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اإلدارة االســـتراتيجية تختلف عن اإلدارة العادية في توجهها الرئيســـي، ففي حني 	 
تهتـــم اإلدارة العاديـــة باملنظمة من الداخل فإن اإلدارة االســـتراتيجية تهتم بالعميل 

والبيئة.
اإلدارة االســـتراتيجية محاولـــة لتعديـــل اجتاهات املنظمة وجعلهـــا أكثر مالءمة مع 	 

البيئـــة اخلارجيـــة ويتطلـــب ذلك رصـــد ومراقبة دائمـــة لألحـــداث اخلارجية وما 
تتضمنـــه مـــن تغيير، وتقييـــم ذلك ملعرفة حجـــم وقوة التغييـــر واجتاهه.

املدير اإلســـتراتيجي يقوم برصد التغيـــرات االجتماعية والسياســـية واالقتصادية 	 
والتكنولوجيـــة والتغيـــرات فـــي ســـلوك املنافســـني واملورديـــن والعمـــالء ويتحـــرك 
اســـتراتيجًيا بطريقـــة أفضـــل من املنافســـني لالســـتفادة مـــن التغيير الـــذي حدث.

املديـــر االســـتراتيجي ال ينتظـــر أن يحـــدث التغيير ويقـــوم برصده ولكـــن يتنبأ به، 	 
ويعـــد املنظمة اســـتراتيجًيا ملواجهته.

تطوير الذات

المدير اإلستراتيجي )2 (
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اهمية تطوير الذات 
قال تعالى : )إن اهلل ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ( . 

تعريف تطوير الذات : 
هــو أن تســعى الــى حتســني القــدرات واملؤهــالت واالمكانيــات الشــخصيه مثــل حتســني القــدرات العقليــه وحتســني مهــارات 
التواصــل مثــل االســتماع وحســن الــكالم وحتســني مهــارة التعامــل مــع الــذات وحتســني القــدره علــى الســيطره علــى االضطربــات 
النفســيه والســمو بالــذات وجعــل النفــس أكثــر مهــارة وقــوه الكتســاب ســلوك إيجابــي وتعلــم الســيطره علــى املشــاعر وردود االفعــال 
ــل الــذات الــى ذات  ــه لتحوي ــذات ونقــاط الضعــف فيهــا لتحســينها ، ونلخصهــا بأنهــا هملي ، كمــا انهــا معرفــة مصــادر القــوه لل

أفضــل وفهمهــا ومعرفــة طــرق حتســينها . 
هنالك طرق عديده لتطوير الذات وميكن تلخيصها في : 

حتديد الهدف في احلياه فمن دون ذلك ستصبح احلياه ضربًا من العبث ، او معاناه مستمره في مكافحة املشاكل .  	
التغيير الذي اصبح ضروره في كل شؤون احلياة .  	
تقليص الفجوه بني معلومات نظم التعليم ومهاراتها وبني ما يحتاج إليه الفرد فعاًل .  	
اكتساب املهارات والقدرات ملالحقة التغيرات العاملية التي حتدث حولنا .  	
تعلم طرق فاعله للتعامل مع الضغوط النفسيه التي تزداد يومياً  على الفرد .  	

تطوير الذات
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تراجع المؤسسات الخيرية لماذا؟ 

املصدر : مداد
اإلدارة املؤسسية في العمل اخليري:

أؤمــن شــخصيا بتعدديــة األســباب فــي النجــاح والفشــل، غالبا ال يوجد ســبب 
واحــد ألي منهمــا، لكــن مــن املؤســف حقيقــة تراجــع، وفشــل بعــض املنظمــات 
اخليريــة، وتكــرار إخفاقــات كان ميكــن أن يتــم جتاوزهــا، رمبــا يقول قائل: إن 
التراجــع واإلخفــاق هــو هــو فــي املؤسســة اخليريــة وغيــر اخليريــة، واجلــواب 
ــر  نعــم، النجــاح واحــد والفشــل واحــد، لكــن بالتأكيــد منــوذج املنظمــات غي
الربحيــة هــو منــوذج مختلــف ينبغــي التعامــل معــه، واســتعراضه بالنظــر فــي 
ــوي، والنمــوذج الصحــي  ــا بتمــام النمــوذج الترب ــه، متام الصــورة اخلاصــة ب

