية ب�إبالغ جماهريها الداخلية باملعلومات عنها.
تنمية العالقةُ :يعد تنمية العالقة من خالل التوا�صل �أمراً بالغ الأهمية؛ لنجاح العالقة بني املتطوعني
باملنظمة والعالقة بني املوظفني واملنظمة� .إن �إبقاء ه�ؤالء اجلماهري على اطالع دائم على املعلومات املثرية
لالهتمام عن املنظمة والتوا�صل معهم من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي وو�سائل الإعالم اجلديدة
وتوفري تفاعالت هادفة ومنتظمة من �ش�أنه خلق بيئة �إيجابية لتطوير العالقات.

مخاطر محتملة من جراء التواصل الداخلي
ُيعترب التوا�صل �أداة قوية لغر�س عالقات ذات مغزى على املدى الطويل مع املتطوعني واملوظفني،
الأمر الذي من �ش�أنه حتقيق الر�ضا وااللتزام طويل الأجل جتاه املنظمة .ومع ذلك ،هناك العديد من
ال�رشاك /املخاطر التي ينبغي على املنظمات جتنبها عند التجهري لتوا�صل و�إجراء احلمالت.
عدم التعرف على الجمهور
�إن عدم التوا�صل ي�رض باملنظمات وميكن �أن ي�سمح بازدياد �سوء الفهم وال�شائعات� .إن عدم وجود
نهج هادف للتوا�صل مبثابة ا�سرتاتيجية خاطئة �أخرى ول�سوء احلظ ،متيل العديد من املنظمات التي لي�س
لديها ا�سرتاتيجيات توا�صل متقدمة �إىل تعميم التوا�صل مع اجلميع دون النظر �إىل اجلمهور .قد ال يكون
مفيدا ،لأنه يف بع�ض احلاالت ،ميكن �أن
من املفيد وجود توا�صل منا�سب وله �صدى لدى املتطوعني ً
ينتج عنه �سوء فهم و�إحباط للموظفني� ،إذ ينبغي �صياغة التوا�صل الأكرث فاعلية على �أ�سا�س فهم وا�ضح
للجمهور واحتياجاته وهويته وارتباطاته ومعتقداته وما �إىل ذلك ،وهذا الفهم بدوره ي�ؤدي �إىل التوا�صل
من خالل القنوات الرا�سخة التي يثق بها اجلمهور ويعتمد عليها.
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تجاوز التوقعات
هناك م�شكلة �أخرى حمتملة يف التوا�صل وهي الأمل ب�أن يكون التوا�صل وحده كافي ًا لتحفيز ال�سلوك.
وعلى الرغم من �أن التوا�صل قوي و�أحيانًا ي�ؤدي �إىل ال�سلوك املرغوب� ،إال �أن �إبالغ اجلمهور مبا تريد �أن
يفعله ال ي�ضمن �أن يفعلوا كما تريد .لذا عند ت�أ�سي�س خطة التوا�صل �ضع يف اعتبارك ما �إذا كانت هناك
حمفزات قائمة من �ش�أنها �أن تقود املتطوعني واملوظفني �إىل املبادرة وعدم الوقوف مكتويف الأيدي.
السلوكيات اإلقصائية واستراتيجيات التواصل
ت�شري الأبحاث احلديثة يف جمال التوا�صل الداخلي �إىل �أن اجلماهري املتنوعة ،مبا يف ذلك الن�ساء
والأقليات ،متيل �إىل ال�شعور ب�أنهم �أقل �شمو ًال يف عمليات التوا�صل التي جتريها املنظمات (Mor-
 .)Barak & Cherin, 1998هذا وقد ت�أكد ال�شيء نف�سه بني جمموعات متنوعة من املتطوعني ،مبا
يف ذلك الن�ساء والأقليات وال�شباب ،عرب ما �أكدته الدرا�سات التي �أُجريت عن هذه الظاهرة يف التوا�صل
غري الهادف للربح ( .)Mor-Barak, 2000, 2005وي�ؤدي التهمي�ش يف املنظمة �إىل عدم الر�ضا
بني املجموعات وميكن �أن ي�ؤدي �إىل الإنهاء املبكر مل�شاركني املتطوعني واملوظفني فيها.
يمكن للمنظمات تجنب هذه المشكلة من خالل التواصل الهادف في المجاالت التالية:
�شبكات املعلومات� :أثارت جماهري متنوعة قلقها من تهمي�شهم وعدم ت�ضمينهم يف �شبكات
املعلومات ،مفاده �أنهم ال يتلقون معلومات مهمة عن املنظمة و�أو�ضاعهم فيها .ميكن للمنظمات معاجلة
هذه الق�ضية /امل�شكلة من خالل �ضمان انخراطها يف ال�سلوكيات التالية جتاه اجلماهري املتنوعة:
 )1م�شاركة املعلومات املتعلقة بالعمل عل ًنا على م�ستوى جمموعات العمل.
 )2جعل الإدارة تتفاعل مبا�رش ًة مع جماهري متنوعة من خالل التوا�صل معهم وج ًها لوجه.
 )3مراقبة الأن�شطة االجتماعية داخل املنظمة للت�أكد من دعوة وت�ضمني جميع الفئات.
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امل�شاركة :بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،ت�شعر اجلماهري املتنوعة ب�أنه من غري املحتمل �أن تتم دعوتهم
للم�شاركة يف الفعاليات واالجتماعات املتعلقة باملنظمة ،كما ي�شعرون بالقلق من احتمال تهمي�شهم يف
التجمعات االجتماعية .ملعاجلة هذا الأمر ،يجب على الإدارة القيام مبا يلي:
 )1الت�أكد من دعوة جماهري متنوعة لالجتماعات التي تتعلق بدوائر املنظمة و� /أو وظائفهم.
 )2دعوة اجلماهري املتنوعة للم�شاركة بفعالية يف تقدمي املالحظات للإدارة خالل فرتات التقييم.
 )3دعوة اجلماهري املتنوعة �إىل ح�ضور اجتماعات مع الإدارة العليا.
�صنع القرار� :أعرب م�ؤخراً �أع�ضاء من جمموعات متنوعة عن �شعورهم ب�أنهم خارج دائرة عملية �صنع
القرار داخل منظماتهم .هناك بع�ض الطرق ل�ضمان جتنب تلك امل�شكلة� ،أال وهي:
 )1ت�شجيع املن�سق املتطوع على �إعطاء جمموعات متنوعة عدد �أ�صوات �أكرب للت�صويت عند حتديد املهام
التي �سيتم تكليفهم بها.
 )2دعوة �أفراد املجموعات املتنوعة لال�شرتاك يف اللجان التي توجه توجهات املنظمة.
 )3ت�شجيع املدراء على طلب �آراء �أفراد املجموعات املتنوعة ب�ش�أن امل�سائل الهامة.
 )4الت�أكد من اال�ستماع لأفراد املجموعات املتنوعة يف االجتماعات.
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الفصل الثالث عشر :إدارة أداء المتطوعين :عجلة التأثير
 جويل �آن كرو�س ( ،)Julie Anne Cross, PhDم�ؤ�س�سة �سرتاتيجيم �ستيفن هوب�س ()Stephen Hobbs, EdDدبلوم عايل يف الرتبية� ،شبكة تعلم WELLth
يعمل مدير املوارد التطوعية ( )VRMمع املتطوعني باملنظمة لتحقيق القيمة لكل من املنظمة
واملتطوع .وغالبا ما تنطوي �إدارة �ش�ؤون املتطوعني على �إلهام املتطوعني نحو ا�ستمرار م�ساهماتهم
وتركيز جهودهم ل�ضمان فعالية الأداء .ويبد�أ مدير �ش�ؤون املتطوعني الكف�ؤ يف �إدارة �أداء املتطوعني
من ر�ؤية املنظمة كما تعرب عنها قياداتها (ماذا �ستكون املنظمة؟) ،ثم يدر�س ر�سالة املنظمة (ماذا �ستفعل
املنظمة؟) داخل املجتمع املحلي والعامل الأرحب ،ومن ثم يحول هذا املنظور اال�سرتاتيجي النظري �إىل
واقع عملي من خالل �إدارة املتطوعني املنخرطني يف العمل على اخلطوط الأمامية للمنظمة .وهنا تقدم
عجلة الت�أثري الأدوات والتقنيات ملدير املوارد التطوعية؛ لكي يدير عملية التغيري يف منظمة ديناميكية
ومن خالل ا�ستخدام هذا الإطار تتم �إدارة وتقدير الأداء الفردي على كل م�ستوى من م�ستويات املنظمة
حتى ي�صبح التح�سن امل�ستمر حدثا يوميا.
�إذن ،فمدير ال�ش�ؤون التطوعية ي�سعى ال�ستقطاب و�إدارة املتطوعني؛ لتلبية الأهداف الت�شغيلية والغايات
التكتيكية للمنظمة .ورغم �أن نظم �إدارة املوارد التطوعية امل�ستخدمة تختلف من نظام لآخر� ،إال �أن كل
نظام منها يوفر هيكال لتنظيم هذا العمل .و�إىل جانب ذلك يحتاج مديرو املوارد التطوعية يف عامل اليوم
�إىل �إطار لإدارة الأداء ميكن �أن يتوافق مع هذا الهيكل ويوفر الأدوات والتقنيات الالزمة للموازنة فيما بني
الأفراد واجلوانب القائمة على املهام من �إدارة الأداء .وهذا التوازن مهم ب�صفة خا�صة يف البيئة التي ي�ستمد
فيها املتطوع احلافز للم�ساهمة من ت�أثري العمل الذي تقوم به املنظمة على املجتمع ال من احلوافز املالية.
وعجلة الأداء التي نقدمها يف هذا الف�صل هي منوذج مت تطويره من خالل الأبحاث القائمة على
الأدلة ( ،)Cross, 2010ومن ثم مت تكييفه ليتالءم مع �إدارة املتطوعني .وقد �أ�شار �أحد خرباء �إدارة
الأعمال �سبق له �إدارة م�ؤ�س�سة متعددة اجلن�سيات ويقود حاليا م�رشوعا ا�ستثماريا� ،إىل �أن عجلة الت�أثري
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مفيدة بدرجة مت�ساوية يف �إدارة الأفراد والفرق واملنظمات ،وعلق قائال:
"�إن هذا النموذج متعدد الطبقات فهو قابل للتطبيق على العديد من �أوجه العمل الذي تقوم به.
فهو قابل للتطبيق يف و�ضع اال�سرتاتيجيات املتعلقة باملنتج �أو اخلدمة ،كما �إنه قابل للتطبيق عند و�ضع
جمموعة املهارات املطلوبة يف فريقك ،وهو قابل للتطبيق �أي�ضا للح�صول على منظور ا�سرتاتيجي �شامل
لأعمالك وحتديد االجتاه الذي يجب �أن ت�سري فيه ،بل وميكن تطبيقه فيما يتعلق بالأنواع التكتيكية من
ال�سلوكيات وبالتايل فهو منوذج مبهر بحق".
وكما �أ�شار خبري الأعمال ال�سابق الذكر ،ف�إن عجلة الأعمال مفيدة جدا عندما تطبق بوا�سطة مدير
املوارد التطوعية لإدارة �أداء املتطوعني داخل منظمته� ،إذ تقدم ديناميكية التغيري/االنتقال لعجلة الت�أثري
دائرة حميدة (عك�س دائرة مفرغة) من النمو والتطور �إىل مدير املوارد التطوعية ومن يدعمهم مدير
املوارد التطوعية من موظفني ومتطوعني.
والآن لننتقل �إىل �صلب الف�صل حيث يقدم الق�سم الأول نبذة عن �إدارة الأداء و�إدارة �أداء املوارد
التطوعية و�إدارة �أداء املوارد التطوعية القائمة على الكفاية ،تليها نبذة �رسيعة عن �أ�صل عجلة الت�أثري
وكيفية هيكلتها .وين�صب اجلانب الأكرب من هذا الف�صل على تعريف مديري املوارد التطوعية بتطبيق
عجلة الت�أثري فيما يتعلق ب�إدارة الأداء .وقد �أدرجنا الأدوات والتقنيات املقرتحة ل�سد الفجوة فيما بني
النظرية واملمار�سة العملية يف كل جمال من جماالت تطبيق عجلة الت�أثري .ونختتم الف�صل بخم�س قوائم
مراجعة خمت�رصة للإجراءات املرتبطة ب�إدارة الأداء با�ستخدام عجلة الت�أثري.

الربط فيما بين إدارة األداء والموارد التطوعية والكفاية
�إدارة الأداء عبارة عن نظام متكامل من املنتجات واملمار�سات املختارة التي ت�ستخدم؛ ل�ضمان
التفكري اال�سرتاتيجي والتنفيذ التكتيكي من منظور الر�أ�سمال الب�رشي .فالتطوير والتنفيذ والتقييم املن�سق
ملنتجات وممار�سات خمتارة (�أدوات وتقنيات) �-إذا ما طبقت ب�شكل �صحيح -من �ش�أنه �إر�ساء و�ضمان
حتقيق ا�ستدامة الر�ؤية – الهدف  -الغاية بطريقة تتميز باملالءمة والفعالية والكفاءة وانخراط كل �شخ�ص
مهتم ب�إدارة الأداء.
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وقد �صممت �إدارة الأداء للأفراد (على م�ستوى ال�شخ�ص) ،وهي مكملة لإدارة الإنتاجية امل�صممة
للمجموعات والإدارات واملنظمات (على م�ستوى الأ�شخا�ص) ،فمديرو املوارد التطوعية الذين
يطبقون �إدارة الأداء يديرون �أداء املتطوعني الأفراد من خالل :و�ضع توقعات للأداء ومراقبة التقدم
املحرز وقيا�س النواجت وتقييم العواقب وت�صحيح الإجراءات ومكافئة الإجنازات .لذلك تعد �إدارة �أداء
املوارد التطوعية �أحد العنا�رص الأ�سا�سية لنظام �إدارة املوارد التطوعية ال�شامل.
وعند و�ضع توقعات الأداء با�ستخدام مقاربة قائمة على الكفاية يقوم مدير املوارد التطوعية وفقا
لتدرج الأهمية � -سواء مهمة �أو بالغة الأهمية  -ب�إدراج بيانات النظرية القائمة على الفعل وبيانات
كفاية املهمة املتعلقة بالوظيفة .ومن خالل �إ�ضافة وظيفة تقييم ذاتي للكفاية وبروتكول لتثبيت الكفاءة
يتطور نظام �إدارة �أداء املوارد التطوعية �إىل نظام �إدارة �أداء املوارد التطوعية القائم على الكفاية (انظر
الف�صل –يف هذا الكتيب للمزيد من التف�صيل) .و�سنورد معلومات �إ�ضافية حول الكفاية يف جزء الحق
من هذا الف�صل.

أدوات وتقنيات إدارة األداء
يت�ضمن �أي نظام لإدارة �أداء املوارد التطوعية �أدوات وتقنيات لإدارة الأداء الفردي للمتطوعني
وانخراطهم يف الفريق  -املجموعة  -و�أخريا امل�ساهمة التي يقدمونها داخل املنظمة .ومن خالل التمييز
فيما بني الأدوات والتقنيات �سيمكن فهم الرابطة فيما بني هذين اجلز�أين من تطبيق عجلة الت�أثري.
أدوات إدارة األداء
الأدوات هي و�سائل ومعينات عمل ي�ستخدمها مديرو املوارد التطوعية ،وهي تختلف من حيث
�سهولة اال�ستخدام وم�ستوى البيانات التي يتم جمعها �أو تقدميها .ومن �أمثلة الأدوات ال�شخ�صية /القدرة
ال�شخ�صية واملقيمات متعددة املحاور� .أما �أمثلة معينات الوظيفة فت�شمل :كتيبات الت�شغيل وبطاقات
اجليب املجلدة التي تف�صل املهمة خطوة بخطوة .ولذلك ميكن النظر �إىل الأدوات باعتبارها تُعطى
للمتطوع كدليل عملي.
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تقنيات إدارة األداء
التقنيات هي املمار�سات املحددة التي ي�ستخدمها مدير املوارد التطوعية؛ لإدارة الأداء ،وت�شمل
تلك املمار�سات على �سبيل املثال :مقاربة اال�ستقطاب �أو مقاربة مقابلة اخلروج .فالتقنيات �أ�شبه
بالعمليات التي مير بها املتطوعون من وقت ان�ضمامهم �إىل املنظمة �إىل وقت خروجهم منها ،وعادة ما
ت�شري الكلمات املنتهية بحروف (� – )ingأي الأفعال � -إىل املمار�سات وما ترتب عليها.

نبذة عن عجلة التأثير
عجلة الت�أثري (ال�شكل  )1 - 13هي نتاج بحث لنيل درجة الدكتوراه ،وقد جمعت الدرا�سة ثالثة
م�صادر ملدخالت اخلرباء لإن�شاء منوذج كفاية للإدارة والقيادة على م�ستوى درجة املاج�ستري يف �إدارة
الأعمال .وهي درجة ت�شكل غالبا الأ�سا�س التعليمي لإدارة امل�رشوعات .وب�صفة عامة ف�إن مناذج الكفاية
تقدم �صورة للمعارف واملهارات والقدرات املطلوبة لأداء دور ما بكفاءة ،ولكن عجلة الت�أثري قد متت
هيكلتها كذلك يف �إطار عملية �إدارة تغيري/انتقال كامل لتعزيز تطبيقها .وقد �أ�سفرت عملية حتليل حمتوى
مناهج درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال لدى كربى امل�ؤ�س�سات التعليمية عن كفايات للقيادة والإدارة
على م�ستوى درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال ،ومن ثم مت و�ضع هذه الكفايات امل�صممة لقيادة و�إدارة
امل�رشوعات يف �إطار منوذج �شامل لإدارة التغيري/االنتقال .وقد مت تطوير هذا النموذج من خالل موازنة
مقاربتني فعالتني رغم اختالفهما الكبري وهما :املقاربة الوظيفية املتوجهة للمهام واملقاربة العالئقية
املتوجهة للأ�شخا�ص(للنا�س).
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ال�شكل  :1-13عجلة الت�أثري

امل�صدر :ر�سالة الدكتوراه للباحثة جويل �آن كرو�س ( )Julie Ann Cross, PhD, 2010وامل�ستخدمة ب�إذن منها
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بعد ذلك مت �إخ�ضاع النموذج الأ�صلي لعجلة الت�أثري للتقييم والتح�سني من قبل اخلرباء .وقد اقرتحت
جلنة تقوميية م�شكلة من مديرين وقيادات ناجحة للم�رشوعات التح�سينات املطلوبة �إىل جانب ر�ؤى
�إ�ضافية ،وكذلك تقدمي �أمثلة تطبيقية لتبيان فائدة ذلك النموذج من واقع جتربتهم الناجحة يف عامل
الأعمال ،كما راجعت جلنة ختامية م�شكلة من كبار اخلرباء يف النظريات التعليمية النموذج وفقا خلربة
كل من ه�ؤالء اخلرباء يف جمال كفايات درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال وتكنولوجيا الأداء الب�رشي
واال�ستف�سار التقديري .وقد �أكد اخلرباء يف كل من القيادة والإدارة �إىل جانب اخلرباء يف النظريات
التعليمية وجود فائدة حمتملة كبرية وم�ؤثرة لعجلة الت�أثري.

إدخال عجلة التأثير في إدارة أداء الموارد التطوعية
مديرو املوارد التطوعية هم خرباء يقدرون الأفراد الواقعني حتت م�س�ؤوليتهم الإدارية وي�ستطيعون
ا�ستخدام عجلة الت�أثري لإدارة املتطوعني نحو القيام بانتقاالت فعالة .وبهذه الطريقة ميكن ملديري املوارد
التطوعية تو�سعة نطاق جناحهم يف قيادة �إدارة الأداء .وتتجلى الروح القيادية ملديري املوارد التطوعية
من خالل �إلهامهم للمتطوعني؛ لكي ينخرطوا يف اجلهود املطلوبة لعمليات االنتقال التي ت�ؤدي لتح�سن
الأداء .ويف درا�سة لأف�ضل املمار�سات احلالية وجد الباحثان "فاملر" و"بليك" (Fulmer and Bleak,
 )2008جند �أنه بالنظر للتغري املتواتر الذي تواجهه املنظمات ف�إن قيم ومناذج الكفاية االن�سيابية هي
�أ�سا�س تطوير القيادة اال�سرتاتيجية وعجلة الت�أثري منوذج كفاية يتميز باالن�سيابية الفائقة ويعتمد على القيم
يف عملية �إدارة التغيري ،وميكن ملديري املوارد التطوعية الذين يتميزون باملرونة والقدرة على الت�شارك
والتعلم امل�ستمر على مدى احلياة تو�سعة املدى اال�سرتاتيجي للمنظمة ،فيما يطورون كفاءتهم ال�شخ�صية
من خالل ا�ستخدام عجلة الت�أثري لإدارة �أداء متطوعيهم.
وقد �أو�صى العديد من اخلرباء با�ستخدام منوذج عجلة الت�أثري كعملية طبيعية لإدارة الأداء ،ون�سوق
فيما يلي ر�أي �أحد ه�ؤالء اخلرباء:
"�إنه �أمر منطقي متاما لكونها عملية ديناميكية و�أنا �سعيد ب�أنكم مل تن�ساقوا ال�ستخدام النموذج
التقليدي� ،أي :النموذج اخلطي اجلامد فعامل الأعمال اليوم ال يتفق مع هذا النموذج وبالطبع قد ت�ضطرون
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لإدخال تعديالت هنا وهناك ،وقد ت�ضطرون للتفاعل فمن الطبيعي �أن تكون لديكم ا�سرتاتيجية ومن
ثم تبد�ؤون التقييم واملبادرة وقد تتعلمون �أمورا جديدة �أثناء قيامكم بذلك ،بل البد �أن تتعلموا �أمورا
جديدة �أثناء قيامكم بذلك .وبالتايل قد ت�ضطرون للعودة ملرحلة لتفاعل وو�ضع اال�سرتاتيجية جمددا،
وهذه هي اجلزئية التي تعجبني كثريا يف كل هذا فهي تعك�س جتربتي احلقيقية".
وهكذا �ست�صبح عجلة الت�أثري �إطارا �شخ�صيا لهيكلة ممار�سات �إدارية ي�سهل تذكرها وتطبيقها ب�شكل
مبا�رش يف �سياق عملية تغيري/انتقال .وهي ممار�سات م�صممة لكي تزداد عمقا وتعقيدا مع تنامي الأداء
القيادي والإداري ملدير املوارد التطوعية ،بل ولكي ت�شمل حتى كافة الكفاءات املكت�سبة من خالل
احل�صول على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال �أو حتى درجة املاج�ستري يف �إدارة املوارد التطوعية
وتطبيقها على الواقع العملي.
�إن حتقيق �أثر �إيجابي من خالل الإدارة التي تت�سم بالكفاءة للمتطوعني هي عملية م�ستمرة وتثقيفية،
فا�ستخدم عجلة الت�أثري لتعزيز �إدارتك للأداء من خالل اخلطوات الأربع للعجلة حيث ت�شمل كل خطوة
جانب ًا متعلق ًا مبهمة وظيفية وجانب ًا �آخر متعلق مبهمة عالئقية ،وهما مرتبطان كوجهني لعملة واحدة،
وحتى لو كنت متتلك بالفعل �أدوات �أو �أجهزة تتعلق ب�أجزاء حمددة من هذه العملية فيمكنك ا�ستخدام
عجلة الت�أثري لتنظيمها.
ت�شمل عجلة الت�أثري �أ�سئلة تطرحها على نف�سك فيما تقوم باملوازنة فيما بني املواقف والتفاعالت
يف عملية الإدارة .وقد تدفعك حتى لتطوير �أدوات جديدة ،فهناك حاجة بدء من امل�ستوى الفردي �إىل
م�ستوى املجموعة/الفريق وحتى م�ستوى املنظمة ككل �إىل �أدوات وتقنيات حمددة للتعامل مع تزايد
التعقيد يف �إدارة الأداء .ولتبد�أ باجتاه و�أهداف منظمتك ك�أ�سا�س لأن�شطتك على م�ستوى م�س�ؤوليتك
الإدارية وتعاون مع م�س�ؤولني �آخرين يف كل من امل�ستويات املتعاقبة لتحديد امل�س�ؤوليات والنتائج،
و�ستجد �أن �ضبط تفاعالتك ووظائفك يف كل م�ستوى �سيو�سع نطاق كفاءتك يف �إدارة الأداء وقدرتك
على دعم حت�سني �أداء املتطوعني ،وحتقيق �أهداف املنظمة املرجوة من حيث الإنتاجية.
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هيكل عجلة التأثير
فيما يلي �سنو�ضح الطبقات الثالث داخل عجلة الت�أثري (�أنظر ال�شكل  :)1 - 13الطبقة الأوىل
هي اخلطوات الأربع لعملية �إدارة التغيري/االنتقال� .أما الطبقة الثانية فرتكز على الأ�شخا�ص واملهام التي
تنطوي عليها كل خطوة :وجهي العملة الذين يجب التعامل معهما عند اتخاذ كل خطوة� .أما الطبقة
الثالثة من عجلة الت�أثري فهي تطبيق االقرتاحات بناء على م�ستويات الكفاية الثالثة امل�ستخدمة يف كل
جانب من كل خطوة .وتتداخل كل طبقة من الطبقات الثالثة مع الطبقة ال�سابقة لها كطبقات دمية
رو�سية� ،أي �أنها دمية بداخل دمية .ونظرا لدقة هذه الطبقة من الكفايات ف�سنقدم من خالل هذا الف�صل
�أدوات وتقنيات مفيدة بناء على الكفايات املو�ضوعة داخل الطبقتني الأوليني من عجلة الت�أثري ،كما
�سنقدم قائمة تفقد لكل طبقة يف نهاية هذا الف�صل يليها و�صف و�رشح ملخ�ص.
اخلطوات الأربع هي كما يلي:
.1اكت�شاف وحتديد الغر�ض
.2ح�شد مواطن القوة وو�ضع الأولويات
.3ت�صميم و�إن�شاء امل�سار
.4التمكني وحت�سني الأداء.
اجلانبان املرتبطان يف هذه اخلطوات هما:
.1اكت�شاف وحتديد الغر�ض
 1.1التفاعل لو�ضع اال�سرتاتيجيات
1.2التقييم للبدء.
.2ح�شد مواطن القوة وو�ضع الأولويات:
 2.1الإ�رشاك للإجناز
 2.2التحليل للتحديد
.3ت�صميم و�إن�شاء امل�سار:
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 3.1الت�شارك للتوليد
 3.2التنظيم للإجناز
.4التمكني وحت�سني الأداء:
 4.1التحول للنمو
 4.2الرتكيز لتحقيق االن�سيابية.

استخدام عجلة التأثير
�إن فهم هيكل عجلة الت�أثري ي�سهل ا�ستخدامها ،ولكي تكون كل خطوة �أ�سهل يف التطبيق فالبد من طرح
�س�ؤال رئي�سي مل�ساعدتك يف تركيز �إجراءاتك ،و�أحيانا قد جتد �أن الإجابة على الأ�سئلة الأربعة للخطوات
الأربعة تتيح لك طريقة �رسيعة لتحدد موقعك على طريق �إدارة الأداء .ولكن يف �أحيان �أخرى قد يتعني
عليك �أن جتل�س وتخطط جلانبي كل خطوة� ،أي :اجلانب املتعلق بالأ�شخا�ص واجلانب املتعلق باملهمة .وعند
�إجابتك عن هذه الأ�سئلة الأربعة �ستكت�شف تقنيات فعالة ،وتطور �أدوات مفيدة لتقوية �أدائك.
من أين تبدأ استخدام عجلة التأثير؟
ا .ابد�أ من البداية �أي باخلطوة  1ثم حترك باجتاه عقارب ال�ساعة� :إذا كنت يف م�ستهل مبادرة جديدة
�أو كنت جديدا يف املهنة �أو كنت متيل ب�سهولة للعمليات التي تتم خطوة خطوة.
�أو
ب .حدد �أين تقف حاليا يف �إدارتك للمتطوعني ،ثم حترك باجتاه عقارب ال�ساعة مارا باخلطوات
الباقية للعجلة ،و�ست�صبح قادرا على حت�سني �إدارتك من خالل مالحظة وا�ستيعاب كافة عنا�رص العجلة
وذلك تبعا لكفاءتك احلالية.
ي�ستخدم املثال العملي املدمج �ضمن تقدمي الطبقة الأوىل من عجلة الت�أثري يف تو�ضيح تطبيق
امل�صطلحات واملفاهيم .والتقدمي ذاته �سطحي وخاطف وال يق�صد منه �إال �إلقاء ال�ضوء على الإجراءات
املطلوبة
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يدور املثال حول مدير للموارد التطوعية يعمل مع �سبعة متطوعني دائمني منخرطني يف حملة
خمتلطة قائمة على و�سائط التوا�صل االجتماعي واملقابالت املبا�رشة الجتذاب متطوعني جدد �إىل املنظمة.

خطوات عجلة التأثير األربعة مع أربعة أسئلة رئيسية
تُ�ستخدم �أ�سئلة وا�ضحة وب�سيطة لرتكيز عملك با�ستخدام عجلة الت�أثري ،فكلما بد�أت خطوة اطرح
ال�س�ؤال الرئي�سي فتجد �إجابتك لدى �إمتامك لتلك اخلطوة .ويف (ال�شكل  )2 - 13متت حماذاة الأ�سئلة
الأربعة مع اخلطوات الأربع .وباتباع اجلدول وعجلة الت�أثري ب�أ�سئلتها الأربعة (ال�شكل  )3 - 13يتم
�رشح كل خطوة ب�شكل كامل.

الخطوة األولى :اكتشف وحدد الغرض ماذا سنفعل؟
اخلطوة الأوىل بعجلة الت�أثري تقودك �إىل اكت�شف وحدد الغر�ض وطرح �س�ؤال «ماذا �سنفعل؟» يبد أ�
عملية االكت�شاف؛ لتحديد بيان وا�ضح للغر�ض اال�سرتاتيجي الذي تريد �إجنازه ويت�أتى الت�أثري الكبري من
كونك يف طليعة ت�صميم وتقدمي اخلدمات واملنتجات لتلبية االحتياجات املتغرية لعمالئك ،وكذلك
لتحقيق غايات منظمتك .اتخذ الإجراء الالزم ملا يلي:
اكت�شاف الت�أثري املهم واملرغوب لتلبية االحتياجات املتغرية لعمالئك وكذلك لتحقيق غايات
منظمتك.
التفاعل مع �أ�صحاب امل�صالح امل�س�ؤولني.
�ضع ا�سرتاتيجيات قائمة على �أفكار مبتكرة لتحقيق النجاح م�ستقب ً
ال.
حدد غر�ضك من الت�أثري وحتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية.
قيم �أداءك احلايل والتعلم املطلوب لتغيري هذا الو�ضع.
ابد�أ عملية التعلم واالبتكار لعمل الت�أثري املرغوب وحتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية.
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ال�شكل � :2-13أربعة �أ�سئلة رئي�سية للخطوات الأربع خلطوات عجلة الت�أثري الأربعة
�أربعة �أ�سئلة رئي�سية للخطوات الأربع

اخلطوات الأربع لعجلة الت�أثري

ماذا �سنفعل؟

اكت�شف وحدد الغر�ض

من �سيلبي احلاجات؟

اح�شد مواطن القوة و�ضع الأولويات

كيف �سنعمل؟

�صمم وقم ب�إن�شاء امل�سار

ملاذا �سننمو؟

قم بالتمكني وح�سن الأداء

ال�شكل  :3-13الأ�سئلة الأربعة لعجلة الت�أثري

امل�صدر :ر�سالة دكتوراه مقدمة من جويل �آن كرو�س ب�إذن من الباحثة (.)Julie Ann Cross, PhD, 2010
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اخلطوة الأوىل

اكت�شف وحدد الغر�ض :ماذا �سنفعل؟

مثال

اكت�شف

الت�أثري املهم املرغوب لتلبية احتياجات
العمالء وحتقيق غايات املنظمة

الت�أثري املهم املرغوب لتلبية غايات املنظمة فيما يتعلق
باحتياجات اال�ستقطاب

تفاعل

مع �أ�صحاب
امل�صلحة امل�س�ؤولني

مع املديرين القائمني وكبار املوظفني التنفيذيني ورمبا مع
جمل�س الإدارة حول احتياجات ا�ستقطاب املتطوعني على
مدى العامني القادمني

�ضع
ا�سرتاتيجية

مع �أفكار مبتكرة ل�ضمان النجاح
يف امل�ستقبل

مع املتطوعني الدائمني لإيجاد طرق ال�ستقطاب املتطوعني
اجلدد واالحتفاظ بهم با�ستخدام احلمالت القائمة على
و�سائط التوا�صل االجتماعي واللقاءات املبا�رشة (وجها
لوجه)

حدد

غر�ضك من الت�أثري وحتقيق الر�ؤية
امل�ستقبلية

من هم املتطوعون اجلدد املطلوبون باملعايري الت�شغيلية
احلالية لتحقيق ر�سالة ور�ؤية املنظمة

قيم

الأداء احلايل والتعلم املطلوب لعمل
هذا التغيري

الو�صول احلايل �إىل حمالت اال�ستقطاب القائمة على
و�سائط التوا�صل االجتماعي واللقاءات املبا�رشة
(وجها لوجه)

ابد�أ

التعلم واالبتكار لإجناز الت�أثري املرغوب
وحتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية

التعلم ملعرفة �أي احلمالت القائمة على و�سائط التوا�صل
االجتماعي واللقاءات املبا�رشة (وجها لوجه) �أكرث فعالية
يف ا�ستقطاب املتطوعني اجلدد
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الخطوة الثانية :حاذي مواطن القوة وضع األولويات من سيلبي االحتياجات؟
اخلطوة الثانية يف عجلة الت�أثري تقودك �إىل حماذاة مواطن القوة وو�ضع الأولويات وطرح �س�ؤال «من
�سيلبي االحتياجات؟» يو�صل الغر�ض الذي حددته �إىل �أ�شخا�ص وبيئة منظمتك وفريقك �أو جمموعتك.
ويت�أتى الت�أثري املهم من خالل حماذاة مواطن قوتك ومواردك لو�ضع الأولوية الق�صوى لتحقيق غر�ضك.
قد تكون لديك بالفعل مواطن القوة واملوارد التي حتتاجها لتحقيق غر�ضك� ،أو قد تكون بحاجة لإيجاد
موارد جديدة �أو تطوير مواطن قوة متطوعيك .وقد يكون نظام �إدارة املوارد التطوعية مفيدا جدا يف
�إجراء هذا التقييم ملتطوعيك.
اتخذ الإجراءات لتحقيق التايل:
حماذاة مواطن قوتك وقوة منظمتك وفريقك/جمموعتك لو�ضع الأولوية لقيادة هذه املبادرة.
تفعيل مواطن قوة وتنوع وقيم الأفراد واملنظمة والفريق/املجموعة.
حقق النفوذ العالئقي من خالل التقدمي الوا�ضح لال�سرتاتيجية التي حددتها يف اخلطوة الأوىل والتي
بد�أت تنفيذها مع متطوعيك.
�ضع �أولوية م�ستوحاة من ثقافة وبيئة منظمتك بينما تعرتف وتعتمد على القيمة املتولدة عن عمل كل
متطوع.
حتليل البيانات املتاحة لك من الأداء ال�سابق يف املجال الذي �ستبد أ� �إحداث التغيري فيه ،بحيث تنظر
�أعلى و�أ�سفل م�ستوى م�س�ؤوليتك لتكت�سب منظورا �سليما وتتعرف على الثغرات يف الأداء.
حدد القيمة التي �ستتولد عن العمل املراد �إجنازه واملوارد املطلوبة مع احلر�ص على حتديد ال�شخ�ص
الذي �سيتاح له الو�صول لتلك املوارد وراقب امل�ؤ�رشات الدالة على انخراطهم معك يف جهود التغيري.
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اخلطوة الثانية

التوفيق بني نقاط القوة وحتديد الأولويات:
من الذي �سيلبي االحتياجات؟

مثال

حماذاة
مواطن القوة

مل�ؤ�س�ستك �أو جمموعتك �أو فريقك لتحديد الأولوية
لقيادة هذه املبادرة

حتدث مع املتطوعني احلاليني حول الفوائد
التي تلقوها ،والقيمة التي تقدمها املنظمة
ملجتمعهم ،وما الذي ميكن �أن يفعله مدير
املوارد التطوعية واملتطوعون جلذب
متطوعني جدد

االنخراط

ملواطن القوة للفرد واجلماعة والفريق والقوى
التنظيمية والتنوع والقيم.

حث اجلميع على التحدث عما ي�ضيفونه
للمتطوعني

�إجناز

الت�أثري العالئقي من خالل الر�سالة الوا�ضحة
لال�سرتاتيجية املهمة التي حددتها يف خطوة حتديد
الهدف ،وكيف �ستبد أ� مع املتطوعني؟

مع املتطوعني واملوظفني لإيجاد �أف�ضل
ال�سبل لإتاحة الفُر�ص للمتطوعني اجلدد
املحتملني وب�شكل فعال

و�ضع
الأولويات

يتمثل هدفك يف الت�أثري وحتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية

اطلب من املتطوعني احلاليني امل�شاركة
يف عمليات التوظيف

حتليل

البيانات املتاحة لديك من الأداء ال�سابق يف املنطقة
التي �ستبد أ� فيها التغيري� ،أي� :أنه يتعني عليك النظر
�إىل م�ستوى امل�س�ؤوليات الأعلى والأدنى من م�ستوى
م�س�ؤوليتك لتكوين وجهة نظرك والتعرف على
فجوات الأداء

من الذي �سي�شارك ب�شكل �أكرث فاعلية
يف جهود التوظيف عرب و�سائل التوا�صل
االجتماعي �أو وج ًها لوجه

حتديد

ما هي القيمة التي �ستحققها نتيجة للعمل الذي يتعني
�إجنازه؟ وما هي املوارد اجلديدة الالزمة؟ ت�أكد من
التوا�صل مع ال�شخ�ص الذي �سيتمكن من الو�صول
�إىل هذه املوارد ،وراقب الإ�شارات التي ت�شري �إىل
م�شاركتهم معك يف ت�أثري التغيري.

تعلم كيفية العثور على احلمالت ،عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي �أو وج ًها لوجه،
التي �ستكون �أكرث فاعلية يف تعيني متطوعني
جدد
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الخطوة الثالثة :صمم وأنشئ المسار كيف سنعمل؟
اخلطوة الثالثة يف عجلة الت�أثري :ت�أخذ الغر�ض الذي حددته وت َف ّعل الأولوية التي �أوليتها جلمع الفريق
�أو املجموعة التي �ستعمل على ت�صميم و�إن�شاء امل�سار .طرح �س�ؤال «كيف �سنعمل؟» ي�أخذ الغر�ض
الذي حددته وي َف ّعل مواطن قوة وموارد الأ�شخا�ص وبيئة منظمتك �أو جمموعتك/فريقك ويبد أ� جهدا
ت�شاركيا لتحويل التغيري املرغوب �إىل واقع حم�سو�س .يتم حتقيق الت�أثري املهم نتيجة خطط العمل اخلالقة
التي ت�شمل معايري قائمة على الأداء .ويتنا�سب م�ستوى التعاون ومدة و�ضع اخلطط واملعايري طرديا مع
نطاق ومدى تعقيد التغيري الذي ت�سعى لإحداثه ولكن �سواء كان التغيري وا�سعا �أو حمدودا ف�سينطوي ذلك
على ا�ستخدام موارد مما ي�ستلزم تنظيما �صارما وي�شمل امل�ساءلة و�ضمان احل�صول على الفائدة الق�صوى
من تلك املوارد
اتخذ الإجراءات لتحقيق التايل:
ت�صميم م�سار التغيري الذي يحقق غر�ضك با�ستخدام مواطن القوة واملوارد بناء على الأولويات
املو�ضوعة.
التعاون مع الأفراد واملجموعات والفرق با�ستخدام ال�سلطة الر�سمية �أو النفوذ العالئقي على كافة
امل�ستويات املتاحة لك.
توليد الثقة وال�رصاحة املتبادلة من خالل التوا�صل املفتوح واحلوافز املنا�سبة بحيث ميكنكم معا و�ضع
خطط عمل وعمليات وهياكل خالقة.
�إن�شاء امل�سار ب�شكل فعال يدمج التعاون اخلالق واملبادرة بو�ضع قواعد التنفيذ املنظم.
تنظيم املوارد املالية والذهنية ودمج التكنولوجيا حيثما يكون ذلك مفيدا لتو�سعة نطاق الفوائد الناجتة
عن التغيري.
�إجناز التغيري امل�ستهدف من خالل ال�سري على م�سار خطط عملك حتى ت�صل �إىل معايريك.
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اخلطوة
الثالثة

ت�صميم و�إن�شاء امل�سار :كيف �سنعمل؟

املثال

�صمم

م�سار التغيري لإجناز غر�ضك با�ستخدام موا�ضع القوة
واملوارد وفقا لأولوياتك

خطة ا�ستقطاب املتطوعني القائمة
على و�سائط التوا�صل االجتماعي �أو
املقابالت املبا�رشة

تعاون

مع الأفراد واملجموعات والفرق با�ستخدام ال�سلطة الر�سمية �أو
النفوذ العالئقي على كل امل�ستويات املتاحة لك

مع املتطوعني واملوظفني
لت�صميم اخلطة

حقق

الثقة وال�رصاحة املتبادلة من خالل التوا�صل املفتوح
واحلوافز املنا�سبة بحيث ميكنكم معا �إن�شاء خطط عمل
وعمليات وهياكل واقعية

خطة ا�ستقطاب مع خطط عمل حمددة

�أن�شيء

امل�سار ب�شكل فعال يدمج التعاون اخلالق واملبادرة
بو�ضع قواعد التنفيذ املنظم

املعايري على م�سار �إمتام جهود
احلملة الأولية

نظم

املوارد املالية والذهنية ودمج التكنولوجيا حيثما يكون ذلك
مفيدا لتو�سعة نطاق الفوائد الناجتة عن التغيري

املوارد املالية والذهنية
الالزمة للحملة

�أجنز

التغيري امل�ستهدف من خالل ال�سري على م�سار خطط عملك
حتى ت�صل �إىل معايريك

ا�ستقطاب املتطوعني من خالل �سن
اخلطط والو�صول للمعايري
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الخطوة الرابعةِّ :
مكن وحسن األداء لماذا سننمو؟
تبد أ� اخلطوة الرابعة يف عجلة الت�أثري عند �إجرائك للتغيري ال َّأويل ،فقد بد�أت و�أمامك غر�ض وا�ضح
وجمعت املوارد ومواطن القوة الفردية الالزمة جلعل التغيري �أولوية حقيقية وتعاونت مع موظفيك
ومتطوعيك الجتياز جتربة التغيري الأوىل .والآن و�صلت �إىل اللحظة احلا�سمة� ،إذ البد �أن ي�صبح التغيري
جزءاً من العمل اجلاري القيام به� .سيحدث النمو احلقيقي عندما يقوم كل فرد بجعل التغيري جزءاً من
ن�سيج املنظمة .ومن خالل �إدارتك لعملية التغيري فقد قمت بتمكني الأفراد من حت�سني �أدائهم و�إحداث
ذلك التغيري ،وميكنك التمكني وحت�سني الأداء من خالل طرح �س�ؤال «ملاذا �سننمو؟» .يبد�أ الت�أثري املهم
يف هذه اخلطوة باالحتفال بنجاح �أدائكم الأول معا! و�سيت�أتى تو�سيع نطاق النتائج من خالل مواجهة
امل�شاكل و�إدماج احللول وتقييم فر�ص زيادة ان�سيابية الأداء نحو حتقيق الغر�ض الأ�سا�سي وهو احل�صول
على �أف�ضل النتائج من خالل القيمة املتولدة من التحول الذي �أجريته يف الأداء.
اتخذ الإجراءات لتحقيق التايل:
متكني الأداء من خالل االحتفال بنتائج التغيري و�إدارتها بطريقة تر�سخ تلك النتائج الأف�ضل يف منظمتك
حتويل الأداء من خالل النمو على كل م�ستوى والإدارة الفعالة للأفراد للتعرف على العوامل احلا�سمة
للنجاح والتو�سع فيها
تنمية الأداء املمتاز من خالل �إدماج التغيري مع الدعم واالحرتام لكل امل�ساهمني
حت�سني الأداء من خالل تقييم البيانات واملعايري والتغذية العك�سية ملواجهة امل�شاكل البالغة الأهمية
تركيز التقييم على الفعالية وامل�شاكل وفر�ص التح�سن
زيادة ان�سيابية الأداء من القرارات احلا�سمة التي تقوت من خالل عمليات حت�سني التفكري والأداء
بالنظام.
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اخلطوة
الرابعة

ّ
وح�سن الأداء :ملاذا؟
مكن ّ

املثال

مكن

الأداء من خالل االحتفال بنتائج التغيري و�إدارتها بطريقة
تر�سخ تلك النتائج الأف�ضل يف منظمتك

املتطوعني اجلدد من االنخراط
باالحتفال مع املتطوعني احلاليني
باحلملة الناجحة

حول

الأداء من خالل النمو على كل م�ستوى والإدارة الفعالة للأفراد
للتعرف على العوامل احلا�سمة للنجاح والتو�سع فيها

املتطوعني لإدماج املتطوعني اجلدد
يف عمل املنظمة ولال�ستمرار يف
اجتذاب املزيد من املتطوعني

مني

الأداء املمتاز من خالل �إدماج التغيري مع
الدعم واالحرتام لكل امل�ساهمني

مع ات�ساع
نفوذ املتطوعني اجلدد

ح�سن

الأداء من خالل تقييم البيانات واملعايري والتغذية العك�سية
ملواجهة امل�شاكل البالغة الأهمية

الأداء يف عملية اال�ستقطاب من خالل
تقييم خطط العمل واملعايري القيا�سية
مع التغذية العك�سية من املتطوعني

ركز

التقييم على الفعالية وامل�شاكل
وفر�ص التح�سن

التقييم على امل�شكالت
وفر�ص التح�سن

ي�س

ان�سيابية الأداء من القرارات احلا�سمة التي تقوت من خالل
عمليات حت�سني التفكري والأداء بالنظام

عملية ا�ستقطاب
املتطوعني للمنظمة

وجها العملة في كل خطوة
لكل من خطوات عجلة الت�أثري الأربعة وجهان مهمان �أحدهما :وجه عالئقي �أو متوجه للأفراد ووجه
وظيفي �أو متوجه للمهام .وقد �أظهرت الأبحاث كيف تنطوي الإدارة على ذلك التناق�ض الأ�سا�سي ،وهو
التعامل مع الأ�شخا�ص و�إمتام املهام ،وهوما ينطوي على جمموعتني خمتلفتني من الكفايات ،كما تتطلب
�سلوكيات ومهارات بالغة االختالف ( .)Cross, 2010ف�أنت كمدير للموارد التطوعية �ستكلف
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�أ�شخا�صا ب�إجناز مهام دون وجود حافز خارجي متمثل يف �أجر مايل ،وهو ما يجعل �إدارة الأ�شخا�ص
املعنيني �أكرث �أهمية؛ لأن ه�ؤالء الأ�شخا�ص يحتاجون لنوع خمتلف من التحفيز لال�ستمرار يف التطوع
بوقتهم ومهاراتهم .فالعمل مع الأ�شخا�ص من الوجه العالئقي لهذه العملة ينطوي على �إن�شاء رابطة
�شخ�صية هي بطبيعتها �أكرث عقالنية وعاطفية و�إلهاما .ومثال على ذلك� :أن ثقة املدير باملتطوع رغم
�أهميتها البالغة يف التحفيز �إال �أنه ي�صعب جدا حتديدها �أو قيا�سها .فالثقة تعتمد على الغريزة والعاطفة
والفهم وح�سن التوا�صل ،وجميعها �أمور لي�س من ال�سهل قيا�سها �أو حتديدها كميا ،ومع ذلك ف�أي
عالقة جيدة البد �أن تنطوي على م�ستوى من م�ستويات الثقة .فاملتطوعون يف منظمتك بحاجة لالرتباط
ال�شخ�صي ب�شخ�ص ما وهذا ال�شخ�ص عادة ما يكون مديرا �أو متطوعا �آخر .ويف كل خطوة من خطوات
عجلة الت�أثري يتم تناول الوجه العالئقي من العملة �أوال.
وعلى الوجه الآخر من هذه العملة توجد املهام ،وهي عادة �أ�سهل من حيث قابلية التحديد والقيا�س
من الوجه العالئقي .فاملهام التي يكلف بها املتطوعون غالبا ما يتم تقييمها ويحدد لإمتامها �إطار زمني
معني وقد تكون املهام �سهلة كجرد املخزون من كرات البي�سبول� ،أو معقدة ك�سحب عينة دم .كما �أن
الكفاءة يف �أداء املهام املختلفة تتطلب مهارات ومعارف خمتلفة ومتخ�ص�صة يف املهمة املطلوب �أدائها.
ويف هذا ال�صدد ف�إن نظام �إدارة كفاية املوارد التطوعية ي�سهل اختيار املتطوع الذي ميتلك الكفاءة
املطلوبة لأداء املهمة.
وهكذا يجتمع وجها العملة �أي :الوجه املتوجه للأ�شخا�ص والوجه املتوجه للمهام من �إدارة الأداء
يف عجلة الت�أثري .فاجلانب العالئقي �أو املتوجه للأ�شخا�ص هو اجلانب الأول لكل خطوة وي�شار �إليه
باحلروف املائلة� ،أما اجلانب الوظيفي �أو املتوجه للمهام فهو اجلانب الثاين ،وي�شار �إليه بحروف اخلط
الروماين (�أنظر ال�شكل  .)1 - 13وغالبا ما يتمثل التحدي الذي يواجه �إدارة الأداء يف املوازنة بني هذين
اجلانبني من العملة� :أي احلفاظ على �شعور الأ�شخا�ص بال�سعادة وااللتزام فيما يلبون غايات املنظمة يف
�إطار موارد مالية وزمنية حمدودة .وقد �أ�شار �أحد اخلرباء �إىل هذا االرتباط كما يلي:
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«االنف�صام الذي نفرت�ض وجوده فيما بني اجلانب العاطفي والعقالين لي�س له وجود يف الواقع.
فاحلاجة �إىل العالقات لتحفيز الأداء الفعال للعمليات وحتقيق الأهداف� ،أمران مرتبطان يف الواقع .وقد
يبدو من قبيل التناق�ض �أن طول املدة التي ي�ستغرقها بناء العالقات يتنا�سب عك�سيا مع الفعالية يف حتقيق
الأهداف .ولكن هذا لي�س �صحيحا� :إنه الأمران مع ًا!»
فعرب مرورك مرة �أخرى على خطوات عجلة الت�أثري الأربع ف�أنت ت�ضمنها اجلانب املتعلق بالأ�شخا�ص
واجلانب املتعلق باملهام ،وتو�سع نطاق �إدارة الأداء بحيث ي�شمل كليهما فعليا .ومن �أجل م�ساعدتك
يف فهم ذلك وتطبيقه عمليا �أوردنا قائمة بالأدوات والتقنيات املقرتحة املفيدة يف هذا الق�سم .وهذه
الأدوات والتقنيات ت�ستخدم يف تن�سيق �أن�شطة الفرد مع �أن�شطة املجموعة/الفريق داخل املنظمة .وب�صفة
عامة �ستجد �أن التقنيات على امل�ستوى الفردي ترجح �أن�شطة لتطبقها ب�شكل �شخ�صي �أو لت�ستخدمها
بالتوازي مع املتطوع الفرد �أو مع مدير �آخر� .أما التقنيات على م�ستوى املجموعة/الفريق فرتجح �أن�شطة
لال�ستخدام عند عملك مع املجموعة/الفريق الواقع حتت �إدارتك املبا�رشة� .أما التقنيات على م�ستوى
املنظمة فرتجح �أن�شطة ميكن القيام بها من قبل قائد املنظمة �أو بوا�سطة مديرين �آخرين ال بوا�سطتك ،ومع
ذلك ف�ستوجهك تلك الأن�شطة للعمل ب�شكل فعال داخل املنظمة ككل ،علما ب�أن الأدوات والتقنيات
املقرتحة تو�ضح ما هو ممكن ولكن دون ا�ستفا�ضة .و�أي�ضا فقد تركت التو�صيفات والتف�سريات املتعلقة
بكيفية ا�ستخدامها للمتابعة ال�شخ�صية من قبلك.
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الخطوة األولى :اكتشف وحدد الغرض
الجانب المتعلق باألشخاص :التفاعل لوضع االستراتيجية:
ماهي الفرص الجديدة التي يمكننا إيجادها إلفادة عمالئنا؟
ابد�أ باجلانب املتعلق بالأ�شخا�ص للخطوة الأوىل :اكت�شف وحدد الغر�ض .ماهي الفر�ص التي
�ستكت�شفها مع جمموعتك/فريقك لتعزيز وتو�سعة نطاق امل�ساهمات التي تقدمونها؟ ففي هذا البعد
العالئقي يتعني عليك �أنت وجمموعتك/فريقك القيام معا بعملية الع�صف الذهني واكت�شاف الأفكار
املبتكرة و�صياغة ا�سرتاتيجية م�ؤثرة لتحديد وتنفيذ غر�ضك ال�ساعي لتو�سعة نطاق الفوائد املقدمة
لأولئك اللذين تخدمهم منظمتك.
ووفقا لتف�سري �أحد املديرين ف�إن «عليك �أن ت�أتي بالقيادات الإدارية هناك وت�ساعدهم على خلق
�إح�سا�س باالجتاه والهدف» .فالتقليل من الإبهام والغمو�ض يعزز القرارات وي�ضمن جودتها ،ولكن
غالبا ما تتخذ القرارات يف جو ت�سوده روح اال�ستعجال بدال من �أن ت�سوده روح الو�ضوح واحلما�سة.
ولذلك فاللجوء �إىل جل�سة مكثفة للع�صف الذهني ميكن �أن ت�ستخرج من اجلميع العديد من الأفكار
املبتكرة وت�رشك اجلميع يف النمو والتح�سن.
األدوات المقترحة للتفاعل لوضع االستراتيجية:
بيانات ر�ؤية ور�سالة املنظمة
بيان قيم املنظمة
الأهداف الق�صرية املدى والطويلة املدى املكلف بها من قبل املنظمة
تقرير تقييم االحتياجات
ا�ستمارة املتطوع :ماذا تريد من انخراطك التطوعي؟
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التقنيات المقترحة للتفاعل لوضع االستراتيجية
المستوى الفردي:
اطرح �أ�سئلة موجهة:
اح�صل على �صورة وا�ضحة عن النواجت بالن�سبة للمنظمة واملجموعة/الفرقة من خالل اال�ستف�سار من
�أفراد املجموعة/الفريق واملديرين عن �أي �أمر غري وا�ضح بالن�سبة لك
ادر�س املهام التي يجب القيام بها ومن �سينخرط يف العمل معك؟
اطلب الدعم حيثما احتجته
ناق�ش القرارات املهمة
حتدث عن الأهداف واملعايري مع املتطوعني املنخرطني يف فريق العمل
ا�ستمع �إىل �آرائهم حتى ميكن اكت�شاف مواطن قوتهم واحتياجاتهم
تعرف على نقاط التغري املحتملة �أثناء ا�ستمرار العملية
اكت�شف الغر�ض الفردي
حدد غر�ضك داخل املنظمة و�ضمن جمموعة املتطوعني بحيث ميكنك تن�سيق جهودك
حتمل م�س�ؤولية �إ�سهاماتك
اكتب ما تنوي القيام به من عمل مبا يف ذلك العملية املتوقعة للو�صول �إىل �أهدافك
على مستوى المجموعة/الفريق
اخلق روح الت�آزر فيما بني �أفراد املجموعة/الفريق
التقي باملتطوعني لتقدمي اال�سرتاتيجية املختارة والنواجت املرغوبة
�أجب على الأ�سئلة وا�ستمع لآراء كافة �أفراد الفريق/املجموعة
اطلب االلتزام من الأفراد بامل�ساهمة يف العملية التي يقوم بها الفريق/املجموعة
ناق�ش الهيكل الر�سمي والثقافة وال�شبكات غري الر�سمية
اقدح ذهنك حول ما يتطلبه الو�صول للنواجت املرغوبة والأهداف التي يحتاجها �أفراد املجموعة/
الفريق
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ابحث الطرق املختلفة لهيكلة العملية بناء على اقرتاحات املتطوعني والطرق التي حققت جناحا يف
املا�ضي
اخرت عملية جماعية تو�صل �إىل الأهداف املو�ضوعة من قبل املجموعة/الفريق
اكتشف غرض المجموعة/الفريق
اكتب غر�ض الفريق/املجموعة مع الأهداف املو�ضوعة للو�صول �إىل غر�ض املنظمة
اربط معايري التقييم بالعملية والأهداف
اطلب االلتزام من قبل �أفراد املجموعة/الفريق بامل�ساهمة يف حتقيق الغر�ض واالنخراط يف عملية
التغيري
على مستوى المنظمة
حدد استراتيجية المنظمة:
ابد أ� مبراجعة بيانات القيم والر�ؤية والر�سالة اخلا�صة بك بحيث تتكون لديك �صورة �شاملة للموقف
اربط بني الأداء احلايل وبني تلك البيانات الختيار �أهم الفر�ص للنمو والتح�سن
ابدا من احلالة الراهنة ومن ثم اخرت ا�سرتاتيجية تنمية الأداء
ضع رؤية مستقبلية:
تفاعل مع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني لبناء التزام كامل باال�سرتاتيجية
ا�ستخرج من التفاعل �صورة وا�ضحة لنواجت الأداء املرغوبة
�أدمج �إجراءات للتقييم لإبقاء اجلميع على امل�سار ال�صحيح ومل�ساعدتك يف �إدارة العملية
ضع غرضا مؤسسيا:
حدد غر�ضك يف �ضوء �إدارة الأداء احلالية
احر�ص على التعبري عن الإلهام الذي ت�ستمده من قيمك ور�ؤيتك ور�سالتك بحيث يرى املتطوعون
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�إىل �أين �ستقودهم ا�سرتاتيجيتك؟
نظم قادة املجموعة/الفريق واملديرين للتفاعل مع املتطوعني و�إي�صال قيمة النواجت املرغوبة �إليهم.
الجانب المتعلق بالمهمة :التقييم للبدء:
ماذا ميكننا تعلمه من الأداء ال�سابق و�أي موارد جديدة ميكننا الو�صول �إليها؟
�أنت تتعامل هنا مع اجلانب املتعلق باملهمة من اخلطوة الأوىل :اكت�شف وحدد الغر�ض ،وعندما يتيح
الع�صف الذهني فر�صا جديدة فعليك �أن ت�ستذكر ما حدث يف املا�ضي حتى ت�ستفيد منها يف احلا�رض
وامل�ستقبل ،ولذلك ففي هذا البعد الوظيفي �ستقوم بتقييم ما قمت به �أنت ومديروك ومتطوعوك يف هذا
املجال �سابقا و�ستبحث �أي�ضا كيف ميكن تو�سيع نطاق معارفك ومهاراتك لتحقيق هذا الغر�ض .ويف
هذا ال�صدد ف�إن الع�صف الذهني قد ينتج �أفكارا رائعة ،و�أحيانا تكون الأفكار الناجتة عنه خيالية �أ�شبه
بق�صور تُبنى يف الهواء .ولذلك فتقييم ما تعرفه بالفعل وما يجب �أن تتعلمه هو �أ�شبه بو�ضع الأ�سا�س املتني
حتت تلك الق�صور املبنية يف الهواء.
وحتى نبد أ� يف حتقيق غر�ض جديد فقد يكون من ال�رضوري �إجراء العديد من التقييمات املختلفة.
والبد كذلك من اكت�شاف توفر املعلومات الالزمة لأداء العمل ،و�أي�ضا فالبد من توفر املوارد وتخ�صي�صها
للعمل املختار ،والبد كذلك �أن تكون لدى الأفراد الرغبة والقدرة على تعلم كل ما هو �رضوري لأداء
العمل .وهنا البد من تقييم اختالف م�ستويات املخاطر واملكاف�آت مع االنتقال من امل�ستوى ال�شخ�صي
�إىل م�ستوى الفريق/املجموعة �إىل م�ستوى املنظمة ،وذلك «ب�إعمال العقل يف البحث عن احلقائق
وحتليلها وحتديد �إمكانية قيا�سها كميا من عدمه» ،وذلك وفقا لتف�سري �أحد املديرين .ويف هذا ال�سياق
من التعلم والتكيف ين�ش�أ االبتكار .وهنا يعلق مدير �آخر قائال« :لقد كنت حمظوظا لأنني حتى يف عامل
البنوك التقليدي اململ وجدت منظمات ومديرين  -ب�صفة خا�صة -م�ستعدين لإعطائي حرية وا�سعة يف
التفكري ،ومن ثم جتربة الأفكار املبتكرة؛ لأنك �إن مل تبتكر وتتكيف ف�ستكون كالدينا�صور ثم متوت».
وميكن �أن يكون االبتكار عملية فو�ضوية نوعا ما ،و�أ�شبه ب�إبداع حتفة فنية .فهي عملية �صعبة ولكنها
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قد تنتج �أفكارا جديدة وقيمة .ومن املهم تقييم هذه الأفكار ملعرفة مدى الإمكانية الفعلية للعمل بنواجتها.
وعندما تكت�شف وحتدد غر�ضك تكون جاهزا لتفعيل مواطن قوتك لتحقيق ذلك الغر�ض!
األدوات المقترحة للتقييم للبدء:
الأهداف طويلة املدى والق�صرية املدى املكلف ب�أدائها من قبل املنظمة
تقييم االحتياجات
البيانات املالية
نظام �إدارة �أداء كفاية املوارد التطوعية
امللفات التعريفية لوظائف �أفراد الفريق/املجموعة
الهيكل التنظيمي.
التقنيات المقترحة للتقييم للبدء:
امل�ستوى الفردي:
حدد املخاطر ونقاط عدم اليقني:
ف�رس الإح�صائيات املتعلقة مبو�ضوعك با�ستخدام النماذج والتحليل اال�سرتاتيجي مبا يف ذلك مواطن
قوة وق�صور التقنيات
قيم الأداء احلايل:
ا�ستخدم البيانات املحا�سبية والأدلة غري املح�سو�سة التخاذ القرارات اال�سرتاتيجية وو�ضع اخلطط
امل�ستقبلية
ابد�أ باتخاذ القرارات اجليدة لتحديد الغر�ض الفردي:
ا�ستخدم عمليات التخطيط الختيار القرارات التي �ستتخذ ولال�ستدالل ال�صحيح من البيانات
وللو�صول �إىل قرارات مبنية على �أ�س�س �صحيحة.
م�ستوى املجموعة/الفريق:
قم ب�إدارة ديناميكيات املجموعة/الفرقة
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افهم االحتياجات الفردية وتعرف على امل�ساهمات املرغوبة وكذلك على العالقات القائمة بني �أفراد
املجموعة/الفريق خارج املنظمة
حدد كيفية قيام املجموعة/الفريق بتقييم وحل امل�شاكل
ناق�ش �أدوار وم�س�ؤوليات وعالقات املجموعة/الفريق وم�ساهماتها يف حل امل�شاكل
حدد غر�ض املجوعة/الفريق
احرتم الأدوار والعالقات الرئي�سية يف احلوكمة واتخاذ القرارات باملنظمة عند و�ضع غر�ض املجموعة/
الفريق.
م�ستوى املنظمة:
�ضع خطة تطوير ا�سرتاتيجية:
اجمع التوقيت واملوارد املتاحة والتكنولوجيات اجلديدة واملتطوعني �ضمن ا�سرتاتيجية �شاملة موحدة
خ�ص�ص املوارد لتعظيم القيمة التنظيمية:
وجه املوارد باجتاه زيادة قيمة املنظمة بالن�سبة لكل من املجتمع الذي تخدمه من جهة ولأ�صحاب
امل�صلحة واملتطوعني من جهة �أخرى.
حدد غر�ض املنظمة:
اطرح غر�ضا وا�ضحا يدفع املنظمة �إىل الأمام ويو�سع نطاق م�ساهماتها.
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الخطوة الثانية :حاذي مواطن القوة وضع األولويات

