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 الشكر والتقدير
 احمد اهلل واشكره على فضله لي في اتمام هذه الرسالة 

على رسالتي واعطاني  وأشرفالذي تكرم  محمد بني عيسىلشكر والتقدير لالستاذ الدكتور اتقدم با

 خير  ألفبتوجيهاته البناءه والمفيده جزاه اهلل  علىالكثير من وقته وتفضل 

كما اتقدم بالشكر لكافة اساتذتي لما قدموه لي من مساعده ومقترحات قيمة في موضوع 

 رسالتي 

من عاونني واعطاني من جهده ووقته من االصدقاء والزمالء  والشكر موصول الى جميع

 ادامهم اهلل لي ووفقهم في حياتهم
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ت منه دما وروحا وإىل أسرتي الصغرية... ذلك الكيان الذي نسج
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 والجداول فهرس الخريطة

 ةرقم الصفح التفاصيــل / الجدول رقم الشكل
م( وقد جاء ذكر الكويت باللغة 2828خريطة الجغرافي األلماني كارل ريتر )برلين،  (2)خريطة رقم 

م. نقال عن 2876األلمانية ضمن خريطة جزيرة العرب المنشورة باللغة األلمانية عام 
 كتاب علم األرض لكارل ريتر

(، 2ملحق رقم )
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 والتنمية التخطيط وتحديات معوقات حول جامعة الكويت في
222 

 أعضـاء مـن المجمعـة والتحـديات المعوقـات :الثالث الموضوع من الثالث الرمز بيانات ب(-22جدول رقم )

 الكويـت جامعـة – االجتماعيـة العلـوم كليـة – السياسـية قسـم العلـوم فـي التـدريس هيئـة

 (7عددهم ) والبال 

222 

 جدول رقم 
 (2-ب-22)

 العلـوم كليـة مـن السياسـية العلـوم قسـم فـي التـدريس هيئـة أعضـاء عينـة ادأفـر  إجابـات

 والتنمية التخطيط وتحديات معوقات حول الكويت في جامعة االجتماعية
222 

 خبـراء مـن المجمعـة والتحـديات المعوقـات :الثالـث الموضـوع مـن الثالـث الرمـز بيانـات ج(-22جدول رقم )

 (0عددهم ) والبال  الكويت دولة يف للتخطيط المعهد العربي ومستشاري
222 

 جدول رقم 
 (2-ج-22)

 معوقـات حـول للتخطـيط العربـي المعهـد فـي والمستشـارين الخبـراء عينـة أفـراد إجابـات

 التخطيط والتنمية وتحديات
222 

 خبـراء مـن المجمعـة والتحـديات المعوقـات :الثالـث الموضـوع مـن الثالـث الرمـز بيانـات د(-22جدول رقم )

 (2عددهم ) والبال  الكويت دولة في للتخطيط للمجلس األعلى العامة نةاألما
222 

 العلمي البحث وأنشطة بمجاالت االهتمام قلة :الثالث الموضوع من الرابع الرمز بيانات أ(-22جدول رقم )

 العلـوم كليـة فـي العامـة اإلدارة قسـم فـي التـدريس هيئـة أعضـاء أفراد عينة من المجمعة

 (7عددهم ) والبال  الكويت عةجام اإلدارية

222 

 العلمي البحث وأنشطة بمجاالت االهتمام قلة :الثالث الموضوع من الرابع الرمز بيانات ب(-22جدول رقم )

 االجتماعية العلوم كلية – السياسية العلوم قسم في التدريس أعضاء هيئة من المجمعة

 (7عددهم ) والبال  الكويت جامعة –

224 

 العلمي البحث وأنشطة بمجاالت االهتمام قلة :الثالث الموضوع من الرابع الرمز بيانات ج(-22جدول رقم )

عددهم  والبال  الكويت دولة في للتخطيط العربي المعهد خبراء ومستشاري من المجمعة
(0) 

224 

 العلمي بحثال وأنشطة بمجاالت االهتمام قلة :الثالث الموضوع من الرابع الرمز بيانات د(-22جدول رقم )

 والبـال  الكويـت دولـة فـي للتخطـيط األعلـى للمجلـس العامـة خبراء األمانة من المجمعة

 (2عددهم )

220 

 عينـة مـن المجمعـة االختصـاص تـداخل :الثالـث الموضـوع فـي الخـامس الرمـز بيانـات أ(-24جدول رقم )

 الكويـت معـةجا اإلداريـة العلـوم كليـة مـن العامـة اإلدارة فـي قسـم التدريس هيئة أعضاء

 (7عددهم ) والبال 

220 

 أعضـاء مـن المجمعة االختصاص تداخل :الثالث الموضوع في الخامس الرمز بيانات ب(-24جدول رقم )

 الكويـت جامعـة – االجتماعيـة العلـوم كليـة – السياسـية قسـم العلـوم فـي التـدريس هيئـة

 (7عددهم ) والبال 

226 

 خبـراء مـن المجمعـة االختصـاص تـداخل :الثالـث الموضـوع مـن الخامس الرمز بيانات ج(-24جدول رقم )

 (0عددهم ) والبال  الكويت دولة في للتخطيط المعهد العربي ومستشاري
226 

 خبـراء مـن المجمعـة االختصـاص تـداخل :الثالـث الموضـوع مـن الخامس الرمز بيانات د(-24جدول رقم )

 (2عددهم ) والبال  يتالكو  دولة في للتخطيط للمجلس األعلى العامة األمانة
227 



 ل

 

 عينة من المجمعة البيانات مصادر تشتت :الثالث الموضوع من السادس الرمز بيانات أ(-20جدول رقم )

 الكويـت جامعـة اإلداريـة العلـوم كليـة مـن العامـة اإلدارة قسـم التدريس فـي هيئة أعضاء

 (7عددهم ) والبال 

227 

 مـن المجمعـة البيانـات مصـادر تشـتت :الثالـث الموضـوع فـي السـادس الرمـز بيانـات ب(-20جدول رقم )

 جامعـة – االجتماعيـة العلـوم كليـة – السياسـية العلـوم فـي قسـم التـدريس هيئـة أعضـاء

 (7عددهم ) والبال  الكويت

228 

 مـن المجمعـة البيانـات مصـادر تشـتت :الثالـث الموضـوع مـن السـادس الرمـز بيانـات ج(-20جدول رقم )

 (0عددهم ) والبال  الكويت دولة في للتخطيط معهد العربيال ومستشاري خبراء
228 

 مـن المجمعـة البيانـات مصـادر تشـتت :الثالـث الموضـوع مـن السـادس الرمـز بيانـات د(-20جدول رقم )

 (2عددهم ) والبال  الكويت دولة في للتخطيط األعلى العامة للمجلس األمانة خبراء
222 

 الكويتي المجتمع في السكانية التركيبة تغير :الثالث الموضوع من سابعال الرمز بيانات أ(-26جدول رقم )

 اإلدارية العلوم كلية من العامة اإلدارة قسم في التدريس هيئة عينة أعضاء من المجمعة

 (7عددهم ) والبال  الكويت جامعة

225 

 الكـويتي المجتمع في انيةالسك التركيبة تغير :الثالث الموضوع في السابع الرمز بيانات ب(-26جدول رقم )

 االجتماعية العلوم كلية – السياسية العلوم قسم في التدريس أعضاء هيئة من المجمعة

 (7عددهم ) والبال  الكويت جامعة –

225 

 الكويتي المجتمع في السكانية التركيبة تغير :الثالث الموضوع من السابع الرمز بيانات ج(-26جدول رقم )

عددهم  والبال  الكويت دولة في للتخطيط العربي المعهد ستشاريخبراء وم من المجمعة
(0) 

222 

 الكويتي المجتمع في السكانية التركيبة تغير :الثالث الموضوع من السابع الرمز بيانات د(-26جدول رقم )

 والبـال  الكويـت دولـة فـي للتخطـيط األعلـى للمجلـس العامـة خبراء األمانة من المجمعة

 (2عددهم )

222 

 العالقـات طبيعـة علـى المـؤثرة العوامـل :الرابـع الموضـوع فـي المحتـواه والمعاني الرموز (27جدول رقم )

 الكويت دولة في التنموية والخطط التنمية مشروعات السياسيين وتحقيق القادة بين
222 

 طالتخطـي فـي الخـاص القطـاع مشـاركة :الرابـع الموضـوع مـن األول الرمـز بيانـات أ(-28جدول رقم )
 اإلدارية العلوم كلية من العامة اإلدارة قسم في التدريس أعضاء هيئة عينة من المجمعة

 (7عددهم ) والبال  الكويت جامعة

222 

 التخطـيط فـي الخـاص القطـاع مشـاركة :الرابـع الموضـوع فـي األول الرمـز بيانـات ب(-28جدول رقم )

 االجتماعية العلوم كلية – السياسية العلوم قسم في هيئة التدريس أعضاء من المجمعة

 (7عددهم ) والبال  الكويت جامعة –

224 

 المجمعـة بـالتخطيط الخـاص القطـاع مشاركة :الرابع الموضوع من األول الرمز بيانات ج(-28جدول رقم )

 (0عددهم ) والبال  الكويت دولة في للتخطيط العربي ومستشاري المعهد خبراء من
224 

 التخطـيط فـي الخـاص القطـاع مشـاركة :الرابـع الموضـوع مـن األول الرمـز بيانـات د(-28جدول رقم )

 والبـال  الكويـت دولـة فـي للتخطـيط األعلـى للمجلـس األمانة العامـة خبراء من المجمعة

 (2عددهم )

220 

 220 الدولية والمؤسسات الكويت دولة بين التعاون :الرابع الموضوع من الثاني الرمز بيانات أ(-22جدول رقم )



 م

 

 اإلدارة قسـم في التدريس هيئة أعضاء عينة من المجمعة تعنى بالتخطيط التي ىاألخر 

 (7عددهم ) والبال  الكويت جامعة اإلدارية العلوم كلية من العامة
 الدوليـة والمؤسسـات الكويـت دولـة بين التعاون الرابع الموضوع في الثاني الرمز بيانات ب(-22جدول رقم )

 العلـوم قسـم فـي التـدريس هيئـة أعضـاء مـن المجمعـة نميـةوالت فـي التخطـيط األخـرى

 (7والبال  عددهم ) الكويت جامعة – االجتماعية العلوم كلية – السياسية

226 

 الدولية والمؤسسات الكويت دولة بين التعاون :الرابع الموضوع من الثاني الرمز بيانات ج(-22جدول رقم )

 للتخطـيط العربـي المعهـد ومستشاري خبراء من المجمعة والتنمية في التخطيط األخرى

 (0عددهم ) والبال  الكويت دولة في

227 

 الدولية والمؤسسات الكويت دولة بين التعاون :الرابع الموضوع من الثاني الرمز بيانات د(-22جدول رقم )

 األعلـى للمجلـس العامـة األمانـة خبـراء مـن المجمعـة والتنميـة فـي التخطـيط األخـرى

 (2عددهم ) والبال  الكويت دولة في للتخطيط

227 

 تقيـيم بمهـام القيـام علـى الـوظيفي الكادر قدرة :الرابع الموضوع من الثالث الرمز بيانات أ(-25جدول رقم )

 كلية من العامة اإلدارة قسم في التدريس هيئة أعضاء عينة من التخطيط المجمعة أداء

 (7عددهم ) والبال  الكويت جامعة اإلدارية العلوم

228 

 تقيـيم بمهـام القيـام علـى الوظيفي الكادر قدرة : الرابع الموضوع في الثاني الرمز بيانات ب(-25جدول رقم )

 كليـة – السياسـية العلـوم قسـم فـي التـدريس هيئـة أعضـاء مـن التخطـيط المجمعـة أداء

 (7عددهم ) والبال  الكويت جامعة – االجتماعية العلوم

228 

 تقيـيم بمهـام القيـام علـى الـوظيفي الكادر قدرة :الرابع الموضوع من الثالث الرمز تبيانا ج(-25جدول رقم )

 الكويت دولة في للتخطيط العربي المعهد ومستشاري خبراء من التخطيط المجمعة أداء

 (0عددهم ) والبال 

222 

 تقيـيم بمهـام لقيـاما علـى الـوظيفي الكادر قدرة :الرابع الموضوع من الثالث الرمز بيانات د(-25جدول رقم )

 دولـة فـي للتخطـيط األعلـى للمجلـس العامـة األمانـة خبـراء مـن التخطيط المجمعـة أداء

 (2عددهم ) والبال  الكويت

222 

 واالقتصادية السياسية الداخلية الهياكل طبيعة :الرابع الموضوع من الرابع الرمز بيانات أ(-22جدول رقم )

 كليـة مـن العامـة اإلدارة قسـم في التدريس هيئة أعضاء عينة من واالجتماعية المجمعة

 (7عددهم ) والبال  الكويت جامعة في اإلدارية العلوم

225 

 واالقتصادية السياسية الداخلية الهياكل طبيعة :الرابع الموضوع في الرابع الرمز بيانات ب(-22جدول رقم )

 العلوم كلية – ياسيةالس العلوم قسم في التدريس هيئة أعضاء من واالجتماعية المجمعة

 (7عددهم ) والبال  الكويت جامعة – االجتماعية

222 

 واالقتصادية السياسية الداخلية الهياكل طبيعة :الرابع الموضوع من الرابع الرمز بيانات ج(-22جدول رقم )

 الكويـت دولـة فـي للتخطيط العربي المعهد ومستشاري خبراء من واالجتماعية المجمعة

 (0) عددهم والبال 

222 

 واالقتصادية السياسية الداخلية الهياكل طبيعة :الرابع الموضوع من الرابع الرمز بيانات د(-22جدول رقم )

 دولـة فـي للتخطـيط األعلـى للمجلـس العامـة األمانـة خبـراء مـن واالجتماعيـة المجمعـة

 (2عددهم ) والبال  الكويت

222 

 222 القيـادة بـين العالقـة مسـتقبل :للدراسـة الخـامس لموضـوعا فـي المحتواه والمعاني الرموز (22جدول رقم )



 ن

 

 وخبراء التخطيط السياسية
 كافـة فـي المجتمـع واحتياجـات متطلبـات :الخـامس الموضـوع مـن األول الرمـز بيانـات أ(-22جدول رقم )

 كليـة فـي العامـة اإلدارة قسـم فـي التـدريس هيئـة أعضـاء مـن عينـة المجمعـة المجـاالت

 (7عددهم ) والبال  الكويت، جامعة اإلدارية العلوم

222 

 كافـة فـي المجتمـع واحتياجـات متطلبـات :الخـامس الموضـوع مـن األول الرمـز بيانـات ب(-22جدول رقم )

 كليـة فـي العلـوم السياسـية قسـم في التدريس هيئة أعضاء من عينة المجمعة المجاالت

 (7عددهم ) والبال  الكويت، جامعة االجتماعية العلوم

222 

 كافـة فـي المجتمـع واحتياجـات متطلبـات :الخـامس الموضـوع مـن االول الرمـز بيانـات ج(-22جدول رقم )

 الكويـت دولـة فـي للتخطـيط العربـي المعهـد ومستشـاري مـن خبـراء المجمعـة المجـاالت

 (0عددهم ) والبال 

224 

 كافـة فـي لمجتمـعا واحتياجـات متطلبـات :الخـامس الموضـوع مـن االول الرمـز بيانـات د(-22جدول رقم )

 دولـة فـي للتخطـيط األعلـى للمجلـس العامـة األمانـة مـن خبـراء المجمعـة المجـاالت

 (2عددهم ) والبال  الكويت

224 

 العربـي العـالم فـي السياسـية التطـورات :الخـامس الموضـوع مـن الثـاني الرمـز بيانـات أ(-24جدول رقم )

 اإلدارية العلوم كلية من العامة االدارة قسم في التدريس أعضاء هيئة عينة من المجمعة

 (7عددهم ) والبال  الكويت، جامعة

220 

 العربـي العـالم فـي السياسـية التطـورات :الخـامس الموضـوع مـن الثـاني الرمـز بيانـات ب(-24جدول رقم )

 العلـوم كليـة مـن قسـم العلـوم السياسـية فـي التـدريس أعضـاء هيئـة عينـة مـن المجمعـة

 (7عددهم ) والبال  الكويت، جامعة االجتماعية

226 

 العربـي العـالم فـي السياسـية التطـورات :الخـامس الموضـوع مـن الثـاني الرمـز بيانـات ج(-24جدول رقم )

عددهم  والبال  الكويت دولة في للتخطيط العربي المعهد خبراء ومستشاري من المجمعة
(0) 

226 

 العربـي الـوطن فـي السياسـية تطـوراتال :الخـامس الموضـوع مـن الثـاني الرمـز بيانـات د(-24جدول رقم )

 والبـال  الكويـت دولـة فـي للتخطـيط األعلـى للمجلـس العامـة خبـراء ألمانـة من المجمعة

 (2عددهم )

227 
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 دور القيادة السياسية في رسم وتنفيذ سياسات التنمية في دولة الكويت
 (5101-2013)  

  محمد بدر المطيريإعداد: 
 د بني عيسىالدكتور محمإشراف: 

 باللغة العربيةالملخص 
 

سعت الدراسة إلى بحث مسألة التنمية ودور القيادات السياسية فـي رسـم وتنفيـذ خططهـا فـي دولـة 
تكـــون توجهـــات القـــادة السياســـيين والمشـــرعين  الكويـــت، حيـــث بينـــت فصـــول الدراســـة ضـــرورة أن

لتنميـة اعتمـادا علـى أنظمــة علـى أن يرسـموا مســار ا تجعلهــم قـادرينوصـانعي السياسـة فـي الدولـة 
مقبولـــة منســـجمة فيمـــا بينهـــا مـــع أهـــداف التنميـــة والتغيـــرات التـــي ســـتحدثها، وأن يكونـــوا مقتنعـــين 

 بأهداف السياسة ومتفقين على نتائجها المتوقعة.
لتحديــد ، علــى المــنهج الوصــفي التحليلــيموضــوعها وفصــولها فــي مناقشــة هــذه الدراســة اعتمــدت 

ية فـي دولـة الكويـت فـي سياسـات التنميـة والخطـط التنمويـة وذلـ  مـن خـالل تأثير القيادات السياس
استعراض المراحل التنموية التي مرت بها دولة الكويت وصوال إلـى الخطـة التنمويـة األخيـرة للفتـرة 

(، كمــا تــم التعــرف علــى هــذا التــأثير مــن خــالل اســتطالع للــرأي لــبعض أعضــاء 2525-2013)
ويت في كل مـن كليـة العلـوم االجتماعيـة قسـم العلـوم السياسـية وكليـة هيئة التدريس في جامعة الك

العلــوم اإلداريــة قســم اإلدارة العامــة كأحــد األطــراف المعنيــة مــن الجانــب العلمــي واألكــاديمي التــي 
تشـــكل منظومـــة التوجهـــات نحـــو خطـــط التنميـــة فـــي دولـــة الكويـــت، باإلضـــافة إلـــى اســـتطالع آراء 

 س األعلى للتخطيط في دولة الكويت. بعض خبراء التخطيط في المجل
وأجريـــت  الدراســـة،ولتحقيـــق هـــذا الغـــرض، تـــم إعـــداد مجموعـــة مـــن األســـئلة ذات الصـــلة بمحـــاور 

المقــابالت مــع عينـــة الدراســة حيـــث تــم طــرح تلـــ  األســئلة علـــى أفــراد العينــة، وقـــد أظهــرت نتـــائج 
الخطــط التنمويــة المعــدة فــي  فــي أدوار القيــادات والنخــب السياســية تجــاه االدراســة أن هنــا  قصــور 

دولة الكويت، وأن هنا  العديد من العوامل التي أسهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في تعطيل 
خفاق الخطط التنموية في دولـة الكويـت علـى الـرغم مـن جـديتها فـي تحقيـق وضـع  مسار التنمية وا 

  . كويتيتنموي أفضل يجاري متغيرات العصر ويلبي احتياجات المجتمع المحلي ال
 

 دولة الكويت ،رسم وتنفيذ سياسات التنمية ،القيادة السياسية الكلمات المفتاحية:
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The Role of Political Leadership in Planning and Implementing the 

Development Policies in the State of Kuwait (2010-2013)  

 

Prepared by: Mohammed Bader Al- Mutairi 

Supervised by: Dr. Mohammad Bani Issa 

Abstract 

 

Due to the significant role of political leadership as a key factor in 

development decisions, plans and programs in any state, the current study 

had built its subject and sessions upon this fact. The study attempted to 

determine the effect of political leaders in Kuwait in development 

policies and plans. The subject was discussed and fully described 

theoretically and practically.  

The practical part of the study was built on the interviews to view 

opinions of some selected members at: University of Kuwait, who are 

academics at both college of managerial sciences and college of social 

sciences, beside some selected experts who work at the higher assembly 

of planning in Kuwait and the Arabic institute for planning in Kuwait. 