...إلــخ مــن النمــاذج.
أولــى تلــك األســباب هــي عــدم اهتمــام املنظمــة بالعالقــات العامــة عمومــا 
ــي  ــة الت ــة التفصيلي ــب الدقيق ــه بعــض اجلوان ــه اإلعــالم خصوصــا ومن ومن
تعطــي مؤشــرا غالبــا مــا يالمــس ذلــك املؤشــر مصداقيــة عاليــة فــي جانــب 
االهتمــام بالعمــل اخلارجــي عمومــا وبجانــب الــرد علــى االستفســارات، مــا 
مــن مؤسســة إال وتــرد لهــا وعليهــا بعــض امللحوظــات فــي اإلعــالم املقــروء 
الرســمي وغيــر الرســمي، بعــض االتصــاالت التــي حتتــاج نظامــا متقدمــا فــي 

تلقــي املكاملــة والــرد واملتابعــة ملوضــوع املكاملــة حلــني حتضيــر اإلفــادة وعمــل 
املطلــوب إذا كان مــن املمكــن عملــه، املهــم االهتمــام بالــرد على االستفســارات 
والتســاؤالت ألن تلــك التســاؤالت غيــر املجــاب عنهــا تتضخــم، ويوّلــد الســائل 
بغــض النظــر عــن نيتــه فــي تســاؤله إجابــة خاصــة بــه أحيانــا كثيــرة تكــون 
ســلبية، وفــي هــذا يجــب أن تهتــم املؤسســة اخليريــة بكافــة قنــوات التلقــي 
 ... االجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  مثــل  واملســتجدة  املعروفــة  القدميــة 
حقيقــة أمــر مؤســف ينــدى لــه اجلبــني حــني تكــون منظمــة عملياتهــا تفــوق 
املليــون ريــال ســنويا ومــع ذلــك ال يوجــد بهــا موظــف اســتقبال وإجابــة علــى 
استفســارات العمــالء، مــا بالــك أن كثيــرا مــن مؤسســاتنا اخليريــة تديــر 
تبرعــات ومشــاريع وبرامــج أكثــر مــن املليــون، أليــس مــن حــق املســتفيد ســواء 
املتبــرع أو متلقــي اخلدمــة أن يجــب الــرد وأســلوب الــرد املناســب واملعلومــة 
املناســبة فــي وقتهــا املناســب، حيــاة املؤسســة االهتمــام بذلــك وحيويتهــا 
وشــبابها فــي ســرعة التعامــل مــع املعلومــة وإدارة الطلــب، وإفــادة األطــراف 
املعنيــة. أرجــو مــن القــارئ الكــرمي أن يجــرب االتصــال بــأي مؤسســة خيريــة، 
وينقــل جتربتــه هــل مت الــرد علــى  املكاملــة؟ هــل مت تقــدمي رد مناســب؟ أم ال 

يوجــد أحدهمــا أم كالهمــا.

الدراسات واالبحاث في العمل الخيري والتطوعي
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األول  مــن  قريــب  وهــو  األســباب  مــن  الثانــي 
وهــو عــدم االســتجابة آلراء العمــالء، يجــب أن 
واإلصغــاء  واالســتماع  واستشــراف  تتبــع  يتــم 
إلــى رغبــات املســتفيدين مــن حيــث املشــاريع أو 
طريقــة تنفيذهــا أو انتقاداتهــم، يجــب أن توجــد 
تقيــص  التــي  واالســتبانات  التتبعيــة،  البحــوث 
ــه  ــى تطلعات رضــا املســتفيد، وحتــاول التعــرف عل
أم  متبرعــا،  معهــا،  يتعامــل  التــي  املنظمــة  مــن 
شــريكا، أم متلقيــا للخدمــة. مــا يحــدث هــو نظــام 
فرعونــي يقــوم علــى فكــرة نحــن مؤسســة نقــدم 
ــد ملــن  ــد فــي الوقــت الــذي نري اخلدمــة التــي نري
نريــد بالقــدر الــذي نريــد واملــكان الــذي نريــد 
ــا،  ــه فليتوجــه ملؤسســة أخــرى غيرن ومــن ال يعجب
كل شــيء قابــل للمراجعــة، رغبــات النــاس تتغيــر، 
ــة  ــع لبعــض املؤسســات اخليري إن املشــاهد واملتتب
يجدهــا متقوقعــة، متكــررة، اليوجــد فيهــا جتديــد 
ــا ال  ــا، م ــة تقدميه ال فــي املشــاريع وال فــي طريق

يتماشــى مــع تطلعــات املتعاملني مع تلك املؤسســة، 
الذيــن يبحثــون عــن اجلديــد واجلديــد دائمــا.