الجانب المتعلق باألشخاصَ :فعّل لإلنجاز
من لديه مواطن القوة التي نحتاج لتفعيلها في سبيل إنجاز غرضنا؟
هذا هو اجلانب املتعلق بالأ�شخا�ص يف اخلطوة الثانية :حاذي مواطن القوة و�ضع الأولويات.
وال�س�ؤال هو مواطن قوة من هي التي �ست�سهم يف �إجناز الغر�ض الذي و�ضعته؟ ويف هذا اجلانب العالئقي
يتعني عليك التفكر يف مواطن القوة لديك ،ثم مواطن القوة لدى مديريك ومتطوعيك .وقد حتتاج
لت�شكيل فريق /جمموعة جديدة؛ لتكون هي طليعة ذلك املجهود وكذلك �سيتعني عليك التحدث
مع املتطوعني الذين ميكنهم تقدمي م�ساهمة مهمة للبدء يف �إ�رشاكهم يف ذلك املجهود ولال�ستماع �إىل
وجهات نظرهم فيما يتعلق مبا �ستقوم به.
وقد شرح أحد المديرين أهمية استغالل مواطن قوتك كما يلي:
«�أعتقد �أنه من املهم �أن ت�صل لأق�صى درجة ممكنة من الوعي بقدراتك ،بحيث ميكنك �أن تدرك
�أن هناك يف مكتبك من هو �أف�ضل منك يف جمال حمدد ،وبالتايل فالبد من تكليفه بالرتكيز على ذلك
املجال لتح�سني الفريق انطالقا من �إدراكك �أنه ال �أحد ميتاز يف جميع تلك املجاالت .ولذلك فعليك
كقائد للفريق �أن تكون قادرا بالفعل على تقييم ما لديك من �إمكانيات �سواء على ال�صعيد ال�شخ�صي �أو
اجلماعي ،ثم تخ�ص�صها بفعالية ومن ثم تقوم الإدارة بدورها يف �إجناز ن�صيبها من املهمة».
و�سيتعني عليك �أي�ضا تخ�صي�ص بع�ض الوقت مبا يتنا�سب مع حجم التغيري الذي تريد عمله للتعرف
على القيم التي تتبناها يف هذه اال�سرتاتيجية من خالل الإجابة على الأ�سئلة التالية :ملاذا هي مهمة لك؟
وما قيمتها لديك؟ واحر�ص على تنويع القيم بناء على املحادثات التي جتريها مع املتطوعني بحيث يدرك
الآخرون �أنك ت�ستمع لآرائهم وتقدر م�ساهماتهم .وكذلك فعندما تبني للآخرين القيمة التي توليها
لهذه اخلطوة اال�سرتاتيجية ف�سيكون ذلك �إلهاما لهم للم�ساهمة.
و�إذا كنت ت�شعر ب�صعوبة يف التعبري عن القيم التي تتبناها �أو التحدث عنها مع الآخرين ف�أنت ل�ست
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الوحيد الذي قد ي�شعر بذلك .وقد يحاول البع�ض تخطي تلك املناق�شة ولكن ذلك لي�س الت�رصف
ال�صحيح .فغالبا ما يكون حتفيز املتطوعني مرتبطا ارتباطا وثيقا بتقديرهم لقيمة ما تقوم به املنظمة
لتجعل حياة النا�س �أف�ضل ب�شكل ملمو�س .ولذلك فالنزاهة هي �أن تعك�س �إدارتك جميع قيمك بحيث
تلهم املتطوعني وت�شعرهم باالرتباط بك ،ومن ثم تقوي قيادتك للمجموعة .ويف هذ ال�صدد علق �أحد
املديرين قائال:
«هذا �أمر �رضوري للغاية�...أي االعرتاف بالقيم .ولكن امل�شكلة �أن البع�ض ال يعرفون حتى القيم
التي يتبنونها بحيث �إنك لو طلبت منهم �أن يكتبوا قائمة بتلك القيم فلن ي�ستطيعوا؛ لأنهم مل يفكروا يف
هذا الأمر مطلقا .وهذا الأمر ينعك�س على العمل وله�ؤالء �أقول ما يلي� :إذا مل يكن موقفك فيما يتعلق
بالرب و�أقرانك من الب�رش وا�ضحا يف ذهنك ف�ستجد نف�سك واقعا يف �رصاع �سي�ؤثر عليك �سلبا �إما يف
�صورة �صعوبات يف الإدارة �أو انطفاء للحما�س �أو ارتكاب للأخطاء .وهذا �أمر ال مفر منه طاملا مل تفكر
يف هذا الأمر مليا قبل �أن تو�ضع حتت ال�ضغط».
ولذلك فتخ�صي�ص الوقت الكايف لربط قيمك ال�شخ�صية بقيم املنظمة ميكن �أن يقوي من نفوذك يف
قيادة و�إدارة الأداء.
وهناك جانب �آخر لتفعيل مواطن قوة فريقك الرئي�سي ويبد أ� بفهم كيفية عمل فريقك .ولذلك
فتقييم ال�شخ�صية وال�سلوك والقدرة على االنخراط �ضمن فريق عمل واحد �أمور مفيدة يف حتديد الأدوار
مفيد حيث يتعامل الفريق
عائد ٌ
والتعرف على قيمة كل فرد .وهكذا ف�سيكون للوقت امل�ستثمر يف ذلك ٌ
ويتخطى ب�رسعة كافة امل�شاكل املحتملة ويرتبط �أفراده بع�ضهم ببع�ض بحيث ينجزون كمجموعة �أكرث
مما ينجزون ك�أفراد!
األدوات المقترحة لالنخراط لإلنجاز:
بيان قيم املنظمة.
تقييم ال�شخ�صيات وال�سلوكيات.
ممار�سات بناء الفريق.
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ا�ستمارة املتطوع :مواطن قوتك ومعارفك ومهاراتك وقدراتك.
ا�ستمارة املتطوع :كيف حتب �أن تكاف�أ �أو تقدر؟
تقنيات مقترحة لخطوة َفعل لإلنجاز
المستوى الفردي
املوازنة فيما بني القيم واالفرتا�ضات والبيانات واملالحظات.
حدد االفرتا�ضات والقيم واملعتقدات الالزمة للتعبري الفعال عن مواطن قوتك.
اربط بني البيانات احلالية الدقيقة واملالحظات املبا�رشة بحيث ت�سهم مواطن قوتك يف �إجناز الغر�ض
املختار.
أظهر النزاهة للقيادة
�أقنع الآخرين باالن�ضمام �إليك يف �أداء الأعمال القيمة التي تقوم بها منظمتك والو�صول �إىل هذا
الغر�ض اال�سرتاتيجي من خالل ربط قيمك بقيم املنظمة.
ف ّعل مواطن القوة ك�أولوية �شخ�صية.
�أ�سهم من خالل ا�ستخدام مواطن قوتك وتوفيقها مع مواطن القوة املتنوعة التي تحُ �شد معا لإجناز
الأولوية.
مستوى المجموعة/الفرقة:
قد ب�أ�سلوب واقعي لتفعيل مواطن قوة املجموعة/الفريق.
اعتمد على مواطن القوة ال�شخ�صية وتعرف على مواطن ال�ضعف ال�شخ�صي �أثناء ك�شفك عن حقيقة
�شخ�صيتك وبنائك لعالقات ملهمة تدفع �أفراد الفريق لأعلى درجة من االلتزام و�أعلى امل�ساهمات فعالية.
قد ب�أ�سلوب واثق لتفعيل مواطن قوة املجموعة/الفريق.
ا�ستخدم املفاو�ضات القائمة على املبادئ لبناء عالقات عمل خارجية وداخلية �أكرث فعالية.
فعل العالقات يف الأولوية.
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حفز الأفراد للم�ساهمة يف �إجناز الغر�ض اال�سرتاتيجي من خالل و�ضع خطط العمل و�إطالع �أفراد
املجموعة/الفريق على التغذية العك�سية ولكن ب�أ�سلوب ح�ضاري وح�سا�س.
م�ستوى املنظمة
قد عمليات التوا�صل واالبتكار لإجناح ا�سرتاتيجية املنظمة.
ناق�ش العنا�رص التي ينطوي عليها الغر�ض اال�سرتاتيجي لإيجاد مناطق لالبتكار0.
�أدمج التنوع مع القيم
ابحث عن �أر�ضية م�شرتكة يلتقي فوقها التنوع يف �أفراد ور�سالة املنظمة وبيان قيم املنظمة وقيمك
ال�شخ�صية وقيم املتطوعني .
فعل مواطن القوة يف �أولوية املنظمة
بني �أهمية �إجناز الغر�ض من خالل حماذاة الإجراءات/الأفعال لتو�ضيح املفهوم
اجلانب املتعلق باملهمة.
من ي�ضع الأولوية املتعلقة بتغيري ال�سلوك و�/أو البيئة؟
هذا هو اجلانب املتعلق باملهمة يف اخلطوة الثانية :حاذي بني مواطن القوة و�ضع �أولوية .بعد �أن
اجتذبت متطوعيك وموظفيك �إىل عملية التغيري هذه فقد يكونون قادرين على امل�ساعدة يف جمع
املعلومات ذات ال�صلة ب�إجناح التغيري ،ومن خالل حتليل الوقت والتكاليف واملوارد الأخرى املطلوبة
مقارنة بالقيمة املتولدة ميكنك تقييم جناح هذا اال�ستثمار .ويف هذا البعد الوظيفي ميكنك حتديد �أف�ضل
طريقة لتعظيم القيمة املتولدة والتقليل للحد الأدنى من التكاليف املتكبدة ،وي�شمل التحليل �أي�ضا �إعالن
هذه القرارات املدفوعة بالبيانات بحيث ت�ضح �أولوية عمل التغيري.
�إنهاء الأولوية يف هذا الق�سم خطوة �صعبة ولكنها �أ�سا�سية وقد ي�شمل التحليل �أي�ضا �أدوات مثل:
مناذج القرارات و�إدارة املخاطر و�إدارة الأبعاد الت�شغيلية وقد �رشح ذلك �أحد املديرين بقوله:
«�إن التحدي الذي يواجهني يكمن يف حتليل البيانات مع التحلي بالقدر الكايف من الت�صميم
واالن�ضباط حتى التمكن من و�ضع الأولويات يف النهاية .والدر�س الأهم هنا هو �أن احلقائق هي
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�صديقتك التي �ست�ساعدك على تقدير الواقع ،ولكن عليك �أن تعكف على حتليلها مدة كافية حتى ت�صل
بها �إىل امل�ستوى الذي يفيدك يف و�ضع م�سار حتركك التايل».
�إن �إن�شاء خطة عمل لتن�سيق جهود املديرين واملتطوعني �ضمن عملية الإجناز �سي�سهل العمل املراد
�إجنازه ،كما �سي�سهل االعرتاف مب�ساهمات جميع املنخرطني فيه .ولذلك فالبدء بتحديد معايري التقييم
وفقا ملخطط جانت �سيمهد الطريق التخاذ �إجراءات عملية فعالة.
أدوات مقترحة لخطوة حلل لتحدد
مناذج اتخاذ القرار.
التو�صيات القانونية و�/أو الأخالقية.
تقييم املخاطر من البيانات املالية والتقارير املحا�سبية.
خطة عمل مع معايري للتقييم.
املواد الدعائية/الرتويجية.
ا�ستمارة املتطوع :خطة العمل اخلا�صة بي.
تقنيات مقترحة لخطوة حلل لتحدد
امل�ستوى الفردي
�أعلن تو�صيات عقالنية
اكتب التو�صيات ب�أ�سلوب ان�سيابي ومعرب م�ستخدما الرتاكيب اللغوية ال�سليمة وامل�صطلحات التجارية
املنا�سبة.
�أعلن القرارات املدفوعة بالبيانات
و�ضح القرارات املتخذة با�ستخدام حجج تتفق مع البيانات.
حلل لتحديد الأولوية ال�شخ�صية
حتث بلغة البيانات املالية والتقارير املحا�سبية لتحليل وتف�سري البيانات املالية داخل ال�سياقات ال�سليمة.
اجعل الأرقام تثبت حجتك.
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م�ستوى املجموعة/الفريق:
�صمم مناذج التخاذ القرار
حدد القدرات املطلوبة لتلبية الغايات.
�أن�شيء خارطة ذهنية كنموذج مرئي التخاذ القرار فيما يتعلق بهيكل التغيري املقرتح.
ا�ستخدم اخلارطة الذهنية الختيار الأفراد الأف�ضل قدرة على امل�ساهمة لع�ضوية املجموعة/الفريق.
اخرت �أفرادا قادرين على امل�ساهمة
ادر�س املعارف واملهارات والقدرات ومواطن القوة الفردية بالإ�ضافة مل�ستوى انخراط املتطوع �أو
املوظف.
اجمع �ضمن املجموعة/الفريق الأفراد الأف�ضل قدرة على �إجناز الغر�ض .
هيكل املجموعة/الفريق على �أ�سا�س الت�صميم على الو�صول �إىل الأولوية املو�ضوعة
�صمم مهام لتحفيز املتطوعني من خالل تنمية املهارات وتثمني النتائج و�/أو االنخراط يف املجموعة/
الفريق.
مستوى المنظمة:
حلل قيمة الوقت وال�سعر واجلودة والتنوع التي ينطوي عليها التنفيذ
افح�ص متطلبات التنفيذ من خالل تلك الأبعاد الت�شغيلية.
عظم مولدات القيمة الأربعة
قارن بني التكاليف والنواجت من حيث الوقت امل�ستثمر والرغبة والقدرة على اال�ستثمار يف الأ�سعار
املالية والت�شغيلية والعالئقية وم�ستوى اجلودة املتوقع �أو املتطلب و�آثار تنوع العمليات �أو النواجت.
حدد خطط العمل لتحقيق �أولوية املنظمة.
ار�سم خطة عمل ت�شتمل على معايري للتقييم لتعظيم مولدات القيمة مما ي�ؤدي لتحرك عملي لتحقيق
هذه الأولوية القوية.
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الخطوة الثالثة :صمم وأنشئ المسار
الجانب المتعلق باألشخاص :تعاون لتولد
كيف نضع خطط عمل ونصل إلى المعايير المصممة إلنجاز غرضنا؟
هذا هو اجلزء املتعلق بالأ�شخا�ص من اخلطوة الثالثة� :صمم و�أن�شئ امل�سار ويف هذا اجلانب العالئقي
�ستنتقل من التخطيط �إىل الفعل ف�ست�صمم م�سارا للتغيري لإجناز غر�ضك با�ستخدام مواردك ونقاط قوتك
املحددة الأولوية .وهذا الت�صميم هو نتاج التعاون مع الأفراد واملجموعات .والفرق با�ستخدام ال�سلطة
الر�سمية والنفوذ العالئقي على كل امل�ستويات املتاحة لك .و�ست�ؤدي الثقة وال�رصاحة املتبادلة املتولدة عن
التوا�صل املفتوح لتقوية خطط العمل والعمليات والهياكل اخلالقة با�ستخدام احلوافز املنا�سبة وكذلك
ف�ستتعاون مع املتطوعني واملديرين لإخراج ت�صميم مل�سار خم�ص�ص وفعال لإحداث التغيري.
وتذكر �أن ثقافة منظمتك قد تتطلب م�ستوى معين ًا من التخطيط والتبليغ وهو ما يجب �أن تت�ضمنه
هذه اخلطوة وقد عرب �أحد املديرين عن ذلك ب�شكل مبا�رش قائال:
«�أعتقد �أن �أ�سو�أ ما ميكن لنا �أن نفعله هو �أن ن�ضع م�سارا جامدا وك�أنه منقو�ش على احلجر .فالأمر
البالغ الأهمية هنا هو التعاون لتوليد امل�سار ولذلك ف�أنا من امل�ؤمنني ب�أن من ال�رضوري و�ضع نظام �أو
عملية على �أن تكون العملية قابلة للتطور».
وقد �شدد مدير �آخر على �أهمية �أخذ حجم املنظمة يف االعتبار عند حماولة �شق م�سار جديد .فتوليد
�أو �شق م�سار من نوع خاطئ يف هذه اخلطوة -ب�أن تكون اخلطط �ضخمة بحيث ال تكون قابلة للإجناز
با�ستخدام املوارد املتاحة -قد ي�ضعف املنظمة �صغرية احلجم.

وبالتايل فمن املهم �أن يكون الغر�ض قاب ً
ال للتحقيق من قبل املنخرطني يف العملية ،و�أن تكون
الأولويات واقعية بحيث يكون توليد�/شق امل�سار ممكنا .وكذلك فالوعي بالتوقعات ال�سلطوية التي
لديك كمدير للموارد التطوعية �أمر مهم يف عملية التعاون .فمدير املوارد التطوعية الأكرث �سلطوية قد
يعمل على ا�ستمرارية انخراط الآخرين ،ولكنه يف ذات الوقت يتوقع �أن يكون متحكما يف ت�شكيل
امل�سار .ولذلك ف�إدارة التوقعات عامل رئي�سي يف ا�ستمرارية حتفيز املتطوعني.
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أدوات مقترحة لخطوة «تعاون لتولِّد»
خمطط «جانت» لإدارة امل�رشوعات
خارطة ذهنية حللقات التغذية العك�سية
خطة ت�سويقية للرتويج للقيمة اجلديدة املتولدة للعمالء
ا�ستمارة املتطوع :التدريب على الكفاءة
تقنيات مقترحة لخطوة «تعاون لتولِّد»
المستوى الفردي:
�أدر نف�سك ب�شكل فعال:
حافظ على الوعي باالحتياجات الفردية وباالفرتا�ضات امل�سبقة لدى الأفراد وبالعادات الفردية
تفكريا وفعال وباالن�ضباط ال�شخ�صي يف ال�سلوك اليومي
تعلم ب�رسعة وتكيف �رسيعا للم�ساهمة يف اجلهود التعاونية
�أن�شيء توازنا �صحيا فيما بني العمل واحلياة من �أجل التطور ال�شخ�صي واملهني
�أدر عالقاتك ب�شكل فعال
قُد املحادثات ال�صعبة �إىل نهايات توافقية وقُد الآخرين من خالل القدوة مع االلتزام باملرونة يف بيئات
العمل ال�صعبة
ادفع الآخرين للتحرك املتوجه للأهداف
التزم الو�ضوح عند الإعالن عن القرارات املعقدة.
ا�ستخدم ر�أ�س املال االجتماعي عند العمل مع الآخرين وذلك لإجناز الأهداف الذي يكون الفرد
م�س�ؤوال عنها.
مستوى المجموعة/الفريق:
درب وعلم للو�صول �إىل التوقعات
عندما يكون الوقت حمدودا واملعلومات غري مكتملة ا�ستخدم �أ�سلوب الإن�صات الن�شط والتغذية
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العك�سية واملالحظة والتحليل للتعليم والتدريب يف املواقف غري الر�سمية.
حاذي احلوافز للأداء العايل
�أن�شيء ثقافة �صحية للفريق من خالل رعاية الإبداع والتن�سيق و�إ�صدار قرارات تتميز بالكفاءة ل�ضمان
التح�سن امل�ستمر لأداء الفريق.
قد ون�سق وتوا�صل و�أدر با�ستخدام ال�رصاحة والثقة املتبادلة
ولد ووجه الطاقات وروح االلتزام نحو الأهداف من خالل التعامل اجليد مع ال�شخ�صيات املختلفة
يف �إطار ديناميكية اجلماعة.
مستوى المنظمة:
مار�س ال�سلطة الر�سمية �أو النفوذ العالئقي
�أدمج القيم ال�شخ�صية واملجتمعية والتنظيمية لتعظيم رفاهة املجتمع طوال عملية التغيري.
طبق الأطر النظرية لتتمكن من الت�صميم الن�شط للعمليات والهياكل التنظيمية
كيف �إدارة املوارد التطوعية ب�شكل فعال لتعزيز التقدم االجتماعي داخل املنظمة وداخل املجتمع
ّ
الذي تخدمه.
طور قنوات االت�صاالت اخلارجية.
ف ٍّعل الإعالن والدعاية القائمة على املعلومات ال�سوقية والطلب ال�سوقي لتقدمي الفر�ص النا�شئة عن
عملية التغيري.
الجزء الوظيفي :التنظيم من أجل اإلنجاز
كيف ننظم مواردنا لإن�شاء امل�سار امل�ؤدي �إىل هدفنا؟
هذا هو اجلانب املتعلق باملهمة من اخلطوة الثالثة .الوجه الآخر للعملة يف اخلطوة الثالثة هو تنظيم
مواردك العملية .وكذلك ف�إن�شاء معلومات تتدفق من املتطوعني �إىل كبار �أ�صحاب امل�صلحة ميكن �أن
يزيد من الإنتاجية .ف�أدوات الإدارة بدء من نظام �إدارة كفاءة املوارد التطوعية ومرورا بال�سجالت املالية
واملعلومات املحا�سبية وانتهاء بتوفيق وربط الوظائف الت�شغيلية جميعها تنظم من تعقيد عملية �إدارة
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التغيري .ويف هذا البعد الوظيفي �ستنظم وتتدرب على �إن�شاء امل�سار وتفعيل التغيري من خالل التكنولوجيا
واملوارد املالية والبنية التنظيمية.
وهنا املحك احلقيقي ،وقد و�صف �أحد املديرين �إدارته ملديريه قائال� :إنه كان ميكن مديريه من
امل�شاركة يف ر�سم امل�سار ،ولكن �رشيطة التفكري املت�أين قبل التحرك وتنظيم املتطوعني ،وذلك لإدراكه �أن
ذلك يحافظ على االختالف فيما بني �أدوارهم .فقد يفكر مديراه يف �أمور غفل هو عنها ،كما �أنه بذلك
ال يحرم املديرين من متعة الإدارة .وعندما يكون املدير م�ستمتعا بالعمل ف�سينخرط املتطوع يف �أدائه.
أدوات مقترحة لخطوة نظم لإلنجاز
خمطط «جانت» ( )Ganttلإدارة امل�رشوعات.
ميزانيات خم�ص�صة يف ال�سجالت املحا�سبية.
ا�ستمارة املتطوع :خطة عمل قائمة على املعايري.
ا�ستمارة املتطوع :اكت�شاف امل�شاكل يف حمل العمل والإجراءات املقرتحة.
تقنيات مقترحة لخطوة نظم لإلنجاز:
المستوى الفردي:
َف ّعل الأ�سلوب الفردي يف احرتام القوى املعار�ضة وامل�ؤيدة للتغيري
عزز �إدارة املوارد من خالل التعرف على جماالت التحليل والتكيف.
ا�ستخدم الأدوات التحليلية التخاذ �إجراء فعال و�أخالقي يف �إطار بيئات م�ؤ�س�سية معقدة
ار�سم خمطط ل�سري العمليات وطبق الأطر واملفاهيم املركزية وا�ستغل نظام �إدارة املوارد التطوعية
لتو�ضيح �أف�ضل ال�سيناريوهات/االحتماالت.
نظم إلنجاز مسار فردي
َف ّعل خطط العمل و�سجل الإجراءات مقارنة باملعايري القيا�سية.
�أ�سهم يف �إحداث منو م�ؤثر يف املنظمة.
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مستوى المجموعة/الفريق
�أدمج التكنولوجيا يف عمليات تعاونية
�أدخل ميزات التكنولوجيا الطليعية �إىل املجموعة/الفريق �سواء لالت�صال �أو التعاون يف العملية.
ابني داخل بنية املنظمة
�شكل جمموعات عمل فعالة ذات هيكل �أفقي مرن و�أدمج املعلومات املحا�سبية بعمليات التحكم
والتخطيط الداخلي.
وفق واربط بني الوظائف الت�شغيلية والوظائف الأخرى.
نظم خمطط جانت لإجناز م�سار املجموعة/الفريق
اجمع كافة �أوجه العملية �ضمن خمطط جانت و َف ّعل خطط عمل املجموعة/الفرقة و�سجل الإجراءات
مقارنة باملعايري القيا�سية.
مستوى المنظمة
ا�ستغل ر�أ�س املال الفكري
�أدمج نظام �إدارة املوارد التطوعية مع التخطيط والتحكم للمحافظة على ال�سلوك الإن�ساين للمنظمة
متما�شيا مع غايات املنظمة والغر�ض اال�سرتاتيجي املراد حتقيقه.
ا�ستثمر ر�أ�س املال النقدي ل�ضمان النمو املربح
�سجل املعامالت بالأرقام املحا�سبية مع ا�ستخدام ال�سلطة التقديرية يف اختيار �أف�ضل الطرق.
راقب تراكم وحتليل وتقدمي البيانات املالية ل�صناع القرار اخلارجيني.
نظم التطور لإجناز امل�سار التنظيمي
�أن�شيء خمطط جانت لعملية التغيري مع التعديل بناء على الأداء الفعلي طوال الإجراءات املبدئية.
�أجنز التطوير من خالل خطط عمل مكتملة و�إجراءات تقييم م�سجلة.
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الخطوة الرابعة :مكن وحسن األداء
الجانب المتعلق باألشخاص :التحول للنمو
لماذا سننمو لتمكين النجاح المستقبلي من خالل هذا األداء؟
هذا هو اجلانب املتعلق بالأ�شخا�ص يف اخلطوة الرابعة :مكن وح�سن الأداء ويف هذا اجلانب
العالئقي �ستبد�أ باالحتفال بالتغيري الناجح! فالطاقة املتولدة عن جناحكم امل�شرتك �ستمكنكم جميعا من
النمو خالل هذا التحول يف الأداء .وميكنكم العمل معا لتو�سيع ت�أثري عوامل بحيث ميكن �إدماج التغيري
بنجاح �ضمن التوقعات والعمليات والنظم .وب�صفتك مديراً للموارد التطوعية ميكنك نقل الطاقة .وقد
عرب �أحد املديرين املخ�رضمني عن ذلك قائال:
«�إن هذا مبثابة فتح الباب على م�رصاعيه �أمام االعتقاد ب�أن ب�إمكانهم القيام مبا يفوق ا�ستطاعتهم،
ف�أي �شخ�ص ميكن �أن يجمع �أو يطرح الكفاية ،ولكن ما يجب �أن تبحث عنه هو امل�ستوى التايل الذي
يو�صلك لالمتياز ويتجاوز جمرد احل�ساب ،بل يحول ذلك �إىل واقع حي وانخراط ًا حقيقي ًا يف العملية».
التحول يعني «جعل ذلك واقع ًا حي ًا وانخراط حقيقي يف العملية» ،ويعني كذلك العمل مع الآخرين
واالنتقال ملجاالت جديدة للم�س�ؤولية .فالأداء املتحول ميكن �أن ينمو يف �إطار عملية دائمة كتقرير
الإ�رشاف الذي يتم �إعداده كل عام لكل عميل من كبار العمالء ،وتقرير الإ�رشاف يتناول امل�شكالت
بالغة الأهمية وعوامل النجاح بحيث ميكن للعميل التعرف على مدى فعالية املنظمة يف �أداء دورها
ك�رشيك للعميل وهل جنحت �أو ف�شلت يف تلبية احتياجات العميل؟ .وقد �أ�شار �أحد املديرين �إىل �أهمية
تلك اخلطوة يف متكني وحت�سني الأداء باملنظمة �سواء كانت كبرية �أم �صغرية:
«ولكن التناق�ض الأكرث �إثارة للده�شة �أن هذا التحول املقاد بالعملية يف املنظمات الكربى بينما هو قائم
على احلدث يف ال�رشكات ال�صغرى حيث تنطلق بكامل طاقتك لإجناز اخلطوات الأوىل والثانية والثالثة ثم
جتل�س �إىل الطاولة وت�أخذ نف�سا عميقا وتقيم ما قمت به وحتدد موقعك احلايل يف عملية التحول».
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ولكن بغ�ض النظر عن حجم منظمتك �أو عدد متطوعيك ف�إن هذه خطوة �أ�سا�سية لتعزيز تكرارية
الأداء وتر�سيخ العملية اجلديدة.
أدوات مقترحة لخطوة التحول للنمو:
ن�رشة �إخبارية احتفالية عن طريق الربيد العادي �أو الإلكرتوين.
التقدمي لأ�صحاب امل�صلحة.
تقرير ختامي للأطر الزمنية املحددة.
ا�ستمارة املتطوع :عوامل النجاح واقرتاحات للمزيد من التح�سن.
تقنيات مقترحة لخطوة التحول للنمو:
المستوى الفردي:
ت�رصف كو�سيط للتغيري:
ا�ستمر يف و�ضع الت�صورات واخلطط لتنفيذ ومكاف�أة كل تغيري تعاوين ومرن وان�سيابي وم�ستنري
باملنظمة.
�أن�شيء منوا مبتكرا من عوامل النجاح:
ا�ستخرج املعلومات القيمة املقدمة من قبل املتطوعني واملوظفني وامل�ستمدة من املالحظات والبيانات
والتقييمات.
حدد العنا�رص التي جنحت والعنا�رص التي مل تنجح وافهم اال�سباب.
احتفل وحدد الأداء ال�شخ�صي:
احتفل بالنجاح وانتقد التحديات لرت�سيخ التغيري من خالل املمار�سة.
احرتم االقرتاحات اجلديدة املتعلقة باالبتكار.
مستوى المجموعة/الفريق
االحتفال بالنجاح مع دعم واحرتام التغذية العك�سية ال�صادرة عن الفريق
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احتفل بالتعاون والنجاح!
قدم وتلقى التغذية العك�سية يف �إطار القيادة الر�أ�سية والأفقية وبناء فرق العمل والأداء وقيادة الفرق.
متهل حلظة لتتعرف على قيمة املتطوعني.
حدد وقوي عوامل النجاح:
قيم الآثار الإدارية لقرارات املنظمة.
اجمع ما بني اخلربات والأفكار املتنوعة يف �إطار مبادرة التغيري ونتائج التغيري.
حتدث ب�صوت واحد معرب عن كامل الفريق عند تقدمي النتائج.
حدد الأداء املمتاز للمجموعة/الفريق:
وا�صل الدائرة احلميدة من خالل �إن�شاء قنوات تنفيذية لالبتكار
ت�أكد من ا�ستمرارية انخراط املتطوعني.
مستوى المنظمة
احتفل بالقرارات الفعالة املتخذة فيما يتعلق مبو�ضوعات على م�ستوى املنظمة:
احتفل با�سرتاتيجية التغيري والأولوية التي �أوليت لذلك التغيري وفعالية امل�سار املختار
اعرتف بقيمة املبادرة مع كافة املعنيني
اجمع ما بني ت�صورات املوظفني واملتطوعني وما بني قيمة املبادرة.
ر�سخ الأداء التنظيمي املمتاز
احتفل بالنجاح وادعو لإدماج هذه املمار�سة يف ثقافة املنظمة.
ن�شط التحرك نحو ا�ستمرارية املمار�سة.
اجلانب املتعلق باملهمة :الرتكيز لالن�سيابية:
ملاذا ي�سهم كل عامل يتم �إدماجه يف الأداء يف النجاح؟
هذا هو اجلانب املتعلق باملهمة للخطوة الرابعة :مكن وح�سن الأداء فعندما يتم �إدماج �أدائك بنجاح
يكون التقييم هو مفتاح ان�سيابية �أدائك .ويف هذا البعد الوظيفي يتم تثبيت الأداء الكف�ؤ ،ومن ثم تركيز
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اجلهود والإجراءات على املزيد من متكني التح�سن يف الأداء امل�ستقبلي من خالل تقييم �آثار ما مت تغيريه.
وغالبا ما يكون للتغيري �أثر متموج ،وبالتايل فالبد من الوعي بكيفية ت�أثر الأفراد واملجموعات والفرق
واملنظمة ككل بالتغيري .وقد ي�ؤدي التقييم على م�ستوى التغيري �إىل تقييم فعالية الت�سويق وامل�شكالت
املالية والتكنولوجية والت�شغيلية وكذلك فر�ص حت�سني الأداء.
وفيما تت�ضح من خالل التقييم املركز �أهم خ�صائ�ص و�سمات وفوائد التغيري ،يتعني على مدير
ال�ش�ؤون التطوعية احلفاظ على الفوائد املرغوبة للمتطوعني والعمالء وامل�ؤ�س�سة ،بينما يتخذ القرارات
املتعلقة بكيفية تخفي�ض تكاليف كافة الأنواع .ومبجرد فهم الأهمية ميكن ت�أمني ان�سيابية املدخالت
والعمليات والنواجت بحيث تظل الفوائد باقية مع تخفي�ض التكلفة .و�إذا اقرتح القائمون بالعمل �إجراء
تعديالت فعندئذ تبد�أ دورة جديدة لعجلة الت�أثري.
أدوات مقترحة لخطوة التركيز لالنسيابية
تقييم الربنامج/امل�رشوع.
عمل مناذج قائمة على برامج اجلدولة.
�شجرة اتخاذ القرار.
تقييمات الأداء.
امليزانية العمومية وح�ساب الربح واخل�سارة وبيانات التدفقات النقدية.
تقنيات مقرتحة خلطوة الرتكيز لالن�سيابية:
المستوى الفردي:
التقييمات املمنهجة للبيانات املرتبطة ذات ال�صلة:
�أ�رشك املتطوعني واملديرين الذين �أجنزوا خطط العمل التي ُكلفوا بها وجمعوا البيانات املتعلقة بالتقييم
والذين هم الأف�ضل جتهيزا للم�ساعدة يف هذا التحليل.
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ركز التقييم لتحقيق �أثر مهم:
اربط فيما بني عملية التغيري وبني حت�سن الأداء وحتليل عوامل النجاح وذلك من خالل عجلة التغيري.
اعمل على ان�سيابية الأداء الفردي:
وجه الأفراد لتقييم �أدائهم ال�شخ�صي ولتقدمي االقرتاحات القيمة فيما يتعلق بتح�سني الأداء.
م�ستوى املجموعة/الفريق
طبق عمليات حت�سني الأداء للتعامل مع امل�شكالت والفر�ص املعقدة باملنظمة
راجع جتربة عملي التغيري مع املجموعة/الفريق ملنحهم الفر�صة لالحتفال والقرتاح التح�سينات.
ر�سخ املعرفة التنظيمية
ثبت النواجت املرغوبة من خالل ت�سجيل التغيريات يف العمليات واملخرجات بحيث ميكن للآخرين
تكرار الأداء بنف�س امل�ستوى.
ركز عمليات �صنع القرار لتحقيق االن�سيابية يف �أداء املجموعة/الفريق
قوي الفريق من خالل النقا�ش املفتوح للبيانات والتدرب على اتخاذ القرارات امل�شرتكة الفعالة حول
النتائج.
مستوى المنظمة:
قيم البيانات االقت�صادية اجلزئية ذات ال�صلة واملوقف املايل
ا�ستعن ب�آراء املتطوعني واملديرين يف التقييم على م�ستوى املنظمة وافح�ص امليزانية العمومية املنا�سبة
وبيانات الربح واخل�سارة والتدفقات النقدية.
ا�ستخدم تقييم البيانات لتحقيق ان�سيابية العمليات مع احلفاظ على توليد القيمة
ق�س القيمة املتولدة عن التغري يف الأداء.
ركز العمليات على حتقيق االن�سيابية يف �أداء املنظمة.
قيم العائد على اال�ستثمار يف مبادرة التغيري وفر�ص حتقيق االن�سيابية يف اال�ستثمارات امل�ستقبلية
ق�س اال�ستثمار يف تغيري الأداء وركز الإمكانيات على حتقيق االن�سيابية يف �أداء املنظمة.
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ملخص األدوات
فيما يلي �أوردنا خم�س قوائم للمراجعة؛ ل�ضمان تعلمك امل�ستمر وا�ستخدامك لعجلة الت�أثري وتطوير
معارفك ومهاراتك يف �إدارة �أداء املتطوعني .ومن منظور الكفاية ال�سابق الذكر مت �إدراج البيانات القائمة
على العمل يف قوائم املراجعة " -ب" و"ج" و"د" و"هـ"  -وهي ت�شبه الكفايات من حيث الهيكل� .أما
يف قائمة املراجعة (ا) فقد �أدرجنا كافة البيانات وهي قائمة مراجعة ال يق�صد منها احللول حمل العملية
الر�سمية لكتابة الكفايات والتقييم الذاتي مقارنة بها وامل�شاركة يف تثبيت الكفاية فقائمة املراجعة "ا" هي
عبارة عن تقييم ذاتي لعجلة الت�أثري من �أجل �أن تنمو كقائد لإدارة الأداء من خالل تطبيقها.
وباتباع التعليمات الواردة بقائمة املراجعة (ا) ميكنك �أن تقيم ذاتيا م�ستوى ثقتك بالن�سبة لكل بيان
عمل ،حيث ي�شري تقييمك الذاتي �إىل ما تعتقد �أنك تعرفه وما تعتقد �أن ب�إمكانك القيام به ،ويقدم �إليك
اقرتاحات تتعلق مبا يجب عليك تعلمه لتمتلك الكفاءة كقائد لإدارة �أداء املتطوعني.
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قائمة المراجعة (ا) :كافة البيانات القائمة على العمل
بناء على بيانات عجلة الت�أثري القائمة على العمل كيف �ستكون �إجابتك على ال�س�ؤال التايل :ما هو
م�ستوى ثقتك بالن�سبة للأعمال التالية املرتبطة ب�إدارة �أداء املتطوعني؟ �ستجيب بـ "نعم"�" ،أحيانا"� ،أو
"ال".
نعم

عند درا�سة �إعالن العمل  ...ميكنك:

اكت�شاف الهدف وحتديده – ماذا �سنفعل؟

اكت�شاف الت�أثري الكبري الالزم لتلبية احتياجات العميل والأهداف التنظيمية
التفاعل مع �أ�صحاب امل�صلحة امل�س�ؤولني
و�ضع اال�سرتاتيجيات ب�أفكار مبتكرة لتحقيق النجاح يف امل�ستقبل
حتديد هدفك للت�أثري وحتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية
تقييم الأداء احلايل والتعلم الالزم لإحداث هذا التغيري

ال�رشوع يف التعلم واالبتكار لتحقيق الت�أثري املن�شود وحتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية
طرح الأ�سئلة امل�ستهدفة
مناق�شة القرارات املهمة
اكت�شاف �أهداف الأفراد
تقييم املخاطر وحاالت عدم اليقني
تقييم الأداء احلايل
ال�رشوع يف اتخاذ قرارات جيدة لتحديد �أهداف الأفراد
حتقيق الت�آزر بني الأع�ضاء
مناق�شة الهيكل الر�سمي وال�شبكات غري الر�سمية والثقافة
اكت�شاف �أهداف املجموعة �أو الفريق
�إدارة القوى املحركة للمجموعة �أو الفريق
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نعم

عند درا�سة �إعالن العمل  ...ميكنك:
حتديد كيفية تقييم املجموعة �أو الفريق للم�شاكل وحلها

يف بع�ض
الأحيان

اكت�شاف �أهداف املجموعة �أو الفريق
حتديد ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة
�إعداد الر�ؤية امل�ستقبلية
حتديد الهدف التنظيمي
و�ضع اال�سرتاتيجية اخلا�صة بخطة التنمية
تخ�صي�ص املوارد لتعظيم القيمة التنظيمية
حتديد الهدف التنظيمي

التوفيق بني نقاط القوة وحتديد الأولويات  -من الذي �سيلبي االحتياجات؟

التوفيق بني نقاط القوة لدى م�ؤ�س�ستك �أو جمموعتك �أو فريقك �أو لديك

�إدراج نقاط القوة لدى الفرد �أو املجموعة �أو الفريق ونقاط القوة التنظيمية
واالختالفات والقيم
حتقيق الت�أثري العالئقي من خالل الر�سالة الوا�ضحة لال�سرتاتيجية
�إدراج الأولويات �ضمن ثقافة وبيئة م�ؤ�س�ستك
حتليل البيانات املتاحة لديك من الأداء ال�سابق
حتديد القيمة التي �ستتحقق نتيجة للعمل الذي يتعني �إجنازه
املوازنة بني القيم واالفرتا�ضات والبيانات واملالحظة
�إظهار النزاهة للقيادة
امل�شاركة باعتبارها �أولوية �شخ�صية
�إ�صدار التو�صيات العقالنية
�إ�صدار القرارات القائمة على البيانات
حتليل وتف�سري البيانات املالية والتقارير املحا�سبية �ضمن ال�سياقات املنا�سبة
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نعم

عند درا�سة �إعالن العمل  ...ميكنك:
القيادة ب�شكل حقيقي لإدراج نقاط القوة لدى املجموعة �أو الفريق
القيادة بحزم لإدراج نقاط القوة لدى املجموعة �أو الفريق
�إدراج العالقات �ضمن الأولويات
بناء مناذج القرار لتحليل الأمور
حتديد الأفراد الذين �سي�ساهمون يف هذا العمل
الفرق املحددة لبلوغ الأولوية
تكوين املجموعات �أو ِ
قيادة عمليات االت�صال واالبتكار لإعداد ا�سرتاتيجية امل�ؤ�س�سة
دمج االختالفات والقيم
�إدراج نقاط القوة �ضمن الأولوية التنظيمية
حتليل قيمة الوقت وال�سعر واجلودة والتنوع امل�ستخدم
تعظيم و�سائل تكوين القيمة الأربعة
�إعداد خطط العمل لبلوغ الأولوية التنظيمية

ت�صميم م�سار العمل و�إن�شا�ؤه – كيف �سنعمل؟

ت�صميم م�سار �إحداث التغيري لتحقيق هدفك

التعاون مع الأفراد واملجموعات والفرق با�ستخدام ال�سلطة الر�سمية �أو الت�أثري
العالئقي
بناء الثقة وال�رصاحة املتبادلة عن طريق التوا�صل املفتوح واحلوافز املنا�سبة
�إن�شاء امل�سار لإحداث تغيري الفعال
تنظيم املوارد الفكرية واملالية ودمج التكنولوجيا
�إجناز التغيري من خالل خطط العمل مع املعايري
�إدارة �ش�ؤونك ب�شكل فعال
�إدارة عالقاتك ب�شكل فعال
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نعم

عند درا�سة �إعالن العمل  ...ميكنك:
دفع الآخرين لتنفيذ الإجراء املوجه نحو حتقيق الهدف
ا�ستخدام الأ�سلوب الفردي مع مراعاة القوى امل�ؤيدة واملعار�ضة للتغيري
ا�ستخدام الأدوات التحليلية للعمل الفعال والأخالقي يف بيئات املنظمات
املعقدة
و�ضع خطط العمل الفردية وت�سجيل املقايي�س وفق املعايري القيا�سية
التدريب والتوجيه لبلوغ التوقعات
التوفيق بني احلوافز لتحقيق �أداء �أف�ضل
القيادة والتن�سيق والتوا�صل والإدارة بثقة و�رصاحة متبادلة
دمج التكنولوجيا يف العمليات التعاونية
البناء وفق الهيكل التنظيمي:
تنظيم خمطط «جانت» لإجناز م�سار املجموعة �أو الفريق
ممار�سة ال�سلطة الر�سمية �أو الت�أثري العالئقي
ا�ستخدام الأطر النظرية لت�صميم العمليات والهياكل التنظيمية ب�شكل فعال
�إجراء االت�صاالت اخلارجية
احل�صول على ر�أ�س املال الفكري
ا�ستثمار ر�أ�س املال التمويلي ل�ضمان حتقيق النمو املربح
تنظيم التنمية لتحقيق امل�سار التنظيمي

متكني الأداء وحت�سينه – ملاذا �ستنمو �أعمالنا؟

متكني الأداء من خالل االحتفاء بالتغيري و�إدارته لتحقيق �أف�ضل النتائج

حتويل الأداء عن طريق �إدارة الأ�شخا�ص ب�شكل فعال لتحديد عوامل النجاح
احلا�سمة وتو�سيع نطاقها
زيادة الأداء املتميز عن طريق دمج التغيري
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نعم

عند درا�سة �إعالن العمل  ...ميكنك:
حت�سني الأداء عن طريق تقييم البيانات واملعايري والتعليقات ملعاجلة امل�شاكل بالغة
الأهمية
الرتكيز يف التقييم على الفعالية وامل�شاكل وفر�ص التح�سني
تب�سيط الأداء عن طريق اتخاذ القرارات احلا�سمة التي تعززها عمليات التفكري
وحت�سني الأداء
الت�رصف باعتبارك حاف ًزا للتغيري
حتقيق النمو القائم على االبتكار بناء على عوامل النجاح
االحتفاء بالأداء ال�شخ�صي وتر�سيخه
�إجراء التقييمات املنهجية للبيانات وثيقة ال�صلة
الرتكيز يف التقييم للح�صول على ت�أثري كبري
تي�سري �أداء الأفراد
االحتفال بالنجاح مع تقدمي الدعم واحرتام مالحظات �أع�ضاء الفريق
حتديد عوامل النجاح وتقويتها
الرت�سيخ لتميز �أداء املجموعة �أو الفريق با�ستخدام قنوات االختبار
ا�ستخدام عمليات حت�سني الأداء ملعاجلة امل�شاكل والفُر�ص التنظيمية املعقدة
تر�سيخ املعرفة امل�ؤ�س�سية
الرتكيز يف عمليات �صنع القرار على تب�سيط �أداء املجموعة �أو الفريق
اتخاذ قرارات فعالة ب�ش�أن املو�ضوعات على م�ستوى امل�ؤ�س�سة واالحتفاء بها
التعرف على قيمة املبادرة لدى جميع الأطراف املعنية
الرت�سيخ لأداء تنظيمي متميز
تقييم بيانات االقت�صاد اجلزئي وثيقة ال�صلة والو�ضع املايل
ا�ستخدام تقييم البيانات لتي�سري العمليات مع احلفاظ على تكوين القيمة
تقييم العائد على اال�ستثمار يف مبادرة التغيري والفر�ص املتاحة لتب�سيط اال�ستثمار
يف امل�ستقبل
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قائمة المراجعة ب  :بيانات العمل المتعلقة بخطوات عجلة التأثير األربع
ا�سرت�شد ببيانات العمل هذه يف الإجابة على الأ�سئلة الرئي�سية لكل خطوة مع الرتجمة ،نزوال لأ�سفل
من م�ستوى املنظمة والت�أويل� ،صعودا من امل�ستوى الإداري:

ماذا �سنفعل؟
اكت�شف وحدد
الغر�ض

اكت�شف الت�أثري املهم املرغوب لتلبية احتياجات العميل وت�أثري امل�ؤ�س�سة
تفاعل مع �أ�صحاب امل�صلحة امل�س�ؤولني
�ضع اال�سرتاتيجيات القائمة على الأفكار املبتكرة ل�ضمان النجاح امل�ستقبلي
قيم الأداء احلايل والتعليم املطلوب
حدد غر�ضك لإحداث الت�أثري وحتقيق الر�ؤية امل�ستقبلية
ابد�أ عملية التعليم واالبتكار لإجناز الت�أثري املرغوب

حاذي مواطن قوة املنظمة واملجموعة/الفريق ومواطن قوتك �أنت
فعل مواطن القوة والتنوع والقيم
من �سيلبي
حقق النفوذ عن طريق الإعالن عن ا�سرتاتيجيتك بو�ضوح الكت�ساب التزام الآخرين
االحتياجات؟
�ضع الأولوية يف �إطار ثقافة وبيئة املنظمة للقيمة املتولدة عن عمل املجموعة/الفريق والأفراد
حاذي مواطن القوة حلل البيانات من الأداء ال�سابق للمنظمة واملجموعة/الفريق والأفراد يف جمال م�س�ؤوليتك
و�ضع الأولوية
حدد القيمة املراد توليدها واملوارد اجلديدة املطلوبة و�أ�رشك �أ�صحاب امل�صلحة الذين ي�ستطيعون
الو�صول للموارد الالزمة
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�صمم م�سار التغيري الالزم لتحقيق غر�ضك با�ستخدام مواطن قوتك ومواردك املحددة الأولوية
تعاون مع الأفراد واملجموعات/الفرق با�ستخدام ال�سلطة الر�سمية �أو النفوذ العالئقي على كل
امل�ستويات املتاحة لك
كيف �سنعمل؟
�أخرج خطط عمل وحوافز وعمليات وهياكل واقعية من خالل التوا�صل املفتوح وال�رصاحة
�صمم و�أن�شئ امل�سار والثقة املتبادلة
�أن�شيء امل�سار ب�شكل فعال وادمج التعاون اخلالق وابد أ� التنفيذ املنظم
نظم املوارد الفكرية واملالية وادمج التكنولوجيا النافعة لتو�سعة نطاق فوائد املبادرة
�أجنز التغيري الذي ت�ستهدفه من خالل ال�سري على م�سار خطط العمل لت�صل �إىل معايريك القيا�سية

مكن الأداء من خالل �إدارة �آثار التغيري واالحتفال بها ب�شكل ير�سخ �أف�ضل النتائج
حول الأداء على جميع امل�ستويات مع الإدارة الفعالة للأ�شخا�ص لتحديد وتو�سعة نطاق
عوامل النجاح البالغة احلا�سمة
ملاذا �سننمو؟
مني الأداء املمتاز من خالل �إدماج التغيري مع الدعم واالحرتام جلميع امل�ساهمني
مكن وح�سن الأداء ح�سن الأداء من خالل تقييم البيانات واملعايري القيا�سية والتغذية العك�سية ملواجهة امل�شكالت
احلرجة
عزز ان�سيابية الأداء من خالل القرارات احلا�سمة التي تتقوى بالتفكري املنهجي وعمليات
حت�سني الأداء
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استخدام قوائم المراجعة (ج) و(د) و (هـ) على ثالثة مستويات
مت تطوير عجلة الت�أثري لال�ستخدام بوا�سطة الفرد لإدارة املجموعة �أو الفريق ،وكذلك للإدارة
والقيادة على م�ستوى املنظمة .وقد �أوردنا ثالث قوائم للمراجعة بحيث ميكن ملدير املوارد التطوعية
الرتكيز على امل�ستوى املنا�سب لكل مو�ضوع حمل درا�سة الإدارة.
ويف كل م�ستوى و�ضعنا اجلانب العالئقي على الي�سار .ويركز هذا اجلانب على الأ�شخا�ص
املنخرطني يف عملية االنتقال �أما اجلانب الوظيفي ،ف�إىل اليمني ويركز على املهام التي تنطوي عليها
عملية االنتقال وهذان اجلانبان �أي اجلانب العالئقي واجلانب الوظيفي مرتبطان ،وعلى مدير املوارد
التطوعية �أن يدر�س اجلانبني معا ،فهما وجهان لعملة واحدة عند �إجناز كل خطوة.
قائمة املراجعة ج :يركز م�ستوى الت�أثري التنظيمي على والإدارة والقيادة اال�سرتاتيجية على م�ستوى
املنظمة والتي تنتقل من الر�ؤية والر�سالة �إىل الأهداف والغايات .ا�ستخدم قائمة املراجعة (ج) يف
املحادثات عالية امل�ستوى لإدارة �أداء املنظمة ككل ،وللرتجمة نزوال من هذا امل�ستوى �إىل م�ستوى
املديرين واملتطوعني.
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قائمة المراجعة ج :مستوى التأثير التنظيمي
 .1ماذا �سنفعل الآن؟
 1.1تفاعل لو�ضع اال�سرتاتيجية
حدد ا�سرتاتيجية املنظمة
�ضع ر�ؤية للم�ستقبل
اكت�شف غر�ض املنظمة
 . 2من �سيلبي االحتياجات؟
�:1 . 2أ�رشك لتنجز
قد عمليات االبتكار والتوا�صل
�أدمج التنوع والقيم
فعل مواطن القوة يف الأولويات التنظيمية
 . 3كيف �سنعمل؟
 1. 3تعاون لتوليد القيمة
مار�س ال�سلطة الر�سمية �أو النفوذ العالئقي
طبق الأطر النظرية من �أجل الت�صميم الن�شط لعمليات
وهياكل املنظمة
افتح قنوات التوا�صل اخلارجي
 . 4ملاذا �سننمو؟
 1. 4حتول لتنمو
احتفل بالقرارات الفعالة املتعلقة باملو�ضوعات على
م�ستوى املنظمة
اعرتف بقيمة املبادرة مع كافة املعنيني
ر�سخ الأداء التنظيمي املمتاز واخلق الفر�ص لزيادة
ان�سيابية اال�ستثمارات امل�ستقبلية

اكت�شف وحدد الغر�ض
 1. 2قيم للبدء
�ضع خطة ا�سرتاتيجية للتطوير
خ�ص�ص املوارد لتعظيم القيمة
حدد غر�ض املنظمة
حاذي مواطن القوة و�ضع الأولوية
 :2.2حلل لتحدد
حلل القيمة وال�سعر واجلودة والتنوع لإجناح ا�سرتاتيجية
امل�ؤ�س�سة
عظم مولدات القيمة الأربعة
حدد خطط العمل لأولوية املنظمة
�صمم و�أن�شيء امل�سار
 3. 2نظم لتنجز
ا�ستغل ر�أ�س املال الفكري
ا�ستثمر ر�أ�س املال النقدي ل�ضمان النمو املربح
نظم التطوير لتنجز امل�سار التنظيمي
مكن وح�سن الأداء
 4. 2ركز لتزيد االن�سيابية
قيم املركز املايل والبيانات االقت�صادية اجلزئية ذات ال�صلة
ا�ستخدم البيانات لزيادة ان�سيابية العمليات مع احلفاظ
على توليد القيمة
قيم العائد اال�ستثماري يف مبادرة التغيري
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قائمة المراجعة د :مستوى تأثير اإلدارة
 .1ماذا �سنفعل الآن؟
 1.1تفاعل لو�ضع اال�سرتاتيجية
�أن�شئ الت�آزر فيما بني الأع�ضاء
ناق�ش الثقافة وال�شبكات غري الر�سمية والهيكل الر�سمي
اكت�شف غر�ض املجموعة/الفريق
 . 2من �سيلبي االحتياجات؟
 :1 .2فعل لتنجز
قد ب�شكل واقعي لتفعيل مواطن قوة املجموعة/الفريق
قد ب�شكل واثق لتفعيل مواطن قوة املجموعة/الفريق
فعل العالقات يف الأولوية
.3كيف �سنعمل؟
 1. 3تعاون لتوليد القيمة
علم ودرب للو�صول �إىل التوقعات
حاذي احلوافز لرفع الأداء
قد ون�سق وتوا�صل و�أدر بال�رصاحة والثقة املتبادلة
 .4ملاذا �سننمو؟
 1. 4حتول لتنمو
احتفل بالنجاح مع دعم واحرتام للتغذية العك�سية من
الفريق
وقوي عوامل النجاح
حدد ِّ
ر�سخ الأداء املمتاز للمجموعة/الفريق مع فتح قنوات
االبتكار

اكت�شف وحدد الغر�ض
1.2قيم للبدء
�أدر ديناميكيات املجموعة/الفريق
حدد كيفية تقييم وحل امل�شكالت من قبل املجموعة/
الفريق
حدد غر�ض املجموعة/الفريق
حاذي مواطن القوة و�ضع الأولوية
2.2حلل لتحدد
�أن�شيء مناذج اتخاذ القرار لتحليل امل�شكالت
اخرت الأفراد امل�ستعدين للم�ساهمة
هيكل جمموعة/فريق م�صمم على الو�صول للأولوية
�صمم و�أن�شئ امل�سار
3.2نظم لتنجز
�أدمج التكنولوجيا يف العمليات التعاونية
�إبني البنية التنظيمية
نظم خمطط جانت لإجناز م�سار املجموعة/الفريق
مكن وح�سن الأداء
 4.2ركز لزيادة االن�سيابية
طبق عمليات حت�سني الأداء ملواجهة الفر�ص �أو امل�شكالت
التنظيمية املعقدة
ر�سخ املعرفة التنظيمية
ركز عمليات اتخاذ القرار لزيادة ان�سيابية �أداء املجموعة/
الفريق
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قائمة المراجعة هـ :مستوى التأثير الفردي
 .1ماذا �سنفعل؟
 1.1تفاعل لو�ضع اال�سرتاتيجية
اطرح �أ�سئلة موجهة
ناق�ش القرارات املهمة
اكت�شف الغر�ض الفردي
 .2من �سيلبي االحتياجات؟
 :2.1فعل لتنجز
وازن بني القيم واالفرتا�ضات والبيانات واملالحظات
�أظهر النزاهة للقيادة
فعل ك�أولوية �شخ�صية
.3كيف �سنعمل؟
 :3.1تعاون لتوليد القيمة
�أدر نف�سك بفعالية
�أدر عالقاتك بفعالية
ادفع الآخرين نحو التحرك املتوجه بالأهداف
 .4ملاذا �سننمو؟
 4.1حتول لتنمو
ت�رصف كو�سيط للتغيري
�أن�شيء النمو اخلالق من عوامل النجاح
ر�سخ واحتفل بالأداء ال�شخ�صي

اكت�شف وحدد الغر�ض
1.2قيم للبدء
حدد املخاطر وعدم اليقني
قيم الأداء احلايل
ابد أ� القرارات اجليدة لتحديد الغر�ض الفردي
حاذي مواطن القوة و�ضع الأولوية
2.2حلل لتحدد
�أعلن تو�صيات عقالنية
�أعلن قرارات قائمة على البيانات
حلل وف�رس البيانات املالية والتقارير املحا�سبية يف �إطار
ال�سياقات املنا�سبة
�صمم امل�سار
 :3.2نظم لتنجز
فعل الأ�سلوب الفردي يف احرتام القوى امل�ؤيدة
واملعار�ضة للتغيري
طبق الأدوات التحليلية للتحرك الفعال والأخالقي يف
الأطر التنظيمية املعقدة
فعل خطط العمل الفردية و�سجل القيا�سات مقارنة
باملعايري
مكن وح�سن الأداء
 4.2ركز لزيادة االن�سيابية
التقييمات املنهجية للبيانات املرتبطة وذات ال�صلة
ركز التقييم للو�صول �إىل ت�أثري مهم
زد ان�سيابية الأداء الفردي
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الخالصة
ميكن ت�سهيل عمل مدير املوارد التطوعية املجزي واملليء بالتحديات من خالل ممار�سة وتطبيق
عجلة الت�أثري .فا�ستخدام عجلة الت�أثري يتيح ملديري املوارد التطوعية الو�صول �إىل نظام ممنهج التخاذ
القرارات ي�سرت�شدون به يف �إدارة �أداء املتطوعني في�صبح القيام بخطوات عجلة الت�أثري الأربع من خالل
الإجابة على �أربعة �أ�سئلة رئي�سية عملية ي�سرية بالن�سبة ملدير املوارد التطوعية؛ من �أجل التوا�صل مع
املتطوعني وتفعيل قدراتهم ،بدءاً بالنقطة التي يكون فيها مواطن قوة املتطوعني وتنبيهم �إىل �أن جماالت
التعلم والتطور �ستقودهم للنجاح و�إمتام عملية االنتقال من خالل عجلة الت�أثري .وبهذه الطريقة ف�إن
عجلة الت�أثري ت�سهم يف متكني مديري املوارد التطوعية من خالل اتباع م�سار جمرب ووا�ضح ،وهذا العمل
الديناميكي ين�شئ عمليات انتقال ناجحة للمتطوعني من الأداء املتو�سط امل�ستوى �إىل الأداء املمتاز.
و�سينبني النجاح التايل على النجاح ال�سابق مع متكني مديري املوارد التطوعية �إذ يتبنون منهج املرونة
والتعاون والتعلم مدى احلياة وي�ستمرون يف النمو كمديرين �أكفاء للأداء .وغالبا ما يتمتع مدير املوارد
التطوعية بكفاءة ال واعية يف �أوجه معينة من �أوجه العمل مع املتطوعني .وهنا ميكن لعجلة الت�أثري م�ساعدة
مدير املوارد التطوعية على التعرف على املجاالت التي يتمتع فيها بكفاءة ال واعية والعمل مع الآخرين
للتعلم والنمو يف �أوجه الإدارة التي يكونون �أقل دراية بها ،ومن ثم ميكن ملدير املوارد التطوعية ا�ستغالل
ما حتقق من جناح من خالل عملية التغيري /االنتقال ال�شامل عرب عجلة الت�أثري.
وميكن ملدير املوارد التطوعية من خالل حت�سني وتو�سيع نطاق الكفايات ومواطن القوة ال�شخ�صية
يف �إدارة الأداء تو�سعة نطاق االنت�شار اال�سرتاتيجي للمنظمة .كما �أن مدير املوارد التطوعية من خالل
ا�ستخدامه لعجلة الت�أثري يف �إدارة �أداء املتطوعني يكت�سب اخلربة والتجربة القيادية يف �إدارة الأداء،
وكذلك ميكن ملدير املوارد التطوعية ا�ستخدام عجلة الت�أثري ك�أداة تعليمية يبني من خاللها للمتطوعني
وكبار املديرين موقعهم احلايل يف عملية التغيري/االنتقال .وهكذا ميكن ملدير املوارد التطوعية من خالل
عملية جمربة لإدارة التغيري وهيكل وا�ضح لإدارة الأداء القائمة تو�سعة نفوذه ال�شخ�صي واملهني لدى
املتطوعني ،بل ولدى املنظمة ب�أ�رسها ،ومن ثم يتمكن من خدمة املجتمع بل والعامل الأرحب من حوله.
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الفصل الرابع عشر :إدارة المخاطر في حالة مشاركة المتطوعين
ليندا غراف ()Linda L. Graff, BSW, MA
.Linda Graff And Associates Inc
بكالوريو�س يف اخلدمة االجتماعية ،حا�صلة على درجة املاج�ستري
م�ؤ�س�سة ليندا غراف و�رشكاها
�إن م�شاركة املتطوعني كافة تنتج عنها خماطر ،بدءاً من �إدخال املتطوع الأول ومن بعده يف جمال
امل�شاركة ،تظهر خماطر مل تكن موجودة من قبل .تختلف درجة اخلطر من و�ضع �إىل و�ضع بنا ًء على
متغريات مثل :طبيعة عمل املتطوعني والبيئة التي ي�ؤدي فيها املتطوعون مهامهم وم�ستوى جوانب
ال�ضعف لدى الأ�شخا�ص الذين يعمل معهم املتطوعون و� /أو يتعاملون مع املنظمة من خاللهم ،وفعالية
نظم الإدارة املوجودة لتوجيه ودعم جهود املتطوعني.
تُعرف املخاطر ب�أنها خ�سارة �أو �رضر حمتمل .قد حتدث تلك اخل�سارة �أو ذلك ال�رضر ب�شكل مبا�رش �أو
غري مبا�رش ،وقد تكون على م�ستوى الأ�شخا�ص �أو املنظمة ،وقد تكون مادية �أو مالية �أو �رضراً لل�سمعة،
وقد تكون فادحة �أو ي�سرية ،وقد يكون من املرجح حدوثها يف املدى القريب �أو البعيد .يف املنظمات
غري الربحية ،تتجمع املخاطر ب�شكل عام يف خم�س فئات:
الأ�شخا�ص (العمالء مثل :الطالب واملر�ضى وال�ضحايا واملقيمني وامل�ستهلكني وامل�شاركني والرعاة
واملتطوعني واملوظفني وجمل�س الإدارة واجلهات املانحة واجلمهور العام).
املمتلكات (عقارية �أو مالية �أو فكرية �أو �إلكرتونية).
الدخل (تدفقات الإيرادات واملبيعات واملنح والتربعات والبحث عن متويل).
النية احل�سنة (الثقة العامة وال�سمعة واملكانة يف املجتمع والعالمات التجارية والقدرة على البحث عن
التمويل واملتطوعني)
امل�س�ؤولية (اجلنائية �أو املدنية �أو امل�س�ؤولية بالوكالة /الإنابة)
قد تت�سبب املخاطر يف �إحلاق ال�رضر بالأفراد �أو باملنظمة نف�سها ،مما قد يهدد ا�ستدامة املنظمة
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و�إجنازها ملهمتها يف امل�ستقبل .قد تن�ش�أ هذه العواقب عن �أفعال املتطوعني �أو �ضعف ا�ستجابتهم .تركز
هذه املناق�شة ب�شكل كبري على �إدارة املخاطر ذات ال�صلة باملتطوعني يف اخلدمة املبا�رشة .هناك خماطر
مرتبطة بالقيادة واملتطوعني للعمل يف الإدارة ولكن تلك املخاطر متيل �إىل �أن تكون ذات طبيعة خمتلفة
وتتطلب تقنيات �إدارة خمتلفة .ومع ذلك ،تنطبق عملية �إدارة املخاطر الواردة يف هذا الف�صل بالت�ساوي
على جميع فئات املتطوعني وكذلك على املوظفني ب�أجر.
يعترب هذا الف�صل مبثابة مقدمة عن �إدارة املخاطر ذات ال�صلة مب�شاركة املتطوعني ،حيث يقدم هذا
الف�صل معلومات عامة حول �إدارة املخاطر وتعليمات عن "كيفية القيام بذلك" .يعترب هذا الف�صل مبثابة
ملحة عامة عن املو�ضوع ونحث القراء على �إجراء مزيد من الدرا�سة واال�ستفادة من الأدوات والن�صائح
والقوائم املرجعية و�أوراق العمل امللحقة بنموذج �إدارة املخاطر (على �سبيل املثال.)Graff, 2003 :

سياق إدارة المخاطر
يف هذا الق�سم ،يتم ا�ستعرا�ض �أربع ق�ضايا هامة ك�سياق لإدارة املخاطر وتطبيقها.
تن�ش�أ املخاطر من جراء ثالثة اجتاهات وا�سعة:
 - 1من تن�سيق م�شاركة املتطوعني :كيفية تنظيم م�شاركة التطوعني من خالل مدير �إدارة املوارد
التطوعية وجهاز الإدارة؛ كيفية تنفيذ املهام الإدارية املتعلقة باملتطوعني ،مثل :الرت�شيح والتدريب
والإ�رشاف.
 - 2من العمل نف�سه :ي�ؤدي بع�ض املتطوعني مهام حمفوفة باملخاطر بطبيعتها ،مبا يف ذلك على �سبيل
املثال :الإغاثة من الكوارث و�إطفاء احلرائق و�إنقاذ املناطق غري امل�أهولة واالحتجاج ال�سيا�سي والقيادة
وما �إىل ذلك.
 - 3من �سلوك املتطوعني :عندما ال ينجح املتطوع يف تلبية معايري الأداء �أو يت�رصف ب�شكل غري الئق
�أو يعتمد على ر�أيه وتقديره ال�ضعيف �أو يف�شل يف اتخاذ قرار �صحيح �أو يف حاالت نادرة ،ف�إنه يت�سبب
يف حدوث �رضر متعمد مثل امل�ضايقة وال�رسقة والعنف و�سوء املعاملة.
ت�شري القاعدة العامة �إىل� :أنه كلما تطلب العمل �أكرث وكلما كان التوا�صل مبا�رشاً بني املتطوع
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وغالبا ما يكون املتطوعون يف مو�ضع ثقة كبرية وخماطر كبرية �أي�ض ًا،
والعميل ،زادت املخاطر املحتملة.
ً
علم ًا ب�أن حالة املتطوعني تُعترب يف الأ�سا�س انعكا�س لأو�ضاعهم من حيث الأجور .وال ي�شري بال�رضورة
�إىل الكفاءة �أو االحرتاف �أو املوثوقية ،حيث يتم كثريا ا�ستقدام املتطوعني من ذوي املهارات العالية
للعمل يف جماالت خربتهم من �أجل التنفيذ على �أ�سا�س املعايري العالية .لي�س هناك ما ي�شري �إىل وقوع
حوادث �أو �أ�رضار طالت املتطوعني �أو حدثت ب�سببهم على نحو �أكرب من تلك احلادث �أو الأ�رضار التي
حدثت من نظرائهم من املوظفني ب�أجر .ومع ذلك ،قد تتفاقم املخاطر؛ لأن وظائف طاقم العمل املعتادة
ومهام ال�صحة وال�سالمة ووظائف مراقبة الأداء التي تدعم م�شاركة املوظفني ب�أجر تعمل يف م�ستوى
�أدنى� ،أو قد ال ُيكلف بها املتطوعون يف ظل م�شاركتهم.

ال تنطوي جميع �أدوار املتطوعني على خماطر كبرية ،حيث �أن الأعمال الي�سرية التي ي�ؤديها �أفراد
م�ؤهلون يف بيئات خا�ضعة للرقابة ال تكون حمفوفة باملخاطر على الإطالق ،وقد ال يكون من ال�رضوري
وجود �إدارة املخاطر باملعنى الر�سمي يف تلك البيئات .على �سبيل املثال :املتطوعون الذين ي�أتون �إىل
املنظمة للم�ساعدة يف �إيداع الر�سائل الربيدية والن�سخ والتجميع وما �إىل ذلك هم يف بيئة منخف�ضة
ن�سبيا .يف حالة الوظائف وفر�ص اخلدمة
ن�سبيا وي�شاركون �أي�ض ًا يف �أن�شطة منخف�ضة املخاطر ً
املخاطر ً
جدا من املخاطر يف الوقت املنا�سب �أو با�ستخدام املوارد
مثل هذه ،قد ت�ستوعب �إدارة املخاطر القليل ً
املتاحة لديها .ومع ذلكُ ،ين�صح باحلذر لأن املخاطر الكبرية قد تكمن يف �أو�ضاع تبدو غري �ضارة.

ضع في اعتبارك ما يلي :الوظائف البسيطة والمخاطر الكبيرة
منذ عدة �سنوات ،تطوعت للقيام بدور (مناوبة عمل) يف كرنفال جلمع التربعات لوكالة حملية
وو�ضعني من�سق الفعالية يف ك�شك يبيع تذاكر اليان�صيب .تلقيت توجي ًها ملدة دقيقة واحدة مفاده :قف
يف هذا الك�شك ال�صغري خلف املن�ضدة ،وها هي التذاكر وهنا �صندوق النقدية ،ثم قال يل�" :أراك الحقًا".
ل الكرنفال مبئات العائالت و�آالف
تُركت مبفردي ملدة ثالث �ساعات .كانت �أم�سية �صيفية جميلة وامت أ
أي�ضا �أ�ستمتع بنف�سي و�أنا �أ�شاهد رواد الكرنفال يتدفقون يف الك�شك الذي
الأطفال ال�سعداء .وكنت �أنا � ً
�أعمل به .كانت مبيعات التذاكر �رسيعة يف مناوبة عملي وبد�أت يف جتميع مبلغ نقدي كبري .مل يكن هناك
�شيء من خلفي �سوى �ستار خيمة غري �آمن يقع بيني وبني الآالف من املحتفلني الذين قد يقررون اخرتاق
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هذا ال�ستار وبالتايل ،قد ت�ضيع التذاكر يف هذا احل�شد .مل يكن لدي هاتف ومل �أ�ستطع ترك الك�شك؛ لأنه
كان من امل�ستحيل ت�أمني العديد من �صناديق التذاكر غري املباعة التي تراكمت يف �شباك البيع .مل يكن لدي
مهما
�أي و�سيلة للو�صول �إىل املن�سق وال خيار �سوى اجللو�س طوال بقية فرتة مناوبتي .كان هذا ً
در�سا ً
حول املواقف التي تبدو �سهلة والتي تولد خماطر كبرية.
تعقيدا وتتطلب الكثري من احلنكة والكثري من امل�س�ؤولية.
ُيطلب من املتطوعني تكراراً �أداء �أعمال �أكرث
ً
دائما يف �أن�شطة حمفوفة باملخاطر ،مثل
ويف حني �أن بع�ض املنظمات قد جعلت املتطوعني ي�شاركون ً
كبريا من املنظمات غري
عمليات مكافحة احلرائق وتدريب الأطفال والبحث والإنقاذ� ،إال �أن عد ًدا ً
الربحية قد بد�أت يف الآونة الأخرية يف و�ضع �أعداد كبرية من املتطوعني يف �أعمال اخلدمة املبا�رشة
�أو غريها من املواقف التي تتطلب م�س�ؤولية وثقة �أعلى من �أي وقت م�ضى .تزداد احتمالية احلوادث
واملطالبات مع هذا التطور يف موقف املنظمات من املتطوعني ( ,)Herman, 2009ويف هذه احلالة،
قد تكون نتيجة اخلط�أ كبرية� ،إن مل تكن كارثية.
عندما تبادر املنظمات البحث ب�شكل واعي ومق�صود عن املخاطر ذات ال�صلة مب�شاركة املتطوعني،
ف�إنه جتد بالفعل تلك املخاطر .ويف مبادرات �إدارة املخاطر اجلديدة و� /أو برامج التطوع املعقدة ،يتم
عادة حتديد العديد من املخاطر ولكن قد يكون الأمر �شاقًا �أو حمبط ًا.
للحفاظ على هذا الر�ؤية� ،ضع يف اعتبارك �أن احلياة مليئة باملخاطر� .إذا كان من ال�رضوري �ضمان
عدم وجود �أي خماطر ،فلن يغادر معظم النا�س بيوتهم �أو يقودون ال�سيارات �أو ي�ستقلون طائرة �أو
ي�ستثمرون �أموالاً �أو ي�سمحون للأطفال باخلروج من املنزل� .إن جمرد وجود خماطر تتعلق مب�شاركة
املتطوعني ينبغي �أال يكون حمط اهتمام �أو �سبب ًا للقلق ،لأن املهم هو كيفية �إدارة تلك املخاطر.
ينبغي حتديد املخاطر وال�سيطرة عليها لأنه كلما كانت هناك �أ�سبقية يف عقد دورة م�شاركة املتطوعني،
كانت النتائج �أف�ضل .ينبغي �أن يتحدد يف دورة م�شاركة املتطوعني املهام والواجبات والأنظمة الأ�سا�سية
الالزمة لبناء برنامج املتطوعني وامل�شاركة الفعالة و�إدارة املتطوعني (� .)Graff, 2005إن التحديد
الدقيق للمخاطر يزيد من قدرة املنظمات على �إدارة املخاطر ب�شكل منا�سب.
جميع املنظمات التي ي�شارك فيها املتطوعون ،مبا يف ذلك م�ؤ�س�سات اخلدمات غري الربحية
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وامل�ؤ�س�سات احلكومية وغريها من م�ؤ�س�سات اخلدمات العامة وحتى ال�رشكات اخلا�صة التي تهدف
للربح (مثل :دور التمري�ض اخلا�صة والعيادات الطبية وبرامج املتطوعني امل�ؤ�س�سية) تتحمل م�س�ؤولية
قانونية و�أخالقية يف احلفاظ على �سالمة و�أمان من يقدمون تلك اخلدمات ومن يعملون ل�صاحلها ومن
لهم �صلة بعمليات تلك امل�ؤ�س�سات .ونتيجة لذلك ،ينبغي دمج �إدارة املخاطر يف جميع خطط برامج
املتطوعني والأنظمة والعمليات و�صنع القرار .ينطبق هذا على نطاق وا�سع على جميع جوانب الأن�شطة
التنظيمية ،مبا يف ذلك القيادة (مثل :اللجان واال�ست�شاريني وم�ست�شاري ال�صالح العام) واملتطوعني يف
الإدارة (جمل�س الإدارة).