The study had undergone the analytical descriptive methodology. A 

group of questions (open questions) were developed and interviews were 

performed with the selected sample by the author. The results of the study 

reflected that there is a limitation in the role of the political leaders and 

elite in Kuwait towards development policies and programs, and there are 

many factors that affect directly or indirectly the development plans 

during the whole period of development path in Kuwait.  

 

Key words: The Role of Political Leadership , Planning and mplementing 

the Development Policies ,the State of Kuwait.
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 مقدمة 

ممــا ال شــ  فيــه أن توجهــات التنميــة التــي تتبناهــا أي دولــة ال بــد وأن تواجــه الكثيــر مــن المعوقــات 

والتحــديات، ممــا يجعلهــا تتــأطر ضــمن أبعــاد مختلفــة تتطلــب مواجهتهــا رؤيــة شــمولية مــن صــانعي 

ر السياســي والقــائمين علــى خطــط التنميــة وبرامجهــا، وبهــذا، فــالن قضــية التنميــة ال يمكــن النظــر القــرا

إليهــا مــن الجانــب االقتصــادي المحــض، وال مــن الجانــب السياســي فحســب، بــل هــي مســألة حضــارية 

 بالدرجــة األولــى تتــداخل فيهــا عوامــل البيئــة السياســية واالجتماعيــة والثقافيــة واإلمكانــات المتاحــة فــي

الدولة، وهـذا هـو واقـع الحـال فـي مختلـف المجتمعـات العربيـة التـي اسـتقبلت عهـد االسـتقالل لبالدهـا 

 في محاوالت عديدة لتحقيق التنمية  السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .

شــكاليات التطــور والتنميــة فــي المجتمعــات  ولقــد اســتند بعــض المفكــرين السياســيين بدراســتهم لواقــع وا 

العربيــة إلــى تصــور واضــح للعالقــة الوثيقــة التــي تــربط بــين التطــورات االقتصــادية ومســارات التنميــة 

 ومدى تأثرها بجملة من العوامل السياسية واالجتماعية في المجتمعات العربية. 

وقد ازداد اهتمام الكثير من علماء االقتصاد التقليديين بتـأثير السياسـات التنمويـة علـى توزيـع الـدخل 

الثـــروة، والفئـــات العرقيـــة والجنســـية، والتحالفـــات السياســـية واالجتماعيـــة، وعلـــى البيئـــة بشـــكل عـــام. و 

وعليه، يعتبر هؤالء التنمية هي عملية تحـرر مـن االضـطهاد واالسـتغالل بـين الشـعوب داخـل الـدول 

أخــذ وخارجهــا، ممــا يــدعوهم إلــى تشــجيع التحريــر والتشــجيع علــى التنميــة، وهــذا أيضــا يحــتم ضــرورة 

العوامــل غيــر االقتصــادية بنظــر االعتبــار ومــن بينهــا طبيعــة القيــادات السياســية والــنظم االجتماعيــة 

 والقيم الثقافية والكفاءات العلمية وغيرها. 
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ممـا  يمكن اعتبار التنمية هـدفا رئيسـا للسياسـة، سـواء كانـت الداخليـة أو الخارجيـة ألي دولـة، وبهذا،

وسياســات التنميــة متالئمــة تمامــا مــع الفلســفة القائمــة فــي الدولــة خطــط أن تكــون  يســتدعي بالضــرورة

كمـا يعبــر  .واالســتراتيجيات تحقيــق األهـدافوأسـاليبه والســرعة التـي يجــب بهـا  بالنسـبة للنمـو الشــامل

عــن ذلــ  القــادة السياســيون والمشــرعون وصــانعو السياســة، بشــرط أن تكــون سياســة التنميــة وأهــدافها 

لة منسجمة فيما بينها مع أهداف التنمية والتغيرات التي ستحدثها، على أنـه مستندة على أنظمة مقبو 

ال بـــد مـــن أن يكــــون المســـئولون عــــن إدارة مشـــروعات وخطــــط التنميـــة وتطبيقهــــا مقتنعـــين بأهــــداف 

 السياسة ومتفقين على نتائجها المتوقعة. 

نمـا هـو وليـد تـدابير االستقرار السياسي فـي جـوهره ومضـمونه لـيس وليـد القـوة العسـكرية واألمنو  يـة، وا 

أطرافـــا مشـــاركة فـــي وثقافيـــة، تجعـــل مـــن كـــل قـــوى المجتمـــع وفئاتـــه  سياســـية واجتماعيـــة واقتصـــادية

 . تحقيقه

وحــين يكــون الحــديث عــن التنميــة فــي دولــة الكويــت، فالنــه يتركــز حــول افثــار التــي أحــدثها اكتشــاف 

لـدول الخلـيج  ل مجلـس التعـاون الخليجـيالنفط فيها، فقـد ارتبطـت التنميـة فـي دولـة الكويـت كبقيـة دو 

نتاجـه وتصـديره، حيـث وفـرت عائـدات الـنفط التـي تزايـدت بمعـدالت كبيـرة العربية ، باكتشـاف الـنفط وا 

مصدرا هائال لتمويل عمليات التنمية، وحررت دول المنطقة من عقبات وعوائق تحقيق برامج التنمية 

ـــة التـــي فيهـــا، فـــنقص المـــدخرات النـــاتج مـــن انخفـــاض الـــدخل و  ـــة مصـــادر العمـــالت األجنبي محدودي

ضــعفت إمكانيـــة الحصــول علـــى الســـلع الرأســمالية ، أمكـــن التغلــب عليهـــا فـــي تجربــة دولـــة الكويـــت أ

 .وارتفاعهاالتنموية بفضل عائدات النفط 

إن التجربة التنموية في دولة الكويـت قـد بنيـت فـي مراحلهـا علـى أسـاس مـن التخطـيط الـذي وضـعته 

ســية المتعاقبــة علــى الدولــة ســواء فــي الحكــم أو فــي المجــالس البرلمانيــة والبلديــة التــي القيــادات السيا

شاركت حكام دولة الكويت بصنع القرار السياسي الموجه نحـو خطـط التنميـة، فـالتخطيط كـان األداة 
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 الفاعلــة للقيــادات السياســية الكويتيــة التــي مكنتهــا مــن فــتح آفــاق جديــدة للتغييــر والتنميــة عبــر أهــداف

مكانات، وفي ظل سياسة حكيمـة  واضحة محددة اعتمادا على ما أتيح لها من موارد مالية وبشرية وا 

عــداد الخطــط التنمويــة الناتجــة عــن قــرار سياســي كــان قــادرا فــي كــل الظــروف  إلدارة تلــ  المــوارد وا 

ت واألحـــوال علـــى مواجهـــة التحـــديات واالســـتفادة مـــن التجـــارب الســـابقة والتطلـــع نحـــو تطـــوير سياســـا

 التنمية في دولة الكويت منذ استقالل دولة الكويت إلى اليوم. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

في ظـل نمـو اإليـرادات العامـة فـي دولـة الكويـت، وبعـد عهـد اكتشـاف الـنفط، لعبـت النخبـة السياسـية 

ه الحاكمـة فـي دولــة الكويـت أدوارا مهمـة شــكلت منعطفـات جوهريــة وانتقـاالت نوعيـة فــي قيـادة وتوجيــ

وقـــد تعاظمـــت هـــذه األدوار وازداد . عمليـــات وسياســـات التنميـــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة والعمرانيـــة

وقيامها بمسئوليات ومهام تنموية متزايدة باستمرار  التقليدية مهامها في والتوسع الزيادة اتساعها بسبب

طــوير الخــدمات لمواكبــة التطــورات التــي تحــدث فــي المحــيط الخــارجي للدولــة، ســواء علــى مســتوى ت

األساسية التي تقدمها الدولة للمواطنين من تعليم وصحة ورعاية اجتماعية وغيرهـا، أو علـى مسـتوى 

تاحة الفرص للعمل أمام المواطنين، مع الحفاظ على الموروث من تقاليـد  المعيشة ورفع دخل الفرد وا 

ووضــــع بــــرامج التنميــــة كمــــا أن مســــئولية التخطــــيط وأعــــراف ومبــــادم وتعــــاليم الشــــريعة اإلســــالمية، 

، أدى إلـى لتنفيـذها فـي مراحـل متعاقبـة محـددةوصياغة السياسات التنموية على هيئة خطط خمسـية 

زيــادة وتعقــد المســئوليات المناطــة بالقيــادة السياســية للدولــة، ممــا أدى إلــى مواجهــة هــذه القيــادات فــي 

لـذي توجـب عليهـا بالضـرورة أن أوقات مختلفـة للعديـد مـن التحـديات والمعوقـات فـي طريـق التنميـة وا

 تعيد النظر في ما صاغت من سياسات تنموية سواء في بنيانها أو في وسائل تنفيذها.

لتحديد جوانبها تتمثل في تحديد تأثير القيادات السياسية في  المشكلة التي سعت الدراسةوعليه، فالن 

ستعراض المراحل التنموية التي دولة الكويت في سياسات التنمية والخطط التنموية وذل  من خالل ا
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(، حيث تم التعـرف 2013-2525مرت بها دولة الكويت وصوال إلى الخطة التنموية األخيرة للفترة )

على هذا التأثير من خالل استطالع للرأي لبعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت في كل 

وم اإلداريــة قســم اإلدارة العامــة كأحـــد مــن كليــة العلــوم االجتماعيــة قســم العلــوم السياســـية وكليــة العلــ

األطراف المعنية من الجانب العلمـي واألكـاديمي التـي تشـكل منظومـة التوجهـات نحـو خطـط التنميـة 

، باإلضافة إلى استطالع آراء بعض خبراء التخطيط في المجلس األعلـى للتخطـيط في دولة الكويت

  في دولة الكويت. 

 اسة، يصوغ الباحث التساؤالت الدراسية التالية: اء على ما تقدم في مشكلة الدر وبن

 ما أبرز مالمح السياسات التنموية القديمة والحديثة في دولة الكويت؟  .2

 ما األدوار التي قامت بها القيادات السياسية في التخطيط لسياسات التنميـة ووسـائل تنفيـذها .2

  الكويت؟في دولة 

-2525ية الحالية لتنفيذ الخطة التنموية للفترة ما أهم المعوقات التي تواجه القيادات السياس .2

 الكويت؟في دولة  2522

ما أبرز العوامـل المـؤثرة فـي طبيعـة العالقـة بـين التوجهـات السياسـية للقـادة السياسـيين وبـين  .4

  الكويت؟في دولة تحقيق مشروعات التنمية والخطط التنموية 

التدريســيين و ية وخبــراء التخطــيط كيــف يمكــن استشــراف مســتقبل العالقــة بــين القيــادة السياســ .0

 وأثرها على سياسات التنمية في دولة الكويت؟  األكاديميين
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 أهداف الدراسة

على ضوء ما تقـدم فـي إطـار مـدخل مشـكلة الدراسـة، فـالن الباحـث يسـعى مـن خـالل دراسـته لتحقيـق 

 األهداف التالية: 

ـــة فـــي دولـــة الكويـــت مـــن خـــالل .2 ـــى السياســـات التنموي التطـــرق لمفرداتهـــا  تســـليط الضـــوء عل

 وتوجهاتها وأهدافها. 

التعرف على األدوار التي قامـت بهـا النخـب السياسـية والقيـادات السياسـية فـي دولـة الكويـت  .2

 في التخطيط لسياسات التنمية ووسائل تنفيذها. 

تنفيذ  –تحديد أهم المعوقات التي تواجه القيادات السياسية الحالية في دولة الكويت لتطبيق  .2

 .-25252013التنموية للفترة  الخطة

التوصل إلى نتائج تعكس طبيعة العالقة بين التوجهات السياسية للقادة السياسـيين فـي دولـة  .4

الكويت وبين تحقيق مشروعات التنمية والخطط التنموية من خالل التعرض لبعض العوامل 

يئـــة المـــؤثرة فـــي هـــذه العالقـــة علـــى ضـــوء مـــا يـــتم الكشـــف عنـــه فـــي آراء بعـــض أعضـــاء ه

 التدريس في جامعة الكويت في كل من كلية العلوم السياسية وكلية العلوم اإلدارية. 

استشــراف مســتقبل العالقــة بــين القيــادة السياســية وخبــراء التخطــيط واألكــاديميين وأثرهــا علــى  .0

 سياسات التنمية في دولة الكويت.

 أهمية الدراسة

ار السياسي وعالقته بتخطـيط السياسـات التنمويـة تنبع أهمية الدراسة من كونها تبحث في مسألة القر 

ومدى تأثير صانعي القرار السياسي من النخب السياسية فـي متابعـة متطلبـات تنفيـذ هـذه السياسـات 

أهـم التحـديات التــي قـد تواجـه الســلطات التنفيذيـة فـي مراحــل  ر، مـع األخـذ باالعتبــافـي دولـة الكويــت

واقعيــة مــن خــالل اســتطالع آراء كــل مــن أعضــاء هيئــة  التنفيــذ، وذلــ  فــي إطــار بحثــي لــه دالالت
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التدريس في جامعة الكويت في كل من كلية العلوم السياسية وكلية العلـوم اإلداريـة وخبـراء التخطـيط 

في المجلس األعلى للتخطيط فـي أداء مجلـس األمـة الكـويتي فـي دولـة الكويـت الـذي يشـار  الحـاكم 

 مة للدولة خاصة في مجال التنمية. في صنع القرار وتحديد التوجهات العا

يأمل الباحث من دراسته أن تسهم في تقديم تصور عملي واقعي ألصحاب القرار في دولـة الكويـت و 

التخـــاذ التشـــريعات الالزمـــة التـــي تكفـــل تحقيـــق الخطـــط التنمويـــة وأهـــدافها بمـــا يخـــدم الصـــالح العـــام 

 للمجتمع والدولة.

 فرضية الدراسة

لعبـــت القيـــادة السياســـية الكويتيـــة دورار بـــارزار فـــي رســـم وتنفيـــذ  ":ية مفادهـــاتنطلـــق الدراســـة مـــن فرضـــ

 ".  سياسات التنمية في دولة الكويت

 حدود الدراسة

 (.2013-2525تم تنفيذ الدراسة عن الخطة التنموية )الحدود الزمنية: 

 دولة الكويت  الحدود المكانية:

بيــان تــأثير القيــادة السياســية فــي سياســات  تركــز الدراســة فــي موضــوعها علــى الحــدود الموضــوعية:

 التنمية في دولة الكويت.

أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت فـي كـل مـن كليـة العلـوم السياسـية وكليـة  الحدود البشرية:

 .العلوم اإلدارية وخبراء التخطيط في المجلس األعلى للتخطيط
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 مصطلحات الدراسة

جاءت لوصف مفهوم التنمية نتيجة لتعدد المجـاالت التـي يـدخل  تعددت التعريفات التي. التنمية: 0

، واالجتماعيــة والثقافيـــة والبشـــرية، حيــث إن الباحـــث قـــد المفهـــوم، فهنــا  التنميـــة السياســـيةفيهــا هـــذا 

 اختار من بين هذه التعريفات ما يخدم أغراض الدراسة ويكون شامال: 

ف إلى االنتقال بالمجتمع المحلي إلـى حالـة أكثـر عرف العازمي التنمية بأنها : عملية اجتماعية تهد

تطــورا فــي واقعهــا ومفرداتهــا بحيــث تشــمل جوانــب الحيــاة االجتماعيــة واالقتصــادية، بشــرط أن تتــوافر 

قيــادة سياســية أمينــة مســتنيرة علــى جميــع المســتويات تتحمــل المســئولية وتــؤمن بالتنميــة وتســعى إلــى 

ة فيهــا، فيكـــون لـــدى السياســيين ورجـــال االقتصـــاد والتعلـــيم تحقيقهــا بالتعـــاون مـــع قاعــدة شـــعبية راغبـــ

واإلعـالم ورجــال األعمــال والفنيــين التوجهــات والرغبــة الحقيقيــة فــي التنميــة ، وعلــى وعــي بمضــمونها 

 (. 27: 2222وأهدافها، مع أهمية إدراكهم لنتائجها )العازمي، 

سـانية والماديـة تسـير فـي اتجـاه محـدد في حين عرفها اإلبـراهيم بأنهـا:" عمليـة تغيـر شـامل للقـوى اإلن

لتحقيــق أهــداف مرســومة، فهــي بــذل  تعتبــر عمليــة تغييــر اجتمــاعي مقصــود ويمكــن اعتبارهــا عمليــة 

 (. 22: 2282تلقائية )اإلبراهيم، 

بــأن التنميــة هــي:  (Hodder)وممــا جــاء بــه الفكــر الغربــي قــديما حــول تحديــد مفهــوم التنميــة، رأى 

ين المــوارد البيئيــة واختيــار األســاليب واتبــاع النمــاذج وانتهــاج سياســة النمــو "حســن اتخــاذ القــرار لتعيــ

 ,Hodder & Leeالمتكـاف،، إضـافة إلـى تحديـد األهـداف النسـبية لقطاعـات اإلنتـاج والخـدمات" )

1974: 99 .) 

للتنمية متفقا مع تعريف اإلبراهيم في أنها:" عملية متكاملـة تـتم مـن خـالل  Brown)ويأتي تعريف )

حـــداث تغييـــرات شـــاملة فـــي كـــل مـــن البنيـــة االجتماعيـــة واالتجاهـــات والمفـــاهيم القوميـــة مـــن خـــالل إ
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توظيــف مــوارد البيئــة الطبيعيــة توظيفــا اقتصــاديا أمثــل، ويضــيف أن التنميــة تتحقــق بزيــادة معــدالت 

 (. Brown, 1988: 260النمو وضمان عدالة التوزيع في آن واحد" )

متحـــدة تعريفـــا للتنميـــة كـــان قـــد ســـبق هـــذه التعريفـــات فـــي أنهـــا:" هـــذا وقـــد وضـــعت منظمـــة األمـــم ال

العمليات التي توجـه مجهـودات الحكومـة والمـواطنين لتحسـين الظـروف االجتماعيـة واالقتصـادية فـي 

 ,UNDPالمجتمعات المحلية، ومساعدتها في المساهمة فـي تقـدم المجتمـع بأقصـى طاقـة ممكنـة" )

1955: 14.) 

 ثقافيـة سياسـية اجتماعيـة اقتصـادية عمليـة عـن عبارة لمفهوم التنمية، أنها:" ومن التعريفات الحديثة

 النمـو بـين فـرق فقـط، كمـا أن هنـا  المـادي النمـو فـي تنحصـر أن للتنميـة يمكـن وال شـاملة، بيئيـة

 الشامل بمفهومها التنمية وبين الفرد دخل متوسط أو اإلجمالي االجتماعي اإلنتاج زيادة في المتمثل

 طويلة حقبة خالل والثقافية واالجتماعية االقتصادية النواحي في هيكلية بتغيرات مترافقة ونتك التي

 مـدى علـى الرئيسـي المؤشـر الفـرد نمـو معـدل أو الفـرد دخـل مسـتوى يكـون أن يمكن وال الزمن، من

 (.00: 0222التنمية )عارف،  باتجاه المجتمعات تقدم

 تغييـر عمليـة رين يرون بـأن التنميـة هـي عبـارة عـن :"أما من وجهة نظر اإلسالم، فالن بعض المفك

 اهتمؤسسـا تنظم و مراحلها وترسم اهتخطوا بين تنسق منضبطة آليات تديرها و تحركها وهادفة، شاملة

 مـع وتفاعلـه قضـيتها، تبنـي و ا،هتبضـرور تمـعلمجا وعـي مـن العمليـة هـذه تنبثـق ،سـيرها توجـه و

 المـادي الرفـاه إلـى الفقـر و التخلـف دوائـر مـن تمـعلمجا ذاهب جالخـرو  إلـى مجملهـا فـي ترمـي ا،هتمتطلبـا

 فهـي ثمارهـا، لجنـي معينـة وتـواري  محـددة، اسـتحقاقات دون النفسي، واالستقرار االجتماعي، والتوازن

رادة بعزيمـة إنجاحهـا علـى العمـل فيهـا المطلـوب األبعـاد، حضـارية المـدى، طويلـة عمليـة  تتجـاوزان وا 

 فهـي والمعنويـة، الماديـة اهتومتطلبـا لمقاصـدها عميـق بفهـم يتـأتى إال لـن وهـذا ر،للثمـا المباشر الجني

 أو المادية بالمصلحة إما الضرورة هذه وتدر  الحضارة، سلم في ورقيها واستقاللها األمم لبقاء ضرورية
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، 51: 9111، عفـر، 9191: 9191مسـبقا )الزرقـا،  موجـودة عقائديـة بقاعـدة أو المـادي، المنطـق

 (.  91: 1002 فرحي،

ـــه  مـــن هـــذه التعريفـــات، يضـــع الباحـــث تعريفـــا إجرائيـــا لمفهـــوم التنميـــة موافقـــا للتعريـــف الـــذي جـــاء ب

المفكــرون اإلســالميون والــذي كــان التعريــف األوضــح واألشــمل لمفهــوم التنميــة، حيــث يمكــن تعريــف 

ا، يحــددها توجهــات التنميــة إجرائيــا بأنهــا: عمليــة تغييــر فــي األنمــاط الحياتيــة الســائدة فــي مجتمــع مــ

سياسية ترسم أطرها العامة ويعكسها المجتمع برغباته واحتياجاته في حياة أكثر تطـورا فـي الخـدمات 

العامــة ، وهــي ال تخــرج عــن نســق محــدد تســهم فــي صــياغته القــوى السياســية والشــعبية معــا وتضــع 

كون العملية متفقة مع توجهاته على شكل برامج وخطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لذا يجب أن ت

متطلبات المجتمع ومالئمة لما يتوافر لدى الدولة من موارد طبيعية ومادية وبشرية، ويراعى في هذه 

العمليــة البعــد السياســي واالجتمــاعي واالقتصــادي للدولــة بمــا يهــدف فــي النهايــة إلــى انتقــال المجتمــع 

 إلى درجة أكثر تطورا مما كان عليه قبلها. 

