
العدد )6(

يونيو 2017





3الصحيفـــة التدريبيـــة الدوريــــة   |

محتويات العدد

رزنامة البرامج 
التدريبية والفعاليات 

خالل شهر يوليو

نوافذ ارتقاء

كامز داخل الكويتتطوير الذات

كامز في مرآة 
الصحافة واإلعالم

كامز في 
وسائل التواصل 

اإلجتماعي

الدراسات واالبحاث في 
العمل الخيري والتطوعي

414
8

16

24

27 10



|   النشرة التدريبيـــة الدوريــــة 4

رزنامـــة البرامج التدريبية 
خالل والفعاليات 
شهر يوليو 2017
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الفرق التطوعيةتطوير الذات / القطاع الثالث

نادي الداعية الصغير
) النادي الصيفي ألبناء اجلاليات (
خالل الفترة من 15 /7 إلى 8/31

يومي
السبت – األثنني- األربعاء

الساعة : 5 – 7 مساء
األفرع :

 الساملية ) بنات (  املال صالح ) ذكور (  املركز الفلبيني ) ذكور ( 

اليوم : السبت
7 – 8

7 – 15
7 - 22
7 - 29

برنامج القيادة والتواصل
فريق صحبة خير التطوعي

الساعة 5 – 7 مساء
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الوقت اليوم الفرع ) الرجال (

 11.30- 9.00

 8.30 – 4.00
اجلمعة

املال صالح ) العاصمة (
7.30 – 5.00 االثنني

 10.30 -9.00
االحد 

املركز الفلبيني

12.00 – 10.30

 8.30 – 7.00 االثنني
6.30 – 5.00

الثالثاء
8.00 – 6.30

6.30 – 5.00
اخلميس

 7.30 – 6.00

8.00 - 6.30 اجلمعة
9.30-7.00 االحد

دار امليلم   ) الفروانية (
7.00-5.00 االثنني- اخلميس

10.00- 8.00
االربعاء

7.00-5.00

8.30 – 10.30ص اجلمعة

الوقت اليوم الفرع ) الرجال (

6.30 – 5.30 االحد - االربعاء
دار النوري  ) اجلهراء (

 11.30 – 10.30

 3.30 – 1.30
اجلمعة

 7.00 – 5.00 السبت

املركز الفلبيني
 8.30 – 7.00 األحد - الثاِلثاء

6.30 – 5.00
االثنني - االربعاء 

اخليمس
 11.30 –8.30 اجلمعة

المشروع التدريبي ) علمني اإلسالم ( 
برعاية لجنة التعريف باإلسالم
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الوقت اليوم الفرع ) النساء (

7.30 – 5.00
االحد - االثنني - الثالثاء - االربعاء - اخلميس - 

اجلمعة

دار النوري

) الساملية  (

 10.30 -9.00

12.00 – 10.30
االحد 

املركز الفلبيني

 8.30 – 7.00 االثنني
 6.30 – 5.00

8.00 – 6.30
الثالثاء

6.30 – 5.00

 7.30 – 6.00
اخلميس

 6.30 -8.00 اجلمعة

  7.30 - 4.30
االحد - االثنني

 اخلميس - االربعاء
دار امليلم   ) الفروانية (

7.30 – 4.30 االحد - االثنني - الثالثاء - االربعاء دار النوري  ) اجلهراء (

 7.00 – 5.00
االحد - االثنني الثالثاء - االربعاء - اخلميس - 

اجلمعة
املنقف

 7.00 – 5.00
االحد - االثنني الثالثاء - االربعاء - اخلميس - 

اجلمعة
الروضة

المشروع التدريبي ) علمني اإلسالم ( 
برعاية لجنة التعريف باإلسالم
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من يعمل في مجال العمل الخيري ، ال ينتظر مسئولة يسأله ماذا صنعت ؟ 
بل يستعد لسؤال ربه : مكنتك من نفع خلقي 

فماذا صنعت ؟ 
د. خالد سعود الحليبي

تطوير الذات
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تطوير الذات



|   النشرة التدريبيـــة الدوريــــة 10

مراتب أداء العمل الوظيفي وتفعيلها في التطوع
املصدر : مداد
كتبت: د. فاطمة اجلارد
ختلــف مراتــب أداء العمــل حســب ظــروف متعــددة منهــا مــا يتعلــق بالفــرد 
وبعقيدتــه وهدفــه مــن العمــل، ومنهــا ظــروف متعلقــة بــاإلدارة أو اخلطــط 
أو الهيكلــة وغيرهــا مــن األســباب. وأفضــل مراتــب العمــل باملفهــوم الــذي 