ضع في اعتبارك المخاطر :ما هي المخاطر؟
قبل ب�ضع �سنوات ،كنت �أقوم بتقدمي ور�شة عن حول �إدارة املخاطر يف م�ؤمتر دويل حول التطوع .يف
ا�سرتاحة ال�صباح املخ�ص�صة لتناول القهوة ،اقرتبت مني �إحدى امل�شاركات وبادرتني ب�س�ؤال .كانت هي
مديرة برنامج تطوعي وطني كبري �إىل حد ما بالواليات املتحدة ،وكان هذا الربنامج عبارة عن املتطوعني
البالغني بالأطفال امل�شاركني .ا�شتمل ن�شاط الربنامج الأ�سا�سي على متطوعني بالغني ي�صطحبون �أطفالاً
�إىل املخيمات ليلاً � .س�ألتني �إحدي امل�شاركات يف ور�شة العمل عما �إذا كنت �أعتقد �أنه �سيكون من
احلكمة لها �إعداد نوع من بروتوكول لرت�شيح متطوعيها .حتى ذلك احلني ،كانت تقبل متطوعني لي�س
لديها �سوى القليل من املعلومات الدميوغرافية عنهم و�إح�سا�س باملكان الذي يريدون التطوع فيه يف
الدولة.

افتراضات إدارة المخاطر
من احلكمة افرتا�ض املبادئ التالية لإدارة املخاطر:
ال توجد فرو�ض نهائية وال �ضمانات يف �إدارة املخاطر ،وال ميكن لتطبيق نظام �إدارة املخاطر �أن مينع
حدوث جميع املخاطر .عند افرتا�ض عدم وجود خماطر �أو �إمكانية التغلب عليها جميعا ،ميكن �أن ت�سري
ب�شكل خاطئ.
وغالبا ما ي�ؤدي ذلك �إىل تفاقم النتائج.
�إن جتاهل احتمالية حدوث م�شكلة ال يجعلها تختفي
ً
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لي�س الهدف فقط من �إدارة املخاطر معاجلة الأو�ضاع �شديدة اخلطورة ،ولكن ينبغي تطبيقها على
جميع الأن�شطة التطوعية.
غالبا ما ي�ؤدي �إىل جتنب وقوع كارثة و� /أو تقليل
�إن بذل كل اجلهود املعقولة لل�سيطرة على املخاطر ً
حجم ال�رضر الناجت يف حالة حتقق اخلطر بالفعل.
�إذا حدث خط�أ ما ،ف�إن �أي حماوالت مبذولة لتوقع ومنع اخل�سارة �أو الكارثة ت�شكل دلي ً
ال على
االجتهاد ،وبالتايل قد تقلل من التعر�ض للم�س�ؤولية.
لكي تكون �إدارة املخاطر فعالة ،يجب �أن تكون عملية م�ستمرة بد ًال من �أن تكون ملرة واحدة.

االرتقاء بالمعايير
�ساعدت بع�ض حاالت �إ�ساءة املعاملة البارزة الأخرية التي قام �أ�شخا�ص يف مو�ضع ثقة يف املنظمات
غري الربحية يف االرتقاء باملعايري القانونية ب�شكل كبري ،ومطالب امل�ساءلة العامة يف عامل املنظمات
ن�سبيا ومت الإم�ساك بالعديد من املنظمات.
وامل�ؤ�س�سات غري الربحية .ون�ش�أت هذه التغيريات ب�شكل �رسيع ً
لقد وجدت املنظمات التي مل تزد من اهتمامها ب�شكل كبري ب�إدارة املخاطر فيما يتعلق مبتطوعيها يف
ال�سنوات الثالث �إىل اخلم�س املا�ضية� ،أن متطوعيها وعمالءها معر�ضون خلطر ال�رضر بدرجة ال ميكن
حتملها وبالتايل ،تتعر�ض املنظمات نف�سها مل�س�ؤولية كبرية .وميكن احلكم على �أف�ضل املمار�سات التي
اعتربت مالئمة قبل ب�ضع �سنوات فقط ميكن احلكم عليها على �أنها دون املعايري �إن مل تكن مهملة
بالكامل يف الوقت احلا�رض .ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت �إدارة املخاطر الآن وظيفة ال غنى عنها يف �إدارة
موارد املتطوعني.
وتتفاقم املخاطر وامل�س�ؤوليات املتعلقة مب�شاركة املتطوعني من خالل ثالثة اجتاهات مرتبطة بها.
�أوالً :عندما ت�صبح املوارد �أكرث ندرة ،تتطلع املنظمات �إىل املتطوعني لتويل منا�صب م�س�ؤولة ب�شكل
متزايد .يف معظم املنظمات التي ي�شارك املتطوعون بها ،ات�سعت م�شاركة املتطوعني ب�شكل �أ�رسع من
جمرد تخ�صي�ص املوارد التنظيمية للإ�رشاف املنا�سب على برامج املتطوعني .وكانت النتيجة �أن العديد من
املنظمات غري الربحية ف�شلت يف مواكبة كل ما تعقد من برامج للمتطوعني بها ومعايري امل�ساءلة القانونية
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والعامة املتزايدة با�ستمرار والتي تنطبق الآن .وحالي ًا فهناك العديد من املنظمات يف و�ضع ال تحُ �سد عليه،
من حيث وجود عجز يف �إدارة برامج املتطوعني ،مما يزيد من احتمالية حدوث م�شكلة وما يرتبط بها
من التعر�ض للم�س�ؤولية.
ثانيًا� :أدت ال�ضغوط االقت�صادية على املنظمات غري الربحية �إىل تخفي�ض �أعداد العمال وت�رسيح
العمال ،مما يعني انخفا�ض عدد طاقم امل�رشفني املعنيني بالإ�رشاف على معايري الأداء بني املتطوعني .يف
حالة الإحباط االقت�صادي ،قامت بع�ض املنظمات بخف�ض عدد وظائف �إدارة برنامج املتطوعني ،بينما
تدعو املزيد من املتطوعني يف الوقت نف�سه �إىل اخلدمة .ومفاد ذلك �أن قلة الإ�رشاف تزيد من املخاطر.
�أ�صبحت العديد من املجتمعات حمل نزاع ب�شكل ملحوظ .مل يعد يقت�رص فقط على الواليات
املتحدة ،حيث يقا�ضي النا�س الآخرين يف كثري من الأحيان ،علما ب�أن املنظمات غري الربحية لي�ست
حم�صنة �ضد امل�ساءلة القانونية .على الرغم من عدم تف�شي ظاهرة الدعاوى الق�ضائية ب�شكل كبري� ،إال �أن
الدعاوى تن�ش�أ �أحيانًا ب�سبب �أعمال املتطوعني.

هل هذا هو التفكير األسوأ؟
يرى بع�ض النقاد �أن االنتباه �إىل �إدارة املخاطر واالهتمام بها مرادف لعملية احلكم من خالل التفكري
الأ�سو�أ .قد ي�شعر بع�ض املمار�سني حق ًا بالإرهاق �أو حتى باجلمود ب�سبب احتمال وقوع كارثة .ويف
الواقع ،من املمكن �أن ي�صبح املمار�س مرتا ًبا ب�ش�أن املخاطر و� /أو يعتقد ب�أن �إدارة املخاطر هي �أمر �صعب
املنال .وكانت هناك حاالت منفردة قام فيها جمل�س الإدارة ب�سحب املتطوعني من اخلدمة �أو حظر
دائما
م�شاركة املتطوعني يف بع�ض الأن�شطة غري ال�ضارة .هذه الأنواع من ردود الفعل ال�رسيعة ممكنة ً
ولكنها نادرة للغاية.
�إن �إدارة املخاطر التي يتم تطبيقها ب�شكل معقول لي�ست من �أ�سو أ� حاالت التفكري ،حيث �أنها لي�ست
مفرطة وال تتعار�ض مع عمل املنظمات اخلريية واملنظمات غري الربحية .وبد ًال من ذلك ،تُعترب من
�أف�ضل املمار�سات امل�س�ؤولة واملعا�رصة التي تُعطي الأولوية امل�ستحقة واملنا�سبة لل�سالمة ال�شخ�صية وفعالية
الربنامج واالهتمام التنظيمي .ي�صفها "اليرد هانرت" ( )Laird Hunter, 1998على هذا النحو:
"ولكن بالت�أكيد  -من امل�ؤكد �أن يقول البع�ض  -هذه هي النهاية اخلاطئة .حتتاج املنظمات �إىل
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الرتكيز على تقدمي اخلدمات وعلى �أهدافها املوجهة نحو املهمة لتلبية احتياجات �أولئك الذين تقدم لهم
اخلدمات .عند ان�شغالك بالغمو�ض واخلامتة ال�سيئة ،تنتق�ص من الأعمال الواجب القيام بها . . .ولكن
باملناق�شة حول طبيعة ودور وم�س�ؤوليات حتديد و�إدارة املخاطر ،ميكننا و�ضع تقنيات حلماية منظماتنا
و�أنف�سنا من اخل�سائر غري املتوقعة .عند القيام بذلك� ،سنحقق �أهدافنا ب�شكل �أف�ضل ون�ستجيب ب�شكل
�أكرث ا�ستطاعة لأولئك الذين نقدم اخلدمات لهم (".)p.1

هل سيخاف المتطوعون الذين هم في أمس الحاجة إلدارة المخاطر؟
"�ألن يخ�شى املتطوعون اجلدد من كل الكالم ال�سخيف عن �إدارة املخاطر؟ هناك معاناة من عدم
توفر املتطوعني ،وال ميكننا التحول عن �إدارة املخاطر ب�أي �شكل!" هذا التعليق �أ�سمعه مرارا وتكرارا
م�ضطرا للإجابة عن ال�س�ؤال!
يف ور�ش العمل املنعقدة ب�ش�أن �إدارة املخاطر .وحل�سن احلظ ،ل�ست
ً
أي�ضا ،ولكننا نفذنا
دائما املدراء الآخرون لربامج املتطوعني بالقول ب�أن" :هذا ما كنا نعتقده � ً
وي�سارع ً
واحدا .ويدرك املتطوعون �أن هذا يحميهم وكذلك يحمي
متطوعا
الربوتوكوالت اجلديدة ومل نفقد
ً
ً
امل�ؤ�س�سة التي يتطوعون بها" .وال يهم �أين ُيطرح هذا ال�س�ؤال يف كندا �أو الواليات املتحدة لأن اخلربة يف
املجال هي نف�سها مهما كان املكان :نتوقع تناق�ص �أعداد املتطوعني ونادراً ما يتحقق ذلك.
وال يخفى علينا وجود خماطر وم�س�ؤوليات يف التطوع .قر أ� املتطوعون املحتملون العناوين الرئي�سية
وا�ستمعوا �إىل الأخبار و�أ�صبحوا على علم ب�أن املخاطر موجودة يف جميع �أنواع اخلدمة التطوعية .وال
�شيء �سيخيفهم ب�شكل �أ�رسع من م�ؤ�س�سة تُقا�ضي علنا يف جمتمعها .يدرك املتطوعون اجلهود املبذولة
ب�إدارة جيدة ويقدرون ارتباطهم باملنظمات التي تدير خدماتهم ب�شكل جيد.
ال ينبغي لأي منظمة �أن تخ�رس متطوعني ،وال تريد �أي منظمة �أن ترى املتطوعني يغادرونها وهم
ي�شعرون باال�ستياء �أو الإهانة .ومع ذلك ،قد تعتقد املنظمات �أن ه�ؤالء املتطوعني الذين ال ميكنهم �إدراك �أن
جهود �إدارة املخاطر يف املنظمة تهدف ملا يخدم امل�صالح الأف�ضل للعمالء واملتطوعني واملوظفني واملنظمة
ككل قد ال يكونون من املتطوعني الذين تريدهم املنظمة لال�ستمرار يف الربنامج .واملو�ضوع املثار ب�شكل
متكرر يف كافة �أرجاء �إدارة املخاطر هو "كلما كانت التدابري معقولة ،مت تطبيقها ب�شكل معقول".
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إدارة المخاطر والمسؤولية
خطرا على املنظمات غري الربحية ،على الرغم من �أن اخلوف
ي�شكل حتمل امل�س�ؤولية �أمام املحاكم
ً
من امل�س�ؤولية يبدو بعيد ن�سبي ًا عن الوقوع يف �شكل دعاوى ق�ضائية �ضد املنظمات غري الربحية.
وغالبا ما تكون امل�س�ؤولية م�صدر قلق كبري بني جمال�س الإدارة امل�س�ؤولة عن عمل املنظمة .ولفهم
ً
ً
كيفية ظهور التعر�ض للم�س�ؤولية ب�سبب املتطوعني وبرامج املتطوعني ،من ال�رضوري �أوال :فهم كيفية
ارتباط امل�س�ؤولية ب�شكل عام باملنظمات غري الربحية .وحيث �أن املراجعة الكاملة للم�س�ؤولية واملفاهيم
القانونية ذات ال�صلة خارج نطاق هذه الورقة البحثية� ،سنقوم ب�رسد العديد من املفاهيم الرئي�سية.

القضايا البارزة
حظي عدد قليل من الق�ضايا البارزة يف كندا وم�ؤخرا يف الواليات املتحدة وخارجها باهتمام
وطني ،ورفع م�ستوى الوعي العام ب�ش�أن امل�ساءلة يف القطاع غري الربحي .وقد نالت هذه الق�ضايا انتباه
جمال�س �إدارات املنظمات غري الربحية ب�ش�أن املخاطر وامل�س�ؤولية وكيفية ت�رصف املنظمات يف ظل وجود
املخاطر وكذلك ت�رصفها عند اكت�شاف مثل هذه املخاطر.

ترى "شيلي ميللر" ( )Shelly Miller, 2001أن المسؤولية أصبحت اآلن
مصدر قلق متزايد:
"يف �أوقات ب�سيطة قبل ب�ضعة عقود فقط ،كان من النادر وجود دعاوى ق�ضائية �ضد مديري
وم�س�ؤويل امل�ؤ�س�سات اخلريية واملنظمات غري الربحية واملجموعات التطوعية� .إن �أولئك الذين تطوعوا
ُاعتربوا حم�صنني �ضد النقد وت�شويه ال�سمعة من جانب �أولئك الذين عملوا يف عامل الأعمال التجارية.
�أما الآن ،فالدعاوى الق�ضائية يف هذا املجال تتزايد؛ لأن املزيد من الأ�شخا�ص الذين يعانون من �إ�صابة
حمام� ،أو لأن املزيد من املحامني على ا�ستعداد لتحري�ض الأفراد
�أو لديهم �شكوى يفكرون يف ا�ست�شارة ٍ
على رفع دعاوي ق�ضائية� ،أو لأن النا�س يعتقدون �أن الت�أمني قد يكون حمل دفاع مو�ضوعي� ،أو لأن بع�ض
�أ�صول الأفراد قد تكون متاحة للخ�ضوع للأحكام الق�ضائية .قد ال يكون هناك داعي لبع�ض الدعاوى
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الق�ضائية من الناحية املو�ضوعية ولكن لي�س هناك �أي �سيطرة تذكر على من يتجه للتقا�ضي وما �إذا كان
ميكن متابعة الدعاوى الق�ضائية يف ظل عدم وجود مو�ضوع حقيقي تدور حوله تلك الدعاوي وما �إذا
�صغريا (".)p.1
كبريا �أم
ً
كان املبلغ املطالب به ً
تتحمل املنظمات م�س�ؤولية قانونية و�أخالقية للقيام بكل ما هو معقول ل�ضمان �سالمة عمليات برامج
املتطوعني .ويت�صدر اخلوف من ادعاءات الإهمال قائمة املخاوف يف معظم املنظمات غري الربحية.

اإلهمال
�شيوعا للدعاوى املدنية بني املنظمات غري الربحية (ديويت،
�إن ادعاءات الإهمال هي ال�شكل الأكرث
ً
 )2010وترتبط ب�شكل مبا�رش ب�إدارة املخاطر .والإهمال من الأمور التي ينتج عنا م�ساءلة عن اخلط�أ،
مما يعني �أن املنظمة قد ارتكبت فع ً
ال خاطئ ًا �أو ف�شلت يف عمل �أمر ما كان ينبغي �أن تفعله وقد نتج عن
�إهمالها �إ�صابة �أو خ�سارة.
ولنجاح دعوى اإلهمال ،البد من استيفاء أربعة شروط:
 - 1توافر عن�رص مهمة العناية :يجب �أن يوجد واجب قانوين لبذل العناية املعقولة من جانب املنظمة
جتاه الطرف املت�رضر.
 - 2توافر عن�رص الإخالل باملهمة :يجب �أن تكون املنظمة قد ف�شلت يف الوفاء مبهمتها يف العناية
الالزمة.
 - 3توافر عن�رص الإ�صابة �أو اخل�سارة :يجب �أن يكون ال�رضر قد حدث ل�شخ�ص �أو ممتلكات.
 - 4توافر عن�رص العالقة ال�سببية :يجب �إثبات �أن �أفعال املنظمة �أو تقاع�سها هو املت�سبب يف حدوث
ال�رضر حمل التقا�ضي.
أي�ضا مدى احتمالية حدوث ال�رضر يف امل�ستقبل
بالإ�ضافة �إىل هذه ال�رشوط الأربعة ،تنظر املحاكم � ً
ومدى قدرة املنظمة على التحكم يف الظروف ملنع وقوع احلادث.
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معيار التملص من مسؤولية الرعاية
وغالبا ما تثري دعاوي الإهمال حتديد م�ستوى
ُيطلب من املنظمات بذل العناية الالزمة يف عملياتها.
ً
العناية املعمول به� ،أي ما هو مدى العناية الالزمة مبا فيه الكفاية؟ كم كانت العناية املبذولة دقيقة مبا فيه
الكفاية؟ ماذا تعني "العناية الواجبة" يف الواقع؟
�إن معيار العناية هو مفهوم مرن يختلف من مكان لآخر ومن حالة �إىل �أخرى .يختلف الأمر
باختالف طبيعة ال�شخ�ص امل�سئول :كلما كان عليك الإبقاء على معيار عناية معني ،زادت م�س�ؤوليتك
أي�ضا بظروف احلدث ،على �سبيل املثال :امل�ساعدة امل�ستمرة يف حاالت الطوارئ.
عن ذلك .يت�أثر املعيار � ً

من ال�صعب معرفة مدى كون الأمر اجليد جيداً مبا فيه الكفاية يف نظر املحاكم وقد يكون من املفيد
لديك� ،أمام املحكمة ،دليل يحدد م�صطلحات مثل "ما هو املعقول" و "ال�شخ�ص املعقول" و "ال�شخ�ص
احلكيم" و "العناية الواجبة" .لكن للأ�سف ،مل ن�صل بعد �إىل ميدان الإدارة غري الربحية ورمبا لن ن�صل
أبدا.
� ً
يتمتع معيار العناية ب�أهمية تتجاوز م�ستوى امل�س�ؤولية التي قد تن�سبها املحكمة جلهة ما ،كما �أن
أي�ضا عبارة عن مفهوم عام عن الإدارة ،على �سبيل املثال :ينبغي على كل منظمة حتديد
معيار العناية � ً
مدى رغبتها يف �إدارة برنامج املتطوعني اخلا�ص بها متا ًما وينبغي على كل مدير �إدارة ملوارد املتطوعني
نظرا لأن املوارد حمددة
�أن يحدد مقدار الوقت والطاقة الالزم لال�ستثمار يف كل مهمة كبرية ت�شغل وقتهً .
وحمدودة ،وعادة ما يكون لدى موظفي برامج املتطوعني ما ميكنهم فعله �أكرث مما ميكن حتقيقه ب�شكل
معقول ،ف�إن ال�س�ؤال عن حجم اال�ستثمار يف �أي مهمة من مهام �إدارة املتطوعني ميثل مع�ضلة متكررة
با�ستمرار:
ما هو مدى دقة تر�شيح واختيار املتطوعني؟
ما هي الأ�سئلة الواجب طرحها يف املقابالت ال�شخ�صية؟
كم عدد االختبارات املرجعية التي ينبغي �إجرا�ؤها؟
كم عدد مرات الإ�رشاف على املتطوعني؟
ما مدى الرباعة يف توثيق كل مهمة /وظيفة �إدارية؟
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وت�صعب الإجابة عن هذه الأ�سئلة عند ا�ستثمار موارد ذات قيمة كبرية ب�أي و�سيلة من و�سائل �أحد
املجاالت املهتمة باال�ستمرار يف مكان �آخر.
ومن الأف�ضل �أن ن�ضع يف االعتبار مبد�أ رئي�سي ًا حول معيار العناية :فكلما كان الن�شاط �أكرث خطورة،
ارتفع م�ستوى العناية املطلوب من املنظمة .وترى "�إنغريد يوهان�سن" (Ingrid M. Johansen,
� )1997, p. 13أن "مهمة تتبع املتطوع والإ�رشاف عليه تتوافق مع اخلطر الكامن يف الوظيفة التي
ي�شغلها" .عندما تكون الأن�شطة التي يقوم بها املتطوعون� ،أكرث خطورة ،بحكم تعريفها ،و� /أو عندما
يكون العمالء �أكرث عر�ضة للخطر ،ينبغي اتخاذ وتنفيذ احتياطات �أكرب.
كيف ميكن للمرء �أن يعرف ما هو املعيار املحتمل تطبيقه؟ يف ظل عدم وجود فر�ضيات نهائية ،هناك
م�صدران ميكن اال�شارة من خاللهما �إىل معايري العناية ذات ال�صلة واملتغرية با�ستمرار.

معيار الصناعة
�أول مكان للبحث فيه عن "معيار" �إدارة برامج املتطوعني هو املنظمات الأخرى .ال توجد معايري مطلقة ،ولكن
ما �إذا كانت املنظمة ت�ستويف املعايري ال�سائدة يف جمالها هو �أمر قد تنظر فيه املحاكم .فيما يلي بع�ض االقرتاحات:
ا�س�أل املنظمات املماثلة عن مدى دقة اختيار وتر�شيح املتطوعني الذين ي�شبه عملهم عمل املتطوعني
يف منظمتك.
ا�س�أل الزمالء ،عند اجللو�س حول مائدة الغداء يف م�ؤمتر خدمة املجتمع القادم ،عن كيفية تدريبهم
مل�شاركيهم بدقة ،وما �إذا كانوا �سيح�رضون دورات التدريب ،وما �إذا كان ُيطلب موافقة املتطوعني على
التدريب الذي تلقوه .اطرح �أ�سئلة من هذا القبيل عن جمموعة وظائف �إدارة برنامج املتطوعني.
قم ب�إر�سال ا�ستبيان �صغري عرب الربيد الإلكرتوين �إىل الزمالء حول الإ�رشاف على املتطوعني يف الربامج
خارج موقع العمل.
�إذا كنت متثل منظمتك يف مقاطع  /والية �أو يف جمعية وطنية ،عليك ت�شجيع الهيئة الأم على �إجراء
م�سح ملعايري وممار�سات برنامج املتطوعني بني �أفراد الربنامج وتوزيع النتائج على اجلميع .ت�أكد من
ت�ضمني عينة وا�سعة ب�شكل معقول يف �أي ا�ستف�سار يتم طرحه.
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تُعترب �إدارة برنامج املتطوعني الآن مبثابة مهنة تقوم بها هيئة تتزايد فيها املعارف واملهارات والبحث
الأكادميي والتطبيقي ومنتديات التوا�صل املهني واجلمعيات املهنية .بالتايل ،تنعك�س معايري ال�صناعة
املتطورة يف الأدبيات املهنية حول �إدارة برامج املتطوعني ويتم نقلها تلك املعايري من خالل الدورات
التدريبية اخلا�صة بتلك الربامج .الدر�س امل�ستفاد هنا هو مواكبة التغيريات يف املجال ودمج �أف�ضل
املمار�سات اجلديدة والبقاء على معرفة دائمة بالتفكري املتغري والأ�ساليب النا�شئة مل�شاركة املتطوعني
الفعالة� .إن اجلهل بذلك ال ُيعترب حجة لأنه من غري املحتمل �أن تقبل املحكمة الدفع بعدم قبول الدعوى
"لأننا دائم ًا فعلنا كل ما ينبغي بهذه الطريقة".

السوابق القانونية
�إن الإهمال من الأمور املن�صو�ص عليها يف القانون املدين ،ويتم حتديد وقائع كل دعوى ح�سب
املالب�سات التي حدثت فيها وتعتمد ب�شكل كبري على ال�سوابق القانونية يف الدعاوي ال�سابقة (قانون
ال�سوابق الق�ضائية) .من املهم البقاء على علم دائم بالق�ضايا ال�سابقة ذات ال�صلة .ميكن التعاقد مع حمامي
(خا�صة املحامي املتخ�ص�ص يف النزاع املدين) �أو م�ساعد حمامي �أو �أ�ستاذ القانون �أو �أمني مكتبة متخ�ص�صة
يف الكتب القانونية مقابل �أتعاب �أو باملجان ملوافاة املنظمة بال�سوابق ذات ال�صلة .تقدم مواقع الإنرتنت
املتخ�ص�صة يف قانون امل�ؤ�س�سات غري الربحية �إفادة م�سبقة حول تغري املعايري الت�شغيلية والقانونية.
ونظرا لأن املعايري املهنية والقانونية تتغري با�ستمرار ب�شكل عام (ب�شكل متزايد) ،ونظراً لأن املعايري
ً
تتغري ب�رسعة كبرية فيما يتعلق ب�إدارة برامج املتطوعني ،من ال�رضوري �أن تكون املنظمة على ً
يقظة وعلم
دائم و�أن تكون منفتح ًة على دمج �أ�ساليب التفكري اجلديدة و�أف�ضل املمار�سات النا�شئة.

نطاق تحمل المخاطر
ينبغي على املنظمات حتديد مدى املخاطر التي تكون قادرة على حتملها وم�ستعدة لها .وهذا ما
ي�سمى نطاق حتمل املخاطر .هناك اثنان من النقاط الرئي�سية التي ينبغي مراعاتها ب�ش�أن نطاق حتمل
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املخاطر� .أو ًال :ال توجد فر�ضيات نهائية حول حجم املخاطر التي ال ميكن حتملها ،لذا ينبغي على قادة
الربنامج �أن ي�س�ألوا �أنف�سهم" :ما هي املخاطر التي ميكننا العي�ش معها؟" ُيعتقد �أن املخاطر الي�سرية التي
كافيا للبحث عن �صورة
ميكن حتملها تقع داخل نطاق حتمل املخاطر .يتم تقييم املخاطر التي تولد قلق ًا ً
من �صور التحكم يف املخاطر خارج نطاق حتمل املخاطر .يتم تطبيق تقنيات التخفيف من املخاطر
للحد من املخاطر �إىل م�ستوى مقبول و�إعادتها �إىل داخل النطاق.
قد يتم تقييم درجة اخلطر التي يتم تهيئة برنامج املتطوعني للتعاي�ش معها من خالل خطر �آخر يقع
خارج نطاق حتمل املخاطر اخلا�صة به.

ضع في اعتبارك ما يلي :نطاق تحمل المخاطر
ي�ؤمن القائمون على الربنامج الذي يكلف متطوعني مل�ساعدة الأ�شخا�ص الذين دخلوا يف نزاع
قانوين باعتقاد ر�سخ يف املبد�أ القائل ب�أنه ميكن �إعادة ت�أهيل املجرمني ،و�أنه بالإمكان �أن ي�صبحوا مواطنني
فر�صا ثانية (وثالثة) لإثبات �أنف�سهم .وتعزز مهمة وفل�سفة
موثوق بهم ومنتجني ،و�أنهم ي�ستحقون ً
اخلدمة يف هذا الربنامج ا�ستقدام وقبول املجرمني ال�سابقني حتى يف الوظائف امل�س�ؤولة التي تتطلب
الثقة .هل يعني هذا �أن هذه امل�ؤ�س�سة لديها اهتمام �أقل بال�سالمة؟ ال� ،أبداً ،لي�س اهتمامها بال�سالمة �أقل،
على الرغم من �أن الآخرين قد يحكمون على تلك املمار�سة اخلا�صة باملجرمني ب�أنها �شديدة اخلطورة.
هل ينبغي على املنظمات ال�سماح للمتطوعني ب�إدارة ال�ش�ؤون املالية للعمالء؟ ترى بع�ض املنظمات
�أن املتطوعني �سي�شاركون العمل ،حتت �أي ظرف من الظروف ،يف ال�ش�ؤون املالية للعمالء .يرى البع�ض
الآخر �أنه من املقبول للمتطوعني م�ساعدة العمالء يف بع�ض �أعمالهم املالية مثل دفع الفواتري ولكنهم
يرف�ضون �أن يطلع املتطوعون على رقم التعريف ال�شخ�صي اخلا�ص بالعميل يف جهاز ال�رصاف الآيل .ت�ضع
جمموعة ثالثة من املنظمات حدو ًدا لتحمل املخاطر ب�شكل �أكرب من خالل ال�سماح للمتطوعني ب�إجراء
معامالت للعمالء من خالل �أجهزة ال�رصاف الآيل (مما يتطلب منهم معرفة رقم التعريف ال�شخ�صي
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للعميل) ،ب�رشط �أن يتم االتفاق على جميع هذه املعامالت خطي ًا (ب�أن يتم توقيعها م�سبق ًا من قبل العميل)
ويتم �إ�صدار �إي�صاالت خطية (موقعة) من العميل عند اكتمال املعاملة �أو �إعادة النقود �إىل العميل.
من الوا�ضح �أن الربامج املختلفة �ست�ضع حدود لنطاق حتمل املخاطر يف �أماكن خمتلفة ،ولكن ال
توجد فر�ضيات نهائية مطلقة يف هذا ال�ش�أن وهذا ما ينبغي �أن يكون.
النقطة الرئي�سية الثانية عن نطاق حتمل املخاطر هي �أنه ينبغي حتديد هذا النطاق مبهنية وبوعي وعن
ق�صد ،وينبغي �أن تكون الإجراءات قائمة بالكامل على حقائق معا�رصة واقعية و�شاملة .من الناحية
املثالية� ،سيتم اتخاذ العديد من قرارات حدود نطاق حتمل املخاطر على م�ستوى جمل�س الإدارة نظراً لأن
جمل�س الإدارة هو امل�س�ؤول يف النهاية عن املخاطر والواجبات التنظيمية .من الناحية العملية ،تقوم العديد
كبريا باملخاطر
من جمال�س الإدارات بو�ضع نطاق حتمل املخاطر ب�شكل افرتا�ضي� ،أي �أنها ال تويل اهتما ًما ً
يوميا من جراء م�شاركة املتطوعني �أو �أن جمال�س الإدارات ال تعري اهتمامها بتلك
التي تواجهها املنظمة ً
املخاطر على الإطالق وهو ما يعني �إدارة املخاطر عن طريق احلظ وال�صدفة.
ميكن �أن يتفاج�أ �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�شكل غري مبهج بعواقب تن�ش�أ من �أ�ساليب ،مثل� :أ�سلوب
�سيا�سة عدم التدخل ،عندما يتحقق اخلطر بالفعل .من الأف�ضل مواجهة املخاطر مبا�رشة من البداية
واتخاذ قرارات على �أ�سا�س جيد ب�ش�أن ما ميكن حتمله وما ال ميكن حتمله ومكان ممار�سة ال�ضوابط.

اإلدارة الفعالة توفر الحماية
�إن البقاء على اطالع دائم ب�أف�ضل املمار�سات لي�س �ضمانًا �ضد امل�س�ؤولية .هل ميكن �أن ي�ستمر خط أ�
ما؟ نعم بالت�أكيد .هل تزال هناك دعوى ق�ضائية؟ نعم ،هناك �إمكانية دائما التخاذ �إجراءات قانونية غري
جادة �أو غريها من الإجراءات غري املو�ضوعية .املبد�أ الأ�سا�سي هو� :أنه كلما قامت املنظمة بكل ما هو
معقول ملنع حدوث ال�رضر يف برنامج املتطوعني ،قل احتمال الإ�صابة �أو اخل�سارة وكلما قل احتمال
اتخاذ �إجراء قانوين �ضد املنظمة .ال توجد هناك �أي �ضمانات يف �إدارة املخاطر ،بل توجد احتماالت
فقط .لذلك ،على املنظمة فعل كل �شيء معقول؛ لتكون االحتماالت ل�صالح املنظمة.
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االلتزامات القانونية
تخ�ضع املنظمات غري الربحية ،بالإ�ضافة �إىل الدعاوى املدنية ،ملجموعة من القوانني واللوائح ،مبا يف ذلك وعلى
على �سبيل املثال:
ينبغي على جميع املنظمات الت�رصف وفقًا للوائحها الداخلية.
ينبغي على املنظمات التي تُ�رشك املتطوعني يف تقدمي الطعام للم�رشدين الت�أكد من امتثال املتطوعني
للوائح ال�صحة والتعامل مع الأغذية.
يخ�ضع املتطوعون يف العيادات الطبية للقوانني املتعلقة بال�صحة ولوائح ال�سالمة.
ينبغي �أن يلتزم املتطوعون يف املنظمات التي تخدم ال�شباب بدقة بقوانني الإبالغ الإجباري املنطبقة
على حاالت �إ�ساءة معاملة الأطفال و�إهمالهم.
ينبغي على جميع املنظمات التي توظف موظفني ب�أجر �أن متتثل لت�رشيعات معايري التوظيف املطبقة يف
الوالية التي تقع بها والتي قد ينطبق بع�ضها على املتطوعني.
خ�ضع املنظمة التي تقرر �إن�شاء �أحد املباين جلميع قوانني البناء ومتطلبات الرتخي�ص العادية و�إذا مت
أي�ضا االلتزام بالقوانني.
ا�ستخدام متطوعني للم�ساعدة يف البناء ،عليهم � ً
املنظمات الكبرية التي تعمل يف �أكرث من منطقة جغرافية �أو التي تقدم �أكرث من نوع من اخلدمات قد
جتد نف�سها عر�ضة للوائح خمتلفة يف �أماكن خمتلفة.

االلتزام القانوني واألخالقي إلدارة المخاطر
بعيدا عن التوا�صل املبا�رش مع
عندما تقت�رص �أعمال املتطوعني على الأعمال الي�سرية والروتينيةً ،
العمالء �أو اجلمهور ،قد تكون املخاطر �أقل باعث على القلق .عندما يتطلب الأمر تكليف املتطوعني
ب�أعمال خدمة مبا�رشة ينتج عنها م�س�ؤولية ،قد تتزايد عواقب اخلط�أ وين�ش�أ التزام ب�إدارة املتطوعني ب�شكل
م�س�ؤول حيث ُيطلب منهم �أن ي�صبحوا عما ًال حقيقيني .وحيث تعترب املنظمة �صاحبة العمل ،ف�إنها لديها
التزامات �أخالقية وقانونية ل�ضمان عمل املتطوعني بطريقة �أكرث �أمانا يف بيئة �أقل خطر ميكن ت�أ�سي�سها
ب�شكل عقالين.
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ضع في اعتبارك ما يلي :هل علينا أن نفعل شيئًا ما بشأن هذا الشخص؟
يف �إحدى ور�ش العمل التي كنت �أعقدها حول �إدارة املخاطر يف منت�صف الت�سعينيات ،اقرتبت
مني �إحدى مديرات املتطوعني يف اال�سرتاحة وتوجهت ب�س�ؤايل قائلة :كنت �أ�رشف على خدمة النقل
التطوعي للم�سنني ،وكان املتطوعون ي�صطحبون العمالء يف جوالت يف متاجر البقالة وعند زيارة
الطبيب وما �إىل ذلك .قالت امل�رشفة �إن �أحد �أكرث املتطوعني املوثوق بهم ات�صل مبكتبها الأ�سبوع املا�ضي
ليبلغها ب�أنه لن يتمكن من �أداء املناوبة التي مت تكليفه بها يف ذلك اليوم .كان هذا الأمر غري عادي ولذلك
�س�ألته املديرة عما �إذا كان مري�ضا ،ف�أجاب قائ ً
ال ب�أنه لي�س مري�ض ًا ولكن زوجته هي املري�ضة .عندما علقت
املديرة على مدى روعته يف البقاء مع زوجته يف هذا اليوم� ،أجاب قائ ً
ال ب�أن الأمر لي�س متعلق ًا بالوفاء
لزوجته ولكنه ال ي�ستطع التوجه بدونها لأنه كفيف وبحاجة لها لتقوده بال�سيارة على الطريق .ت�ساءلت
مديرة املتطوعني عما �إذا كان عليها �أن تفعل �أي �شيء حيال ا�ستمرار ال�سائق املتطوع يف برنامج القيادة.
ق�ص�صا عن املتطوعني الذين يواجهون �أو يولدون
رغم �أن تلك احلالة تبدو غريبة ،لكنني ال زلت �أ�سمع
ً
خماطر كبرية ال تتعرف عليها منظماتهم �أو ت�أخذها على حممل اجلد.

إدارة المخاطر
�إدارة املخاطر عبارة عن جمموعة من التقنيات والإجراءات املطبقة للحد من املخاطر وال�سيطرة
عليها.

أهداف إدارة المخاطر
هناك هدفان رئي�سيان وبارزان من كل عملية �إدارة خماطر.
 - 1منع ال�رضر واخل�سارة :ينبغي �أن يكون منع ال�رضر واخل�سائر هو الأولوية الأ�سا�سية لكل مدير �إدارة
خماطر .يت�ضح �أنه من الأف�ضل يف املقام الأول منع الأمور من ال�سري يف االجتاه اخلاطئ حتى نتالفى معاجلة
عواقب امل�صائب والكوارث التي حتدث بعد وقوعها؛ لأن كلما كانت احلوادث �أقل تكلفة من حيث
ال�سالمة ال�شخ�صية واملوارد املالية ومعاناة الإدارة ،كان حدوثها �أقل �أو قد ال حتدث.
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 - 2التقليل من امل�س�ؤوليةُ :يعترب خف�ض حجم امل�س�ؤولية الهدف الثاين لكل مدير �إدارة خماطر .وبالنظر �إىل
�أن الأمور ميكن �أن ت�سري على نحو خاطئ ،حتى يف ظل وجود �أف�ضل �آليات الوقاية ،من املنا�سب متا ًما
اتخاذ �إجراءات تقلل من التعر�ض للم�س�ؤولية ال�شخ�صية والتنظيمية.

إدارة المخاطر ليست باألمر الصعب أو الغامض
قد تبدو �إدارة املخاطر معقدة وتقنية للغاية ولكنها لي�ست كذلك يف معظم الظروف .ي�شارك
جميع املدراء يف �إدارة املخاطر يف مرحلة �أو �أخرى ،على �سبيل املثال :يعترب ٌ
كل من الرت�شيح والتدريب
من �ضمن ممار�سات �إدارة املخاطر بقدر ما هما جزء من نظام �إدارة املوارد الب�رشية باملنظمة .يف كل
مرة يتم فيها �إجراء �إ�صالح ملرفق ما ،يتم �إجراء تدريبات للوقاية من احلرائق �أو �إعادة اعتماد امل�صعد �أو
كتابة �سيا�سة ال�صحة وال�سالمة �أو فح�ص املعدات �أو مراجعة للأداء �أو �إدارة املخاطر قيد اال�ستخدام.
نادرا ما ُينظر �إليها
على الرغم من �أن هذه الأنواع من الوظائف الإدارية تتم ب�شكل منتظم� ،إال �أنه ً
على �أنها مبثابة �إدارة للمخاطر .وهناك القليل من املنظمات ممن لديها منهجية �إدارة املخاطر بال�شكل
املطلوب يف معظم برامج املتطوعني .تُعترب �إدارة الكثري من املخاطر هي الفكر املنطقي �رصاح ًة
(هريمان.)2009 ،

تحدث "تريمبر" و"كوستين" ( )Tremper and Kostin, 1993بلغة المنطق
عندما قاال:
"ال تُعترب �إدارة املخاطر ،يف جوهرها ،حيلة جديدة �أو �أمر غام�ض ،لكنها تُعترب توجه لكل ما
تقوم به مبا يتما�شى ب�شكل كبري مع كل مهمة خريية� .إن �إدارة املخاطر ال تتق�صي فقط امل�شاكل ،بل �إنها
تبحث عن حلول جتعل منظمتك �أكرث فعالية (".)p. 4

إدارة المخاطر أعلى من مجرد شراء تأمين
انت�شارا وخطراً فيما يتعلق باملخاطر التي يرتكبها امل�س�ؤولون التنفيذيون
�إن �أحد الأخطاء الأكرث
ً
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باجلهات غري الربحية (جمال�س الإدارات وكبار املوظفني) هو االعتقاد ب�أن �إدارة املخاطر مرادف ل�رشاء
الت�أمني ،و�أن �رشاء الت�أمني يتوىل �إدارة املخاطر بطريقة �أو ب�أخرى .هذه االفرتا�ضات لي�ست غري دقيقة
فقط ،بل �إنها تعمل يف الواقع على زيادة املخاطر بد ًال من تقليلها.
تنطوي �إدارة املخاطر على حتديد املخاطر ،ومن ثم ال�رشوع يف ال�سيطرة عليها .هناك املئات من
الطرق التي من خاللها ميكن للمنظمات ال�سيطرة على املخاطر والتحكم فيها :تنفيذ اال�سرتاتيجيات
وال�سيا�سات واحلدود والتغيريات يف مكان العمل وما �إىل ذلك ،مبا مينع �سري الأمور ب�شكل خاطئ �أو
يقلل من حدتها عند تنفيذها� .أما الت�أمني ،فهو جمرد م�ساعدة مقابل مبلغ مبايل ،ويتم تطبيقها بعد �أن
ماليا نتيجة لذلك .عادة ما مينع الرتكيز على الت�أمني �صانعي
تتجلى املخاطر بالفعل وتواجه املنظمة التزا ًما ً
القرار من ممار�سة العناية الواجبة� .إن افرتا�ض �أن الت�أمني هو الأف�ضل �أو الوحيد لال�ستجابة للمخاطر ،هو
افرتا�ض �أحمق و ُيعترب مبثابة �إهمال يف ظل وجود الظروف احلالكة.
هذا ال يعني �أنه ال ينبغي للمنظمات �رشاء الت�أمني .بل على النقي�ض ،نو�صي املنظمات �أن جتل�س مع
�أخ�صائي ت�أمني مهني مرة واحدة على الأقل كل عام ملراجعة العمليات والأن�شطة والتعر�ض للمخاطر
و�أي تغيريات حتدث بعد �آخر مناق�شة حول التغطية الت�أمينية ،وكذلك نو�صي املنظمات مبناق�شة �أنواع
الت�أمني ودرجات التغطية الت�أمينية.

تأسيس فريق إدارة المخاطر
توظف بع�ض املنظمات الكبرية مدراء مهنيني لإدارة املخاطر ،بينما تتعاقد منظمات �أخرى على
نظرا لأن املخاطر ت�أتي يف العديد من ال�صور ونظراً لأن �إدارة املخاطر ميكن �أن
امل�ساعدة اخلارجيةً .
كبريا من الوقت ،من امل�ستح�سن ت�أ�سي�س فريق لإدارة املخاطر .يعمل نهج الفريق (العمل
قدرا ً
ت�ستهلك ً
اجلماعي بالفريق) على جلب املزيد من الأفراد واملزيد من جماالت اخلربة للقائمني على املهمة ،لذلك
ال يتحمل �أحد العبء الكامل لأي مبادرة له وزنها و�أهميتها .ي�سمح نهج الفريق مب�شاركة �أولئك الذين
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ي�شاركون ب�شكل مبا�رش يف الأن�شطة والربامج واخلدمات التي تولد بالفعل املخاطر وامل�س�ؤوليات ولكن
يحدث ذلك حتت ب�رص ومراقبة الفريق.
من الناحية املثالية� ،سيكون لدى املنظمات فرق �إدارة خماطر على م�ستوى امل�ؤ�س�سة �إىل جانب ممثلني
من جميع جماالت الربنامج مبا يف ذلك ممثلي احلوكمة والإدارة ،بالإ�ضافة �إىل ممثل �أو اثنني من برنامج
املتطوعني و� /أو منطقة خدمة جمتمعية� .إذا كانت املنظمة غري مقتنعة ب�شكل عام باحلاجة �إىل �إدارة
املخاطر ،على الأقل ينبغي على �إدارة موارد املتطوعني ت�أ�سي�س فريقها اخلا�ص لإدارة املخاطر بها .يف
برامج املتطوعني ال�صغرية وبرامج خدمة املجتمع ،قد يقود مدير برنامج املتطوعني مبادرة �إدارة املخاطر
ولكن حينئذ يتوجب عليه ا�ستقدام �أفراد �آخرين للم�ساعدة يف العملية.

تكوين فريق إدارة المخاطر
ُيعترب تنوع جمموعات املهارات وامتالك قاعدة معرفية وا�سعة من املكونات الهامة املطلوبة من
�أجل تكوين فريق �إدارة املخاطر؛ لأن ذلك ي�ساعد يف حل امل�شكالت بطريقة �إبداعية والتفكري خارج
ال�صندوق .ميكن �أن يختلف حجم وتكوين الفريق بنا ًء على حجم العمل وجمموعة الأن�شطة التي �سيتم
التعامل معها واملخاطر الفريدة التي يقابلها املتطوعون يف �سياق عملهم للمنظمة.
قد يتم متثيل جماالت اخلربة الأ�سا�سية من خالل ع�ضوية الأفراد من ذوي تلك اخلربات يف الفريق
وقد تتطلب املجاالت الأخرى فقط تقدمي ا�ست�شارات ق�صرية املدى للفريق .هذه فر�صة ممتازة مل�شاركة
متطوعني من ذوي املهارات العالية يف �أدوار حمددة بو�ضوح وحمدودة الوقت.
قد يكون متثيل املجاالت التالية يف الفريق مفي ًدا:
موظفو برنامج املتطوعني الذين لديهم خربة مبا�رشة يف العمل اخلا�ضع للمراجعة.
املتطوعون للخدمة.
موظفو امل�ؤ�س�سة.
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�أع�ضاء �إدارة امل�ؤ�س�سة و� /أو الإدارة املالية.
ع�ضو (�أع�ضاء) جمل�س الإدارة.
العميل و� /أو فرد� /أفراد من عائلة العميل.
متخ�ص�ص مهني يف الت�أمني.
متخ�ص�ص مهني يف املوارد الب�رشية.
م�ست�شار قانوين.
موظفو امل�ؤ�س�سة من املناطق التي يعمل فيها املتطوعون.
طاقم اال�ستجابة للطوارئ و�إدارة احلريق وال�رشطة.
م�ست�شار �صحة و�سالمة.
م�ست�شار يف اال�ستثمار.
خرباء �آخرون ،ح�سب االقت�ضاء ،لتغطية جماالت مثل :املواد اخلطرة و�سالمة املرافق وا�ستخدام
املعدات و�إدارة الفعاليات والأمن وما �إىل ذلك.
�إن طبيعة عمل املنظمة ،وخا�صة الأدوار التي ي�شغلها املتطوعون ،تعمل على توجيه تكوين الفريق.
قد تتغري الع�ضوية مبرور الوقت كلما ظهرت م�شكالت جديدة يتم التعامل معها .ميكن التعاقد مع خرباء
من خارج املنظمة؛ لتقدمي اال�ست�شارات املتخ�ص�صة من وقت لآخر مقابل �أتعاب �أو بدون مقابل وذلك
عند ظهور م�سائل جديدة.
قد ال يكون من ال�رضوري وجود حمام كع�ضو دائم يف الفريق ،علما ب�أن الأمور املتعلقة بامل�س�ؤولية
�ستن�ش�أ ب�شكل �شبه م�ؤكد ،كما �أن وجود حمامي بتوكيل �أو حمامي متطوع فكرة جيدة من �أجل تقدمي
امل�ساعدة من طرفه يف امل�سائل القانونية.
ميكن للمنظمة �أن تطلب تقدمي الآراء من �أطراف خارجية خطي ًا ،حتى يت�سنى توثيقها يف امل�ستقبل
�إذا لزم الأمر .ينبغي على الفريق ،على الأقل ،ت�سجيل �أي ا�ست�شارة يتلقاها من اخلرباء واال�ست�شاريني
اخلارجيني وعليه الإم�ساك مبحا�رض� /إجراءات جميع مداوالت وقرارات فريق �إدارة املخاطر بعناية يف
مكان �آمن ال�ستخدامها يف امل�ستقبل.
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فريق إدارة مخاطر الفعاليات الخاصة
�أما بالن�سبة للمنظمات التي تدير فعاليات خا�صة كبرية �أو �أن�شطة عالية املخاطر تتطلب معاملة
متخ�ص�صة لإدارة خماطرها ،ف�إنه قد يكون من اجليد ت�أ�سي�س جلنة فرعية لإدارة خماطر معينة خا�صة بالفعالية
ويكون الهدف من تلك اللجنة الفرعية الرتكيز على الق�ضايا واملخاطر املتزايدة اخلا�صة بالفعالية .ملزيد
من املعلومات حول هذا املو�ضوع املحدد ،انظر "�أوليفر" ( )Oliver, 2010وكذلك انظر "ري�رس" و
"هريمان" (.)Risser & Herman, 2009

دور فريق إدارة المخاطر
يت�ضمن دور فريق �إدارة املخاطر ت�سعة عنا�رص /مكونات رئي�سية مدرجة �أدناه .ا�ستخدم هذه القائمة
ك�أ�سا�س عند حتديد اخت�صا�صات فريق �إدارة املخاطر.
حتديد املخاطر والتعر�ض للم�س�ؤولية.
ت�صنيف وفرز املخاطر وحتديد �أولوياتها.
و�ضع خطة عمل �إدارة خماطر حتدد من ينبغي �أن يقوم بعمل ما وماهية ذلك العمل ووقت القيام به.
حتديد التكاليف وو�ضع خطة متويل.
تنفيذ اخلطة ،مبا يف ذلك خطة متكاملة للتوا�صل والتدريب.
و�ضع �سيا�سة ب�إدارة املخاطر �أو التو�صية بو�ضعها.
مراقبة �إدارة املخاطر �أثناء تفعيلها و�ضمان االمتثال لها.
مراجعة خطة عمل �إدارة املخاطر ب�شكل دوري وتعديلها ح�سب ال�رضورة.
�إعداد ورفع تقارير منتظمة لإدارة امل�ؤ�س�سة عن اخلطط والتعر�ض للم�س�ؤولية والتكاليف والفعالية.

استخدم نموذج إدارة المخاطر
عندما تبحث منظمة ما عن املخاطر ذات ال�صلة مب�شاركة املتطوعني ،ف�إنها عادة جتد املخاطر ب�أنواع
أمرا
ودرجات خمتلفة .ميكن �أن يكون جممل عدد وحجم املخاطر ذات ال�صلة مبعظم برامج املتطوعني � ً
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مذه ً
ال ،وخا�صة يف املنظمات التي مل يجري فيها م�ؤخراً حتديث �أنظمة �إدارة برامج املتطوعني والبنية
التحتية� .إن اال�ستهانة باملخاطر هو درب من الت�رسع بجنون يف جميع االجتاهات ومبثابة معاجلة فو�ضوية
للمخاطر وا�ستجابة مت�رسعة ميكن �أن تولد املزيد من املخاطر والتعر�ض للم�س�ؤولية.
عند ا�ستخدام الأ�سلوب املنهجي املتوازن ،يكون العمل ب�شكل �أف�ضل ،وي�ؤدي تطبيق نظام �إدارة
املخاطر (�شامال النموذج والعملية) �إىل دفع املرء للعمل من خالل �سل�سلة من اخلطوات يف ت�سل�سل
�سليم ،مما ي�ؤدي �إىل حتديد و�إدارة املخاطر ب�شكل �أكرث �شمو ًال وفعالية ،لذلك ال ميكن التو�صية با�ستخدام
منوذج معني بقوة �شديدة.
هناك العديد من مناذج �إدارة املخاطر املتاحة لتوجيه ودعم �أن�شطة �إدارة املخاطر التنظيميةُ .يعترب
النموذج املف�ضل هنا مبثابة عملية �سهلة ن�سبي ًا تتكون من �أربع خطوات تقدم �إر�شادات عملية للتحكم يف
ونظرا لأنه ميكن و�صفه هنا ب�شكل موجز ،نحث القراء على معرفة املزيد حول الإدارة املنهجية
املخاطر.
ً
للمخاطر واختيار واتباع منوذج ،مبا يف ذلك تطبيق الأدوات املرتبطة به.

نموذج إدارة المخاطر
�إن منوذج �إدارة املخاطر املو�ضح يف ال�شكل 1 - 14عبارة عن عملية تخطيط من �أربع خطوات
توجه عمل الفريق ب�شكل منهجي من خالل �سل�سلة من اخلطوات ،مبا ي�سمح بالتفكري يف جمموعة من
كل من
الإجراءات وبدائل القرار وت�شجيعها .ميكن لهذا النموذج العمل �أو التعامل ب�شكل جيد مع ٍ
العاملني ب�أجر والعاملني بدون �أجر على قدم امل�ساواة ومع كافة م�ستويات املنظمة ،مبا يف ذلك احلوكمة
والإدارة وخدمات الدعم وال�صيانة وتقدمي اخلدمات للعمالء.
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ال�شكل :1-14منوذج �إدارة املخاطر
تحديد المخاطر
ترتيب المخاطر وتحديد أولوياتها
إعداد تدابير مراقبة المخاطر وتنفيذها
مراجعة

هناك أربع خطوات في نموذج إدارة المخاطر وهي:
 - 1حتديد املخاطر.
 - 2فرز وت�صنيف املخاطر وحتديد �أولوياتها.
 - 3و�ضع وتنفيذ تدابري ال�سيطرة على املخاطر.
 - 4املراجعة.
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خطوات إدارة المخاطر
يو�ضح هذا الق�سم اخلطوات الأربع الرئي�سية لنموذج �إدارة املخاطر� ،شام ً
ال نظرة �أولية عن كيفية عمل النموذج.

الخطوة  :1تحديد المخاطر
ابد�أ عملية �إدارة املخاطر باختيار جزء من برنامج املتطوعني للعمل عليه :قم باختيار خدمة �أو
و�صف وظيفي �أو مهمة �أو موقع معني .قم بتطبيق النموذج على جزء حمدد يف كل مرة .كلما كانت
حتديدا وجدوى ،وبالتايل �ستكون �أكرث
حتديدا ،كانت �أكرث
الوظيفة التي يتم ا�ستك�شافها �أ�صغر و�أكرث
ً
ً
فعالية و�ستكون كذلك ممار�سات �إدارة املخاطر �أكرث فعالية.
تبد�أ جميع عمليات �إدارة املخاطر بال�س�ؤال التايل :ما اخلط أ� الذي ميكن �أن يحدث هنا؟ ا�س�أل كل
ق�سم من �أق�سام برنامج املتطوعني عن هذا ال�س�ؤال .ينبغي تدوين جميع االحتماالت املعقولة؛ لأن
الهدف من ذلك و�ضع قائمة باملخاطر الرئي�سية دون �أي تنقيح يف هذه املرحلة.

منهجيات تحديد المخاطر
يتطلب حتديد املخاطر مقايي�س مت�ساوية من الع�صف الذهني واال�ستب�صار والت�صور.
الع�صف الذهني :هو ممار�سة توليد الأفكار بحرية ودون رقابة.
اال�ستب�صار :يدور اال�ستب�صار حول التوقع والنظرة املدرو�سة واحلكيمة للم�ستقبل ،وكذلك يدور
اال�ستب�صار حول االنفتاح على ما قد ُي�ستجد.
الت�صور :يتطلب الت�صور درب ًا من التخيل والر�ؤية الإبداعية والرغبة يف التفكري يف الأمور غري املحتملة.
�إن اجلمع بني املنهجيات الثالثة يقلل من احتمالية عدم التعر�ض للمخاطر والتي قد تكون لها فر�صة �أكرب
بكثري للتحول �إىل خ�سارة �أو �رضر فعلي يف ظل عدم وجود �إدارة منا�سبة.
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كيفية تحديد المخاطر
ابحث عن �أنواع املخاطر اخلم�سة التالية:
 - 1الأ�شخا�ص (املتطوعون �أو العمالء و�أفراد �أ�رسهم �أو املوظفون ب�أجر �أو جمل�س الإدارة �أو اجلمهور
العام ،طاملا تداخلت �أعمالهم مع �أعمال املتطوعني).
 - 2امللكية (العينية ،مثل الأثاث �أو املباين �أو املعدات �أو املركبات �أو �أجهزة احلا�سوب وما �إىل ذلك،
املمتلكات الإلكرتونية مثل الأجهزة املحو�سبة ،املمتلكات املالية مثل جميع الأ�صول املالية ،امللكية
الفكرية مثل العالمات التجارية وحقوق الت�أليف والن�رش وبرامج التدريب والكتيبات ومناذج اخلدمة
وما �إىل ذلك).
 - 3الدخل (جميع تدفقات الإيرادات التي ت�أتي من جهات التمويل واجلهات املانحة والفعاليات
وما �إىل ذلك).
 - 4ال�شهرة (�سمعة امل�ؤ�س�سة ومكانتها وثقة اجلمهور فيها).
 - 5امل�س�ؤولية (جنائية �أو مدنية �أو غري مبا�رشة).
انظر ال�شكل  1 - 14لالطالع على جمموعة من عينات املخاطر والأ�سئلة اال�ستق�صائية التي من
�ش�أنها حتفيز حتديد املخاطر.
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ال�شكل  :2-14ورقة عمل حتديد املخاطر

مناطق /جماالت اخلطر

 .1الضرر أو الخسارة السابقة
ما هي اخل�سائر التي حدثت بالفعل فيما يتعلق ب�أن�شطة املتطوعني؟
احلوادث والإ�صابات التي طالت الأ�شخا�ص (العمالء و� /أو �أفراد �أ�رسهم� /أ�صدقائهم �أو
املتطوعون �أو املوظفون �أو امل�شاركون يف الفعالية �أو اجلمهور العام)
اخل�سائر املالية :ال�رسقة �أو االحتيال �أو االختال�س �أو االحتفاظ ب�سجالت غري كافية
اخل�سائر املادية :املعدات �أو املركبات �أو املباين �أو املمتلكات
الثقة العامة :فقد النوايا احل�سنة �أو ال�سمعة �أو ال�شخ�صية العامة
امل�س�ؤولية :دعاوى ق�ضائية  -طرف رابح �أو خا�رس �أو مت ت�سوية الدعوى الق�ضائية �أو التهديد
ب�إجراء قانوين يتعلق بعمل املتطوعني

�أخرى:
 .2الخسائر المحتملة
�أين ميكن �أن حتدث حوادث �أو جتاوزات �أو خ�سائر �أو �سلوكيات دون امل�ستوى املطلوب؟ هل
كانت هناك �أي �إ�صابات قريبة (احلوادث التي كان من املمكن �أن تكون �أ�سو�أ) والتي ميكن �أن
تكون لها نتائج �أدين من النتائج املقبولة يف وقت ما يف امل�ستقبل؟

�أخرى:
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 .3فعاليات البحث عن التبرعات
ما هي الفعاليات والأن�شطة التي ي�شارك فيها املتطوعون جلمع التربعات والتي مت القيام بها جلمع
الأموال للمنظمة؟
هل التخطيط كاف؟
هل خطر على بال �شخ�ص ما املخاطر التي تنطوي عليها قبل �إطالق الفعالية؟
هل مت النظر بعني االعتبار ل�سالمة و�أمان جميع الأ�شخا�ص (املنظمون وامل�شاركون واملتطوعون
والعاملني ب�أجر واجلمهور العام واجلهات الراعية)؟
هل ت�سري خطط الطوارئ والكوارث يف امل�سار ال�صحيح ،مبا يف ذلك �أفراد طاقم الطوارئ الطبية
عند الطلب �أو يف املوقع وبروتوكوالت الفرز /احلجر ال�صحي وترتيبات الو�صول ال�رسيع �إىل
�أقرب مرافق طوارئ طبية وترتيبات النقل اجلوي عند ال�رضورة؟
هل مت التحقق م�سبقًا من املرافق واملعدات والطرق وما �إىل ذلك؟ هل يتم ا�ستدعاء املتطوع املدرب
لإجراء فح�ص �رسيع �إذا كانت الأحوال اجلوية متقلبة؟
هل توجد عقود حتدد من هو امل�س�ؤول عن عمل ما ،مبا يف ذلك العقود املربمة مع مقدمي اخلدمات
الأمنية والطبية وغريها من خدمات الطوارئ التطوعية؟
هل العقود مع البائعني واملوردين موجودة ،مبا يف ذلك االتفاقيات مع الغري من جمموعات
املتطوعني؟ هل االتفاقيات والعقود �رصيحة ومتداولة ومت مراجعتها م�ؤخرا؟
هل مت �إخطار ال�سلطات ومت احل�صول على جميع الرتاخي�ص والت�صاريح الالزمة؟
هل يوجد نظام فعال للإدارة املالية ،مبا يف ذلك التح�صيالت والودائع امل�رصفية والإي�صاالت وتتبع
الأموال امل�ستحقة وما �إىل ذلك؟ هل مت ب�شكل �سليم تر�شيح املتطوعني الذين �سيمكنهم التعامل مع
النقود؟ هل مت تر�شيح �أو انتقاء حرا�س الأمن ملراقبة عد النقدية وجتهيز الودائع ونقلها؟ (هل هم
م�سلحون؟) هل هناك توقيعات مزدوجة على كل الأرقام؟
هل توجد �أنظمة احتياطية يف حالة عدم ح�ضور متطوعني؟
هل �أنظمة التوا�صل و�أنظمة �إعداد التقارير والت�سل�سل الهرمي لل�سلطة وت�سل�سل القرارات يف
حملها ال�صحيح وهم يتم �إبالغ اجلميع بها؟
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هل هناك معايري يف حملها لإلغاء فعالية ما يف حالة ظهور احتمال للإلغاء؟
هل توجد �سيا�سات و�إجراءات �سليمة ووا�ضحة ب�ش�أن تقدمي الكحوليات و� /أو �إعداد الأغذية �أو
التعامل معها وهل يتم �إبالغ املتطوعني بها؟
هل التغطية الت�أمينية املتعلقة بالفعالية يف حملها؟ هل ت�شمل التغطية الت�أمينية املمتلكات امل�ست�أجرة
�سمى املتطوعون م�ؤمن ًا عليهم؟
واملقرت�ضة؟ هل ُي ّ

�أخرى:

 .4خدمات العمالء المقدمة من جانب المتطوعين
عليك التفكري يف خدمات العمالء املبا�رشة املقدمة من جانب املتطوعني� .أين ميكن �أن ت�سوء
الأمور؟
هل هناك اتفاقية وكالة كاملة اخلدمات حتدد ما �سيقدمه املتطوعون وما ال يقدموه؟ هل حدود
تقدمي اخلدمات وا�ضحة؟ هل تفهم �أ�رسة العميل وتوافق على حدود و�رشوط االتفاقية؟
هل هناك �أي قيود �أو �ضوابط مفرو�ضة على ما يفعله املتطوعون �أو ال يفعلونه عندما يكونون يف
حالة توا�صل مبا�رش مع العمالء؟
�إىل �أين يذهب املتطوعون ومع من يتعاملون وما هي اخلدمات التي يقدمونها؟
ما هي املخاطر التي قد يواجهها املتطوعون يف املكان الذي يذهبون �إليه (على �سبيل املثال:
البيئة املنزلية �أو الأماكن التي قد يحدث فيها مالم�سة �سوائل اجل�سم �أو �أماكن املخاطر البيولوجية
الأخرى �أو �أماكن تعج مب�شكالت ال�صحة وال�سالمة الأخرى مثل :رعاية الظهر من خماطر الأمل
�أو املخاطر البيئية �أو احليوانات الأليفة �أو اال�ستعمال غري ال�رشعي للمخدرات �أو �أماكن تواجد
�أ�صدقاء� /أفراد �أ�رسة العمالء)؟
ما هي امل�ستلزمات التي قد ي�ستخدمها املتطوعون يف عملهم /بيئة عملهم� :أدوية معها و�صفة طبية
�أو حقن ال�ستخدامها يف معاجلة املر�ضي؟
ما هي املعلومات امل�رصح لهم بتقدميها؟
�أين ميكن �أن يتخطى املتطوعون �أدوارهم ومهاراتهم واخت�صا�صاتهم؟
ما هي املعلومات ال�رسية التي ميكنهم جمعها (وحفظها) �أو التوا�صل عن طريقها؟
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هل لديهم فر�صة للو�صول �إىل ممتلكات العمالء �أو �أ�صولهم املالية �أو الرقابة عليها؟ هل يقوم
املتطوعون ب�أداء اخلدمات امل�رصفية للعمالء؟ هل يعرف املتطوعون �أرقام بطاقات ائتمان العمالء
�أو �أرقام التعريف ال�شخ�صية حل�ساباتهم امل�رصفية؟
هل يجوز للمتطوعني تلقي الهدايا من العمالء؟ ما نوع الهدايا وما قيمتها؟
هل املتطوعون يف و�ضع ي�سمح لهم بالت�أثري على ت�رصف العميل يف تركته؟ هل يجوز �إدراج �أ�سماء
املتطوعني يف و�صايا العمالء؟ هل من املقبول �أن ي�صبح املتطوع ً
منفذا لرتكة العميل؟
هل من املقبول للمتطوعني تكوين عالقات �شخ�صية و� /أو حميمة و� /أو جن�سية مع العمالء؟ و�إذا
حدث ذلك ،هل يوجد بروتوكول يدير جتاوب امل�ؤ�س�سة مع مثل هذه العالقة؟
ما هي �أنواع الق�ضايا املالئمة للمناق�شة يف اجتماعات جمموعات الدعم وما هي الق�ضايا التي تتم
�إحالتها �إىل جهة �أخرى؟ هل ميتلك قادة جمموعات الدعم معلومات م�ساندة لعملهم ومعلومات
عن �إحالة املو�ضوعات جلهات �أخرى؟
هل يتعامل قادة جمموعات الدعم مع ق�ضاياهم اخلا�صة مبا فيه الكفاية قبل البدء يف قيادة الآخرين؟

�أخري:

 .5وضع البرامج األخرى على أساس التطوع
ما الربامج الأخرى التي يديرها املتطوعون �أو ي�ساعدون فيها؟ ما اخلط�أ الذي يقد يحدث من
جراء ذلك؟
املوا�صالت :من يقوم بتو�صيل من و�إىل �أين يقوم بتو�صيله؟ هل ال�سائق بالفعل لديه رخ�صة قيادة
وم�ؤمن عليه ويقود مركبة �آمنة وهل هو �سائق جيد؟ هل ارتكب ال�سائق م�ؤخراً �أي خمالفات
خطرية ج�سيمة �أثناء قيادته للمركبة؟ هل هناك �أي قواعد ب�ش�أن تعليق خدمات القيادة يف الطق�س
العا�صف؟
قرو�ض املعدات :ما هي املعدات؟ هل يتم فح�صها ب�شكل متكرر و�صيانته ب�شكل �سليم من قبل
فني م�ؤهل؟ هل يتم ا�ستبدالها عند ال�رضورة؟ هل يتم تنظيفها وتطهريها؟ هل املعدات �إلزامية من
�أجل العمل؟ هل حجمها منا�سب لكل عميل؟ هل يعرف العمالء كيفية ا�ستخدام املعدات؟ هل
املتطوعون لدينا على دراية كافية لتدريب العمالء؟
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االطمئنان عرب الهاتف وتوفري املعلومات وتقدمي امل�شورة واال�ستجابة للأزمات وم�ساعدة الأقران
ودعم الأ�رسة والروابط بني العمالء مع بع�ضهم البع�ض :هل يجيب املتطوعون الأكفاء على
املكاملات الهاتفية؟ هل هم مدربون؟ هل يعرفون حدودهم؟ هل لديهم م�ساعدين؟ هل يقدم
الدعم لهم؟ هل ي�سمحون با�صطحاب �أمتعتهم اخلا�صة يف عملهم لدى املنظمة؟ هل املتطوعون
جديرون بالثقة واالعتماد عليهم؟
الأطباء وبرامج الإحالة املهنية ال�صحية الأخرى :هل ت�صبح املعلومات مبثابة ن�صيحة موجهة يف
�أي وقت؟ هل يكون توجيه الن�صائح �ضمن حدود الوظيفة؟ هل املعلومات نزيهة وغري منحازة
ومتداولة؟
جمموعات الدعم :من الذي يقودها؟ ما هي �أنواعها وما هي �أنواع الق�ضايا التي تتعامل معها
تلك املجموعات وما �أنواع م�ؤهالت �أفرادها؟ هل لديهم توجيهات ب�ش�أن احلدود واملو�ضوعات
والإجراءات؟ هل لديهم م�ساعدون؟ هل هناك من قام بالتحقق من �أدائهم؟
الرعاية /الإ�رشاف على الأطفال :هل يمُ نح املتطوعون حق الو�صول �إىل الأطفال ال�صغار كجزء من
عملهم يف املنظمة؟ هل مت اختيار املتطوعني الذين لديهم �إمكانية الو�صول �إىل الأطفال ال�صغار
بنا ًء على معايري مقبولة لتوىل هذا النوع من العمل؟ هل ميكث الأطفال ال�صغار يف املنزل �أو
يف املخيمات �أثناء تقدمي الرعاية امل�ؤقتة لهم؟ هل هناك فر�صة للمتطوع لق�ضاء الوقت مبفرده
مع الأطفال؟ هل مت و�ضع حدود وقواعد ال�سلوكيات و�إبالغ املتطوعني بها ب�ش�أن العمل مع
الأطفال؟ هل الرعاية احلميمة مدرجة يف عمل املتطوعني؟ �إذا كانت الإجابة بنعم ،هل هناك
قاعدة مطبقة ب�ش�أن �رضورة وجود �شخ�ص بالغ �آخر �أثناء تقدمي تلك اخلدمات؟