 مـن إجـراءات و تـدابير اتخـاذ و وسـائل باسـتعمال والـدائب المسـتمر السـعي "نميـة:  . سياسـات الت2

 (. 91: 1002)فرحي، " إدامتها على والعمل اهتإدار حسن و االقتصادية التنمية لتحقيق الدولة طرف

من منظور اقتصادي بأنها: السياسات التي تهدف إلى  ( (Melo & Rodríguez-Clare ويعرفها

االقتصـــاد الــــوطني وتقويـــة هيكلــــه، وهـــي تشــــمل كافـــة التــــدابير واإلجـــراءات والبــــرامج  تعزيـــز قــــدرات

والخطــط التــي تهــدف إلــى تحســين معــدالت النمــو والقــدرات التنافســية للقطاعــات االقتصــادية الرئيســة 

التنمويــة األخــرى  تالمجــاالفــي الدولــة كالصــناعة والزراعــة، أو تحســين مســتوى ومعــدالت النمــو فــي 

عــداد وتأهيــل كالبحــث وا المــال البشــري، ممــا يســهم فــي زيــادة النمــو والقــدرة التنافســية  رأسلتطــوير وا 

فـــي المجتمـــع  لألفـــرادلالقتصـــاد الـــوطني بشـــكل كلـــي ويحقـــق ارتفاعـــا مطلوبـــا فـــي مســـتوى المعيشـــة 

 . (Melo & Rodríguez-Clare, 2006:5) المحلي
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فـــق مـــع أهـــداف دراســـته بأنهـــا: التوجهـــات ويضـــع الباحـــث تعريفـــا إجرائيـــا لسياســـات التنميـــة بمـــا يتوا

الحكوميــة أو توجهــات صــانعي القــرار والنخبــة السياســية فــي الدولــة نحــو تحقيــق التنميــة فــي مختلــف 

المجاالت من خالل وضع خطط محددة األهداف مرهونة بفترة زمنية للتنفيذ مراعيـة بـذل  التطـورات 

ذ بعين االعتبـار العوامـل الداخليـة كالسـكان التي تحدث في المحيط الخارجي للدولة مع ضرورة األخ

 والنمو السكاني واإلمكانات المتاحة للدولة لتنفيذ هذه الخطط والسياسات. 

 فـي - السياسـية النخبـة بمعاونـة - السياسـي القائـد وبراعة وفاعلية قدرة هي ". القيادة السياسية: 3

 المالئمـــة الوســـائل واختيـــار ياتهـــا،أولو  حســـب تصـــاعديا وترتيبهـــا السياســـي المجتمـــع أهـــداف تحديـــد

 تواجــه التــي المواقــف أبعــاد وتقــدير للمجتمــع، الحقيقــة القــدرات مــع يتفــق بمــا األهــداف هــذه لتحقيــق

 ذلـ  ويـتم المواقـف، هـذه تفرزهـا التـي واألزمـات المشـكالت لمواجهة الالزمة القرارات واتخاذ المجتمع

فـالن القيـادة السياسـية ليسـت فـي ، وعليـه، للمجتمـع االعليـ والمبـادم القـيم تحكمـه تفاعـل إطار في كله

القيـادة  إذ إنجوهرها ظاهرة فردية تتعلق بشخص واحد قائـد يمـارس السـلطة السياسـية فـي المجتمـع، 

 ىكطبقـة حاكمـة تتضـمن عنصـرين همــا القائـد والنخبـة السياسـية، والقيــادة كعمليـة تضـم باإلضـافة إلــ

 (. 25-2: 2280، والقيم" )معوض هذين العنصرين الموقف

بوصــفها عمليــة معقــدة يمارســها أشــخاص فــي الســلطة للتــأثير علــى   (Thimmaiah)وقــد عرفهــا 

أتبــاعهم مــن النخبــة السياســية والمجتمــع بكــل فئاتــه لتحقيــق أهــداف مجتمعيــة، ويــرى أيضــا ضــرورة 

التغييـر علـى وجود القادة السياسـيين لبـدء أي عمليـة تغييـر فـي المجتمـع، واإلسـراع فيهـا، سـواء كـان 

ارات فـــي ر المســـتوى االجتمـــاعي أو االقتصـــادي أو السياســـي، وقـــد يشـــمل أيضـــا مـــا قـــد يتخـــذ مـــن قـــ

تعــديالت الدســتور، ففــي كــل هــذه األحــوال يلعــب القــادة السياســيون دورا هامــا مــن خــالل تنفيــذ هــذه 

لجميـع، علـى أن التغييرات وفق توجهاتهم ومعتقداتهم، ووفق القيم السـائدة فـي المجتمـع بشـكل يقبلـه ا
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تكــون تلــ  القــرارات السياســية فــي التغييــر مبنيــة علــى المعرفــة الكاملــة والحكمــة المكتســبة مــن خــالل 

 . (Thimmaiah, 2008: 16)التعلم واالستفادة من التجارب السابقة والخبرات السياسية 

وصانعي القرار  بأنها القدرة من قبل النخبة السياسية إجرائيا، السياسية القيادة الباحث ويعرف

بما يتالءم مع واقع الحال  للدولة، السياسي على توجيه السياسات العامة الداخلية والخارجية

المجتمعي والقيم السائدة ومتطلبات الوقت الراهن الذي يفرض عملية التغيير ويتطلب من القيادة 

 السياسية معرفة تامة وحكمة لكل األبعاد التي قد يحدثها قرار التغيير. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 أوال: اإلطار النظري 

تجمـــع أدبيـــات العلـــوم السياســـية علـــى أن أهـــم مرتكـــز مـــن مرتكـــزات األنظمـــة السياســـية هـــو القيـــادة 

السياســية، فهــي ســمة أساســية مــن ســمات الحكومــات واألنظمــة الحاكمــة بشــكل عــام، ويقــاس نجــاح 

يادتهـا وقــدرتها علـى إحـداث التغييـرات متـى تطلـب األمــر الحكومـات واألنظمـة السياسـية بدرجـة قـوة ق

ذل ، واستمرارها في التأثير الفاعل في أتباعهـا المتمثلـين فـي مجـالس البرلمـان واألمـة والشـعب ككـل 

(George & Bennett, 2005: 11) .  

قويـــة ومـــن البـــديهي إذن بـــأن تـــؤدي القيـــادة الضـــعيفة إلـــى إخفاقـــات الحكومـــة، بينمـــا تســـهم القيـــادة ال

الحكيمة في إنجاح السياسات الحكومية وبقاء الحكومة متماسكة البنية، فالقيادة السياسـية التـي تتسـم 

 بالحكمة تؤمن الرخاء للمجتمع على المدى الطويل.

وتدل بعض الدراسـات السياسـية علـى أهميـة وجـود قيـادة سياسـية قويـة حكيمـة فـي أنهـا تكسـر جمـود 

ور يراعـــى مواكبـــة األحـــداث التـــي تطـــرأ علـــى الســـاحة المحليـــة أو النظـــام السياســـي وبقـــاءه دون تطـــ

الدولية، فتصـبح المسـاحة اإلبداعيـة فـي السياسـة العامـة أكبـر وتخلـق الفـرص للتوسـع فـي السياسـات 
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 -الموجهة سواء كانت على المستوى الداخلي للدولة أو على مستوى عالقاتها مع محيطها الخـارجي

 (. Shapiro, 2007: 66أي مع الدول األخرى )

وعلــى العكــس مــن ذلــ ، فــالن اإلفــراط فــي أن تمســ  القيــادة السياســية وحــدها زمــام األمــور والعمليــة 

السياسية دون معاونة النخب السياسية المكونة لكيـان الدولـة ونظامهـا السياسـي يـؤدي إلـى االنشـغال 

كمــا ســبق وأن أشــار عــن النظــر فــي المعضــالت التــي تواجــه السياســات العامــة للدولــة والتــي تطــرأ 

الباحـــث كنتيجـــة للمتغيـــرات واألحـــداث األمنيـــة أو االقتصـــادية ضـــمن حـــدود الدولـــة الداخليـــة أو فـــي 

محيطها الخارجي، فضال عما يمكن أن يحدثه التفرد في قيادة العملية السياسية من تغييرات مفاجئة 

د مـن الالنزاهـة والالشـفافية غير متوقعة تتسبب في تعطيل مسار العملية السياسـية وتنبـ، ببدايـة عهـ

 (. Masciulli & Day, 2006:19)في نظام الحكم 

وال بــد للقيــادة السياســية فــي أي دولــة إذا مــا أرادت أن تمــارس دورا فــاعال ومــؤثرا فــي األحــداث وأن 

تحقق النتائج المطلوبـة ضـمن سياسـاتها، أن تتجـاوز عـن أي أدوات سياسـية أو افكـار لـم تعـد فاعلـة 

ياسية مسـتجدة، وعليهـا أن تكـون قـادرة علـى احتضـان التوجهـات الجديـدة وأن تعيـد النظـر في بيئة س

فيمــا كانــت تمارســه مــن سياســات قديمــة، وأن تســتبدل مــا تــم تخطيطــه فــي مراحــل ســابقة مــن العمليــة 

 (.Rousseau, 1987: 40)السياسية بما يتواءم مع المعطيات الجديدة على الساحة السياسية 

ديات التــي تواجههــا القيــادات السياســية والتــي تشــكل بحــد ذاتهــا سلســلة مــن التطــورات ومــن أهــم التحــ

ن الســــمات  المتالحقــــة مــــع مــــرور الــــزمن وتتطلــــب التطــــوير والتحســــين فيهــــا هــــي مســــألة التنميــــة، وا 

السياسية تعتبـر مـن أهـم المؤشـرات التـي تعكـس إمكانـات القيـادات السياسـية لتوجيـه عمليـات التنميـة 

فــي الــدول بشــكل عــام ، ولــو أجريــت مقارنــة بــين الــدول المتخلفــة وبــين الــدول المتقدمــة، وسياســاتها 

ـــادات السياســـية ، أو أنهـــا مـــرت بظـــروف وأحـــوال  ـــى تعـــاني مـــن ضـــعف فـــي القي ســـيالحظ أن األول
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االستعمار وهيمنته وقتا طويال، وحداثة عهدها باالستقالل واالسـتقرار السياسـي، إضـافة إلـى ضـعف 

 (.45: 2226قياداتها الحاكمة وأفراد الشعب، واتساع الهوة بينهما)العسل، المشاركة بين 

وعليــه، فــالن تطــوير العمليــة السياســية بــاألدوات السياســية الجديــدة المواكبــة للســمات المعاصــرة وقــوة 

القيــادة السياســية لــم تعــد غايــة فــي حــد ذاتهــا، بــل هــي وســيلة لــدفع عجلــة التقــدم وتحقيــق التنميــة فــي 

مجاالت الحياتية، فهـي عامـل مسـتقل مـن عوامـل التنميـة وتـابع لهـا فـي آن واحـد )العسـل، مختلف ال

(، ومـــن ذلـــ  تنبــــع أهميـــة تكامــــل التنميـــة مـــع توجهــــات القيـــادة السياســــية فـــي وضــــعها 46: 2226

سياسات وخطط التنمية الشاملة لضمان جني أفضل الثمار التنموية فـي ضـوء مـا يتـوافر للدولـة مـن 

 إمكانات. 

لحديث عن خطط التنمية وسياساتها في دولة الكويت يرتبط بشكل كبير بما أحدثـه اكتشـاف الـنفط وا

 من آثار إنتاجه وتصديره، فحرر الدولة من القيود التي كانت تواجهها برامج التنمية. 

ــــة  ــــة الكويــــت بمراحــــل مختلفــــة بعــــد اكتشــــاف الــــنفط فيهــــا، ففــــي مرحل مــــرت خطــــط التنميــــة فــــي دول

ت القيــادة السياســية الكويتيــة بتأســيس البنــى التحتيــة مــن طــرق وتوليــد كهربــاء وتــوفير الخمســينات بــدأ

نشـاء المبـاني الحديثـة للمستشـفيات والمـدارس، وقـد ارتفـع عـدد السـكان فـي هـذه الفتـرة بمعـدل  الماء وا 

 نسمة.  222555ليصل إلى  % 22

شـــهدت هـــذه المرحلـــة بدايـــة ، 2262الكويـــت اســـتقاللها فـــي عـــام دولـــة ات، ونيـــل ينومـــع بدايـــة الســـت

التفكيـــر فـــي وضـــع خطـــط وبـــرامج التنميـــة وطـــرح مفهـــوم توســـيع القاعـــدة اإلنتاجيـــة وتنويعهـــا لتقليـــل 

االعتماد على النفط، ويذكر أن بعثة من البن  الدولي كانت قد زارت دولة الكويت إلجراء مسوحات 

نشــاء اقتصــادية ووضــع توجيهــات لبــرامج التنميــة، كمــا شــهدت هــذه المرحلــة  قيــام الحكــم الدســتوري وا 

مجلس أعلى للتنمية )مجلس التخطيط( الذي قام بوضع خطة اقتصادية وضعت في أولوياتها تنويع 

الشعيبة الصـناعية وتأسـيس شـركة البتـرول الوطنيـة  منطقةاإلنتاج، وكان من أبرز اإلنجازات إنشاء 
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ة القطـاع العـام ومسـاهمة مـن القطـاع وشركة الكيماويات البترولية وشـركة الصـناعات الوطنيـة، بقيـاد

كمــا ظهــر نشــاط تــداول األســهم  ،  وشــركات تــأمينالخــاص، وزاد عــدد الشــركات المســاهمة مــن بنــو 

 ألول مرة في دولة الكويت. 

ــة الســبعينات، فــالن حــدثا هامــا فــي نهايــة عــام  شــكل منعطفــا حرجــا فــي مســيرة  2277أمــا فــي مرحل

سـهم الـذي شـهد ارتفاعـا كبيـرا فـي األسـعار األفـي تعـرض سـوق  التنمية االقتصادية الكويتية قد تمثل

ـــين عـــامي ) ـــى اإلنقـــاذ 2276-2270ب ـــى انهيـــار فـــي أســـعار األســـهم، لكـــن الحكومـــة بـــادرت إل ( إل

وتـدخلت بشـراء األسـهم ممـا عكــس حركـة األسـهم إلـى أعلـى، علــى أن الحكومـة فـي هـذه المرحلـة لــم 

صـادية لتوجيـه التنميـة وبعـد أن أعـدت الخطـة للفتـرة تغفل جهود التنمية، فقد حاولـت وضـع خطـة اقت

، والتــي تضــمنت تجميعــا للبــرامج اإلنشــائية للــوزارات والتنســيق فيمــا 2285/2282 – 2270/2276

 2266/2267بينها، لم يقدر لهذه الخطـة أن تـرى النـور وتخـرج لحيـز التنفيـذ مثـل سـابقتها فـي عـام 

 (. 20: 2280)بن  الكويت المركزي، 

دة إلى الحديث عن خطط وسياسات التنمية التي وضعتها حكومات دولة الكويت ، يالحظ أن وبالعو 

-2266/2267هنـــــــا  ثالثـــــــة مشـــــــاريع خطـــــــط تنميـــــــة هـــــــي: مشـــــــروع خطـــــــة التنميـــــــة األولــــــــى )

(، ومشـــــروع خطـــــة 2285/2282-2276/227الثانيـــــة ) التنميـــــة ومشـــــروع خطـــــة ،(2272/2272

 (. 2222-2280/2225التنمية الثالثة )

 ز مشروع الخطة الخمسية األولى والثانية على األهداف التالية:رك

توســـيع القاعـــدة اإلنتاجيـــة وتنويـــع مصـــادر الـــدخل، لتقليـــل االعتمـــاد علـــى الخـــارج وضـــمان  .2

 استمرار مستوى الدخل الفردي الراهن في وقتها والسعي لزيادته ورفع مستواه. 

 فع كفاءة األداء الوظيفي. العمل على تنمية الموارد البشرية بين المواطنين ور  .2

  .تحقيق عدالة توزيع الدخل بين أفراد المجتمع .2
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فــي حــين جــاءت الخطــة الخمســية الثالثــة لتعــديل التركيبــة الســكانية لتحقيــق التــوازن بــين المــواطنين  

والوافدين من خالل رفع نسبة المواطنين في السكان وقـوة العمـل ورفـع كفـاءة القـوة العاملـة المواطنـة، 

ركــزت الخطــة أيضــا علــى ترشــيد اإلنفــاق العــام مراعــاة لظــروف تنــاقص عائــدات الــنفط، وتقليــل كمــا 

 (. 22: 2288االعتماد على الخارج )الفاضل، 

، يمكـن إيجـاز محـاور 2013-2525، أي الخطـة التنمويـة للفتـرة وفيما يخص موضـوع هـذه الدراسـة

 سياسات الخطة الجديدة في النقاط التالية: 

 المالية األزمة تداعيات معالجة وسياسات ،االقتصاد النمو سياسات :االقتصادية اتالسياس: أوال

 وسياسات ،اإلنتاجية القاعدة تنويع وسياسات ،الخاص القطاع دور وتوسيع دعم وسياسات ة،العالمي

 .العامة المالية سياساتالو  ة،التحتي البنية تطوير

          العمل سوق وسياسات ،السكاني التركيبة ياساتس : والمجتمعية البشرية التنمية سياسات: ثانيا

 و ،الصحية الشؤون سياسات و ،العلمي البحثو  العالي التعليم وسياسات العام التعليم سياسات و

 و ،والشباب المرأة شؤون سياسات و ،االجتماعية والتنمية الرعاية وسياسات ،الطبيعية البيئة سياسات

 .السكنية الرعاية سياسات و ،الثقافةو  والفن الفكر شؤون سياسات

 ،والمساءلة والشفافية الحكومية اإلدارة سياسات :والمعلومات والتخطيط العامة اإلدارة سياسات: ثالثا

 األعلى للمجلس العامة األمانة) المعلومات مجتمع وسياسات ،واإلحصاء التخطيط وسياسات

 (.1092 ،للتخطيط

في اإلطار النظري السابق، فالن محور ما  تم مناقشتهالتي على ضوء هذه المعطيات النظرية ا

ثير القيادات السياسية والنخب السياسية في دولة الكويت على تأالدراسة هو تحديد هذه تسعى إليه 

هذه الخطة التنموية الجديدة ، وتحديد أهم التوجهات السياسية التي ستسهم في تنفيذ برامجها 

سيتم الكشف عن أهم الصعوبات أو  ، كما1095نهاية عام بموعدها المحدد وسياساتها في 
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المحددات التي ستواجه القيادات السياسية والعملية السياسية لتنفيذ الخطة التنموية، وذل  من خالل 

هيئة التدريس في جامعة الكويت في كل من كلية العلوم السياسية وكلية  استطالع رأي أعضاء

 . ط في المجلس األعلى للتخطيط بدولة الكويتوخبراء التخطي العلوم اإلدارية

 ثانيا: الدراسات السابقة: 

( بعنوان:"السياســات التنمويــة وتحــديات الحــراي السياســي فــي العــالم 5112دراســة الزعبــي )( 1)

 العربي: حالة الكويت".