يعرفــه عامــة النــاس هــو اجلــودة، والبعــض منهــم يســعى إلــى اإلبــداع.
وقــد كثــر اســتخدام هذيــن املصطلحــني فــي الســنوات األخيــرة. ومن خالل 
تدبــري لنصــوص الوحــي وأقــوال العلمــاء وجــدت أن هــذا مفهــوم هذيــن 

املصطلحــني يحتــاج إلــى تصحيــح مــع وقفــة تأمــل مــن اجلوانــب التاليــة:
أوال: املعنى في الفكر اإلسالمي  

الجودة
هــي اإلتقــان وهــي صفــة مالزمــة لــكل مــا خلــق اهلل عــز وجــل. قــال تعالــى: 
ي أَتَْقــَن ُكلَّ َشــْيء{ أي: يفعــل ذلــك بقدرتــه العظيمــة الــذي  ِ الَّــذِ }ُصنـْـَع اهللَّ
قــد أتقــن كل مــا خلــق، وأودع فيهمــن احلكمــة مــا أودع    والبعــض عــرف 

اجلودة باإلحســان

اإلبداع:  
ــر وفــي  ــة عــدم النظي ــداع وهــو لغ ومــن التعريفــات املشــهورة للجــودة اإلب
ــى الوجــوب والوجــود   ــدم إل االصطــالح هــو إخــراج مــا فــي اإلمــكان والع
ــا يَُقــوُل لَــُه  َ ــَماَواِت َواألَْرِض َوِإَذا َقَضــى أَْمــراً َفِإنَّ قــال تعالــى: }بَِديــُع السَّ
ُكــن َفيَُكــون{ فــاهلل ســبحانه وتعالــى ســمى نفســه بالبديــع وذكــر األعمــال 

والصفــات التــي تتناســب مــع هــذا االســم.
وكذلــك اخللــق ـ وهلل املثــل األعلــى ـ فاإلنســان املبــدع لــه صفــات وأفعــال 

تكــون نــادرة املثيــل علــى املســتوى البشــري.

الدراسات واالبحاث في العمل الخيري والتطوعي
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ثانيا: املعنى في االجتاهات احلديثة
1- الجودة 

عرف علماء اإلدارة اجلودة بتعريفات متعددة منها:
)ASQC( اجلمعية األمريكية لضبط اجلودة

ــه فــي  ــوج الــذي تظهــر قدرت ــة الكليــة للخدمــة أو املنت اخلصائــص أو الهيئ
إشــباع حاجــات صريحــة وأخــرى ضمنيــة.

والتعريــف الــذي أراه للجــودة أنهــا تكامــل املزايــا واخلصائــص واملالمــح فــي 
تقــدمي خدمــة أو ســلعة حتقــق التــوازن والرضــي بــني املفيــد واملســتفيد أو 
فــي شــخص اإلنســان ذاتــه أو أســرته أو مجتمعــه أو أمتــه مبــا يحقــق ســعادة 

الداريــن الدنيــا واآلخــرة.
2- اإلبداع 

ولإلبــداع فــي االجتاهــات احلديثــة تعريفــات كثيــرة منهــا مــا جــاء فــي 
املوســوعة الفلســفية أنــه إنتــاج جديــد أو صياغــة عناصــر موجــودة بصــورة 
فــي  واإلبــداع  واآلداب.  والفنــون  كالعلــوم  املجــاالت  أحــد  فــي  جديــدة 
املوســوعة البريطانيــة: القــدرة علــى إيجــاد شــيء جديــد كحــل ملشــكلة مــا أو 

أداة جديــدة أو أثــر فنــي أو أســلوب جديــد. 

كيف يتم حتقيق اجلودة واإلبداع:
 أوال: تقــدمي أفــكار جديــدة ســواء متعلقــة بفكــرة مشــروع أو فكــرة تنظيــم أو 

فكــرة تنســيق أو أي جانــب مــن اجلوانــب العمــل
ثانيا: حتقيق مرتبة الرغبة في العمل فإن لم تتحقق فمرتبة اخلوف.