�أخرى:
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 .6قضايا إدارة برامج المتطوعين
عليك التفكري يف جمموعة كاملة من الوظائف املطلوبة للإبقاء على برامج املتطوعني قيد العمل.
عادة ما تت�ضمن جمموعة املهام التي ت�سمى “دورة م�شاركة املتطوعني” بع�ض الإجراءات
بخ�صو�ص ما يلي :التخطيط للعمل وت�صميم موا�صفات �شاغل الوظيفة والتعيني وانتقاء املوظفني
والتوجيه والتدريب وحتديد امل�ستويات الوظيفية والإ�رشاف والتقدير و�إدارة الأداء واالن�ضباط
والف�صل من العمل وتقييم الربنامج .يف الربامج احلالية التي تدور حول املتطوعني املحليني ،عادة
ما تكون الأن�شطة املتعلقة ب�إيجاد املتطوعني والإبقاء عليهم �أن�شطة ر�سمية .ومع ذلك ،ميكن
للمنظمة احلكيمة تقدمي توجيهات يف براجمها حول بع�ض الأنظمة الأ�سا�سية التي من �ش�أنها
م�ساعدة املجموعات املحلية على تعبئة وتنظيم م�شاركة املتطوعني بطريقة �آمنة ومنتجة و ُمر�ضية.
كيف تعمل برامج الأن�شطة املحلية �أو الإقليمية يف هذا ال�صدد؟ �أين املخاطر؟
هل ينظر �شخ�ص ما يف املخاطر وامل�س�ؤوليات ذات ال�صلة باخلدمة التطوعية �أو العمل التطوعي
قبل ا�ستقطاب املتطوعني؟
هل توجد هناك موا�صفات خطية معينة لكل وظيفية؟ هل يتم حتديثها بانتظام؟ هل توجد مدونات
لقواعد ال�سلوك واحلدود ون�سخ احتياطية منها؟ وهل يتم �إبالغ املتطوعني بها بو�ضوح ل�ضمان
عدم التورط يف م�شاكل مع ر�ؤ�ساءهم؟
هل يتم انتقاء املتطوعني ب�شكل منا�سب لكل وظيفة؟ �أما بالن�سبة للمتطوعني الذين ال يتوافر فيهم
احلد الأدنى من املتطلبات �أو املتطوعني غري املنا�سبني :هل يتم ا�ستبعادهم؟
هل يتلقى جميع املتطوعني التوجيه الالزم نحو املنظمة والتدريب الالزم لإكمال مهامهم ب�أمان؟
هل يخ�ضع املتطوعون للإ�رشاف املالئم؟ هل يقوم �شخ�ص ما بالتحقيق الداخلي معهم على نحو
متكرر مبا فيه الكفاية؟ هل هم مطالبون ب�إ�صدار تقارير عن �أن�شطتهم؟
هل يوجد نظام لطلب وا�ستي�ضاح التعليقات ب�ش�أن �أداء املتطوعني؟ هل هناك �أي �شخ�ص يقوم
بالتوا�صل مع العميل �أو عائلة العميل للت�أكد من �أن املتطوع يقدم خدمات منا�سبة ومقبولة؟
هل حتتفظ املنظمة باحلق يف مطالبة املتطوع بالتوقف عن التطوع؟ هل يتم �إبالغ املتطوعني بذلك
م�سبق ًا؟ هل يعرف �أي �شخ�ص يف املنظمة كيفية القيام بذلك ب�شكل مهني حمرتم وقانوين؟
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هل توجد نظم معلومات وتتبع يف برنامج املتطوعني؟ هل يتم توثيقها ب�شكل كايف حتى تتمكن
املنظمة من �إثبات جهودها والدفاع عن نف�سها يف حالة وجود �أي نوع من الإجراءات القانونية
�ضدها؟
هل هناك �سيا�سات لدى املنظمة لتوجيه توزيع القوى العاملة املتطوعة (مثل “التعيني” واملكاف�آت
وامليزانية واالن�ضباط والف�صل من العمل وما �إىل ذلك) وكذلك كافة الأن�شطة التي يقوم بها
املتطوعون؟ هل جميع ال�سيا�سات مكتوبة وهل يتم �إبالغ املتطوعني بها؟ هل يتم فر�ضها؟ هل
تت�سق مع مهمة املنظمة وقيمها؟ هل تتما�شى مع جميع الت�رشيعات ذات ال�صلة؟ هل تتم مراجعتها
بانتظام وحتديثها كلما تطلب الأمر؟
هل هناك ما يكفي من موظفي �إدارة برامج املتطوعني املتميزين للتخطيط للأن�شطة التطوعية
وت�سيريها والإ�رشاف عليها ومراقبتها وكذلك تكاليف م�شاركة املتطوعني (مثل موارد التدريب
الكافية واملواد والتجهيزات املنا�سبة وتدريب املوظفني على كيفية العمل بفعالية مع املتطوعني)؟
هل توجد تغطية ت�أمينية مبا فيه الكفاية حلماية املتطوعني �أنف�سهم وكذلك حماية الأ�شخا�ص الذين
يعملون معهم ومع املنظمة؟

�أخرى:
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 .7الموارد المادية
عليك مراجعة جميع الوثائق املتعلقة باملتطوعني والتي لها ت�أثري على و�ضع �أنظمة التحكم مبا يقوم
به املتطوعون من �أجل املنظمة وعليك التفكري يف العمليات والفعاليات و�أن�شطة البحث عن متويل
وخدمات العمالء ،حيث تُطرح بع�ض الأمثلة يف هذا ال�صدد:
مناذج االت�صال �أو �إعداد التقارير والأنظمة وخمططات �سري العمل والت�سل�سل الهرمي
خطط الطوارئ
مناذج التبليغ عن احلوادث
التنازالت واملوافقات امل�سبقة واتفاقيات �إبراء الذمة
مناذج ت�سجيل املتطوعني �أو امل�شاركني
مقابالت الختيار املتطوعني �أو مناذج التحقق املرجعية
عقود منوذجية مع موردين �آخرين �أو مقدمي خدمات املرافق �أو البائعني �أو غريهم من ال�رشكاء
مناذج تقييم العمالء ومناذج قرو�ض التجهيزات
اتفاقيات اخلدمة (عندما يعمل املتطوعون مع العمالء)
موا�صفات وظائف املتطوعني �أو املواد التدريبية �أو عقود الوكالة التطوعية التي تعني حدود
وظائف املتطوعني
مدونات ال�سلوك �أو غريها من الوثائق التي قد ت�ساعد يف حتديد �سلوك املتطوعني املنا�سب /غري
املنا�سب
عينة من دليل ال�سيا�سات وكتيبات املتطوعني و�أدلة ت�شغيل فروع املنظمة
كتيبات التخطيط للفعاليات
توجيهات الإدارة املالية لعمليات الربنامج ومناذج تتبع الأموال من فعاليات جمع التربعات

 .8أخرى:
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قم بالدعوة مل�شاركة الآخرين ممن يرتددون على �أروقة ق�سم املتطوعني ومن لديهم �أدوار وم�س�ؤوليات
خمتلفة يف برامج املتطوعني ،ثم اطلب مالحظات �أولئك الذين لي�سوا على دراية كاملة بعمل املنظمة
و�سوف يالحظون �أ�شياء خمتلفة.
قم مبراجعة كل من العمليات والفعاليات احلالية وال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل �أدلة ال�سيا�سات والإجراءات
واملوظفني والت�شغيل احلالية .ينبغي �أن يتوافق هذا العمل مع جميع الت�رشيعات واللوائح والقوانني
واتفاقيات الرتخي�ص ذات ال�صلة وما �إىل ذلك ،حيث يتعني النظر يف هذا العمل من منظور املخاطر
والأخطار.
قم با�ستعرا�ض كل جانب من جوانب تقدمي اخلدمة وجميع الأو�صاف الوظيفية وتق�سيمها يف �شكل
�أجزاء وبعد ذلك ،قم بدرا�سة ما قد يحدث من �أخطاء يف تلك الأجزاء واخلطوات والوظائف املختلفة.
قم ب�إر�سال القائمني على حتديد املخاطر ملواقع العمل التطوعي واطلب منهم التجول يف املبنى
وحماولة حتديد املخاطر والأخطار ،مع الأخذ يف االعتبار �سالمة بيئة العمل وظروف العمل .ينبغي فح�ص
التجهيزات واملباين واحرتام العالقات بني املوظفني والعاملني .تت�ضمن الأ�سئلة التي ينبغي طرحها ما يلي:
هل يعرف النا�س �أماكن خمارج الطوارئ؟
هل يعرف النا�س �أماكن تواجد طفايات احلريق؟
هل يعرف النا�س �أماكن وجود �إمدادات الإ�سعافات الأولية؟
هل يعرف النا�س من يت�صلون بهم يف حالة الطوارئ؟
هل يعرف النا�س ما هي الأولويات املرغوب فيها دائم ًا يف حالة وجود تهديد �أو كارثة (على �سبيل
املثال� :سالمة الأ�شخا�ص يف مقدمة الأولويات)؟
هل يعرف املتطوعون �أن لهم احلق يف حماية �أنف�سهم والآخرين عندما يكونون يف خطر و�أنهم
يعرفون حدود �سلطتهم؟
حاول �أن تتخيل الو�ضع يف حاالت الطوارئ وا�س�أل نف�سك« :ما العمل الذي ينبغي القيام به يف
تلك احلاالت ومن هو ال�شخ�ص املفرو�ض عليه القيام بذلك العمل؟»
تُعترب �سجالت ال�سالمة ومطالبات تعوي�ض العمال وتقارير وقوع احلوادث اخلطرية مبثابة م�صادر
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جيدة ملعرفة الأخطار ال�سابقة التي قد حتتاج �إىل مزيد من االهتمام.
من �ش�أن هذه التقنيات �أن ت�ساعد يف عمل قائمة باملخاطر الرئي�سية ويف هذه املرحلة ،يتم ت�سجيل
حاليا على �أنها «حتت ال�سيطرة».
جميع املخاطر يف تلك القائمة ،حتى املخاطر التي يتم تقييمها ً

الخطوة  :2تصنيف المخاطر وترتيبها حسب األولوية
عاد ًة ما ت�ؤدي عمليات حتديد املخاطر �إىل خماطر �أكرث مما ت�ستطيع املنظمة جمابهته يف �أي وقت.
والواقع �أن قائمة املخاطر قد ال تكون عمل �شاق فح�سب ،بل قد تكون �صعبة جداً .لذلك ،من املهم
لفريق �إدارة املخاطر امل�ضي قدما دون ت�أخري �إىل اخلطوة الثانية يف عملية �إدارة املخاطر والتي تنطوي على
ت�صنيف املخاطر وترتيب �أولوياتها يف القائمة الرئي�سية ،حيث �أن الهدف من ذلك هو حتديد املخاطر
الطارئة والتي تتطلب اهتما ًما فوريًا وكذلك ترتيب املخاطر الأخرى ح�سب مدى كونها طارئة .ميكن
التقليل من ال�شعور بالقلق من خالل الرتكيز على عدد ي�سري من املخاطر الطارئة ،حيث يتيح ترتيب
إحلاحا يف �أي
�أولويات املخاطر لفريق �إدارة املخاطر العمل ب�شكل منهجي ،مع مراعاة املخاطر الأكرث � ً
وقت معني.
تتحقق اخلطوة رقم  2من خالل تطبيق �س�ؤالني مهمني على كل خطر من املخاطر املدرجة يف القائمة ،وهما على
وجه التحديد:
 .1احتمالية الوقوع :ما هي احتمالية وقوع هذا اخلطر يف �شكل خ�سارة �أو �رضر فعلي؟
 .2حجم ال�رضر� :إذا حتقق اخلطر بالفعل ،ما مدى خطورة النتائج الوخيمة؟
ميكن التطرق ب�شكل كامل لكل �س�ؤال من تلك الأ�سئلة يف الفقرات التالية.

احتمالية وقوع الخطر:
�ضع يف اعتبارك احتمالية وقوع اخلطر يف �شكل خ�سارة �أو �رضر الفعلي ولذلك ،ينبغي �أن تكون
حدود التخطيط لهذا امل�س�ألة حمدودة املدة رمبا من خم�س �إىل �سبع �سنوات ،وهذا يعني التفكري يف مدى
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احتمالية �أن ي�صبح هذا اخلطر حقيقة يف ال�سنوات اخلم�س �إىل ال�سبع القادمة؟ لي�س الهدف من ذلك دقة
الإح�صائيات ولذلك ،يو�صى مبقيا�س من ثالث نقاط متدرجة كما يلي:
 - 1احتمال �ضعيف لوقوع اخلطر :قد يكون اخلطر نادراً �أو مل يحدث �أو غري عادي للغاية� ،أو من
غري املحتمل �أن يقع يف �شكل �رضر �أو خ�سارة �أو حتميل امل�س�ؤولية ،ولكن لي�س من امل�ستبعد حدوثه.
 - 2احتمال متو�سط :يعني حدوث اخلطر ولكن ب�شكل غري متكرر ،ومن املحتمل �إىل حد ما �أن
يتحول هذا اخلطر �إىل �رضر �أو خ�سارة �أو حتميل م�س�ؤولية.
 - 3احتمال عايل :يعني �أنه خطر متكرر �أو احتمال كبري �أن يتحول �إىل �رضر �أو خ�سارة �أو م�س�ؤولية
ولذلك ،ينبغي توقع الأحداث امل�ستقبلية.
عليك �أن ت�أخذ بعني االعتبار ما هو معروف عن كل خطر والظروف املحيطة به ،وعليك املداومة
على درا�سة الأحداث ال�سابقة يف حميط بيئة عملك ويف �أي مكان �آخر.

تقييم احتمالية وقوع المخاطر فيما يتعلق باستراتيجيات تخفيف المخاطر
الحالية
عليك تقييم املخاطر يف �سياق تقنيات �إدارة املخاطر املوجودة بالفعل  -اال�سرتاتيجيات والظروف
ً
خطريا ولكن
ن�شاطا
التي تقلل من احتمالية حدوثها .على �سبيل املثالُ :يعد ا�ستخدام من�شار كهربائي
ً
جيدا من جانب متعهد البناء املاهر ،يقل خطر الإ�صابة ب�شكل كبري .تعزز عمليات
عند �صيانة اجلهاز ً
الفح�ص الع�شوائي والإ�رشاف ال�شامل من االمتثال لل�سيا�سات والإجراءات ويعمل التدريب اجليد على
التقليل من احتمالية عدم امتثال املتطوع ملعايري الأداء.
قم بعمل ت�صنيف لكل خطر على حدة (�سواء كان م�ستوى حدوثه منخف�ض ًا �أو متو�سط ًا �أو عالي ًا).
ميكنك ا�ستخدام  3 - 14لتحليل النتائج التي حت�صل عليها.

597

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
ال�شكل  :3-14ورقة عمل تقييم املخاطر
رقم تعريف اخلطر

اخلطر

احتمالية احلدوث

حجم ال�رضر

التعليقات

الت�صنيف على املقيا�س �إما منخف�ض �أو متو�سط �أو مرتفع.

ي�سمح عمود "التعليقات" يف ورقة عمل تقييم املخاطر للفريق بت�سجيل معلومات �إ�ضافية �أو الأ�سا�س
املنطقي لتقييم احتمالية حدوث املخاطر .ميكن تقييم احتمالية احلدوث من قبل فريق �إدارة املخاطر
ككل �أو ب�شكل فردي من قبل �أع�ضاء الفريق الذين يجتمعون بعد ذلك كمجموعة ملناق�شة تقييماتهم.
يجوز للجنة ،يف �أي مرحلة يف مراحل عملية �إدارة املخاطر� ،أن تقرر دعوة الآخرين الذين ي�شاركون
ب�شكل مبا�رش يف الن�شاط �أو الو�ضع قيد املراجعة.
عليك �أن تدرك �أنه ال توجد معدالت مرجحة ب�شكل مطلق من حيت حدوث املخاطر؛ لأن ما
قد تعتربه بع�ض الربامج ب�أنه خطر متكرر قد يراه برنامج �آخر على �أنه جزء طبيعي من ممار�سة الأعمال
التجارية ويف م�ستويات مقبولة وبالتايل ،ال ميكن حتمله يف احلالة الأوىل بدون اتخاذ �أي �إجراء من
�إجراءات احلد منه والتقليل من مداه .ومع ذلك ،ف�إن املخاطر التي تنطوي على احتمالية حدوث
عالية �أو متو�سطة �ستحتاج �إىل �صورة من �صورة الت�صدي لل�سيطرة على املخاطر ،حيث �أنه �إذا كانت
مزيدا من االهتمام
املخاطر موجودة بالفعل ولكن من غري املرجح �أن حتدث ،فقد ال تتطلب يف البداية ً
وقد مييل الفريق �إىل ا�ستبعادها من الأولويات باعتبارها خماطر ال ت�ستدعي القلق .ومع ذلك ويف حالة
املخاطر امل�صنفة على �أن احتمال وقوعها �ضعيف ،ينبغي مراجعتها من منظور تقييم املخاطر الثاين قبل
ا�ستبعادها.
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حجم الضرر
بالن�سبة لكل خطر من املخاطر املدرجة يف القائمة الرئي�سية ،قم بتقييم حجم /ج�سامة ال�رضر الناجت يف حالة وقوع
اخلطر وعليك طرح �أ�سئلة مثل:
ما مدى خطورة /ج�سامة الإ�صابات �أو اخل�سائر �أو ال�رضر؟
كم عدد الأ�شخا�ص املمكن تعر�ضهم ملثل تلك املخاطر؟
هل ينبغي توقع عواقب ثانوية مثل الدعاوى الق�ضائية �أو الإ�رضار بال�سمعة؟
هل العواقب املحتملة مبثابة �أمر ينبغي على املنظمة االنتباه �إليه �أم ميكنها التعاي�ش معه؟
يو�صى با�ستخدام مقيا�س من ثالث نقاط متدرجة لت�صنيف العواقب كما يلي:
 .1عواقب �ضئيلة اجل�سامة :تعني العواقب غري املهمة والتي ميكن التعايف من �رضرها ب�سهولة ،على �سبيل
املثال :الإ�صابات الطفيفة �أو اخل�سائر املالية الب�سيطة.
 .2عواقب متو�سطة اجل�سامة :تعني العواقب ال�شديدة ولكنها يف ذاتها عواقب غري مهلكة ،على �سبيل
املثال :الإ�صابات ال�شخ�صية الكبرية �أو اخل�سائر املالية امللمو�سة �أو تلف املمتلكات �أو وجود بع�ض
التغطية الإعالمية املمكنة.
 .3عواقب عالية اجل�سامة :يعني �أن العواقب وخيمة ومن املحتمل �أن تهدد قدرة املنظمة على التعايف منها
(على �سبيل املثال :خ�سائر الأرواح �أو اخل�سائر املالية الكبرية �أو تلف املمتلكات الكارثي �أو فقدان ثقة
اجلمهور ب�شكل ال ميكن تداركه).

تقييم حجم الضرر فيما يتعلق باستراتيجيات تخفيف المخاطر الحالية
عند تقييم حجم ال�رضر ،ينبغي مراعاة اال�سرتاتيجيات احلد من ال�رضر احلايل ،على �سبيل املثال:
قد يتعر�ض املتطوعون من م�ستخدمي املنا�شري املجنزرة لإ�صابات ،ولكنهم يرتدون معدات واقية
خا�صة تقلل �إىل حد كبري من خطورة الإ�صابة.
قم بو�ضع ا�سرتاتيجيات الك�شف عن �سوء اال�ستخدام والإبالغ عن حاالت �سوء اال�ستخدام؛ ل�ضمان
الإف�صاح عن ال�سلوكيات غري املالئمة والتعامل معها على الفور.
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يقوم املتطوعون الذين يقومون بزيارات منزلية باالت�صال باجلهات املخت�صة لت�سجيل الزيارة الو�شيكة ،مبا يف
ذلك وقت انتهاء الزيارة ويقوم املراقب املعني على الفور بالإبالغ عن عدم التوا�صل مع ال�سلطات املخت�صة.
يتم حتديد مرافق اخلدمات الطبية الطارئة و�إبالغ املتطوعني بها طوال مرحلة البحث عن التربعات،
مما ي�رسع من اال�ستجابة الطبية.
البد من و�ضع بروتوكوالت للإخالء والتوا�صل واال�ستجابة يف حاالت الأزمات ،على �أن تكون
تلك الربوتوكوالت جاهزة للبدء الفوري ح�سب احلاجة ،حيث يتم حتديد القادة وتعريفهم ب�أدوارهم
و�إجراء التدريبات ح�سب احلاجة.
قم بعمل ت�صنيف لكل خطر على حدة (�سواء كان م�ستوى حدوثه منخف�ض ًا �أو متو�سط ًا �أو عالي ًا).
ميكنك ا�ستخدام ال�شكل  3 - 14لتحليل النتائج التي حت�صل عليها.

تحديد األولويات النسبية
عندما يتم تقييم احتمالية حدوث ال�رضر وحتديد حجمه ،يبد�أ الفريق يف عمل ت�صنيفات الأولوية
الن�سبية ،حيث يتم ح�ساب م�ستوى احلاجة امللحة للتعامل مع كل خطر .ي�شري امل�ستوى العايل من وجود
اخلطر �إىل احلاجة �إىل اتخاذ �إجراءات فورية ،كما ينبغي ترقب حدوث خماطر من النوع الأقل ج�سامة.
جدا للمنظمة التي تواجه قرارات ب�ش�أن كيفية تخ�صي�ص موارد
مفيدا ً
ميكن �أن يكون حتديد الأولويات ً
�إدارة املخاطر النادرة وهذا بدوره يحدد قائمة "املهام" لإدارة املخاطر يف امل�ستقبل القريب.
تُعترب خريطة �أولوية املخاطر يف ال�شكل  4 - 14مبثابة �أداة �سهلة ومفيدة من �أجل ح�ساب وعر�ض
مدى كون املخاطر طارئة ن�سبي ًا وبدورها ،توفر تلك اخلريطة طريقة �رسيعة؛ لت�شديد القب�ضة على
احتمالية حدوث ال�رضر وعمل تقييم حلجم ال�رضر ومتثيل معدالت تلك الأ�رضار يف عر�ض مرئي واحد.
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احتمالية
احلدوث

ال�شكل  :4-14خريطة �أولويات املخاطر

أ�
د
ز

مرتفع
متو�سط
منخف�ض

منخف�ض

ب
هـ
ح

متو�سط

ج
و
ط

مرتفع

حجم ال�رضر
لي�ست حاجة ملحة

ذات �أولوية ثالثة

ذات �أولوية ثالثة

حاجة ملحة

مقيا�س �إحلاح احلاجة

خريطة �أولويات املخاطر عبارة عن م�صفوفة ذات اجتاهني ،ميثل فيها العمود الر�أ�سي احتمال
حدوث املخاطر على مقيا�س متدرج من ثالث نقاط ،وميثل العمود الأفقي حجم ال�رضر على مقيا�س
من متدرج من ثالث نقاط �أي�ضا .لإكمال امل�صفوفة ،قم بو�ضع الرقم التعريفي لكل خطر يف املربع الذي
ميثل االحتمال الن�سبي حلدوث ال�رضر وحجمه .يتم ر�سم خطوط �أعلى اخلريطة لتمثيل املخاطر حمتملة
احلدوث ويتم ر�سم خطوط �أ�سفل اخلريطة للمخاطر التي يكون احتمال حدوثها �أقل ويتم على ميني
اخلريطة ر�سم خطوط للمخاطر التي من املحتمل �أن تت�سبب يف �رضر كبري ويتم على ي�سار اخلريطة ر�سم
خطوط للمخاطر التي من املحتمل �أن تت�سبب يف احلد الأدنى من ال�رضر.
مزيجا فري ًدا من احتمالية حدوث ال�رضر وحجمه.
ميثل كل مربع من املربعات الت�سعة يف خريطة �أولوية املخاطر ً
وحيث �أن الظروف تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر ،ف�إن ما يلي هو ترتيب مقرتح يتم فيه معاجلة املخاطر
بنا ًء على و�ضعها على اخلريطة:
 .1الأولوية الأوىل� :إجراء عاجل :املربع ت.
 .2الأولوية الثانية :يف �أقرب وقت ممكن :املربعات ح & ب & ج.
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 .3الأولوية الثالثة :العمل عندما ي�سمح الوقت :املربعات �أ & ذ & ث & د.
 .4الأولوية الرابعة :غري طارئ :املربع خ (رمبا مت حذفه بالفعل من القائمة).

الخطوة  :3وضع وتنفيذ تدابير السيطرة على المخاطر
مر�ض
توجد جمموعة وا�سعة من �آليات ال�سيطرة على املخاطر .يتم تخفيف بع�ض املخاطر ب�شكل ٍ
من خالل ا�سرتاتيجية واحدة فقط وهي مزيج من ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة على املخاطر والتي حتقق
عاد ًة �أف�ضل النتائج .تت�ضمن عملية االختيار املو�صى بها طرح الأفكار الإبداعية ملجموعة وا�سعة من
اال�سرتاتيجيات واتخاذ القرارات ب�ش�أن التنفيذ فقط بعد �إدراج جميع اخليارات الوا�ضحة والنظر فيها.
راجع ق�سم "�إدارة املخاطر من خالل دورة م�شاركة املتطوعني" الحقًا يف هذا الف�صل ملعرفة جمموعة
وا�سعة من ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة على يف املخاطر يف �إدارة برنامج املتطوعني .فيما يلي �أربعة منهجيات
وا�سعة النطاق لل�سيطرة على املخاطر:

إيقاف النشاط
يتم ال�سيطرة على بع�ض املخاطر ب�شكل �أف�ضل عن طريق التوقف عن الن�شاط الذي ي�ؤدي �إىل
املخاطر �أو التوقف عن امل�شاركة فيه .قد يبدو هذا كحل جذري ولكنه ال يعني بال�رضورة �إلغاء اخلدمة �أو
�سحب املتطوعني من اخلدمة �أو �إغالق �أبواب املنظمة ،حيث قد يكون �إيقاف الن�شاط مبعني �إنهاء �إجراء
�أو وظيفة معينة يف منطقة خدمة �أكرب �أو وظيفة �إدارية ،على �سبيل املثال:
ال ُي�سمح للأطفال بق�ضاء وقت طويل برفقة �شخ�ص واحد فقط يف مكان معزول ،حيث مت �إلغاء نظام
الأن�شطة الليلية ومت و�ضع طرق بديلة لغر�س �أهداف الن�شاط امللغي.
مراجعة منوذج طلب التطوع لالمتثال لت�رشيعات حقوق الإن�سان.
خطرا على املوظفني واملتطوعني.
حت�سني معايري �أهلية العميل مبا ي�سمح برف�ض اخلدمة لأي عميل ي�شكل ً
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قد يعني �إيقاف الن�شاط ت�أجيله �إىل وقت �أو مكان �أكرث �أمانًا ،على �سبيل املثال:
ت�أجيل النزهة عندما تبد�أ العا�صفة �أو �إلغاء رحلة التزلج يف وجود �أمطار ثلجية متجمدة.
االنتظار حتى ي�أتي املر�شد الثاين للمخيم قبل البدء يف �إجراءات فح�ص اخليام بعد �إطفاء الأنوار.
بعد تلف ال�شجرة يف الفناء من جراء عا�صفة ما ،يظل جميع الأفراد والعمالء يف الداخل لإزالة احلطام
بعيدا؛ وتقدير مدى ثبات ما تبقى.
ً
لقاء معلمي حمو �أمية البالغني بطالبهم يف املكتبة العامة.
قد يعني �إيقاف الن�شاط �إلغاء مهمة متثل خطورة كبرية وترك باقي املهام قيد العمل �ضمن حدود حتمل املخاطر،
على �سبيل املثال:
ال ي�شارك متطوعو رعاية التخفيف من الأمل يف �ش�ؤون العمالء املالية.
يحظر على الزوار امل�ألوفني توجيه عمالئهم.
يقدم متطوعو اال�ستجابة للأزمات الدعم والإحالة ،لكنهم ال يقدمون اال�ست�شارات �أو الن�صائح.
قد يتم ،من وقت لآخر ،ت�صنيف وظيفة متطوع ما �أو خدمة �أو ن�شاط معني على �أنه �أمر خطري للغاية
ال ميكن حتمله .عندما ي�ستدعي حجم اخلطر �إيقاف الن�شاط ،ال ينبغي جتنب العمل اجلذري.

تقليل احتمالية حدوث المخاطر
للحد من املخاطر ،يت�ضمن هذا النهج جمموعة وا�سعة من اال�سرتاتيجيات املمكنة التي ميكن �أن تقلل من احتمالية
حدوث خطر اخل�سارة �أو ال�رضر الفعلي .تدور هذه اخلطوة يف جوهرها حول الوقاية من املخاطر :على �سبيل املثال:
تغيري الإجراءات وحتديث املعدات وتنفيذ قواعد جديدة وو�ضع حدود �إ�ضافية للإبقاء على املتطوعني
يف و�ضع �آمن.
جيدا ملتطلبات املوظفني وزيادة احلد الأدنى من امل�ؤهالت املطلوبة لتويل وظيفة معينة وحت�سني
االنتباه ً
بروتوكوالت انتقاء املوظفني وفق ًا للربوتوكوالت ال�صادرة م�ؤخراً.
تعيني حرا�س الأمن �أو م�سئويل �أمن خارج �أوقات العمل لت�أمني فعاليات جمع التربعات التي تكون
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فيها الكثري من الأموال حا�رضة (على �سبيل املثال� :أماكن �ألعاب البنغو (�صاالت �ألعاب احلظ) �أو
الكرنفاالت �أو م�سريات جمع التربعات �أو ماراثونات الدرجات الهوائية �أو الأعمال اخلريية يف مباين
املتنزهات الرتفيهية).
اطلب من املوظفني ،بد ًال من املتطوعني ،تغذية ه�ؤالء املر�ضى املعر�ضني خلطر االختناق.
الإ�رصار على الن�شاط التطوعي فقط يف املوقع �أو يف وجود �آخرين فقط.
زيادة التدريب والإ�رشاف على املتطوعني.
�إبعاد �ألواح التزلج من �صناديق املعدات يف الربنامج الالمنهجية.
تركيب الدرابزين على جميع ال�سالمل وتركيب املقاب�ض يف جميع احلمامات.
نقل �صندوق امل�رصوفات النرثية من الرف يف املكتب الرئي�سي و�إغالقه يف خزنة لها مفتاحان مع
�شخ�صني فقط.
تق�سيم قواعد البيانات و�إن�شاء نظام كلمة مرور لتقييد الو�صول �إىل �سجالت امل�ؤ�س�سة احل�سا�سة �أو
احليوية.

فيما يلي قائمة مرجعية سريعة للتفكير في تخفيف المخاطر.
هناك أربعة أمور للقضاء على المخاطر وهي:
 .1الو�ضع :هل هناك ثمة تغيريات يف و�ضع املتطوعني ،بحيث ميكن اتخاذها ملنع ال�رضر �أو احلد منه؟
 .2ال�شخ�ص :هل هناك تغيريات تتعلق بال�شخ�ص يف من�صبه �أو باملوظفني املكملني للربنامج ،بحيث ميكن
اتخاذها ملنع ال�رضر �أو احلد منه؟
 .3البيئة املادية :هل هناك ثمة تعديالت على البيئة التي يحدث فيها املوقف ،بحيث ميكن اتخاذها ملنع
ال�رضر �أو احلد منه؟
� .4إدارة الأداء :هل من املمكن الإ�رشاف �أو الدعم �أو العمل عن كثب مع املتطوعني بطريقة تعزز الوقاية
من ال�رضر؟
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عمليا التخل�ص من جميع املخاطر ولكن هذه اخلطوة يف منوذج �إدارة
يف الواقع ،من امل�ستحيل
ً
املخاطر ت�شجع النظر يف جميع الآليات املعقولة التي تقلل من احتمال اخل�سارة �أو الإ�صابة �أو
امل�ساءلة.

تحجيم الضرر
حتى �إذا كانت هناك حاالت يتم فيها تنفيذ جميع الآليات املعقولة للتخل�ص من املخاطر ،ف�إنه من
املحتمل �أن يظل قدر من املخاطر موجو ًدا .توجه منهجية ال�سيطرة على املخاطر التايل االنتباه �إىل تقليل
درجة ال�رضر الذي قد ينتج �إذا حتققت املخاطر بالفعل ،على �سبيل املثال:
تدريب موظفي ومتطوعي البحث عن متويل /تربعات بدقة� :إذا كانت الفعالية عر�ضة لل�رسقة ،ف�إن
الربوتوكول ي�سمح "ب�أخذ ما هو رخي�ص" للحفاظ على املتطوعني.
الإ�رصار على ا�ستخدام املالب�س الواقية واملعدات اخلا�صة والأحذية الواقية والنظارات الواقية وما �إىل
ذلك ،كلما تطلب الأمر.
تركيب كا�شفات دخان ح�سا�سة للغاية يف جميع �أنحاء املن�ش�أة.
دوالرا يف �صندوق امل�رصوفات النرثية يف �أي وقت؛ لأنه يف حالة ال�رسقة،
عدم االحتفاظ ب�أكرث من 50
ً
تكون اخل�سارة �ضئيلة.
االحتفاظ بامللفات التف�صيلية ب�ش�أن جميع مداوالت �إدارة املخاطر واالحتفاظ ب�سيا�سات و�إجراءات
امل�ؤ�س�سة يف حالة حتديث م�ستمر؛ �إذا ظهر �إجراء قانوين �ضد املنظمة ،يكون لديها دليل ملمو�س على كل
ما حاولت القيام به لل�سيطرة على املخاطر ومنع ال�رضر.
تخ�صي�ص امل�س�ؤوليات بطريقة يتم فيها تكليف  -فقط  -املوظفني واملتطوعني الذين يت�سمون بالهدوء
واال�ستقرار واملوثوقية بتويل مهام اال�ستجابة الأوىل يف حالة وقوع كارثة.
القيام ب�شكل منتظم ومتكرر بعمل ن�سخة احتياطية من جميع البيانات احل�سا�سة واحليوية ،بحيث ال يتم
�ضياع �سوى القليل منها يف حالة انقطاع التيار الكهربائي �أو احلريق �أو الفي�ضانات �أو غريها من املخاطر.
تطبيق نظام مراجعة الأداء الذي يدعم الك�شف املبكر عن الأخطاء �أو الأداء دون امل�ستوى.
القيام ب�إعداد خطة اال�ستجابة للكوارث ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال :ت�سل�سل القيادات يف حالة
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الطوارئ وخطة الإخالء وا�سرتاتيجية االت�صال يف حالة الأزمات وا�ستخال�ص معلومات عن ال�ضغوط
الناجمة عن احلوادث اخلطرية.

نقل المسؤولية
تواجه �أعداد متزايدة من املنظمات اخلريية يف جميع �أنحاء الواليات املتحدة �إجراءات قانونية ب�سبب
احلوادث والإ�صابات و�سوء املعاملة ومزاعم الإهمال التي تتبعها عادةً ،وكذلك م�ؤخراً تواجه معظم
املنظمات اخلريية يف كندا وخارجها نف�س الأمر .عندما يتم النظر يف جميع ا�سرتاتيجيات احلد من
املخاطر الأخرى وبذل �أق�صي اجلهود املعقولة للحد من املخاطر وتقليل ال�رضر ،وعندما تعتقد املنظمة
�أنها قد �أوفت بالتزاماتها الأخالقية و�أوفت بواجبها يف الرعاية ،ف�إنه من املنا�سب �أن تتطرق املنظمة
�إىل م�س�ؤوليتها اخلا�صة فيما يتعلق بعملياتها .ومع ذلكُ ،يالحظ �أنه ال يوجد مربر قانوين �أو �أخالقي
لتحديد املخاطر ثم االنتقال مبا�رشة �إىل احلد من امل�ساءلة /امل�س�ؤولية ،لأنه حينها يكون هناك جتاوز جلميع
حماوالت الوقاية وال�سيطرة .ينبغي عمل كل ما هو معقول ملنع ال�رضر وتقليله قبل تكري�س االهتمام
واملوارد لتقليل امل�س�ؤولية.
هذا بدوره ال يعني �أن املنظمات امل�س�ؤولة لي�ست ملزمة باالنحياز جتاه م�س�ؤوليتها اخلا�صة .على
العك�س من ذلك ،تلك املنهجية الرابعة (نقل امل�س�ؤولية) توجه املنظمة �إىل نقل امل�س�ؤولية املتبقية �إىل
طرف �آخر .تت�ضمن اقرتاحات نقل امل�س�ؤولية ما يلي:
توقيع وتطبيق مذكرات االتفاق مع ال�رشكاء واملتعاونني والتي حتدد من يكون امل�س�ؤول وما هي
م�س�ؤوليته.
تنفيذ اتفاقات وتنازالت لإخالء امل�سئولية.
التعاقد على الأن�شطة الأكرث خطورة مع �أي منظمة �أو �رشكة م�ؤهلة �أو م�ستعدة ب�شكل �أف�ضل �أو مع �أي
منظمة �أو �رشكة متخ�ص�صة يف هذا املجال  -قم بنقل العميل املري�ض حقًا بوا�سطة �سيارة �إ�سعاف ولي�س
عن طريق �سائق متطوع �أو قم بتكليف �رشكة نقل عندما تنتقل الوكالة.
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بحث احتياجات الت�أمني والبحث عن �أنواع الت�أمني وا�ست�شارة م�ست�شار الت�أمني ب�ش�أن متطلبات
الت�أمني و�رشاء الأدوات املو�صى بها ومراجعة العمليات واحتياجات الت�أمني املتغرية �سنويا.
تنفيذ عملية ا�ستدعاء عندما يطلب املتطوعون الذين يواجهون حالة من عدم اليقني �أثناء مهمتهم
كبريا من امل�س�ؤولية ب�شكل فعال �إىل املنظمة.
امل�شورة والتوجيه ،مما ينقل جز ًءا ً
الت�أكد من الإبالغ عن املخاطر والتعر�ض للموظفني امل�رشفني وقادة امل�ؤ�س�سات �إىل جانب �إبالغ
جمل�س الإدارة عن املخاطر الكبرية ب�شكل روتيني؛ وهذا بدوره ينقل امل�س�ؤولية �إىل من هم يف قمة
الت�سل�سل الهرمي يف املنظمة �إىل جانب خماطر التعر�ض التي تقع على �أعلى م�ستويات القيادة التنظيمية.
�إن املذكرات وا�ستخال�ص املعلومات التي حتدد املخاطر والإجراءات املو�صى بها ت�شكل �سل�سلة من
الأدلة على العناية الواجبة يف التعامل مع املخاطر يف جميع �أنحاء املنظمة.
عندما تنقل منظمة م�س�ؤولية ما �إىل الغري ،عليها �أن تفعل ذلك ب�شكل م�س�ؤول� ،إذ ينبغي الت�أكد من
�أن الكيان �أو الفرد الآخر يتم اختياره �أو ال�سماح له �أو ت�أمينه �أو االرتباط مع بعقد �أو اتفاقية مالئم لهذا
الغر�ض.

إدارة المخاطر من خالل دورة مشاركة المتطوعين
فيما يلي قائمة بن�صائح �إدارة املخاطر امل�صممة خ�صي�ص ًا ملتابعة دورة م�شاركة املتطوعني (غراف،
 .)2003معظم هذه الن�صائح لإدارة املخاطر هي ب�سهولة ممار�سات جيدة لإدارة املتطوعني.

إدارة المتطوعين
التخطيط
التفكري فيما �سيطلب من املتطوعني القيام به يف اجلزء �أو الق�سم �أو الربنامج �أو الوكالة :كيف �سيكون
تفاعل عملهم مع عمل املوظفني ب�أجر؟
الت�أكد من تخ�صي�ص موارد كافية لربنامج املتطوعني ل�ضمان الت�سيري الآمن والفعال.
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توظيف موظفي �إدارة برنامج املتطوعني امل�ؤهلني مهني ًا الذين لديهم خربة يف تن�سيق املتطوعني يف
جمال الأعمال يف منظمتك.
البحث عن القوانني الفيدرالية وقوانني الواليات والقوانني املحلية التي قد تُطبق على املتطوعني
يف منظمتك ،على �سبيل املثال :القوانني املتعلقة باخل�صو�صية �أو احل�صانة املمنوحة للمتطوع �أو قوانني
العمل �أو حقوق االن�سان �أو ال�صحة وال�سالمة املهنية للعمال �أو االلتزام القانوين بالإبالغ  -على وجه
اخل�صو�ص  -عن اجلرائم املتعلقة ب�إ�ساءة معاملة الأطفال �أو �إ�ساءة معاملة امل�سنني ،وما �إىل ذلك .وكذلك
عليك الت�أكد من �أن جميع جوانب برنامج املتطوعني خا�صتك يف حالة امتثال جلميع الت�رشيعات ذات
ال�صلة.

تصميم مواصفات الوظيفة
�ضع يف اعتبارك بوعي �إمكانية حدوث خماطر و�أ�رضار وخ�سائر عند و�ضع موا�صفات وظائف
املتطوعني.
حدد احلد الأدنى من امل�ؤهالت لكل وظيفة تطوعية وت�أكد من �أنها مرتبطة مبا�رشة مبتطلبات الوظيفة.
�ضع حدو ًدا وا�ضحة جلميع وظائف املتطوعني ،على �سبيل املثال :ما مقدار الرعاية اجل�سدية و� /أو
الرعاية ال�شخ�صية املقبولة بالن�سبة للمتطوع لتقدميها للعمالء؟ هل هناك بع�ض �أنواع القيود التي ينبغي
على املتطوعني التقيد بها يف عالقاتهم مع العمالء؟ هل العالقات ال�شخ�صية واالجتماعية و� /أو اخلا�صة
مقبولة؟ ما هي �أنواع امل�ساعدة الداخلية املنزلية املقبولة /غري املقبولة للمتطوعني لتقدميها للعمالء؟
هل من املقبول �أن يعطي قادة جمموعات دعم املتطوعني �أرقام هواتفهم وعناوينهم؟ هل من املقبول
للمتطوعني البالغني ،الذين التقوا بعمالء من الأطفال من خالل برامج داخلية �أو عرب الإنرتنت ،الرتتيب
لعقد اجتماعات �شخ�صية �إ�ضافية مع ه�ؤالء الأطفال؟
و�ضح جميع حدود الوظيفة عند و�ضع موا�صفات �شاغل الوظيفة وقم ب�رشحها بالكامل يف دورات
تدريب املتطوعني.
قم بدعم كافة حدود وظائف املتطوعني يف �سيا�سة امل�ؤ�س�سة ومراقبتها بانتظام من خالل الإ�رشاف
على املتطوعني.
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قم مبراجعة موا�صفات وظائف املتطوعني بانتظام وقم بتحديد �أي تغيريات يف بيئة العمل �أو يف
متطلبات �شغل الوظيفة �أو قدرات املتطوع �أو احتياجات العميل �أو الإ�رشاف و� /أو الدعم ب�ش�أن الوظيفة
التي قد ينتج عنها خماطر جديدة �أو كبرية بعد فرتة املراجعة ال�سابقة.
عند ت�صميم �أو مراجعة وظائف املتطوعني� ،ضع يف اعتبارك جميع الأمور التي ميكن القيام بها للحد
من املخاطر الكامنة مثل :عمل املتطوعني يف املوقع �أو يف جمموعات �أو يف فرق �أو نقل اخلدمة من خلف
الأبواب املغلقة �إىل بيئة �أكرث عمومية �أو خارج الأبواب املغلقة؛ لأنه عادة ما يكون تقليل املخاطر الكامنة
يف وظائف املتطوعني �أ�سهل و�أكرث فعالية من حيث التكلفة من االختبارات املكثفة �أو التدريب ب�شكل
�أكرث �شمو ًال.

التوظيف
ت�أكد من �أن جهود التوظيف ت�ستهدف �أنواع املتطوعني الذين ي�ستوفون احلد الأدنى من متطلبات
الوظيفة.

اختيار المتطوعين

تلقائيا ،البد من اختيار جميع املتطوعني بعناية فائقة وفق ًا
أبدا �أن يكون قبول املتطوعني
ال ينبغي � ً
ً
ملتطلبات الوظيفة التي �سي�شغلها كل متطوع.
عندما يكون هناك طلب كبري على الوظائف �أو �أن الوظيفة تنطوي على درجة �أعلى من الثقة ،قم
باختيار املتطوعني بدقة �أكرب.
قم ب�إعداد وو�ضع موا�صفات تلقائية بالن�سبة حلاالت عدم اجلدارة لتويل وظائف حتتاج �إىل موثوقية
(على �سبيل املثال :ال�سجل احلافل بالتحر�ش اجلن�سي بالأطفال �سيكون مبثابة حرمان تلقائي لأي من�صب
ينطوي على ات�صال مبا�رش (ورمبا حتى غري مبا�رش) مع الأطفال وكذلك ،قد تكون خمالفة قيادة ال�سيارة
يف حالة �سكر مبثابة ا�ستبعاد تلقائي من وظيفة �سائق حافلة املخيم وما �إىل ذلك).
قم بو�ضع �آليات موحدة لتقييم مدى مالءمة املتطوعني املر�شحني وت�أكد من �أن جميع حاالت الرف�ض
ت�ستند ب�شكل وا�ضح �إىل تقييم عادل لعدم قدرة املتطوع املر�شح على �أداء الوظيفة على النحو املبني.
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ت�أكد من ا�ستيفاء جميع املتطوعني للحد الأدنى من متطلبات الوظيفة.
ال تقلل من معايري انتقاء املتطوعني؛ لأنه ي�صعب العثور على املتطوعني �أو �سيكون من ال�صعب عليك
و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب على الفور �أو �سيكون لديك عمالء على قائمة االنتظار
و�أي�ض ًا ،ال تتخطى �أي خطوات يف بروتوكول انتقاء املتطوعني عندما ت�سري املقابلة ب�شكل جيد حقًا؛
لأنك تعرف املر�شح �أو �أن اجلميع يعرفونه �أو �أنه والد �أحد الأطفال يف الربنامج.
ت�أكد من �أن جميع عمليات انتقاء واختيار املتطوعني متوافقة مع ت�رشيعات حقوق الإن�سان ذات
ال�صلة.
كبريا ،فقد ت�س�أل املنظمة  -على الأقل
بدنيا ً
�سيطلب من املتطوعني �أداء عمل يتطلب جمهو ًدا ً
�إذا كان ُ
 عن القوة �أو القدرة البدنية /القدرة على التحمل يف املقابلة ال�شخ�صية وعليك الت�أكد من �أن املتطلباتجيدا يف موا�صفات �شاغل الوظيفة ويف احلاالت الق�صوى ،قد تنظر املنظمة يف
املادية للوظيفة مو�ضحة ً
مطالبة املتطوعني بتقدمي �شهادة طبية تتعلق باللياقة البدنية لأداء العمل املعني.
عندما ال ميكن اختيار متطوعني على نف�س م�ستوى املتطوعني الآخرين (ال�شباب �أو املهاجرون اجلدد
�أو ما �إىل ذلك) ،عليك ا�ستكمال عملية االختيار با�ستخدام م�صادر �أخرى للمعلومات� ،إذ ينبغي عليك
تقليل املخاطر املتعلقة بالوظيفة �أو و�ضع املتطوع املر�شح يف بيئة عمل �أقل خطورة �أو زيادة الإ�رشاف.
ت�أكد من �أن جميع الأ�شخا�ص الذين يقومون باختيار املتطوعني على دراية تامة بالت�رشيعات ذات ال�صلة
و�سيا�سة امل�ؤ�س�سة ،ال �سيما عندما يكون املتطوعون متطوعني يف اختيار وانتقاء املتطوعني الآخرين.
االحتفاظ ب�سجالت دقيقة من �إجراءات انتقاء املتطوعني و�أ�سا�س قرارات االختيار وحفظها يف مكان
�آمن ملدة معقولة من الزمن ،مع الأخذ يف االعتبار �أن قرارات االختيار قد يتم التظلم منها من قبل متطوع
مر�شح مرفو�ض يدعي التمييز �أو الت�شهري �أو انتهاك اخل�صو�صية �أو من قبل من يدعى ويطلب تعوي�ض عن
الإهمال يف �سيا�سة التوظيف .وعلى �أي حال ،قد يكون التظلم من قرارات اختيار املتطوعني لبع�ض
الوقت يف امل�ستقبل.

التوجيه
ينبغي توجيه جميع املتطوعني نحو ر�سالة املنظمة ومتطلبات وظائفهم وثقافة موقع العمل.
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التدريب
عليك تدريب جميع املتطوعني ب�شكل كاف على �أداء مهامهم.
�ضع يف اعتبارك �أن جتعل جميع العنا�رص الهامة لربنامج تدريب املتطوعني �إلزامية و�إرجاء تويل
املتطوعني لوظائفهم حتى ي�ستوفوا متطلبات التدريب الإلزامية.
تفقد احل�ضور يف الدورات التدريبية ل�ضمان االمتثال للمتطلبات الإلزامية.
فكر يف مطالبة املتطوعني باملوافقة على حمتوى التدريب الذي تلقوه.
يف الوظائف عالية اخلطورة� ،ضع يف اعتبارك انتقاء املتطوعني للت�أكد من فهمهم لأ�سا�سيات برنامج
التدريب وفهم حدود وظائفهم.
ت�أكد من حتديث التدريب للمتطوعني بالن�سبة للفعاليات غري العادية �أو اخلا�صة والتي رمبا مل يكونوا
قد قدموا خدماتهم فيها ،على �سبيل املثال :الفعاليات التي متت العام املا�ضي.
قم مبراجعة برنامج تدريب املتطوعني ب�شكل دوري ح�سب كل وظيفة للت�أكد من كفاية الربنامج
وانت�شاره وتداوله بني املتطوعني و�صلته بوظائفهم.
�إذا تغريت ظروف العمل �أو احتياجات العميل �أو �أهداف امل�رشوع �أو �أي عنا�رص �أخرى ذات �صلة
بالعمل� ،أو حتى �إذا كان الأمر ال�شاغل هو مرور وقت طويل على �آخر دورة تدريب للمتطوعني ،عليك
التفكري يف تقدمي /طلب عقد دروة تدريب للمتطوعني.

التعيين الوظيفي
ينبغي على املتطوعني املحتملني �أن يفهموا �أن التعيني يف الوظائف يخ�ضع لتقدير املنظمة.
ينبغي �أن يكون هناك توافق جيد بني قدرات املتطوعني ومتطلبات الوظيفة.
ينبغي مطالبة املتطوعني بتوقيع عقد وكالة تطوعية (مذكرة تفاهم �أو اتفاق متبادل وما �إىل ذلك)
يقرون من خالله �أنهم قر�أوا وفهموا ووافقوا على االمتثال ل�سيا�سات الوكالة و�إجراءاتها (انظر غراف،
 ،2003امللحق خ  -عينة من العقد).
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إدارة اإلشراف واألداء
تذكر �أنه بغ�ض النظر عن مدى دقة اختيارك للمتطوعني ،ال يزال ب�إمكان املتطوعني غري الالئقني �أو
متعمدي ال�رضر �أن يجتازوا متطلبات الوظيفة احلالية ،حيث �أنه ال غنى عن الإ�رشاف الدقيق حتى يف ظل
االختيار الدقيق للمتطوعني.
�إعداد كتيب �صغري و�سهل اال�ستخدام للمتطوعني ،على �أن يكون �شام ً
ال للقواعد الهامة وتوقعات/
حدود ال�سلوك والأمور املحظور القيام بها ومن يتعني االت�صال به /بهم يف حالة الطوارئ.
تعيني م�رشف معني لكل متطوع.
الت�أكد من قيام امل�رشفني بت�سجيل املتطوعني بانتظام.
تنفيذ نظام املراجعات الع�شوائية وغري املعلنة جلميع الوظائف التي يعمل فيها املتطوعون مع الفئات
املعر�ضة للخطر يف ظروف غري خا�ضعة للرقابة.
ت�ضمني تقييم لأداء املتطوعني يف جميع برامج تقييم الربامج والفعاليات ،بحيث ت�شري النتائج �إىل
املتطوعني الذين ينبغي االحتفاظ بهم �أو دعوتهم للعمل يف الفعالية القادمة.
الت�أكد من �أن �سيا�سة االن�ضباط وف�صل املتطوعني من العمل قد مت تو�ضيحها وتطبيقها بو�ضوح وت�ضمني
�أ�سباب وا�ضحة التخاذ الإجراءات الت�أديبية يف تلك ال�سيا�سة ،والت�أكد من فهم امل�رشفني ملتطلبات التوثيق
وامتثالهم لها.
مراجعة ن�سبة املوظفني �إىل ن�سبة املتطوعني ب�شكل دوري للت�أكد من �أن املتطوعني يتلقون ما يكفي
من الإ�رشاف والدعم.
�إدراك و�إدارة املخاطر املتزايدة املرتبطة باملتطوعني الذين يعملون خارج املوقع و�إ�ضافة عمليات
ت�سجيل ودعم املتطوعني الذين يعملون خارج املوقع و�إجراء عمليات اختبار ع�شوائي �رسيع وغري معلنة
ملراقبة مدى مالءمة التفاعل واالمتثال للحدود والت�أكد من مراجعة متلقي اخلدمة �أي�ض ًا يف الأو�ضاع
عالية اخلطورة.
الت�أكد من �أن تقييم الربنامج و�أنظمة �إدارة �أداء املتطوعني تت�ضمن مدخالت من العمالء الذين يعمل
معهم املتطوعون.
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التقييم
ت�أكد من تقييم برنامج املتطوعني ب�شكل منتظم وكذلك ت�أكد من �أن نتائج برنامج التقييم مت�ضمنة يف
التخطيط امل�ستمر لربنامج املتطوعني.
البنية التحتية لربنامج املتطوعني
قم بو�ضع وتنفيذ وتطبيق �سيا�سات تنفيذية لتوجيه جميع جوانب م�شاركة املتطوعني وقم مبراجعتها
بانتظام واجعلها يف حالة حتديث دائم.
قم بو�ضع �سيا�سات �إ�ضافية لتوجه �سلوك املتطوعني بكافة �أنواعهم ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال:
قواعد اللبا�س /الزي واملوثوقية واالمتثال للحدود وحظر بع�ض ال�سلوكيات مثل التمييز والتحر�ش
وكذلك التحر�ش اجلن�سي وا�ستخدام املخدرات /الكحول �أثناء �أو قبل نوبة املتطوع وهكذا.
تطبيق اتفاقية وكالة تطوع حتدد االلتزامات املتبادلة لكال الطرفني.
تطبيق �سيا�سة �إدارة املخاطر على م�ستوى امل�ؤ�س�سة والتي تلقت مدخالت وموافقة من جمل�س الإدارة.
قم ب�إن�شاء ت�سل�سل قيادي وا�ضح للت�أكد من �أن كل م�ستوى من م�ستويات �صنع القرار يتم �إدارته
من قبل �أولئك الذين يتم اختبارهم و�أنهم ذو مهارات وخربات و�أنهم م�رصح لهم بتويل هذا املن�صب
القيادي ب�شكل منا�سب.
قم مبراجعة احتياجات الت�أمني و�رشاء التغطية الت�أمينية الالزمة.
قم با�ست�شارة �أخ�صائي �إدارة املخاطر �أو �إدارة ال�شئون القانونية باملقر الرئي�سي للح�صول على امل�شورة
ب�ش�أن �إدارة املخاطر وم�سائل الت�أمني.
فكر يف �أمن املباين وعلى �سبيل املثال :و�ضع نظام لتتبع جميع مفاتيح (املباين واملكاتب وخزائن
امللفات ووحدات التخزين وخزائن التموين و�أماكن تخزين املواد اخلطرة) ومراقبة من لديه املفاتيح
وا�ستبداله عند ال�رضورة عندما يرتك املتطوعون املنظمة.
و�ضع قواعد لبا�س /زي املتطوعني ،بحيث ي�ضمن �أن يرتدي املتطوعون مالب�س مالئمة للعمل الذي
�سيقومون به ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال :مالب�س للفعاليات اخلا�صة ومالب�س /زي معني ملن يتوىل
وظيفة يف املخيمات واملطالبة ب�أن يرتدي املتطوعون �أحذية متينة ومالب�س مالئمة واقية من الظروف
اجلوية واحل�رشات والتعر�ض لأ�شعة ال�شم�س والنباتات ال�سامة واملخاطر البيئية الأخرى.
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ً
�سلوكا
تنفيذ وتطبيق �سيا�سة التحر�ش اجلن�سي وتدريب املوظفني واملتطوعني خا�صتك على ما ي�شكل
أي�ضا و�إبالغ حدود تلك ال�سلوكيات بو�ضوح
غري الئق ،والت�أكد من �أن ال�سيا�سة تنطبق على العمالء � ً
للجميع.
و�ضع وتنفيذ �سيا�سة االحتياطات العامة (الأمرا�ض املعدية) ،بحيث ت�شمل وتغطي جميع املوظفني
واملتطوعني.

خدمة العمالء
العمل مع العمالء
حترير قيود وا�ضحة على نوع ومدى االت�صال اجل�سدي /ال�شخ�صي فيما بني املتطوعني والعمالء.
�إبرام عقود خدمة وا�ضحة حتدد ما اخلدمة التي �سيتم تقدميها وما لن يتم تقدميها والت�أكد من فهم
كل من العميل و�أفراد الأ�رسة من ذوي ال�صلة حلدود وقيود العقد قبل بدء تقدمي اخلدمة.
ومعرفة ٍ
مراجعة جميع بروتوكوالت التوثيق و�ضمان تلقي املتطوعني التدريب على كيفية الت�سجيل وما يتم
ت�سجيله.
مراجعة و�ضع العمالء ب�شكل منتظم والت�أكد من �أنه ال يزال �آم ًنا للمتطوعني تقدمي اخلدمات على
النحو املن�صو�ص عليه يف اتفاقية /عقد اخلدمة.

األصول المالية وغيرها من األصول
احلد من فر�ص املتطوعني يف التعامل مع �أموال العمالء� .إذا كان عمل املتطوعني ينطوي على
التعامل مع �أموال العمالء ،عليك تنفيذ وتطبيق قيود و�إجراءات التوقيع ملنع ال�رسقة واالدعاءات اخلاطئة
لل�رسقة.
ينبغي بدقة اختيار وانتقاء املتطوعني الذين لديهم �إمكانية الو�صول �إىل �أموال العمالء �أو املنظمات ،مبا
يف ذلك فح�ص �صحيفة الأحوال اجلنائية واملراجع ورمبا مراجعة مكتب املعلومات االئتمانية.
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المعلومات السرية /سرية المعلومات
و�ضع �سيا�سة �رسية املعلومات ،بحيث حتدد ما يتم ت�سجيله /االحتفاظ به و�أين يتم ذلك؟ ومن ميكنه
الو�صول �إىل ال�سجالت؟ والغر�ض من ذلك ومدة االحتفاظ مبحتويات ال�سجالت وكيفية التخل�ص منها.
و�ضع �سيا�سة وا�ضحة ل�رسية العميل وتدريب املتطوعني بدقة على االمتثال لتلك ال�سيا�سة.
حتذير جميع املتطوعني من �أنه ال ينبغي �إبعاد �أي وثائق ح�سا�سة من املبنى دون �إذن و�أنه ينبغي عدم
مراجعة �أي مواد ح�سا�سة �أو مناق�شتها يف الأماكن العامة.

المتطوعون في الفعاليات
ينبغي تدريب م�رشف (�سواء ب�أجر �أو بدون �أجر) وتعيينه ون�رشه يف جميع الفعاليات اخلا�صة؛ ل�ضمان
ح�صول املتطوعني الذين يتبعون الإجراءات على املواد والأجهزة التي يحتاجون �إليها للقيام بعملهم وما
�إىل ذلك .والبد و�أن يكون امل�رشف مفو�ض ًا ومزوداً (على �سبيل املثال) بو�سيلة انتقال و�أجهزة ات�صال
وما �إىل ذلك؛ ملتابعة حلول امل�شاكل التي قد يواجهها (�ضمن حدود معقولة).
�ضع يف اعتبارك �أن التحوالت الكبرية يف الظروف اجلوية �أو ت�أثري العوا�صف ميكن �أن جتعل الأن�شطة
والإعدادات الآمنة �سابقًا حمفوفة باملخاطر ومهددة للأرواح .ينبغي �أن تكون هذه االحتماالت جز ًءا من
�سيناريوهات "ماذا لو" التي يتم مراجعتها يف مرحلة حتديد املخاطر بعملية �إدارة املخاطر.
قبل الفعالية بوقت طويل ،قم بو�ضع املعايري التي �سيتم تطبيقها لتحديد ما �إذا كان ينبغي ت�أجيل� /إلغاء
الفعالية وت�أكد من �أن عملية �صنع القرار ال تت�أثر بحجم العمل واال�ستثمار والتوقعات التي تراكمت من
خالل عملية التجهيز والت�أكد من �أن القيم الرئي�سية ،مثل ال�سالمة والوقاية ،تبقى حمل اهتمام وتركيز
�شديد.
قم مبراجعة وا�ستعرا�ض اتفاقياتك مع جمموعات اجلهات اخلارجية التي ت�ساعد يف فعاليات و�أن�شطة
منظمتك :هل هناك اتفاقية خطية حول ما �ستقوم به تلك املجموعات وما لن تقوم به؟ من يغطي ت�أمني
املتطوعني يف الفعالية خا�صتك؟ هل مت اختيار املتطوعني وتدريبهم للقيام بهذا العمل ب�شكل مالئم؟ من
ي�ضع ال�سيا�سات واملعايري والقواعد على من تُطبق؟ من هو امل�سئول عن حما�سبتهم عندما يعملون ملنظمتك؟
أخرى
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و�ضع بروتوكول يقوم من خالله املتطوعون بتوثيق و�إبالغ امل�رشفني عن �أي حوادث �أو ظروف غري
عادية واجهوها عند �إمتام مهامهم التطوعية.
و�ضع ثقافة م�ؤ�س�سية على نطاق امل�ؤ�س�سة لت�شجيع ومكاف�أة من لديهم الوعي باملخاطر وحتديد املخاطر
والإبالغ عنها وامل�شاركة الن�شطة يف ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة على املخاطر.
حافظ على التوا�صل املتكرر مع الآخرين يف منظمتك من امل�س�ؤولني عن ق�ضايا ال�صحة وال�سالمة.
قم بعمل وتنفيذ نظام فح�ص روتيني للمعدات و�سالمة املركبات وم�ستلزمات ال�صحة وال�سالمة
والإ�صالح واال�ستبدال و�إعادة التموين ح�سب ال�رضورة (.)pp. 182 - 190

الخطوة  :4المراجعة
املراجعة هي اخلطوة الرابعة يف عملية �إدارة املخاطر� ،إذ ينبغي �أن تكون العملية م�ستمرة �إىل جانب
دمج �إدارة املخاطر يف �أنظمة �أخرى ( .)Institute of Risk Management, 2002ويقول
"هريمان" (� )Hermanإنها منهجية تهدف �إىل حتديد امل�شكلة وحلها (.)Herman, 2009, p. 7
ويرى "ترميرب" و "كو�ستني" (� )Tremper and Kostin, 1993أنه ينبغي �أن تكون توج ًها لكافة
وظائف �إدارة الربامج التطوعية الأخرى .فيما يلي بع�ض املراجعات املقرتحة وا�سرتاتيجيات �إدارة املخاطر
امل�ستمرة:
الت�أ�سي�س ملراجعة نظام �إدارة املخاطر يف التقييم ال�سنوي ومراجعة ال�سيا�سات ونظم تقييم املوظفني.
مراقبة التغيريات يف الت�رشيعات واللوائح واملعايري املجتمعية وال�سوابق القانونية التي قد تغري
امل�س�ؤوليات �أو االلتزامات على م�ستوى املنظمة.
التعاقد (لل�صالح العام بقدر الإمكان) للح�صول على خدمات حمامي يوافق على مراقبة القرارات
القانونية التي قد يكون لها ت�أثري على م�ستوى الرعاية.
القيام مبراجعات �سنوية للوظائف للت�أكد من �أن الظروف مل تتغري �أو لر�صد ظهور خماطر جديدة.
فح�ص جميع املعدات واملرافق بانتظام والقيام ب�إجراء الإ�صالحات وحتديث الإجراءات وفقًا لذلك.
النظر يف فعالية ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة على املخاطر املعمول بها حاليا .هل يجري العمل بها؟ هل
املخاطر ُم�سيطر عليها مب�ستوى مقبول؟ هل املخاطر املتبقية داخل نطاق حتمل املنظمة؟
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القيام ب�إعادة تنفيذ عملية �إدارة املخاطر ،مع النظر �إىل قوائم املخاطر ذات الأولوية الأقل على التوايل
حتى يتم التعامل مع القائمة الرئي�سية للمخاطر� ،أثناء البحث عن املخاطر اجلديدة والنا�شئة التي تتطلب
االنتباه �إليها.

دعم عملية إدارة المخاطر
هناك العديد من الأمور التي ميكن للمنظمة القيام بها لدعم وت�سهيل �إدارة املخاطر املرتبطة مب�شاركة
املتطوعني .يف هذا الق�سم ،نناق�ش ثالث ا�سرتاتيجيات رئي�سية.
خلق ثقافة الوعي بالمخاطر
�إن طلب امل�ساعدة يف عملية حتديد و�إدارة املخاطر �أمر بالغ الأهمية للك�شف املبكر عن املخاطر
وال�سيطرة على املخاطر ب�شكل فعال ،حيث تنطوي �أف�ضل املمار�سات على و�ضع ثقافة تنظيمية �إيجابية
تعمل على متكني ومكاف�أة كل الأفراد يف حتديد املخاطر و�إعداد التقارير ومبادرات ال�سيطرة على
املخاطر.
كيفية خلق ثقافة الوعي بالمخاطر
التوا�صل :خلق الفر�ص للحديث عن املخاطر وم�ساعدة املتطوعني على فهم حقيقة �أن اخلطر جزء
طبيعي من ممار�سة الأعمال التجارية ،وحثهم على �إدراك املخاطر يف بيئتهم اليومية وت�شجيعهم على
حتديد املخاطر والإبالغ عنها يف �أي مكان يعمل به املتطوعون يف جميع �أنحاء املنظمة ،والت�أكد من
�إح�سا�س املوظفني بالراحة عند الإبالغ عن املخاطر املتعلقة مب�شاركة املتطوعني و�أبلغهم �أن �إدارة املخاطر
تخلق بيئة عمل �أكرث �أمانًا للجميع.
التثقيف :تعزيز مهارات حتديد املخاطر من خالل التدريب امل�ستمر وم�ؤمترات عن حاالت املخاطر
ودورات �أثناء اخلدمة واجتماعات للإ�رشاف ومراجعات الأداء وما �إىل ذلك كذلك ،م�ساعدة املتطوعني
على ا�ستيعاب جمموعة كاملة من خيارات ال�سيطرة على املخاطر املتاحة يف منطقة عملهم ،مبا يف
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ذلك الأمور الي�سرية التي ميكن للجميع ميكن القيام به لزيادة ال�سالمة و�أي�ض ًا ،م�ساعدتهم على معرفة
امل�شكالت التي ينبغي الإبالغ عنها ومن �سيقومون ب�إبالغه.