فــي دراســة تعــد األحــدث، ســعى الباحــث إلــى الكشــف عــن طبيعــة العالقــة بــين السياســات االجتماعيــة 

والتنموية التـي تبنتهـا المجتمعـات والحكومـات بشـكل عـام والحكومـة الكويتيـة علـى وجـه الخصـوص، 

وبــين عمليــات الحــرا  السياســي التــي شــهدها العــالم العربــي، والتــي تمثلــت فــي حالــة االمتــداد الثــوري 

 التــي اجتاحــت معظــم الــدول العربيــة، واتصــفت الدراســة بالطــابع التطبيقــي فــي محاولــة للكشــف عــن

تحــديات الحــرا  السياســي علــى المجتمــع الكــويتي وذلــ  بهــدف فهــم الســياق التنمــوي الــذي قــد يشــكل 

 إحدى عوامل انتقال حالة االمتداد الثوري إلى دولة الكويت.

اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التحليلي اإلحصائي من خالل تحليـل البيانـات واإلحصـائيات 

ة التنموية فـي مختلـف القطاعـات )التعلـيم، الصـحة، مسـتوى المعيشـة، الرسمية المتاحة لمسار العملي

النمـو الســكاني، اإلعمــار وغيرهـا(، مــن أجــل تقييمهـا والخــروج بنتــائج توضـح حقيقــة الوضــع التنمــوي 

 الراهن في دولة الكويت.

رئيسة  يةـهيكل اختالالت من يتيولكد االقتصاا من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يعانيه

وهـو الــنفط،  وحيـد للــدخل شـبه مصــدرلى ــعد اــمـــالعتواة ــالــمـــلعوا ناــكـــســلا فــي تركيبـة تتجلـى ثالثـة

أن  لتؤكـد أبعـد مـن ذلـ لى إ الكويتيـة تـذهبة ــسيــافــتنــلا مؤشـراتأن  رــغي، ماــعــلا القطـاع ةــمنــيــهو

ي ــف ماــع ضـعفلى أدى إقـد  لهـذه التحـديات الثالثـة  التصـديفي  تقـدم ملمـوسفي تحقيـق  اإلخفاق
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ــــالقبنيـــة ا ـــتـ ــــصـ دارتـــه الكـــويتيد اـ المجتمـــع في ، كمـــا أظهـــرت النتـــائج أن التركيبـــة الســـكانية وبيئتـــه وا 

بلــ   الـذينعـدد المـواطنين األصــليين والوافـدين في  نتيجـة عـدم التــوازنار ربيكالكـويتي تعـاني اخــتالال 

، ممـا انعكـس بـدوره علـى 2522م اــ( ع%6882) بنسبةاألصليين  ناـكـسـلا نصف من أكثر عددهم 

 يتعــــرض لــــه التماســــ مختلــــف نــــواحي الحيــــاة وعلــــى الخطــــط التنمويــــة، كمــــا أظهــــرت الدراســــة مــــا 

 وضـع سياسـات تنمويـةلى إبحاجـة فـي المجتمـع الكـويتي والتـي أضـحت  كبيرةمن هزات  االجتماعي

ت، وتعزيـز المؤسسا لةودولقانون ا واحترام سيادةالمجتمع في  التطوعون و عاـلتا ميـق إحياء لىإ تهدف

، وهــــذا يســــتدعي واســـتدامة الرخــــاءازن المســــئولية توو والفرديــــةالمشــــاركة والمســــئولية الجماعيـــة  قـــيم

 االجتماعيــةلتنمية افي عملية  اساســيا االجتمــاعي باعتبــاره محــورام بــرأس المــال الهتمابالضــرورة  ا

 لكويت. والمحافظة على االستقرار السياسي واألمني في دولة ا

دارة االختالف".  (5105) ، محسندراسة صالح (5)  بعنوان: "النموذج السياسي الماليزي وا 

وقد بـين التقريـر جاءت هذه الدراسة في شكل تقرير عرض أهم مالمح التجربة الماليزية في التنمية، 

 تسـتوعب مناسـبة آليـة تـوفير فـي والقيادات السياسية الماليزية قـد نجحـت الماليزي السياسي النظامأن 

 واالجتماعيـة االقتصـادية االخـتالالت مـع بواقعيـة والتعامـل ماليزيـا، فـي والعرقيـة الدينيـة االختالفـات

 من بالكثير االختالف أدار الذي نموذجهم تطوير من الماليزيون وتمكني، الماليز  المجتمع في السائدة

 . وصراع تضاد الةح وليس إثراء، حالة باعتباره التنوع من واستفاد المهارة،

 افن وحتـى االسـتقالل منـذ المتميـزة السياسـية القيـادات مـن عـدديـذكر التقريـر أن ماليزيـا قـد تهيـأ لهـا 

 اسـتيعاب ضـوء فـي للدولـة، الكليـة المصـالح لتحقيـق العمـل علـى وقـادرة ومتعلمـة، مثقفـة بأنهـا تميـزت

 أهـم مـن وكـان، والدوليـة اإلقليميـة الحسـابات ولمجموعة وحساسياته، الداخلي الوضع لتعقيدات عميق

 مسـتعدة وهـي الُمتاحـة، اإلمكانـات تقـدير فـي تبـال  ال وأنهـا تريد، ماذا تعرف أنها الماليزية القيادة مزايا

 .الصحيح االتجاه في يسير كان فالنه بالبطء، أحيانرا اتسم ولو الهادم، التدريجي الحثيث للعمل
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 يكفـي بمـا ناجحـا كـان ولكنـه بالضـرورة مثاليـايزي لـم يكـن  ويـرى الباحـث أن النظـام السياسـي المـال

 ،عالية واقتصادية تنموية نسب وتحقيق والعرقية، الدينية والصراعات السياسية األزمات البالد لتجنيب

 وهـي المثاليـة، إلـى الجنـوح دون والمتغيـرات، التعقيـدات مـع قعياالـو  التعامـل حالـة النمـوذج هـذا ويمثـل

 العربـي عالمنـا فـي وعرقيـة طائفيـة أزمـات توجـد حيـث معطياتهـا، مـن واالسـتفادة ادراسـته تجـدر حالـة

 .واإلسالمي

 والبلدات المدن في اإلستراتيجية التنموية الخطط تطبيق واقع ( بعنوان: "5105دراسة صالح )( 3)

  بلدية قباطية(". -الفلسطينية )حالة دراسية

 والتي الفلسطينية، والبلدات للمدن االستراتيجية تنمويةال الخطط تطبيق واقع معرفة إلى الدراسة هدفت

 بلـدة قباطيـة الدراسـة وشملت المحلي، الحكم بوزارة ممثلة الفلسطينية الحكومة قبل من فيها العمل بدأ

 قباطية. لبلدة التنموية االستراتيجية الخطة ألسبقية وذل  كحالة دراسية،

 تحسـين التخطـيط مثـل التنمويـة األهـداف بعـض شـملت لإلنجـاز مرتفعـة نسب هنا  أن النتائج بينت

 أيضـا نسـبا وبينـت المحليـة، الهيئـة فـي التخطـيط ومسـتوى البيئيـة والرقابـة التعلـيم ومسـتوى الهيكلـي

 من نسب النتائج تخل ولم واالجتماعي، البيئي الوضع تحسين مثل األهداف بعض إلنجاز متوسطة

 التحتيـة للصـرف والبنيـة االسـتثمار بتحسـين الخاصـة شـراتالمؤ  قـيم فـي ذلـ  وبرز المتدنية، اإلنجاز

 .والرياضية الثقافية والنشاطات المياه خدمات وتحسين الصحي

وهـي  االسـتراتيجية التنمويـة الخطـط مـع المنفـذة المشـاريع بعـض توافـق اسـتنتاج تم الدراسة خالل ومن

لـبعض  جزئيـا تطبيقا هنا  وبأن ،المؤشرات قيم في المرتفعة النسب ذات باألهداف الخاصة المشاريع

لـبعض  المتدنيـة اإلنجـاز نسـب خـالل مـن ذلـ  علـى واسـتدل االسـتراتيجية، التنمويـة الخطـة أهـداف

 المحليـة المؤسسـات لـدى ملحوظـا توجهـا هنـا  بـأن فقـد اسـتنتج الباحـث هـذا ومـع التنموية، األهداف

 االستراتيجية. التنموية الخطط ضمن في مشاريعها للسير
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دراسة اصطالحية تحليلية  -( بعنوان:" الحكم الراشد والتنمية المستدامة5111دراسة بلغالي )( 4)

 حالة الجزائر". –

 من خالل موضوع الحكم الراشد والتنمية المستدامة في الجزائر، سعت الدراسة إلى البحث في 

سقاط مفهو تحليل العالقة الموجودة بين الحكم الراشد والتنمية المستدامة،  وم الحكم الراشد على واقع ا 

 . الجزائرية التنموية التجربة

ومن النتائج الرئيسة للدراسة التي ظهرت أن الحكم الراشد والتنمية المستدامة مفهومان نابعان من 

نما يندرج في إطار محاولة عولمة القيم  النظام الليبرالي الجديد، كما أن طرحهما ال يأتي عفويا وا 

، كما اتفقت نتائج الدراسة مع  افراء والدراسات الفكرية التي تؤكد على أن ةالسياسية واالقتصادي

ظهور مفهومي "الحكم الراشد" و"التنمية المستدامة " في مجال السياسات العامة وفي دوائر 

استحالة تحقيق التنمية المستدامة في ظل غياب هذا حقيقة قد أسهم  في ترسي   الدراسات التنموية 

 . لحكمالنمط من ا

 التغيـرات عالقـة ( بعنـوان: "5112دراسة األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنميـة )( 2)

 تحليل تاريخي معاصر". –التنموية  بالتوجهات دولة الكويت في الثقافية  /االجتماعية

 يـةالتغيـرات االجتماع بـين العالقـة علـى الضـوء إللقـاء جـاءت هـذه الدراسـة االستشـارية كمحاولـة

 وقـد نخبـوي، سياسـي تصـور وليـدة الكويـت، التـي قـد تكـون دولـة فـي التنمويـة بالتوجهـات والثقافيـة

 تغيرات بين للربط العالمية التجارب أبرز المجتمع نفسه، وقد استعرضت الدراسة عن مباشرة تصدر

 سـانيةاإلن تعمـيم الخبـرة إلـى ذلـ  وراء مـن سـعت حيـث التنمـوي، االختيـار وتولـد منظومـة الـوعي،

 .االجتماعي والوعي الثقافي الوعي إحداثيات على القائمة التنموية



22 

 

 للتوجهات تم إجراء تحليلفقد اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي ، حيث ،  الدراسة ولتحقيق أهداف

. كمـا 1991 عـام منـذ التخطيطـي الجهـاز أنتجهـا التـي مجال التنمية، في واالستراتيجية التخطيطية،

الشـرائح  كافـة مثلـت عمديـة لعينـة االستقصـاء بطريقـة المـواطنين مـن أي عـددتـم اسـتطالع ر 

 .وعمريا ثقافيا االجتماعية،

 هـذا أن إال بعقيدتـه، متمسـكا مسـلما مجتمعـا الكـويتي المجتمـع كـون بينـت نتـائج الدراسـة أنـه ورغـم

 قـد اسـتفاد الكـويتي معالمجت التنموية، و أن اختياراته على أيديولوجيا قيدا لم يشكل بالعقيدة التمس 

 غالبيـة فـي يظهـر لـم لـذل  المتعـددة، علـى الثقافـات االنفتـاح فـي الطويلـة السـنوات خبـرة مـن

 .المحلية والثقافة الذات على أو انغالق بعينها، لثقافات عدائي اتجاه االستجابات

 عمـال لـيس التنمـوي كمـا أظهـرت نتـائج االسـتبيان الـذي تـم توزيعـه علـى عينـة الدراسـة بـأن الخيـار

 الخيـار لكـن التخطيطـي، للجهـاز نصـائح أو نتـاج الحاكمـة، السـلطات تصـدره قـرارا ولـيس إداريـا،

 طبيعة وذات معقدة عملية وهو االجتماعي، الواقع لمتغيرات استقصاء واستدالل عملية وليد التنموي

 .تاريخية

 ثانيا: الدراسات األجنبية: 

 ( بعنوان:5103) Hertog دراسة (0)

 "The private sector and reform in the gulf cooperation council" 

 "القطاع الخاص واإلصالح في دول مجلس التعاون الخليجي"

سعت الدراسة إلى التعرف على دور القطاع الخاص في إصالح وتنفيذ الخطط التنموية وتوجيه 

استعرضت الدراسة أهم  المسارات في العملية التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد

التحديات واإلنجازات التنموية من خالل التركيز على دور القطاع الخاص في ل من هذه الدول، 

وقد بينت النتائج ضعف الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في خطط التنمية وتنفيذها كما بينت 
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عف المشاركة النتائج أن هذا الضعف في دور القطاع الخاص قد أسهم في محدودية أو ض

الرأسمالية الخليجية في الساحة السياسية اليوم وما تشهده من تطورات، على الرغم من امتالكها 

مكانة الصدارة في الثروة النفطية بالنسبة لباقي دول العالم، ويرى الباحث ضرورة إشرا  القطاع 

ين، وأن ال الخاص في خطط التنمية من خالل تشجيع االستثمار وتوفير فرص عمل للمواطن

يقتصر سوق العمل المحلي على العمالة المحلية، بل يجب تشجيع تبادل العمالة ما بين دول 

المجلس حتى تحقق األهداف التنموية المشتركة ككيان سياسي واحد يؤمل ن يكون له دور كبير 

 ومحوري في الساحة السياسية. 

 ( بعنوان:5100) Ardnt( دراسة 5)

" The role of political leadership in economic development" 

 " دور القيادة السياسية في التنمية االقتصادية" 

قدمت هذه الدراسة النظرية مسألة الدور الذي تقـوم بـه القيـادة السياسـية فـي التنميـة االقتصـادية، وقـد 

ائف القيادة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي وجاءت الدراسة بطابع نظري، وقد بينت الدراسة وظ

السياسية في أي دولة واألدوار التي تقوم بها نحو التنمية االقتصـادية، وقـد تـم تحديـد ثالثـة مـن هـذه 

األدوار، تتمثـــل فـــي الســـلطة، اإللهـــام واالبتكـــار، واإلدارة، وأهميـــة كـــل مـــن هـــذه األدوار الثالثـــة فـــي 

هـــداف وانتهـــاء بصـــياغتها مراحـــل إعـــداد وتنفيـــذ سياســـات التنميـــة االقتصـــادية، بـــدءا مـــن وضـــع األ

كاســـتراتيجيات قابلـــة للتنفيـــذ، وقـــد أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن هـــذه األدوار تختلـــف بـــاختالف طبيعـــة 

القيادات السياسية في كل دولة، كما تبين ايضا دور الثورات والحرا  الشعبي في تغييـر طبيعـة تلـ  

أن القيــادات السياســية ذات الطبيعــة األدوار فــي ســعيها لتحقيــق التنميــة االقتصــادية، ويــرى الباحــث 

ن كانت قوية إال أنها قد تشكل عائقا كبيرا أمام التنمية االقتصادية.    المركزية وا 
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 : ( بعنوان5112) Melo & Rodríguez-Clareدراسة ( 3)

" Productive development policies and supporting institutions in Latin 

America and The Carebean " 

 "السياسات التنموية اإلنتاجية والدعم الحكومي في دول أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي"

النصف الثاني  في الالتينية أمريكا في التنمية اإلنتاجية سياسات تطورمراحل  الدراسةهذه  تناولت

 ي التاريخي، وقد اعتمدت المنهج الوصفاإلصالح فترة ما بعد مع التركيز على الماضي، من القرن

جراء تقييم و  وصف ومن ثم إحالل الواردات عصرالستعراض   سياساتالمترتبة على  لآلثارأولي ا 

 االنفتاح والتحرر االقتصادي.  فترة في التنمية اإلنتاجية

 عن الدراسات السابقة: الحالية ثالثا: ما يميز الدراسة 

موضوع الدراسة الحالية، بالرغم من خالل مراجعة ما تم الحصول عليه من دراسات سابقة حول 

 بالنقاط التالية:  السابقةمن قلتها، تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات 

الكويت بالعديد من أطوار التنمية وعلى الرغم من وجود ثالثة دولة على الرغم من مرور  .2

ت لم خطط تنموية سابقة وخطة تنموية جديدة رابعة، إال أن المجال البحثي في دولة الكوي

يأت بدراسة تصف األدوار التي لعبتها القيادات السياسية في عملية التنمية وخططها، فقد 

اكتفت بعض الدراسات باإلشارة إلى أهداف تل  الخطط ومنجزاتها ولكنها لم تشر إلى 

الجهود القيادية السياسية في دعم هذه السياسات في دولة الكويت، وهو هدف رئيسي من 

 لحالية. أهداف الدراسة ا

 (2520ة العربية )الزعبي، يمكن القول بأن الدراسة الحالية تتفق مع أهدافها وأهداف الدراس .2

من حيث ربط الدور  (Melo & Rodríguez-Clare ،2556والدراسة األجنبية )

السياسي في تحقيق التنمية واإلصالح االقتصادي الناتج من أخذ القيادات السياسية 
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والظروف السياسية التي مرت بها الدول والتي يتوجب على قياداتها باعتبارها المستجدات 

السياسية أن تعيد على ضوئها رسم توجهاتها التنموية وتغيير خططها بما يحقق مستقبال 

 أفضل للمجتمعات المحلية. 

  منهجية الدراسة

علــى دراســة الــذي يقــوم حتــى تحقــق الدراســة أهــدافها، فقــد اعتمــدت علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي، 

والظـاهرة ، ويعبـر عنهـا تعبيـرا كيفيـا أو كميـا ،الواقع أو الظاهرة كما هي ويقوم بوصفها وصفا دقيقا 

التي تم تناولتها الدراسة هي دور القيادة السياسة في دولة الكويت في رسـم وتنفيـذ سياسـات التنميـة، 

فـــي دولـــة الكويـــت، لوصـــفها  وقـــد تـــم االســـتعانة بالمصـــادر والتقـــارير المنشـــورة حـــول خطـــط التنميـــة

وتحديــد أبعــاد نجــاح بعضــها وأســباب فشــل بعضــها افخــر فــي إطــار نظــري، كمــا تــم وصــف طبيعــة 

القيــادات السياســـية والنظـــام السياســـي فـــي دولـــة الكويــت، والتطـــرق إلـــى صـــالحيات ومســـئوليات كـــل 

لمدروسـة نظريـا سلطة من السـلطات المكونـة للنظـام السياسـي الكـويتي، ولغـرض ربـط هـذه الظـاهرة ا

بــالواقع الفعلــي فــي دولــة الكويــت، ومعرفــة إلــى أي مــدى قامــت القيــادات السياســية الكويتيــة فــي رســم 

وتنفيذ خطط وسياسـات التنميـة، فقـد اسـتخدم المـنهج التحليلـي المتمثـل فـي تطبيـق تحليـل المضـمون 

 باحث مع افراد العينة. على األسئلة التي وجهت لعينة الدراسة من خالل المقابالت التي أجراها ال
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 الفصــــل الثاني

 اإلطار النظري للتنمية وأبعادها وسياساتها 
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 الفصــــل الثاني

 اإلطار النظري للتنمية وأبعادها وسياساتها 

ومــا طرحتــه  التنميــة،لقــد بــدا واضــحا مــن خــالل اســتقراء مــا جــادت بــه الدراســات التــي عنيــت بمفهــوم 

العديــد مــن المفكــرين والبــاحثين بأنهــا عمليــة مركبــة ال يمكــن النظــر إليهــا مــن زاويــة اقتصــادية  أفكــار

وهـــي فـــي مجملهـــا عمليـــة حضـــارية شـــاملة ذات أبعـــاد  متداخلـــة،فحســـب، فهـــي مـــزيج مـــن عالقـــات 

، عــالوة علــى كونهــا بعثــا لقــدرات الشــعوب الماديــة ماعيــة واقتصــادية وثقافيــةوتحــديات سياســية واجت

 ية في خطوات متقدمة في مسيرة الحياة البشرية. والروح

نما لها مبـادم عامـة  على أن التنمية ال تأتي صدفة، وال تولد من خيال كاالختراعات واالبتكارات، وا 

كمـا أنـه ال ينبغـي إغفـال مـا تواجهـه مـن مشـكالت  الفعليـة،أثبتت التجارب ضرورتها لتحقيق التنميـة 

االعتمـاد علـى  المبـادم:ة تشـكل روافـع التنميـة، ومـن بـين أهـم هـذه وعقبات تستلزم إيجاد بدائل فاعل

شباع الحاجات األساسية وتنمية المناطق النائية.   النفس والمشاركة وا 

بــأن الــدافع الحقيقــي للتنميــة إنمــا يكمــن فــي معضــلة التخلــف، فالــدافع يــأتي مــن أجــل  وتــرى الدراســة

ر التخلـف والبحـث عـن وسـيلة للخـروج مـن حلقتـه إيجاد السبل للتغيير وتجاوز الوضع السـي، لمظـاه

مـع الـرأي القائـل بـأن التخلـف والتنميـة إنمـا همـا  تتفـق الدراسـةوما تتكون منه كالتبعية والفقـر، وبهـذا 

 (. 25: 2552وجهان لعملة واحدة، حيث تمثل التنمية الوجه النقي منها )أبو أصبع، 

وم التنمية كانت مـن اهتمامـات بعـض االقتصـاديين وال بد من اإلشارة هنا إلى أن بدايات ظهور مفه

(، تالهــا فــي الخمســينات 6: 2552األمــريكيين أمثــال: روســتو، وهيرشــمان وآرثــر لــويس )العيســوي، 

حيـــث كانــت أولــى تلـــ   الثالــث،والســتينات مــن القــرن الماضـــي التفكيــر فــي التنميـــة فــي دول العــالم 

 Raul) بـريبت لم الثالـث المفكـر األرجنتينـي راؤول المحاوالت الفكرية على يد كبيـر اقتصـاديي العـا

Prebitch الــذي صــاغ نظيــرة القلــب والتخــوم أو كمــا أســمتها بعــض المصــادر االقتصــادية "نظريــة )
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ومن بعدها ظهر مفهوم االعتماد على الغير، والـذي يـتلخص فـي تمكـين الغيـر  .المركز واألطراف"

المتخلفــة بمــا يخــدم مصــالحه أوال ويهمــل مصــالح تلــ  مــن صــياغة نمــط التنميــة المحليــة فــي البلــدان 

 البلدان وشعوبها، وقد أطلق على هذا المفهوم عند المفكرين واالقتصاديين العرب مصطلح التبعية. 

