االعالم يلعب دورا
هاما يف زياد الوعي
لدى ال�شباب
امل�ؤمترات فر�صة
لاللتقاء وتبادل
اخلربات
�ضعف امليزانية
املعتمدة للتدريب
ي�ؤثر على �أهدافه

وعي املجتمع بالتنمية

ر�أيك يف ارتفاع �أ�سعار الدورات والربامج؟
 بالن�سبة ال�سعار الربامج التدريبية نالحظ ان ارتفاع �أ�سعار الربامجاملتخ�ص�صة وذات الثقل يف امليزان وهذا ب�سبب بان لها جانب كبري
يف ح�صول امل�شارك علي الرتقية الوظيفية او عالوة مادية حتفيزية
باال�ضافة اىل ان بع�ض املدربني يكونوا ذو �سمعة وخربات عاملية.
ومن الأمور املهمة اي�ضا عدم وجود تقييم حقيقي لأ�سعار الربامج
والدورات التدريبية تقييما عادال مبني علي �أ�س�س مدرو�سه ومنهجية،
فنظرة املجتمع للتدريب ال تزال غري وا�ضحة �أو مقدرة للنتائج املرجوة
منها ،ومن هذا املنطلق ي�ضطر املدرب او املركز التدريبي لو�ضع
�أقل التكاليف للربنامج التدريبي حتى لو كان العائد قليال جدا من
الربنامج.

م�ؤمتر الريادة امل�ؤ�س�سية

حدثينا عن الهدف من م�ؤمتر الريادة امل�ؤ�س�سية يف ظل
منهجية التغيري ومدي االقبال عليه وهل حقق �أهدافه؟
 قدمنا امل�ؤمتر احلمدهلل باجلودة امل�ستهدفة لكن دور امل�ؤ�س�سات�سواء يف القطاع احلكومي او القطاع اخلا�ص كان دور �ضعيف بحجة
�ضعف وحمدودية امليزانية املعتمدة للتدريب.
من هم اال�شخا�ص الذين يجب عليهم االلتحاق بدورات التنمية
الب�شرية؟
كل من يرغب بالتغيريعليه بااللتحاق بدورات وبرامج التنمية
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هل هناك وعي واقبال من املجتمع الكويتي علي جمال
التدريب ؟
اوال :تعترب دولة الكويت من الدول الرائدة يف جمال التدريب ب�سببدور القيادة الر�شيدة التي اهتمت بالعن�صر الب�شري والتطوير الفكري،
خا�صة للموظفني يف القطاع احلكومي واخلا�ص ،فرنى انت�شارا جميال
للم�ؤمترات والربامج التنموية الفكرية وللمعار�ض التعليمية والتوظيفية
والتخ�ص�صية والتقنية املختلفة .كما اهتمت بتقدمي جوائز التميز
وال�شهادات التخ�ص�صية واالعتمادات الدولية وامل�ؤهالت املهنية
املتقدمة مما رفع �سقف الإنتاجية واالحرتافية ،و�أي�ضا رعت امللتقيات
وامل�شاريع التنموية الفكرية وا�ست�ضافة العديد من املعار�ض املحلية
والدولية ،والتي تعترب من�صة للتنمية الب�شرية و�صناعة امل�ستقبل
الب�شري.
ثانيا :جند ان املجتمع الكويتي يركز ويهتم مبو�ضوع التنمية الب�شرية
ويحاول املجتمع جاهدا علي زيادة الوعي لدى فئة ال�شباب ،وبد�أ
يف التقدمي واال�شرتاك يف العديد من الربامج والدورات التدريبية
منها مايتحدث عن الإعالم و طرق اال�ستفادة من و�سائل التوا�صل
االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف االنظمام للدورات اخلا�صة
باكت�شاف القدرات الذاتية وتطويرها.وااللتحاق بالربامج املتعلقة
بكيفية التخطيط ور�سم الأهداف وحتديد الأولويات ب�أنواعها املختلفة،
والربامج التدريبية التي تتعلق ب�أ�سلوب احلياة وايجابياتها.

ارتفاع ا�سعار الدورات