التقدير :مكاف�أة كل من يحدد املخاطر ويبلغ عنها� ،إذ عليك جعل �إدارة املخاطر جمالاً للكفاءة وقم
بجعلها عن�رصاً �أ�سا�سي ًا يف نظام �إدارة �أداء املتطوعني وعليك �أي�ض ًا الإعالن عن جناح الأفراد والإقرار عل ًنا
بجهود املتطوعني ومكاف�أتهم جلعل مكان العمل وخدمات املنظمة �أكرث �أمانًا للجميع ،حيث ميكن �أن
أ�سا�سا جلائزة �سنوية تقديراً لأعمال
ي�صبح االهتمام ب�إدارة املخاطر والأفكار اجليدة للحد من املخاطر � ً
املتطوع /املتطوعني.
التنفيذ :يحتاج النا�س �إىل ر�ؤية جهودهم وهي حتقق نتائج ،لذا عليك متابعة جميع االقرتاحات
وتطبيق ا�سرتاتيجيات ال�سيطرة على املخاطر وتقدمي تقرير �إىل القائمني على حتديد املخاطر ب�ش�أن
الإجراءات التي مت اتخاذها.
العالقة بين إدارة المخاطر ووضع السياسات واإلجراءات

تُعترب ال�سيا�سات والإجراءات �أموراً ال غنى عنها يف جميع خطوات ال�سيطرة على املخاطر ،حيث
حتدد ال�سيا�سات "ما" ينبغي القيام به؛ لأنها �أ�سا�س املعايري والتوقعات ،ولأن تلك ال�سيا�سات والإجراءات
ت�شبه القواعد والقوانني ( ،)Graff, 1997تلك ال�سيا�سات والإجراءات تر�سم احلدود التي يجب على
املتطوعني �أال يتجاوزوها ،وحتدد ما هو مقبول وما هو غري مقبول عمله وعلى وجه التحديد :تر�سم
ما ينبغي القيام به يف حالة حدوث م�شكلة .لذلك ،تعد ال�سيا�سات والإجراءات بالغة الأهمية لإدارة
املخاطر ب�صفتها و�سيلة وقائية ،فهي حتتل نف�س القدر من الأهمية للحد من التعر�ض للم�س�ؤولية؛ لأنها
مبثابة دليل ملمو�س على كل ما قامت به امل�ؤ�س�سة ملحاولة حتديد املخاطر ومنع ال�رضر - ،دليل على
حماوالت بذل العناية الواجبة .ملزيد من املعلومات حول ال�سيا�سات ،راجع الف�صل ال�سابع من كتاب
امل�ؤلف يف هذا املجلد "و�ضع �سيا�سة من �أجل م�شاركة املتطوعني".
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لكننا ال نتحمل إدارة المخاطر  -تخصيص موارد كافية لدعم إدارة المخاطر
هناك تكاليف باهظة ينطوي عليها تنفيذ �إدارة املخاطر ،حيث يرتبط معظم تلك التكاليف
باملوظفني؛ لأن �إدارة املخاطر ميكن �أن ت�ستغرق وق ًتا طوي ً
ال وي�صعب تقدير تكلفة ا�سرتاتيجيات �إدارة
املخاطر املتفرعة من عملية �إدارة املخاطر .بالن�سبة للمنظمات التي ت�ضم عد ًدا قلي ً
ال من املتطوعني �أو التي
ن�سبيا ،وبالن�سبة للمنظمات التي لديها بالفعل العديد من املخاطر
جتعلهم يقومون بعمل قليل املخاطر ً
ن�سبيا� .أما
حتت ال�سيطرة ب�شكل جيد ،فقد تكون تكاليف تنفيذ حت�سينات ثانوية لإدارة املخاطر �ضئيلة ً
بالن�سبة للمنظمات الأخرى ،قد تكون التكاليف �أعلى.
ل�سوء احلظ ،ال يزال هناك العديد من مديري امل�ؤ�س�سات (جمال�س الإدارات وكبار امل�س�ؤولني
وغالبا يكون
التنفيذيني) ممن ال ي�ستوعبون حكمة وربحية اال�ستثمار يف البنية التحتية لربامج املتطوعني
ً
هناك �شعور يف القطاع ب�أن العمل التطوعي هو عمل غري مدفوع الأجر وبالتايل ،ينبغي �أن يتم برنامج
أي�ضا .لكي نكون من�صفني� ،أ�صبحت �إدارة املنظمات غري الربحية معقدة
املتطوعني بدون تكلفة � ً
ومرهقة للغاية ،و�أ�صبحت الطلبات املتزايدة والبيئة املتغرية با�ستمرار وامليزانيات ال�ضئيلة هي القاعدة،
لكن �أ�صبح تف�ضيل املدخرات ق�صرية الأجل من خالل خف�ض تكاليف البنية التحتية للربنامج التطوعي
(دون الفهم الكامل للمخاطر طويلة الأجل املحتملة للفواتري ال�ضخمة والأ�رضار املميتة وال�رضر املحتمل
للنا�س) �أمر يحمل نظرة ق�صرية املدى وهو غري �أخالقي �أي�ض ًا.
يقول "هريمان" (� )Herman, 2009إنه من عجائب �إدارة املخاطر الفعالة �أنه من امل�ستحيل توثيق
اخل�سائر التي مت جتنبها ب�سبب اجلهود االحرتازية .دون حماولة اخلوف ،من امل�ستح�سن �أن يتم التفكري من
وقت لآخر يف �أن اخل�سارة �أو ال�رضر اجل�سيم ميكن �أن ي�رض بالثقة العامة للمنظمة �أو يجعل عودة الأو�ضاع
�إىل طبيعتها �أمراً م�ستحي ً
ال.
ينبغي �أن تكون درجة امل�س�ؤولية املالية وغريها مما تظهره امل�ؤ�س�سة لربنامج املتطوعني متنا�سبة مع
حجم امل�س�ؤولية التي تفو�ضها ملتطوعيها .يف الوقت احلا�رض ،هناك العديد من امل�ؤ�س�سات "خارج
مواكبة الع�رص" يف هذا ال�صدد .هناك ت�شدد ولكن ينبغي الإ�شارة �إىل �أنه� :إذا اعتربت املنظمة �أن تكاليف
تنفيذ تقنيات �إدارة املخاطر املنا�سبة مرتفعة للغاية ،فقد تكون هذه �إ�شارة للتفكري فيما �إذا كان من احلكمة
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�أن تطبق املنظمة مثل هذا الربنامج التطوعي �أو على الأقل ما �إذا كان و�ضع املتطوعني يف وظائف ذات
خطورة كبرية هو احلكمة التي ينبغي القيام بها ،لأنه من غري املحتمل �أن تعفو املحاكم عن منظمة
م�س�ؤولة عن ال�رضر بنا ًء على الدفع ب�أنه مل يكن بو�سع املنظمة القيام بعمل جيد لإدارة املتطوعني الذين
قامت بتعبئتهم للعمل.

خاتمة
قد تبدو �إدارة املخاطر وك�أنها حتوي الكثري من العمل وميكن �أن تكون كذلك بالفعل .تذكر �أن
املنظمات وموظفيها يقومون ب�أعمال كثرية طوال الوقت ب�أي طريقة ولي�س ب�شكل منهجي� .إن اتباع
منوذج �إدارة املخاطر املو�ضح يف هذا الف�صل يدفع املدراء �إىل طرح الأ�سئلة ال�صحيحة بالرتتيب ال�سليم
و�إنتاج حلول �إدارة املخاطر يف جميع �أنحاء برنامج املتطوعني ويف جميع �أنحاء املنظمة.
تذكر �أن عد ًدا قلي ً
جدا من املواقف اخلطرة
جدا من الربامج ال ينطوي على خماطر و�أن القليل ً
ال ً
تتم �إدارتها ب�آلية واحدة فقط لل�سيطرة على املخاطر� .إن التقييم الكامل ملجموعة املخاطر التي ت�سود
وت�ستمر يف الظهور ومن ثم ا�ستك�شاف جميع �آليات احلد من املخاطر ب�شكل منهجي ميكن �أن ينتج
عنه جمموعة من الآليات امل�صممة ب�شكل �صحيح لكل حالة� .سوف ت�ساعد هذه العملية املنظمات على
العمل داخل نطاق حتمل املخاطر اخلا�صة بها� .إن هذا النوع من مراجعة الربنامج ال�شاملة التي تتطلبها
عملية �إدارة املخاطر قد ينتج عنه م�شاركة متطوعني �أكرث �إنتاجية ور�ضا وخدمات �أكرث فعالية للعمالء
أي�ضا.
واملجتمعات � ً
كما �أن عدم امل�شاركة يف �إدارة املخاطر لن يجعل املخاطر تختفي ،حيث ي�ؤدي عدم �إدارة املخاطر
�أو ال�سيطرة عليها �إىل زيادة احتمال �أن تتحول املخاطر �إىل خ�سارة �أو �رضر فعلي ،وبالتايل تزيد من
امل�س�ؤولية واحتمال التعر�ض لإجراءات قانونية �إذا مت رفعها بالفعل �ضد املنظمة.
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الفصل الخامس عشر  :تقييم البرنامج التطوعي :سياقات ونماذج
جيفري ل .بردين ( )Jeffrey L. Brudney, PhDجامعة الوالية يف كليفالند
تامارا ج .جنينا ( -)Tamara G. Nezhina, PhDجامعة ديبول
لقد �أ�صبحت �أهمية املتطوعني و�آثار خدماتهم التطوعية على كل من العمالء واملنظمات واملجتمع،
بل وعلى املتطوعني �أنف�سهم مثار الكثري من النقا�ش والقيا�س .ففي ظل حمدودية املوارد وتركيز املمولني
امل�ستمر على �أن املنظمات يجب �أن تخ�ضع للم�ساءلة فيما يتعلق باملنح والعقود وغري ذلك من �أوجه
الدعم املاليل ،وكذلك فيما يتعلق بالنتائج التي يتم حتقيقها من خالل تلك املبادرات .وكذلك ف�إن
طبيعة تقييم الربامج التطوعية ذاتها قد تغريت على مدى العقود القليلة املا�ضية :فبينما كان جمرد �إح�صاء
عدد املتطوعني وعدد �ساعات العمل التطوعي التي يتطوعون بها ملنظمة ما على مدى فرتة زمنية معينة
(كمدة عام على �سبيل املثال) يعترب تقييما كافيا ،حتولت املنظمات الآن �إىل طرق �أكرث دقة لتقييم وتبيان
م�ساهمات متطوعيها .والآثار املرتتبة على ذلك يف جمال �إدارة املتطوعني ال ميكن �أن تكون خافية على
�أحد ،فقد بني "�سافريت" (� )Safritt. 2010أن �إجراء التقييمات قد �أ�ضحت �إحدى الكفايات املقبولة
(بل املتوقعة) لدى مديري املوارد التطوعية (الذين يطلق عليهم �أي�ضا مديري املتطوعني).
ويجب �أن يكون ال�شاغل الأول ملديري املوارد التطوعية واملنظمات امل�ضيفة هو تقييم الربامج
التطوعية؛ لإ�شباع متطلبات �أ�صحاب امل�صلحة املتعلقة بتوفري املعلومات ،و�أ�صحاب امل�صالح ه�ؤالء هم
الأ�شخا�ص �أو املجموعات الذين لهم م�صلحة �أو م�ساهمة  -مت�صورة �أو فعلية  -يف الربنامج ،فاملمولون
على �سبيل املثال - :وهم الأبرز من بني �أ�صحاب امل�صالح  -مل يعودوا يكتفون مبجرد وجود متطوعني
باملنظمة ،بل باتوا يرغبون يف معرفة النتائج �أو النواجت �أو حتى الآثار طويلة املدى النخراطهم التطوعي.
ومن جهة �أخرى ف�أع�ضاء جمل�س الإدارة مهتمون مبعرفة ما �إذا كان قد مت توظيف كافة موارد املنظمة
مبا يف ذلك املتطوعون توظيفا جيدا �إن مل يكن �أف�ضل توظيف على الإطالق .وباملثل فهناك �صاحب
م�صلحة ثالث ،ويتمثل يف قيادة املنظمة وهم الآخرون متلهفون للح�صول على �أكرب منفعة ممكنة من
الربنامج التطوعي وعلى امل�ستوى الت�شغيلي فاملديرون يرغبون هم �أي�ضا يف الت�أكد من م�ساعدة املتطوعني
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لإدارة كل منهم وللمنظمة ككل يف حتقيق �أهداف براجماتية .ومن ناحيتهم ،فاملتطوعون ي�ستمدون
احلافزية من معرفة قيمة جمهوداتهم والنتائج التي ي�ساهمون يف حتقيقها للمنظمة وعمالئها.
ولكن �إ�شباع متطلبات كافة �أ�صحاب امل�صلحة من خالل نف�س عملية التقييم لي�س بالأمر ال�سهل.
بل وقد ال يكون بالأمر القابل للتنفيذ .ولذلك ف�سنقدم يف هذا الف�صل �إطارا للتقييم ي�ساعد مدير املوارد
التطوعية يف فهم و�إجراء �أنواع خمتلفة من التقييم بناء على مدى انخراط �أ�صحاب امل�صلحة .وا�ستنادا �إىل
�أدبيات التقييم �سن�صف بعد ذلك كيفية تقييم العمل التطوعي من قبل املنظمات امل�ضيفة ومن قبل عمالء
تلك املنظمات ،وكذلك من قبل املتطوعني �أنف�سهم ،ومن ثم �سنقدم منوذج ًا �إطاري ًا منطقي ًا لال�سرت�شاد به
يف تقييم الربنامج التطوعي .و�سنبد�أ ببحث معنى وغر�ض التقييم.

تعريف التقييم
ينطوي التقييم على قيا�س �أو تقدير قيمة �أي م�سعى �أو مبادرة (Carman & Fredericks,
2008: McDavid & Hawthorne, 2006: Wholey, Hatry, & Newcomer,
 .)2004ومن جهة �أخرى يرى الباحثون "فتزباتريك" و"�ساندز" و"ورزن" (Fitzpatrick,
� )Sanders, and Worthen 2004أن الغر�ض من التقييم هو تقدير قيمة ال�شيء حمل التقييم �أيا
كان "وميكن ا�ستغالل ذلك التقييم �أو تقدير القيمة يف �أغرا�ض خمتلفة ،ولكن الغر�ض املركزي والأ�سا�سي
هو حتديد الفائدة �أو الأهمية " ،وهذا ال�شيء حمل التقييم هو غالبا حمل اهتمام (.)Scriven, 1991
ونحن نتبنى تعريف "�سكريفني" يف حتقيق هدفنا املتمثل يف و�ضع �إطار لتقييم الربامج التطوعية .فمن
خالل �إجراء تقييم مل�شاركة وم�ساهمة املتطوعني يحاول املقيم تقدير قيمة اجلهود املتطوعني بالن�سبة
ملختلف �أ�صحاب امل�صلحة.
وقد يجرى قيا�س اجلهود التطوعية لتلبية احتياجات التقييم ملختلف �أ�صحاب امل�صلحة �سواء
العمالء �أو املنظمات �أو املجتمع ،بل واملتطوعني �أنف�سهم .فهم امل�ستفيدون الأبرز املعرتف بهم من
م�ساهمات املتطوعني وفقا لر�ؤية باحثني �آخرين (Brown, 1999: Handy & Srinivasan,
 .)2004: Quarter, Mook, & Richmond, 2003ونحن نقول ب�أن احتياجات �أ�صحاب
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امل�صلحة هي التي يجب �أن متلي على القائمني بالتقييم الغر�ض (الأغرا�ض) من التقييم والطرق التي
يجب ا�ستخدامها لقيا�س قيمة املتطوعني.
ويجب على مديري املوارد التطوعية املكلفني ب�إجراء �أو بامل�ساعدة يف �إجراء عملية تقييم الربنامج
التطوعي �أن يكون على وعي مبدى ت�أثري كل من �أ�صحاب امل�صلحة ه�ؤالء على التقييم.

دور أصحاب المصلحة في التقييم
يويل بع�ض علماء التقييم �أهمية كربى لأ�صحاب امل�صلحة يف تعريفهم للغر�ض من التقييم وو�ضع
�أهداف التقييم (Berk & Rossi, 1990: Fitzpatrick et al., 2004: Patton, 1997:
 .)Rossi, Lipsey, & Freeman, 2004: Rutman, 1984غري �أن درجات اهتمام
�أ�صحاب امل�صلحة مبعرفة قيمة �أو فعالية �أو فائدة العمل التطوعي للمجتمع �أو ملنظمة معينة �أو لربنامج
معني قد تتباين ولذلك فقبل البدء يف التقييم يجب على مدير املوارد التطوعية (املقيم) حتديد �أ�صحاب
امل�صلحة الأكرث ان�شغاال بالتقييم وفتح قنوات االت�صال معهم؛ لتحديد الأهداف التي يرونها لذلك
امل�سعى ( .)Rossi et al., 2004وبالطبع ف�إن التوا�صل مع �أ�صحاب امل�صلحة له فائدة �شبه م�ؤكدة
بالن�سبة للربنامج التطوعي يف �أغرا�ض �أخرى �أي�ضا مثل الرتويج والدعم والتوعية �...إلخ .وال �شك يف
�أن �إ�رشاك �أ�صحاب امل�صلحة يف عملية التقييم ي�ساهم يف بناء الدعم لعملية التقييم وااللتزام بنتائجها فيما
يرى الباحث "باتون" (� )1977أن الأفراد ال املنظمات هم من ي�ستخدمون املعلومات امل�ستقاة من
التقييم ،ولذلك يجب �أن يكون امل�ستهدف مبعلومات التقييم �أ�شخا�ص �أو جمموعات حمددة معروفون
بكونهم من �أ�صحاب امل�صلحة بدال من اال�ستهداف التقليدي لـ"عامة اجلمهور" مبعلومات التقييم حيث
يعترب الباحث املذكور اجلمهور كيانا جمهوال وغري حمدد (.)Patton, 1977
ويقدم "رو�سي" و�آخرون ( )Rossi et al., 2004قائمة �شاملة لكافة �أ�صحاب امل�صلحة املحتملني
فيما يتعلق بعملية التقييم مبا يف ذلك� :صناع ال�سيا�سة و�صناع القرار ورعاة الربامج ورعاة التقييم
وامل�شاركني امل�ستهدفني ومديري الربامج التطوعية والعاملني بالربامج والربامج املناف�سة و�أ�صحاب
امل�صلحة ال�سياقية واملجتمع البحثي والتقييمي ،حمتجا ب�أن تلك املجموعات والأفراد هم غالبا الأكرث
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اهتماما بالتقييم .وقد قمنا بتنقيح قائمة �أ�صحاب امل�صلحة يف الإطار التقييمي الوارد �أدناه وذلك للتي�سري
على مديري املوارد التطوعية.
وباملثل فقد كان "باتون" ( )Patton, 1977من�شغال مبدى نفع التقييم لأ�صحاب امل�صلحة� ،إذ
ركز ب�شكل �أ�سا�سي على الفائدة العملية لنتائج التقييم ،حيث �أظهرت �إحدى الدرا�سات �أن  87%من
بني �أ�صحاب امل�صلحة (�صناع القرار) و 90%من املقيمني امل�ستجيبني ي�شعرون ب�أن التقييم له �أثر فعلي
على الربنامج التطوعي ( .)Patton, 1977فمن خالل الت�شاور قبل القيام بالتقييم ميكن ملدير املوارد
التطوعية ت�سهيل هذا الأثر العملي الإيجابي من خالل التعرف على غر�ض التقييم من امل�ستخدم
(امل�ستخدمنب) الرئي�سي املق�صود للنتائج (،)Patton, 1997: Bingham & Felbinger, 2002
وبالتايل فمن املهم �أن يحدد القائم بالتقييم �أ�صحاب امل�صلحة� ،سواء �أ�شخا�ص ًا �أو جمموعات و�أن يفهم ما
يهدفون �إليه من خالل التقييم؛ لأن ذلك من �ش�أنه �أن يزيد احتمالية تطبيق النتائج.
ولكن للأ�سف فعندما يحاول القائم بالتقييم خدمة العديد من �أ�صحاب امل�صلحة يف �آن واحد فنادرا
ما ينجح يف خدمتهم جميعا ب�شكل جيد (.)Horst, Nay, Scanlon & Wholey, 1974
ولذلك ف�إن الباحث "هور�ست" و�آخرون ي�شجعون القائمني بتقييم الربامج التطوعية على حتديد
امل�س�ؤولني �أو املديرين الذين ي�ؤثرون ت�أثريا مبا�رشا على القرارات املتعلقة بالربنامج التطوعي ،ومن ثم
ت�صميم �أهداف التقييم بناء على وجهات نظرهم .وهذه املقاربة تدعمها تو�صيات الباحث "باتون"
( )Patton, 1997بتحديد جمموعة امل�ستخدمني الرئي�سيني والرتكيز على اال�ستخدام املق�صود لنتائج
التقييم وهذه املقاربة تزيد من �إمكانية االنتفاع من نتائج التقييم من قبل مديري الربامج التطوعية،
فاالنخراط املبكر للمدير يف عملية ت�صميم تقنية التقييم ي�شعره باالرتباط بعملية التقييم ونتائجها كما
يزيد من احتمال ا�ستخدامه لها يف حت�سني الربنامج (Patton, 1997: Posavac & Carey,
 .)1992ويف املقابل فقد ميكن ت�صميم عملية التقييم لتلبية احتياج �أ�صحاب امل�صلحة الآخرين يف
الربنامج التطوعي كاملمولني وقيادة املنظمة �أو املجتمع ككل للمعلومات .وتبعا لذلك فالنموذج الذي
�سنقرتحه فيما يلي على مديري املوارد التطوعية ي�ستلزم االنخراط املبكر لأ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني
يف عملية التقييم

627

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
وهناك ميزة �أخرى لإ�رشاك �أ�صحاب امل�صلحة يف عملية التقييم ،وهي �أن تلك امل�شاركة ميكن �أن
ت�ساعد يف حتديد ما �إذا كان الربنامج التطوعي قد و�صل �إىل مرحلة من الن�ضوج جتعله جاهزا للخ�ضوع
للتقييم ،وهو ما يطلق عليه �أحيانا م�صطلح "قيا�س قابلية التقييم" (McDavid & Hawthorne,
 .)2006: Rutman, 1984: Wholey et al., 2004فالقيام بتقييم �سابق للأوان لأثر برنامج
جديد �أو غري م�ستقر �أو فقري املوارد هو م�ضيعة لطاقة املنظمة ووقتها الثمني ،فالبد �أوال :من التنفيذ
الفعال للربنامج التطوعي .ويف هذا ال�صدد يزعم الباحث "باتون" (� )1977أن ب�إمكان القائم بالتقييم
ت�سهيل جاهزية الربنامج التطوعي للتقييم من خالل �إ�رشاك امل�ستخدمني املق�صودين يف و�ضع �أ�سئلة
هادفة وذات مغزى ،فهذا التدقيق وتلك املناق�شة املبدئية فيما بني �أ�صحاب امل�صلحة من جهة وبني
املقيم من جهة �أخرى قد تكون مفيدة للغاية يف تعزيز احلاجة لدعم تنفيذ الربنامج التطوعي و�إدارته
املرنة امل�ستمرة ،بحيث يكون قادرا على حتقيق �أهدافه النهائية ويف هذه املرحلة يكون تقييم الأثر �أكرث
مالءمة.

أغراض التقييم
واتباعا ملنهج الباحث "رمتان" ( )Rutman, 1984فنحن نريد فهم دور الغر�ض يف ت�صميم
الربنامج التطوعي .فمعرفة غر�ض التقييم ي�سهم يف ت�شكيل التقييم من حيث الت�صميم ،وي�ساعد على
اخلروج بنتائج �أكرث تركيزا .ويتم حتديد الغر�ض من التقييم بالت�شاور مع �أ�صحاب امل�صلحة يف الربنامج
التطوعي كاملمولني و�أع�ضاء جمل�س الإدارة وقيادة املنظمة واملديرين ومقيمي الربنامج والعمالء ،وحتى
مع املتطوعني �أنف�سهم .فلكل من ه�ؤالء احتياجات معلوماتية خمتلفة ،ولذلك يتعني على مدير املوارد
التطوعية العمل مع �أ�صحاب امل�صلحة من ذوي ال�صلة؛ ال�ستي�ضاح الغر�ض املق�صود ومن ثم ت�صميم
عملية التقييم وم�ساعدة �أ�صحاب امل�صلحة يف االنتفاع بالنتائج (& Patton, 1997: Patton
 .)Patrizi, 2005: Posavac & Carey, 1992: Rossi et al., 2004وترجح �أدبيات
التقييم �رضورة انتباه املقيمني �إىل ت�صورات ومعتقدات �أ�صحاب امل�صلحة فيما يتعلق بالربنامج التطوعي،
بحيث ميكنهم فهم غر�ض �أ�صحاب امل�صلحة ومن ثم �صياغة �أ�سئلة تقييمية حمددة تهدف لتلبية احتياج
امل�ستهلك ملعلومات معينة.
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فتحديد �أ�صحاب امل�صلحة �إذن هي اخلطوة الأوىل ال�ستي�ضاح الأهداف وحتديد الغر�ض من التقييم
ومع ذلك ف�إن حتديد �أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة غالبا ما يكون خارجا عن �سيطرة مدير املوارد
التطوعية ،فقد يطالب املمولون ب�إجراء تقييم لأثر الربنامج ك�رشط للتمويل .وكذلك فقد يطلب �أع�ضاء
جمل�س الإدارة تدقيقا �شامال لأن�شطة املتطوعني فيما قد تطلب قيادة املنظمة حتليال لتكاليف ومنافع االنخراط
التطوعي .فمدير العمليات مثال قد يرغب يف معرفة كيفية ن�رش املتطوعني ب�شكل ي�ضمن �إنتاجية �أكرب كما
�أن هناك �أ�صحاب م�صلحة متفرقني قد يرغبون يف ت�شكيل عملية التقييم بناء على تف�ضيالتهم الفردية فقد
ي�ستف�رس �صناع ال�سيا�سات �أو و�سائل الإعالم �أو اجلمهور على �سبيل املثال( :من خالل اال�ستف�سارات
الفردية للمواطنني �أو من خالل �أ�صحاب م�صلحة �آخرين يعملون بالنيابة عنهم) عن املنفعة التي تعود
من الأن�شطة التطوعية على املنظمة �أو على املجتمع ككل .ويف العديد من املنظمات غري الربحية يكون
مدير املوارد التطوعية مكلفا ب�إعداد تقييمات دورية (ب�صفة �سنوية على �سبيل املثال) للربنامج التطوعي
ومن ثم فعليه �أن ي�أخذ يف االعتبار االحتياجات املعلوماتية لأ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني .ويف هذا
ال�صدد ي�شجع الباحثون "رنبورج" ( )Rehnborgو"باركر" ( )Barkerو"بوكوك" ()Pocock
 )(2006املنظمات على �أن تقوم �أوال با�ستي�ضاح غر�ضها (�أغرا�ضها) من تقدير قيمة اجلهود التطوعية،
ومن ثم اختيار طريقة التقييم املنا�سبة لذلك الغر�ض(الأغرا�ض) .وترجح �أدبيات التقييم �أن عملية تقييم
املتطوعني مثلها يف ذلك مثل عمليات تقييم غريها من الظواهر يجب �أن جترى من �أجل الغر�ض املحدد
من قبل م�ستخدمي نتائج التقييم ،وبا�ستخدام تقنيات ومقاربات مت ت�شكيلها بناء على ذلك الغر�ض.
وهنا حتدد الباحثة "تاملدج" ( )Talmage, 1982ثالثة �أغرا�ض رئي�سية للمعلومات الناجتة عن التقييم
وهي كالتايل:
.1تلبية وظيفة �سيا�سية.
.2م�ساعدة �صناع القرار امل�س�ؤولني عن �سيا�سة ما �أو برنامج معني.
.3تقدير قيمة الربنامج التطوعي.
وهذه املقاربة القائمة على الوظيفة تبني التداخل الكبري فيما بني الوظائف .ويف املقابل فقد تبنى
الباحث "رامتان" ( )Rutman, 1984مقاربة قائمة على الغر�ض ال الوظيفة يف تقييم الربامج التطوعية
ب�شكل �أكرب ،وقد حدد يف هذا ال�سبيل �أغرا�ضا ثالثة للتقييم وهي :امل�ساءلة والإدارة واملعرفة ،وهذه
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الأغرا�ض الثالثة املنف�صلة واملتمايزة ت�ساعد على حتديد املعلومات التي ي�ستهدفها امل�ستخدمون -
ك�صناع ال�سيا�سة ومديري املنظمة واملجتمع البحثي -من التقييم .وقد قام "رو�سي" و�آخرون (Rossi
- )et al., 2004ا�ستنادا �إىل تعريف "كليمي�سكي" ( )Chelimsky's, 1997لأغرا�ض التقييم
وت�صنيف رمتان مع بع�ض التعديل ( - )1بقائمة ت�ضم م�ستخدمي �أنواع التقييم الثالثة وجميع تلك
املقاربات مت�شابهة من حيث املفهوم �إذ �إنها جميعا ترجح وجود �أغرا�ض �سيا�سية ومعرفية وتنظيمية
للتقييم و�سنف�صل تلك الأغرا�ض الحقا.

الغرض السياسي:
�إتباعا لأغرا�ض التقييم التي بينها كل من "تامليدج" ( )Talmage, 1982و"رمتان" (Rutman,
 )1984و"كليم�سكي" ( ،)Chelimsky, 1997و "رو�سي" و�آخرون ()Rossi, et al., 2004
ف�إن الغر�ض الأول للقيام بالتقييم هو �سيا�سي ،ومن هذا املنظور يكون اجلمهور اخلارجي لتقييم اجلهد
التطوعي هو املجتمع ككل وكذلك �صناع القرار ال�سيا�سي .فهم ك�أ�صحاب امل�صلحة يرغبون يف �إن�شاء
وتنقيح �سيا�سات فيما يتعلق بالعمل التطوعي؛ ولهذا الغر�ض فهم يريدون معرفة كيفية ا�ستفادة املجتمع
من الربامج التطوعية ،وما �إذا كانت نتائج تلك الأن�شطة التطوعية تربر ا�ستخدام بع�ض الأدوات ال�سيا�سية
كالدعم ال�رضيبي للقطاع غري الربحي على �سبيل املثال.

 -1حدد كل من الباحث كيليم�سكي( )1997والباحث رو�سي و�آخرون( )2004نف�س الأغرا�ض الرئي�سية الثالثة للتقييم كالباحث رمتان()1984
متاما ولكنهم ا�ستخدموا م�صطلحات خمتلفة لو�صفها فالباحث رمتان مثال يحدد �أحد �أغرا�ض التقييم باعتباره "غر� ًضا �إداري ًا" فيما يطلق
كل من الباحث كيليم�سكي( )1997والباحث رو�سي و�آخرون( )2004على نف�س الغر�ض م�صطلح "حت�سني الربنامج" كما �أن الباحث رمتان
مثال �أطلق على �آخر �أغرا�ض التقييم وهو ما مل يرد ذكره يف مناق�شتنا م�صطلح "الغر�ض اخلفي" فيما يطلق الباحث رو�سي و�آخرون()2004
على نف�س الغر�ض م�صطلح "الأجندات اخلفية"
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ويف املقابل ف�إن املجتمع ككل يقيم االنخراط التطوعي كظاهرة اجتماعية ف�إذا اعرتف املجتمع ب�أن
العمل التطوعي هو هدف نهائي يف حد ذاته ف�سيكون اال�ستنتاج املنطقي هو �أنه كلما زاد عدد املتطوعني
كان ذلك �أف�ضل ،ومع ذلك فمن ال�صعب قيا�س القيمة الناجتة عن العمل التطوعي ومنفعتها للمجتمع من
منظور اقت�صادي بحت؛ لأنه لي�س �سلعة تباع وت�شرتى يف الأ�سواق بل على العك�س فهو مينح كهبة مما يجعل
�سعره يتجاوز القيمة االقت�صادية �أو النقدية ،فال�سلع التي ينتجها املتطوعون تتجاوز من حيث القيمة ال�سوقية
ال�سلع امل�شابهة؛ لأن العمل التطوعي هو �سلعة م�شبعة بالقيمة امل�ضافة املتمثلة يف ح�سن النوايا ور�ضا النف�س
وهو ما يجعل تلك ال�سلع "ال تقدر بثمن" ،وهو ما يجعلها على النقي�ض متاما من ال�سلع واخلدمات التي
تباع يف الأ�سواق بغر�ض جني الأرباح ،ولذلك فالتعرف على حجم املجتمع وقيمة العمل التطوعي على
امل�ستوى املجتمعي وكيفية تن�شيطه من قبل املجتمع هي جميعا �أمور مهمة لأغرا�ض التقييم.

الغرض المعرفي
وفقا لر�ؤية الباحث "رمتان" ( )Rutman, 1984ف�إن الغر�ض الثاين لإجراء تقييم للمتطوعني هو
�إنتاج معارف �أ�سا�سية فيما متعلق مب�ساهمات املتطوعني .وهذه املعرفة العامة هي نتاج درا�سة الظاهرة
وال�سعي لفهمها وتف�سريها والتنب�ؤ بتطورها امل�ستقبلي .وقد ال تكون تلك املعارف قابلة لال�ستخدام
الفوري واملبا�رش ،ولكنها ت�سهم يف التو�صل لفهم �أف�ضل للعمل التطوعي ودوره يف حياة ال�شخ�ص
واملجتمع ككل بل واالقت�صاد �أي�ضا.
وميكن اعتبار املقاربات االقت�صادية لتقييم املتطوعني متعلقة باملعرفة؛ لأنها ت�ضيف �إىل ما نعرفه
عن العمل التطوعي من منظور جديد ومع ذلك ف�إن الباحثة "جراف" ( .)Graff, 2005والباحثان
"�سميث" و"�إلي�س" ( )Smith and Ellis, 2003ين�صحان بتوخي احلر�ص وعدم االعتماد ب�شكل
ح�رصي على القيا�س االقت�صادي والتقييم املايل مل�ساهمات املتطوعني .وتن�صح الباحثة "جراف" يف
املقابل با�ستخدام مقاربة �أكرث تعقيدا واكتماال تنطوي على حتديد نواجت العمل التطوعي وح�ساب تكلفة
حتقيق تلك النواجت ،ومن ثم بحث ما �إذا كان اال�ستثمار يف العمل التطوعي ميثل ا�ستخداما منتجا للموارد.
وت�ضيف قائلة� :إنه �إذا مت تعريف �أفراد املجتمع بالقيمة االجتماعية احلقيقية التي تن�ش�أ عن العمل التطوعي
لكانوا �أكرث رغبة يف دعم ر�سالة املنظمة.
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الغرض التنظيمي واإلداري
وقد حددت الباحثة "تاملدج" ( )Talmage, 1982م�ساعدة �صناع القرار يف الربنامج التطوعي
�أو وا�ضعي ال�سيا�سات اخلا�صة بالعمل التطوعي ،وتوجيه التغيريات واالبتكارات يف الربنامج التطوعي
وتعريف املديرين بقيمة الربنامج قدر الإمكان باعتبارها وظائف متعلقة بالتقييم .وهذا الغر�ض يقارب
الغر�ض الإداري للتقييم ح�سب تعريف "رمتان" ( )Rutman, 1984و "رو�سي" و�آخرون (Rossi et
 )al., 2004والذي يلبي تلك االحتياجات التنظيمية .فالدرا�سة التي �أجراها الباحثون "هوت�شكي�س"
و"فوتلر" و"�أونروه" ( )Hotchkiss, Fottler, and Unruh, 2009على �سبيل املثال ،حول
قيمة املتطوعني يف امل�ست�شفيات ،قد خل�صت �إىل �أن زيادة �ساعات العمل التطوعي ترتبط ارتباطا �إيجابيا
بتحقيق َوف ٍْر م�ؤثر يف التكلفة وم�ستوى �أعلى من ر�ضا املر�ضى بامل�ست�شفيات .ويفيد هذا النوع من التقييم
العاملني داخل املنظمة مبن فيهم كبار املوظفني التنفيذيني واملديرون ومديرو املوارد التطوعية ومديرو
الربامج التطوعية ،وغريهم من العاملني باملنظمة الذين قد ي�صبحوا �أكرث اهتماما بتح�سني االنخراط
التطوعي ون�رش املتطوعني والعائد اال�ستثماري للم�ؤ�س�سة من تلك املوارد الب�رشية الثمينة .ومن ناحيته ف�إن
الباحث "رمتان" ي�صف املنظور الإداري لتقييم الربنامج التطوعي باعتباره �أداة لإ�صدار قرارات م�ستنرية
حول ت�صميم وتقدمي الربامج التطوعية وكم املوارد الذي يجب تخ�صي�صه لها.
ومن املنظور التنظيمي �أو الإداري ف�إنه يجب تعديل �أو �ضبط �أدوات القيا�س امل�ستخدمة يف تقييم
الربامج التطوعية ،بحيث تتوافق مع جمموعة من الأغرا�ض الإدارية .فعلى �سبيل املثال :لي�س من املفيد
�أن يعرف املدير قيمة ال�ساعات املجمعة التي ي�سهم بها املتطوعون �أو القوة العاملة بدوام كامل املكافئة
للمتطوعني التخاذ قرارات م�ستنرية حول كيفية �إدارة الربنامج التطوعي ،ولكن يجب على املديرين
بدال من ذلك معرفة �أمور مثل :عدد املتطوعني املتاحني وكم عدد املتطوعني الالزم لتحقيق �أهداف
الإدارة �أو املنظمة ككل؟ وكيفية ن�رش املتطوعني يف �سبيل ذلك والنتائج التي ي�ساعد املتطوعون املنظمة
يف حتقيقها .فهذه املعلومات ت�ساعد املديرين على التخطيط اال�سرتاتيجي وو�ضع �أغرا�ض اال�ستقطاب
وتقدير امل�رصوفات كما �أن معرفة املهام التي يقوم املتطوعون ب�أدائها ي�سمح ملدير املوارد التطوعية بو�ضع
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اخلطط التكتيكية لال�ستقطاب بناء على ما لديه من معلومات حول العدد املتوفر من املتطوعني املحتملني،
ومن ثم اتخاذ القرارات املتعلقة بن�رش املتطوعني بال�شكل الذي ي�ضمن تعظيم فعاليتهم واملوازنة بني
انخراط العاملني ب�أجر وانخراط املتطوعني �ضمن القوة العاملة� .أما اهتمام مديري الربامج التطوعية
فين�صب على حتديد �أين وكيف ميكن للمتطوعني زيادة قدرة العاملني ب�أجر؟ وتعظيم ناجتهم وبالن�سبة
لهذه املجموعة فمعلومات التقييم املفيدة بحق هي تلك املتعلقة بفعالية املتطوعني يف �أداء املهام املوكلة
�إليهم وم�ساعدة الإدارات واملنظمة ككل يف حتقيق �أهدافها.

إطار تقييم قائم على الغرض من تحديد قيمة المتطوعين
لقد قدمت لنا الأدبيات اخلا�صة بالتقييم ر� ًؤى مفيدة حول الأغرا�ض التي يتم �إجراء التقييم بناء
عليها .وانطالقا من هذا الأ�سا�س فقد و�ضعنا �إطارا لتحليل �أغرا�ض تقييم الربامج التطوعية ،وهو �إطار
�أدجمنا فيه املعلومات التي يحتاجها �أهم �أ�صحاب امل�صلحة.
واملقاربة التي نقرتحها وهي قائمة على الغر�ض من التقييم ت�ساعد على تو�ضيح احتياجات التقييم
من خالل جتميع العديد من �أ�صحاب امل�صلحة �ضمن ثالث فئات رئي�سية :وهي املجتمع واملنظمات
و�صانعي ال�سيا�سات ،وعلى امل�ستوى املجتمعي حددنا االهتمامات التالية :املجتمع ككل و�صناع
ال�سيا�سة والباحثني .وعلى امل�ستوى التنظيمي العام حددنا املجموعات التالية ك�أ�صحاب م�صلحة
وهي :املجتمع املحلي وجمل�س �إدارة املنظمة و�صناع القرار يف املنظمة واملمولون .و�أخريا امل�ستوى
الثالث وهو امل�ستوى الإداري وميثله مديرو الربامج ومن�سقو املتطوعني والعاملون ب�أجر واملتطوعون.
وقد ا�شتققنا تلك الفئات من �أ�صحاب امل�صلحة من خالل تعديل املقاربات ال�سابقة للباحثة "تامليدج"
( ،)Talmage, 1982و"رمتان" ( )Rutman, 1984و"كليم�سكي" ()Chelimsky,1997
و"رو�سي" و�آخرون ( )Rossi et al., 2004لنتو�صل لتعريف وحتديد �أغرا�ض التقييم الرئي�سية
ملختلف جمموعات �أ�صحاب امل�صلحة.
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ال�شكل  1 - 15يقدم مت�سل�سلة من �أغرا�ض التقييم �أوردناها يف الإطار اجلديد من الأكرث عمومية
ومعنوية مرورا بالأكرث انطباقا وانتهاء بالأكرث عملية .وهذا ال�شكل يقرتح �أ�سئلة يتم اال�سرت�شاد بها يف
تقييم قيمة املتطوع على خمتلف امل�ستويات .وعلى امل�ستوى املجتمعي الأعم ف�إن الأ�سئلة ذات ال�صلة
تتعلق بقيمة العمل التطوعي للمجتمع واملنهجيات املرتبطة بذلك� .أما على م�ستوى املنظمة ف�إن الأ�سئلة
رغم ت�شابهها مع �سابقاتها ف�إنها �أكرث حتديدا فهي تتعلق بالتكاليف الن�سبية للعمل التطوعي واملنافع التي
تعود على املنظمة منه .و�أخريا ،على امل�ستوى الإداري تتناول الأ�سئلة الن�رش الفعلي للمتطوعني وتفاعلهم
مع العاملني ب�أجر ،وكذلك تفاعلهم مع العمالء وق�ضايا الفعالية الت�شغيلية .وعلى هذا امل�ستوى ي�سرت�شد
املقيمون باهتمامات �أ�صحاب امل�صلحة يف جمع معلومات تف�صيلية خمت�صة بالربنامج لال�ستخدام العملي
من قبل مديري املنظمة.
ال�شكل  :1-15مت�صل �أغرا�ض التقييم
المجتمع  /المعرفة

اجتماعي

ما مدى �أهمية التطوع للمجتمع؟ كيف يجب ا�ستخدام التطوع؟ ما هي الأ�ساليب املتاحة للتقييم؟
المنظمة  /مجلس اإلدارة  /الممولون

تنظيمي

ما قيمة املتطوعني للمنظمة؟ ما تكلفة التطوع على املنظمة؟ هل يتم ا�ستخدام املتطوعني
مب�سئولية؟ هل يدعم املجتمع املنظمة من خالل التطوع؟
المدير  /الموظفون  /المتطوعون

إداري

ما مدى فعالية املتطوع يف كل برنامج؟ هل يحقق املتطوعون النتائج املتوقعة يف كل جمال؟ كيف
ميكن للمتطوعني تو�سيع وتعزيز عمل املوظفني ب�أجر؟ ما نوع التدريب الذي يحتاجه املتطوعون؟
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ال�شكل  2 - 15يبني تف�صيليا �إطار التقييم القائم على الغر�ض ،وي�صور خمتلف م�ستويات التقييم
و�أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني ،ويركز على التحليل والقيمة الكربى �أو الغر�ض الرئي�سي من التقييم،
فعلى امل�ستوى املجتمعي ين�صب الرتكيز على املجال �أو القطاع غري الربحي/التطوعي .والغر�ض الرئي�سي
هنا هو تقييم القيمة املجمعة �أو امل�ساهمة يف املعرفة العامة �أما على م�ستوى املنظمة فيرتكز اهتمام املنظمة
امل�ضيفة على الربنامج التطوعي بغر�ض امل�ساءلة والإ�رشاف و�أخريا فعلى امل�ستوى الإداري يرتكز االهتمام
على الربنامج التطوعي بغر�ض تقييم الفعالية الت�شغيلية و�سن�صف امل�ستويات املختلفة بتف�صيل �أكرب يف
الأق�سام التالية.
ال�شكل � :2-15إطار التقييم
م�ستويات التقييم/املقاربات

�أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني

الرتكيز

القيمة  /الهدف

جمتمعي /معريف

املجتمع

القطاع  /املجال

القيمة (اجلملة)
التعلم (املعرفة)

امل�رشعون
متخذو القرار ال�سيا�سيون
الباحثون
تنظيمي

متخذو القرار التنظيميون

املنظمة

جمل�س الإدارة
�إداري /وظيفي

امل�ساءلة
الإ�رشاف

الربنامج

املديرون
مديرو املوارد التطوعية
العاملون ب�أجر
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االهتمامات المجتمعية
ي�شمل امل�ستوى الأول للتقييم االهتمامات العامة املهمة ،ونحن نعرف هذا امل�ستوى باعتباره
م�ستوى جمتمعي وقائم على املعرفة .ويف هذا امل�ستوى يحتاج �أ�صحاب امل�صلحة من �أمثال املجتمع ككل
وامل�رشعون و�صناع القرار ال�سيا�سي والباحثون معلومات تقييمية؛ لتقييم الفائدة العامة واالقت�صادية
للعمل التطوعي ،ولفهم القيمة املجمعة للعمل التطوعي كظاهرة اجتماعية .وي�سعى الباحثون جاهدين
لإنتاج املعارف الالزمة عن العمل التطوعي وقيمته والقرتاح املنهجيات واملقايي�س املختلفة الالزمة لدفع
هذا البحث �إىل الأمام ،وميكن ل�صناع ال�سيا�سات �أي�ضا اال�سرت�شاد بتلك املعلومات العامة عن العمل
التطوعي يف توجيه ال�سيا�سة العامة ،فالإجابات على تلك الأ�سئلة ت�ساعد يف تقدير القيمة املجمعة للعمل
التطوعي وحت�سن من درجة فهمنا لهذه الظاهرة ،خ�صو�صا والقطاع غري الربحي عموما.

المصالح التنظيمية
امل�ستوى الثاين للتقييم �أكرث حتديدا :ففي هذا امل�ستوى جند املنظمات وجمال�س الإدارة ك�أ�صحاب
م�صلحة رئي�سيني �إىل جانب املمولني وت�شمل م�صاحلهم تقييم قيمة العمل التطوعي بالن�سبة للمنظمة
وتكلفة ا�ستثمار املنظمة يف املتطوعني وم�ساهمة العمالة التطوعية يف حتقيق ر�سالة املنظمة .فتقييم قيمة
املتطوعني ترتكز يف هذا امل�ستوى على املنظمة ومتطوعيها �أما ال�شواغل الرئي�سية لأ�صحاب امل�صلحة
الرئي�سيني على هذا امل�ستوى فتعلق ب�ضمان امل�ساءلة وتوفري احلوكمة ومراقبة ال�ش�ؤون املالية ومتابعة
ر�سالة املنظمة.

المصالح اإلدارية
مت ت�صميم امل�ستوى الثالث من �إطار التقييم ليالئم امل�صالح العملية ملديري الربامج التطوعية ومن�سقي
املتطوعني والعاملني ب�أجر واملتطوعني ،وغر�ض ه�ؤالء النهائي هو حت�سني كفاءة تنفيذ الربنامج من خالل
انخراط املتطوعني وخربة ه�ؤالء امل�شاركني .وميكن للمعلومات املتعلقة باال�ستخدام احلايل للمتطوعني
�أن ت�ساعد �أ�صحاب امل�صلحة ه�ؤالء يف اتخاذ القرارات املنا�سبة حول ن�رش املواطنني العاديني و�ضمان
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انخراطهم الفعال ومعرفة �أنواع املهارات واملعارف الالزمة للمتطوعني؛ لكي يتمكنوا من �أداء املهام
امل�سندة �إليهم وعدد املتطوعني الالزمني ومعالت ا�ستقطاب وا�ستبقاء املتطوعني و�...إلخ
والإطار الوارد يف ال�شكل  2 - 15مفيد يف حتديد غر�ض التقييم من منظور خمتلف �أ�صحاب
امل�صلحة فعلى الرغم من �أن �أهداف الربنامج متيل لأن تكون مبهمة بل ومت�ضاربة ،ف�إن الباحثني «هويل»
( )Wholey, 1983و «بوي�سرت» ( )Poister, 2003يريان �أن �أي برنامج قابل للتقييم ،فبمجرد
حتديد غر�ض التقييم وامل�ستخدم النهائي ميكن للمقيم اختيار وت�صميم املقايي�س التي �سي�ستخدمها
وم�ستوى التفا�صيل املطلوبة وتواتر/عدد مرات القيا�س والإبالغ لتعزيز عملية اتخاذ القرار (Poister,
 .)2003ويعاون هذا الإطار املقرتح مديري املوارد التطوعية كمقيمني على حتديد تلك الأمور.

تحديد قيمة العمل التطوعي بالنسبة للمنظمات والمتطوعين والعمالء
كما �سبق �أن بيننا ف�إن �أدبيات التقييم تثبت �أهمية حتديد الأغرا�ض والأهداف من �إجراء �أي تقييم.
ومع �أخذ تلك الأغرا�ض املختلفة يف االعتبار يجب على مدير املوارد التطوعية كمقيم حتديد قيمة العمل
التطوعي للمنظمة وللمتطوعني وللعمالء .وفيما يلي �سنلخ�ص الدرا�سات والأ�ساليب ذات ال�صلة.

قيمة العمل التطوعي للمنظمة المضيفة
قيا�س قيمة املتطوع �أمر مهم بالن�سبة للمنظمات وذلك لأغرا�ض �إدارية ومالية ،وكذلك لأغرا�ض
متعلقة بجمع التربعات .والطريقة الأكرث �شيوعا لتحديد قيمة م�ساهمات املتطوعني هي الطريقة
االقت�صادية –حتديد القيمة املالية ل�ساعات العمل التي يقدمها املتطوعون للمنظمة .وقد اقرتحت منظمة
"�إندبندنت �سكتور" (( )"The Independent Sector "ISالقطاع امل�ستقل) ا�ستخدام متو�سط
�أجر �ساعة عمل العامل املدين غري الزراعي غري الإ�رشايف؛ الحت�ساب قيمة �ساعات عمل املتطوعني مع
زيادة  12%للتعوي�ض عن املزايا وعلى ذلك احت�سبت منظمة القطاع امل�ستقل �أجر �ساعة عمل املتطوع
باعتباره  20.85دوالراً (يف عام  .)2009وبناء عليه مت احت�ساب القيمة املالية الإجمالية لوقت املتطوعني
يف  2009باعتبارها  169مليار دوالر بالن�سبة للمنظمات ،وذلك مع ا�ستبعاد العمل التطوعي غري
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الر�سمي (القطاع امل�ستقل .)-2011وميزة املقاربة التي تبنتها منظمة القطاع امل�ستقل هي �أنها ت�ستخدم
بيانات �إح�صائية متاحة وكثريا ما مت اال�ست�شهاد بها (متو�سط �أجر �ساعة عمل العامل املدين غري الزراعي
غري الإ�رشايف يف الواليات املتحدة) .ولكن يعيبها عدم التمييز بني مهام املتطوعني املختلفة والقيمة
النقدية لكل منها.
وهناك العديد من املراقبني املطلعني من �أمثال الباحثني "�أندر�سون" و"زمير" 2003؛ "برودين"
1990؛ "�إلي�س" 1996؛ و"جا�سكني"  )2003الذين قدموا حججا قوية م�ؤيدة لت�صحيح تقييم منظمة
القطاع امل�ستقل ،بحيث ي�ؤخذ يف االعتبار تنوع املهام التي ي�ؤديها املتطوعون عند احت�ساب القيمة املالية
ل�ساعة عمل املتطوع .وقد اقرتحت الباحثة براون ( )1999تكري�س املزيد من االهتمام �إىل طبيعة املهام
التي يقوم بها املتطوعون والتعوي�ض املكافئ الذي يتلقاه العامون (ب�أجر) مقابل القيام بنف�س العمل.
ولذلك اقرتحت �أن ت�ستند تلك القيا�سات االقت�صادية على متو�سط الأجر يف القطاع اخلدمي؛ لأن من
املفرت�ض �أن املتطوعني �أكرث انخراطا يف �إنتاج اخلدمات ال ال�سلع ،ومن خالل تقدير القيمة املالية ل�ساعة
عمل املتطوع باعتبارها على نف�س م�ستوى �أجر الأخ�صائيني االجتماعيني يف ال�ساعة .وقد �أدت هذه
املقاربة لتخفي�ض الأجر التقديري ل�ساعة عمل املتطوع ب�شكل دراماتيكي (مقارنة بتقدير منظمة القطاع
امل�ستقل عام � )2011إىل 9.87دوالراً عن ال�ساعة (يف �أواخر ت�سعينات القرن املا�ضي).
وقد و�صف الباحثان "هاندي" و"�رسينافا�سان" (� )Handy and Srinivasan, 2004أربع
مقاربات لتقدير قيمة �ساعة العمل التي ي�سهم بها املتطوع ل�صالح املنظمة بناء على تكلفة الفر�صة وتكلفة
�إحالل وقت املتطوع .فمقاربة تكلفة الفر�صة تنظر �إىل قيمة �ساعة عمل املتطوع من منظور املتطوع
وقيمة تلك ال�ساعة لذلك ال�شخ�ص� ،أما مقاربة تكلفة الإحالل فتحدد قيمة �ساعة عمل املتطوع من
منظور املنظمة وك�أن املنظمة �ستدفع معدالت الأجور ال�سارية يف �سوق العمل عند �رشائها لتلك اخلدمة.
وقد و�صف الباحثان طريقة تقدير تكلفة الفر�صة ب�أنها قائمة على احت�ساب متو�سط الأجر املفرو�ض
من قبل املتطوع العامل باعتباره  16.42دوالر يف ال�ساعة ،والأجر االفرتا�ضي ل�ساعة عمل املتطوع
العاطل الذي يتربع بوقته للعمل بامل�ست�شفيات (ل�صالح املنظمات التي خ�ضعت للبحث) باعتباره
12.58دوالراً .ولكن هذه املقاربة مع ذلك ال ت�أخذ يف االعتبار �أن املتطوعني غالبا ما ي�ؤدون مهاما
خمتلفة متاما عن وظائفهم الفعلية.
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�أما املقاربة الثانية القائمة على تكلفة الفر�صة فت�ستند �إىل القيمة املت�صورة لوقت الراحة ح�سب تقييم
املتطوعني �أنف�سهم ،وهي مقاربة �أطلق عليها الباحثان "هاندي" و"�رسينافا�سان" مقاربة تكلفة فر�صة
الراحة .ووفقا ملقاربة تكلفة فر�صة الراحة فقيمة �ساعة عمل املتطوع للعمل بامل�ست�شفيات �أقل منها يف
املقاربة الأخرى ،وذلك ات�ساقا مع تقدير املتطوعني �أنف�سهم لقيمة وقت راحتهم ،ولكن التناق�ض الذي
وقعت فيه مقاربة تكلفة فر�صة الراحة يكمن يف اعتمادها على تقييم �شخ�صاين لوقت الراحة من قبل
املتطوعني.
�أما مقاربة �إحالل التكلفة فتفرت�ض ت�ساوي قيمة �ساعة عمل املتطوع و�ساعة عمل املوظف العامل
ب�أجر عند قيام املتطوعني ب�أداء نف�س املهام التي ي�ؤديها املوظفون العاملون ب�أجر يف ذات امل�ست�شفيات حمل
الدرا�سة ،ولكن الباحثني "هاندي" و"�رسينافا�سان" و�صفا هذه املقاربة باعتبارها غري واقعية نظرا للقيود
املالية التي ترزح حتتها امل�ست�شفيات ،حيث �أن العاملني ب�أجر مل يكونوا ليقدموا اخلدمات التي يقدمها
املتطوعون يف غياب املتطوعني يف ظل القيود املالية ال�سابقة الذكر.
ولذلك فقد اقرتح "رو�س" ( )Ross, 1994تنويعا على مقاربة تكلفة الإحالل ا�ستنادا �إىل طريقة
تطبيق �أجور القطاع ال�صناعي والذي تعترب �أجر ال�ساعة يف ذلك القطاع (متو�سط �أجر العامل بامل�ست�شفى
 19.69دوالر�/ساعة على �سبيل املثال) ،مع التعوي�ض عن املزايا وبناء على هذه املقاربة مت تعديل قيمة �أجر
�ساعة عمل املتطوع مب�ست�شفى �إىل  23.23دوالراً يف ال�ساعة.
وقد ناق�شت العديد من الدرا�سات ما �إذا كانت املنظمات؛ لتقرر التعاقد مع موظفني عاملني ب�أجر
لتقدمي ذات اخلدمات يف حالة عدم توفر املتطوعني و�/أو التعامل مع املو�ضوع العام املتمثل يف قابلية
التبادل فيما بني املتطوعني والعاملني ب�أجر (Bowman, 2009: Handy & Mook, 2010:
 .)Handy, Mook, & Quarter, 2008: Simmons & Emanuele, 2010ومن خالل
درا�سة �إمكانية كون املتطوعني بديال معقوال للعاملني ب�أجر يف املنظمة الكندية فقد وجد الباحث
"هاندي" و�آخرون (� )2008أن املنظمات باتت �أكرث احتماال ال�ستخدام املتطوعني والعاملني ب�أجر
ب�شكل تباديل ب�رشط متتعهم بذات املعارف واملهارات ،مع امليل ال�ستقطاب املتطوعني عند توفرهم
ب�أعداد غفرية ب�سبب قلة الوظائف املتاحة يف �سوق العمل (ب�أجر) ،بل �إن الدرا�سة ترجح �إمكانية حت�سن
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كفاءة املنظمة من خالل اعتمادها على العمالة التطوعية.
وقد اختار "كوارتر" و�آخرون ( )Quarter et al., 2003ا�ستخدام طريقة �إحالل التكلفة
لتحديد قيمة العمل التطوعي بزعم �أن تلك املقاربة هي املقاربة املالئمة ،لأن الإطار القائم على تكلفة
الإحالل ي�سمح باحت�ساب قيمة اخلدمات التطوعية بنف�س قيمة اخلدمات املماثلة يف �سوق العمل .ومع
ذلك فهما يقران با�ستمرار اجلدل املتعلق مبا �إذا كان املتطوعون بديال عن العاملني ب�أجر �أم مكملني
لهم (برودين :-1990فريي�س .)-1984ولكن مقاربة �إحالل التكلفة تتفق ب�شكل جيد مع مفهوم
تق�سيم العمل فيما بني املتطوعني والعاملني ب�أجر وهي ممار�سة منطية يف بع�ض املنظمات (Handy and
.)Srinivasan, 2004
كذلك ا�ستخدم الباحث "جا�سكني" ( )Gaskin, 1999طريقة �إحالل التكلفة لإن�شاء منوذج
لتدقيق قيمة اال�ستثمار يف املتطوعني وقيمة العمل .وي�أخذ هذا التدقيق يف االعتبار تنوع املهام التي
ي�ؤديها املتطوعون يف االعتبار بتحليل وقيا�س قيمة الأن�شطة ( )VIVAالتطوعية الفعلية ومقارنتها بقيمة
نف�س الأن�شطة يف �سوق العمل ب�أجر ،وهي مقاربة طرحها الباحث "كارن" ()1982-1983-1983
يف مطلع ثمانينات القرن املا�ضي ،وتتناول ب�شكل متزامن ق�ضايا الربح مقابل التكلفة واجلدوى التكلفية
من خالل فح�ص مدخالت املنظمة ،وتعرف ب�أنها املوارد امل�ستخدمة لدعم املتطوعني بالن�سبة ملخرجات
العمل التطوعي وتعرف ب�أنها القيمة النقدية ،وهي ن�سبة بني القيمة املالية لوقت املتطوعني .ومن خالل
ق�سمة املخرجات على املدخالت ميكن احت�ساب ن�سبة ( )VIVAللخدمات التطوعية العائدة على
املنظمة والقيمة املالية امل�ستثمرة يف املتطوعني ( .)Gaskin, 1999ويف تقييمها لقيمة املتطوعني
بالن�سبة للمنظمة تقوم ( )VIVAباحت�ساب قيمة ال�ساعات التطوعية امل�ساهم بها.
ويف نف�س ال�سياق ناق�ش الباحثان "�أندر�سون" و "زميرر" (Anderson and Zimmerer,
 )2003خم�سة طرق لتحديد قيمة �ساعة العمل التطوعي وهي :الطريقة القائمة على ا�ستخدام الأجر
املتو�سط لل�ساعة ،وطريقة القيم املماثلة (وهي طريقة م�شابهة لطريقة �إحالل التكلفة) ،ومقاربة منظمة
القطاع امل�ستقل (( )2011والتي �سبق و�صفها يف هذا الف�صل) ،والطريقة القائمة على �أجر الكفاف
والطريقة القائمة على احلد الأدنى للأجور .ومعظم تلك الطرق ال�سابقة الذكر ميكن ت�صنيفها باعتبارها
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�إما كمقاربة تكلفة الفر�صة �أو كمقاربة �إحالل التكلفة .وقد انتقد الباحثان "�أندر�سون" و"زميرر"
( )2003طريقة �إحالل التكلفة العتمادها على االفرتا�ض ال�ضمني ب�أن ك ً
ال من املتطوعني واملوظفني
ب�أجر هم بدائل مثالية لأحدهما الآخر كما �أن هذه الطريقة ال ت�أخذ يف االعتبار م�ستوى تعوي�ض "البدائل
التطوعية" �إذ قد يكون �إما على م�ستوى املبتدئ �أو امل�ستوى املتقدم (هوبكنز  .)2000ويف املقابل
ف�إن الطريقة القائمة على احلد الأدنى للأجور �أ�سهل ا�ستخداما ولكنها ال حتدد قيمة الن�شاط التطوعي
بالقدر الذي ي�ستحقه من االحرتام (�أي وفقا للعمل املنجز) ويف هذا ال�صدد تزعم الباحثة "�إلي�س"
(� )1996،1999أن معظم املهام التطوعية هي �أعلى من م�ستوى احلد الأدنى للأجور بل وقد تكون
�أعلى من م�ستوى الأجر الو�سطي ،ولذلك فهذه الطريقة يف ر�أيها ال تعك�س قيمة خربة املتطوع.
�أما الطريقة القائمة على �أجر الكفاف فهي �أقرب للمقاربة القائمة على تكلفة املعي�شة (Anderson
 .)& Zimmerer, 2003ولكن الطريقة القائمة على تكلفة املعي�شة مثلها مثل املقاربة القائمة على
احلد الأدنى للأجور تفتقر �إىل �أي ارتباط بطبيعة املهام التي يقوم بها املتطوعون ومتيل �إىل التقليل من
قيمة اخلدمة التي يقدمها املتطوع وك�أن الذي ي�ؤديها جمرد عامل غري ماهر .ويف ظل العديد من العيوب
التي ت�شوب الطريقة القائمة على احلد الأدنى للأجور والطريقة القائمة على تكلفة املعي�شة ف�إن معظم
املمار�سني يف�ضلون الطريقة القائمة على الأجر الو�سطي �أو الطرق امل�شابهة بعد تعديلها للتعوي�ض عن
املزايا وللتقييمات الأكرث حتديدا ميكن ا�ستخدام املتو�سط املحلي للأجور وهي طريقة ت�سمح بتحديد قيمة
العمل التطوعي يف ال�سياق املنا�سب (.)Anderson & Zimmerer, 2003
ويف املقابل يقرتح "رو�س" ( )Ross, 1994ا�ستخدام مقيا�س "عدد ال�سنوات�/شخ�ص" حل�ساب
قيمة �ساعات عمل املتطوع وهي طريقة تختلف من حيث املفهوم عن املقاربات القائمة على القيمة
املالية ،حيث تقرتح حتديد قيمة وقت املتطوع بناء على العمل الدائم على مدار ال�سنة �أو عدد ال�سنوات/
�شخ�ص وهو ي�ساوي باقي ق�سمة �إجمايل ال�ساعات التي ي�ساهم بها املتطوع على متو�سط عدد ال�ساعات
التي يعملها املوظف العامل بدوام كامل �سنويا ( .)Ross, 1994وهذه املقاربة تعرف با�سم "مكافئ
الدوام الكامل" (( ،)FTEحيث العدد الأق�صى ل�ساعات العمل هو حا�صل �رضب � 52أ�سبوعا×40
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�ساعة =�2.080ساعة�/سنة) .ومع ذلك فهذه الطريقة ال تبذل جهدا يذكر يف التمييز بني نوع العمل
الذي ي�ؤديه كل متطوع �أو يف تقدير القيمة النقدية لوقت املتطوع وهو ما يعني �ضمنا �أن املتطوعني هم
امتداد للعاملني ب�أجر يف املنظمة.
وقد و�ضع الباحثان "جولبورن" و "�إميبولدينيا" ()Goulbourne and Embuldeniya 2002
عدة مقايي�س مل�ساهمات املتطوعني التي ميكن ا�ستخدامها لتقدمي �أثر املتطوعني يف تعزيز �إيرادات املنظمة
وتقليل م�رصوفاتها ،ويقرتحان ا�ستخدام ن�سبة املتطوعني :العاملني ب�أجر لإحاطة املمولني واملديرين
وعامة اجلمهور وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة بالن�سبة التي تعود �إىل جهود املتطوعني من جناح املنظمة.
ويعتقد الباحثان "جولبورن" و"�إميبولدينيا" كذلك �أن امل�شاركة املجتمعية يف �أن�شطة املنظمات غري
الربحية هو يف حد ذاته مقيا�س مهمم للنجاح .وهذه املقاربة تتعامل مع م�شاركة املتطوعني كهدف قيم
يف حد ذاته ،كما يقي�سان "ن�سبة ا�ستثمار املجتمع" ( )CIRبتقدير امل�ساهمة التطوعية مقدرة بالدوالر
بالن�سبة لإجمايل م�ساهمة املمول مقدرة بالدوالر يف برنامج �أو فعالية معينة ،وهذه الن�سبة ت�سمح مبقارنة
امل�شاركة املجتمعية يف خمتلف املناطق .ويقدم الباحثان مقيا�سا اقت�صاديا �آخر يتمثل يف الدعم املجتمعي �أو
"امل�ساهمة الر�أ�سمالية التطوعية" ( )VCCويحت�سب باعتباره مقدار املوارد املقدمة من املتطوعني م�ضافا
�إليها امل�رصوفات املتكبدة وغري امل�سرتدة من قبل املتطوعني.
ويف هذا ال�صدد قدم الباحث "هوت�شكي�س" و�آخرون ( )Hotchkiss et al., 2009على �سبيل
املثال يف درا�ستهم للم�ست�شفيات �أدلة جتريبية على �أن املتطوعني يقدمون للمنظمة مزايا مالية تفوق
التكلفة املتكبدة يف التدريب والإدارة ،بل �إن العديد من الربامج بغ�ض النظر عن حجم امل�ست�شفى املعني
قد حققت وفورات تزيد عن املليون دوالر نتيجة ال�ستعانتها باخلدمات التطوعية .وفيما يتعلق بتعميم
النتائج ف�إن الباحثان يقران �رصاحة ب�أن امل�ست�شفيات غالبا ما ت�ستعني بطلبة كليات الطب كمتطوعني
حيث ت�سمح مهاراتهم للإدارة بتوفري املبالغ التي كانت ل ُتدفع �إىل عاملني ب�أجر للقيام بنف�س تلك
اخلدمات (.)Hotchkiss et al., 2009, p. 125
ويف املقابل قدم الباحثان "هاندي" و "�سريينافا�سان" ()Handy and Srinivasan, 2004
طريقة حل�ساب م�ساهمة املتطوعني بناء على ن�سبة املنافع �إىل التكاليف حيث يتم جمع كافة املنافع العائدة
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على امل�ست�شفيات (وهي الوحدة التحليلية يف درا�ستهما) واملتطوعني ،مطروحا منها تكاليف العمل
التطوعي املتكبدة من قبل امل�ست�شفى واملتطوعني �أنف�سهم .وبهذا �أمكن للباحثني التو�صل لتقدير �صايف
املنافع التي تعود من العمل التطوعي على امل�ست�شفى والتي وجداها م�ؤثرة للغاية بالن�سبة للم�ست�شفى فيما
كان �صايف املنافع التي تعود من العمل التطوعي على املتطوعني �أنف�سهم �سالبة ويف هذه الدرا�سة مت تقدير
م�ساهمات املتطوعني بناء على قيمة �ساعة العمل التطوعي.
ودرا�سة �أخرى �أجراها الباحثان "هاندي" و"موك" ( )Handy and Mook, 2010قيمت
املنافع املبا�رشة وغري املبا�رشة العائدة على املنظمة من املتطوعني والتكلفة املتكبدة من قبلها ،وتبني لهما
فيما يتعلق باملنافع �أنه يف �أوقات الأزمات االقت�صادية تخ�ضع ميزانيات العديد من املنظمات القتطاعات
كبرية مما يزيد من اعتمادها على املتطوعني ب�شكل كبري و�إ�ضافة لذلك فقد ي�ساعد املتطوعون املنظمات
يف االرتباط مبجتمعاتها املحلية واحل�صول على اعرتاف تلك املجتمعات باخلدمات التي تقدمها املنظمة،
ولكن االنخراط التطوعي قد يت�سبب يف م�شاكل �أي�ضا كال�رصاعات مع االحتادات العمالية وق�ضايا
امل�س�ؤولية القانونية ف�ضال عن التوتر مع املوظفني العاملني ب�أجر ()Handy and Mook, 2010
ولذلك ،ومن منظور املنظمة ،ف�إن �أي حتديد لقيمة العمل التطوعي تنطوي على تقييم املنافع والتكاليف.
وقد قام الباحثان "هاجر" و "برودين" ( )Hager and Brudney, 2005من خالل ا�ستخدام
منهجية غري اقت�صادية ب�إدخال مقيا�س خمت�رص لـ"�صايف املنافع" العائدة على املنظمة من الربنامج التطوعي.
وجتمع هذه املقاربة بني املنافع العائدة على املنظمة وبني التحديات التي ينطوي عليها الربنامج التطوعي
�ضمن مقيا�س واحد لـ"�صايف" املنافع العائدة على املنظمة .ومبوجب هذه الطريقة يطلب من مديري الربامج
التطوعية تقييم املنافع العائدة على املنظمة من م�شاركة املتطوعني وكذلك التحديات التي تواجهها ،ومن
ثم يتم ح�ساب �صايف املنافع باعتباره الفرق بني املنافع والتحديات .ولهذه املقاربة عدة مزايا :وهي �أنها
ت�سمح بتحديد املنافع وامل�شاكل املنبثقة عن م�شاركة املتطوعني وباملوازنة فيما بني املنافع والتحديات �ضمن
مقيا�س واحد ،وح�ساب ومقارنة النتائج يف جميع الربامج التطوعية بكافة املنظمات امل�ضيفة.
ويف العديد من الدرا�سات ينظر �إىل املتطوعني باعتبارهم منتجني للمخرجات وم�ستفيدين منها يف
ذات الوقت� ،إذ �أ�شارت درا�سات متعددة �إىل �أن املتطوعني يعتربون م�شاركتهم يف �أن�شطة املنظمات
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غري الربحية مفيدة لهم ب�صفة �شخ�صية (Brudney, 1990; Ellis, 1999; Handy and
 .)Mook,2010;Handy and Srinivasan, 2004; Quarter et al., 2003ويف الق�سم
التايل �سنناق�ش طرقا مقرتحة حل�ساب املنافع التي تعود على املتطوعني كنتيجة مل�شاركتهم التطوعية.