 من خالل المباحث الثالثة التالية: اإلطار النظري للتنمية وأبعادها وسياساتهاويتناول الفصل الثاني 

 والتنمية المستدامة.ية المبحث األول: مفهوم التنم

 .المبحث الثاني: التكامل والتنمية والسياسات التنموية

 سياسات التنمية في دولة الكويت: الواقع والتحديات.: الثالثالمبحث 

 

 

 

 

 

                                                 
centre and periphery2202

Prebitch, 1976
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 المبحث األول

 والتنمية المستدامةمفهوم التنمية 

سـيتم تناولهـا فـي هـذا الفصــل لقـد سـبقت اإلشـارة إلـى مفهـوم التنميـة وبـداياتها كتمهيــد للعناصـر التـي 

مـن الدراســة حــول التنميــة ومفاهيمهــا للوقــوف علــى أهــم مبادئهــا والتطــرق إلــى أبعادهــا وأهــدافها وأهــم 

 .االستراتيجيات التي صاغتها الدول بمستوياتها المختلفة؛ المتقدمة منها والمتخلفة

لــى كافــة المســتويات المحليــة فالتنميــة مصــطلح أثيــرت حولــه الكثيــر مــن افراء وتناولتــه الدراســات ع

والدوليــة، كمــا أن مصــطلح التنميــة قــد ربــط بــين تقــدم الــدول اقتصــاديا واجتماعيــا واســتقرارها سياســيا، 

فضــال عــن أن التنميــة فــي حــد ذاتهــا تشــكل تحــديا كبيــرا لصــناع القــرار فــي الدولــة، وقــد حظيــت هــذه 

مـؤتمرات التـي تنـاق  ات الدوليـة فـي عقـد الوتوالـت الجهـود والمبـادر المسألة باهتمام األوساط الدوليـة 

، ممـــا عكـــس زيـــادة االهتمـــام العـــالمي بمشـــكلة تنميـــة الـــدول الناميـــة واعتـــراف الـــدول قضـــية التنميـــة

المتقدمـة بـأن التنميـة االقتصـادية مسـئولية مشـتركة تقـع علـى عـاتق كـل مـن الـدول المتقدمـة والناميــة 

 على حد سواء. 

فـي مواجهـة كثيـر مـن العقبـات التـي اعترضـت مسـار التنميــة قـد تحقـق تقـدما كبيـرا  ويمكـن القـول إن

ســواء االقتصــادية منهــا أو االجتماعيــة أو الثقافيــة، ومــن أهــم المؤشــرات علــى ذلــ  أن بعــض الــدول 

الناميــة اســتطاعت أن تحقــق معــدالت نمــو فــي ناتجهــا القــومي الحقيقــي خــالل العقــود الماضــية، كمــا 

ـــر للتوجـــه نحـــو تمكنـــت مـــن إحـــداث تغييـــر جـــذري  فـــي هياكلهـــا االقتصـــادية بالعطـــاء المجـــال األكب

التصــنيع والصــادرات الصــناعية ، وأصــبح لهــذه الــدول دور كبيــر فــي االقتصــاد الــدولي ، منهــا علــى 

ة ودول شــــــــــرق آســــــــــيا ســــــــــبيل المثــــــــــال: البرازيــــــــــل، هــــــــــونج كــــــــــونج وكوريــــــــــا الجنوبيــــــــــة وســــــــــنغافور 

 (. 2220:22)العيسوي،
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ميـــة وأهـــدافها مـــن أكثـــر العوامـــل تـــأثيرا علـــى نجـــاح عمـــل الحكومـــات ويمكـــن القـــول بـــأن خطـــط التن

 واألنظمة السياسية المنتخبة في أي دولة في العالم سواء كانت متقدمة أم نامية. 

 الثالثة التالية:ويتناول المبحث األول مفهوم التنمية والتنمية المستدامة من خالل المطالب 

 .طالحاالمطلب األول: مفهوم التنمية لغة واص

 .المطلب الثاني: تطور مفهوم التنمية في ضوء المستجدات والمتغيرات المعاصرة

 ومقاييسها. التنمية المستدامةمؤشرات المطلب الثالث: 

 المطلب األول

 مفهوم التنمية لغة واصطالحا

ر، التنميـــة فـــي اللغـــة تعنـــي النمــــاء، أي االزديـــاد التـــدريجي ، فيقـــال نمــــا المـــال نمـــوا أي تـــراكم وكثــــ

وينبغـي االقتصـادية واالجتماعيـة  وغيرهـا.  ويستخدم مصـطلح التنميـة بمعنـى الزيـادة فـي المسـتويات

إلــى وجــود اخــتالف بــين مفهــومي النمــو والتنميــة، فــالنمو يشــير إلــى التقــدم التلقــائي أو  هنــا اإلشــارة

يـات مقصـودة الطبيعي دون تدخل متعمد من المجتمع أو الدولة، في حين أن التنمية عبارة عـن عمل

كمـا يبـرز ، تسعى إلحداث النمو بصـورة سـريعة فـي إطـار خطـط مدروسـة ووفقـا لفتـرة زمنيـة محـددة 

االختالف بين المصطلحين من كون حـدوث النمـو فـي تطـور تـدريجي بطـيء، بينمـا تتطلـب التنميـة 

 حالــة التقــدم دفعــة قويــة تحركهــا القــدرات اإلنســانية الخبيــرة التــي تنقــل المجتمــع مــن حالــة الركــود إلــى

 (. 62-02: 2226)العسل، 

التنمية هي نمو مدروس تـم قيـاس أبعـاده بمقـاييس علميـة سـواء كانـت تنميـة شـاملة  القول إنويمكن 

، أو فـي الميـادين الفرعيـة االقتصـاد أو االجتمـاع أو السياسـةأو تنمية في أحد الميادين الرئيسة مثـل 

 (.222: 2282مثل الصناعة و الزراعة )الجوهري وآخرون، 
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ومن بين أهـم التعريفـات لمفهـوم التنميـة أنهـا " عمليـة تـتم بقصـد ووفـق سياسـة عامـة إلحـداث تطـور 

وتنظــيم اجتمــاعي واقتصــادي لبيئــة مجتمعيــة ســواء كانــت محليــة أو إقليميــة أو قوميــة اعتمــادا علــى 

هــة مشــكالت المجهــودات الحكوميــة واألهليــة المنســقة، علــى أن يكتســب كــل منهمــا قــدرة علــى مواج

 (. 42: 2262المجتمع نتيجة لهذه العملية" )شوقي، 

بأنهــا "عمليــة مجتمعيــة تراكميــة تــتم فــي إطــار نســيج مــن الــروابط بــال  التعقيــد نــاتج مــن  عرفــتكمــا 

تفاعــل متبــادل بــين عوامــل عديــدة حيــث تكــون المحصــلة النهائيــة هــي التطــور فــي أحــد أو فــي كــل 

 (.07: 2286ق خططها الموضوعة والمدروسة" )صادق، المجاالت التي تشملها التنمية وف

ويــأتي تعريــف آخــر للتنميــة فــي أنهــا عمليــة تعبئــة وتنظــيم جهــود أفــراد المجتمــع وهيئاتــه، وتوجيههــا 

لعمل المشتر  مع الهيئات الحكومية بأساليب ديمقراطية لحل مشـاكل المجتمـع، ورفـع مسـتوى أبنائـه 

ومقابلـــة احتياجــاتهم باالنتفـــاع الكامـــل لكافـــة المـــوارد الطبيعيـــة صــحيا واقتصـــاديا واجتماعيـــا وثقافيـــا، 

 (. 7: 2260والبشرية والفنية والمالية المتاحة )العبد، 

كما عرفت التنمية بأنها عملية تحويل واستثمار كل الطاقـات الذاتيـة الكامنـة والموجـودة فعـال بصـورة 

والسـتيفاء هـذا المفهـوم أركانـه فـي الواقـع، ال شاملة تحقق االستقالل للمجتمع والدولة والتحـرر للفـرد، 

 بد أن تحتوي التنمية على عمليات عديدة ذكرها هذا التعريف كالتالي: 

 حدوث زيادة حقيقية على الدخل القومي وفق خطة زمنية محددة. .2

رصـــد اإلمكانـــات والمصـــادر الطبيعيـــة والطاقـــات البشـــرية واســـتخدامها واســـتغاللها بطريقـــة   .2

 ة باالستفادة من التكنولوجيا المناسبة والعمل البشري.عقالنية وعلمي

التوزيع العادل لمردودات التنمية بشكل يحد من ظهور فئات طفيلية تمتص فـائض اإلنتـاج   .2

 القومي على حساب افخرين.

 .االعتماد على النفس قدر المستطاع لكسر حلقة التبعية  .4
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تصـــاد االســـتهالكي بشـــكل يخـــدم تلبيـــة التركيـــز علـــى القطاعـــات اإلنتاجيـــة والتقليـــل مـــن االق .0

 الحاجات األساسية. 

المشاركة في وضع خطط التنمية وتنفيذها على أساس أنها جزء من المشاركة الكاملـة للفـرد  .6

 في القرارات التي تهمه وتخص مصير وطنه.

الجــــوهري ) تحقيــــق االســــتقالل بأشــــكاله المختلفــــة السياســــي واالقتصــــادي والثقــــافي والفكــــري .7

 (.72: 2282، وآخرون

هــذه هــي البــدايات التعريفيــة التــي انطلقــت فــي الــدول العربيــة علــى يــد المفكــرين واالقتصــاديين حــول 

مفهوم التنمية، فضال عما سبقت اإلشارة إليه في الفصل األول من هـذه الدراسـة مـن وصـف لـبعض 

ختلفـة للتنميــة، التعريفـات الغربيـة والتنميـة مـن منظـور إسـالمي، وعلــى ضـوء مـا تقـدم مـن تعريفـات م

عمليــة تغييــر فــي األنمــاط الحياتيــة الســائدة فــي مجتمــع مــا، يضــع الباحــث تعريفــا إجرائيــا لهــا بأنهــا: 

يحــددها توجهــات سياســية ترســم أطرهــا العامــة ويعكســها المجتمــع برغباتــه واحتياجاتــه فــي حيــاة أكثــر 

القــوى السياســية  تطــورا فــي الخــدمات العامــة ، وهــي ال تخــرج عــن نســق محــدد تســهم فــي صــياغته

والشعبية معا وتضع توجهاتـه علـى شـكل بـرامج وخطـط قابلـة للتنفيـذ علـى أرض الواقـع لـذا يجـب أن 

تكون العملية متفقة مع متطلبات المجتمع ومالئمة لما يتـوافر لـدى الدولـة مـن مـوارد طبيعيـة وماديـة 

ــة بمــا يهــدف فــي وبشــرية، ويراعــى فــي هــذه العمليــة البعــد السياســي واالجتمــاعي واالقتصــاد ي للدول

 النهاية إلى انتقال المجتمع إلى درجة أكثر تطورا مما كان عليه قبلها.
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 المطلب الثاني

 تطور مفهوم التنمية في ضوء المستجدات والمتغيرات المعاصرة

أجمعــت معظــم البحــوث والدراســات التــي تناولــت مفهــوم التنميــة ومراجعتــه خــالل فتــرات الخمســينات 

تطوراته فيما بعد بأن هنا  عوامل عديدة قد أسهمت في تطور ذل  المفهوم عبر العقود والستينات و 

ترتــب عليهــا الكثيــر مــن النتــائج التــي غيــرت االعتقــادات الســائدة حــول التنميــة وعملياتهــا مــن ناحيــة 

 : يلي نظرية، ومن بين أهم تل  العوامل ما

نكماشــــية التــــي تبنتهــــا الــــدول الصــــناعية فــــي أزمــــة التنميــــة فــــي الثمانينــــات: أدت السياســــات اال أوال:

الثمانينــات إلــى أزمــة تنميــة شــديدة نتجــت مــن تلــ  السياســات ومــا صــاحبها مــن محــاوالت لمحاربــة 

كما ارتبطت هذه األزمة باالنهيار في أسعار  السبعينات،التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة في 

خـرى فـي الثمانينـات، وتصـاعد سياسـات الحمايـة فـي الطاقة وفي صادرات وأسـعار المـواد األوليـة األ

 للدول النامية من الدول المقدمة وتزايد أعباء خدمة الدين الخارجي.  ةوجه الصادرات غير التقليدي

 وقد أتت هذه األزمة بالعديد من النتائج واالنعكاسات كان من أبرزها: 

مقارنــة بمــا  %2لناميــة إلــى هبــوط معــدالت النمــو فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي فــي الــدول ا .2

 . % 0كانت عليه في فترة السبعينات حيث بلغت 

 شهدت معظم الدول النامية تدهورا في مستوى دخل الفرد الحقيقي.  .2

بروز االهتمام بمفاهيم االعتماد على الذات في التنمية وأهميـة تقليـل االعتمـاد علـى الخـارج  .2

 (. 22-25: 2552للبلدان النامية. )العيسوي، 

انيــا: المنــاد الــدولي الجديــد: لقــد فرضــت الظــروف التــي نجمــت عــن إعــادة ترتيــب العالقــات الدوليــة ث

بــين القــوتين العظميــين فــي ضــوء التفكيــر الســوفييتي الجديــد الــذي عــرف باســم البيروســترويكا علــى 

قــد  ابقالسـ التنميـة مسـارا جديـدا، ومـا تـال انهيـار التكـتالت فـي المعسـكر الشـرقي واالتحـاد السـوفييتي
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أدى إلى سقوط التحالف القديم بين الدول االشتراكية والدول النامية ، األمر الذي دفـع الـدول الناميـة 

إلـى مواجهـة قــوى الرأسـمالية العالميــة منفـردة، التـي زادت هيمنتهــا علـى العــالم الثالـث وزادت مخــاطر 

علــى الــنفس والتحــرر مــن  التبعيــة لهــا عمــا كــان ســابقا، ومــن هنــا تضــاعفت أهميــة مفــاهيم االعتمــاد

 .(Killick, 1984: 121التبعية واالعتماد الجماعي على الذات بين الدول النامية )

ثالثـا: موجــة التحريــر والخصخصــة: حيــث شــهدت فتــرة الثمانينـات تحــوال كبيــرا مــن القطــاع العــام إلــى 

ات النظــام القطــاع الخــاص والــذي عــرف بالخصخصــة فــي كثيــر مــن دول العــالم ومــن بينهــا الــدول ذ

االشـــتراكي الســـابق، وقـــد صـــاحب هـــذا التحـــول نشـــاط متزايـــد إلعـــادة تقيـــيم دور الدولـــة فـــي النشـــاط 

عــادة تحديــد المســاحة  االقتصــادي ودور التخطــيط والتــدخل الحكــومي فــي إدارة االقتصــاد القــومي، وا 

 .(Stiglitz, 1998: 16المتاحة لكل من السوق المحلية والقطاع الخاص في تحقيق التنمية )

عوامل أخرى أسهمت في تطـور مفهـوم التنميـة قـد أفرزتهـا الحيـاة المعاصـرة تجدر اإلشارة إلى وجود 

وأدواتهــا، ومــن بينهــا الثـــورة العلميــة التكنولوجيــة التـــي أوجــدت لــدول العـــالم الثالــث أو الــدول الناميـــة 

على أن عموم االستنتاج فرصا جديدة لدفع عجلة التنمية وحل مشكالت الفقر والجوع وندرة الموارد، 

يؤكــد بــأن قضــية تطــوير القــدرات العلميــة والتكنولوجيــة المحليــة فــي الــدول الناميــة لــم تحــظ باالهتمــام 

الواجب، بل على العكس، فقد كان كثير من المشروعات في الدول النامية قد اعتمد على المعونـات 

موارد الالزمة لزيادة االعتماد علـى الخارجية في التمويل، ومن ثم لم يحدث التزام كاف بتخصيص ال

 النفس في المجال العلمي والتكنولوجي. 

أمــا العامــل الثــاني والــذي تضــاعفت أهميتــه فــي الوقــت الحاضــر فهــو عامــل الحفــاظ علــى البيئــة، إذ 

أدت التطـــورات التكنولوجيـــة وأنـــواع الصـــناعات التـــي أنشـــئت فـــي خضـــم طمـــوح الـــدول لزيـــادة النمـــو 

لحــاق الضــرر الكبيــر بــالموارد المتاحــة لــديها، كمــا االقتصــادي إلــى تلــو  ث البيئــة فــي الــدول الناميــة وا 

أدر  العديــد مــن االقتصــاديين وخبــراء التنميــة بــأن الفقــر يعتبــر مــن أشــد العوامــل المتســببة فــي تهديــد 
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نهــا  التربــة  وتخريــب البيئــة فــي الــدول الناميــة، فهــو يحــدث إســرافا فــي قطــع األشــجار مــن الغابــات وا 

زراعــة وزيــادة التصــحر والملوحــة، كمــا يــؤدي الفقــر بالنــاس إلــى اســتهال  المــوارد الملوثــة كالميــاه بال

 والتعرض ألخطار المبيدات الزراعية مما يهدد صحتهم. 

آخــر تواجهــه التنميـة مــن الفقــر وهـو ازديــاد التخريــب الـذي تتعــرض لــه البيئـة حيــث ينــتج عنــه  يتحـد

 ها الدول النامية وتنقص من فرص تنميتها مستقبال. تآكل قاعدة الموارد التي تعي  علي

وبنـاء علـى مـا تقـدم، ظهــر مفهـوم التنميـة المسـتدامة الـذي يأخــذ باالعتبـار العالقـة بـين الفقـر والبيئــة 

والتفاعــل بــين البيئــة والتنميــة، حيــث تعنــي التنميــة المســتدامة عمليــة تــأمين إشــباع حاجــات األجيــال 

رة األجيــال المقبلـــة علـــى الوفـــاء باحتياجاتهــا مـــن خـــالل االســـتغالل الحاضــرة دون االنتقـــاص مـــن قـــد

الحكيم للموارد الحالية والحفاظ عليها من التلوث والتخريب، والعمل على تنمية قاعدة الموارد الحالية 

وتحســين توزيــع الــدخل لصــالح ذوي الــدخول المنخفضــة، لــيس فقــط مــن منظــور العدالــة االجتماعيــة 

نما من منظور حماية البيئة وتحقيق التوازن البيئي )العدل، وتحفيز جهود التنمي  (. 26: 2272ة، وا 

 

 المطلب الثالث

 مؤشرات التنمية المستدامة ومقاييسها 

عملية مجتمعيـة يجـب أن تسـاهم فيهـا كـل الفئـات والقطاعـات والجماعـات يقصد بالتنمية المستدامة، 

ـــى فئـــة معينـــة ، ومـــورد واحـــد، فبـــدون المشـــاركة والحريـــات بشـــكل متناســـق، وال ينبغـــي اعتمادهـــا عل

األساســـــية ال يمكـــــن تصـــــور قبـــــول الشـــــعب بـــــااللتزام الـــــوافي والخـــــالق بأهـــــداف التنميـــــة وبأعبائهـــــا 

والتضــــحيات المطلوبــــة مــــن أجــــل تحقيقهــــا، كمــــا ال يمكــــن تصــــور تمتــــع الشــــعب بمكاســــب التنميــــة 

ـــة مـــن تكـــافؤ الفـــرص ا ـــى المـــدى المقبـــول أو قيـــام حال ـــة الحـــرا  ومنجزاتهـــا إل ـــوفر إمكاني لحقيقـــي وت

 االجتماعي والتوزيع العادل للثروة والدخل. 
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، 2287تجــدر اإلشــارة إلــى أن االهتمــام العــالمي بموضــوع التنميــة المســتدامة تعــود بداياتــه إلــى عــام 

( بالشــراف األمــم المتحــدة برئاســة رئيســة وزراء WCEDحــين تشــكلت لجنــة عالميــة للبيئــة والتنميــة )

( التي بدورها أعدت تقريرا أطلق عليه "مسـتقبلنا المشـتر " ورد Brutland  برونتالند )النرويج آنذا

فيـــه تعريـــف للتنميـــة المســـتدامة بأنهـــا" تلـــ  التنميـــة التـــي تلبـــي االحتياجـــات الراهنـــة دون التجـــاوز أو 

، ديـــب ومهنـــا، WCED, 1987المســـاومة علـــى قـــدرة األجيـــال القادمـــة علـــى تلبيـــة احتياجـــاتهم" )

2552: 2.) 