الثالــث: مــن األســباب هــو فــي احلقيقــة إفــرازه 
للســبب الثانــي، ومتعلــق بــه بعالقــة قويــة وهــو 
يتطــور  العالــم  مناســبة،  غيــر  منتجــات  تقــدمي 
والعميــل يتغيــر، إن األم التــي تقــدم وجبــة معينــة 
ــا، فمــن احلماقــة تكــرار  ــم تناوله ألطفالهــا وال يت
طهــي تلــك الوجبــة بنفــس األســلوب بنفــس الطعــم 
بنفــس الوقــت بنفــس الكميــة بنفــس اإلنــاء، يجــب 
أن توقــف اخلدمــات التــي ليــس لهــا إقبــال، أو 
حتقــق تراجعــا فــي الطلــب عليهــا، أو أن املؤسســة 
اخليريــة غيــر قــادرة علــى تطويرهــا، بشــكل يجعــل 
لتراجــع  مدعــاة  تقدميهــا  فــي  االســتمرار  فــي 
جودتهــا، عــدم رضــا العميــل، االســتياء، االنطبــاع 
الســيء، التجربــة الســيئة التــي تتســرب تلقائيــا 
لعــدد مــن العمــالء، مــا يعمــق مــن خســارة املنظمــة 

ــر مــن عمالئهــا. لكثي

تستشــعر  أن  يجــب  التقنــي:  التخلــف  الرابــع: 
وأن  التقنيــة،  عصــر  فــي  نعيــش  أننــا  املنظمــة 
باألجهــزة  متعلقــون  وكبــارا  صغــارا  املجتمــع 
اللوحيــة والهواتــف الذكيــة، وشــبكات التواصــل 
االجتماعــي، فهنــا علــى املؤسســة أن تســتقطب 
ــا وتنفــق وتســتثمر  ــر عملياته ــي تدي ــاءات الت الكف
نحــو  تتحــول  وأن  التقنيــة،  بنيتهــا  تطويــر  فــي 
األمتتــة، ومــن بيئــة الــورق إلــى بيئــة التعامــالت 
االفتراضيــة،  االجتماعــات  وإلــى  االلكترونيــة، 
التواصــل االجتماعــي، وخرائــط  وإلــى شــبكات 
إلــى  الذكيــة،  الهواتــف  وتطبيقــات  املعلوماتيــة، 
التوقيــع  مــن  بــدال  االلكترونــي  التوقيــع  بيئــة 
اليــدوي، وتستكشــف طرقــا للتبــرع االلكترونــي 

الفشــل. مصيرهــا  فســيكون  وإال 
اخلامس: الصالبة وعدم االســتجابة للمتغيرات: 
إّن األنظمــة واالهتمامــات والتوجهــات املوجــودة 
عنــد املجتمــع، وكذلــك ثقافــة املجتمــع، واجلهــات 
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الشــريكة، واملتبرعــون والرعــاة، عندهــم توجهــات 
ــي  ــج واملنتجــات الت ــي املشــاريع والبرام ــدة ف جدي
األنظمــة  فــي  أحيانــا  وكذلــك  بهــا،  يرغبــون 
والقوانــني املعمــول بهــا فــي البلــد التــي تعمــل فيهــا 
تلــك املنظمــة، فمثــال بــني األنشــطة اخلارجيــة 
والداخليــة، بــني مــا هــو مســموح وبــني مــا هــو 
ممنــوع، بــني وســائل جمــع التبرعــات القانونيــة 
التجــاوز فيهــا، يجــب االهتمــام بتطويــر  وعــدم 
والتأهيــل  التدريــب  فــي  واالســتثمار  الكــوادر 
بأحــدث  املســتمر  وتزويدهــم  اخلبــرات  وصقــل 
املعلومــات حتــى ميكنهــم مــن االســتجابة املثلــى 

للمســتجدات.
ــرا فــي املؤسســة فــي  ــر كثي ــك املفاصــل تؤث كل تل
حــال لــم تســتجب للمتغيــرات وفــي حــال مقاومتهــا 

فيتســبب فــي فشــلها.
الســادس: ضعــف وســائل اإلعــالم، وعــدم وجــود 
فــي  والتخطيــط  املاليــة،  املــوارد  لتنميــة  قســم 
البرامــج االســتثمارية، ومشــاريع الوقــف، وبحــث 
حيــث  ذكيــة،  بطــرق  املشــاريع  لتســويق  أفــكار 