قيمة التطوع بالنسبة للمتطوعين
ينظر العديد من الباحثني واملمار�سني �إىل املتطوعني باعتبارهم مقدمني للخدمات وم�ستفيدين من
امل�شاركة التطوعية يف ذات الوقت .ولقيا�س القيمة العائدة على املتطوعني �أنف�سهم اقرتحت الباحثة
"براون" ( )Brown, 1999طريقتني بديلتني �إحداهما :تقرتح احت�ساب املنافع باعتبارها التكلفة
البديلة .وهذه املقاربة تفرت�ض ا�ستفادة املتطوعني من خالل ال�شعور بالر�ضا عن النف�س وهي ا�ستفادة
ميكن قيا�سها نقديا باعتبارها مبلغ الأجور التي وافق املتطوع على التخلي عنها – ال�رضائب ()25%
واملزايا اجلانبية (�أي املكا�سب املادية التي يتخلى عنها املتطوعون مبح�ض �إرادتهم يف �سبيل التطوع)� .أما
الطريقة الثانية :فهي حتديد قيمة وقت املتطوع العاطل عن العمل وفقا لتقييم املتطوع نف�سه ملا ي�سهم
به من وقته ومن جهة �أخرى ميكن قيا�س قيمة وقت الفراغ بناء على �أبحاث �أخرى ن�صف قيمة �أجر
املوظف .وتزعم الباحثة براون يف هذا ال�صدد �أن قيمة �ساعة العمل التطوعي تعتمد على دافعية املتطوع،
فعندما يوافق املتطوع على حتمل نف�س القدر من ال�ضغوط وامل�شاق التي يتحملها يف وظيفته يف �سبيل
التطوع بتقدمي خدمة ،ف�إن م�ستوى الدافعية لديه �أعلى بالت�أكيد .وعليه يجب قيا�س قيمة �ساعة العمل
التطوعي باعتبارها �أقرب ملبلغ �أجر �ساعة العمل النظامي (�ستة �أ�سباع �أجر �ساعة العمل النظامي) .ويف
هذه احلاالت يكون اجلزء من الأجر بعد التعوي�ض عن املزايا اجلانبية هو املقيا�س الأدق لتكلفة العمل
التطوعي بالن�سبة للمتطوع .والتطوع اخلريي هو املثال الأبرز لتلك اخلدمات.
ولكن عندما تكون البيئة التي يعمل بها املتطوع �أقل �ضغوطا و�أكرث لطفا يكون م�ستوى الدافعية
�أقل .ويف هذه احلالة ميكن قيا�س القيمة االقت�صادية (�أو التكلفة التي يتكبدها املتطوع) باعتبارها ن�صف
�أجر ال�ساعة النظامية.
ويف املقابل فقد قا�س الباحثان "هاندي" و "�سريينافا�سان" ()Handy and Srinivasan, 2004
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املزايا التطوعية من خالل ا�ستق�صاء �شمل �أ�سئلة عن املزايا املحددة التي يح�صل عليها املتطوع من العمل
التطوعي مثل :اكت�ساب مهارات جديدة واالت�صاالت االجتماعية واملراجع الوظيفية وفتح باب الفر�ص
الوظيفية واملهنية .ويتم تقييم تلك املزايا با�ستخدام مقيا�س �سلوكي مدرج من � 1إىل  5وقد تراوحت
الدرجات التي منحها معظم املتطوعني للمزايا التطوعية ما بني  4و .5وكذلك فقد ا�ستخدم الباحثان
"هاندي" و"�سريينافا�سان" ( )2004املبالغ التي يكون املتطوع م�ستعدا لدفعها للح�صول على تلك املزايا
كمقيا�س للقيمة النقدية للتجربة التطوعية يف امل�ست�شفيات ،ويف الدرا�سة التي �أجراها الباحثان تبني �أن
املتطوع كان م�ستعدا يف املتو�سط لدفع مبلغ  179.24دوالراً �أمريكي للح�صول على تلك املزايا .ورغم
ذلك فقد �أقر الباحثان "هاندي" و"�سريينافا�سان" ( )2004ب�أن هذا املقيا�س مقيا�س �شخ�صاين للغاية
وبالتايل حمدود املوثوقية والقابلية للتعميم .ومن ناحية �أخرى فقد ناق�ش الباحثان "هاندي" و"موك"
( )Handy and mook, 2010املزايا االقت�صادية واالجتماعية الأخرى التي يح�صل عليها املتطوع
مثل زيادة املرتبة االجتماعية واملعرفة (وخا�صة من خالل اخلدمة التطوعية مبجال�س �إدارة املنظمات)
وكذلك التوهج الدافئ الذي ينبع من التطوع.
ولكن الباحث "كوارتر" و�آخرون ( )Quarter et al., 2003ا�ستخدموا مقاربة خمتلفة لتقييم
املزايا التي يح�صل عليها املتطوعون من امل�شاركة يف العمل التطوعي ،وهي مزايا ت�شمل مزايا غري مادية
كتنمية املهارات القيادية ال�شخ�صية ،وهي مقاربة قائمة على حتديد وت�سعري بديل (�أو وكيل �أو مقارن)
يف �سوق العمل اخلا�ص من خالل اقرتاح مقيا�س البديل ،كالتكلفة التي كان �سيتكبدها املتطوع لتعلم
ذات املهارات باالن�ضمام �إىل دورة تدريبية جامعية (وقد قدر الباحثان تكلفة الدورة التدريبية املنا�سبة
باعتبارها  500دوالر �أمريكي ا�ستنادا �إىل �أ�سعار الدورات التدريبية اخلا�صة بذات املهارات) .وت�سمح
منهجية البديل بتحديد القيمة التقريبية للمزايا التي يح�صل عليها املتطوعون من خالل امل�شاركة يف
العمل التطوعي ومن ثم يتم ح�ساب القيمة الإجمالية للميزات التي يح�صل علبها املتطوع باعتبارها
حا�صل �رضب الن�سبة املئوية للمتطوعني الذين �أبلغوا عن ح�صولهم على ميزة معينة ×القيمة االقت�صادية
للميزة املذكورة وفقا ملقيا�س البديل .وقد �أ�شار الباحث كوارتر و�آخرون �إىل �إمكانية ا�ستخدام منهجية/
مقيا�س البديل حل�ساب القيمة االقت�صادية ملزايا �أخرى قد يكت�سبها املتطوع وذلك تبعا للربنامج التطوعي
الذي قد يكت�سب املتطوع من خالله مهارات يف الإر�شاد النف�سي والإ�سعاف الأويل �..إلخ وللتو�صل
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�إىل تقدير القيمة ال�صافية مليزة معينة يتم طرح قيمة �أي تدريب مت تقدميه من قبل املنظمة من �إجمايل مبلغ
املزايا التي اكت�سبها ه�ؤالء امل�شاركون يف الربنامج التطوعي.
ورغم كون هذه الطرق مفيدة ب�شكل عام �إال �أن املنظمة واملتطوعني ال يعتربون عادة امل�ستفيدون
الرئي�سيون من الن�شاط التطوعي من منظور املمولني .وه�ؤالء الذين يقيمون فعالية وجدوى الربامج
التطوعية واملنظمات غري الربحية ،وغالبا ما يكون امل�ستفيدون الرئي�سيون من منظور ه�ؤالء هم عمالء
املنظمة ويف الق�سم التايل �سنناق�ش م�س�ألة قيا�س املزايا التي يح�صل عليها العمالء.

قيمة العمل التطوعي للعمالء
نظرا لأن العمالء يح�صلون منطيا على اخلدمات املقدمة من املتطوعني دون �أن يتحملوا �أي تكلفة
يف �سبيل ذلك فمن ال�صعب مبكان حتديد قيمة تلك املزايا بالن�سبة لهذه املجموعة .ولكن بدال من �س�ؤال
العمالء عن املبلغ الذي كانوا م�ستعدين لدفعة مقابل اخلدمة التي يتلقونها جمانا فقد اقرتح الباحث
"موراي" (� )Murray, 1994س�ؤال العمالء املحتاجني عن املبلغ النقدي االفرتا�ضي الذي كانوا
�سيقبلونه كهدي ًة بدال من اخلدمات العينية املقدمة �إليهم (طريقة التقييم املكافئ) .وقد ا�ستخدم الباحث
"موراي" هذه املقاربة لقيا�س قيمة ال�سلع العينية ملتلقي خدمات ال�ضمان االجتماعي مثل طوابع التغذية
املجانية واملعونة امل�ؤقتة للأ�رس املحتاجة بناء على املبلغ النقدي الذي كانوا ليقبلونه عو�ضا عنها .وقد زعم
الباحث "موراي" �أن متلقي خدمات ال�ضمان االجتماعي كانوا م�ستعدين لقبول مبلغا نقدي ال يتجاوز
 73%فقط من القيمة النقدية الفعلية لل�سلع العينية .ويطلق خرباء االقت�صاد على الفرق ما بني قيمة ال�سلع
العينية واملبلغ النقدي الذي يف�ضله متلقو تلك ال�سلع م�صطلح "اخل�سارة امل�سموح بها" لأن الفرق ال ينتج
عنه �أي نفع وال ي�شبع �أي رغبة مف�ضلة ،وي�رص علماء االقت�صاد على �أن هذه اخل�سارة تعرب عن رغبة �صناع
ال�سيا�سة يف تغيري �سلوك املتلقني .وقد اقرتحت الباحثة "براون" ( )Brown, 1999على �ضوء النتائج
التي تو�صل �إليها "موراي"� ،أن حتدد القيمة التقديرية للخدمات املقدمة للعمالء من خالل التقدير القائم
على الأجر للقيمة ال�سوقية للخدمات املقدمة من املتطوعني بعد التعوي�ض عن عدم كفاءة حتويل املوارد
العينية (�أي  73%من القيمة ال�سوقية للخدمة العينية).
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ويف النموذج الذي �أعده "كوارتر" و�آخرون ( )Quarter et al., 2003تعرف املزايا املبا�رشة
للعميل كمخرج �أويل /خام ،مبعنى �أنه نظرا لعدم دفع متلقي اخلدمة �أي مقابل نقدي لها ف�إن ال�سوق
يفتقر لأي م�ؤ�رش ي�ساعد على حتديد قيمة للمخرج ،ولذلك ين�صحون ب�إ�سناد قيمة بديلة من خالل �إيجاد
وت�سعري خدمة م�شابهة يف ال�سوق .وهذه الطريقة مماثلة للإجراء امل�ستخدم �أعاله يف تقدير قيمة املزايا
التي يح�صل عليها املتطوعون نتيجة للعمل التطوعي .وقد خل�ص الباحث "كوارتر" و�آخرون ()2003
�إىل �أن قيمة اخلدمة التطوعية املقدمة للعميل تتحدد من خالل �سعر خدمة �أو �سلعة م�شابهة يف ال�سوق،
فعلى �سبيل املثال �إذا كان الناجت املق�صود هو متكني العميل امل�سن من �أن يعي�ش حياة م�ستقلة فاملقيا�س
البديل هو تكلفة الإقامة بدار للم�سنني.
ويف الدرا�سة التي �أجراها الباحثان "هاندي" و "�رسينيفا�سان" (Handy and Srinivasan,
 )2004تعرف قيمة اخلدمات التطوعية الهادفة لتعزيز جودة الرعاية ال�صحية مبر�ضى امل�ست�شفى حمل
الدرا�سة (العمالء) بكونها غري مادية باعتبار �أن املتطوعني يقدمون العديد من اخلدمات غري امللمو�سة
والالزمة لراحة املر�ضى .كما �أن املتطوعني يقللون من عبء العمل الذي يقع على عاتق العاملني
ب�أجر من خالل قيامهم مبهام معينة مما ي�سمح للعاملني ب�أجر بالرتكيز على مهام �أخرى (Brudney,
 .)1990فاملتطوعون من خالل تقدمي امل�ساعدة للمر�ضى ودعم العاملني ب�أجر بامل�ست�شفى حمل الدرا�سة
يعززون من جودة الرعاية ،وهي العن�رص الأهم يف الرعاية ال�صحية رغم �صعوبة قيا�سها من منظور
نقدي ( .)Handy and Srinivasan, 2004ويف املقابل يطرح الباحثان مقيا�سا غري نقدي
جلودة الرعاية املقدمة من قبل املتطوعني والذي ي�شريان �إليها باعتبارها �أثر ولي�س خمرجاً .و�سنناق�ش هذا
املقيا�س املبتكر فيما يلي �أدناه.
وهناك �أي�ضا مزايا �أخرى يح�صل عليها عمالء م�ؤ�س�سات الرعاية ال�صحية نتيجة للخدمات التطوعية
وثقها "هوت�شكي�س" و�آخرون ( )Hotchkiss et al., 2009يف درا�ستهم مل�ست�شفيات فلوريدا حيث
وجدوا �أنه كلما زادت �ساعات اخلدمات التطوعية املقدمة للمر�ضى يف امل�ست�شفى حمل الدرا�سة زاد م�ستوى
ر�ضا املر�ضى ،مما ي�شري �إىل �أن امل�ست�شفيات التي ي�شكل فيها العمل التطوعي جزء م�ؤثرا هي التي يكون
احتمال توفري جتربة عالجية �إيجابية للمري�ض فيها هو الأعلى (.)Hotchkiss et al., p. 126 2009
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وكما �سبق �أن ر�أينا ف�إن التقييم االقت�صادي للم�ساهمات التطوعية ال يزال حمل االهتمام الأكرب
من جانب الباحثني ،ولكن رغم ما تقدمه خمتلف املقاربات من ر�ؤى رائعة فيما يتعلق بقيمة اجلهد
التطوعي �إال �أنها مع ذلك ال ت�ستوعب كامل نطاق امل�ساهمات التطوعية والقيمة املتولدة عنها �أو ت�أثريها
النهائي .ولذلك ف�إن الباحثة "جراف" ( )Graff, 2005حتذر الباحثني من االعتماد فقط على املقيا�س
االقت�صادي لتقدير قيمة العمل التطوعي م�ؤكدة �أن طريقة التقييم املايل تقلل من القيمة الفعلية للعمل
التطوعي (.)Graff, 2005
وقد �أظهرت احللقة النقا�شية على موقع العمل التطوعي الإلكرتوين ("فراير" و"موك" و"براميل"
و"جاالندوين" )Fryar, Mook, Brummel, & Jalandoni, 2003( )2003 ،جمموعة
وا�سعة التنوع من الآراء حول قيمة القيا�س االقت�صادي للم�ساهمات التطوعية وقد بد�أ الباحث
"فراير" النقا�ش قائال�" :إن ال�س�ؤال امل�ستمر وامل�ستع�صي على الإجابة واملثري للجدل فيما يتعلق مبجال
التطوع هو الذي يت�صل بـ"قيمة" املتطوعني و�ساعات العمل التطوعي التي ي�سهمون بها .بل �إن الباحث
"بروميل" يرى �أن الرتكيز على القيمة النقدية للعمل التطوعي �أمر �ضار على املدى الطويل لأن النظرة
االقت�صادية ال�ضيقة ت�شتت االنتباه عن الرتكيز على التقييم االجتماعي للعمل التطوعي بل ،وتقلل من
ت�أثري العمل التطوعي .وعلى النقي�ض من "بروميل" فقد كان م�شاركون �آخرون باحللقة النقا�شية يرون
�أن من املفيد �إجراء وتقدمي تقييم اقت�صادي للعمل التطوعي �إىل جانب امل�ؤ�رشات الأخرى لقيمة العمل
التطوعي ("موك" و"جاالندوين") .ومن جانبه فقد اتخذ الباحث "جاالندوين" موقفا و�سطا يرى �أن
�أهمية كل من التقييم الكمي والكيفي والو�صفي واالجتماعي للعمل التطوعي للعمل التطوعي تتوقف
على الغر�ض من ا�ستخدامها .وتقدم الباحثة "جراف" ن�صيحة �إ�ضافية وهي �رضورة �إيجاد مقاربة �شاملة
ومركبة تنطوي على حتديد نواجت �أو نتائج العمل التطوعي وح�ساب �إجمايل تكاليف حتقيق تلك النواجت
ومن ثم تقييم جدوى ا�ستثمار املوارد فيه.
ولكن كما هو احلال يف جماالت �أخرى من احلياة االجتماعية ف�إن تقييم �أثر العمل التطوعي مهمة
حمفوفة بالتحديات التي قلما ميكن قيا�سها با�ستخدام الأدوات الكمية فقط ،فم�صطلح الت�أثري ي�شري �إىل
�آثار �أو نتائج ن�شاط ما �أو برنامج �أو مبادرة معينة يف �إطار املجتمع املحلي �أو املجتمع العام .ووفقا لـ
"�سافريت" ( )Safrit, 2010فيمكن النظر �إىل الأثر باعتباره ي�شمل :التغيريات والآثار النهائية التي
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جلبها الربنامج التطوعي على املت�صلني بذلك الربنامج (�أي �أ�صحاب امل�صلحة فيه) ،مبا يف ذلك العمالء
امل�ستهدفون من الربنامج والأحياء واملجتمعات املحيطة ،بالإ�ضافة للمنظمة التطوعية ذاتها ومتطوعيها
وموظفيها العاملني ب�أجر ( .)p. 321وفيما يلي ا�ستعرا�ض لبع�ض حماوالت قيا�س �أثر الن�شاط التطوعي.

قياس األثر
�سنعود يف هذا الق�سم �إىل املقاربة غري االقت�صادية وهي مقاربة مبتكرة اقرتحها الباحثان "هاندي"
و"�سريينيفا�سان" ( )2004لقيا�س �أثر العمل التطوعي من خالل درا�ستهما للخدمات املقدمة من قبل
املتطوعني يف امل�ست�شفى حمل الدرا�سة .وللقيام بذلك فقد حر�صا على الت�أكد من عدم التداخل فيما
بني �أدوار املتطوعني واملهنيني العاملني ب�أجر يف امل�ست�شفى ،وكذلك على توثيق توزيع العمل فيما
بني املتطوعني واملهنيني العاملني ب�أجر يف امل�ست�شفى .وقد اكت�شف الباحثان من خالل املقابالت
التي �أجرياها مع مديري املتطوعني �أن تعزيز جودة الرعاية املقدمة للمر�ضى هي �أهم امل�ساهمات التي
يقدمها املتطوعني .ويف �سبيل حتديد م�ساهمة املتطوعني يف هذا البعد فقد طلب الباحثان "هاندي"
و"�سريينيفا�سان" ( )2004من مديري املتطوعني ت�صنيف  26برناجما مقدما من امل�ست�شفيات الواردة
يف الأدبيات من حيث اجلودة .ويف اال�ستق�صاء املخ�ص�ص لقيا�س جودة الرعاية طلب من املديرين
واملتطوعني واملوظفني بتقييم �أثر املتطوعني با�ستخدام مقيا�س مدرج من � 1إىل  10وقد كان تقدير
املديرين لأثر املتطوعني هو  9درجات يف املتو�سط� .أما تقدير املوظفني لأثر املتطوعني فكان 8.43
درجات يف املتو�سط ،وتقدير املتطوعني �أنف�سهم لأثر املتطوعني فكان  8.7درجات يف املتو�سط وقد
جاء تقارب الدرجات التقديرية داعما ل�صحة املقيا�س؛ لأن هذه الطريقة امل�ستخدمة للتقييم ت�ستند
�إىل تقييم �أ�صحاب امل�صلحة لأثر اخلدمات التطوعية وهي مقاربة ي�شار �إليها غالبا بـ"مقاربة �أ�صحاب
امل�صلحة" وهي مقاربة ت�سمح بقيا�س �أثر اجلهد التطوعي املوجه لتحقيق هدف حمدد قيم يف حذ ذاته
وهو تعزيز جودة رعاية املر�ضى.
ويف املقابل يقدم "كوارتر" و�آخرون ( )2003مقاربة جديدة لقيا�س �أثر املتطوعني واملنظمات غري
الربحية وهي مقاربة املحا�سبة االجتماعية ،وهي تقرتح االعرتاف بالأثر االجتماعي للخدمات التطوعية
و�إدراج تلك القيمة �ضمن البيان املحا�سبي للمنظمة ،كما اقرتحوا ا�ستخدام بيان مو�سع للقيمة امل�ضافة
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لي�شمل م�ساهمة املتطوعني يف �إجمايل القيمة امل�ضافة الناجتة عن املنظمة ،وقاموا ب�إدماج ثالثة �أنواع من
النواجت مت حتديدها بوا�سطة منوذج العائد اال�ستثماري املجتمعي ،كما �ضمنوا البيان املو�سع ثالثة �أنواع
من املخرجات وهي كالتايل:
.1املخرجات الأولية :قيمة اخلدمات املبا�رشة املقدمة من املنظمة �إىل العمالء
 .2املخرجات الثانوية :قيمة املخرجات غري املبا�رشة التي تعود على �أفراد املنظمة (املتطوعني واملوظفني)
ولعمالء (مثال :تطوير املهارات)
.3املخرجات الفرعية :قيمة املخرجات غري املبا�رشة التي تعود على جهات �أخرى بخالف �أفراد وعمالء
املنظمة (مثال :اال�ست�شارات املقدمة �إىل التعاونيات الأخرى).
ميكن تقييم املخرجات الأولية التي تعود على العمالء وفقا لطرق تقييم البديل املبينة فيما �سبق
�أما املزايا التي تعود على املتطوعني فت�صنف باعتبارها خمرجات ثانوية وقد اقرتح الباحث "كوارتر"
و�آخرون (� ،)Quarter et al. 2003أي�ضا �إدراج تلك املخرجات �ضمن البيان املو�سع للقيمة امل�ضافة،
باعتبارها �ساعات العمل التطوعي م�ضافا �إليها امل�رصوفات غري امل�سرتدة التي يتكبدها املتطوع .ولتحديد
قيمة �ساعة العمل التطوعي فقد قام "كوارتر" و�آخرون ( )2003جمددا با�ستخدام مقاربة �إحالل التكلفة
بناء على �سعر �ساعة العمل املكافئ كما يتم ح�ساب املزايا الفرعية التي تعود على طرف ثالث بتطبيق
القيمة ال�سوقية للخدمات التي تلقاها الطرف الثالث جمانا من املنظمة ،وحا�صل جمع تلك املخرجات
الثالثة ي�ساوي القيمة امل�ضافة �إىل املنظمة نتيجة العمل التطوعي.
و ُيذكر �أن اجلزء الأهم من البيان املو�سع للقيمة امل�ضافة هي فكرة توزيع القيمة امل�ضافة على �أ�صحاب
امل�صلحة حيث تذهب اخلدمات الأولية �إىل العمالء ،واملزايا الثانوية �إىل امل�شاركني (املتطوعني واملوظفني)،
واملخرجات الفرعية �إىل املجتمع املحلي .وبينما يكون احت�ساب القيمة العائدة على املجموعتني الأوليني
من �أ�صحاب امل�صلحة ي�سرياً ن�سبيا �إال �أن تقدير قيمة العمل التطوعي بالن�سبة للمجتمع املحلي يحتاج
لقدر �أكرب من الرباعة .ولذلك فقد اقرتح "كوارتر" و�آخرون ( )2003ا�ستخدام عدة مقاربات لقيا�س
�أثر املتطوعني وبيانها كالتايل:
.1تقييم البديل :يكون ال�سعر ال�سوقي للخدمة امل�شابهة هو القيمة البديلة للخدمة التطوعية غري امل�سعرة.
.2تقنية اال�ستق�صاء :تقا�س قيمة اخلدمة التطوعية بالن�سبة للعميل من خالل �إعداد قائمة �إما بال�سلع
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اال�ستهالكية �أو ب�أ�سعار تلك ال�سلع ومن ثم يطلب من امل�شاركني يف اال�ستق�صاء ت�صنيف اخلدمة التطوعية
بالن�سبة لل�سلع املدرجة بالقائمة.
.3تكلفة التجنب :وحتت�سب باعتبارها تكلفة �إ�صالح التلف  /الأ�رضار فمثال :حتت�سب قيمة اخل�سائر
املتكبدة �أو الأ�رضار التي قد تلحق مبن�ش�آت ترفيهية خارجية متاحة لعامة اجلمهور باعتبارها م�ساوية
للمبلغ الالزم ال�ستبدال تلك املن�ش�آت (.)Crutchfield, 1962
� .4إ�سناد الأوزان� :إ�سناد وزن معني لكل عامل من العوامل املختلفة التي ت�ؤثر على النتائج ويتم ذلك
بوا�سطة ا�ستخدام جمموعات املقارنة والدرا�سات الطولية التي ت�ساعد يف جمع املعلومات حول التغري،
ورغم �إنه غالبا ما يكون من امل�ستحيل حتديد الآثار ال�سببية بدقة �إال �أن املعلومات التي يتم جمعها تزيد
من الفهم واملعرفة.
.5مداخالت�/أراء �أ�صحاب امل�صلحة :يتم حتديد �أ�صحاب امل�صلحة ،ومن ثم يطلب منهم خالل اجتماعات
مفتوحة �أو مقابالت �شخ�صية �أو لقاءات �رسية �أو ا�ستق�صاءات متخ�ص�صة �إبداء الر�أي فيما يتعلق مبرغوبية
اخلدمة و�أثرها على العمالء.
ويف املقابل يطرح الباحثان "كان" و"روي" ( )Cahn and Rowe, 1992مفهوما خمتلفا قائما
على فكرة التبادلية؛ لتحديد قيمة وقت املتطوع بالن�سبة للمجتمع ككل �إذ يقرتحان تقدير قيمة نقدية
لوقت املتطوع ك�أداة لتحديد قيمة م�ساهمة املتطوعني ووفقا لطريقة ال�ساعة املالية .فعندما يتطوع
�شخ�ص ما ب�ساعة من وقته مل�ساعدة �شخ�ص �أخر يتم �إ�ضافة �ساعة �إىل ح�ساب �ساعاته النقدية ،وعندما
يرتاكم عدد معني من ال�ساعات يف ح�ساب ال�ساعات النقدية يكون من حقه احل�صول على عدد مكافئ
من �ساعات اخلدمات �أو ال�سلع من �أ�شخا�ص �آخرين �أو احل�صول على تعوي�ض عيني كتخفي�ض م�رصوفات
الدرا�سة اجلامعية ،علما ب�أن قيمة ال�ساعة امل�ساهم بها ثابتة بغ�ض النظر عن نوع اخلدمة املقدمة وم�ؤهالت
مقدم اخلدمة وحمتوى اخلدمة ذاتها .والأ�سا�س الفل�سفي التي ت�ستند �إليه هذه الطريقة هو ت�ساوي النوايا
احل�سنة ال اختالف/متايز اجلهد �أو قيمة اخلدمة ،وبالتايل ف�سيتم دفع ال�ساعات النقدية املرتاكمة للح�صول
على م�ساعدة متبادلة ولكن هذه الطريقة ال ت�سمح بقيا�س الأثر رغم �أن ذلك الأثر قد يكون كبريا
على ال�صعيدين االجتماعي واالقت�صادي (مثال :نق�ص ن�سبة الأمية) .وتتطلب طريقة الوقت الدوالري
التي اقرتحها "كان" و"روي" ( )1992ت�سجيال بالغ الدقة لل�ساعات الدوالرية للمتطوع والتحديد
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الدقيق للمجموعة �أو الأع�ضاء امل�شاركني مثل املقيمني يف املجتمع املحلي �أو احلي �أو التعاونية �أو املدينة
اجلامعية .ف�أثر الن�شاط التطوعي بالن�سبة لهذين الباحثني هي امل�شاركة التطوعية القائمة على التبادلية.
ويقدم "بوي�سرت" ( )Poister, 2003ن�صائح عملية للمنظمات العامة وغري الربحية حول كيفية
�إجراء تقييمات تقي�س املخرجات والنواجت ،وذلك من خالل مقاربة "النموذج املنطقي" وهو منوذج
ي�ساعد يف حتديد موارد و�أن�شطة وخمرجات الربنامج التطوعي �أو املنظمة غري الربحية (والنواجت الفورية
مبدئي
واملتو�سطة والطويلة املدى) التي يق�صد من الربنامج �أو املنظمة حتقيقها .ويبد أ� النموذج بتحليل
ٍ
مت�أنٍ لأهداف املنظمة �أو الربنامج التطوعي ،والإطار الفكري لتحقيقها .ووفقا لهذه املقاربة فالنواجت
هي نتائج متوقعة وممتثلة للأهداف املبدئية .وعندما تكون الأهداف وا�ضحة والنتائج املتوقعة على
املدى الق�صري والطويل حمددة تكون مهمة املدير هي حتديد مقايي�س الأداء .وتت�ضمن مقايي�س الأداء منطيا
مقيا�سا لكل من املخرجات والكفاءة والإنتاجية وجودة اخلدمة والفعالية واجلدوى من حيث التكلفة
ور�ضا العمالء .و�سي�ساعد تطبيق هذه املقاربة ال�شاملة مدير املوارد التطوعية كمقيم يف ا�ستيعاب الطبيعة
املتعددة الأبعاد للنواجت والأثر الطويل الأمد للعمل التطوعي و�سنتناول هذا املو�ضوع الآن.

النماذج المنطقية
ت�ستخدم النماذج املنطقية يف �أغلب الأحيان ك�إطار للتقييم فالنموذج املنطقي ي�صور بيانيا التف�سري
ال�سببي لكيفية ت�شغيل الربنامج وحتقيقه للنتائج املق�صودة منه .وعادة ما يكون النموذج املنطقي �شكال
�أو ر�سما تخطيطيا يبني ال�صالت فيما بني العنا�رص املهمة للربنامج .ولكن نظرا لأن �أهداف �أو غايات
املنظمة/الربنامج هي الدافع للنموذج املنطقي فمن ال�رضوري االتفاق �أوال :على الهدف الذي ي�سعى
الربنامج لتحقيقه ،وهي عملية مفيدة قد تتطلب نقا�شا وت�شاورا مطوال فيما بني �أ�صحاب امل�صلحة
و�أفراد الربنامج/املنظمة .ووفقا ملا �سبقت مناق�شته فالبد من �أخذ �أراء �أ�صحاب امل�صلحة املهمني يف
االعتبار قبل حتديد ذلك الهدف .وبالطبع فكلما كان هدف (�أهداف) الربنامج/املبادرة �أكرث حتديدا
كانت مهمة التقييم الالحقة �أكرث �سهولة.
وتعد املدخالت �أو املوارد امل�ستثمرة يف الربنامج مبا يف ذلك املوارد النقدية والأفراد واملعدات
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والتقنيات� ..إلخ �أوىل عنا�رص النموذج املنطقي .ويكلف مديرو الربنامج وقيادات املنظمة بتحويل تلك
املوارد �إىل "�أن�شطة" يف �إطار الربنامج كاخلدمات التي تقدمها املنظمة �إىل العمالء �أو جهود التوعية.
ويطلق على �أوىل النتائج امللمو�سة القابلة للقيا�س لأن�شطة الربنامج م�صطلح "املخرجات" والتي تعترب
م�ؤ�رشا على �أداء الربنامج .وقد ت�شمل املخرجات عدد اجلل�سات التي �أجريت مع العمالء وعدد الزيارات
التي قام بها املتطوعون �إىل العمالء وعدد الأن�شطة الرتويجية التي متت يف �إطار الربنامج� ..إلخ ،وهي
خمرجات تختلف تبعا لهدف (�أهداف) الربنامج.
وقد تقت�رص بع�ض التقييمات على فح�ص العالقات البينية فيما بني موارد الربنامج و�أن�شطته وخمرجاته.
ونظرا لكون تلك العنا�رص يف معظمها حتت �سيطرة املنظمة فقد ين�صب اهتمام بع�ض �أ�صحاب امل�صلحة
(و�إن مل يكن كلهم) على حتديد قيمتها .وكما بينا ب�شكل خمت�رص فيما �سبق ف�إن التقييم القائم على قابلية
حتديد القيمة يركز على املوارد املخ�ص�صة للربنامج لتحديد مدى كفايتها لتحقيق النتائج املق�صودة ،وهذا
املنظور بالغ الأهمية لي�س فقط للمنظمة –حتى يكت�شف �صناع القرار �أي ق�صور يف املوارد ويقومون
بت�صحيح الو�ضع –ولكن �أي�ضا فيما يتعلق بنوع التقييم الذي �سيتم �إجرا�ؤه يف نهاية املطاف.
وبالطبع فما مل تكن املوارد كافية بدرجة جتعل حتقيق �آثار الربنامج فيما يتعلق بالعمالء �أمر مت�صورا
ف�ستكون ممار�سة �أ�ساليب تقييمية بالغة الطموح (كتقييم الأثر على �سبيل املثال) �أمرا يفتقر �إىل املنطقية.
وتركز الأ�ساليب الأخرى للتقييم على عملية حتويل مدخالت الربنامج �إىل �أن�شطة وخمرجات ،ولأن تلك
ال�صور من التقييم تن�صب �أ�سا�سا على كيفية ت�شغيل الربنامج ال ما يتمخ�ض عنه من نتائج فلذلك يطلق
عليها منطيا م�صطلح "التقييمات العملياتية"
ولن�أخذ على �سبيل املثال :برناجما ي�ستعني باملتطوعني واملوظفني يف �إر�شاد وتوعية الطالب يف
مدر�سة �إعدادية بهدف حت�سني معدل احل�ضور والأداء الأكادميي .ففي هذه احلالة قد تتكون املدخالت
�أو املوارد املخ�ص�صة للربنامج من موظف واحد بدوام كامل �إىل جانب عدد كبري من املتطوعني بدوام
جزئي وبع�ض املوارد املالية .ومن جهة �أخرى فقد ت�شمل �أن�شطة الربنامج بالإ�ضافة للأن�شطة الرئي�سية
من �إر�شاد وتوعية �أن�شطة �أخرى مثل :اال�ستقطاب والتوجيه والتوظيف والتعلم والإ�رشاف �إىل جانب
تقييم املتطوعني ،كما قد ت�شمل املخرجات عدد التوافيق املكونة من مر�شد متطوع وطلبة م�ستفيدين من
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اخلدمة الإر�شادية وعدد اللقاءات فيما بني املر�شدين املتطوعني والطلبة امل�ستفيدين من اخلدمة الإر�شادية
ونوع الأن�شطة التي ميار�سونها يف �إطار تلك العالقات واملدد الزمنية املكر�سة لها.
ويف املقابل �سريكز �أي تقييم لقابلية حتديد القيمة على م�س�ألة ما �إذا كانت املوارد املخ�ص�صة للربنامج،
�سواء كانت موارد مدفوعة �أو تطوعية �أو ممولة من امليزانية �أو غري ذلك ،كافية لت�شغيل ذلك الربنامج
من عدمه .وقد تتم درا�سة العالقة بني املدخالت املتاحة للربنامج يف �ضوء مدى اهتمام العمالء بذلك
الربنامج (كما يتبني على �سبيل املثال من عدد الطالب الذين يتقدمون لال�ستعانة بخدمات املر�شد) ف�ضال
عن ال�سمات التي يجب توفرها بالربنامج لتقدمي خدمة �إر�شادية عالية اجلودة للطالب .فمثل هذا التقييم
�سيدقق يف مدى التوازن فيما بني موارد الربنامج من ناحية وبني املطلوب من الربنامج من حيث حجم
الطالب املحتملني الباحثني عن خدمة �إر�شادية والأن�شطة الالزمة لرفاهتهم .وقد يدر�س التقييم العملياتي
العالقة البينية فيما بني املوارد والأن�شطة واملخرجات ،وقد يطرح ت�سا�ؤالت مثل الت�سا�ؤالت التالية :هل
مت ا�ستخدام املوارد املخ�ص�صة للربنامج ب�أعلى كفاءة ممكنة؟ هل التدريب الذي قدم للمر�شدين تدريب
عايل اجلودة؟ هل عمليات الربنامج كافية لتخريج وتوجيه وتعيني املتطوعني امل�ؤهلني؟ وهل مت التنظيم
والتن�سيق فيما بني املوظفني واملتطوعني بطريقة ت�ضمن �إجناز معظم املخرجات (مثال :التوفيق ال�سليم
فيما بني املر�شد والطالب امل�ستفيد من اخلدمة الإر�شادية) ورغم �أن هذه العنا�رص ال تتعلق مبخرجات
الربنامج ف�إن التغيريات �أو النتائج التي تتحقق للعمالء (طالب املدر�سة الإعدادية يف هذه احلالة) -
الأ�سئلة والأجوبة  -ذات �أهمية بالغة لبع�ض �أ�صحاب امل�صلحة وخا�صة مديري الربنامج و�صناع القرار
باملنظمة واملر�شدين املتطوعني.
وميكن فهم النواجت باعتبارها �آثاراً للربنامج على العمالء امل�ستهدفني ،وبخا�صة تلك التغيريات
املتوقعة واملرغوبة من قبل املنظمة الراعية .وعلى العك�س من بقية عنا�رص النموذج املنطقي التي بحثناها
حتى الآن ف�إن النواجت ال تقع حتت �سيطرة الربنامج �أو املنظمة ،بل متثل التغيريات �أو الآثار املراد حتقيقها
يف البيئة اخلارجية �أو بني جمهور العمالء واملجتمعات املحلية .فهي من الطموح بحيث ي�صعب حتقيقها
وقيا�سها وبالطبع ف�إن النواجت متعلقة بالأثر ال�شامل طويل الأمد للربنامج �إال �أن تركيزها ين�صب على املدى
الق�صري على التغريات �أو النتائج املبا�رشة والفورية املتحققة للعمالء ( .)Safrit, 2010ورغم ذلك فكما
�أ�شار "بوي�سرت" ( )Poister, 2003و"ماكديفيد" و"هوثورن" (McDavid and Hawthorne,
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 )2006و"هويل" و�آخرون ( ،)Wholey et al. 2004ف�إن النواجت ت�صنف عادة �إىل نواجت مبدئية/
ق�صرية الأمد ونواجت متو�سطة الأمد ونواجت طويلة الأمد .ويف حالة قيام املقيم مبهمته ب�شكل �صحيح (�أي
يقوم بقيا�س حتقق الأهداف التي ي�سعى �إليها الربنامج بني جمهور العمالء �أو املجتمع املحلي) ف�إن النواجت
�ست�ضاهي غايات الربنامج.
ولو عدنا �إىل مثال برنامج املر�شدين املدر�سيني املتطوعني م�سرت�شدين بالأهداف املتوقعة واملرغوبة
وهي حت�سني معدل احل�ضور والأداء الدرا�سي لطالب املدر�سة الإعدادية ،فقد تكون النواجت املبدئية
ح�سب ت�صورنا مرتكزة على العالقة فيما بني املر�شد املدر�سي والطالب امل�ستفيد من اخلدمة الإر�شادية،
مثل مدى تقدير العميل (الطالب) للخدمة الإر�شادية واتباعه القرتاحات املر�شد� .أما فيما يتعلق بالنواجت
املتو�سطة املدى فقد نركز على امل�ؤ�رشات (املقايي�س) ال�سلوكية للآثار الإيجابية للإر�شاد املدر�سي ومدى
م�شاركة الطالب امل�ستفيدين من اخلدمة الإر�شادية يف الأن�شطة املدر�سية �ضمن جمموعات �أو جمعيات
معرتف بها على �سبيل املثال وهل يكر�سون املزيد من الوقت لدرا�ستهم .و�أخريا وفيما يتعلق بالنواجت
طويلة املدى فقد ت�شمل مقايي�س تلك النواجت معدالت احل�ضور و�شهادات الدرجات وهل �أدت اخلدمة
الإر�شادية بالفعل لتح�سن يف معدالت احل�ضور الطالب ودرجاتهم؟ وعلى النقي�ض فقد يكون الأثر
املق�صود للربنامج هو �إحداث تغيري يف ثقافة املدر�سة بحيث تركز بدرجة �أكرب على ما يحققه الطالب
من حيث التعلم وامل�شاركة والإجناز .ولكن كون نواجت الربنامج املبدئية ومتو�سطة الأمد وطويلة الأمد
ت�سهم يف �أثر ذلك الربنامج يجعل ذلك الأثر �أو�سع نطاقا و�أبعد �أمدا و�أ�صعب من �أن يتحقق �أو يقا�س.

التقييمات النهائية
عادة ما يطلق على التقييمات التي حتاول الربط فيما بني املوارد والأن�شطة من جهة وبني النواجت
(�أو الأثر) من جهة �أخرى م�صطلح "التقييمات النهائية" ،رمبا لأنها حتاول تلخي�ص الإجنازات �أو النتائج
النهائية للربنامج �أو املبادرة .ولإعداد التقييم النهائي يجب على مدير املوارد التطوعية كمقيم �أن يح�صل
على البيانات من �أو حول جمموعة العمالء امل�ستهدفني فيما يتعلق بالنواجت (بالإ�ضافة للعوامل املتعلقة
بخلفية العمالء) .ويف هذا ال�صدد ال يجب التقليل من عملية جمع البيانات كما �أن و�ضع ا�سرتاتيجية
القيا�س الالزمة وتطوير �أدوات القيا�س املنا�سبة هي عملية ت�ستهلك الكثري من الوقت وتتطلب خربة كبرية
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يف جمال القيا�س وقد تكون القيا�سات مبا�رشة �أي من العمالء مبا�رشة ،وهي قيا�سات تعول عليها التقييمات
ب�شكل كبري وت�سعى للح�صول عليها من خالل املقابالت ال�شخ�صية واال�ستق�صاءات وجمموعات الدرا�سة
مع اال�ستعانة مب�صادر �أخرى للبيانات؛ لتكميل تلك املعلومات وهو �أمر مرغوب بدرجة كبرية كذلك
ويف هذا ال�صدد قد تكون �إمكانية الو�صول �إىل �سجالت املنظمة على �سبيل املثال ميزة بالغة القيمة.
ولو عدنا �إىل مثال الربنامج الإر�شادي املدر�سي التطوعي فقد تنبثق البيانات ذات ال�صلة من
اال�ستق�صاءات امل�ستقلة التي ي�شارك فيها طالب املدر�سة الإعدادية واملر�شدون املدر�سيون املتطوعون،
وقد يكون من املمكن �أي�ضا �إجراء بع�ض املقابالت ال�شخ�صية املتعمقة ،وكذلك فقد تكون ال�سجالت
املدر�سية الر�سمية املتعلقة مبعدل ح�ضور ودرجات الطالب �إ�ضافة بالغة القيمة ملخزون البيانات التي
�سي�ستند �إليهم �أي تقييم لآثار الربنامج على اجلمهور امل�ستهدف ،على �أن ي�سرت�شد املقيم يف �إعداد �أدوات
جمع البيانات باحلاجة للح�صول على معلومات حول نواجت الربنامج.
وت�شتمل التقييمات النهائية منطيا على خطة بحثية .ونظرا لكون مو�ضوع اخلطة البحثية وا�سع ًا وفني ًا
بدرجة كبرية ف�سنكتفي مبقدمة موجزة هنا ،ويكفي �أن نقول� :إن اخلطة البحثية حتدد املنهجية �أو تف�صل
اخلطوات �أو الإجراءات التي يجب اتباعها الختبار االفرتا�ضات �أو العالقات ال�سببية بحيث ميكن قبول
النتائج باعتبارها �صحيحة و�سليمة ( .)Meier, Brudney, & Bohte, 2012ولو عدنا �إىل مثالنا
امل�ألوف وهو برنامج الإر�شاد املدر�سي التطوعي فاالفرتا�ضات هي �أن الربنامج املذكور �سي�ؤدي لتح�سن
يف معدل ح�ضور ودرجات الطالب� .أما اخلطة البحثية املتعلقة بالربنامج فيجب �أن تورد تف�صيليا كيفية
التو�صل ال�ستنتاجات �سليمة �أو م�صدقة فيما يتعلق بتلك االفرتا�ضات .وللقيام بذلك فالبد �أن حتدد اخلطة
البحثية ب�صفة عامة معياراً �أو م�ؤ�رشاً مقارن ًا لتقييم مدى جناح الربنامج يف حت�سني مقايي�س النواجت .ويف
هذا ال�صدد تعتمد املقارنة منطيا على الرجوع �إىل البيانات التي مت جمعها يف وقت �سابق لنف�س جمموعة
البحث �أو التي مت جمعها من جمموعة مقارنة �أو جمموعة �ضابطة/مرجعية مت اختيارها لتكون م�شابهة
لأكرب درجة ممكنة مبجموعة الربنامج �أو كليهما ،وبالتايل ففي مثالنا امل�ألوف قد تدعو اخلطة البحثية �إىل
جمع البيانات املتعلقة بنواجت برنامج الإر�شاد املدر�سي من حيث معدل ح�ضور ودرجات امل�شاركني يف
برنامج الإر�شاد املدر�سي على مدى الزمن -يف�ضل جمع البيانات املتعلقة بتلك النواجت قبل وبعد م�شاركة
الطالب يف الربنامج -حيث ميكن �أن نكت�شف من خالل املقارنة بني هاتني املجموعتني من القيا�سات
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مدى التح�سن الذي حتقق (مبرور الوقت) يف قيا�سات النواجت املتمثلة يف معدل احل�ضور والدرجات
الدرا�سية� ،أو بدال من ذلك فقد حتدد خطة البحث �أن يتم جمع البيانات املتعلقة بالنواجت (معدل احل�ضور
والدرجات الدرا�سية ) بالن�سبة للطالب امل�شاركني يف برنامج الإر�شاد املدر�سي ومقارنتها بالبيانات
التي مت جمعها من جمموعة مقارنة من الطالب مل تكن م�شاركة يف برنامج الإر�شاد املدر�سي ولكنها
م�شابهة للطالب امل�شاركني يف برنامج الإر�شاد املدر�سي يف كل جانب ماعدا ذلك (املجموعة املقارنة
�أو املجموعة ال�ضابطة) ،و�ست�سمح هذه املقارنة للمقيم �أي�ضا بتحديد مدى التح�سن املتحقق باملقارنة
فيما بني جمموعتي الطالب (�أي املجموعة التجريبية وت�ضم الطالب امل�شاركني يف برنامج الإر�شاد
املدر�سي مقابل املجموعة ال�ضابطة) و�ست�سمح �أي �صورة من �صورتي املقارنة (�سواء قيا�س التغيري على
مدى الزمن  -قبل وبعد اال�شرتاك� -أو املقارنة مع جمموعة �ضابطة/مقارنة) باختبار االفرتا�ضات املتعلقة
بتحقيق برنامج الإر�شاد املدر�سي لتح�سن يف متغريي معدل احل�ضور والدرجات الدرا�سية .ولكن
اختبار تلك املقارنات بناء على البيانات التي مت جمعها يتطلب بع�ض الدراية ب�أ�سا�سيات علم الإح�صاء
( . )Meier et al., 2012الحظ �أن مقاربة النموذج املنطقي ت�سمح ملدير املوارد التطوعية بتقييم
مدى حتقق نواجت الربنامج التطوعي �أو املنظمة غري الربحية بدون الرجوع للتكلفة االقت�صادية �أو اللجوء
لتحديد القيمة ،وهي مالحظة مهمة وخا�صة يف �ضوء الآراء املتباينة التي مت تقدميها فيما �سبق فيما يتعلق
باملعلومات الالزمة لتحديد القيمة االقت�صادية عند تقييم برنامج ي�شمل عن�رص تطوع م�ؤثر� .أما �إذا ا�ستند
مدير املوارد التطوعية يف تقييمه لإطار النموذج املنطقي ف�سيمكنه ا�ستخدام املعلومات التي مت التو�صل
�إليها من خالل حتديد قيمة النواجت لإثبات �أن الربنامج قد �ساعد املنظمة على حتقيق غايات جديرة بالعناء.
وبالإ�ضافة �إىل مديري املوارد التطوعية فقد ينظر العمالء واملتطوعون وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة
مثل :عامة اجلمهور واملمولني وقيادات املنظمة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة� ،إىل نتائج التقييم التي تبني على
�سبيل املثال� :أن برنامج الإر�شاد املدر�سي التطوعي قد حقق نواجت مرغوبة كتح�سن يف معدل ح�ضور
ودرجات طالب املدر�سة الإعدادية امل�شاركني يف الربنامج باعتبارها نتائج مثرية لالهتمام.
وتبعا لذلك ميكن ملدير املوارد التطوعية ا�ستخدام هذه املعلومات للمطالبة بتقدير ودعم �أكرب
للربنامج التطوعي املذكور .وعالوة على ذلك فمن املمكن جدا �أن يتم ا�ستخدام نتائج التقييم االقت�صادي
للربنامج التطوعي كمكمل لنتائج تقييم النواجت ،بل قد يعزز ذلك من فر�ص مدير املوارد التطوعية يف
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�إقناع �أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة بجدوى الربنامج.
ويف حالة كان تقدمي حتليل لتكلفة مقابل منفعة الربنامج التطوعي الزما �أو مرغوبا فيمكن عندئذ
اال�ستفادة من طرق حتديد القيمة االقت�صادية التي ف�صلناها فيما �سبق .فعلى جانب التكلفة ميكن للمنظمة
عادة من خالل االحتفاظ ب�سجالت وملفات دقيقة تقدير النفقات املتكبدة من قبل �أي �إدارة �أو برنامج
�أو مبادرة� .أما على جانب املنفعة فرغم كون �إثبات الآثار الإيجابية لأي برنامج تطوعي �أو ن�شاط
تنظيمي �أكرث مراوغة بكثري و�أ�شد ا�ستع�صاء على الفهم والقيا�س فقد قدمنا يف هذا الف�صل منهجيات
و�أ�ساليب لتحديد القيمة االقت�صادية مل�شاركة املتطوعني بالن�سبة للمنظمات والعمالء وللمتطوعني
�أنف�سهم ،بالإ�ضافة لتقدمينا بع�ض املقاربات املتعلقة بتقييم الأثر .وبناء على تلك الطرق والأ�ساليب ميكن
ملدير املوارد التطوعية
كمقيم ،امل�ضي ملا هو �أبعد بكثري من جمرد الإجابة عما �إذا قد مت حتقيق حت�سن فعلي
ّ
يف حال جمتمع العمالء �إىل �إدماج حتليل دقيق للتكاليف االقت�صادية املرتبطة بالربنامج التطوعي والتي
تتكبدها املنظمة واملنافع املتحققة ملختلف املجموعات من �أ�صحاب امل�صلحة.

الخالصة:
يجمع التقييم الفعال بني �رصامة �أف�ضل التقنيات املنهجية وبني احلقائق املهمة يف ال�سياق التنظيمي،
فهو ميثل توليفة غنية من العلم وال�سيا�سة .ويجب على مدير املوارد التطوعية كمقيم �أن يكون متمتعا
ببع�ض ال�سال�سة يف التعامل مع كال املجالني يف �سعيه لتقدمي �إجابات �سليمة منهجيا على الأ�سئلة التي
يطرحها �أ�صحاب امل�صلحة ذوي �صلة فيما يتعلق بالربنامج التطوعي �أو املنظمة غري الربحية .وقد كر�سنا
الأق�سام ال�سابقة من هذا الف�صل لل�سياق التنظيمي و�أ�رشنا �إىل عدم وجود تقييم واحد بعينه ميكنه �أن
يلبي االحتياجات املعلوماتية للكوكبة املتنوعة من �أ�صحاب امل�صلحة يف الربنامج التطوعي مبن يف ذلك
املمولون وقيادات املنظمة وجمل�س الإدارة ومديرو الربنامج واملوظفون الآخرون واملتطوعون والعمالء،
بل وحتى �صناع ال�سيا�سة العامة واملواطنون وو�سائل الإعالم ،ولذلك يجب حتديد اخليارات بدقة فيما
يتعلق ب�أغرا�ض التقييم و�أ�صحاب امل�صلحة.
ويف هذا ال�صدد فال يجوز بل ال يجب �أن يعتمد مدير املوارد التطوعية على التخمينات �أو
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االفرتا�ضات حول �أ�صحاب امل�صلحة الأهم فيما يتعلق بعملية التقييم وال حول احتياجاتهم املعلوماتية
وال �أغرا�ضهم ال�شاملة ،بل ويجب �أن ي�أخذ مدير املوارد التطوعية بزمام املبادرة يف التحري عن �أغرا�ض
التقييم و�أ�صحاب امل�صلحة الأكرث اهتماما به ،و�إ�رشاك تلك املجموعات يف �صياغة �أغرا�ض التقييم
وحتديد الأ�سئلة املراد �إجابتها من خالله ومنهجيات التقييم املناظرة ،على �أن ي�ستمر هذا الت�شاور لي�شمل
م�سائل القيا�س .ف�إذا كان الغر�ض من التقييم -كما هو يف الكثري من احلاالت -حتديد قيمة نتائج الربنامج
فيجب عندئذ �أن ي�شارك �أ�صحاب امل�صلحة ذوي ال�صلة يف حتديد مقايي�س النواجت والأثر التي �ست�ستخدم
يف الدرا�سة .ويتعني على مدير املوارد التطوعية
كمقيم �أن يحول مقايي�س �أ�صحاب امل�صلحة؛ لت�صبح
ّ
مقايي�سنا نحن فريق التقييم بحيث ي�ضمن االقتناع بالدرا�سة ونتائجها.
وتكمن الفائدة الأخرى لعملية الت�شاور يف ك�شف الأجندات اخلفية (�أي الآراء امل�سبقة التي ي�ضمرها
بع�ض �أ�صحاب امل�صلحة فيما يتعلق بجدوى الربنامج �أو املبادرة �أو املنظمة والتي ي�سعون لتعزيزها ال
�إ�ضعافها من خالل التقييم) نظرا لأن هذه التقييمات الطق�سية قد تنجح فقط يف احلط من قوى املنظمة
ومواردها� ،إال �أنها دائما ما تف�شل يف زيادة املعرفة بامل�شاكل امللحة .وبالتايل ف�إقناع �أ�صحاب امل�صلحة
من ذوي ال�صلة قبل التقييم قد يكون فعاال يف حتديد تلك الأغرا�ض اخلفية و�إلزام كافة املعنيني باالنفتاح
احلقيقي على كافة �أ�سئلة التقييم والثقة بنتائجه .وتتطلب هذه اجلهود ح�سا�سية بالغة ودراية �سيا�سية من
جانب مدير املوارد التطوعية فيما يتعلق بالبيئة التنظيمية وكذلك جتاه �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني.
ويتطلب �إجراء التقييمات كذلك مهارات يف التقنيات املنهجية التي قدمنا لها يف الأق�سام ال�سابقة
من هذا الف�صل .ومعظم تلك الإجراءات تعتمد يف جناعتها على قدرة مدير املوارد الب�رشية كمقيم على �أن
يدمج داخل التحليل حتديدا للقيمة االقت�صادية للخدمات التطوعية بالن�سبة للمنظمة والعمالء واملتطوعني
�أنف�سهم .ومع ذلك فتوجه معظم املقاربات لي�س نحو حتديد القيمة االقت�صادية ف�إطار النموذج املنطقي
ير�سم �صورة للربنامج التطوعي باعتباره مت�سل�سلة �سببية تربط بني املدخالت والربنامج والأن�شطة التي
يقوم بها واملخرجات التي تتولد عنه من جهة وبني نواجت و�أثر الربنامج (مقايي�س الأهداف التي ي�سعى
الربنامج لتحقيقها) من جهة �أخرى ،علما ب�أن النموذج املنطقي رغم �إنه ال ي�ستخدم مقايي�سا اقت�صادية
بال�رضورة �إال �أنه يتطلب بع�ض املعرفة بت�صميم البحث والتحليل الإح�صائي .ولذلك فلكي ي�ؤدي مدير
املوارد التطوعية دوره بو�صفه مقيم ًا ،ف�إن ذلك يتطلب بع�ض املعرفة عن التقنيات ذات ال�صلة.
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ركزنا يف هذا الف�صل على دور �أ�صحاب امل�صلحة يف عملية التقييم .ومع ذلك ف�إن تلبية احتياجات
�أ�صحاب امل�صلحة �إىل املعلومات ومطالباتهم باحل�صول عليها هو جزء واحد فقط من مهمة التقييم.
ولذلك فنحن ن�شجع مديري املوارد التطوعية على النظر للتقييم نظرة �أكرث عمومية مبا يتفق مع �أغرا�ضهم
هم ،كاحل�صول على البيانات الالزمة للإجابة عن الت�سا�ؤالت املحيطة بانخراط املتطوعني وكيفية زيادة
قيمته بالن�سبة للمنظمة ولفت انتباه �صناع القرار الرئي�سيني �إليه .فمثال :ما هي الفر�ص املتاحة للمنظمة
لتو�سيع نطاق اجلهود التطوعية؟ وكيف ميكن ا�ستغالل املتطوعني ب�شكل يحقق �إنتاجية �أكرب؟ وماهي
املبادرات اجلديدة التي قد تكون فيها امل�ساهمة التطوعية �أكرث قيمة؟ �إن مديري املوارد التطوعية الأملعيني
هم فقط من �سرتد تلك الأ�سئلة على �أذهانهم وعندما يبد�ؤون يف ا�ستخدام �أدوات التقييم املنا�سبة لتناولها
ب�شكل �أكرث منهجية �ستكون الإجابات التي يتو�صلون �إليها �أقوى حجية و�أكرث قبوال.
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الفصل السادس عشر  :تقييم أثر برامج المتطوعين
�آر .ديل �صافريت ( )R. Dale Safrit, EdD
جامعة والية نورث كارولينا الأمريكية
يقدم هذا الف�صل ويحدد املفاهيم وثيقة ال�صلة بالتقييم والت�أثري وامل�ساءلة ،وخا�صة عند تطبيق تلك
املفاهيم يف برامج املتطوعني .يناق�ش امل�ؤلف �أربعة م�سائل �أ�سا�سية توجه عملية و�ضع خطط تقييم الأثر
وامل�ساءلة الالحقة وتنفيذها يف برنامج املتطوعني.

التقييم في برامج المتطوعين
�إن مفهوم التقييم املطبق على الربامج التطوعية لي�س بفكرة جديدة ،حيث اقرتح "كري�ش" يف �أوائل
عام  1968جمموعة من املعايري لتقييم برنامج املتطوعني ،وخل�ص �إىل �أن "التقييم ي�شمل اال�ستماع �إىل من
ينتقدنا و�إىل الأ�شخا�ص املوجودين و�إىل اخلرباء والعلماء واملتطوعني ،حتى نقف على حقيقة كاملة [عن
براجمنا])" ( .)Creesh, 1968, p. 2لقد كان هذا النهج يف التقييم �سابقًا لوقته حتى حلول العقد
املا�ضي ،حيث تناول امل�ؤلفون يف مهنتنا تقييم الربامج التطوعية ال�شمولية ب�شكل �سطحي فقط ،على �سبيل
املثال "برودين" ( )Brudney, 1999و"نايلور" ( )Naylor, 1976و"�أوكونيل" (O'Connell,
 )1976و"�ستينزل" و"فيني" ( )Stenzel & Feeney, 1968و"ول�سون" (.)Wilson, 1979
وهناك من مل يتناول التقييم على الإطالق مثل "نايلور" ( )Naylor, 1973و "ويل�سون" (Wilson,
.)1981
وحتى يف الإ�صدار الأول من هذا الن�ص ،مت تخ�صي�ص �أقل من �أربع �صفحات من الن�ص ملو�ضوع
التقييم ،بينما هناك ف�صول خم�ص�صة ملو�ضوعات �إدارة برامج املتطوعني التقليدية الأخرى ،مبا يف ذلك
ا�ستقطاب املتطوعني والإبقاء عليهم" :برادنر" ( ،)Bradner, 1995وتدريب املتطوعني "لوليوكز"
( ،)Lulewicz, 1995والإ�رشاف على املتطوعني "برودين"و"�ستيبوتات" (Brudney, 1995:
 ،)Stepputat, 1995وحت�سني العالقات بني املوظفني العاملني ب�أجر واملتطوعني "ماكدوف"

666

النتائج والتقييم

( ،)Macduff, 1995ومراقبة عمليات برامج املتطوعني العاملني "�سيل" ( ،)Seel, 1995وم�شاركة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة "غراف" ( ،)Graff, 1995وحتديد جناح برنامج املتطوعني "�ستيبوتات"
(. )Stepputat, 1995
حا�سما ،بل قد
عن�رصا
ومع ذلك ،ميثل التقييم بالن�سبة لربامج املتطوعني اجلارية يف املجتمع املعا�رص
ً
ً
يكون هو العن�رص الأكرث �أهمية يف �إدارة برنامج املتطوعني بالكامل وبعد ذلك ،يتم توثيق الآثار والقيمة
النهائية للربنامج ملجموع العمالء امل�ستهدفني ،حيث �أن الربنامج م�صمم خلدمتهم وخدمة املجتمع
الأكرب الذي يجري فيه الربنامج .ويف �أوائل العام  ،1982خل�ص "�أو�سنت" و�آخرون (Austin et
� ).al, 1982إىل �أنه "ميكن فقط للم�ؤ�س�سات غري الربحية من خالل التقييم �أن جتعل براجمها ذات
م�صداقية �أمام اجلهات املمولة وال�سلطات احلكومية" ( .)p. 10ويف عام � ،1994أ�شار "كورجنولد"
و"فودوري�س" �إىل فكرة تقييم الت�أثري على املجتمع الأكرب يف مرحلة واحدة لتقييم برنامج املتطوعني
العاملني (.)Korngold and Voudouris, 1994
وا�ضحا
لقد �أ�صبح الدور احلا�سم لتقييم �أثر برنامج املتطوعني يف الإدارة ال�شمولية للمتطوعني
ً
للغاية خالل العقد الأخري من القرن الع�رشين وال يزال م�ستمراً حتى يومنا هذا (انظر" :هيئة االعتماد
يف �إدارة املتطوعني" ( (Council for Certification in Volunteer Administration,
 2008و�أي�ض ًا "مرييل و �سافريت"( ) Merrill & Safrit, 2000و" �سافريت و�شميزينج" (& Safrit
 )Schmiesing, 2005و "وجليم & جليم" ( .)Gliem, & Gliem, 2005بينما يدرك وي�ؤمن
غالبا ما يركزون جهودهم على تقييم �أداء املتطوعني
معظم مديري برامج املتطوعني بالتقييم ،ف�إنهم ً
الفرديني وم�ساهماتهم على م�ستوى الربنامج و� /أو املنظمة ككل .ومن هذا املنطلق� ،أدى التقييم وظيفة
�إدارية مهمة يف تنمية املوارد الب�رشية عادة ما تكون نتائجها معروفة فقط للمتطوع ومدير املتطوعني ،حيث
�أ�شار "موريل" و"فين�سون" و"هاتري" (� )Morley, Vinson, and Hatry, 2001إىل ما يلي:
"غالبا ما تكون املنظمات غري الربحية على دراية مبراقبة البيانات والإبالغ بها ،مثل :عدد العمالء
ً
الذين يتم خدمتهم وكمية اخلدمات �أو الربامج �أو الأن�شطة املقدمة وعدد �ساعات م�ساهمة املتطوع/
املتطوعني ومقدار التربعات الواردة .على الرغم من �أهمية هذه البيانات ،لكنها ال ت�ساعد مديري
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املنظمات غري الربحية �أو هيئاتها يف فهم مدى م�ساعدتهم لعمالئهم (".)p. 5
ونظرا لأن املنظمات غري الربحية �رشعت يف مواجهة حاالت متزامنة من ركود التمويل
ومع ذلك
ً
العام �أو تناق�صه ،وزيادة الطلب على امل�ساءلة بقوة عن كيفية ا�ستخدام الأموال املحدودة ،انتقل تقييم
�أثر برامج املتطوعني من �سياق �إدارة املوارد الب�رشية �إىل �سياق التطوير والبقاء التنظيمي ،حيث بد�أت
مهمة �إدارة املتطوعني يف التعرف على املواقف املتغرية يف التقييم .يف �أوائل الثمانينيات من القرن
املا�ضي ،حددت جمعية �إدارة املتطوعني ال�سابقة كفاءة جديدة لها �أهمية بالن�سبة لإدارة املتطوعني وهي
"القدرة على مراقبة وتقييم نتائج الربنامج كلي ًا [و] �إثبات القدرة على توثيق نتائج الربنامج" (Cited
 .)in Fisher & Cole, 1993, pp. 187, 188ومتت دعوة م�سئويل ومديري الربامج القائمة
على املتطوعني ب�شكل متزايد لقيا�س وتوثيق وتقييم ت�أثري براجمهم على العمالء الذين يتم تقدمي اخلدمة
لهم ولي�س فقط �أداء املتطوعني من الأفراد والأن�شطة التي ي�ساهمون بها (Safrit & Schmiesing,
& 2002: Safrit, Schmiesing, King, Villard, & Wells, 2003: Schmiesing
 .)Safrit, 2007وقد ن� أش� هذا الطلب املتزايد على قدر �أكرب من امل�ساءلة يف البداية من جانب ممويل
الربنامج (من القطاعني العام واخلا�ص) ،ولكن ت�صاعد هذا الطلب ب�رسعة لي�شمل احلكومة ودافعي
ال�رضائب وحتى املتطوعني �أنف�سهم .ويف �أوائل العام � ،1993أ�شار "تايلور" و "�سوماريويال" (Taylor
� )and Sumariwalla, 1993إىل ما يلي:

"�إن ال�سجال املتزايد على ال�رضائب وكذلك الدوالرات املُ�ساهم بها واملوارد ال�شحيحة يدفع
اجلهات املانحة واجلهات املمولة �إىل الت�سا�ؤل مرة �أخرى :ما الفائدة التي نح�صدها من تربعاتنا؟ ما
هو الفرق الذي �أحدثته منحة امل�ؤ�س�سة �أو التخ�صي�ص املبا�رش للمنحة يف حياة من تُقدم له اخلدمة املمولة
(".)p. 95

يرى "�سافريت" (� )Safrit, 2010, p. 316أنه "مل يقل ال�ضغط على املنظمات غري الربحية لتقييم
�أثر الربامج القائمة على املتطوعني خالل العقد الأول من القرن اجلديد [احلادي والع�رشين] ،رغم زيادة
ثمة �أمور �أخرى بقوة� ".أما فيما يتعلق بالإدارة العامة للمتطوعني ،ي�ستمر التقييم يف لعب دور هم يف
جدا
�إدارة املوارد الب�رشية للمتطوعني الأفراد؛ حيث ي�شعر معظم مديري املتطوعني بالألفة والراحة ً

668

النتائج والتقييم

لهذا اجلانب من التقييم يف برامج املتطوعني .ومع ذلك ،ف�إن مديري املتطوعني حالي ًا �أقل دراية ومهارة
فورا على
وراحة ملفهوم تقييم الأثر كخطوة �أوىل فقط يف قيا�س وتوثيق وتناول �أثر برنامج املتطوعني ً
العمالء امل�ستهدفني الذين يخدمهم متطوعو املنظمة و�أثره يف النهاية على املجتمع املحيط.

عالقة تكافلية :التقييم والتأثير والمساءلة
يف الغالبية العظمى من ور�ش العمل غري الر�سمية والدورات الر�سمية التي �أقوم بالتدري�س فيها،
ي�ستخدم امل�شاركون حتم ًا ثالثة م�صطلحات ب�شكل متبادل يف مناق�شاتنا اخلا�صة بتقييم برامج املتطوعني.
ً
تكافليا بربامج املتطوعني املعا�رصة ،وتلك املفاهيم لها �أهمية حا�سمة لهذه
ارتباطا
ترتبط املفاهيم الثالثة
ً
الربامج ب�شكل مت�آزر .ومع ذلك ،ف�إن تلك املفاهيم الثالثة لي�ست مرتادفة يف املعنى ،بل هي التقييم
والت�أثري وامل�ساءلةٌ ،
وكل منهم يختلف عن الآخر.

التقييم
�إن التقييم يف �أي�رس �صوره يعني القيا�س ،حيث نقوم بتقييم جميع جوانب حياتنا اليومية� ،سواء كان
ذلك ي�شمل قيا�س (تقييم) درجة احلرارة اخلارجية لتحديد ما �إذا كنا بحاجة �إىل ارتداء معطف للعمل،
وقيا�س (تقييم) الر�صيد احلايل يف ح�سابنا اجلاري ملعرفة ما �إذا كان ب�إمكاننا �رشاء جهاز تكنولوجي
منا�سبا لطلب زيادة
جديد� ،أو قيا�س (تقييم) املناخ /الو�ضع املايل يف مكان عملنا لتقرير ما �إذا كان الوقت
ً
الراتب من م�رشفنا .ومع ذلك ،ف�إن التقييم بالن�سبة لربامج املتطوعني يت�ضمن قيا�س مدخالت وعمليات
ونتائج الربنامج امل�ستهدف من �أجل تقييم كفاءة عمليات الربنامج و� /أو فعاليته يف الت�أثري على جمموعة
العمالء امل�ستهدفة من الربنامج (.)Safrit, 2010, p. 318
�إن تركيز هذا التعريف على كفاءة برنامج املتطوعني وفعاليته مدعوم ب�أدبيات التقييم املعا�رصة.
ُيعرف "دابونتي" ( )Daponte, 2008التقييم ب�أنه "عمل يتم �إجرا�ؤه الختبار ما �إذا كان الربنامج �أو
ال�سيا�سة ت�ؤدي �إىل تغيري ،حيث ي�ساعد يف التح�سني الت�صوري امل�ستمر والت�أمل الداخلي" (.)p. 157
و ُيركز "روي�س" و"ثيري" و"بادجيت" ( )Royse, Thyer, and Padgett, 2010على التقييم
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باعتباره "�شك ً
ال من �أ�شكال التقدير الذي مبوجبه يتم اختبار عمليات �أو نتائج �أحد املنظمات املوجودة
لتلبية بع�ض االحتياجات االجتماعية" ( .)p. 12وتُقر ٌ
كل من هذه التعريفات بالدور املهم للتقييم يف
مراقبة اجلوانب العملية لربنامج املتطوعني (�أي املدخالت والعمليات) ،لكنها ت�ؤكد يف النهاية على
الهدف النهائي للربنامج املتمثل يف م�شاركة املتطوعني للم�ساعدة يف �إحداث تغيريات �إيجابية يف حياة
اجلمهور امل�ستهدف من الربنامج (�أي النتائج) .تلك التغيريات الإيجابية تُ�سمى الت�أثريات.