ثالثا: تطوير الذات للوصول بها إلى صفات املبدعني
رابعا: قراءة سير املبدعني واإلدارات والقيادة الناجحني لالستفادة منها

الدراسات واالبحاث في العمل الخيري والتطوعي
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خامسا: حتقيق معايير اجلودة وهي:  

وتعني مدى انطالق العمل الذي يقوم به املتطوع أو املؤسسة من الرؤية واألسس، مدى اتساقها مع السياسة العامة للدولة. المالءمة:    

وتعني التسلسل املنطقي للعمل ومدى التزام العمل في ضوء املعايير واإلجراءات املؤسسية املطلوبة. االنتظامية:     

وتعني مدى قابلية العمل أو الفكرة للتطبيق وفقا لظروف وبيئات تطوعية مختلفة. المرونة:     

وتعني مدى اتصاف الفكرة أو العمل بالوضوح والبعد عن الغموض. الدقة:     

وتعني مدى مصداقية املعلومات والبيانات وخلوها من األخطاء العلمية والفنية والصدق في التعامل وفي االنتظام في احلضور الصدق:     

وتعني مدى شمول الفكرة أو العمل للغايات واألهداف املتنوعة ومدى حتقيق العمل الشخصي لها. الشمول:     

وتعني مدى إمكانية تطوير العمل واألفكار مستقبال وفًقا للمتغيرات. القابلية للتطوير:    

وتعني مدى توافق العمل مع خصائص املتغيرات املتطورة. المواكبة:     

وتعني مدى وفاء العمل بطموحات املستفيدين واملنشاة. الوفاء:     

وتعني مدى التزام العمل مع األفكار واملعلومات وترابطها. التوافق:     

وتعني مدى تكامل العمل في يحقق طموح املتطوعني وطموح املنشأة. التكامل:     

وتعني باستمرارية العمل وعدم التكاسل والتخاذل والتسويف االستمرارية:     

الدراسات واالبحاث في العمل الخيري والتطوعي
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من معوقات الجودة واإلبداع:

1- التقليد واألمعية فكلما كان اإلنسان مقلد أمعيا ماتت عنده روح اإلبداع وخلق األفكار.
2- مخالفة العمل للرؤى وسياسة املنظفة وسياسة الدولة

3- االزدواجية وعدم ضبط العمل بضوابط
4- عدم قابلية الفرد للتطوير والتغيير املتواكب مع حاجة العصر

5ـ الغموض وعدم الوضوح
6ـ عدم الدقة في نقل املعلومات واإلحصائيات

7ـ عدم االنتظام في احلضور للعمل فالبعض ال ينضبط بحضوره ألنه يرى أن التطوع ليس له راتب يكون عليه حسم في الغياب والتأخر 
8ـ قصور األفكار أو األعمال على جانب معني أو الزامية كل مؤسسة باتباع سياسة وانظمة مؤسسات الغير

9ـ عدم مواكبة العمل للمتغيرات
10ـ عدم وجود عالقة بني العمل وطموحات املستفيدين واملفيدين.

11ـ تشتت األفكار وعدم ترابطها

12ـ االنقطاع املفاجئ فالبعض يرى أن التطوع ليس له نظام رسمي وأنه مجرد تسلية لقضاء وقت الفراغ تلتحق متى ما شاءت وتنقطع منه كذلك

13ـ العزوف عن تطوير الذات

الدراسات واالبحاث في العمل الخيري والتطوعي
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دورة القيادة  )101(

الدولة : اململكة العربية السعودية
اجلهة : جلنة التنمية األجتماعية

وتطــرق املــدرب خــالل الــدورة التــي تســتهدف 
فــي املؤسســات اخليريــة  الواعــدة  القيــادات 
التخطيــط  وســماتها،  القيــادة  مفهــوم  إلــى   ،
ألعمــال القيــادة، عــرض املبــادرات القياديــة، 
الوقــت علــى  خطــوات قيــادة مبــادرة، تأثيــر 
إدارة   ، بفعاليــة  للوقــت  التخطيــط  احليــاة، 
احليــاة،  مشــروع  بنــاء  خطــوات  األولويــات، 

خصائــص فريــق العمــل الفّعــال .