اإلعــالن  وأفــكار  التجاريــة  للمنتجــات  املراقــب 
عنهــا والتســويق لهــا، وعقــد الشــراكات مــع جهــات 
أخــرى لتوزيعهــا وتســويقها بأفــكار متنوعــة، مثــل 
االلكترونيــة،  واملتاجــر  االلكترونــي،  التســويق 
واإلعــالن فــي الصحــف، واملواقــع االلكترونيــة، 
والتطبيقــات، ورعايــة البرامــج االجتماعيــة فــي 
ــد  ــداع والتجدي وســائل اإلعــالم، ليجــد نكهــة اإلب
وتوظيــف ألحــدث أفــكار التســويق، وأفــكار التأثير 
الســوق،  واقــع  وحتليــل  ودراســة  املتلقــي،  علــى 
ــر مــن غيرهــا  ــر أكث ــي تؤث ــة الت والوســائل احلديث
فــي املتلقــي، فمــا كان جيــدا باألمــس لــم يعــد 
جيــدا ومؤثــرا اليــوم مثــل رســالة اجلــوال التــي 
تدعــو للتبــرع ملشــروع معــني، كانــت فــي فتــرة مــا 
مؤثــرة، اآلن وبعــد ســنوات صــار تأثيرهــا محــدودا 

أمــام برامــج التواصــل، وهكــذا.
املؤسســات  بعــض  املؤسســة:  انغــالق  الســابع: 
فــي  متقوقعــة، محصــورة  نفســها،  علــى  مغلقــة 
خاصــة  محدوديــن،  أشــخاص  مــع  التواصــل 
فيهــا،  واملتطوعــني  ومســتفيديها،  وظائفهــا  فــي 

محــدودة فــي وســائل النشــر، محــدودة ومغلقــة 
األبــواب أمــام الــزوار، مغلقــة أمــام املســتفيدين، 
ال يســهل مقابلــة مســؤوليها، وال التواصــل معهــم، 
ال يوجــد نظــام تلقــي مقترحــات، وال نظــام تلقــي 
املشــكالت، ال يوجــد مؤمتــرات، وال ملتقيــات، وال 
برامــج عامــة، وال مركــز اتصــاالت يتعامــل مــع 
املتصلــني ويتابــع طلباتهــم وتتبعــه، وبوقــت محــدد 
للعمليــة ال يتجــاوز فيــه، العالــم يتجــه لسياســة 
متــارس  املؤسســة  بقيــت  فــإذا  املفتــوح،  البــاب 
االنغــالق والعيــش فــي برجهــا العاجــي، فستمســي 

ــد عــني. ــرا بع ــح أث ــم تصب ث
اخلطــط،  ببنــاء  االهتمــام  عــدم  الثامــن: 
واالطمئنــان حلرفيتهــا  ومراجعتهــا، وحتكيمهــا، 
وطموحهــا، وعمــل الســبل لتطبيقهــا، وتنســيقها 
مــن  العالقــة  ذات  اجلهــات  مــع  اخلطــط  مــع 
جهــات اإلشــراف مثــل الــوزارات والهيئــات، يجــب 
عمــل معاييــر جــودة بالبرامــج، واخلدمــات، يجــب 

والتقــومي،  بالقيــاس  االهتمــام 
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يجــب االهتمــام بوجــود مؤشــرات األداء، يجــب 
تدنــت  إذا  املنظمــة  إّن  مرجعيــة،  مقارنــة  عمــل 
منتجاتهــا بســبب عــدم وجــود املعاييــر التــي يحتكم 
إليهــا فــي تقييــم منتجاتهــا وأنشــطتها ســواء كانــت 
مرجعيــة تلــك األدوات خارجيــة، أم هــي أدوات 
ــج،  ــي املنت ــي تدن ــك ف ــة، سيســهم ذل ــة داخلي مبني
عــدم  حــاالت  وتزايــد  عليــه،  اإلقبــال  وتراجــع 
الرضــا، ســتضعف الثقــة، ســيقل اإلقبــال، ستســوء 
والتبرعــات،  اإليــرادات  ســتضعف  الســمعة، 
ســتبدأ  واملكافــآت،  احلوافــز  عجلــة  ســتتوقف 
حــاالت التســرب والقفــز مــن الســفينة للنجــاة، 
وتتزايــد التبعــات، واالضطــراب فــي وضــع حلــول 
ترقيعيــة، وســيكون هنــاك التحــول إلــى الترقيــع 

بــدل التطويــر، والترميــم بــدل التجميــل، صــراع 
البقــاء علــى احليــاة بــدل خــوض ســباقات التميــز 