التأثير
خالفًا لالعتقاد ال�سائد ،ال يكمن الغر�ض الأ�سا�سي من برامج املتطوعني يف م�شاركة املتطوعني
فقط لتكليفهم مبهمة ما للقيام بها� ،أو لتزويد منظمة مبوظفني غري مدفوعي الأجر للم�ساعدة يف تو�سيع
مهمتها والغر�ض منها ،بل تهدف برامج املتطوعني يف نهاية املطاف �إىل �إحداث ت�أثريات �إيجابية يف
حياة العمالء امل�ستهدفني ،حيث يتم تدريب املتطوعني على تقدمي الدعم �إما ب�شكل مبا�رش (من خالل
اخلدمة املبا�رشة للعمالء الأفراد) �أو ب�شكل غري مبا�رش (من خالل اخلدمة املبا�رشة للمنظمة التي تقدم
اخلدمة) .هذه الفقرة الأخرية ال�سابقة ال تعني اال�ستخفاف �أو اال�ستهانة بامل�شاركة الهامة للمتطوعني،
بل متثل حتدي ًا ملدير املتطوعني للرتكيز و�إعادة الرتكيز با�ستمرار على م�شاركة املتطوعني يف املهمة النهائية
للمنظمة الراعية والنتائج التي ت�سعى املنظمة لتحقيقها .مبعنى �آخر ،هذه الفقرة تُلزم مديري املتطوعني
بتحديد الت�أثريات املرغوبة من برنامج املتطوعني والرتكيز عليها.
يقول "�سافريت" (:)Safrit, 2010
"ميكن اعتبار الت�أثري ب�أنه الأثر النهائي والتغيريات التي ُيحدثها برنامج املتطوعني على امل�شاركني يف
الربنامج (�أي �أ�صحاب امل�صلحة يف الربنامج) ،مبا يف ذلك العمالء امل�ستهدفون من الربنامج والأحياء
واملجتمعات املحيطة بهم ،وكذلك التغيريات التي ُيحدثها برنامج املتطوعني يف منظمة املتطوعني
نف�سها وموظفيها من العاملني ب�أجر ومن املتطوعني (".)p. 319
يركز هذا التعريف ال�شامل للت�أثري يف املقام الأول على �سبب وجود املنظمة ،ويركز يف املقام الثاين
على ذات املنظمة ومتطوعيها .وبالتايل ،ف�إنه ي�ضاهي و ُيكمل ب�شكل جيد التعريف ال�سابق للتقييم
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كونه ي�ستهدف �أو ًال العمالء امل�ستهدفني من برنامج املتطوعني ،وي�ستهدف ثاني ًا الإجراءات والعمليات
الداخلية .ينبغي الحق ًا على مديري املتطوعني قيا�س النتائج النهائية لربامج املتطوعني با�ستمرار �أو حتديد
�أثر برنامج املتطوعني على نحو ر�سمي �أكرث .ومع ذلك ،ف�إن جمرد تقييم �أثر برنامج املتطوعني ال يعد يف
حد ذاته �ضمانًا ال�ستمرار جناح الربنامج و� /أو بقائه مهما كان الأثر �إيجابي ًا ،حيث �أن املعرفة املكت�سبة
من خالل تقييم �أثر برنامج املتطوعني ال معنى لها من الناحية العملية ما مل يتم �إبالغها ب�شكل ا�سرتاتيجي
�إىل القادة الرئي�سيني و�صناع القرار املرتبطني باملنظمة الراعية.

المساءلة
تنطوي امل�ساءلة داخل �إطار برامج املتطوعني على �إبالغ �أ�صحاب امل�صلحة امل�ستهدفني من الربنامج
ب�أهم ت�أثريات برنامج املتطوعني التي يتم التعرف عليها من خالل عملية التقييم� ،سواء داخل املنظمة
�أو خارجها .ي�شمل �أ�صحاب امل�صلحة الداخليني ،املوظفني ب�أجر ،وامل�س�ؤولني على م�ستوى املنظمة،
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،واملتطوعني ،والعمالء الذين يتم تقدمي اخلدمة لهم ،وي�شمل �أ�صحاب امل�صلحة
اخلارجيني اجلهات املمولة واجلهات املانحة ،ونظراءهم من املهنيني ،وامل�ؤ�س�سات احلكومية وامل�رشعني
الآخرين ،واملجتمع الأكرب الذي تعمل فيه املنظمة.
كان "بون" (� )Boone, 1985أول م�ؤلف ي�صف الدور احلا�سم للم�ساءلة يف الربامج وامل�ؤ�س�سات
التعليمية ،وي�ستند التعريف ال�سابق �إىل حد كبري على تعريف "بون" و"�سافريت" و"جونز" (.)2002
ولكن ل�سوء احلظ ،يرتدد مديري املتطوعني �أحيانًا يف م�س�ألة م�شاركة �أثر الربنامج حتى بعد التعرف عليه
غالبا يعتربون هذه امل�ساءلة القوية مبثابة تكرب �أو عدوانية للغاية،
وحتديده من خالل تقييم فعال؛ لأنهم ً
رغم �أن امل�ساءلة هي املفهوم الثالث والأخري الذي يربط ب�شكل حا�سم املفاهيم ال�سابقة للتقييم والت�أثري
بالبقاء املتوا�صل لربنامج �أو منظمة املتطوعني .ينبغي على مديري املتطوعني تقبل امل�سئولية املهنية يف
جمتمعنا املعا�رص الذي يركز على الأثر للتخطيط ب�شكل ا�ستباقي للم�ساءلة امل�ستهدفة ،وحتديد �أ�صحاب
امل�صلحة الرئي�سيني ب�شكل خا�ص والتعرف على ت�أثري الربنامج املحدد الذي يريد كل �صاحب م�صلحة
معرفته� .سيتم الحقًا يف هذا الف�صل مناق�شة هذا النهج امل�ستهدف مل�س�ؤولية برنامج املتطوعني مبزيد من
التف�صيل.
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هناك أربعة أسئلة جوهرية عند تقييم تأثير أي برنامج من برامج المتطوعين
وغالبا ما ُين�سب �إىل "رالف تايلر" (Ralph
ن�سبيا يف عامل التعليم،
�إن مفهوم التقييم حديث
ً
ً
�Tyler, 1949صياغة امل�صطلح نف�سه (التقييم) للإ�شارة �إىل توافق القيا�س واالختبار مع الأهداف
التعليمية .ومع ذلك ،ال توجد ندرة يف �أدبيات الأ�ساليب والنماذج املختلفة لتقييم الربامج ،حيث
�أن بع�ض النماذج �أكرث ت�صوراً وتركز على العمليات املختلفة املت�ضمنة يف التقييم (على �سبيل املثال،
"فيرتمان" ( ،)Fetterman, 1996و"كريكباتريك" ( )Kirkpatrick, 1959و"روز�س"
و"فرميان" ( ،)Rossi & Freeman, 1993و"�ستفلبيم" ( ،)Stufflebeam, 1987بينما
النماذج الأخرى �أكرث واقعية يف تركيزها (على �سبيل املثال" :كومب�س" & "فاليتا" (& Combs
" ،)Faletta, 2000هولدن" و "زميرمان" ( .)Holden & Zimmerman, 2009ومع ذلك،
ف�إنه بالن�سبة ملديري املتطوعني الذين لديهم م�س�ؤوليات مهنية ال تعد وال حت�صى بالإ�ضافة �إىل تقييم
برنامج املتطوعني� ،أقرتح الأ�سئلة اجلوهرية الأربعة التالية التي ينبغي �أن توجه �أي تقييم خمطط لربنامج
قائم على التطوع:

السؤال األول :لماذا أحتاج إلى تقييم برنامج المتطوعين؟
لي�س كل برنامج متطوعني بحاجة �إىل تقييم .قد يبدو هذا التعبري للوهلة الأوىل ك�أنه بيان �ساذج من
جانب م�ؤلف �أحد الف�صول عن تقييم برامج املتطوعني ولكن الأمر �صحيح من الناحية النظرية� .أما
من الناحية الرباغماتية ،الأمر لي�س كذلك ،حيث �أن العديد من برامج املتطوعني تكون ق�صرية الأجل
بح�سب ت�صميمها �أو يتم التخطيط لتنفيذها مرة واحدة فقط .على النقي�ض من ذلك ،هناك بع�ض برامج
املتطوعني املت�أ�صلة يف العمليات اليومية ملنظمات املتطوعني �أو املدجمة يف مهمة املنظمة بحيث تكون
غري مرئية للجميع با�ستثناء موظفي املنظمة وم�س�ؤوليها .ينبغي على مدير املتطوعني يف �إطار هذا ال�سياق
�أن يقرر ما �إذا كان تقييم مثل هذا الربنامج ي�ضمن الوقت واملوارد الب�رشية واملادية املطلوب ا�ستخدامها.
وعالوة على ذلك ،ال ميكن للمرء (الحظ �أنني مل �أقل :قد ال ميكنه) تقييم �أي برنامج متطوعني ال توجد
له �أهداف قابلة للقيا�س .يعيدنا هذا اجلانب من ال�س�ؤال رقم ( )1مرة �أخرى �إىل املناق�شة ال�سابقة حول
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ت�أثري برنامج املتطوعني :ما الذي ي�سعى برنامج املتطوعني �إىل حتقيقه لدى عمالئه امل�ستهدفني؟ ما هو
الت�أثري النهائي مل�شاركة املتطوعني الهادفة للت�سهيل �أو الإجناز للمهام؟
البد و�أن ت�ستند كافة تقييمات �أثر برامج املتطوعني على �أهداف الربنامج القابلة للقيا�س واملوجهة
لعمالء الربنامج ( .)Safrit, 2010وتُعترب �أهداف الربنامج القابلة للقيا�س �أكرث تف�صي ً
ال بكثري من جمرد
كونها �أهداف بالربنامج ،حيث �أنها حتدد اجلوانب الرئي�سية لت�صميم الربنامج وعملياته والنتائج النهائية.
لذا ،ينبغي �أن يت�ضمن هدف الربنامج القابل للقيا�س كلاً من العنا�رص اخلم�سة احلا�سمة التالية:
 .1ما هي املجموعة املحددة؟ �أو من هم الأفراد املحددون الذين ي�ستهدف برنامج املتطوعني خدمتهم
(�أي عمالء الربنامج)؟
 .2ما هي �أن�شطة الربنامج املحددة التي �سيتم ا�ستخدامها للتفاعل مع جمموعة العمالء امل�ستهدفني (�أي
التدخل الذي ي�شمل املتطوعني)؟
 .3ما هو التغيري املحدد الذي يهدف التدخل لإحداثه داخل جمموعة العمالء امل�ستهدفني (�أي نتيجة
الربنامج �أو ت�أثريه)؟
 .4ما هو م�ستوى التغيري �أو النجاح الذي ي�سعى الربنامج لتحقيقه؟
 .5كيف �سيتم تقييم جناح التدخل؟
كثريا ما �أواجه فئات متطوعني �ضمن �أهداف برنامج املتطوعني:
على �سبيل املثالً ،
جديدا من �سن املراهقة للم�ساعدة يف الربنامج  /حماية
متطوعا
"�سنقوم با�ستخدام ما ال يقل عن 50
ً
ً
ال�شباب الآن من ال�سمنة".
"�سي�شارك ما ال يقل عن  100فرد يف برنامج الأ�سا�سيات املهنية الذي يقدمه املتطوعون".
"�سي�ساهم متطوعو املنظمة مبا ال يقل عن � 1000ساعة تطوعية �إجمالية؛ لتوجيه البالغني الذين ال
ي�ستطيعون القراءة و� /أو الكتابة".
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عليك الآن التفكري يف �أهداف ومكونات الربنامج املكتوبة ب�شكل �صحيح والقابلة للقيا�س:
"نتيجة للمع�سكر النهاري ال�صيفي اخلا�ص بربنامج حماية ال�شباب الآن من ال�سمنة والذي �شارك
فيه  200متطوع من املراهقني� ،سيتبنى ما ال يقل عن  ٪ 50من بينهم ممن يعانون زيادة الوزن منهجية
ممار�سة تغذية منا�سبة جديدة واحدة على الأقل وي�ستمرون فيها ،وهذا وفق ًا ملا �أفاد به �أولياء �أمورهم يف
غ�ضون �ستة �أ�شهر عرب ا�ستبيان متابعة عن طريق الربيد"( .اجلمهور امل�ستهدف� 200 :شاب ممن يعانون
من زيادة الوزن .التدخل املخطط له :مع�سكر نهاري يف ال�صيف يعمل به متطوعون يف �سن املراهقة.
التغيري املن�شود بني اجلمهور امل�ستهدف :تبني ممار�سة تغذية جيدة �سليمة واحدة على الأقل .م�ستوى
النجاح املطلوب ٪ 50 :من ال�شباب امل�شاركني .كيف �سيتم تقييم النجاح؟ :ا�ستبيان ما بعد انتهاء
املع�سكر مدته � 6أ�شهر ويتم �إر�ساله بالربيد �إىل �أولياء �أمور ال�شباب امل�شاركني).
" يف برنامج �أ�سا�سيات املهنة الذي تبلغ مدته �ستة �أ�سابيع والذي يقوم بالتدري�س فيه متطوعون،
حاليا من و�صف مهارة جديدة يف بيئة
�سيتمكن ما ال يقل عن  ٪ 50من امل�شاركني العاطلني عن العمل ً
العمل تعلموها نتيجة للربنامج ،وفق ًا ملا يتم قيا�سه من خالل مقابلة ُيجريها املتطوعون خالل الدورة
النهائية للربنامج"( .اجلمهور امل�ستهدف :الأفراد العاطلون عن العمل .التدخل املخطط له :دورة يف
ور�شة عمل يقوم بالتدري�س فيها متطوعون .التغيري املن�شود بني اجلمهور امل�ستهدف :تعلم مهارات
جديدة يف بيئة العمل .م�ستوى النجاح املطلوب ٪ 50 :من امل�شاركني .كيف �سيتم تقييم النجاح:
مقابلة نهائية ُيجريها �أحد املتطوعني).
"�سيقوم  30%على الأقل من البالغني امل�شاركني يف برنامج الإر�شاد التطوعي ملحو الأمية البالغة مدته
�ستة �أ�سابيع بتح�سني مهارات القراءة لديهم بن�سبة  10%وفق ًا ملا يتم مت قيا�سه بوا�سطة اختبار قراءة موحد
يتم �إجرا�ؤه يف الدورات الأوىل والنهائية"( .اجلمهور امل�ستهدف :الأميون من البالغني .التدخل املخطط
له :برنامج التوجيه عرب املتطوعني .التغيري املن�شود بني اجلمهور امل�ستهدف :حت�سني مهارات القراءة.
م�ستوى النجاح املطلوب 30٪ :من امل�شاركني .كيف �سيتم تقييم النجاح :اختبارات القراءة املوحدة).
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ينطوي اجلانب الأخري من ال�س�ؤال رقم ( )1على ا�ستخدام النماذج "املنطقية" يف تقييم برامج
املتطوعني كما يطلق عليها ،حيث يكمن الهدف من تلك النماذج يف حتديد ومتابعة التطوير والتنفيذ
املنطقي للربنامج �أو التدخل بد ًءا من الت�صور حتى الت�أثري امل�ستهدف طويل املدى� .إن النماذج املنطقية
لي�ست بفكرة جديدة يف برامج املتطوعني ("هونري" و"�سافريت" و"مرييل") (Honer, 1982: Safrit
 ،)& Merrill, 1998, 2005بل �إن النماذج املنطقية تطبق �أربعة مكونات قيا�سية لو�ضع الربامج
وتقييم �أثرها ("بينيت" و "روكويل"" ،فري�شتلينج"" ،م�ؤ�س�سة كيلوغ") (Bennett & Rockwell,
 .)1994: Frechtling, 2007: W.K. Kellogg Foundation, 2000وتلك املكونات
الأربعة كما يلي:
 .1املدخالت :املوارد وامل�ساهمات الفعلية والعينية املخ�ص�صة للم�رشوع.
 .2الأن�شطة :جميع الأن�شطة والفعاليات التي يتم �إجرا�ؤها �أو القيام بها لتحقيق الهدف املحدد للربنامج.
 .3املخرجات :خدمات وفعاليات ومنتجات فورية وق�صرية املدى توثق تنفيذ امل�رشوع.
 .4النتائج :التغيريات املن�شودة طويلة املدى والتي حتققت بف�ضل امل�رشوع.
ولكن ل�سوء احلظ ،ال ت�سمح امل�ساحة املتاحة ب�إجراء مناق�شة عميقة عن ا�ستخدام النماذج املنطقية
يف تقييم ت�أثري برنامج املتطوعني .ومع ذلك ،يو�ضح ال�شكل  1 - 16تطبيق النمذجة املنطقية يف برنامج
يقدمه املتطوعون وهادف لتقليل الوزن الزائد و� /أو ال�سمنة بني املراهقني .الحظ االرتباط القوي بني
�أهداف الربنامج القابلة للقيا�س وعن�رص نتائج برنامج املتطوعني.
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ال�شكل  : 1-16منوذج منطقي لربنامج متطوعني يركز على تقليل ال�سمنة لدى املراهقني.
املخرجات

املدخالت

الأن�شطة

دوالرا ثمن �رشاء
 350ً
مناهج التغذية
دوالرا ال�ستخدام
 75ً
مرفق املخيم النهاري
(عينيا).
ً
 � 10أع�ضاء من اللجنةاال�ست�شارية للربنامج
متطوعا بالغًا
 12ً
يعملون مع الربنامج

 خ�ص�ص من�سق الربنامجثالثة �أ�سابيع عمل (120
�ساعة) لتخطيط وتنفيذ
الربنامج.
 عقدت اللجنةاال�ست�شارية للربنامج ثالثة
اجتماعات ملدة �ساعتني
لكل اجتماع.
 مت �إجراء ثالث دوراتتدريبية تطوعية ملدة ثالث
�ساعات لكل دورة.

النواجت

 �سي�شارك ما ال يقل عن � -سيزيد ما ال يقل عن 80٪من املراهقني من
 30مراهقًا يعانون من
معرفتهم بالتغذية ال�سليمة و
إكلينيكيا
ال�سمنة املفرطة �
ً
يف برنامج مدته ثالثة �أيام � /أو �أهمية ممار�سة الريا�ضة
جنبا �إىل جنب مع النظام
ومدته � 21ساعة.
ً
الغذائي كما مت تقييمه
 �سيعمل ما ال يقل عن 10متطوعني بالغني خالل با�ستخدام ا�ستطالع قبل /
بعد االختبار.
املع�سكر اليومي الفعلي.
 �سيتطوع �أع�ضاء اللجنة � -سيظهر ما ال يقل عن 70٪من امل�شاركني
اال�ست�شارية للربنامج
املراهقني مهارات جديدة
لتدري�س مو�ضوعات
الربنامج للم�شاركني خالل يف �إعداد الوجبات اخلفيفة
ال�صحية كما مت تقييمها من
املخيم النهاري.
خالل املالحظة املبا�رشة
بوا�سطة متطوعي الربنامج.
 �سيطمح ما ال يقل عن ٪ 50من امل�شاركني
املراهقني �إىل تناول املزيد
من الوجبات املغذية
يوميا كما
وممار�سة الريا�ضة ً
هو مو�ضح يف ا�ستطالع ما
بعد االختبار.

امل�صدر� :آر .ديل �سافريت .)Safrit, 2009( ،كل احلقوق حمفوظة.
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السؤال الثاني :كيف سأجمع بيانات تقييم األثر المطلوبة؟
مبجرد حتديد الت�أثري امل�ستهدف لربنامج املتطوعني وبالتايل حتديد الإجابة على ال�س�ؤال الأول
ب�ش�أن �سبب تقييم الربنامج ،ينبغي على مدير املتطوعني �أن يقرر بعد ذلك الأ�ساليب الفعلية التي �سيتم
ا�ستخدامها جلمع بيانات التقييم� .إذا مت و�ضع �أهداف برنامج قابلة للقيا�س� ،سيكون من ال�سهل الإجابة
على ال�س�ؤال الثاين .ومع ذلك ،يكون عن�رص التقييم لهدف برنامج قابل للقيا�س هو العن�رص الأخري الذي
يتم حتديده كثري من الأحيان وذلك ب�سهولة؛ لأن املكونات /العنا�رص الأربعة الأخرى متيل ب�شكل طبيعي
�إىل �أن ت�أتي يف املقدمة �أثناء و�ضع املفاهيم لتقييم برنامج املتطوعني .عالوة على ذلك ،قد يتم حتديد طرق
جمع البيانات و� /أو تقييدها �إىل حد كبري بنا ًء على نوع التدخل يف الربنامج و� /أو �أعداد ونوع اجلمهور
امل�ستهدف (على �سبيل املثال :تختلف طرق جمع البيانات ب�شكل طبيعي بني برامج املتطوعني املقدمة
لفرد معني ،وبرامج املتطوعني املقدمة للجمهور ال�شامل واجلماهري من البالغني وال�شباب وما �إىل ذلك).
يوجد نوعان من البيانات (وبالتايل هناك �أ�سلوبان جلمع البيانات) :البيانات النوعية والبيانات
الكمية .يقدم «توما�س» ( )Thomas, 2003و�صفًا جوهري ًا لكليهما على النحو التايل:
«قد تكون �أب�سط طريقة للتمييز بني البيانات النوعية والبيانات الكمية ،هي القول ب�أن الأ�ساليب
أنواعا من خ�صائ�ص الأ�شخا�ص والفعاليات دون مقارنة بني الفعاليات من
النوعية تت�ضمن باح ًثا ي�صف � ً
حيث القيا�س �أو احلجم .ومن ناحية �أخرى ،تركز الأ�ساليب الكمية االنتباه على القيا�سات والكميات
ونادرا �أو مت�شابهة وخمتلفة) للخ�صائ�ص التي يعر�ضها الأ�شخا�ص
غالبا
ً
(مثل �أكرث و�أقل �أو �أكرب و�أ�صغر �أو ً
والفعاليات التي يدر�سها الباحث».)p. 1( .
كال النوعان من البيانات مهم يف توثيق ت�أثري برامج املتطوعني .يرى «�سافريت» ( )Safrit, 2010ما يلي:
«�ضمن الإطارات غري الأكادميية (مبا يف ذلك برامج املتطوعني) ،تُعترب الأ�ساليب الكمية هي
الأكرث ا�ستخدا ًما يف تقييمات الربامج ،حيث ت�سمح للقائم على التقييم بو�صف ومقارنة الظواهر
واملالحظات من خالل امل�صطلحات املمثلة بالأرقام .قد يعود �سبب �شيوعها �إىل حد كبري �إىل الطلب
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املتزايد على «الأدلة املمثلة بالأرقام» كنوع من امل�س�ؤولية داخل الربامج واملنظمات غري الربحية .ومع
أي�ضا ا�ستخدام الأ�ساليب النوعية ب�شكل فعال للغاية يف تقييم ت�أثري برامج املتطوعني ،حيث
ذلك ،ميكن � ً
تركز الأ�ساليب النوعية على ا�ستخدام الكلمات لو�صف ردود �أفعال امل�شاركني يف التقييم ومعتقداتهم
وغالبا ما تُ�ستخدم لو�ضع «اللم�سة الإن�سانية» على النتائج واالح�صائيات الرقمية
ومواقفهم وم�شاعرهم
ً
املو�ضوعية ».))P. 333

�إن املناق�شة لي�ست بال�رضورة مقارنة بني الأ�ساليب النوعية مقابل الأ�ساليب الكمية؛ بد ًال من ذلك،
يحتاج مدير املتطوعني �أن ينظر مرة �أخرى يف العوامل احلا�سمة التي ت�ؤثر على تقييم ت�أثري الربنامج مثل
الغر�ض من التقييم والقيود الزمنية املحتملة واملوارد الب�رشية واملادية (مبا يف ذلك املوارد املالية) املتاحة
ومن هم امل�ستهدفون من التقييم؟ وما �إىل ذلك.

هناك جمموعة وا�سعة من الأ�ساليب النوعية املتاحة ملدير املتطوعني؛ ال�ستخدامها يف تقييم �آثار برنامج
املتطوعني («بامبريغر» و «روغ» و «مابري» (،)Bamberger, Rugh, & Mabry, 2006
«دين» (« ,)Dean, 1994كروجر» و «كي�سي» (« ،)Krueger & Casey, 2000مايلز»
و «هوبرمان» (« ،)Miles & Huberman, 1994توما�س» (« ،)Thomas, 2003ويلز»
و»�سافريت» و»�شميزينغ» و»فيالرد» (( ،))Wells, Safrit, Schmiesing, Villard, 2000مبا
يف ذلك (على �سبيل املثال ال احل�رص) درا�سات احلالة والإثنوغرافيا وحتليل املحتوى ومالحظة امل�شاركني
و�رسد ق�ص�ص عن اخلربات والتجارب .ومع ذلك ،اقرتح «�سبولدينج» (� )Spaulding, 2008أن نهج
درا�سة احلالة با�ستخدام نظام املقابالت مع امل�شاركني وجمموعات الرتكيز جلمع البيانات ،هو �إىل حد
�شيوعا يف اال�ستخدام مع برامج املتطوعني .نكرر القول ب�أن قيود امل�ساحة
بعيد الطريقة النوعية الأكرث
ً
املتاحة لنا ال ت�سمح ب�إجراء مناق�شة متعمقة لهذه الأ�ساليب( .ملزيد من املناق�شة املتعمقة حول ا�ستخدام
درا�سات احلالة مع برامج املتطوعني ،انظر «�سافريت» .)2010 ،ومع ذلك ،يرى امل�ؤلف �أن الأ�ساليب
ن�سبيا من العمالء
النوعية هي الأكرث مالءمة عند تقييم برامج املتطوعني التي ت�ستهدف جمموعة �صغرية ً
الذين يكون الت�أثري املطلوب فيهم من الربنامج قليل من املمار�سة املركزة �أو املهارات و� /أو التغيريات
مزيدا من الوقت واملوارد الب�رشية لإجرائها ب�شكل �سليم،
ال�سلوكية� .إن �أ�ساليب التقييم النوعي تتطلب ً
جيدا ممن يقمون ب�إجراء املقابالت الفردية و� /أو
حيث ينبغي �أن يقوم على جمع البيانات �أفرا ٌد مدربون ً
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من جمموعات الرتكيز .تكون الأ�ساليب النوعية �أكرث فاعلية عندما تركز امل�ساءلة امل�ستهدفة املن�شودة على
امل�صلحة ال�شخ�صية /الب�رشية والت�أثريات العاطفية واحل�سية لربنامج املتطوعني على ه�ؤالء امل�ستهدفني من
الربنامج.
ومع ذلك ،عندما يتم تخطيط برامج املتطوعني للو�صول �إىل �أعداد كبرية من العمالء امل�ستهدفني
وال�سعي للت�أثري على معارفهم و� /أو مواقفهم ،ف�إنه من املحتمل �أن تكون الأ�ساليب الكمية �أكرث مالءمة
لتقييم �أثر برنامج املتطوعني ،ولكن ل�سوء احلظ ،يتم دعوة منظمات املتطوعني يف كثري من الأحيان يف
جمتمع اليوم الذي يطالب بزيادة امل�ساءلة للو�صول با�ستمرار �إىل �أعداد متزايدة من العمالء امل�ستهدفني
الذين يعانون من ركود املوارد �أو تناق�صها ومن ثم ،يطالبهم املجتمع بتحديد القيمة املادية لأثر الربنامج
على العمالء .تعترب الطرق الكمية �أ�سهل من حيث التحليل والتلخي�ص وهي الأف�ضل عندما تكون هناك
�أولوية مهمة لرتجمة �أثار الربنامج املقا�سة �إىل مبالغ مالية مطلوبة من قبل املمولني وامل�رشعني.
انت�شارا جلمع بيانات �أثر برنامج
وبالتايل ،ف�إن �أ�ساليب التقييم الكمية هي يف الغالب النهج الأكرث
ً
�شيوعا من
املتطوعني وتعترب ت�صميمات �إجراء امل�سح با�ستخدام اال�ستبيانات جلمع البيانات هي الأكرث
ً
حيث اال�ستخدام .يري «�سافريت» ( )Safrit, 2010ما يلي:
«عند ترجمة تقييم ت�أثري برنامج املتطوعني �إىل م�صطلحات يف الربنامج ،ف�إن �إجراء م�سح /درا�سة
ا�ستق�صائية لتقييم هذا الت�أثري يت�ضمن ما يلي :حتديد برنامج املتطوعني ذات الأهمية ،وحتديد جميع عمالء
الربنامج امل�شاركني فيه ،واختيار امل�شاركني للتقييم وو�ضع �أداة م�سح (ا�ستبيان) جلمع البيانات وجمع
البيانات وحتليلها للتو�صل �إىل ا�ستنتاجات حول ت�أثري الربنامج (».)pp. 336 - 337
عند ا�ستخدام الدرا�سات اال�ستق�صائية لتقييم �أثر برنامج املتطوعني ،ف�إن هناك اعتبارات مهمة البد
ملدير املتطوعني �أن ي�ضعها يف االعتبار عند اختيار امل�شاركني والقيا�س و�إجراءات جمع البيانات وحتليلها
(ديلمان� ،سمايث & كري�ستيان .)2008 :يعر�ض «�سافريت» ( )Safrit, 2010مناق�شة متعمقة عن
كل فكرة مل ت�سمح امل�ساحة املتاحة يف هذا الف�صل مبناق�شتها .ومع ذلك ،ف�إن انت�شار �أجهزة احلا�سوب
ال�شخ�صية اليوم وبرامج حتليل البيانات امل�صممة لغري الإح�صائيني ون�صو�ص «مناذج الدرا�سات
اال�ستق�صائية» والن�صو�ص املكتوبة وم�ؤ�س�سات اال�ستبيانات القائمة على االنرتنت التي ت�ساعدك على
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جدا ،جتعل الأمر �أ�سهل بكثري بالن�سبة ملدير املتطوعني الذي لديه
العمل بنف�سك مقابل �أ�سعار معقولة ً
فقط خلفية �أ�سا�سية عن مو�ضوع �أ�ساليب التقييم الكمية؛ لتخطيط وت�صميم و�إجراء تقييم كمي �صحيح
وموثوق لربنامج املتطوعني عرب الدرا�سات اال�ستق�صائية با�ستخدام ا�ستبيان يتم ملء بياناته باملقابالت
وجه ًا لوجه �أو بالربيد �أو عن الربيد الإلكرتوين �أو على �شبكة الإنرتنت جلمع بيانات الت�أثري من العمالء
امل�ستهدفني.
يجب على امل�ؤلف �أن ي�شري �إىل �أنه يف بع�ض احلاالت ،ال تكفي الأ�ساليب النوعية �أو الكمية
وحدها جلمع نوع البيانات الالزمة لتوثيق �أثر برامج املتطوعني الكبرية التي هي ذات �أهداف متعددة
قابلة للقيا�س والتي ت�ستهدف عمالء متنوعني يف الربنامج .يف مثل هذه احلاالت ،قد يقرر مدير
جنبا �إىل جنب مع بع�ض الأ�ساليب الكمية
املتطوعني �أنه من الأف�ضل ا�ستخدام بع�ض الأ�ساليب النوعية ً
�أو بالأحرى ا�ستخدام نهج الأ�ساليب املختلطة ( .)Creswell, 1994وي�شري «�سافريت» (Safrit,
� )2010إىل ما يلي:
�شيوعا من نهج الأ�ساليب املختلطة لتقييم ت�أثري برامج املتطوعني على «ت�صميم
«ي�شتمل النوع الأكرث
ً
من مرحلتني» ي�ستخدم فيه القائم على التقييم يف البداية �أ�ساليب نوعية يف املرحلة الأوىل لتحديد وو�صف
املو�ضوعات الرئي�سية التي ت�صف ت�أثري برنامج املتطوعني على العمالء ويليه ا�ستخدام الأ�ساليب الكمية
للتمكن من قيا�س ومقارنة قوة وانت�شار الت�أثريات بني العمالء (».)p. 340

السؤال الثالث :من يريد (أو يحتاج) أن يعرف عن ماهية نتائج التقييم ؟
عند الرد على ال�س�ؤال الثالث ،يجيب معظم مديري املتطوعني ب�رسعة .ومع ذلك�" ،أريد �أن يعرف
اجلميع كل �شيء عن جميع برامج املتطوعني لدينا"� .إن احلقيقة ال�صادمة هنا هي �أن خمتلف �أ�صحاب
امل�صلحة لديهم الرغبة (واحلاجة) ملعرفة اجلوانب املختلفة لأي تقييم لربنامج تطوعي ،حيث �أن بع�ض
�أ�صحاب امل�صلحة م�شغولون للغاية ولي�س لديهم �سوى القليل جداً من الوقت ملراجعة تقرير تقييم �أحد
برامج املتطوعني .على النقي�ض من ذلك ،لدى الآخرين اهتمام بالغ بالربنامج ،خا�صة �إذا كانوا قد
�ساهموا باملواد و� /أو املوارد ،وبالتايل يكون لديهم اهتمام �أكرب بالنتيجة النهائية .من ناحية �أخرى ،قد
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يكون املتطوعون �أنف�سهم �أقل اهتما ًما باجلوانب املالية للربنامج الذي يتطوعون فيه ،وقد يكونون �أكرث
اهتمام ًا ب�ش�أن االختالف الذي قد يكونون قد ت�سببوا يف ظهوره وحدوثه يف حياة العمالء الذين قدموا
اخلدمة لهم.
مل�ساعدة مديري املتطوعني على الإجابة على هذا ال�س�ؤال بطريقة مو�ضوعية وواقعية ،و�ضع
"�سافريت" ( )2010منظومة امل�ساءلة يف الربنامج (ال�شكل  .)2. 16ويتم يف تلك امل�صفوفة �رسد
�أنواع حمددة من �أ�صحاب امل�صلحة يف برنامج املتطوعني الداخليني واخلارجيني يف العمود املوجود
�أق�صى اليمني ويتم �رسد الأنواع القيا�سية لبيانات التقييم القائمة على النمذجة املنطقية (�أي :املدخالت
والأن�شطة واملخرجات والنتائج) يف اجلزء املوجود �أعلى امل�صفوفة .يرى امل�ؤلف ما يلي:
"ال�ستخدام امل�صفوفة ،ينبغي ب�سهولة على مدير املتطوعني الإجابة على ال�س�ؤال التايل بالن�سبة لكل
نوع من معلومات التقييم ولكل فئة من فيات �أ�صحاب امل�صلحة�" :إذا كان الوقت واملوارد حمدودة،
هل يرغب �صاحب امل�صلحة هذا حقًا يف معرفة هذا النوع من معلومات التقييم؟"� .إذا كانت الإجابة
"نعم" ،عندئذٍ يقوم مدير املتطوعني بو�ضع العالمة [ ]Xيف اخللية املخ�ص�صة لعدم التوافق بني �صاحب
امل�صلحة املحدد ومعلومات التقييم� .إذا كانت الإجابة "ال" ،يتم ترك اخللية فارغة� .إن الهدف من و�ضع
و�رصيحا يف الرد على ال�س�ؤال اخلا�ص بكل
منظومة م�ساءلة فعالة هو �أن يكون [مدير املتطوعني] نزي ًها
ً
جمموعة من �أ�صحاب امل�صلحة وكل نوع من معلومات التقييم� ،إذ ينبغي عليه �أن يدرك و�أن يتعرف
على التحيز املو�صوف �سابقًا ويديره؛ لأن جميع �أطراف الربنامج لديهم الرغبة يف معرفة كل �شيء عن
الربنامج�( .ص ".)342
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ال�شكل  :2-16منوذج متكامل ملنظومة م�ساءلة الربنامج يف برنامج متطوعني
يركز على تقليل ال�سمنة لدى املراهقني
نوع الربنامج التطوعي
�صاحب امل�صلحة

�إذا كان الوقت واملوارد حمدودة ،فهل يريد �صاحب امل�صلحة هذا حقًا معرفة
تفا�صيل الربنامج التطوعي؟
املدخالت

الأن�شطة

املخرجات

النواجت

�أ�صحاب امل�صلحة الداخليني
مدير املتطوعني

×

×

×

×

مدير الربنامج

×

×

×

×

املدير التنفيذي للم�ؤ�س�سة

×

×

جمل�س امل�ؤ�س�سة
املتطوعون للم�شاركة يف الربنامج
هل هناك �أ�صحاب م�صلحة �آخرون؟
(�أع�ضاء اللجنة اال�ست�شارية)
�أ�صحاب امل�صلحة اخلارجيني

×
×

×
×

×

عمالء الربنامج

×

×

ممولو الربنامج

×

×

املتعاونون يف الربنامج

×

قادة املجتمعات املحلية

×

القادة احلكوميون (مفو�ضو املقاطعات)
هل هناك �أ�صحاب م�صلحة �آخرون؟
(وزارة �صحة املقاطعة)
الإجمايل

4

امل�صدر� :آر .ديل �صافريت ،2009 ،كل احلقوق حمفوظة.
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مبجرد االنتهاء من و�ضع منظومة برنامج املتطوعني املحدد ،ينظر مدير املتطوعني ب�سهولة يف
�إجماليات املعلومات الواردة بالعمود لكل نوع حمتمل من بيانات التقييم .لذلك ،البد و�أن تلك
الأعمدة (�أي �أنواع البيانات) ذات البيانات الإجمالية مبثابة �أولويات ملدير املتطوعني للرتكيز عليها عند
تقييم الأثر ،وخا�صة عندما يكون الوقت واملوارد حمدودة .يعمل هذا النهج امل�ستهدف مل�ساءلة برنامج
املتطوعني ك�أداة مفيدة للغاية لي�س فقط يف حتديد اجلهة التي �سيتم �إبالغها بالت�أثريات يف نهاية الربنامج
أي�ضا هو �أداة مفيدة جداً يف حتديد ما ينبغي تقييمه ب�ش�أن برنامج املتطوعني
القائم على املتطوعني ،ولكن � ً
حتى قبل ال�رشوع فيه.

ترجمة التأثيرات إلى قيم نقدية
غالبا ما يواجه مديرو املتطوعني حتديًا يبدو
مبجرد حتديد وتقييم �أثر برنامج املتطوعني امل�ستهدفً ،
م�ستحيلاً لهم حتويل ت�أثريات برنامج املتطوعني املقا�سة �إىل قيم نقدية .نكرر مرة �أخرى :ميثل هذا التحدي
ماليا يتم مواجهته اليوم ب�شكل متكرر �أكرث من �أي وقت م�ضى وذلك نتيجة ال�ضغط املتزايد (�أو
واق ًعا ً
املطالب به) من جانب املمولني وامل�ؤ�س�سات احلكومية وامل�رشعني الآخرين .ومع ذلك� ،أ�صبح الأمر
�أ�سهل بكثري من خالل ما يلي:
( )1حتديد �أهداف قابلة للقيا�س يف برنامج املتطوعني منذ بدايته.
( )2ا�ستخدام النمذجة املنطقية.
(� )3إكمال منظومة م�ساءلة واقعية.
وكما الحظ "كي" ( ،)Key, 1994قد تكون هناك م�صادر حالية لفوائد يتم ح�صدها من برنامج
املتطوعني بخالف نتائج تقييم الأثر:
"هناك العديد من امل�صادر املحتملة للبيانات من �أجل حتليل فوائد الربنامج وهي:
 .1ال�سجالت والإح�صاءات احلالية التي حتتفظ بها الوكالة �أو اللجان الت�رشيعية �أو هيئات الرقابة التابعة
للوكالة.
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 .2ردود الفعل ال�صادرة من عمالء الربنامج ،حيث ميكن احل�صول عليها من خالل ا�ستبيان �أو من
جمموعات االهتمام والرتكيز.
 .3تقييمات املراقبني املدربني.
 .4خربة املنظمات احلكومية �أو املنظمات اخلا�صة �أو غري الربحية الأخرى.
 .5جمع البيانات اخلا�صة ".))P. 470
عالوة على ذلك ،ف�إن فكرة �إمكانية حتويل خمرجات ونتائج برنامج املتطوعني (الت�أثري) �إىل قيم
نقدية لي�ست جديدة ،حيث اقرتح "كارن" نظا ًما للقيام بذلك يف �أوائل العام  .1982وم�ؤخراً ،حدد
"�أندر�سون و "زميرمان" ِ( )Anderson & Zimmerman, 2003خم�س طرق ميكن ا�ستخدامها
لو�ضع تقدير لوقت املتطوعني بالدوالر:
 .1ا�ستخدام متو�سط الأجر جلميع العاملني يف املنطقة اجلغرافية التي يخدمها برنامج املتطوعني.
 .2ا�ستخدام الأجر الذي يتقا�ضاه املهني الذي يقوم بعمل مدفوع الأجر مقابل اخلدمة التي ي�ساهم
بها املتطوع.
 .3ا�ستخدام متو�سط القيمة القيا�سية بالدوالر ل�ساعة من وقت املتطوع ،والتي يتم ح�سابها ون�رشها
�سنويًا من جانب القطاع امل�ستقل (.)2010
 .4ا�ستخدام الأجر الكايف لإعالة العامل ،والذي حت�سبه احلكومة الفيدرالية للواليات املتحدة على �أنه
الأجر الالزم للفرد للحفاظ على م�ستوى معي�شي �أعلى من م�ستوى الفقر احلايل.
 .5ا�ستخدام احلد الأدنى للأجور املحلية �أو احلكومية التي يجب على �صاحب العمل �أدائها للموظف
على النحو الذي ميليه القانون.
يو�ضح ال�شكل  3 - 16كيف يقوم مدير املتطوعني لربنامج احلد من ال�سمنة يف �سن املراهقة القائم
على املتطوعني بح�ساب املبالغ املقدرة بالدوالر ملكونات النموذج املنطقي للربنامج.
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ال�شكل � :3-16أمثلة على حتويل القيا�سات يف برنامج متطوعني يركز على
تقليل ال�سمنة لدى املراهقني �إىل مبالغ بالدوالر
املدخالت

 350دوالر �أمريكي
(يف مناهج التغذية
امل�شرتاة)

الأن�شطة

املخرجات

 1800دوالر �أمريكي
(راتب مدير املتطوعني
املخ�ص�ص للربنامج؛ 3
�أ�سابيع عمل = 120
�ساعة لتخطيط وتنفيذ
الربنامج ،مبعدل راتب
يبلغ  15.00دوالر
�أمريكي يف ال�ساعة)

 2,320.50دوالر
 750دوالر �أمريكي
�أمريكي (�ساهم 21
(ا�ستخدام من�ش�أة
متطوعا بالغًا ،يف
ً
 414دوالر �أمريكي
املع�سكر ال�صيفي؛
املع�سكر ال�صيفي الفعلي
(امتيازات عمل ملدير
مدفوعات عينية)
ب�إجمايل � 357ساعة،
املتطوعني حت�سب بن�سبة
مبعدل �أجر يبلغ 6.50
 3,600دوالر �أمريكي  % 23من الراتب.
دوالر �أمريكي يف
(�إجمايل تكاليف
ال�ساعة ،كحد �أدنى).
م�ستلزمات املع�سكر
 1,170دوالر �أمريكي
ال�صيفي ووجبات
(مقابل وقت �أع�ضاء
الطعام والوجبات
اللجنة اال�ست�شارية
اخلفيفة واملعدات وما
للربنامج ،لعقد ثالث
�إىل ذلك)
اجتماعات ميتد كل
اجتماع ملدة �ساعتني،
يح�رض كل اجتماع 10
�أع�ضاء،
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زادت معرفة ( % 84ن = )30
من املراهقني امل�شاركني بالتغذية
ال�سليمة و�أهمية ممار�سة الريا�ضة مع
أي�ضا
اتباع النظام الغذائي ،وجرى � ً
تقييمهم با�ستخدام ا�ستطالع الر�أي
قبل الفح�ص وا�ستطالع الر�أي بعد
الفح�ص.
�أظهر ( % 75ن =  )27من
املراهقني امل�شاركني مهارات
جديدة يف �إعداد وجبات خفيفة
�صحية ووجبات الطعام ،وجرى
أي�ضا تقييمهم عن طريق متابعة
� ً
املتطوعني يف الربنامج لهم ب�شكل
مبا�رش و�إجراء ا�ستطالع الر�أي بعد
الفح�ص.
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املدخالت

الأن�شطة

املخرجات

النواجت

مبعدل �أجر يبلغ 6.50
دوالر �أمريكي يف ال�ساعة،
كحد �أدنى(.)1
 4,095دوالر �أمريكي
(تكلفة وقت تدريب
املتطوعني ،مقابل
 3دورات تدريبية
 266.50دوالر
للمتطوعني ،ت�ستمر
�أمريكي (تطوع ثمانية
كل منها ملدة �ساعتني،
يتطلع ( % 54ن = )19
من �أع�ضاء اللجنة
وت�ضم كل منها 21
من املراهقني امل�شاركني
اال�ست�شارية للربنامج
متطوع ًا ،مبعدل �أجر يبلغ
�إىل تناول املزيد من الوجبات
ب�إجمايل � 31ساعة
 6.50دوالر �أمريكي يف
يوميا
لتدري�س مو�ضوعات
ال�ساعة ،كحد �أدنى).
املغذية وممار�سة الريا�ضة ً
على النحو هو مو�ضح
 1,404دوالر �أمريكي الربنامج �أثناء املع�سكر
ا�ستطالع الر�أي بعد الفح�ص.
(تكلفة نقل امل�شاركني ال�صيفي ،مبعدل �أجر يبلغ
من �آباء املراهقني الذين  6.50دوالر �أمريكي يف
ال�ساعة ،كحد �أدنى).
يعانون من ال�سمنة
امل�شاركني يف الربنامج �إىل
املع�سكر ال�صيفي؛ بواقع
يوميا ملدة ثالث
�ساعتني ً
�أيام لعدد � 36شخ�ص ًا من
الآباء ،ومبعدل �أجر يبلغ
 6.50دوالر �أمريكي يف
ال�ساعة ،كحد �أدنى).
�إجمايل فائدة الربنامج املتوقعة
�إجمايل تكلفة الربنامج املتوقعة

 -1مالحظة :ي�ستخدم الكاتب هذا املعدل البالغ  6.5دوالر يف ال�ساعة لأغرا�ض التو�ضيح فقط .ولكن ارتفع احلد الأدنى للأجور الفيدرايل
الر�سمي يف الواليات املتحدة لي�صبح  7.25دوالر يف ال�ساعة اعتبا ًرا من  24يوليو .2009
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4,700
دوالر �أمريكي

8,883
دوالر �أمريكي

2,587
دوالر �أمريكي

نتيجة لهذا الربنامج� ،إذا كان يتعني
على  10%فقط من املراهقني الذين
يعانون من ال�سمنة الذين �أظهروا
مهارات جديدة يف �إعداد وجبات
خفيفة ووجبات طعام �صحية (ن =
� )3أن يزوروا الطبيب مرة واحدة
�سنويًا على مدار ال�سنوات اخلم�س
املقبلة ،مبتو�سط تكلفة يبلغ 120
دوالر �أمريكي لكل زيارة للطبيب،
ف�سيكون الربنامج �أدى لتوفري
 1,800دوالر �أمريكي على الأقل
من التكاليف الطبية.
نتيجة لهذا الربنامج� ،إذا مل ي�صب
 10%فقط من املراهقني الذين
يتطلعون �إىل تناول املزيد من
الوجبات املغذية وممار�سة الريا�ضة
ب�شكل دوري (ن =  )2بداء
ال�سكري من النوع الثاين ،مبتو�سط
تكلفة يقدر مببلغ  2.5مليون دوالر
�أمريكي يتحملها املجتمع عن
كل منهما ح�سب تقديرات �إدارة
اخلدمات ال�صحية يف الوالية،
ف�سيكون الربنامج �أدى لتوفري 5
مليون دوالر �أمريكي.

 5,002,587دوالر �أمريكي

 13,583دوالر �أمريكي

متو�سط الت�سوية النقدية املتوقع 8,602 :دوالر �أمريكي
املعدل الفائدة �إىل التكلفة املتوقع =  / 368:1العائد على اال�ستثمار املتوقع = 3,673%
امل�صدر� :آر .ديل �سافريت )Safrit, 2009( ،2009 ،كل احلقوق حمفوظة.
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مقارنة التكاليف والفوائد في برامج المتطوعين
مبجرد حتويل مدخالت الربنامج والأن�شطة واملخرجات والنتائج (الت�أثريات) اخلا�صة بالربنامج �إىل
مبالغ بالدوالر ،قد ي�أخذ مدير املتطوعني تقييم �أثر الربنامج �إىل م�ستوى نهائي و�أعلى من جمرد امل�ساءلة،
وذلك عن افرتا�ض واحدة �أو �أكرث من ثالثة �إح�صاءات قوية من جمال االقت�صاديات التطبيقية :حتليل توفري
التكلفة ،حتليل تكلفة الفوائد و� /أو العائد من اال�ستثمار.
حتليل توفري التكلفة هو القيمة املقدرة بالدوالر لأي تكاليف حمتمل انفاقها يف برنامج املتطوعني
والتي مل يكن مطلو ًبا �إنفاقها ب�سبب م�شاركة املتطوعني يف الربنامج .يف مثال برنامج ال�سمنة لدى
املراهقني (ال�شكل  ،)3 - 16وفر املتطوعون للربنامج وللمنظمة الراعية ما يقدر بنحو  8,602دوالر.
�أما حتليل تكلفة الفائدة ،فهو ن�سبة �صايف فوائد برنامج املتطوعني املقدرة واملح�سوبة �إىل ن�سبة التكاليف
الإجمالية لتنفيذ الربنامج («كي» (« ،)Key, 1994موور» (« ،)Moore, 1978رويز و�آخرين»
( .)Royse et al., 2010وي�شري حتليل تكلفة فوائد الربنامج باملثال رقم ( 1املثبتة بن�سبة � )1 :1إىل
�أن قيمة فوائد برنامج املتطوعني ت�ساوي قيمة �إجمايل تكاليف الربنامج ،بينما ي�شري حتليل تكلفة الفوائد
باملثال رقم ( 2املثبتة بن�سبة � )1 :2إىل �أنه لكل  1.00دوالر يتم �إنفاقه يف تكاليف الربنامج ،تتحقق فوائد
بقيمة  2.00دوالر يف الربنامج .بالن�سبة لربنامج ال�سمنة لدى املراهقني ،قُدرت التكاليف الإجمالية
مببلغ  13,583دوالر ومت تقدير �إجمايل فوائد الربنامج مببلغ  5,002,587دوالر ،مما �أدى �إىل حتقيق
ن�سبة مذهلة لتحليل تكاليف الفائدة بن�سبة قدرها 1 :368؛ مبا يعني �أنه مقابل كل دوالر �أمريكي يتم
أمريكيا يف الربنامج.
دوالرا �
�إنفاقه على برنامج ال�سمنة ،تنتج فوائد مبا يقدر مببلغ 368
ً
ً
�أما عائد اال�ستثمار من الربنامج ،فهو �إح�صائية امل�ساءلة النهائية عن الت�أثري والتي قد يح�سبها مدير
متطوعني يف برنامج املتطوعني .يرى «كي» (� )Key, 1994أن العائد على اال�ستثمار «هو معدل التخفي�ض
الذي يجعل القيمة احلالية مل�رشوع [املتطوعني] ت�ساوي �صفر» (� .)p. 461إن عائد اال�ستثمار هو الن�سبة
املئوية الناجتة عن طرح �إجمايل تكاليف الربنامج من �إجمايل فوائده وق�سمة هذا الرقم على �إجمايل التكاليف
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و�رضب هذا الرقم يف J. J. Phillips, 2003: P. P. Phillips, 2002: P. P. Phillips &( 100
 .)J. J. Phillips, 2005وبالتايل جند يف مثال برنامج ال�سمنة �أن العائد من اال�ستثمار يبلغ 4,989,004
مطروحا منه �إجمايل تكاليف بقيمة  13،583دوالر)
دوالر (�أي �إجمايل فوائد بقيمة  5,002,587دوالر
ً
مق�سو ًما على �إجمايل التكاليف البالغة  13,583دوالر وم�رضو ًبا يف النهاية يف  ،100حيث تكون النتيجة
النهائية لتلك املعطيات  .3،673%وبالتايل ،يت�ضح �أن مقابل كل دوالر واحد يتم ا�ستثماره يف الربنامج
الذي يقدمه املتطوعون ينتج عنه �صايف نقدي بقيمة  3,673دوالر مبا يفيد املجتمع ككل.

السؤال الرابع :كيف يمكنني إبالغ نتائج التقييم؟
قد يبدو �أن هذا ال�س�ؤال الرابع والأخري هو الأ�سهل يف �إجابته ،ولكن الإجابة عنه ال زالت تتطلب
درا�سة مت�أنية من قبل مدير املتطوعني .بالعودة �إىل مناق�شة منظومة امل�ساءلة بالربنامج ،قد يطلب �أ�صحاب
جدا من تقارير نتائج التقييم وللأ�سف ،قد ال
أنواعا حمددة ً
امل�صلحة املحددون يف برنامج املتطوعني � ً
يتنا�سب نوع واحد من التقارير مع جميع �أ�صحاب امل�صلحة ه�ؤالء! قد يرغب البع�ض يف تقرير نهائي
دقيق و�شامل ي�صف برنامج املتطوعني بالتف�صيل ويقي�س جميع �أثار الربنامج ،يف حني قد يرغب الآخرون
بب�ساطة يف ر�ؤية ملخ�ص تنفيذي لأثر الربنامج الرئي�سي املرتبط مبا�رشة مب�شاركتهم يف الربنامج .ا�ستنتج
"هندريك�س" ( )Hendricks, 1994ما يلي:
"�إذا �سقطت �شجرة يف غابة ومل ي�سمعها �أحد ،هل ت�صدر �صوتًا؟ �إذا قُدم تقرير التقييم على
مكتب �شخ�ص ما ومل يقر�أه �أحد ،هل يت�سبب يف بلبلة؟ ال �شيء يحدث على الإطالق .ومع ذلك ،ف�إننا
كثريا على املجلدات الطويلة املليئة بامل�صطلحات /املفردات
نحن القائمون على التقييم ال زلنا نعتمد ً
"للإبالغ" عن نتائج تقييمنا (".)p. 549
وحدد "�سافريت" ( )Safrit, 2010ثالثة جوانب مهمة فيما يتعلق مبهمة امل�ساءلة وهي ترتبط
مبا�رشة بال�س�ؤال الرابع ،والبد و�أن ي�ضعها مدير املتطوعني فيها عند اتخاذ القرار ب�ش�أن كيفية نقل نتائج
تقييم �أثر برنامج املتطوعني لأ�صحاب امل�صلحة امل�ستهدفني� .أو ًال :ينبغي على مدير املتطوعني حتديد من
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ثانيا :ينبغي على مدير
�سيتلقى نتائج تقييم �أثر الربنامج .هذه النقطة مت تناولها بالطبع يف ال�س�ؤال الثالثً .
املتطوعني حتديد الر�سالة التي �سيتم نقلها للمتلقي .مرة �أخرى ،مت حتديد تلك الر�سالة يف �إجابة ال�س�ؤال
حتديدا يف منظومة امل�ساءلة املتكاملة يف الربنامج.
الأول .وقد مت حتديد كال اجلانبني ب�شكل �أكرث
ً
�أما اجلانب الثالث من امل�ساءلة ،ف�إنه على مدير املتطوعني حتديد ال�صيغة املحددة لتقرير �أثر التقييم
وحتديد الو�سيلة التي �سيتم ا�ستخدامها لنقل التقرير .يعترب التقرير النهائي اخلطي هو ال�صيغة والو�سيلة
�شيوعا يف اال�ستخدام لنقل نتائج تقييم �أثر برنامج املتطوعني لأغرا�ض امل�ساءلة .ت�شمل املكونات
الأكرث
ً
النموذجية لهذا التقرير النهائي مقدمة عن برنامج املتطوعني وو�صفًا للأ�ساليب امل�ستخدمة لتقييم �أثر
الربنامج ونتائج التقييم ومناق�شة �شاملة لأثر النتائج على العمالء امل�ستهدفني واملنظمة الراعية واملجتمع
الأكرب (.)Royse et al., 2010
ومع ذلك ،ف�إن �أ�شكال التقارير املكتوبة الأخرى قد تخدم ب�شكل �أف�ضل بع�ض �أ�صحاب امل�صلحة
امل�ستهدفني� .أما امللخ�صات التنفيذية ،فهي عبارة عن كتابات م�رشوحة ق�صرية (تتكون من �صفحتني حتى
� 4صفحات) وت�شمل :املعلومات الواردة يف التقرير النهائي ال�شامل ،حيث ت�سلط ال�ضوء فقط على �أهم
جوانب برنامج املتطوعني ونتائج تقييمه ذات الأهمية اخلا�صة للجمهور امل�ستهدف من امللخ�ص التنفيذي.
�أما التقارير الأكرث �إيجا ًزا ،فهي بيانات عن الت�أثري �أو �أوراق عن وقائع تعر�ض بيانات ونتائج تقييم الأثر
أخريا
يف �شكل جداول �أو �أ�شكال مرئية ،مثل ال�شكل  3 - 16اخلا�ص بربنامج ال�سمنة لدى املراهقني .و� ً
ومع وجود عامل الو�سائط املتعددة اليوم الذي يعمل على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع ،ينبغي �أن يغتنم
مدير املتطوعني فر�ص نقل نتائج تقييم �أثر برنامج املتطوعني يف �أي فئة من فئات الأ�شكال املكتوبة واملرئية
التي ميكن ن�رشها على موقع املنظمة على االنرتنت �أو بثها على الإنرتنت .ومهما كان �شكل التقرير ،ف�إن
تو�صيات "باتون"( )Patton, 2008, p. 509جلعل تقرير م�ساءلة التقييم يركز على امل�ستخدم و�سهل
اال�ستخدام قدر الإمكان البد من �إدراكها بعناية من جانب مدير املتطوعني:
" .1عليك نقل التقرير عن عمد:
حيث ينبغي عليك التعرف على الغر�ض من التقرير والوفاء لهذا الغر�ض ".
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" .2عليك املحافظة على تركيزك على امل�ستخدم:
�أن يركز التقرير على �أولويات امل�ستخدمني الأ�سا�سيني من امل�ستهدفني".
مت تناول هاتني التو�صيتني (التو�صيات رقم  1ورقم � 2أعاله) �سابقًا يف هذا الف�صل ولكنهما ت�ؤكدان على �أهمية
ما يلي بالن�سبة ملدير املتطوعني:
حتديد �أ�صحاب امل�صلحة امل�ستهدفني من تقييم برنامج املتطوعني.
حتديد �أي جانب من جوانب النموذج املنطقي الذي �سريغب كل نوع من �أ�صحاب امل�صلحة يف
معرفته على وجه التحديد.
جتميع البيانات املنا�سبة لدعم هذا اجلانب.
نقل النتائج بال�شكل الذي تريده جمموعة �أ�صحاب امل�صلحة.
" .3تنظيم وعر�ض النتائج لت�سهيل الفهم والتف�سري".
ت�شري هذه التو�صية �إىل املناق�شة ال�سابقة حلاجة مدير املتطوعني لتف�صيل التقرير الفعلي بال�صيغة التي تف�ضلها
كل جمموعة حمددة من �أ�صحاب امل�صلحة .نكرر القول مرة �أخرى ،ال ينا�سب منط تقرير واحد (و�صيغة
واحدة للتقرير) جميع �أ�صحاب امل�صلحة ،حيث يف�ضل معظم �أ�صحاب امل�صلحة التقرير املكتوب ،لكن
أي�ضا.
التطورات التكنولوجية احلالية جتعل خيارات الو�سائط املتعددة متاحة ب�سهولة � ً
" .4جتنب مفاج�أة �أ�صحاب امل�صلحة الأ�سا�سيني".
ال �أحد يحب املفاج�أة ،ولكن املفاج�أة الإيجابية بالطبع مقبولة ب�سهولة �أكرث من املفاج�أة ال�سلبية .عليك
�أن تبد أ� تقرير امل�ساءلة يف �أي برنامج متطوعني ب�أكرث نتائج تقييم الأثر ذات الإيجابية والأهمية ،ثم
تناول "جماالت التح�سني" �أو "نتائج بع�ض املخاوف" .ومع ذلك ،يتحمل مدير املتطوعني ب�صفته القائم
على التقييم م�س�ؤولية �أخالقية لنقل جميع نتائج التقييم املنا�سبة وعدم ا�ستبعاد �أي نتائج قد يكون مدير
املتطوعني �أو م�س�ؤول الربنامج غري مرتاح لها.
" .5جتهيز امل�ستخدمني للتفاعل مع النتائج ال�سلبية والتعلم منها".
�إذا لزم الأمر يف ظل وجود نتائج �سلبية ،عليك عر�ض تلك النتائج ال�سلبية ب�شكل فردي على �أ�صحاب
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امل�صلحة الرئي�سيني ،و�أن تطلب رد فعلهم و� /أو ر�ؤاهم و� /أو وجهة نظرهم حيالها ،وذلك قبل �أن
تفاجئهم يف جمموعة كبرية �أو جل�سة �أو اجتماع ر�سمي .بعد ذلك ،تقوم بدمج هذه املدخالت يف
الن�سخة النهائية من تقرير تقييم الأثر.
" .6التمييز بني الن�رش واال�ستخدام".
تعد م�شاركة نتائج تقييم �أثر برنامج املتطوعني مع �أ�صحاب امل�صلحة الرئي�سيني عام ً
حا�سما يف
ال
ً
امل�س�ؤولية عن م�ساءلة مدير املتطوعني .ومع ذلك ،ينبغي �أن يكون الهدف هو نقل �أ�صحاب امل�صلحة �إىل
ما هو �أبعد من جمرد مناق�شة ما حدث ب�شكل جيد وما حدث ب�شكل خاطئ ،حيث تنقلهم �إىل م�ستوى
�أعلى من املناق�شة وهو م�ستوى يركز على نتائج تقييم الأثر على تعزيز برنامج املتطوعني بطرق وجماالت
تخدم العمالء ب�شكل �أف�ضل ،حيث مت ت�صميم الربنامج ال�ستهدافهم ،مبا يحقق ب�شكل مهمة املنظمة
والغر�ض منها ب�شكل �أف�ضل.

الجزء الرابع

( )www.wiley.com/go/volhandbookممارسة تطبيقية لإلدارة

هذا اجلزء عبارة عن ممار�سات تطبيقية موجودة يف ال�صفحة االلكرتونية للكتاب وغري موجودة يف الن�سخة
الورقية للكتاب ،لذا مت و�ضع رابط ال�صفحات ملن يرغب يف احل�صول عليها “ املرتجم”.
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عن المحرر
التحق «تري�سي دانيال كونورز» ( )Tracy Daniel Connorsبجامعة جاك�سونفيل وجامعة فلوريدا
(بكالوريو�س) وجامعة «ماريالند» وجامعة «بوي « وجامعة «رود �آيالند» (والية ما�سات�شو�ست�ش) .وكان
وقت �إعداد هذا الكتاب �أحد طالب الدرا�سات العليا يف جامعة «كابيال» ي�ستكمل متطلبات احل�صول على
درجة الدكتوراه يف اخلدمات الإن�سانية مع تخ�ص�ص يف �إدارة الوكاالت غري الربحية ( ،)2012وع�ضو ًا
يف هيئة التدري�س يف القيادة يف جامعة «هاند�سون»
امتدت خدمته يف البحرية الأمريكية �إىل ( )32عا ًما من اخلدمة الن�شطة وغري الن�شطة ك�ضابط حرب
واخت�صا�صي يف ال�ش�ؤون العامة ،وم�سئول عن العديد من �ساريات الأعالم الرئي�سية ،وعدة جوالت عمل
على طاقم �سكرتري البحرية ورئي�س العمليات البحرية .ت�شمل م�سريته املهنية منا�صب �إدارية عليا يف
كل من م�ؤ�س�سات القطاعني اخلا�ص والعام ،مبا يف ذلك من�صب رئي�س املوظفني لع�ضو كبري يف الكونغر�س
ومدير خدمات التعلم عرب الأقمار ال�صناعية لغرفة التجارة الأمريكية يف وا�شنطن.
�أطلقت جامعة جاك�سونفيل م�ؤخر ًا على «كونورز» لقب «دولفني متميز» ،اعرتا ًفا منها بـ «الت�أثري
الهائل» الذي �أحدثه ه�ؤالء اخلريجون على جمتمعنا و�أمتنا «(�إعالن من قبل عمدة جاك�سونفيل
جون بيتون 2 ،فرباير  )2010لأكرث من  30عا ًما ،حافظ «كونورز» على �سجل ن�شر غري م�سبوق يف
جمال الإدارة غري الهادفة للربح ،وهو جمال �ساعد يف تطويره وتعريفه من خالل م�ؤلفه املتميز «
دليل املنظمات غري الربحية» ( .)McGraw-Hill، 1980وقد قام الإ�صداران الأول والثاين من
دليل املنظمات غري الربحية بتجميع املعلومات الإدارية الأ�سا�سية التي يحتاجها قادة املنظمات غري
الربحية يف جملد واحد.
كان دليل �إدارة املنظمات غري الربحية� :سيا�سات و�إجراءات الت�شغيل (John Wiley & Sons،
� ،)1993أول دليل رئي�سي يف هذا املجال لدمج مبادئ اجلودة والتح�سني امل�ستمر و�أف�ضل املمار�سات
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للمنظمات غري الربحية .طبعت الطبعة الثانية من الدليل غري الربحي :الإدارة (& John Wiley
 )Sons، 1997معايري اجلودة الوطنية للمنظمات غري الربحية ،مما �أدى �إىل �إن�شاء و�سائل للمنظمات
غري الربحية لقيا�س الأداء مقابل املعايري الوطنية .قدمت الطبعة الثانية معادلة التميز للمنظمات
التي جتدد نف�سها بنف�سها � -أول مقيا�س من نوعه للخدمة العامة ،واملنظمات غري الهادفة للربح .الطبعة
الثالثة من الدليل غري الربحي :الإدارة ( )John Wiley & Sons، 2003حددت القيم املوجهة
للتغيري ملنظمة التجديد الذاتي ( ،)SROالقادرة على حتقيق التميز واحلفاظ عليه من خالل فهم
وا�ستغالل العالقة الديناميكية واملرتابطة بني الفعالية والكفاءة والبيئة التنظيمية .قامت الطبعة
الثالثة بتكييف معايري جائزة  Malcolm Baldrigeللجودة الوطنية لـ  ،SROمما يوفر �إر�شادات
ميكن للمنظمات غري الربحية من خاللها قيا�س الأداء (التميز) مقابل املعايري الوطنية.
كانت طبعة «وايلي» لعام  1995من دليل �إدارة املتطوعني �أول دليل �إداري يف جمال �إدارة موارد
املتطوعني .وميثل هذا الإ�صدار الثاين ،وهو ثامن كتيب رئي�سي للإدارة غري الربحية لـ «كونورز» ،ت�صمي ًما
�أكرث �شمو ًال يت�ضمن منوذج العمل الكامل لإدارة املوارد التطوعية .ومنذ ن�رشرThe Nonprofit O r
 ganization Handbookيف عام  1980حتى الوقت احلا�ضر ،كانت كتيبات الإدارة الأكرب
والأكرث �شمو ًال املطبوعة للمنظمات غري الربحية هي تلك التي �أعدها .وهو �أي�ض ًا م�ؤلف لتاريخني
ع�سكريني للحرب الكورية.
قام «كونورز» بت�صميم وتعليم �إدارة املنظمات غري الربحية يف التعليم العايل لأكرث من  30عا ًما؛ ويف
الآونة الأخرية ،قام بت�صميم وتدري�س دورة الدرا�سات العليا  /اجلامعية � -إدارة املتطوعني للمنظمات
غري الربحية  -يف جامعة فلوريدا.
وميثل مقال «التطوير املهني اال�سرتاتيجي ملدراء املوارد املتطوعني» �أحدث مقال له يف املجالت املهنية،
وكان قد ن�شر يف �أبريل 2010يف «املجلة الدولية للإدارة التطوعية» (International Journal
)of Volunteer Administration, 27, 1, April, 2010
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المشاركون في تأليف الكتاب
كيمبرلي ألين ( ،)Kimberly Allenدكتوراه ،جامعة والية كارولينا الشمالية
الدكتورة «�ألني» (� )Allenأ�ستاذ م�ساعد و�أخ�صائية �إر�شاد يف جامعة والية كارولينا ال�شمالية ،حيث
تدر�س �ست مقررات يف تنمية الأطفال وال�شباب والأ�سرة ،وتتوىل القيادة يف العديد من برامج الإر�شاد
ال�شبابي والأ�سري على م�ستوى الوالية .وتتمتع الدكتورة «�ألني» بخربة تزيد عن  12عام ًا يف العمل مع
ال�شباب و�أ�سرهم كمعلمة يف مرحلة الطفولة املبكرة ومعاجلة للزواج والأ�سرة ومعلمة �أولياء الأمور
وم�س�ؤولة وع�ضو هيئة تدري�س .وخالل فرتة عملها ،قادت الدكتورة «�ألني» العديد من امل�شاريع البحثية
التي ركزت على تطوير املناهج والربامج للجماهري املحرومة ،وقدمت حما�ضرات مدعوة حول مو�ضوعات
الن�شاط اجلن�سي للمراهقني ،وتربية الأبوة والأمومة من �أجل جناح املدر�سة وتعليم العالقات يف
امل�ؤمترات الوطنية عرب املقاطعة .وتعمل الدكتورة «�ألني» يف املجل�س التنفيذي ملجل�س اجلنوب ال�شرقي
للعالقات الأ�سرية وتوفر القيادة مل�شروع تعليم العالقات ال�صحية والزواج .ويركز عمل د�« .ألني»
الإر�شادي يف جامعة والية كارولينا ال�شمالية على تنمية الأطفال وال�شباب ،و�صحة املراهقني ،والأبوة
والأمومة ،وتعليم العالقات.

إرين إل بارنهارت ( ،)Erin L. Barnhartطالبة دكتوراه ،اإليثار الفعال
قامت ال�سيدة «بارنهارت» ( )Barnhartبتطوير وتقدمي �أدوات م�شاركة فعالة وتدريب وموارد
للمتطوعني ومديري املوارد املتطوعني واملنظمات يف جميع �أنحاء العامل ،وهي املدير ال�سابق ملبادرات
التطوع ملوقع  ،Idealist.orgوتعمل حالي ًا مدير ًا م�ؤ�س�س ًا ل�شركة «الإيثار الفعال» ،واملدير الإداري
لتحالف ( Building Bridgesاحتاد من الأفراد واملنظمات يعملون ب�شكل تعاوين لتعزيز وت�سهيل
التطوع الدويل) .كما �أنها تعمل كرئي�سة ل�شبكة املنظمات الوطنية التطوعية ( )NOVNويف هيئة
حترير املجلة الدولية لإدارة املتطوعني ( ،)IJOVAوجمل�س �إدارة التطوع الإيجابي ،وجلنة �أوريغون
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للعمل التطوعي .ال�سيدة «بارنهارت» هي �أي�ض ًا �أ�ستاذ م�ساعد يف كل من جامعة �أوريغون وجامعة والية
بورتالند .وهي خريجة «فيلق املجتمع املدين الوطني» ( ،)AmeriCorps NCCCوحا�صلة على
ماج�ستري الإدارة العامة ( )MPAو�شهادة الدرا�سات العليا يف الإدارة غري الهادفة للربح .وهي �أي�ض ًا
طالبة دكتوراه يف جامعة والية بورتالند حيث تكمل �أطروحتها حول امل�شاركة التطوعية الدولية.