نوافذ ارتقاء
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برعايــة جلنــة التعريــف باإلســام يقيــم معهــد كامــز النــادي 
الصيفــي بعنــوان   ) نــادي الداعيــة الصغيــر ( ألبنــاء 

اجلاليــات املتواجــدة بالكويــت

نوافذ ارتقاء
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إنجازات المشروع التدريبي ) خلة منتج 2 (
يعــد مشــروع »خلــه منتــج« مــن أهــم املشــروعات احلاليــة التــي يعكــف علــى 
تنفيذهــا معهــد كامــز للتدريــب، بالتعــاون مــع شــركائه داخــل الكويــت، بهــدف 
ــي  ــف مناســبة ف ــدرب لشــغل وظائ ــة مــن الشــباب املؤهــل وامل ــج كوكب تخري
املؤسســات املختلفــة مبختلــف تخصصاتهــا. ويســتهدف هــذا املشــروع فئــة 
الشــباب )ذكــور - إنــاث( مــن محــدودي الدخــل فــي دولــة الكويــت، حيــث يتــم 
تأهيلهــم وتنميــة قدراتهــم مــن خــالل البرامــج التدريبيــة املتخصصــة وورش 
العمــل كــي تتمكــن هــذه الفئــة بعــد انتهــاء املشــروع مــن احلصــول علــى فــرص 

ــي  ــى االســتثمار اإليجاب ــؤدي إل ــل، ممــا ي ــي ســوق العم ــة مناســبة ف وظيفي
لطاقاتهــم ليكونــوا لبنــة صاحلــة فــي بنــاء املجتمــع.

ــة »نــاء  ــة مــن هــذا املشــروع والتــي متــت برعاي وتعــد هــذه النســخة الثاني
االجتماعــي،  اإلصــالح  جلمعيــة  التابعــة  املجتمعيــة«  والتنميــة  للــزكاة 
واشــراف مركــز العمــل االنســاني للدعــم القانونــي ، حيــث مت تســجيل عــدد 
31 مشــارك فــي 3 تخصصــات مختلفــة، وســيتم اســتعراض أهــم اإلجنــازات 

فــي هــذا التقريــر.

كامز داخل الكويت
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مرحلة التدريب األولي : 

التي استمرت 6 أسابيع بإجمالي 30 ساعة اشتملت على دروس تعليمية وأنشطة تدريبية.

رحلة التدريب الميداني: 

هي املرحلة التي تلت مرحلة التدريب األولي واستمرت لـ  10 ساعات مت التدريب والتطبيق العملي على أرض الواقع كٌل حسب تخصصه.

كامز داخل الكويت
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برنامج القيادة والتواصل
اجلهة : فريق صحبة خير التطوعي

الفترة :  يونيو 2017
برنامج يحقق للمشاركين مهارات التواصل اإليجابي والفعال

حيـــث يتم التدريب على فنـــون احلديث واالصغـــاء والتفكير أيضا 
،وبالتالي يســـاعد البرنامج على  حتقيق الشـــعور بالثفة ،باإلضافة 
إلـــى تطويـــر اإلمكانيـــات ومعرفة نقاط القـــوة و التـــي حتتاج الى 
تطويـــر ،وتســـهيل توصيل اآلراء واألفـــكار بطريقة سلســـلة ومرنة 

والتعـــرف علـــى كيفية محاورة أصحـــاب اآلراء املخالفة.

كامز داخل الكويت
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انجازات مشروع صناعة العمل التطوعي ) المرحلة الرابعة (  برعاية البنك اإلسالمي للتنمية 

بعنوان ) تطوير قيادات الصف الثاني (

البنــك اإلســالمي للتنميــة يعــد شــريكاً اســتراتيجياً ملعهــد كامــز للتدريــب 
منــذ بــدء مســيرته وحتــى اآلن، حيــث تتالقــى أهــداف املعهــد التنمويــة 
ــذ ســنوات طــوال  ــة. فمن ــك اإلســالمي للتنمي ــع أهــداف البن ــة م والتطويري
والبنــك اإلســالمي  للتنميــة يقــدم رعايــة كرميــة لهــذا املشــروع الفريــد مــن 
نوعــه " مشــروع صناعــة العمــل التطوعــي"، الــذي يهــدف إلــى تنميــة قــدرات 
الكــوادر البشــرية العاملــة فــي املنظمــات اخليريــة علــى مســتوى العالــم ضمن 
ــة هــي  ــد هــذه املرحل ــة. وتع ــك اإلســالمي للتنمي ــي البن ــدول األعضــاء ف ال
ــل أن تســتمر مســيرته  ــي نأم ــر والت ــر هــذا املشــروع الكبي ــن عم ــة م الرابع
ــرة للكــوادر البشــرية  ــدة كبي ــة وفائ ــه مــن أهمي ــا في ــر مل ســنوياً وبتوســع أكب

التــي يكــن لهــا نصيــب املشــاركة فــي هــذا املشــروع فــي أي مــن الــدول محــل 
ــذ.  التنفي