واجلوائــز.
تلــك كانــت أســباب التراجــع اخلاصــة باملؤسســات 
للعمــل  ومنتــم  مهتــم  كل  فــي  أملــي  اخليريــة، 
اخليــري ومؤسســاته، أن يعمــل هــو مــع فريقــه 
فحــص  فــي  والبــدء  األدواء،  تلــك  مــن  للحــذر 
املؤسســة، إن كان فيهــا بعــض تلــك البــوادر أن 

يبــدأ فــي تعديــل املســار.
كتبها عبداملنعم احلسني
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البحث العلمي
يُعــَرّف البحــث العلمــي )باإلجنليزّيــة: Scientific Research( بأّنــه الّســلوك املُنّظــم الــذي يهــدف إلــى البحــث فــي صّحــة معلومــة مــا، أو فرضّيــة يجــب 

إثباتهــا بطريقــة علمّيــة واضحــة. 
عندما يُقّرر الباحث إعداد بحث علمّي عليه أن يّتبع خطوات عّدة تشمل اآلتي: 

اختيــار عنــوان البحــث: بحيــث يختــار الباحــث عنوانــاً شــاماًل ُمرتبطــاً باملوضــوع، ذا عبــارات ُمتناســبة معــه، مــع االنتبــاه لتنــاول العنــوان معلومــات البحــث 
واملُؤّسســة املَعنّيــة بالبحــث، واملــكان والّزمــان لهــذا البحــث. مثــال: عالقــة الّتلفــاز بقــراءة الكتــب واملَطبوعــات املطلوبــة مــن طلبــة اجلامعــة فــي مدينــة ُمعّينــة 

لعــام دراســّي ُمحــّدد.
اختيــار ُمشــكلة البحــث: حيــث يقــوم الباحــث بتحديــد واضــٍح للُمشــكلة التــي ســيعاجلها البحــث، وصياغتهــا بالّشــكل املطلــوب. مثــال: مــا هــو تأثيــر برامــج 

الّتلفــاز علــى قــراءة الكتــب املطلوبــة عنــد طلبــة اجلامعــة فــي هــذه املدينــة للعــام الدراســّي؟
ُمراجعة البحوث العلمّية الّسابقة املُتعلّقة بنفس ُمشكلة البحث.

تقييــم الوضــع احلالــّي للُمشــكلة: ويتــم ذلــك بقــراءة املقــاالت واألبحــاث ذات العالقــة باملُشــكلة فــي نفــس الوقــت الــذي يَــدرس الباحــث املُشــكلة، 
باإلضافــة إلــى حضــور جميــع الورشــات العلمّيــة املُتعلّقــة بهــذه املشــكلة.

ــة  ــى إقــدام طلب ــر عل ــٌر ســلبّي وكبي ــال: للّتلفــاز أث ــات األساســّية فــي البحــث. مث ــد عــدد الفرضّي ــّم حتدي ــة باملُشــكلة: بحيــث يت ــات املُتعلّق إنشــاء الفرضّي

الدراسات واالبحاث في العمل الخيري والتطوعي
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ــة منهــم. ــى قــراءة الكتــب املطلوب اجلامعــة عل
إعــداد خّطــة البحــث: حيــث يتــم إعــداد خّطــة شــمولّية واضحــة بهــدف إجنــاز البحــث بأســلوب علمــّي ناجــح، باإلضافــة إلــى حصــر قائمــة املصــادر املوثوقــة 

التــي مّت االّطــالع عليها.
جمــع البيانــات امُلتعّلقــة بامُلشــكلة: ويتــّم جتميــع البيانــات بنــاًء علــى اختيــار العّينــة التــي تُناســب ُمشــكلة البحــث، وحتديــد نوعهــا، وحجمهــا، ومُمّيزاتهــا، 

وعيوبها.تفســير املعلومــات: حيــث تتــّم عملّيــة حتليــل البيانــات بهــدف الوصــول للمعلومــة املرجــّوة.
مفهوم فرضّية البحث العلمّي

فرضّيــة البحــث )باإلجنليزيــة: Hypothesis( هــي عبــارة عــن حــل أو تفســير ُمؤّقــت تتــّم صياغتــه بشــكل علمــّي، يُحــاول الباحــث أن يتحّقــق مــن صّحتــه 
ــة. تتــّم كتابــة الفرضّيــات بشــكل يجعلهــا ذات صلــة وثيقــة مبشــكلة  مــن خــالل وجــود املــاّدة لديــه، بحيــث يضــع قراراتــه وخبراتــه كحــّل للُمشــكلة البحثّي
البحــث، بحيــث يجــب علــى الباحــث أن يكــون علــى معرفــة كاملــة باملُشــكلة وخيــارات احللــول لهــا. مثــال: للفيــس بــوك أثــر ســلبّي كبيــر علــى إقــدام طلبــة 

اجلامعــة فــي ُمطالعــة الكتــب الدراســّية املطلوبــة منهــم. 