دينيس سيفيك بورتري ()Denise Sevick Bortree
دكتوراه ،جامعة والية بنسلفانيا.
الدكتورة «بورتري» ( )Bortreeهي باحثة مبركز «�آرثر بيج» للنزاهة يف االت�صال العام يف جامعة
والية بن�سلفانيا ،حيث تد ّر�س العالقات العامة يف كلية االت�صاالت .وت�شمل اهتماماتها البحثية
االت�صاالت غري الربحية ،والعمل التطوعي ،والتوا�صل البيئي.

جيفري ل .برودني ( ،)Jeffrey L. Brudneyدكتوراه ،جامعة والية كليفالند
الدكتور «برودين» ( )Brudneyهو رئي�س �ألربت �أ .ليفني للدرا�سات احل�ضرية واخلدمة العامة يف
كلية «ماك�سني غودمان ليفني» لل�ش�ؤون احل�ضرية بجامعة والية كليفالند .ن�شر د« .برودين» على نطاق
وا�سع يف جماالت الإدارة العامة ،والقطاع غري الربحي ،والعمل التطوعي .وهو م�ؤلف كتاب «تعزيز
برامج املتطوعني يف القطاع العام :التخطيط ،واملبادرة ،و�إدارة الأن�شطة التطوعية» (Jossey-Bass،
 ،)1990والذي ح�صل على جائزة «جون جرينزباخ» ( )John Grenzebachلأبحاثه املتميزة يف
العمل اخلريي من �أجل التعليم .وهو م�ؤلف م�شارك لكتاب «الإح�صاءات التطبيقية للإدارة العامة
وغري الربحية» ( ،)Thompson-Wadsworth, 2011وهو الآن يف ن�سخته الثامنة ،والذي
مت ا�ستخدامه للتدري�س يف �أكرث من  120كلية وجامعة .قام بتحرير كتاب «املجاالت النا�شئة للعمل
التطوعي» ،والذي مت توزيعه على جميع �أع�ضاء جمعية الأبحاث حول املنظمات غري الربحية والعمل
التطوعي (.)ARNOVA
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ح�صل الدكتور «برودين» على العديد من اجلوائز من جمعيات بحثية كربى يف �إدارة الأعمال والإدارة
العامة والإدارة غري الربحية واملتطوعني والعلوم ال�سيا�سية للتوجيه واخلدمة واملنح الدرا�سية.
وي�صفه املعهد احل�ضري ب�أنه «خبري الأبحاث الأول يف برامج �إدارة املتطوعني ومراكز التطوع املجتمعي
يف الواليات املتحدة ».ويف عام  ،2004ح�صل الدكتور «برودين» على جائزة خدمة الأع�ضاء املتميزة
( )Harriet Naylorمن جمعية الإدارة التطوعية مل�ساهمته البارزة يف اجلمعية من خالل املنا�صرة
و� /أو البحث والن�شر و� /أو تطوير الربامج و�إدارتها .وقد عمل م�ست�شا ًرا مل�ؤ�س�سة Points of Light
 Foundationوم�ؤ�س�سة اخلدمة الوطنية واملجتمعية ومنظمات �أخرى .كان الدكتور «برودين»
واحدً ا من اثنني من الباحثني الرئي�سيني يف �أول درا�سة متثيلية على امل�ستوى الوطني �أجريت على
الإطالق حول حالة وممار�سات و�آفاق �إدارة املتطوعني يف الواليات املتحدة ،والتي توجت بتقرير «قدرة
�إدارة املتطوعني يف اجلمعيات اخلريية والتجمعات الأمريكية (.») Urban Institute
جيني بيرنز ( ،)Ginny Burnsاإلدارة التطوعية المعتمدة (،)CVA
بيج بيند هوسبيس ،تاالهاسي ،فلوريدا
«جيني برينز» ( )Ginny Burnsهي مديرة ق�سم املتطوعني يف «بيج بيند هو�سبي�س» (Big Bend
 )Hospiceيف تاالها�سي بوالية فلوريدا ،حيث عملت مع متطوعني لأكرث من � 10سنوات .وت�شرف
« برينز « مع فريق من خم�سة من�سقني متطوعني �آخرين ت�شرف على خدمة  500متطوع من متطوعي
امل�سنني يف منطقة من ثماين مقاطعات .ويف عام  2006ح�صلت على �شهادة االعتماد يف الإدارة التطوعية
( )CVAوح�صلت على لقب مدير املتطوعني لهذا العام يف «تاالها�سي» .عملت « برينز « كمقدمة ل�سل�سلة
تدريب �إدارة املتطوعني ،وهي دورة مدتها �ستة �أ�سابيع يف «تاالها�سي» .ومنذ عام  .2006كانت «برينز»
ع�ضو ًا يف»بيج بيند» « »Big Bendومديري جمعية املتطوعني ( )DOVAمنذ عام  ،1996وعملت
�سكرترية يف املجل�س التنفيذي لعام  ،2007وت�شغل حالي ًا من�صب الرئي�س امل�شارك.
ديبرا سي بوروز ( ،)Debra C. Burrowsدكتوراه ،جامعة والية بنسلفانيا
الدكتورة «بوروز» ( )Burrowsم�س�ؤولة عن ت�صميم وتطوير وتنفيذ جامعة والية بن�سلفانيا وكلية
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العلوم الزراعية على م�ستوى الوالية واملتطوعني ونظام معلومات الأع�ضاء للإر�شاد التعاوين .وهي
ع�ضو �سابق يف هيئة التدري�س يف جامعة «لوك هافن» ،حيث �أعدت الطالب اجلامعيني للعمل كمعلمني
متطوعني ملحو الأمية للبالغني ون�سقت برنامج حمو الأمية .وهي �أي�ض ًا مديرة �سابقة ملركز «تكنولوجيا
الفرع الغربي» ( )West Branch Technologyحيث قادت م�شاريع ت�صميم �أنظمة املعلومات
لإدارة التعليم يف بن�سلفانيا ،ومكتب تعليم الكبار الأ�سا�سي وحمو الأمية .وتتمتع الدكتورة «بوروز»
بخربة تزيد عن  20عام ًا يف برامج املتطوعني �سواء على امل�ستوى املهني �أو كمتطوعة.

جولي آن كروس (،)Julie Anne Cross
دكتوراه،شركة «استراتيجم المتحدة» .)Stratagem)، Inc
الدكتورة «كرو�س» ( )Crossخبرية ا�سرتاتيجية الأداء لأكرث من ع�شرين عا ًما ،قامت بتدريب
القادة واملديرين والفرق يف الأعمال التجارية واحلكومة واملنظمات غري الربحية ،مع الرتكيز على
ا�سرتاتيجيات الأداء املتفاعل .ب�صفتها مديرة برنامج «�إمباكت» ( )Impactيف �شركة «ا�سرتاتيجم
املتحدة» ،ف�إنها تت�شاور مع رواد الأعمال االجتماعيني يف قيادة �إدارة �أداء املتطوعني من خالل م�ؤ�س�سة
خريية غري ربحية تابعة لل�شركة ،تركز على تطوير امل�شاريع االجتماعية .وكع�ضو يف جمل�س �إدارة
مركز التجارة العاملي ب�أتالنتا ،فهي تقدم امل�شورة يف التطوير اال�سرتاتيجي لإدارة �أداء املتطوعني.
ومن خالل درجة الدكتوراه يف التدريب وحت�سني الأداء التي حتملها ،ركزت الدكتورة «كرو�س» يف
�أبحاث التطوير على كفاءات القيادة والإدارة املعتمدة مع �إدارة التغيري ،حيث ا�ستخدم املئات ما كتبته
عن تعريف ال�سلوك والت�أثري ال�شخ�صي لتح�سني �أدائهم .ونتج عن بحثها القائم على الأدلة ما ي�سمى
بـ «عجلة الت�أثري» ( ،)Impact Wheelوهو منوذج جديد لقيادة �إدارة الأداء على �أ�سا�س كفاءات
�إدارة الأعمال املدجمة مع عملية قيادة التغيري الفعال.

هارييت سي إدواردز ( ،)Harriett C. Edwardsدكتوراه ،جامعة والية كارولينا الشمالية
الدكتورة «�إدواردز» ( )Edwardsهي �أ�ستاذ م�ساعد و�أخ�صائية �إر�شاد يف جمال التعليم التطوعي
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امل�ستمر بق�سم تنمية ال�شباب وعلوم الأ�سرة يف جامعة والية كارولينا ال�شمالية ،حيث تقوم بتدري�س
دورات الدرا�سات العليا يف تطوير و�إدارة املتطوعني .وتوفر القيادة للمتطوعني امل�شاركة يف نظام على
م�ستوى الوالية ي�ستوعب �أكرث من  25000من ال�شباب واملتطوعني البالغني �سنو ًيا ،ويعمل كجهة
ات�صال ع�سكرية للوالية .وت�شارك الدكتورة «�إدواردز» بن�شاط كع�ضو يف جمل�س �إدارة جمعية القادة
يف امل�شاركة التطوعية ( ،)AL! VEو�أكادميية  NCSUلأع�ضاء هيئة التدري�س املتميزين يف الإر�شاد
وامل�شاركة ،واملجلة الدولية لإدارة املتطوعني ( ،)IJOVAوجمعية نورث كارولينا للمتطوعني الإدارة
( ،)NCAVAمع �أكرث من  15عا ًما من اخلربة الإدارية التطوعية .وقد �شاركت الدكتورة «�إدواردز»
يف العديد من امل�ؤمترات والفعاليات الدولية والوطنية والإقليمية والوالئية.

جاستن فارينيللي ( ،)Justin Farinelliبكالوريوس ،مالزم ثاني بالجيش األمريكي
«جا�سنت فارينيللي» ( )Farinelliهو مالزم ثاين يف جي�ش الواليات املتحدة وخريج ع�سكري متميز يف
مدر�سة �ضباط اجلي�ش .قبل خدمته الع�سكرية ،كان ال�سيد «فارينيللي» مدرب ًا �شخ�ص ًيا بدرجة املاج�ستري
( )NASM-CPTوقائد فريق يف مركز «جينزفيل» لل�صحة واللياقة بفلوريدا Gainesville
 .))Health & Fitnessوكان ال�سيد «فارينيللي» قد ح�صل على درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال
مع مرتبة ال�شرف من جامعة «�سالزبري» يف عام  ،2007بالإ�ضافة �إىل م�شاركته يف مركز «جينزفيل»
لل�صحة واللياقة بفلوريدا ،كما عمل كمحقق يف خمترب دكتور «مارتن هي�ساكر» للر�ضا عن احلياة والتميز
يف جامعة فلوريدا ( ،)UFكما تطوع بوقته يف مركز الأزمات مبقاطعة �أالت�شوا كمتدخل يف الأزمات
واال�ست�شارات للأزمات ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي اخلدمات اال�ست�شارية الهاتفية الفورية.

لوري جوتليب ( ،)Lori Gotliebجمعية التهاب المفاصل ،منطقة أونتاريو
ال�سيدة «جوتليب» ( )Gotliebهي �أخ�صائية يف املوارد واملتطوعة للعمل يف جمال �إدارة املتطوعني
لأكرث من  15عام ًا .وت�ضمنت خربتها �إدارة العديد من الأق�سام مبختلف القطاعات ،من بينها مبا يف
ذلك برامج متعددة الأق�سام ،مبا يف ذلك حماالت الإدمان واالحتياجات اخلا�صة و�إيواء امل�شردين ،وقد
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�شاركت «جوتليب» يف تدري�س املهنيني واملتطوعني على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل وعملت يف
�إدارة املتطوعني واملنا�سبات اخلا�صة مع الأفراد واملجتمعات .وتعمل ال�سيدة «جوتليب» حالي ًا يف جمعية
التهاب املفا�صل مبنطقة �أونتاريو ،وهي م�ؤ�س�سة مركز «لوري جوتليب» الإر�شادي.
ال�سيدة «جوتليب» هي الرئي�سة ال�سابقة جلمعية تورنتو لإدارة املتطوعني ،وحمررة حمتوى للمجلة
الدولية لإدارة املتطوعني ،وع�ضو ورئي�س �سابق للجنة اال�ست�شارية يف كلية «هامرب» ملقررات �أ�سا�سيات
�إدارة املتطوعني والدورات املتقدمة الأخرى .و�شاركت يف الن�شر على ال�صعيدين الإقليمي والدويل يف
كل من و�سائل الإعالم املطبوعة والإلكرتونية وتوا�صل تركيز اهتمامها على تطوير قادة �أقوياء يف
�إدارة املتطوعني من خالل تدريبها وكتابتها ،وهي �أي�ض ًا ع�ضو م�ؤ�س�س ورئي�س �سابق مل�ؤ�س�سة «رحلة �أليز»
( ،)Alli's Journeyوهي م�ؤ�س�سة جلمع الأموال لل�شباب امل�صابني بال�سرطان.

لندا غراف (،)Linda Graffبكالوريوس وماجستير ،لندا غراف وشركاؤها المتحدة
تعمل ال�سيدة «غراف» ( )Graffيف جمال الإدارة غري الربحية منذ عام  .1980عملت كمديرة تنفيذية
ملركز التطوع يف هاميلتون ،كندا ،ملا يقرب من � 10سنوات ،و�أن�ش�أت �شركتها اال�ست�شارية الناجحة للغاية
– «لندا غراف» و�شركا�ؤها املتحدة يف عام  ،1989وقدمت ور�ش عمل وم�شاركات رئي�سية على مدى �أكرث
من ثالثني عا ًما لع�شرات الآالف من امل�شاركني يف جميع �أنحاء �أمريكا ال�شمالية واململكة املتحدة و�أوروبا
و�آ�سيا ونيوزيلندا و�أ�سرتاليا .ويتم االحتفاء بهذه املدربة املرغوبة لأ�سلوبها ال�شيق الذي ينتقل مبفهوم
العمل التطوعي من جمرد قوة عاملة �إىل مكون حيوي للعطاء والرتابط الإن�ساين.
وقد ركزت ال�سيدة «غراف» على االجتاهات النا�شئة واملو�ضوعات املتقدمة يف العمل التطوعي و�إدارة
الربامج التطوعية ،وهي �أخ�صائية م�شهورة عامل ًيا يف جماالت تطوير ال�سيا�سات و�إدارة املخاطر والفح�ص
والتنب�ؤ بالعقود امل�ستقبلية ،وهي معرتف بها دول ًيا و ُمنحت اجلوائز لتفكريها املبتكر ور�ؤيتها ال�شاملة،
وقد �أنتجت �أكرث من ع�شرة كتب وموارد �صوتية ومرئية ،و�أدلة ومقاالت ال ح�صر لها يف جمال �إدارة
برامج املتطوعني ،مبا يف ذلك �أف�ضل الكتب مبي ًعا حول تطوير ال�سيا�سات (،)By Definition, 1997
وفح�ص املوظفني واملتطوعني ل�شغل منا�صب الثقة  ،))Beyond Police Checks, 1999و�إدارة
املخاطر ( )Better Safe.., 2003وجتميعها امل�شهود على نطاق وا�سع لأف�ضل املمار�سات يف �إدارة
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الربامج التطوعية (.)Best of All.., 2005
ح�صلت ال�سيدة «غراف» على �شهاداتها من جامعة ماكما�سرت ،وتركز حالي ًا على ا�ست�شارات �إدارة املخاطر،
وت�ساعد املنظمات غري الربحية والأنظمة العامة على حتديد املخاطر وااللتزامات والتحكم فيها يف
امل�شاركة التطوعية وتقدمي اخلدمات.

ايمي م .هاردر ( ،)Amy M. Harderدكتوراه ،جامعة فلوريدا
تعمل الدكتورة «هاردر» ( )Harderكع�ضو هيئة تدري�س يف ق�سم التعليم الزراعي بجامعة فلوريدا منذ
عام  .2007وقد قامت بتدري�س دورات البكالوريو�س والدرا�سات العليا املتعلقة بالتعليم الإر�شادي ،مبا
يف ذلك دورة عرب الإنرتنت يف تطوير القادة املتطوعني .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تركز على تطوير الربجمة
واملوجه يف عملها كمتخ�ص�صة يف الإر�شاد مبعهد علوم الأغذية والزراعة .قبل ان�ضمامها �إىل جامعة
فلوريدا ،اكت�سبت الدكتورة «هاردر» خربة قيمة يف العمل مع جمموعة كبرية من املتطوعني ب�صفتها
خبرية يف جمال تنمية ال�شباب ،وتطوير القادة ،وكوكيل التوا�صل يف فرع جامعة والية كولورادو
مبقاطعة بولدر بوالية كولورادو.

مارتن هيساكر ( ،)Martin Heesackerدكتوراه ،جامعة فلوريدا
الدكتور «هي�ساكر» (� )Heesackerأ�ستاذ علم النف�س ومدير برنامج تدريب الدكتوراه املعتمد يف علم
النف�س الإر�شادي يف جامعة فلوريدا ( .)UFح�صل على الدكتوراه عام  1983من جامعة مي�سوري.
�شغل من�صب رئي�س ق�سم علم النف�س يف  ،UFورئي�س رابطة ر�ؤ�ساء �أق�سام علم النف�س ،و�أمني ال�صندوق
وع�ضو املجل�س التنفيذي ملجل�س �أق�سام الدرا�سات العليا يف علم النف�س ،وع�ضو املجل�س التنفيذي يف جلنة
اجلمعية الأمريكية لعلم النف�س ( )APAجلنة االعتماد الأكادميي .كان الدكتور «هي�ساكر» ع�ض ًوا يف
هيئة التدري�س يف �أق�سام علم النف�س يف جامعة جنوب �إلينوي وكاربونديل وجامعة والية �أوهايو.
كان الدكتور «هي�ساكر» ع�ضو ًا يف هيئة حترير جملتني رئي�سيتني يف علم النف�س الإر�شادي .قام بت�أليف
�أو امل�شاركة يف ت�أليف  94من�شور ًا علمي ًا ،و 115عر�ض ًا تقدميي ًا للم�ؤمترات العلمية ،متت دعوة  36منها،
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و�أ�شرف على  25ر�سالة دكتوراه �أو �شارك يف الإ�شراف عليها .ح�صل الدكتور «هي�ساكر» على جائزة
التوظيف املبكر يف الإر�شاد النف�سي من اجلمعية الأمريكية لعلم النف�س ( ،)APAومنحة «فلربايت»
(� )J. William Fulbrightإىل هولندا .مت انتخابه لع�ضوية « �سيجما» (( ،Sigma Xiوجمعية
البحث العلمي ،وع�ضوية جمعية علم النف�س االجتماعي التجريبي .وقد مت تعيينه اً
زميل يف علم النف�س
الإر�شادي وق�سم الرجال والذكورة يف اجلمعية الأمريكية لعلم النف�س ( .)APAوقد ح�صل الدكتور
«هي�ساكر» على «جائزة ديفي�س للإنتاجية»  ) Davis Productivity) Awardمن فلوريدا ،وزمالة
م�ؤ�س�سة «�إيل ليلي» التعليمية ،وجائزتي تدري�س من جامعة فلوريدا .كما ح�صل على جائزة مدر�س
العام ،ثم جائزة اخلدمة املتميزة من جمعية ال�شرف يف علم النف�س يف جامعة فلوريدا ،بالإ�ضافة �إىل
جائزة الكلية املتميزة من جمعية «بلو كي» (( Blue Keyيف جامعة فلوريدا .ويف الآونة الأخرية،
ح�صل على جائزة كلية الآداب والعلوم يف التدري�س من جامعة فلوريدا ومت تر�شيحه لع�ضوية �أكادميية
جامعة فلوريدا لعلماء التدري�س.

بريان بي هيجلي ( ،)Brian P. Higleyدكتوراه« ،بلدنج بلوكس»
المحدودة وجامعة شمال فلوريدا
الدكتور «هيجلي» ( ،)Higleyاملعرتف به كرائد يف جمال التغيري الإيجابي والدائم ،يجلب مزيج ًا
فريد ًا من الأعمال والأبحاث واخلربة النف�سية �إىل قيادته ل�شركة «اك�سالن�س تري» املحدودة
 ))Excellence Tree, LLCتخرج يف جامعة فلوريدا وح�صل على درجة الدكتوراه يف علم النف�س
الإر�شادي ودرجة البكالوريو�س يف علم النف�س من وكلية بالدوين واال�س .و�أثناء وجوده يف جامعة
فلوريدا ،ح�صل الدكتور «هيجلي» على جائزة «تيد الند�سمان» ،لتميزه يف الرتويج والبحث حول النمو
الب�شري والتنمية .و�أثناء متابعة درا�سته� ،شرع الدكتور «هيجلي» يف �إن�شاء �شركتني ،و�ساعد يف تن�سيق
برنامج تعليمي عرب الإنرتنت ،و�إدارة فريق بحث يركز على حت�سني نتائج الرعاية ال�صحية ،و�شارك
يف ت�أ�سي�س فريق بحث يركز على م�ساعدة الأفراد واملجموعات بتميز الفريق ،والفعالية ال�شخ�صية،
والر�ضا عن العمل واحلياة .وقد تلقى � ً
أي�ضا تدري ًبا متقد ًما يف القيادة والإدارة واملفاو�ضات والنهج
متعدد النظريات للتغيري ال�شخ�صي واجلماعي و�أ�ساليب البحث.
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ويرتاوح عمالء الدكتور «هيجلي» ما بني ال�شركات الكبرية املدرجة يف قائمة «� »Fortune 500إىل
ال�شركات ال�صغرية اململوكة للأ�سر والعائالت �ضمن جمموعة وا�سعة من ال�صناعات مبا يف ذلك املحا�سبة،
والإعالن ،واخلدمات امل�صرفية واملالية ،وا�ست�شارات الأعمال ،وال�صحة واللياقة البدنية ،والت�أمني،
واملناظر الطبيعية ،و�إنفاذ القانون ،والت�صنيع ،وال�صحة واملرافق .وعلى امل�ستوى الفردي قدم الدكتور
«هيجلي» خمتلف اال�ست�شارات التنفيذية للمحامني وقادة الأعمال والفرق واملعلمني ورجال الأعمال
ومديري خدمات ال�ضيافة وعلماء النف�س.
وقد مت االعرتاف بالدكتور «هيجلي» لأبحاثه وكتابته يف جمال التجارب ال�شخ�صية (مبا يف ذلك
التوا�صل وبناء الفريق) ،وربط املهام (مبا يف ذلك التخطيط اال�سرتاتيجي والتنفيذ) ،والإتقان الذاتي
(مبا يف ذلك التحفيز والإدارة الذاتية) .ويت�ضمن عمله احلايل الرتكيز على تطوير خربات التدريب
والأدوات عرب الإنرتنت التي ت�ؤدي �إىل تغيري ذي مغزى طويل الأجل يف املنظمات والفرق والأ�سر
والأفراد.

ستيفن هوبز ( ،)Stephen Hobbsدكتوراه ،شبكة ولث للتعليم
()Wellth Learning Network
الدكتور «هوبز» ( )Hobbsهو من�شئ وقائد رئي�س ل�شبكة «ولث» للتعليم ،وت�شري خربته العملية
بعد التخرج �إىل عمله مدير ًا �أول يف املنظمات غري الربحية والعامة ،ورئي�س تنفيذي لثالث �شركات
ريادية .ويعمل د« .هوبز» حالي ًا كم�ؤلف ورجل �أعمال ،ومدرب ومر�شد م�ؤ�س�سي ،ومي�سر جامعي ومعلم،
ومتحدث مذكرات فكرية وطنية ودولية .تركز ممار�سته على التميز بني املدير والقائد والثقافة
التنظيمية ور�سم اخلرائط التنظيمية .كما �أنه ي�شارك ما تعلمه مع امل�شاركني يف مركز «بانف» (تطوير
القيادة) وطالب الدكتوراه (يف التدريب وحت�سني الأداء) يف جامعة كابيال .وتتوفر العديد من كتبه
الورقية والإلكرتونية واملقاالت ومن�صات الو�سائط االجتماعية من خالل �شركته على الإنرتنت
(.)WELLthLearning.com
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كريستين كاالزو هودجسون ( ،)Kristin Callazzo Hodgsonالمدير التنفيذي ،معهد
المعايير السريرية والمخبرية ،واين ،بنسلفانيا.
ال�سيدة «هودج�سون» ( )Hodgsonهي مديرة خدمات الأع�ضاء والعمالء يف معهد املعايري ال�سريرية
واملخربية يف واين ،بن�سلفانيا .عملت مع جمعيات غري هادفة للربح ملا يقرب من  20عام ًا ولديها جمموعة
متنوعة من اخلربات من الإدارة على امل�ستويني املحلي والوطني� .شغلت منا�صب �إدارية عليا يف جمعيات
وم�ؤ�س�سات تدير وتزداد الع�ضوية والت�سويق والفروع واملتطوعني والربامج وجهود التنمية .وكمدير
تنفيذي معتمدً ( )CAEللجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيني للرابطة ( ،)ASAEفهي ع�ضوة
وقائدة متطوعة وقد قدمت ملهنة �إدارة اجلمعيات .عملت «هودج�سون» كع�ضو يف جمل�س �إدارة جمعية
وادي «ديالوير» للمدراء التنفيذيني (Delaware Valley Association of Association
ً
ومتطوعة يف العديد من اللجان ،وهي ع�ضو ن�شط يف اجلمعية الأمريكية للمديرين
،)Executives
التنفيذيني ،وقدمت حما�ضرات على امل�ستوى املحلي والقومي عن الع�ضوية املبتكرة وا�سرتاتيجيات
�إدارة املتطوعني .وقد ح�صلت ال�سيدة «هودج�سون» على بكالوريو�س الآداب من كلية وا�شنطن بوالية
ماريالند.

ماري كاي هود ( ،)Mary Kay Hoodالصحة اإلقليمية،
ماجستير العلوم في اإلدارة من جامعة إنديانا
�شاركت ال�سيدة «هود» ( )Hoodيف �إدارة املتطوعني لأكرث من ع�شرين عام ًا يف حديقة احليوان
وجمال الرعاية ال�صحية� .أكملت درجة البكالوريو�س يف علم الأحياء من كلية ماريان ،وماج�ستري
العلوم يف الإدارة من جامعة �إنديانا وي�سليان ،و�أكملت دورة �إدارة الربامج التطوعية املقدمة يف جامعة
�إنديانابولي�س ،بالإ�ضافة �إىل م�ست�شفى �إنديانا ومعهد �إدارة اجلمعية ال�صحية الذي يقدمه برنامج
التعليم التنفيذي بكلية ال�ش�ؤون العامة والبيئية يف جامعة �إنديانا .خدمت «هود» يف العديد من مراكز
التدريب غري الربحية من � 1993إىل  ،2006حيث قامت بتدري�س العديد من ور�ش العمل وت�سهيل
ترتيبات املتحدثني ل�سل�سلة �إدارة املتطوعني الأ�سا�سية ،كما �شاركت يف العديد من امل�ؤمترات الوطنية
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والدولية .وقد عملت «هود» كرئي�سة جلمعية �إنديانا املركزية للإدارة التطوعية ( )CIAVAمن
� 1993إىل  1997وجمعية �إنديانا ملديري اخلدمات التطوعية ( )ISDVSمن � 2006إىل  .2008كما
ح�صلت على جائزة املدير املتميز للخدمات التطوعية لعام  1995وجائزة «متطوع العام» يف الطريق
املتحدة بو�سط �إنديانا لعام  2002من خالل العديد من املقاالت املن�شورة ،كما قامت �أي�ض ًا بت�أليف
كتابني� ،أحدهما بعنوان «الإجابة يف دقيقة واحدة عن �أ�سئلة �إدارة املتطوعني» (Underwater,
 )2002والآخر بعنوان «القائد املتطوع كوكيل للتغيري».

تيموثي ليونارد كوهنن (،)Timothy Leonard Koehnen
دكتوراه ،جامعة «تراس أو مونتيس إي ألتو دورو»
الدكتور «كوهنن» (كوهنن) هو �أ�ستاذ م�شارك يف كلية العلوم االجتماعية والإن�سانية بجامعة «ترا�س �أو
مونتي�س �إي �ألتو دورو»  ))Trás-os-Montes e Alto Douroيف «فيال ريال» بالربتغال ،و�شغل
من�صب مدير ونائب مدير التدري�س ملدة �أربع �سنوات يف املدر�سة ،بينما عمل � ً
أي�ضا ملدة ثماين �سنوات
كرئي�س ل�شهادة البكالوريو�س يف الإدارة يف ق�سم االقت�صاد وعلم االجتماع والإدارة .خالل هذه الفرتة،
كان ع�ض ًوا يف اللجنة التوجيهية لدرجة املاج�ستري الدولية يف �إدارة التنمية الريفية .ويقوم «كوهنن»
بتدري�س طالب املرحلة اجلامعية والدرا�سات العليا خمتلف التخ�ص�صات والدورات مثل :االقت�صاد
واملجتمع والتنمية و�إدارة املوارد الب�شرية وال�سلوك التنظيمي والإدارة الثقافية و�إدارة التنمية
املحلية ومنظمات التنمية املحلية .وب�صفته باح ًثا م�شار ًكا يف مركز درا�سة التنمية عرب التخ�ص�صات،
ف�إن خطوط بحثه ت�شمل التدريب والتعليم غري الر�سمي ،والثقافة وال�سلوك التنظيميني ،واملنظمات
املجتمعية التطوعية ،والعالقات والتوا�صل بني املنظمات.
عمل «كوهنن» كمتطوع يف فيلق ال�سالم بالربازيل ( )Peace Corps Brazilيف مدر�سة تقنية زراعية
و�شارك يف الأوملبياد اخلا�ص يف «باتو�س دي مينا�س» بعد �أن �أكمل درا�سته اجلامعية يف جامعة ميني�سوتا،
وح�صل على املاج�ستري والدكتوراه من جامعة �إلينوي .وب�صفته �أ ًبا ل�سبعة �أطفال ،ي�ساعد «كوهن»
زوجته يف الدعم اللوج�ستي املحيط بالأن�شطة الالمنهجية لأطفاله مع االعرتاف بالعمل اجليد للعديد
من املتطوعني املجتمعيني يف الأن�شطة الدينية والريا�ضية والثقافية و�أن�شطة الك�شافة.
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موثوسامي كوماران ( ،)Muthusami Kumaranدكتوراه ،جامعة فلوريدا
يعمل الدكتور «كوماران» (� )Kumaranأ�ستا ًذا م�ساعدً ا يف الإدارة غري الربحية واملنظمات املجتمعية
يف ق�سم علوم الأ�سرة وال�شباب واملجتمع بجامعة فلوريدا .وت�شمل جماالت اهتماماته التعليمية
والبحثية اجلوانب املختلفة للإدارة غري الربحية ،واملنظمات غري احلكومية ،وتنمية املجتمع .قبل
م�سريته الأكادميية .عمل الدكتور «كوماران» يف منظمة غري ربحية ووكالة حكومية تابعة للوالية،
كما عمل يف جمال�س �إدارة العديد من املنظمات غري الربحية ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية .ن�شر مقاالت
وف�صو ًال يف كتب خمتلفة وقدم العديد من الأوراق البحثية املتعلقة بالقطاع غري الربحي واملنظمات غري
احلكومية.

مارلين ك .ليسميستر ( ،)Marilyn K. Lesmeisterدكتوراه ،جامعة والية أوريغون
د« .لي�سمي�سرت» (لي�سمي�سرت) �أ�ستاذ م�ساعد يف كلية ال�صحة والعلوم الإن�سانية بجامعة والية �أوريغون.
وتقوم الدكتورة «لي�سمي�سرت» بتوفري القيادة لتطوير املتطوعني وامل�شاركة املدنية لربنامج جامعة والية
�أوريغون لتنمية ال�شباب .وتت�ضمن جماالت تركيز �أبحاثها وا�ست�شاراتها وتعليمها تطوير املتطوعني،
و�إدارة املخاطر ،و�شراكات ال�شباب  /الكبار ،وجمال�س وجلان �صنع القرار ،والعمل اخلريي لل�شباب،
وتطوير القيادة .كذلك طبقت مبادئ تعليم الكبار يف دورات على امل�ستويات املحلية والوطنية والدولية.
وقد �شاركت الدكتورة «لي�سمي�سرت» يف العمل مع متطوعني من جميع الأعمار يف برامج املنح اجلامعية يف
�أوريغون وفلوريدا ونورث داكوتا ووي�سكون�سن.

نانسي ماكداف ( ،)Nancy Macduffمعهد اإلدارة غير الربحية ،كلية اإلدارة العامة
في جامعة والية بورتالند ،رئيس شركة «ماكداف/بانت»
«نان�سي ماكداف» ( )Macduffهي مدربة وا�ست�شارية وم�ؤلفة معرتف بها دولي ًا يف �إدارة املتطوعني
والإدارة .عملت ملدة  14عام ًا كمديرة تنفيذية لوكالة غري ربحية وت�سع �سنوات كمن�سقة لربنامج تطوع
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حكومي .ت�شغل نان�سي حالي ًا من�صب رئي�س �شركة «ماكداف/بانت» ،وهي �شركة تدريب وا�ست�شارات يف
«واالواال» بوا�شنطن .وهي �أي�ض ًا ع�ضوة يف هيئة التدري�س يف معهد الإدارة غري الربحية ،كلية الإدارة
العامة يف جامعة والية بورتالند ،وتقوم بتدري�س دورات يف �إدارة برامج املتطوعني على امل�ستويني
الأ�سا�سي واملتقدم .وهي تعمل � ً
أي�ضا يف هيئة التدري�س بجامعة «�سربينج �أربور» بوالية مي�شيغان.
�ألفت «ماكداف» ت�سعة كتب عن �إدارة املتطوعني ،وف�صو ًال عن جوانب خمتلفة من الإدارة التطوعية يف
ثالثة كتب مدر�سية خمتلفة بالكلية ،والعديد من املقاالت يف املجالت واملجالت القانونية حول التطوع.
وهي رئي�سة حترير ونا�شرة الن�شرة الإخبارية املجانية على الإنرتنتVolunteer Today»،« ،
 .www.volunteertoday.comوحتتفظ نان�سي مبوقع «توييرت» للح�صول على ر�ؤى حول �إدارة
املتطوعني http://twitter.com/nlmacduff

ميلينا مينغيتي ( ،)Milena Meneghettiماجستير،
أخصائية نفسية مسجلة ،مركز علم نفس األسرة
ميلينا «مينغيتي» ( )Meneghettiمعاجلة ومدربة وم�ؤلفة ولديها عيادة خا�صة يف كالقاري بكندا
يف مركز علم نف�س الأ�سرة .وهي م�ؤلفة كتاب «ما الذي يحفز النا�س على التطوع؟» ( ،)1995وكتاب
«الأخالقيات والقيم يف املنظمة غري الربحية»( (John Wiley & Sons, 1998 and 2000
 ،editionsوكتاب «ا�ستخدام ردود الفعل متعددة امل�صادر لتح�سني الأداء» ( ،)1999وهي امل�ؤلف
امل�شارك لكتاب «التوظيف التطوعي والتنمية يف الإدارة التطوعية :املمار�سة املهنية» (Lexis Nexis،
 ،)2010وهو مرجع مطلوب للقراءة من املر�شحني الباحثني عن الت�سجيل املهني كمديرين متطوعني.
وحتمل «مينغيتي» درجة املاج�ستري يف علم النف�س التطبيقي من جامعة «كالغاري» ،وهي طبيبة نف�سية
م�سجلة ،وهي �أي�ض ًا �أخ�صائية موارد ب�شرية معتمدة ،وع�ضو يف جمعيات التدريب الدولية ويف «كالغاري»،
وهي ع�ضو يف اللجنة اال�ست�شارية لأولياء الأمور لدعم الأ�سرة للأطفال ذوي الإعاقة (،)FSCD
و�شغلت من�صب الرئي�س ال�سابق للتطوير املهني والرئي�س امل�شارك لأخالقيات معهد املوارد الب�شرية يف
�ألربتا ،ورئي�س جمل�س �إدارة �سابق وع�ضو جمل�س �إدارة جمعية ال�صليب الأحمر يف «كالغاري».
و�أ�سفرت �أطروحة املاج�ستري اخلا�صة بها عن �أول و�صف كندي على الإطالق ملا يعنيه �أن يتم تدريبك:
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«التدريب الإداري والتنفيذي :ا�ستف�سار ظاهري عن جتربة التدريب (( .»)2007الف�صل احلايل نابع
من هذا العمل).
ً
معاجلة نف�سية ،تركز عيادتها اخلا�صة على م�ساعدة املر�ضى على العي�ش الأف�ضل وحتقيق
ب�صفتها
تطلعاتهم ال�شخ�صية.

بريان جي ميستلر ( ،)Brian J. Mistlerدكتوراه ،هوبارت وكليات ويليام سميث
الدكتور «مي�ستلر» ( )Mistlerهو م�ست�شار �أعمال وعامل نف�س مرخ�ص ومن�سق الأبحاث يف مركز
اال�ست�شارات و�صحة الطالب يف هوبارت وويليام �سميث يف �شمال والية نيويورك .ح�صل «مي�ستلر» على
درجة الدكتوراه يف علم النف�س الإر�شادي من جامعة فلوريدا واملاج�ستري يف حل النزاعات كعامل دوار
يف جامعة برادفورد (اململكة املتحدة) .ن�شر «مي�ستلر «الع�شرات من املقاالت العلمية وال�شعبية ويعمل
يف املجل�س التنفيذي جلمعية النهو�ض بعالج اجل�شطالت وجملة اجل�شطالت ،وهو ن�شط يف اجلمعية
الأمريكية لعلم النف�س والرابطة الوطنية مل�س�ؤويل �ش�ؤون الطالب.

ميج مور ( ،)Meg Mooreماجستير في إدارة األعمال ،جامعة تكساس في أوستن
ال�سيدة «مور» ( )Mooreرائدة �أعمال مع الرتكيز على اال�سرتاتيجية التنظيمية غري الربحية .تعمل
كمديرة رئي�سية يف التخطيط اال�سرتاتيجي يف �أو�سنت وت�سعى حالي ًا للح�صول على درجة الدكتوراه من
كلية اخلدمة االجتماعية يف جامعة تك�سا�س يف �أو�سنت ،وتدر�س العالقات بني املمولني واملنظمات غري
الربحية التي يدعمونها .ح�صلت «مور» على ماج�ستري �إدارة الأعمال من كلية ماكومب�س للأعمال يف
جامعة تك�سا�س يف �أو�سنت.
وطوال حياتها املهنية ،قامت ال�سيدة «مور» بتحقيق التوازن بني االهتمام باملزايا االجتماعية مع �شغفها
بامل�ؤ�س�سات �سريعة التطور .وبعد تخرجها من كلية هارفارد رادكليف ،بد�أت حياتها املهنية يف �شركة
«ترايولوجي للربجميات» ( )Trilogy Softwareيف �أو�سنت ،حيث �أ�صيبت بحمى البدء� .شاركت
«مور» يف ت�أ�سي�س �أربع �شركات ،وقدمت اال�ست�شارات للعديد من ال�شركات الأخرى من خالل عمليات بدء
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الت�شغيل واال�ستحواذ.
وتتمتع «مور» بخربة ت�سعة ع�شر عام ًا يف القطاع غري الربحي .وكم�ؤلفة لها العديد من الأعمال املن�شورة،
يتم ا�ستخدام �أعمالها يف برامج التعليم التنفيذي يف جامعة تك�سا�س لتدري�س الإدارة التطوعية
الفعالة ،وهي حاليا ع�ضو يف جمل�س �إدارة ملرحلة ما قبل املدر�سة ()Open Door Preschool
والعديد من املجال�س اال�ست�شارية .وتعمل كمحا�ضر زائر يف خدمات جمل�س الإدارة و�إدارة املتطوعني يف
جامعة تك�سا�س مبدينة �أو�سنت.

تمارا ج .نزينا ( ،)Tamara G. Nezhinaدكتوراه ،جامعة ديبول
تقوم الدكتورة «نزينا» ( )Nezhinaبالبحوث والن�شر حول العمل التطوعي يف الواليات املتحدة
واخلارج منذ عام  .2004وقد �أ�ضافت درا�ساتها حول �إدارة املتطوعني و�إ�ضفاء الطابع امل�ؤ�س�سي على
املنظمات غري احلكومية يف كازاخ�ستان �إىل جمموعة املعرفة حول التطوع وفعالية املنظمات غري
احلكومية على امل�ستوى الدويل .وترتكز اهتماماتها البحثية الأخرى يف جمال امل�ساءلة والرقابة
املالية يف املنظمات غري الربحية.

جوانا باباس ( ،)Joanna Pappasمؤسسة فيث فينتشرز لالستثمار
«جوانا بابا�س» ( )Joanna Pappasهي نائب رئي�س م�ؤ�س�سة «فيث فينت�شرز» لال�ستثمار( Faith
 ) Ventures Investment Corporationوتعمل ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة .وكانت مر�شحة
لعام  2011للح�صول على درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال الدولية بجامعة فلوريدا ،وح�صلت
على درجة البكالوريو�س يف علوم الأ�سرة وال�شباب واملجتمع ،والدرجة الثانوية يف التنمية الدولية
وامل�ساعدات الإن�سانية يف عام  .2010وقد التحقت �ساب ًقا بجامعة «�أوبورن» من خالل منحة درا�سية يف
الكرة الطائرة حيث كانت هي من�ش�أ البداية ملدة عامني.
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إليزابيث باور ( ،)Elizabeth Powerإيباور وشركاها المتحدة
امل�ؤلفة «�إليزابيث باور» ( )Elizabeth Powerم�ست�شار يف نا�شفيل بوالية تيني�سي ،ت�ساعد �شركتها
العمالء على التعلم والنمو والتغيري ،وتقدم خدمات يف تعليم الكبار امل�ستنري بالأدلة والأداء وحت�سني
العمليات .ويف ال�ساحة غري الربحية ،توفر خدمات تكرار الربامج والدعم الفني لتنفيذ الرعاية
الواعية بال�صدمات وم�ساعدة املنظمات على تطوير ا�ستجابات م�ستنرية لل�صدمات .ت�ست�ضيف �شركتها
موقع ،www.traumainformedresponse.comوهي واحدة من م�ؤ�س�ستني مرخ�صتني
لتقدمي الربنامج الرائد ملعهد «�سدران» ( )Sidranيف جمال الرعاية الواعية بال�صدمات .وتقدم
�شركة «�إيباور» هذا العمل من منظور «التجربة احلية» للجماهري يف قطاعات متعددة .تخرجت
ريا.
«�إليزابيث باور» من كلية «بيبودي» للرتبية يف جامعة «فاندربيلت» ،وهي متحدثة مرغوبة كث ً
قدمت �شركتها خدمات يف جمال الرعاية الواعية بال�صدمات ملنحة �أبحاث متعددة ال�سنوات .وحتول
العمل �إىل الرعاية امل�ستنرية لل�صدمات ،والوكاالت التي تخدم الأطفال والبالغني والأ�سر واملجتمعات.
�إليزابيث «باور» هي م�ؤلفة كتاب «كيف ت�صبح �أكرث �سعادة وملاذا يجب �أن حتاول» ( )2009وكتاب «�إذا
كان التغيري هو كل ما لديك ،فاالختيار هو كل ما لديك « (.)1994

ديل دبليو براخت ( ،)Dale W. Prachtدكتوراه ،جامعة فلوريدا
كان الدكتور «براخت» ( )Prachtع�ض ًوا يف هيئة التدري�س يف ق�سم علوم الأ�سرة وال�شباب واملجتمع
بجامعة فلوريدا منذ عام  .2007يقوم بتدري�س دورات البكالوريو�س والدرا�سات العليا املتعلقة باملنظمات
ال�شبابية غري الربحية واملجتمعية ،ويعمل �أخ�صائي ًا يف جمال الإر�شاد والتنظيم االجتماعي .وقد عمل
الدكتور «براخت» مع خدمة الإر�شاد التعاوين لأكرث من � 6سنوات �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا بجامعة فلوريدا،
و�أخ�صائي �شباب م�ساعد بجامعة والية كان�سا�س ،ووكيل �شباب ملقاطعة كاويل بوالية كان�سا�س .وت�شمل
جماالت اهتمام الدكتور «براخت» :القيادة املجتمعية وغري الربحية ،والتطوير املهني ،و�إدارة املخاطر،
و�إدارة املتطوعني ،ويقدم معرفة املحتوى وتطوير املناهج والتدريب يف جماالت القيادة واملواطنة وتعلم
اخلدمة .كما يقدم الدكتور «براخت» القيادة على م�ستوى الوالية يف فريق الرتكيز على اال�سرتاتيجيات
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التنظيمية .وهو م�س�ؤول االت�صال الع�سكري مل�شروع النادي الع�سكري يف فلوريدا ومن�ش�آت القوات اجلوية
يف �أوروبا ،وهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة �أخوة فارم هاو�س الدولية ،كما ي�شغل من�صب رئي�س البحث والتقييم
وجمل�س الن�شر ملجلة تنمية ال�شباب .وقد ح�صل على جائزة الإجناز يف اخلدمة للم�ساهمات املتميزة من
قبل الرابطة الوطنية لوكالء الإر�شاد .كما قدم الدكتور «براخت» ور�ش عمل وندوات ودورات تدريبية
للعمالء الدوليني والوطنيني والدوليني واملحليني.

جوان إي باينز ( ،)Joan E. Pynesدكتوراه ،جامعة جنوب فلوريدا
الدكتور «باينز» ( )Pynesهي �أ�ستاذة الإدارة العامة ومديرة الدرا�سات العليا يف الإدارة غري الربحية
يف جامعة جنوب فلوريدا ،وهي م�ؤلفة كتاب «�إدارة املوارد الب�شرية للمنظمات العامة وغري الربحية:
نهج ا�سرتاتيجي (الإ�صدار الثالث)» الذي ن�شرته عام  2009بوا�سطة م�ؤ�س�سة جو�سي با�س املتحدة
وم�ؤلفة كتاب «الإدارة الفعالة للمنظمات غري الربحية :ال�سياق والبيئة» ( ،)2011والعديد من
املن�شورات حول الإدارة العامة وغري الربحية.

سارة جين رينبورغ ( ،)Sarah Jane Rehnborgدكتوراه ،جامعة تكساس
تعمل الدكتورة «�سارة رينبورغ» ( )Sarah Jane Rehnborgكمحا�ضر يف كلية ال�ش�ؤون العامة
بجامعة تك�سا�س ومدير م�شارك للتخطيط والتطوير ملركز الأعمال اخلريية وخدمة املجتمع باجلامعة
( .)RGKوتقوم «رينبورغ» بالتدري�س يف مرحلة الدرا�سات العليا ملختلف املو�ضوعات يف جماالت
الإدارة التطوعية وحوكمة جمل�س الإدارة غري الربحية وغريها من املو�ضوعات املتعلقة بالقطاع غري
الربحي .وقد طورت الباحثة �أدوات تقييم �صاحلة وموثوقة �إح�صائ ًيا لفح�ص م�شاركة املتطوعني
واخلدمة الوطنية؛ والتحقيق يف ت�أثري برامج االنغما�س يف اخلدمة على تطوير الهوية؛ و�إن�شاء مقايي�س
نتائج الأداء للمنظمات غري الربحية؛ وا�ستك�شاف ق�ضايا بناء القدرات؛ كما فح�صت الدعم التنظيمي
للمبادرات التطوعية وغريها من املو�ضوعات وثيقة ال�صلة بامل�شاركة املجتمعية والقطاع غري الربحي.
وقد �ساهمت «رينبورغ» من خالل انتاجها العلمي يف العديد من الأدبيات العلمية والعملية يف هذا املجال.
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وتتمتع «رينبورغ» بخربة وا�سعة يف هذا املجال وقامت ب�إطالق برنامج للخدمات التطوعية والتثقيف
املجتمعي يف �أحد من�ش�آت الرعاية ال�صحية ،وعملت كمق ّيم يف جمعية الإدارة التطوعية .وهي م�ست�شار
ومدرب ن�شط ،وي�شمل عمال�ؤها «م�ؤ�س�سة نقاط ال�ضوء» ( )Points of Light Foundationو�شبكة
التدريب العملي ( )Hands On Networkومكتب املراقب املايل لوالية تك�سا�س و�شبكة القيادة
والعديد من املنظمات احلكومية واملحلية والوطنية .وكانت «رينبورغ» رائدة يف نظام االعتماد
امل�ستند �إىل الأداء يف �إدارة املتطوعني ،وهي ع�ضو هيئة تدري�س ن�شط يف برامج التعليم التنفيذي ملركز
الأعمال اخلريية وخدمة املجتمع باجلامعة .وكانت «رينبورغ» قد ح�صلت على �شهادتها اجلامعية من
جامعة ديني�سون واملاج�ستري والدكتوراه من جامعة بيت�سربغ.

باميال روز ( ،)Pamela Roseدكتوراه ،جامعة والية أوريغون
«روز» ( )Roseهي �أ�ستاذ م�شارك يف كلية ال�صحة والعلوم الإن�سانية بجامعة والية �أوريغون ،تعمل
يف من�صب منق�سم بني خدمة الإر�شاد بجامعة والية �أوريغون ،حيث توفر القيادة على م�ستوى الوالية
لربامج �أوريغون للأ�سرة وعلوم امل�ستهلك والفنون التعبريية ،ومعلمة يف جمال تنمية ال�شباب الرائد
ملقاطعة ماريون بوالية �أوريغون .وت�شمل اهتماماتها البحثية والرباجمية جماالت التنمية الإيجابية
لل�شباب ،وم�شاركة ال�شباب ،والقيادة التطوعية ،والتطوير املهني/القيادي ملحرتيف تنمية ال�شباب.
وقد قدمت الدكتورة «روز» ور�ش عمل وندوات متعددة حول هذه املو�ضوعات يف العديد من امل�ؤمترات
احلكومية والإقليمية والوطنية ،كما قامت بتدري�س دورات البكالوريو�س يف التنمية الإيجابية لل�شباب
وتنمية القيادة يف جامعة والية �أوريغون.

ر .ديل سافريت ( ،)R. Dale Safritدكتوراه ،جامعة والية كارولينا الشمالية
الربوفي�سور «�سافريت» ( )Safritهو مدير برامج الدرا�سات العليا و�أخ�صائي الإر�شاد يف ق�سم تنمية
ال�شباب وعلوم الأ�سرة وامل�ستهلكني يف جامعة والية كارولينا ال�شمالية ،حيث ين�سق برنامج املاج�ستري يف
احلياة الأ�سرية وتنمية ال�شباب ،ويوفر القيادة لتطوير املوظفني لأع�ضاء هيئة التدري�س امليدانيني،
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ويقوم بتدري�س دورات الدرا�سات العليا يف قيادة تنمية ال�شباب .وتركز �أبحاثه التطبيقية على التطوير
املهني امل�ستمر للموظفني غري الربحيني والعمل مع برامج تنمية ال�شباب املجتمعي .ويعمل الربوفي�سور
«�سافريت» حالي ًا حمرر ًا للمجلة الدولية للإدارة التطوعية ،وهو م�ؤلف م�شارك لكتاب «تطوير الربامج
يف تعليم الكبار :منوذج الربجمة املفاهيمية» ( )Waveland Inc. Press, 2002بالإ�ضافة �إىل
م�شاركته يف �أكرث من  85مقالة متت مراجعتها من قبل الزمالء يف املجالت العلمية واملهنية ،كما متت
دعوته للم�شاركة يف �أكرث من  12م�ؤمتر ًا دولي ًا للعمل التطوعي ،و�شارك �أي�ض ًا يف  41جل�سة من �أ�صل 50
بالواليات املتحدة و�أربع مقاطعات كندية و  14دولة �أخرى.

آن ب .شينك ( ،)Anne B. Schinkمستشارة في إدارة المتطوعين
ال�سيدة «�شينك» ( )Schinkهي م�ست�شارة للمنظمات غري الربحية والهيئات العامة واملنظمات الدينية
التي تقدم التدريب يف �إدارة املتطوعني واخلدمات يف تي�سري املجموعات الكبرية و�إدارة االجتماعات.
من عام � 1995إىل عام  ،2009كانت «�شينك» م�س�ؤولة الربنامج  /التدريب  /الإعاقة يف جلنة «مني»
خلدمة املجتمع ،حيث عملت خالل تلك الفرتة ب�شكل مبا�شر مع مديري وموظفي و�أع�ضاء برنامج لتقوية
الربامج من خالل التدريب وامل�ساعدة الفنية ( ،)AmeriCorpsكما نظمت م�ؤمترات وفعاليات
تدريبية واجتماعات �صغرية ،وقدمت دعم ًا مهني ًا للتدريب املهني ملديري الربامج واملوظفني يف �إدارة
املنح وت�صميم الربامج والأهداف والتقييم .كذلك دعمت ال�سيدة «�شينك» برامج لتجنيد الأفراد ذوي
الإعاقة واالحتفاظ بهم وت�ضمينهم يف جميع �أجزاء برامج �أمريكورب�س خلدمة املجتمع.
يف عام  ،2007تلقت «�شينك» ت�صنيف ًا من جمل�س االعتماد يف الإدارة التطوعية ،وعملت على مدى
ال�سنوات الع�شر املا�ضية يف جمل�س يدعم تطوير والية مني خلدمات احلكومة الإلكرتونية والتجارة
الإلكرتونية احلديثة القائمة على الويب من خالل املوقع الإلكرتوين حلكومة الوالية (www.
.)maine.gov
عملت «�شينك» �ساب ًقا معاونة كبرية يف ال�سيا�سة العامة ،وعملت يف �شركة ا�ست�شارية لل�سيا�سة العامة
ومبيعات العقارات ،وتر�شحت للهيئة الت�شريعية للوالية ،وكانت قائدة متطوعة من خالل رابطة
الناخبات ،وعملت ملدة ع�شر �سنوات يف جمل�س الوالية لع�صبة الناخبات يف والية بن�سلفانيا ،و�آخر �أربع
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�سنوات كرئي�سة للوالية .كما عملت ملدة �ست �سنوات يف جمل�س �إدارة تنظيم الأ�سرة يف جنوب �شرق
والية بن�سلفانيا ،حيث تر�أ�ست جلان الرت�شيحات والتخطيط والدعوة .ووا�صلت �آن عملها متطوعة يف
جمموعة متنوعة من املنظمات غري الربحية املحلية لأكرث من  25عام ًا.

ريان شميزينغ ( ،)Ryan Schmiesingدكتوراه ،مجلس خدمة المجتمع بوالية أوهايو
الدكت��ور «�شميزين��غ» ( )Schmiesingه��و مدير الربامج يف جمل���س خدمة املجتمع بوالي��ة �أوهايو.
وتت�ضم��ن مهامه العمل ب�شكل تعاوين مع املنظم��ات املجتمعية لتحديد ودعم اخلدمة الوطنية والربامج
التطوعي��ة لتقوي��ة الأف��راد والأ�سر واملجتمع��ات .وملدة ثالثة ع�ش��ر عام ًا عمل الدكت��ور «�شميزينغ» يف
خدم��ة الإر�ش��اد التعاوين على م�ست��وى املقاطعة والوالية وامل�ست��وى الوطني مع تركي��زه الأ�سا�سي على
املتطوع�ين و�إدارة خماط��ر الربام��ج ،و�إدارة املتطوع�ين ،والإدارة التنظيمي��ة ،كم��ا عمل �ساب ًق��ا ك�أ�ستاذ
م�ساع��د يف جامع��ة والية �أوهايو م��ع اهتماماته البحثية والعلمية التي تركز عل��ى ا�سرتاتيجيات �إدارة
املخاط��ر الفعال��ة ملنظمات ال�شباب وكف��اءات الإدارة التطوعية ملهنيي الإر�ش��اد واملنظمات الأخرى غري
الربحي��ة .وق��د ق��دم الدكتور «�شميزينغ» ور�ش عم��ل وندوات حول هذه املو�ضوعات وم��ا يت�صل بها عرب
الوالي��ات املتحدة وخارجه��ا .ويعمل الدكتور «�شميزينغ» حال ًيا حمرر ًا م�ش��ارك ًا للمجلة الدولية للإدارة
التطوعية.
كيث سيل ( ،)Keith Seelدكتوراه ،جامعة ماونت رويال
الدكتورة «�سيل» ( )Seelهي مديرة معهد الدرا�سات غري الربحية يف جامعة ماونت رويال .وتعمل «�سيل»
من خالل املعهد مع باحثني �آخرين يف ثالثة جماالت بحثية وا�سعة تركز على القطاع غري الربحي يف
كندا وهي :حوكمة القطاع ،وتطوير ال�سيا�سات والتحليل ،وق�ضايا اال�ستدامة.
وارتبطت الدكتورة «�سيل» مبهنة الإدارة التطوعية منذ عام  1993و�شغلت منا�صب يف جمل�س �إدارة
جمعية مديري املوارد التطوعية وجمعية الإدارة التطوعية .لقد كانت ع�ض ًوا متطوع ًا يف جمل�س
الإدارة ملدة  30عام ًا �أغلبها يف جمال اخلدمات الب�شرية .وت�شغل الدكتورة «�سيل» حالي ًا منا�صب يف
جمل�سني �إقليميني يف �ألربتا يركزان على التعليم والأطفال.
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وت�شغل الدكتورة «�سيل» من�صب رئي�س املجل�س الوطني للموارد الب�شرية للقطاع غري الربحي الذي
يدر�س ق�ضايا القوى العاملة اخلا�صة بالقطاع غري الربحي يف كندا .وقد مت ن�شر م�ؤلفات الدكتورة
«�سيل» على نطاق وا�سع يف الكتب واملجالت ،و�شاركت يف ت�أليف «بيان الأخالقيات» لرابطة �إدارة
املتطوعني ( ،)AVAوكتبت �أي�ض ًا عن الأخالقيات وت�أثريها على الإدارة مل�ؤ�س�سة جون وايلي ،وكذلك
عن املخاطر والفر�ص املرتبطة بامل�شاريع التجارية من قبل املنظمات غري الربحية ،وق�ضايا احلوكمة
ملجال�س الإدارة ،والتنمية امل�ستدامة للقطاع اخلريي.

جوديث إيه إم سميث ( ،)Judith A. M. Smithدكتوراه،
شركة هاندزون جاكسونفيل المتحدة
الدكتورة «�سميث» ( )Smithهي الرئي�س واملدير التنفيذي ل�شركة «هاندزون جاك�سونفيل» املتحدة،
وهي قائد بحري متقاعد ،وتعمل يف جمل�س �إدارة معهد نقاط ال�ضوء ،كما �شغلت من�صب رئي�س جمعية
فلوريدا ملراكز املتطوعني  -الآن جمعية فلوريدا لإدارة املتطوعني .ح�صلت الدكتورة �سميث على درجة
دكتوراه يف الإدارة يف القيادة التنظيمية ،وعملت �أ�ستاذ ًا م�ساعد ًا يف كلية الدرا�سات العليا للأعمال
والإدارة يف جامعة فينيك�س .قدمت د� .سميث العديد من ور�ش العمل والندوات وعرو�ض امل�ؤمترات
واجلل�سات اال�ست�شارية اخلا�صة بقيادة القطاع غري الربحي و�إدارته وحوكمته لأكرث من  15عام ًا.
نيكول المي برييز �ستيدمان ( ،)Nicole LaMee Perez Stedmanدكتوراه ،جامعة فلوريدا
الدكتورة «�ستيدمان» (� )Stedmanأ�ستاذ م�شارك يف القيادة يف ق�سم التعليم الزراعي واالت�صال
بجامعة فلوريدا .قبل التعيني يف جامعة فلوريدا� ،أم�ضت �أربع �سنوات ك�أ�ستاذ م�ساعد للقيادة يف جامعة
تك�سا�س الزراعية وامليكانيكية ( .)Texas A&M Universityح�صلت على درجة البكالوريو�س
يف علوم الأ�سرة وال�شباب واملجتمع ،ودرجة املاج�ستري والدكتوراه يف التعليم الزراعي وعلوم االت�صال
من جامعة فلوريدا مع التخ�ص�ص يف تنمية املهارات القيادية .وقد ركز بحث الدكتوراه اخلا�ص بها
على قيادة املتطوعني يف جمال الإر�شاد التعاوين ،كما قامت بتدري�س مقرر عن القيادة التطوعية على
امل�ستوى اجلامعي .يت�ضمن من�صبها احلايل تن�سيق القيادة على م�ستوى اجلامعة ،والقيادة الثانوية،
والتدري�س على م�ستوى البكالوريو�س والدرا�سات العليا.
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بريان تيري ( ،)Bryan Terryدكتوراه ،جامعة فلوريدا
الدكتور «تريي» (� )Terryأ�ستاذ م�ساعد يف ق�سم علوم الأ�سرة وال�شباب واملجتمع بجامعة فلوريدا .وهو
يعمل كمتخ�ص�ص حكومي يف �أنظمة املتطوعني لـعدد  70من �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة فلوريدا يف
كل مقاطعة من مقاطعات فلوريدا البالغ عددها  67مقاطعة ،ويوفر القيادة لأكرث من  16000متطوع ًا
م�شارك ًا يف برنامج فلوريدا لتنمية ال�شباب ( .)Florida 4-H programبالإ�ضافة �إىل ذلك ،يحمل
الدكتور «تريي» من�صب ًا بحثي ًا ويقوم بتدري�س �إدارة املوارد الب�شرية للمنظمات غري الربحية لطالب
الدرا�سات العليا وطالب املرحلة اجلامعية يف الق�سم.
الدكتور «تريي» خريج جامعة فلوريدا وحا�صل على درجة الدكتوراه يف �إدارة الإر�شاد مع الرتكيز على
الإدارة التنظيمية ،وكان معروف ًا برباجمه البحثية والتوعوية .يركز بحثه احلايل على حتفيز ور�ضا
املتطوعني امل�شاركني يف الربنامج الإر�شادية لتنمية ال�شباب .كتب الدكتور «تريي» و�شارك يف ت�أليف
العديد من املقاالت العلمية وقدم نتائج �أبحاثه يف العديد من امل�ؤمترات.

لورانس أوليان (( ،Lawrence Ullianكلية مسكي للخدمة العامة ،جامعة جنوب مين
الدكتور «�أوليان» ( )Ullianباحث م�شارك يف كلية «م�سكي» للخدمة العامة (Muskie School
 )of Public Serviceبجامعة جنوب مني ،ومعهد «كتلر» لل�صحة وال�سيا�سة االجتماعية (Cutler
.)Institute for Health and Social Policy
وهو حالي ًا مطور مناهج لربامج التطوير املهني املبا�شرة وعرب الإنرتنت واملختلطة التي تهدف �إىل
الرعاية واخلدمات الإن�سانية والرعاية ال�صحية ،كما قاد عدة م�شاريع يف جماالت الرفاهية العامة،
ومتابعة املر�ضى ،وخدمة العمالء يف القطاع العام .وقد �أدت امل�ؤهالت الأكادميية للدكتور «�أوليان» يف
تعليم الكبار (دكتوراه من جامعة �إنديانا) ،وال�صحة العامة (ماج�ستري من جامعة ما�سات�شو�ست�س)
وعلم النف�س (بكالوريو�س من كلية والية بو�سطن)� ،إىل مهنة انتقائية متميزة ت�ضمنت �أي�ض ًا منا�صب
متعددة ت�ضمنت مدير التدريب يف الرعاية احلادة ومرافق الرعاية املزمنة ،والعمل كا�ست�شاري وباحث

723

دليل إدارة المتطوعين  -استراتيجيات القيادة للنجاح
يف التعليم الطبي امل�ستمر .وقد مت االعرتاف بخربته و�إجنازاته يف هذا املجال من خالل ح�صوله على
�شهادة الإدارة التطوعية ( )CVAمن جمل�س االعتماد يف الإدارة التطوعية.

باربرا ك .وينتوورث (،)Barbara K. Wentworth
«يونايتد واي» بمقاطعة يورك ،والية «مين»
تعمل ال�سيدة «وينتورث» ( )Wentworthكمديرة للت�أثري املجتمعي «يونايتد واي» مبقاطعة يورك،
والية «مني» ،وهو من�صب جلبت له تاريخ ًا غني ًا مبا تتمتع به من خربات كمي�سرة ،ومدربة ،وباحثة،
وكاتبة منح ،وحمررة ،ومديرة تنفيذية وم�شرفة على املوظفني مدفوعي الأجر واملتطوعني .وتت�ضمن
خربتها �أي�ض ًا �سنوات عديدة من تطوير و�إدارة برامج املتطوعني الناجحة يف جمموعة متنوعة من
املنظمات غري الربحية يف املقاطعة ،و�إن�شاء مركز تطوعي على م�ستوى املقاطعة ،وبناء �شبكة نظراء
ملتخ�ص�صي املوارد املتطوعني.
وب�صفتها احلالية مع «يونايتد واي» مبقاطعة يورك ،ت�شرف ال�سيدة «وينتورث» على بناء جمتمع
املنظمة امل�ؤثر ،وجمع �أ�صحاب امل�صلحة حول الق�ضايا التي تهم املجتمع ،وتوفري العاملني لوظائف
اال�ستثمار املجتمعي اخلريي والإ�شراف على العمل املجتمعي ملحو الأمية املالية يف مرحلة الطفولة
املبكرة وال�شباب.
وكم�ؤلفة ومدربة قدمت العديد من الأعمال املن�شورة ،كتبت ال�سيدة «وينتورث» وقدمت جمموعة من
املو�ضوعات مبا يف ذلك الإدارة التطوعية وغري الربحية والقيادة املدنية وقيا�س النتائج .وتعمل حالي ًا
يف حترير املجلة الدولية لإدارة املتطوعني ومفو�ضة يف جلنة «مني» خلدمة املجتمع .وهي حا�صلة على
درجة البكالوريو�س يف علم االجتماع والرعاية االجتماعية واملاج�ستري يف الإدارة والتنظيم.
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شيريل ن .يالن ( ،)Cheryle N. Yallenشركات نيويورك المركزية
ال�سي��دة «يالن» ( )Yallenهي رئي�س��ة �شركات نيويورك املركزية ،ومدرب��ة  /م�ست�شارة دولية ،ولديها
�أك�ثر م��ن خم�سة وع�شري��ن عا ًما من اخل�برة يف العمل االجتماعي يف جم��ال اال�ست�ش��ارات .وت�شمل هذه
اخلربة العمل مع املنظمات غري الربحية كم�ست�شار ومدير تنفيذي وع�ضو جمل�س �إدارة ومتطوع .وكع�ضو
ن�ش��ط يف جمتم��ع اخلدم��ات االجتماعي��ة ،تت�شاور حالي ًا م��ع العديد م��ن املنظمات بالإ�ضاف��ة �إىل كونها
املدي��ر التنفيذي مل�ؤ�س�سة خا�صة .وب�صفته��ا احلالية كممار�س وم�ست�شار ،فهي تقدم حلولاً عملية للعديد
من حتديات اليوم.
وكمدرب��ة� ،أج��رت ال�سيدة «يالن» دورات وور���ش عمل حول جمموعة وا�سعة م��ن املو�ضوعات مبا يف ذلك
التطوير التنظيمي ،و�إدارة املتطوعني ،وجمع الأموال ،وتطوير جمل�س الإدارة والتخطيط اال�سرتاتيجي.
وه��ي �أي�ض��ا م�ؤلفة لديه��ا العديد من الأبح��اث املن�شورة ،وه��ي حا�صلة على درج��ة البكالوريو�س يف علم
النف���س وماج�ست�ير يف الت�سويق واالت�صاالت .وتقدم ال�سيدة «يال��ن» و�شركاتها خمتلف اال�سرتاتيجيات
غري ربحية لتحقيق النجاح التنظيمي.
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عن موقع الويب
ي�شتمل املوقع امل�صاحب ،وهو �إ�ضافة جديدة لهذه الطبعة الثانية ،على ثمانية ع�شر ف� ً
صال �إ�ضافي ًا كما
هو مدرج يف قائمة املحتويات وخمطط الف�صل يف نهاية املقدمة.
يرجى زيارة www.Wiley.com/go/volhandbook
و�إدخال " "volhandbook2لتحميل الف�صول الإ�ضافية.
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م�شروع
�إثراء

استراتيجيات القيادة للنجاح
تحرير :تراسي دانييل كونورز

هذا الكتاب
يقدم هذا الدليل الذي كتبه �أحد قادة العمل غري الربحي" ،تري�سي كونورز"� ،إر�شادات عملية حول الق�ضايا الأ�سا�سية يف جمال
التطوع مثل حتفيز النا�س على التطوع بوقتهم وخدماتهم والتوظيف ،وغري ذلك .ويعترب هذا الدليل احلديث والعملي الدليل
الأ�سا�سي لإدارة �أهم مورد للمنظمة غري الربحية( :املتطوعون).
يغطي الدليل النواحي الدميوغرافية للمتطوعني ،وقادة الربامج التطوعية واملديرين ،و�صنع ال�سيا�سات وتنفيذها ،والتخطيط
وحتليل �شئون املوظفني ،والتوظيف ،و�إجراء املقابالت ،وفرز املتطوعني ،وتوجيه املتطوعني وتدريبهم ،و�أكرث من ذلك بكثري.
يقدم �إر�شادات عملية وحمدثة للمجاالت الرئي�سية لقيادة املتطوعني و�إدارتهم.
ي�ستك�شف النواحي القانونية للمتطوعني :كالتبعات واحل�صانات وامل�س�ؤوليات.
مت ت�صميم هذا الدليل مل�ساعدة املنظمات غري الربحية على البقاء واالزدهار من خالل ا�ستثمار جهود املتطوعني.
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