الب�شرية .وميكن ت�صنيف هذه برامج التنمية الب�شرية
�إىل جمموعات تدريبية وهي كالتاليك
-1   برامج املهارات ال�شخ�صية،
عبارة عن تعليم بع�ض املهارات الأ�سا�سية للفرد والتي
ت�ساعده على تنمية قدراته وحت�سني �أدائه يف احلياة بوجه
عام ويف العمل بوجه خا�ص     .
-2برامج �إدارة امل�شاريع
برنامج متكامل لإدارة امل�شاريع يعتمد ب�شكل رئي�سي على
منهجية �إدارة امل�شاريع.
-3الربامج القيادية والإدارية
تعترب القيادة البارعة والإدارة املتمكنة من العوامل
الأ�سا�سية يف جناح �أي منظمة .وهذه جمموعة من
الربامج املتميزة يف املجال القيادي والإداري تعطي
امل�شارك فر�صة اال�ستفادة واكت�ساب �أحدث املهارات
والكفاءات.
كلمة �أخرية:
 اود الت�أكيد علي ان م�ستوى التدريب يف جمال التنميةالب�شرية يف دولة الكويت.بد�أ ي�أخذ و�ضع عدم توازن وذلك
يرجع لعدة �أ�سباب ،منها عدم كفاءة بع�ض القائمني
على التدريب والتطوير يف امل�ؤ�س�سات احلكومية ويف
القطاع اخلا�ص يف اختيار الربامج التدريبية واملدربني
واملكان والتوقيت لها ،وعدم حتليل وحتديد االحتياجات
التدريبية ،لذا جند �أن الربامج تتكرر ولكن لي�س علي
ا�سا�س مدرو�س ومهني.كذلك ال تعترب التدريب مقوم
ا�سا�سيا للنجاح امل�ؤ�س�سي �أو اعتباره ا�ستثمارا �أمثل يف
الب�شر لبناء القدرات امل�ؤ�س�سية العالية ،كما �أن هناك
�ضعفا يف حجم ميزانية املعتمدة للتدريب وهذا اي�ضا
ي�ؤثر علي ن�شاط التدريب و�أهدافه.
جند ان هناك �صعوبات تتعلق باملدرب وهو عدم وجود
جهات ر�سمية ترعاه وتهتم به وتوجهه مهنيا لي�صل
لدرجة مهنية االحرتاف
ومن ال�صعوبات الأخرى �سرعة انتقال املتدرب �إىل مدرب
ن�صيحة لل�شباب:
و�أوجه ن�صيحتي لل�شباب الذين يريدون تطوير �أنف�سهم
فال يكتفي بح�ضور ور�ش العمل لأنها غري كفيلة ب�إحداث
تغيري جذري .فعندما يريد الفرد م َّنا تطوير مهاراته،
يجب �أن يجل�س مع نف�سه ويحدد نقاط القوة ونقاط
ال�ضعف ويتعر�ض ملقايي�س �أمناط ال�شخ�صية والقدرات
امل�شهورة ،ثم يركز على نقاط القوة ويقويها ويعاجلها.
و�أحب اي�ضا ان اركز علي تبادل اخلربات يف جمال
التنمية الب�شرية بني دول جمل�س التعاون اخلليجي برعاية
العامــل
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اجلهات والقطاعات احلكومية ،علي ان ينعك�س هذا على مدى اهتمام دول
اخلليج برعاية الفرد وتنميته وتطويره ،م�شرية �إىل �أهمية الإكثار من امللتقيات
وامل�ؤمترات التي جتمع بني املدربني يف اخلليج لتبادل اخلربات ،وتفعيل دور
الإعالم يف زيادة ثقة املواطن اخلليجي يف املدرب اخلليجي ب�إعطائه حقه بن�شر
�صورة م�شرقة عن املدربني اخلليجيني ،و�إبراز دورهم يف امل�ساهمة يف حتقيق
التقدم واالزدهار لدول جمل�س التعاون اخلليجي