الدراسات واالبحاث في العمل الخيري والتطوعي
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القرآن يتحدث عن الوقت
ولذلــك ال عجــب أن نــرى كتــاب اهلل جــل وعــال مليئــاً بكثيــر مــن اآليــات املتعلقــة بهــذا الوقــت إمــا مباشــرًة، أو إيحــاًء، أو داللــًة علــى أهميــة هــذا الوقــت 
ــَماَواِت َواأْلَْرِض َواْخِتــالِف اللَّيـْـِل َوالنََّهــاِر آَليــاٍت أِلُوِلــي  وقيمتــه خاصــًة لعبــاد اهلل الذاكريــن املوحديــن أولــي األلبــاب، يقــول اهلل جــل وعــال: ِإنَّ ِفــي َخلـْـِق السَّ

َ ِقيَامــاً َوُقُعــوداً َوَعلـَـى ُجنُوِبِهــْم  آل عمــران:191-190   اأْلَلْبَــاِب * الَِّذيــَن يَْذُكــُروَن اهللَّ
ــِل َوالنََّهــاِر  آل عمــران:190  فتغيــر هــذا الليــل بنهــار بعــده، ونســخ هــذا الظــالم بنــور يزيلــه، هــذه آيــة  فــإذا تأملــت قــول اهلل جــل وعــال: َواْخِتــالِف اللَّيْ
ــَماَواِت َواأْلَْرِض  مــن آيــات اهلل جــل وعــال، والوقــت والســاعات دائــرة بــني فلــك الليــل وفلــك النهــار، مــن أجــل ذلــك قــال اهلل جــل وعــال: ِإنَّ ِفــي َخلـْـِق السَّ
ــُروَن  َ ِقيَامــاً َوُقُعــوداً َوَعلـَـى ُجنُوِبِهــْم َويَتََفكَّ َواْخِتــالِف اللَّيْــِل َوالنََّهــاِر آَليــاٍت أِلُوِلــي اأْلَلْبَــاِب  آل عمــران:190  أصحــاب العقــول مــن هــم؟ الَِّذيــَن يَْذُكــُروَن اهللَّ
ــاَرَك  ــاِر  آل عمــران:191  ويقــول اهلل جــل وعــال فــي آيــة أخــرى: تَبَ ــا َعــَذاَب النَّ ــا َمــا َخلَْقــَت َهــَذا بَاِطــاًل ُســبَْحانََك َفِقنَ ــَماَواِت َواأْلَْرِض َربَّنَ ِفــي َخلـْـِق السَّ

ــَماِء بُُروجــاً َوَجَعــَل ِفيَهــا ِســَراجاً َوَقَمــراً ُمِنيــراً   الفرقــان:61   ــِذي َجَعــَل ِفــي السَّ الَّ
ــَر أَْو أََراَد ُشــُكوراً   كَّ وهــذه البــروج، وهــذا القمــر مرتبــط بتحديــد األوقــات واألزمــان، ثــم قــال بعــد ذلــك: َوُهــَو الَّــِذي َجَعــَل اللَّيـْـَل َوالنََّهــاَر ِخلَْفــًة مِلـَـْن أََراَد أَْن يَذَّ
الفرقــان:62  فاملتذكــر واملتأمــل يتأمــل فــي هــذا الليــل والنهــار، وفــي انقضــاء الليــل وإتيــان النهــار بعــده، فــي زوال النهــار وهجــوم الظــالم عليــه، تلــك آيــة 

عظيمــة، ومــن أجــل ذلــك كانــت أشــد املشــاهد رهبــًة للنفــس اإلنســانية مشــهد الغــروب، ومشــهد اإلشــراق.

نوافذ رمضانية
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المنتدى الثاني لتطوير العمل التطوعي 
بدول مجلس التعاون الخليجي

ورشة عمل ادارة التسويق الخيري 
حاجة أم ترف اداري

الدولة : الكويت

اجلهة : مجلس التعاون اخلليجي

الشــؤون  وزارة  مــع  بالتعــاون  الكويــت  لدولــة  العامــة  االمانــة  نظمــت 

العمــل  وتطويــر  لتنظيــم  الثانــي  املنتــدى  امــس  والعمــل  االجتماعيــة 

ــة  التطوعــي بــدول مجلــس التعــاون » حتــت شــعار » نحــو خطــة تنفيذي

مشــتركة » ويهــدف املنتــدى إلــى اعــداد وصياغــة برامــج عمــل ومشــاريع 

تنفيذيــة مشــتركة . 