 إلـى كمفهـوم بيئـي فـي بدايـة ظهـوره، لكنـه سـرعان مـا تحـول المسـتدامة التنمية مفهوم ويكمن جوهر

 والمحـور االقتصـادي االجتمـاعي، المحـور وهـي رئيسـة محـاور ثالثـة يراعـي شـامل تنمـوي مفهـوم

 ، باإلضـافة إلـى المحـور المؤسسـي أي المحـور الـذي يتشـكل مـن السياسـات المحليـةالبيئـي والمحـور

 والسياسات العامة للدولة. 

فــي  يمكــن إيجــازهولعــل مــن أهــم العناصــر األساســية التــي تســتخدم كمؤشــرات للتنميــة المســتدامة مــا 

 النقاط التالية: 

تعتبــر التنميــة عمليــة وليســت حالــة، وعليــه فالنهــا يجــب أن تتصــف باالســتمرارية والتصــاعد  .2

 لتعبر عن تجدد احتياجات المجتمع وتزايدها.

 لطبقات والقطاعات المشاركة فيها.عملية مجتمعية يجب على كل الفئات وا التنمية  .2

نما لها غايات محددة ولها  .2 تمثل التنمية عملية واعية مما يعني أنها ليست عملية عشوائية وا 

 استراتيجية طويلة األمد وأهداف مرحلية وخطط وبرامج يتم تصميمها لكل مرحلة.

إرادة تنموية تعـي الغايـات المجتمعيـة وتلتـزم بتحقيقهـا،  تعتبر التنمية عملية موجهة بموجب  .4

وتمتل  القدرة على تحقيق االستخدام األمثل لموارد المجتمع إنتاجا وتوزيعا، بموجب أسـلوب 

 حضاري يحافظ على طاقات المجتمع. 
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عـن عمليـة  ةإيجاد تحوالت هيكلية يمثل أحد أهم السمات التي تميز عملية التنمية المستدام .0

و االقتصــادي، هــذه التحــوالت يجــب أن تكــون بالضــرورة فــي إطــار سياســي واجتمــاعي، النمــ

 بذل  ما في القدرة والتقنية والبناء المادي للقاعدة اإلنتاجية. لتوازي

يجاد طاقة إنتاجية ذاتية، مما يتطلب من التنمية أن تبنى على قاعدة إنتاجيـة   .6 بناء قاعدة وا 

سـتحداثها وفـق التطـورات الحاصـلة فـي المجتمـع، حيـث صلبة وطاقة مجتمعية متجـددة يـتم ا

تكــون مرتكــزات هــذه القاعــدة محليــة ذاتيــة متنوعــة ومتشــابكة ومتكاملــة وقــادرة علــى مواجهــة 

العقبــات والتغيـــرات فـــي ترتيـــب أهميـــة العناصـــر المكونـــة لهـــا، علـــى أن يتـــوفر لهـــذه القاعـــدة 

البشــرية المدربــة والمحفــزة،  والمــوارد الراســخةالتنظــيم االجتمــاعي الســليم، والقــدرة المؤسســية 

 والقدرة التقنية الذاتية والتراكم الرأسمالي الكمي والنوعي الكافي.

حيــث يجــب أن يكــون منتظمــا عبــر فتــرات زمنيــة طويلــة، قــادرا علـــى  منــتظم،تحقيــق تزايــد  .7

طـالق االستمرار في المدى المنظور، تعبيرا عن تراكم اإلمكانات واستمرارية تزايد القـدرات و  ا 

الطاقـــات وتصـــاعد معـــدالت األداء المجتمعـــي، ولـــيس تعبيـــرا عـــن تغيـــرات متأرجحـــة تلقائيـــة 

 المصدر غير متصلة السبب. 

زيـــادة فـــي متوســـط إنتاجيـــة الفـــرد، ويعبـــر عـــن ذلـــ  بالمؤشـــر االقتصـــادي المعـــروف بتزايـــد  .8

 متوسط الدخل الحقيقي للفرد. 

قتصادية والتقنية هو الوسيلة األساسـية لبلـوغ تزايد قدرات المجتمع االجتماعية والسياسية واال .2

غاياتـــه، وهـــذا التزايـــد يجـــب أن يكـــون متصـــاعدا وأن يكـــون بالقـــدر النســـبي المقـــارن بالنســـبة 

 للمجتمعات األخرى.

السياســي، ويتضـمن آليـة التغييــر وضـمانات اسـتمراره، ويتمثــل فـي نظــام  –اإلطـار االجتمـاعي . 25

بـين الجهــد والمكافـأة، إضــافة إلــى تأكيـد انتمــاء الفـرد لمجتمعــه مــن  الحـوافز القــائم علـى أســاس الــربط
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خــالل تطبيــق مبــدأ المشــاركة بمعناهــا الواســع، وكــذل  جانــب العدالــة فــي توزيــع نــواتج التنميــة وتأكيــد 

باإلضـافة إلـى كونهـا  الجوانـب،ضمانات الوجود الحيـوي لألفـراد والجماعـات، وللمجتمـع نفسـه، فهـذه 

 .(26: 2552)أبو أصبع،  ية، هي مصدر قوة وسائلها وفاعلية وكفاءة أدائهاتمثل أهداف التنم

 مؤشرات التنمية 

 أوال: المؤشرات االقتصادية: 

تمثل هذه المؤشرات خصائص الجهاز االقتصادي للدولة، ويمكن أن تأتي بشكل معدل متوسـط مـن 

القـومي اإلجمـالي مثـل معـدل  كتلة إجمالية كالدخل السنوي للفرد، أو بشكل نسـب مختلفـة مـن النـاتج

التصدير أو االستيراد أو الديون، أو أن تأخذ شكل نسب فيما بينها كخدمـة الـدين بالقيـاس إلـى قيمـة 

الصــادرات، وأبــرز هــذه المؤشــرات النــاتج القــومي أو المحلــي اإلجمــالي ، مســتوى دخــل الفــرد، القــوة 

 (. Hicks & Streeten, 1979: 19العاملة ونسبتها في الصناعة والزراعة والخدمات )

وبمقارنــة بعــض المؤشــرات االقتصــادية للتنميــة بــين الــدول المتقدمــة والناميــة، يتبــين أن مســتوى دخــل 

الناميــة يــنخفض كثيــرا عمــا هــو فــي الــدول المتقدمــة، كمــا أن دخــل الفــرد بــين الــدول  لالفــرد فــي الــدو 

ـــة نفســـها متفـــاوت جـــدا )وديـــع،  فـــي مســـتوى الـــدخل بـــين الـــدول  (، وهـــذا التفـــاوت48: 2227النامي

المتقدمة والنامية يعتبر مؤشرا على عدم إحراز تقدم نحو توزيع نتائج التنمية بين األفراد والفئات فـي 

 (. 42: 2227المجتمعات النامية )وديع، 

وباالنتقــال إلــى مؤشــر القــوى العاملــة ونســبتها فــي الزراعــة والصــناعة والخــدمات، فــالن اإلحصــائيات 

ن إنتاجية قطاع الزراعة هي أقل من إنتاجية بقية القطاعات في الـدول الناميـة والمتقدمـة تشير إلى أ

علــى حــد ســواء، ويالحــظ أيضــا أن الهــوة الواســعة بــين نســبة العمالــة فــي الزراعــة ونســبتها فــي النــاتج 

المحلـــي مـــن جهـــة أخـــرى إنمـــا هـــو مؤشـــر علـــى خلـــل هيكلـــي ســـببه التبـــاين فـــي اإلنتاجيـــة القطاعيـــة 

ية، وعليه يعتبر هذا المؤشر مناسبا لوصـف حالـة التقـدم أو التخلـف فـي دولـة مـا، حيـث يعتمـد النسب
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النسب المئوية للقوى العاملة في أحـد القطاعـات وتتقـدم الـدول أو تتخلـف كلمـا ارتفعـت أو انخفضـت 

 (. 46: 2226نسب العاملين في هذا القطاع عن غيره )العسل، 

 ثانيا: المؤشرات االجتماعية: 

دأ اســتخدام المؤشــرات االجتماعيــة للتنميــة فــي أواخــر الســتينات لمعالجــة عيــوب المؤشــرات األخــرى بــ

مــن خــالل توســيع التحلــيالت اإلحصــائية االقتصــادية لتشــمل مزيــدا مــن القضــايا االجتماعيــة ومنهــا 

يــار تخطــيط التنميــة وتقيــيم التقــدم فــي تحقيــق أهــدافها ودراســة بــدائل للسياســات المتبعــة مــن أجــل اخت

أنســـبها، بعـــدها اتجهـــت تلـــ  المؤشـــرات إلـــى مواضـــع االهتمـــام االجتمـــاعي األكثـــر عمقـــا مثـــل تلبيـــة 

 (.60: 2225االحتياجات األساسية وتوفير النمو والرفاه )الحاج علي، 

تمتاز هذه المؤشرات عن المؤشرات االقتصادية باهتمامها بالغايات كما تهتم بالوسـائل، وأنهـا تظهـر 

إضافة إلى المتوسط، فضال عن أنها تشير إلى فجوة التأخر، غير أن معظم الجوانب جانب التوزيع 

االجتماعية ال يمكن قياسها مباشـرة مثلمـا هـو الحـال فـي الجوانـب االقتصـادية، وبـذل  فهـي تسـتعمل 

بشــكل شــائع كتقريــب وقيــاس جزئــي لـــبعض القضــايا ذات الصــلة بالتنميــة كالعدالــة واألمــن والتعلـــيم 

 (. 22: 2220فر، والصحة )ع

، إال قـود األخيـرة مـن تقـدم ملحـوظ نسـبياوعلى الرغم مما أحرزته مجاالت التنمية االجتماعيـة فـي الع

أن هنــا  أكثــر مــن مليــار نســمة ال زالــوا يعيشــون حالــة تخلــف شــديدة تتمثــل فــي كثافــة الســكان لكــل 

وتزايـد ســكان الحضــر  طبيـب وممرضــة، وارتفـاع معــدل الوفيـات واألميــة، وانخفــاض معـدل األعمــار،

الصـرف الصـحي بالنسـبة لسـكان مع ارتفاع نسـبة حصـولهم علـى الخـدمات الصـحية والميـاه افمنـة و 

  الريف.
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 ثالثا: مؤشرات الحاجات األساسية: 

يتطلـــب تبنـــي مؤشـــرات الحاجـــات األساســـية فـــي التنميـــة صـــياغة مالئمـــة لهـــا لقيـــاس التصـــورات فـــي 

مختلف مكوناتها لمواجهة تل  الحاجات في مدة زمنية محددة،  في األهدافإشباع الحاجات وتحديد 

 وأبرز استعماالت مؤشرات الحاجات األساسية: 

 انعكاسا عن حالة التنمية على المستوى المحلي أو اإلقليمي.  .2

 أدلة لقياس االستهال  الالزم لتحقيق مستوى الرفاه المطلوب.  .2

 نقاط استرشادية للتخطيط .2

 دمات العامة. قياس جهود منظومة الخ .4

 قياس عرض بعض السلع والخدمات المرتبطة بالحاجات األساسية لمواجهة االستهدافات.  .0

تحديـــد فجـــوة إشـــباع الحاجـــات األساســـية علـــى المســـتوى الـــدولي والســـرعة المتطلبـــة لـــردم أو  .6

 تضييق الفجوة. 

، ، المــــزاح7: 2552)غـــيالن،  تقيـــيم أثـــر السياســــات االقتصـــادية مثـــل سياســــات اإلصـــالح .7

2550 :22-24) . 

 المؤشرات السياسية واإلدارية: رابعا: 

تعتبر من أهم المؤشرات التي تعكس إمكانية قيادة وتوجيه عمليات التنمية في الدول النامية، خاصة 

ــــة عهــــدها باالســــتقالل،  ــــة االســــتعمار المباشــــر وغيــــر المباشــــر، ومــــن حداث ــــت مــــن هيمن وأنهــــا عان

كة بـــين الطبقـــة الحاكمـــة وأفـــراد الشـــعب، ونظـــرا لقصـــر زمـــن واالســـتقرار السياســـي، وضـــعف المشـــار 

اســتقاللها السياســي، وجهودهــا فــي تحقيــق االســتقرار وتحقيــق التقــدم االقتصــادي واالجتمــاعي ، فــالن 

مؤسسات هذه الدول السياسية واإلدارية تعاني من فجـوة بـين محتوياتهـا وهياكلهـا ممـا يجعـل مسـتوى 

 بكثير.تها ضعيفا واقل من المطلوب كفاء
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ويمكــن اســتنتاج أن التقــدم فــي المجــاالت السياســية واإلداريــة إنمــا هــو وســيلة لــدفع عجلــة التقــدم فــي 

المجاالت األخرى االقتصادية واالجتماعية، فهو عامل مستقل مـن عوامـل التنميـة وتـابع لهـا فـي آن 

االقتصـــادية واحـــد، وبـــذل  فـــالن مـــن األهميـــة بمكـــان تحقيـــق التكامـــل بـــين مختلـــف مجـــاالت التنميـــة 

واالجتماعية والسياسية واإلدارية لضمان جني أفضل نتائج عملية التنميـة فـي ضـوء المـوارد المتاحـة 

 للمجتمع.

 مقاييس التنمية المستدامة

علـى الــرغم مـن االنتشــار الواســع الـذي حققــه مفهــوم التنميـة المســتدامة حــول العـالم، ورغــم التوجهــات 

تنمويــة محليــة، إال أن ثمــة مقــاييس محــددة يجــب وضــعها بعــين  الحثيثــة لتطبيقــه بشــكل اســتراتيجيات

االعتبــار عنــد تقيــيم العمليــات التنمويــة وتقيــيم األداء التنمــوي ومؤشــراته األربعــة االقتصــادي والبيئــي 

واالجتمــاعي والسياســي، وفيمــا يلــي بعــض أهــم المقــاييس المســتخدمة فــي كــل مــن المؤشــرات األربعــة 

 للتنمية المستدامة:

 اييس المؤشر االجتماعي: والتي تتمثل بشكل أساسي في: . مق0

تاحـة توزيـع المـوارد عدالـةالمسـاواة االجتماعيـة، وتعنـي  2-2 القـرارات، ومـن أبـرز  الفـرص واتخـاذ وا 

 مقاييسها: مستوى الفقر ومدى المساواة في النوع االجتماعي. 

لســـكان مـــن ميـــاه صـــالحة الصـــحة والســـالمة العامـــة، وهـــي تشـــمل مجمـــل الخـــدمات المقدمـــة ل 0-0

للشرب وتوفير بيئـة مسـكن نظيفـة وآمنـة وخـدمات طبيـة ورعايـة صـحية شـاملة، ومـن بـين مقاييسـها: 

 مستوى التغذية، ومعدل الوفيات، ومستوى الرعاية الصحية. 

 التعليم: ويقاس بمستوى التعليم للفرد، ومحو األمية.  0-3

 فرد. السكن: ويقاس بنسبة المساحة المبنية لكل  0-4

 الف شخص من سكان الدولة.  022األمن: ويقاس بنسبة عدد الجرائم المرتكبة لكل  0-5
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الســـكان: ويعتبـــر مـــن أهـــم مؤشـــرات المحـــور االجتمـــاعي الحرجـــة التـــي تحكـــم عمليـــة التنميـــة  0-6

عالقـة عكسـية بـين المستدامة، ويقاس هذا المؤشر بمعدل النمو السكاني، وينبغي اإلشارة إلى وجود 

 المـوارد اسـتهال  نسـبة زادت السـكاني النمـو معـدل زاد مـو السـكاني والتنميـة المسـتدامة، فكلمـاالن

النـاتج عـن ازديـاد الحجـم السـكاني الـذي تتبعـه  االقتصادي والنمو العشوائي التصنيع ونسبة الطبيعية

 زيادة في االحتياجات السكانية. 

 . مقاييس المؤشر البيئي: وتشمل: 2

ي ونوعية الهواء: وتقاس بالعديد من المقاييس من أهمها: التغير المناخي وترقـق الغالف الجو  0-0

 طبقة األوزون.

األراضــــي: ومــــن أهــــم مقاييســــها: مســــاحة االراضــــي المزروعــــة، ونســــبة التصــــحر، ومســــتوى  0-0

 التحضر في التجمعات السكنية. 

 نوعية المياه الصالحة للشرب.  0-3

الـذي يـتم بحسـاب  البيئيـة األنظمـةخـالل تقيـيم  مـن الحيـوي لتنـوعا قيـاس ويـتمالتنـوع الحيـوي:  0-4

 البيئيـة األنظمـة مسـاحة وكـذل  الكليـة بالمسـاحة مقارنـة المحميـة المنـاطق مسـاحة نسـبةوتقـدير 

 .باالنقراض المهددة الحية الكائنات نسب بحسابكما يقاس  الحساسة،

 . مقاييس المؤشر االقتصادي: وتشمل: 3

 تصادي.األداء االق 3-0

 الميزان التجاري. 3-0

نسـبة  وكـذل  اإلجمـالي، النـاتج القـومي مقابـل الـدين قيمـة عـن طريـق وتقـاس :الماليـة الحالـة 3-3

 الخارجية مقارنة بالناتج القومي.  التنموية المساعدات

 .(SART COGITERRA, 2006مقاييس أنماط اإلنتاج واالستهال  ) 3-4
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 مقاييس المؤشر المؤسسي:  .4

 لخص تل  المقاييس بالتالي:وتت

 المستدامة. للتنمية وطنية استراتيجية 4-0

 .عليها المصادق العالمية االتفاقيات تطبيق 4-0

 .مواطن 1111 لكل اإلنترنت مستخدمي عدد 4-3

 .مواطن 1111 لكل الهاتف خطوط عدد 4-4

 .والراديو التلفزة أجهزة عدد  4-5

 المحلي الناتج إجمالي من التنميةو  العلمي البحث على اإلنفاق نسبة 4-6

 (. 03-00: 0222)ديب ومهنا،  الطبيعية الكوارث بسبب واالقتصادية البشرية الخسائر  4-7
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 لثانيالمبحث ا

 التكامل والتنمية والسياسات التنموية 

يمكـــن إجمـــال القـــول فـــي وصـــف المجتمعـــات الناميـــة بأنهـــا مجتمعـــات متعـــددة التركيـــب العرقـــي أو 

ي، ممــا جلــب انتبــاه العديــد مــن المفكــرين والبــاحثين فــي السياســة واالجتمــاع فــي محاولــة إليجــاد اللغــو 

عالقة ارتباطية بـين هـذه التركيبـة المتعـددة والمشـكالت االقتصـادية والسياسـية التـي تعـاني منهـا هـذه 

 (.Richard & Howard, 2004: 99 الدول وهو ما يعرف بأزمة التكامل )

لتجنـب حـدوث أزمـة التكامـل، يجـب أن تكـون  التنميـة متالئمـة تمامـا مـع الفلسـفة وبناء على ذلـ ، و 

القائمـــة فـــي الدولـــة بالنســـبة للنمـــو االقتصـــادي وأســـاليبه والســـرعة التـــي يجـــب بهـــا  تحقيـــق االهـــداف 

واالســتراتيجيات ، كمــا يعبــر عــن ذلــ  القــادة والمشــرعون وصــانعو السياســة، بشــرط أن تكــون سياســة 

فها مســتندة علــى أنظمــة مقبولــة منســجمة فيمــا بينهــا مــع أهــداف التنميــة والتغيــرات التــي التنميــة وأهــدا

ســتحدثها، علــى أنــه ال بــد مــن أن يكــون المســئولون عــن إدارة مشــروعات وخطــط التنميــة وتطبيقهــا 

 .(46: 2524)الحضرمي،  مقتنعين بأهداف السياسة ومتفقين على نتائجها المتوقعة

 المطلبين التاليين:من خالل  امل والتنمية والسياسات التنمويةالتكويتناول المبحث الثاني 

 .المطلب األول: أزمة التكامل والتنمية : األبعاد واستراتيجيات المعالجة

  .متطلبات السياسات التنمويةالمطلب الثاني: 
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 المطلب األول

 أزمة التكامل والتنمية : األبعاد واستراتيجيات المعالجة

ل إن األهميـــة النســـبية ألزمـــة التكامـــل تفـــوق أهميـــة األزمـــات األخـــرى ، بمعنـــى أن أزمـــة يمكـــن القـــو 

التكامل تؤثر فيما عـداها مـن أزمـات التنميـة وتـرتبط بهـا إلـى حـد بعيـد، وتظهـر أهميـة أزمـة التكامـل 

 والتنمية في عدة أبعاد من بينها: 

لـروابط القويـة والفعالـة بـين أفـراد تحدث أزمة التكامل والتنمية آثارا سلبية على عملية إيجـاد ا .2

الشــعب، فهــي تحــد مــن خلــق شــعور الوحــدة والتضــامن وتعــوق عمليــة إيجــاد قنــوات اتصــال 

 فاعلة بين المواطنين وتجعل عملية بناء الدولة الحديثة مسالة صعبة. 