شــمل املشــروع فــي مرحلتــه الرابعــة عــدداً مــن الــدول اإلســالمية علــى 
ــت هــذه  ــة وكان ــة ودول أجنبي ــني دول عربي ــي تنوعــت ب ــم والت مســتوى العال
الــدول )مصــر - الســودان - تونــس - إندونيســيا - تركيــا - ألبانيــا( حيــث 
مت تنفيــذ عــدد 8 برامــج تدريبيــة فــي هــذه الــدول، والتــي سنســتعرضها فــي 

هــذا التقريــر

كامز داخل الكويت
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انجازات مشروع صناعة العمل التطوعي ) المرحلة الرابعة (  برعاية البنك اإلسالمي للتنمية 

الــدول االعضــاء  فــي  العمــل اخليــري  فــي  مــع شــركاؤنا  التواصــل  مت 
الســتطالع أراءهــم وحتديــد أهــم البرامــج التدريبيــة التــي تلبــي احتياجــات 
اجلمعيــات اخليريــة وغيــر الربحيــة فــي بلدانهــم، والذيــن قامــوا بدورهــم 
بالتنســيق والتواصــل مــع اجلمعيــات اخليريــة وغيــر الربحيــة للوقــوف 

ــه خلُصــت هــذه  ــاًء علي ــم، وبن ــة مــن قبله ــة املطلوب ــى البرامــج التدريبي عل
احملادثــات إلــى حتديــد البرامــج التدريبيــة التاليــة، وكان هنــاك حــرص مــن 
قبلنــا ومــن قبــل اجلهــات املنظمــة فــي هــذه الــدول علــى إتاحــة الفرصــة 
ملشــاركة أكبــر عــدد مــن اجلمعيــات اخليريــة فــي هــذه البرامــج التدريبيــة.

مرات البرنامج التدريبيالدولة
التنفيذ

عدد 
تاريخ البرنامجالمشاركين

مصر
8-12 ديسمبر 1232016القيادة الفاعلة في املؤسسات غير الربحية

10-14 ديسمبر 1222016إدارة املشاريع وتطبيق معايير التميز

تركيا
29 ديسمبر 2016 – 2 يناير1232017القيادة الفاعلة في املؤسسات غير الربحية

29 يناير 2017 – 2 فبراير 1172017القيادة الفاعلة في املؤسسات غير الربحية

25 -29 ديسمبر 1262016إدارة املشاريع وتطبيق معايير التميزالسودان

10 – 14 مارس 1162017التخطيط االستراتيجي في املؤسسات اخليرية والوقفيةتونس

7 – 11 ابريل 2017 125التخطيط االستراتيجي في املؤسسات اخليرية والوقفيةإندونيسيا

8 -12 مايو 2017 149إدارة املشاريع وتطبيق معايير التميزألبانيا

كامز داخل الكويت
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كامز داخل الكويت
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المشروع التدريبي علمني اإلسالم 
تقرير الفصل الربيعي 

اقــام املعهــد بالتنســيق مــع افــرع جلنــة التعريــف باإلســالم املشــروع التدريبــي علمنــي االســالم للفصــل الربيعــي ) رجــال  
- نســاء (  ولقــد اشــتملت االنشــطة واإلجنــازات علــى النحــو التالــي :

عدد الدورات ) 389  (  عدد الدارسين والدارسات ) 3662 (

االنشطة خالل الفصل الربيعي :
أوال : توزيع املناهج والقرطاسية على الدارسني والدارسات في الفصول الدراسية

ثانيــا : حتفيــز الدعــاة  ) املدرســني ( و املهتديــن ) مســابقة االســراء واملعــراج -  مســابقات شــهر رمضــان - برنامــج 
تكــرمي املتميزيــن مــن املدرســني واملهتديــن .

ثالثا : مبادرات معهد كامز لتطوير املشروع ) دورة فقة املعامالت - دورة احلاسوب - استبانه املهتدي (
رابعا : انطباعات الدارسني واملدرسني والدعاة .

كامز داخل الكويت



23النشرة التدريبيـــة الدوريــــة      |

المشروع التدريبي علمني اإلسالم 
تقرير الفصل الربيعي 

كامز داخل الكويت
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كامز في مرآة الصحافة واإلعالم
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كامز في مرآة الصحافة واإلعالمكامز في مرآة الصحافة واإلعالم
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كامز في مرآة الصحافة واإلعالم
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كامز في وسائل التواصل األجتماعي
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كامز في وسائل التواصل األجتماعي
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