الدولة : الكويت
اجلهة : الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية

نظمــت الهيئــة اخليريــة االســالمية العامليــة ورشــة عمــل بعنــوان ) ادارة التســويق 
اخليــري حاجــة أم تــرف اداري ( للدكتــور : ابراهيــم احليــدري املتختصــص فــي 

التســويق اخليــري واملتخصــص فــي ادارة املنظمــات غيــر الربحيــة .
بحضــور عــدد كبيــر مــن قيــادي اجلمعيــات اخليرية ووزارة الشــؤون ، وتناولت الورشــة 

املوضوعــات التاليــة مثل : 
التسويق ليس جمع تبرعات 	

التسويق في سوق تبرعات منافس 	

املنظمة اخليرية التسويقية 	

نوافذ ارتقاء
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برنامج قيادة االبداع في العمل الخيري

اختتــم البرنامــج التدريبــي ) قيــادة 
االبــداع فــي العمــل اخليــري ( والــذي 
مت تقدميــه لعشــرين شــخصية مــن 
رواد العمــل اخليــري والتنمــوي مــن 

عــدة دول .
تطبيقــات  علــى  البرنامــج  اشــتمل 
التفكيــر  كتصميــم  عامليــة 
والتصرفــات االقتصاديــة الول مــرة 

علــى  اخليــري  العمــل  مجــال  فــي 
مســتوى املنطقــة وزيــارات ميدانيــة 
ألهــم اجلهــات اخليريــة فــي تركيــا 
أهــم  علــى  لإلطــالع  االمــة  ووقــف 
،واتســمت  وجتاربهــم  ابداعاتهــم 
مشــاركة الفريــق باحليويــة والتفاعــل 
واالهتمــام الشــديد بكيفيــة التطبيــق 

.

الدولة : جمهورية تركيا - احملاضر : أحمد أبو هزاع

نوافذ ارتقاء
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البرنامــج  وتنفيــذ  بتقــدمي  كامــز  معهــد  يقــوم 
التأهيلي لســوق العمل ) خله منتج 2 ( بإشــراف 
مركــز العمــل اإلنســاني للدعــم القانونــي و رعايــة 

ــة )  ــزكاة واخليــرات بالتخصصــات التالي منــاء لل
اخلياطــة للنســاء فقــط – اإلســتقبال – املثمــن 

ــاري (   العق

ولقد وضع معهد كامز عدة أهداف 

للبرنامج التأهيلي ) خله منتج ( من 

بينها : 

1- تأهيـــل وتدريـــب الشـــباب وبنـــاء قدراتهـــم مبـــا 
يتوافـــق مـــع احتياجـــات ســـوق العمـــل .

2- املســـاهمة فـــي القضـــاء علـــى البطالـــة التـــي 

تـــؤدي إلى اإلنحـــراف الســـلوكي والوجداني لدى 
الشباب

احلصـــول  فـــي  للمشـــاركني  الفرصـــة  اتاحـــة   -3
علـــى وظائـــف فـــي املؤسســـات اخلاصـــة واألهليـــة 
مبـــا يتوافـــق مـــع مهاراتهـــم وقدراتهـــم املكتســـبة 

مـــن خـــالل البرنامـــج .

البرنامج التأهيلي لسوق العمل ) خله منتج ٢(

كامز داخل الكويت
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التدريب امليداني 
قام املتدربون بالعمل على التدريب امليداني للتخصصات الثالثة ) اخلياطة – مهارات االستقبال – مهارات املثمن العقاري ( 

البرنامج التأهيلي لسوق العمل ) خله منتج ٢(

كامز داخل الكويت
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 برنامج افهم نفسك ومن حولك بالتعاون مع فريق بشراكم التطوعي

الفترة : 15 مايو 2017 اجلهة : فريق بشراكم  التطوعي 

بالتعاون مع فريق بشراكم التطوعي مت تقدمي البرنامج التدريبي افهم نفسك ومن حولك

كامز داخل الكويت
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البرنامج التدريبي  ) أستطيع أن اكون ( 