تطرح أزمة التكامل آثارها على التنمية االقتصادية ، وخاصة فـي البلـدان حديثـة االسـتقالل،  .2

المجتمع الذي لم يحـق درجـة مقبولـة مـن التكامـل بـين األفـراد والطوائـف والعناصـر المكونـة ف

 له يواجه عدة مشاكل وهو بصدد األخذ بوسائل التنمية االقتصادية. 

ترتبط أزمة التكامل بقضية التنمية السياسية التي يقصد بهـا العمليـات التـي يمكـن بواسـطتها  .2

رتــــه علــــى التعامــــل مــــع المطالــــب المتزايــــدة والجماعــــات للنظــــام السياســــي أن يزيــــد مــــن مقد

والمشاركين الجدد وعلى زيادة مقدرة الحكومـة علـى أداء المهـام المطلوبـة منهـا، ممـا يتطلـب 

)االقــــداحي،  إيجـــاد التأييـــد العــــام والحفـــاظ عليـــه، ممــــا يســـتدعي بالضـــرورة تحقيــــق التكامـــل

2552 :227) . 

التكامل في الـدول الناميـة تـنجم مـن آثارهـا السـلبية علـى الـوالء وبناء على ما تقدم، فالن خطورة أزمة 

واالنتماء، وعلى التنمية االقتصادية والسياسية مع األخذ باالعتبار وجود أزمة التكامل في كثيـر مـن 

الدول النامية وهو ما يعبر عن سمة مشتركة تشتر  فيها تل  الدول، على أن ذل  ال يعني بأن هذه 

 فقط على الدول النامية فهي موجودة في بعض الدول المتقدمة أيضا. المشكلة مقتصرة 
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 أما أهم أنماط عدم التكامل فتتمثل فيما يلي: 

ـــل السياســـي: ـــق التكامـــل القـــومي: وهـــو يعنـــي تجميـــع  أوال: عـــدم التكام ـــل فـــي إشـــكالية تحقي ويتمث

الـــدول الناميـــة  الجماعـــات المتباعـــدة ودمجهـــا فـــي إطـــار أكثـــر تكامـــل وقوميـــة موحـــدة، وحـــين كانـــت

تتصف بتعدد األعراق واللغـات واألصـول فـالن التكامـل القـومي فـي هـذه الحالـة يعنـي الـربط بـين هـذه 

ذن مـن التكامـل القـومي هـو التحـول إالجماعات المختلفة وتحقيق التماس  واالنسجام بينها، فالهدف 

 ,Cockburn & Valdiviaبـالوالء مـن المجتمعـات الصـغيرة المتعـددة إلـى مجتمـع كبيـر موحـد )

2008: 169) . 

 ويشمل نمطين فرعيين هما:  ثانيا: عدم التكامل الثقافي:

عدم التكامل القيمي: وهو الحد األدنى المقبول للقيم أو االتفاق عليها، والالزم لحفـظ النظـام  .2

االجتمــاعي، هــذه القــيم المتفــق عليهــا قــد تعلــق بغايــات وأهــداف نائيــة كالعدالــة والمســاواة أو 

ــــق التنميــــة االقتصــــادية، كمــــا تتركــــز حــــول الوســــائل واألدوات الح ــــي تحقي ــــة ف ــــة أو الرغب ري

واإلجـــراءات الالزمـــة لتحقيـــق األهـــداف أو لحـــل الصـــراعات ، وهنـــا  اعتبـــارات تجعـــل للقـــيم 

أهمية من الناحية السياسية، منها أن تماس  المجتمع يعتمد على انسجام واتساق القيم لـدى 

الالزمـــة لتكـــوين المجتمـــع ، وعليـــه ال بـــد لحـــدوث التكامـــل أن  أعضـــائه وهـــو أحـــد الشـــروط

 يحدث اشترا  في القيم، كما أن القيم تؤثر على عملية صنع السياسات العامة. 

تفتت الثقافة السياسية: وهي مجموعة القيم والمعتقدات واالتجاهـات األساسـية فـي المجتمـع   .2

افــة السياســية تعبــر عــن االتجاهــات والقــيم ارســات السياســية ، فالثقموالمتعلقــة باألنظمــة والم

والمعتقــدات الموجــودة لــدى شــعب مــا  كمــا تعبــر أيضــا عــن الميــول التــي توجــد لــدى جماعــة 

معينـــة مـــن المجتمـــع، ووفقـــا لنظريـــات السياســــة المقارنـــة، يعتبـــر تجـــانس الثقافـــة السياســــية 
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 قرار السياســـيضـــرورة ملحـــة لتحقيـــق التكامـــل السياســـي الـــذي يعتبـــر ضـــرورة لتحقيـــق االســـت

 (. 252: 2552)األقداحي، 

ـــين نمطـــي التكامـــل : التكامـــل السياســـي  وفـــي هـــذا المقـــام، يشـــير الباحـــث بوجـــود عالقـــة تفاعليـــة ب

والثقـافي، فمـن الناحيـة الواقعيـة يتــداخل هـذان النمطـان مـع بعضــهما الـبعض، بحيـث تخـتلط العوامــل 

 الثقافية والعوامل السياسية في مركب معقد.

 الدراســةعــرض تأزمــة التكامـل والتنميــة، طـرح الفكــر االقتصــادي العديـد مــن االسـتراتيجيات  ولمعالجـة

 ألهم اثنين منها فيما يلي: 

 أوال: استراتيجية الدمج واالستيعاب: 

ويقصد بها تحقيق االستيعاب لمختلف الجماعات العرقية أو اللغويـة فـي مجتمـع مـا، ويمكـن التمييـز 

االســتيعابية وهــي: االســتيعاب الثقــافي واالســتيعاب العنصــري واالســتيعاب بــين أنمــاط معينــة للعمليــة 

المؤسسي والذي يعتبر األكثر أهمية وتأثيرا ألنه يشير إلى دخول المهاجرين أو المجموعات المتميزة 

فــــي الزمــــرة االجتماعيــــة والمشــــاركة فــــي األنشــــطة والتنظيمــــات االجتماعيــــة والحيــــاة المدنيــــة العامــــة 

 للمجتمع.  

لـــى أن اســـتراتيجية الـــدمج واالســـتيعاب ال تعـــدو كونهـــا نمطـــا مثاليـــا يســـتخدم للداللـــة علـــى محاولـــة ع

زالة ما تتسم به تل   الجماعة السائدة في المجتمع أو الثقافة األساسية استيعاب الجماعات األخرى وا 

 الجماعات من خصائص منفردة رغبة في تحقيق التكامل والتجانس. 

 لوحدة من خالل التعدد:ثانيا: استراتيجية ا

راف بوجـود اختالفـات اجتماعيـة وثقافيـة بـين الجماعـات المختلفـة فـي المجتمـع مـع تـويقصد بهـا االع

 وتتحدد أبعاد هذه االستراتيجية من خالل: ات مشتركة تربط بين هذه الجماعات، وجود روابط وسم
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عي ينـتج عـن التـوازن الـديناميكي . البعد الوظيفي: بمعنى أن التماس  والتكامل والتضامن االجتمـا2

الـــذي هـــو محصـــلة التنـــافس الجزئـــي للمصـــالح مـــن ناحيـــة، واالتفـــاق علـــى القـــيم األساســـية للمجتمـــع 

 وقواعد الدور السياسي من ناحية أخرى. 

. البعــــد المؤسســــي: حيــــث يعمــــل السياســــيون علــــى إتاحــــة الفــــرص لعــــدد مــــن الجماعــــات المكونــــة 2

س المنظمات، ممـا يمكنهـا مـن الحصـول علـى فرصـة المشـاركة فـي للمجتمع للعمل معا في إطار نف

مؤسســات الدولــة الدســتورية منهــا والقانونيــة، وهــذه االســتراتيجية مــن شــأنها أن تحقــق االعتــراف بحــق 

الجماعات واألفراد في التميـز واالخـتالف مـادام أن هـذه االختالفـات موجـودة وال تـؤدي إلـى اإلخـالل 

 . (256: 2552)االقداحي،  بالوحدة

ممــا تقــدم يتبــين بــأن الــدول الناميــة بحاجــة إلــى مزيــد مــن االهتمــام بأزمــة التكامــل التــي تعــاني منهــا 

ة تطـــرح آثـــارا ســـلبية علـــى مختلـــف الجوانـــب التـــي بـــدورها تـــؤثر فـــي عمليـــة مـــمجتمعاتهـــا، فهـــذه األز 

 وتعترضها بمفهومها الشامل. ، التنمية

 المطلب الثاني

 يةمتطلبات السياسات التنمو 

بدايــة ال بــد مــن االعتــراف بــأن االنبهــار بــأي نمــوذج تنمــوي غربــي هــو بمثابــة فقــدان رؤيــة وامتــدادا 

للتبعيـــة مـــن جديـــد، ممـــا يتطلـــب بالضـــرورة أن تقـــوم أي سياســـة تنمويـــة تتبناهـــا الدولـــة الناميـــة علـــى 

فعلـى  ،لدولـةمعطيات الواقع االجتماعيـة واالقتصـادية وعلـى التطـور التـاريخي المنفـرد لمجتمـع هـذه ا

ات العامـــة بــين الـــدول الناميــة إال أن اختيـــار سياســـة التنميــة يكـــون مشـــروطا ســـمالــرغم مـــن تشــابه ال

بظروف المجتمع المعين وواقعه وتاريخه والتي تختلف حتما من مجتمع فخر، فعملية التنمية قضية 

السياسة التنموية إذا ما  معقدة ومركبة يحدد مسارها بالدرجة األولى واقع المجتمع وال يمكن أن تنجح

 (. 78: 2225بنيت على أحكام مسبقة أو محاكاة لنموذج تنموي معين )البابا، 
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من أجل ذل ، ال بد من األخذ باالعتبار المبادم والعقبات التي يتشكل منها سياسات التنميـة بشـكل 

 عام، ومن أهم هذه المبادم: 

لتقـي عنـده قضـايا تنمويـة عديـدة، فهـو ال يعنـي وهـو مبـدأ محـوري ت . مبدأ االعتمـاد علـى الـنفس:0

فقــط اســتنهاض القــدرات الذاتيــة البشــرية واســتغالل المــوارد الطبيعيــة المحليــة، والتقليــل مــن المعونــات 

نمــا ينبثــق  والمســاعدات األجنبيــة، أو نقــل التكنولوجيــا المالئمــة أو االكتفــاء الــذاتي غــذائيا وســلعيا، وا 

تجديـد الهويـة الحضـارية واألصـالة والثقـة فـي الـنفس جماعيـا، وهـي  أصال من أيديولوجيـة تقـوم علـى

عملية تنهي سنوات الشعور بالعجز التبعية التي غرسها االستعمار وخضعت لهـا الـدول الناميـة قبـل 

استقاللها، فتجديـد الهويـة الحضـارية لتلـ  الـدول ال تعنـي عنصـرية جديـدة وال عزلـة وانقطاعـات عـن 

 (. Ranis et al, 2000: 96بل هي إضافة واستمرارية مغايرة ) مجرى التقدم اإلنساني

يــدخل ضــمن هــذا المبــدأ أيضــا االســتقاللية االقتصــادية والسياســية، ولكــي تحــافظ الــدول الناميــة علــى 

استقاللها السياسي داخليا وحيادها اإليجابي خارجيا يتوجب عليها التمتع بحرية في عالقاتها بالسوق 

غيــرت هــذه  إذا التكنولوجيــا، وهــذا ال يــتم إال وتجــارة أو الصــناعة أو التســليح أالعــالمي ســواء فــي ال

ديل شــروط التبــادل غيــر المتكــاف،، وهــو أمــر عــالــدول آليــات النظــام االقتصــادي العــالمي لصــالحها بت

مســتحيل ومثــالي نســبيا، فاالرتبــاط بالخــارج ظــاهرة تســود الــدول الناميــة الفقيــرة بشــكل مــزدوج، فهــي 

ى القــروض األجنبيـــة والســلع معــا، بينمـــا فــي الــدول الغنيـــة ذات الــدخل المرتفــع يضـــاعف تعتمــد علــ

االرتبـــاط بـــالغراق هـــذه الـــدول فـــي االســـتهال  بصـــورة مكثفـــة ابتـــداء مـــن الغـــذاء وحتـــى أدق المعـــدات 

(Ranis & Mahmoud, 1992: 29 .) 

ط به الكشف عن مصـادر جديـدة ويرتبط استثمار الموارد الخاصة بهذا المبدأ ارتباطا وثيقا، كما يرتب

ن كانــت وفيـرة، وهــي المقصـود بهــا المـوارد الطبيعيــة والماليـة ألنهــا  ومتنوعـة وعـدم اســتنفاذها حتـى وا 

غيــر متجــددة أو محــدودة، فيصــبح ترشــيدها جــزءا هامــا مــن سياســات التنميــة ، والمــوارد البشــرية هــي 
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إلنتاجية وضبط االسـتهال ، وال بـد مـن وحدها القادرة على تحقيق ذل  بواسطة رفع مستوى العمل وا

خلــق اتجاهــات وأخالقيــات جديــدة تجــاه العمــل ، فاالتكاليــة بأنواعهــا تشــكل عقبــات فــي وجــه التنميــة 

 (. 27: 2552صبع، أ)أبو 

لتحقيــق مبـدأ االعتمــاد علــى الــنفس، ال بــد مـن ممارســة المشــاركة فــي عمليــة التنميــة،  . المشــاركة:5

يمل  القدرة في صنع القرار شـريكا بـه فهـو بـذل  يلتـزم بالعمـل كـي يجعلـه فالمواطن حين يشعر بأنه 

واقعــا، ووظيفــة المشــاركة هــي جعــل األفــراد يثبتــون السياســة التنمويــة، وهــذا الوضــع يمكــن مالحظتــه 

واقعــــا ملموســــا فــــي المجتمعــــات التــــي يرتفــــع فيهــــا مســــتوى الــــوعي لــــدى أفرادهــــا مــــن خــــالل التعلــــيم 

 (. North, 2003: 111سائل اإلعالم التي تحترم عقل الفرد العادي )وديمقراطية الثقافة وو 

ا تعتمــد علــى ظــروف هــتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يوجــد شــكل يمكــن اقتراحــه للمشــاركة المطلوبــة، ألن

المجتمـع وتطــوره التــاريخي الخــاص بــه، علــى أن المهــم فــي هــذه المســألة أن ال تكــون القــرارات فوقيــة 

قائمة على التجربة والخطأ، إذ تستمر الخطة التنموية لفتـرة طويلـة حتـى يثبـت وأن ال تكون السياسة 

 كان من الممكن تالفيه. الذي خطؤها من نتائجها ويكون الفاقد كبيرا من الطاقات والجهد والموارد 

ــد3 : يتشــاب  هــدف تلبيــة الحاجــات األساســية بعــدد مــن مجــاالت التنميــة الحاجــات األساســية أ. مب

اد علــى الــنفس والمشــاركة ونــوع التصــنيع والزراعــة وكســر التبعيــة بالتقليــل مــن الســلع خاصــة االعتمــ

االســتهالكية وتوزيــع الــدخل، كــل هــذه القضــايا تــرتبط بتلبيــة الحاجــات األساســية، وعليــه فقــد اتخــذه 

الــبعض معيــارا لقيــاس مــدى نجــاح التجــارب التنمويــة، ويقتــرن إشــباع الحاجــات األساســية بالتصــنيع 

وتركيب  ومصانع النسيج ومواد البناء مت اإلنتاج، وهذا يجعل صناعات معينة كتعليب الطعاوأولويا

والطـــرق والجســـور واألنفـــاق ومـــا يـــرتبط بهـــا مـــن صـــناعات ذات أهميـــة وســـائل المواصـــالت العامـــة 

مســـتقلة ألنهـــا تكـــون موجهـــة إلـــى الســـوق الداخليـــة فيقـــل ارتباطهـــا بالســـوق والتجـــارة الخارجيـــة غيـــر 

ئــة، ويحقــق هــذا التصــنيع أيضــا بنــاء هيكــل صــناعي متكامــل داخليــا ومتكامــل مــع قطاعــات المتكاف
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االقتصــاد القــومي األخــرى وفــي مقــدمتها الزراعــة، كمــا يكــون متســقا مــع أهــداف المجتمــع الحضــارية 

 واالجتماعية، لكي يصل إلى تنمية مستقلة تسير قدما دون طلب عون خارجي. 

ســات التنميــة تؤكــد حقيقــة كــون عمليــة التنميــة معقــدة ومركبــة وذات إن هــذه المبــادم األساســية لسيا

عالقات متداخلة، فهي أبعد من أن تكون عمليـة اقتصـادية بحتـة، وهـي عمليـة حضـارية شـاملة بكـل 

 أبعادها وتحدياتها السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. 

 الثالثالمبحث 

  ع والتحدياتسياسات التنمية في دولة الكويت: الواق

نتاجـه وتصـديره، دولـة ارتبطت التنميـة فـي  التـي عائـدات الـنفط  مـن خـاللالكويـت باكتشـاف الـنفط وا 

ــنفط الركيــزة االساســية وقــد ، ات التنميــةمشــروعمصــدرا هــائال لتمويــل  اعتبــرت فــي االقتصــاد مثــل ال

ــة الكــويتي، بســبب افتقــار  ة التقليديــة التــي الكويــت للمــوارد االقتصــادية األخــرى وضــعف األنشــطدول

والنقــل البحـري، وبســبب صــغر حجــم الســكان وارتفــاع عائــدات كصــيد اللؤلــؤ  بـدأت تنقــرض وتتالشــى

تحقيـــق  فـــيعائـــدات الـــنفط  كمـــا أســـهمتالـــنفط فقـــد كانـــت ســـيطرة القطـــاع النفطـــي ســـريعة وواســـعة، 

االقتصـادي فـي هيكلـه  الكـويتي تحوالت اقتصادية واجتماعيـة عميقـة وواسـعة طالـت تركيبـة المجتمـع

التجربـة التنمويـة فـي ، غيـر أن وبنيته االجتماعية، وغيرت من مظاهر الحياة بصـورة جذريـة وشـاملة

والتـي مـن بالعديد من المراحل التي واجهت من خاللهـا الكثيـر مـن التحـديات،  قد مرت دولة الكويت

جنبـي والمحــاوالت التحـرر مـن تبعيــة األمـن ثــم خضـوعها لالســتعمار فتـرة ليسـت بالقصــيرة ، و  أهمهـا

فشل هـذه  مسببة، إضافة إلى العقبات التي واجهت خطط التنمية فيها الجادة لتحقيق التنمية الشاملة

بـدائل  حينا آخر، مما تطلب مـن الحكومـة الكويتيـة البحـث عـنأو تعطل مسيرة التنمية حينا الخطط 

 نموية الموضوعة. تحقيق األهداف التلتجاوز تل  العقبات و فاعلة تنقذ مسيرة التنمية 
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المطلبــين مــن خــالل  سياســات التنميــة فــي دولــة الكويــت: الواقــع والتحــديات المبحــث الثالــثيتنــاول و 

  التاليين:

 دولة الكويت. : التحديات التي تواجه التنمية في المطلب األول

 سياسات وخطط التنمية في دولة الكويت.الثاني:  المطلب

 األول المطلب

 دولة الكويت ه التنمية في التحديات التي تواج

يمكن القول بأن التجربة التنموية الكويتية ليست حديثة العهد مقارنة مع عمر اسـتقالل دولـة الكويـت 

وخروجهــا مــن تحــت الوصــاية البريطانيــة فــي مطلــع ســتينيات القــرن الماضــي، فهــي تمتــد ألكثــر مــن 

رؤيـــة المجتمـــع الكـــويتي خمســـين عامـــا خلـــت، بحيـــث عكســـت كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل هـــذه التجربـــة 

والنخب السياسية من متخذي القـرار حـول تطـور النظـرة االجتماعيـة نحـو الحاضـر والمسـتقبل، حتـى 

أفرزت هذه التجربة في بعض مراحلها حلوال فاعلة لمواجهة مشكالت راهنة في وقتها فرضـت نفسـها 

ت أدوارا حاســـمة فـــي علـــى الســـاحة الوطنيـــة، ويســـتدل مـــن ذلـــ  علـــى أن العوامـــل المؤسســـية قـــد لعبـــ

التوجهات التنموية الكويتية سواء كانت تلـ  األدوار ذات نتـائج إيجابيـة أو سـلبية علـى مسـار العمـل 

 التنموي في دولة الكويت. 