اجلهة : فريق بشراكم التطوعي

الفترة : 7 - 9 مايو 2017  

تقدمي : أ. حوراء آل بورنو 

تقــدمي  مت  التطوعــي  بشــراكم  فريــق  مــع  بالتعــاون 
البرنامــج التدريبــي ) اســتطيع أن أكــون ( بهــدف توعيــة 

اجلمهــور باالضرابــات النمائيــة لــدى االطفــال 

كامز داخل الكويت
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ورشة عمل هندسة التفكير في اخذ 
القرارات وتغيير السلوك 

بالتعــاون مــع جلنــة التعريــف باإلســالم أقــام املعهــد ورشــة العمــل 
بعنــوان هندســة التفكيــر فــي اخــذ القــرارات وتغييــر الســلوك التي 
اســتهدفت دعــاة ومســئولي الدعــوة فــي جلنــة التعريــف باإلســالم 
والتــي هدفــت إلــى التعــرف علــى أهميــة التفكيــر و اخــذ القــرار 
الصحيــح اإليجابــي واالســتفادة مــن االمنــاط املختلفــة إلســاليب 

التفكيــر فــي تطويــر العمــل الدعــوي 

اجلهة : جلنة التعريف بااالسالم
الفترة : 11 مايو 2017  

تقدمي : أ. أحمد محمد بو هزاع

كامز داخل الكويت
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المشروع التدريبي علمني اإلسالم برعاية لجنة التعريف باإلسالم

مسابقة اإلسراء واملعراجالفصول الدارسية

الفصول الدارسيةالفصول الدارسية

كامز داخل الكويت
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ورشة عمل الطرق الفنية العداد المقررات 
والمناهج الدراسية

اجلهة : إدراة شؤون القرآن الكرمي ) ورتل (  
الفترة : 14 مايو 2017 

املدرب: د. طارق التومي 

تقــدمي  الكــرمي مت  القــرآن  إدارة شــؤون  مــع  بالتعــاون 
)ورشــة عمــل الطــرق الفنيــة العــداد املقــررات واملناهــج 

الدراســية( 

كامز داخل الكويت
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مت  التطوعــي  خيــر  فريــق صحبــة  مــع  بالتعــاون 
ــادة والتواصــل (  ــي ) القي ــج التدريب ــدمي البرنام تق

اجلهة : فريق صحبة خير التطوعي 

الفترة : 6 – 13 – 20 -27 مايو 2017 

البرنامج التدريبي ) القيادة 
والتواصل (

كامز داخل الكويت



|   النشرة التدريبيـــة الدوريــــة 26

الدولة : ألبانيا
اجلهة : مركز املزيني الثقافي االجتماعي  

الفترة : 8 – 13 مايو 2017 
تقدمي : أ. وليد يحيى ابراهيم 

وتطبيــق  املشــاريع  ادارة  برنامــج  املعهــد  أقــام 
ربحيــة  الغيــر  املؤسســات  فــي  التميــز  معاييــر 
ضمــن مشــروع صناعــة العمــل التطوعــي مبرحلتــه 
الرابعــة بعنــوان تطويــر قيــادات الصــف الثانــي 
مبشــاركة فعالــة مــن عــدد مــن اجلهــات اخليريــة 

برعاية البنك اإلسالمي للتنمية 
) برنامج ادارة المشاريع وتطبيق 

معايير التميز في المؤسسات 
الغير ربحية (

كامز خارج الكويت
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كامز خارج الكويت 

على هامش تقدمي البرنامج التدريبي إدارة املشــاريع وتطبيق 
معاييــر التميــز فــي املؤسســات اخليريــة، قــدم مديــر التدريــب 
بكامــز م/ وليــد يحيــى، ورشــة عمــل عــن » برنامــج إدارة 
املشــاريع PMP » ملجموعــة كبيــرة مــن املتدربــني، بعضهــم مــن 
العاملــني فــي املؤسســات اخليريــة والبعــض اآلخــر مــن الطلبــة 
ــوا حضــور  ــى هــذه الورشــة وطلب ــوا عل ــذي أثن ــني ال اجلامعي
البرنامــج التدريبــي الكامــل لهــذه الــدورة لتحقيــق اســتفادة 

أكبــر.

PMP ورشة عمل إدارة المشاريع

الدولة : ألبانيا
اجلهة : مركز املزيني الثقافي االجتماعي  

الفترة :  7 مايو 2017 
تقدمي : م. وليد يحيى ابراهيم
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كامز في مرآة الصحافة واإلعالم
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كامز في وسائل التواصل اإلجتماعي
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كامز في وسائل التواصل اإلجتماعي