نتجت هذه المحددات من تراكمات تاريخية من العمل والخبرة، وعليه فهي ليست نتاج مشروع تنموي 

نمـــا تـــراكم للخيـــارات التنمويـــة المتعـــددة التـــي رســـمت مالمـــح تعـــاطي المجتمـــع الكـــويتي مـــع  واحـــد، وا 

مفردات عملية التنميـة وحـددت عالقتـه بالدولـة ودورهـا فـي تنفيـذ الخطـط والمشـاريع، علـى أن بعـض 

(. 22: 2557هـذه المحـددات لـم يكـن مـن السـهل تجـاوزه أو التغلـب عليـه )وزارة التخطـيط الكويتيـة، 

لنقطــة تحديــدا بــأن كثــرا مــن تلــ  المحــددات قــد ســاهمت فــي كمــا يضــيف الباحــث تعقيبــا علــى هــذه ا

هــدارها فــي اإلصــالح المتعلــق بالتنميــة واالســتفادة مــن اإلخفاقــات الســابقة لتالفيهــا  إضــاعة الفــرص وا 
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في التجارب التنمويـة الالحقـة، إال أن ذلـ  ال يـدعو إلـى تشـاؤم أو إلـى التطلـع إلـى المسـتقبل بشـيء 

دعي تعــديالت جذريــة بــالفكر التنمــوي بحيــث يجــب أن يتبلــور وفــق مــن التخــوف والحــذر، لكنــه يســت

 خصائص معينة للواقع االقتصادي واالجتماعي في دولة الكويت. 

 فأما أهم المحددات )المعوقات( العامة للتنمية في دولة الكويت، فتتمثل بما يلي: 

 أوال: قيم االعتماد على الدولة: 

لـدى أفـراد المجتمـع الكـويتي حتـى  الدولـة علـى االعتمـاد قـيم مجمـوع مـن السياسـات العامـة رسـخت

 كافة احتياجات توفير هذه السياسات فأقرت االجتماعي، العرف سادت مبادم إلى تحولت هذه القيم

تقبـل أنصـاف الحلـول أو  ال حقوقـا االحتياجـات كافـة واعتبـار الدولـة، أجهـزة خـالل مـن المـواطنين

 أصـبحت تمثـل التي الوعود من بمجموعة االلتزام  عاتقها حتى إن الدولة قد وضعت على الجدال،

العـام، مـن بينهـا: ) األمانـة العامـة للمجلـس  اإلنفـاق علـى التكلفـة هائلـة قيـودا فـي الوقـت الحاضـر

 (.40: 0227األعلى للتخطيط، 

   عـن تقـل ال بمسـاحة مسـتقل منـزل صورة في السكن الخاص بتوفير الدولة التزام -

 .ائلةمربع لكل ع متر400

  تقديم قروض ميسرة للبناء. -

 العلمية. الدرجات ألعلى وتعليمهم المواطنين جميع بتوظيف االلتزام -

 تزايـد عـدد ظـل فـي العامـة، الخزانـة علـى حقيقيـا عبئـا االلتزامـات هـذهوكان من الطبيعـي أن تشـكل 

 منـزل على نمواط كل يحصل أن فكرة تعد لم بل السكاني، للتوسع المتاحة الرقعة وضيق السكان،

 العمرانـي، للتوسـع العاليـة التكـاليف فضـال عـن الجغرافيـة، الرقعـة محدوديـة بحكـم عمليـا أمرا مستقل

منخفضـة تتمثـل  مضـافة قيمـة ذات انتفاعـات إلـى وتحويلهـا المـوارد األرضـية، علـى الهائـل والضـغط
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مـردود  وند السـكنية الرعايـة مجـال فـي ضـخمة ماليـة صـرف مبـال  عـن فضـال السـكن الخـاص، فـي

 (. 46: 0227العامة.)وزارة التخطيط الكويتية،  الخزانة على حقيقي

وبالمحصــلة مــن قــيم االعتمــاد علــى الدولــة، يبــرز التحــدي األكبــر لهــذا المحــدد فــي مــا أدى إليــه مــن 

اختالل في أدوار الدولة وتحولها من اإلشراف على عمليات التنمية وخططها وتوجيهها إلى ممارسـة 

ــداعم لفئــات المجتمــع الكــويتي ممــا أحــدث مســاواة غيــر عادلــة أو متكافئــة بــين صــور تــدخل  دور ال

 الدولة فشغلها عن دورها األهم في توجيه مسار التنمية ودعمه. 

 ثانيا: تجاوز قيم االستهالي لقيم اإلنتاج: 

دالت إن الثقــة المفرطــة فــي وفــورات الثــروة النفطيــة لــدى المجتمــع الكــويتي قــد أحــدثت فجــوة بــين معــ

االستهال  واإلنتاج، فسـادت األولـى علـى الثانيـة، ولعـل هـذه الثقـة إنمـا أتـت مـن الفهـم الخـاط، بـأن 

ن نضــبت فــالن ه نهــا وا  ا  مــا يعوضــها مــن االســتثمارات الخارجيــة نــالثــروة النفطيــة لــن تنضــب أبــدا وا 

وات المـدخرة واستثمارات صـندوق األجيـال، هـذا الفهـم الخـاط، قـد أحـدث تحـوال خطيـرا فـي قيمـة الثـر 

فأصــبحت أصــوال متناقصــة القيمــة، ممــا جعــل مســالة النظــر فــي المســتقبل وقــراره فــي طــي األجنــدات 

 الالحقة والمؤجلة. 

ن خطــورة هــذا المحــدد فــي مســيرة العمليــة التنمويــة الكويتيــة فــي أن نمــو معــدالت االســتهال  قــد كمــت

اضي تبعا لتذبذب أسعار النفط مـا بـين شهد قفزات عديدة خالل السبعينات والثمانينات من القرن الم

ارتفاع وانخفـاض مـع زيـادة فـي العوائـد النفطيـة، لكنـة لـم يتـأثر أبـدا بتراجـع العوائـد فـي مراحـل تاليـة، 

ـــم يطـــرأ علـــى معـــدالت االســـتهال  أي عمليـــات تصـــحيح ة، فـــزادت نســـبة يوعلـــى الـــرغم مـــن ذلـــ ، ل

 %7582فـي منتصـف السـبعينات إلــى  %22.7االسـتهال  الكلـي إلـى النـاتج المحلـي اإلجمـالي مـن 

منتصــف التســعينات، كمــا أن قيمــة االســتهال  الكلــي عــام  %7782فــي منتصــف الثمانينــات ثــم إلــى 

 2226بالمقارنـــة بمـــا كـــان عليـــه عـــام  2556فـــي عـــام  %272ارتفعـــت بشـــكل ملحـــوظ إلـــى  2556
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لخبراء االقتصـاديين (، وقد فسر بعض ا27-26: 2522)تقرير المجلس األعلى للتخطيط والتنمية، 

تل  الزيادة الهائلة في معدالت االستهال  كأحد الحلول التلقائية لالستفادة من الزيادة الماليـة للعوائـد 

النفطية، ولعل هذا ما ال يتفق معه الباحث، فاألجـدر إزاء هـذه الزيـادة الماليـة أن تـولي الدولـة عنايـة 

ـــة وتطـــوير البنـــى  ـــة لهـــا، واالتجـــاه نحـــو تحفيـــز المســـتثمرين واهتمامـــا مضـــاعفا بجهـــود التنمي التحتي

والقطاع الخاص تحديدا لتوسيع القاعدة اإلنتاجية في الدولة لتلبي بنسبة معقولـة حاجـات االسـتهال  

المحلــي بــدال مــن إنهــا  الميزانيــة العامــة بزيــادة الطلــب علــى البضــائع االســتهالكية واســتيرادها مــن 

 الخارج. 

 الفوائض: توظيف وأنماط اإلنفاق، وأنماط تاجاإلن أنماط اختاللثالثا: 

ـــل فـــي أنمـــاط اإلنتـــاج واإلنفـــاق وأنمـــاط توظيـــف  ـــة مـــن الخل لقـــد كشـــف االقتصـــاد الكـــويتي عـــن حال

الفوائض نظرا الختالل العالقة بين االستهال  الكلي والناتج المحلي الكلي مما أفقد االقتصـاد القـدرة 

إنتـــاج الثـــروة لتصـــحيح واقـــع االعتمـــاد علـــى المصـــدر يـــع مصـــادر و علـــى بنـــاء القـــدرات المحليـــة وتن

الواحد، مما حد من توفير فرص العمل ذات اإلنتاجية األعلى للقوى العاملة الوطنية )وزارة التخطيط 

 (. 22: 2556الكويتية، 

 رابعا: اختالل التركيبة السكانية وسوق العمل: 

ي انخفـاض نصـيب السـكان الكـويتيين مــن لقـد ترتـب علـى االخـتالل فـي التركيبـة الســكانية المتمثـل فـ

 فــي الكويتيــةإجمــالي عــدد الســكان اخــتالال آخــر تمثــل فــي انخفــاض نســبة مشــاركة القــوى العاملــة 

 قـوة فـي المشاركة تشير بعض إحصائيات وزارة التخطيط الكويتية أن نسبة حيث العمل، قوة إجمالي

 ، وذلــ  بســبب التطبيــق0226عــام  %02.25إلــى  وزادت %26827بلغــت  2220العمــل عــام 

، علـى أن هـذه النسـبة الحكـومي الجهـاز فـي الوافـدة محـل الكويتية العاملة القوة إحالل لسياسة النشط



00 

 

 العاملـة القـوة مشـاركة نسـبة إليها وصلت نسبة أدني وهي %2486إلى  2557قد تراجعت في عام 

 (. 2558)وزارة التخطيط الكويتية،  على اإلطالق الكويتية

 لثانيالمطلب ا

 سياسات وخطط التنمية في دولة الكويت

ــة الكويــت إن  ــة مــن مراحــل مســيرة التنميــة فــي دول لتــي ا قــد أحاطهــا العديــد مــن المحــدداتكــل مرحل

معظمهـا باإلخفـاق، وعليـه ، ينبغـي التطـرق لكـل خطـة ومشـروع تنمـوي  تسـمأحدثت تأثيرات مباشـرة ا

ضـع الضـعف والقصـور التـي أحـدثتها هـذه طرح في دولة الكويـت علـى مـدى النصـف قـرن لبيـان موا

المحــددات والتــي تســتدعي بالضــرورة إعــادة النظــر فيمــا نــتج مــن انعكاســات ســلبية واالســتفادة منهــا 

 لتصحيح المسار التنموي في الخطط والبرامج المستقبلية. 

 (: 5102 – 0991أوال:  مشروع الخطة طويلة األجل للتنمية )

 عامـا توجهـا طياتـه يمكـن أن يحمـل فـي للتنميـة، مركزيـا تصـورا فـي مشـروعها الخطـة تقـدم هـذه لـم

 اإلسـتراتيجية المحـاور من إال أنها طرحت مجموعة الكويتي، للمجتمع المستقبلية االختيارات يعكس

كـل  تطـوير علـى القـدرة تسـهم فـي تعزيـز عامـة إصـالحية التي شكلت فـي مجملهـا توجهـات المتعددة

  :هي المحاور، ذهه حده،  من مجاالتها على مجال

 المـوارد علـى والمحافظـة الـنفط علـى االعتمـاد تقليـل خـالل الـوطني: مـن االقتصـاد هيكلـة إعادة. 0

 البديلـة المصـادر وتنميـة الكثيفـة، التقنيات على واالعتماد والتكلفة، الطاقة وترشيد أسعار الطبيعية،

 تنميـة المـوارد فـي عالميـا التقنيـة وراتالتطـ ومسـايرة المتجـددة، والمـوارد الميـاه مصـادر للنفط وتنميـة

 والبشرية.  المادية
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 العنصـر محدوديـة علـى التغلـب محاولـة القضـية، بهـذه البشـري: يـرتبط العنصـر قضـايا معالجـة. 0

بتنميـة  المتعلقـة الجوانـب وكافـة الكـويتيين، لصـالح العمـل وقـوة السـكانية وتعـديل التركيبـة البشـري،

 .االجتماعي البنيان تماس  وزيادة تهمكفاء ورفع الوطنية المهارات

 الخـاص القطـاع تجـاوب بتأكيـد القضـية هـذه تتعلـق :الخـاص للقطـاع متزايـد دور إلـى الحاجـة. 3

دراكـه  بعيـدة األهـداف وتحقيـق اإلنمائيـة العمليـة فـي دوره وزيـادة المخططـة، التنميـة لمتطلبـات وا 

 هـذا دور تحديـد فـي ممثلـة مقبلـةال المراحـل فـي الخصخصـة إجـراءات أسـس تتضـمن كمـا المـدى،

 القابلـة للمشـروعات االقتصـادية والجـدوى االجتماعيـة الجـدوى ودراسـة الحكومـة ودور القطـاع

 للخصخصة. 

 واحتماالتهـا الـنفط سـوق فـي التطـورات مراجعـة القضـية هـذه تتضـمن :وانعكاسـاته النفط مستقبل. 4

 واسـتخدامات السـتخراج البديلـة السياسـاتو  العربيـة، الخلـيج ودول الكويـت لدولـة بالنسـبة خصوصـا

  الطاقة. وسياسات النفط،

 العالميـة التقنيـة التطـورات مـن االسـتفادة شـروط تتضـمن :العالميـة التقنيـة التطـورات مواكبـة. 5

 قاعدة بناء سياسات تبني أهمها من التي المستقبل في التقني التطوير خطط ومشتمالت المتالحقة،

 تـوفير ومجـاالت والتطـوير، البحـث قطاعـات وتنمية البالية، التقنيات استيراد وعدم متطورة، لتقنيات

 البديلة. الطاقة

 العامـة واإليرادات للنفقات التوازن بتحقيق القضية هذه تعنى :المحلي العام اإلنفاق هيكلة إعادة. 6

 للدولـة الماليـة ردالمـوا استخدام ترشيد وضمان المحلية، والمستجدات السابقة، التنمية نتائج ضوء في

 . المستمر اإلداري والتطوير الوطني االقتصاد أداء وكفاءة اإلنتاجية القاعدة تنويع في والمساهمة

 عرضة أقل الكويتي االقتصاد جعل القضية هذه تتضمن :الخارجي القطاع تخطيط إلى الحاجة. 7

 الخارجيـة للتجـارة جتمـاعيواال االقتصـادي العائـد وزيـادة العالميـة، السـوق تنتـاب التـي للتغيـرات
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 والعربـي العـالمي االقتصـادي النظـام فـي الجديـدة التغيـرات مـن واالستفادة وتصديرا استيرادا الكويتية

غيـر أن هـذه  ممكـن. حـد أدنـى إلـى حولهـا المخـاطر وتقليـل الخارجيـة االسـتثمارات عوائـد تعظيم في

إهمـال موضـوع التجـارة الخارجيـة بأسـره القضية لم تطرح في أية وثائق تخطيطية تاليـة وذلـ  بسـبب 

)األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى  مــن قبــل القــائمين علــى سياســات وخطــط التنميــة فــي دولــة الكويــت

 (. 43-42: 0200للتخطيط والتنمية، 

 :2025  كويت في التنمية لمستقبل اإلستشرافية الرؤىثانيا: 

، لغـرض وضـع 0227فـي عـام  0205كويـت  في التنمية لمستقبل االستشرافية الرؤى وثيقة طرحت

، تضمنت هذه الوثيقة عـدة قضـايا كـان مـن أهمهـا: األمـن 0205رؤية استراتيجية تنموية حتى عام 

الوطني، النفط، النمو االقتصادي، العنصر البشري والتركيبـة السـكانية والمواطنـة، المجتمـع المـدني، 

ــــة ــــى قضــــايا البيئ ــــة، باإلضــــافة إل ــــة،  القضــــايا التكنولوجي ــــة )وزارة التخطــــيط الكويتي والمــــوارد الطبيعي

0227 :02-03 .) 

تجدر اإلشارة إلى أن قضية تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي تجـاري كانـت ضـمن محـاور النمـو 

 االقتصادي في هذه الوثيقة لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ لحد افن. 

 (: 5898/5880 -5891/5891ثالثا: الخطة الخمسية للتنمية )

اشتملت هذه الخطة على مجموعة من التوجهات لخصها تقرير وزارة التخطيط الكويتية الصادر عام 

 في النقاط التالية:  0225

نسـبة  فـي المرغـوب التـوازن تحقيـق يمكـن حتـى تدريجيـة بصـفة السـكانية التركيبـة تعـديل .0

 . 0111 عام بحلول والوافدين المواطنين

 بشتى قدراتهم وتنمية ومهاراتهم إنتاجيتهم مستوى ورفع إلنتاجا في المواطنين مساهمة زيادة .0

 . الوسائل
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 شـعور ويعمـق المجتمـع فـي األساسـية القـيم يـدعم بمـا االجتماعيـة التنميـة متطلبـات تـوفير .3

 فـي الفعالـة المشـاركة علـى قـادرا ويجعلـه بالمسـئولية واإلحسـاس للـوطن باالنتمـاء الفـرد

 . الوطنية التنمية مجهودات

 بالعمـل للدولـة اإلداري الجهـاز تطـوير علـى التركيـز مـع شـاملة، إداريـة تنميـة بتحقيق ءالبد .4

 يتفـق بمـا لـه الالزمـة الكفـاءات وتـوفير العامـة، اإلدارة هيكـل فـي جـذري تغيير إحداث على

 أعبائها.  تحمل على قادر إداري جهاز وجود من تتطلبه وما الجديدة المرحلة وطبيعة

 الوطنية التنمية أهداف تخدم التي بالصورة المتاحة المالية الموارد اماستخد بحسن االهتمام .5

 واسـتكمال الـوطني االقتصـاد مسـار بتعـديل والبـدء العـام اإلنفـاق ترشـيد خـالل مـن وذلـ 

 فـي اإلنتاجيـة القاعـدة لتـدعيم واالجتماعيـة االقتصـادية الهيكليـة البنيـة عناصـر وصـيانة

 قومي. ال الدخل مصادر تنويع نحو االتجاه

 مـع المختلفـة التنميـة مجـاالت فـي مسـاهمته زيـادة علـى والعمـل الخـاص القطـاع دور تنمية .6

 (. 0225)وزارة التخطيط،  اإلنتاجية األنشطة على التركيز

 (: 2991/2991 -2991/2991رابعا: مشروع الخطة االنتقالية لإلصالح )

 آثـار ، لمعالجـة0220والعـراق( عـام انتهاء أزمة الخلـيج )الكويـت   بعد مباشرة الخطة هذه وضعت

صـالح  برؤيـة المخططـة التنميـة مسـيرة السـتئناف تمهيـدا التنمـوي، الواقـع األزمـة وحـرب التحريـر وا 

لإلصـالح، إلـى جانـب قضـايا  االنتقاليـة الخطـة فـي محوريـا دورا السـكانية القضـية جديدة، وقـد لعبـت

 (. 0220يتية، البيئة وقضايا النمو االقتصادي )وزارة التخطيط الكو 

 (:5888/2000 -5881/5881الخمس ) للسنوات اإلنمائية الخطة خامسا: مشروع

 مـن جليـا ذلـ  ظهـر .الكـويتي التنمـوي الفكـر في جديدة عن مرحلة حقيقيا جاءت هذه الخطة تعبيرا

 القضايا.  ومعالجة أسلوب اإلعداد ومن الخطة، توجهات
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 مائية للسنوات الخمس: ومن أبرز القضايا التي طرحتها الخطة اإلن

 الموازنة عجز بمواجهة يسمح بما العامة المالية آليات صياغة . القضايا االقتصادية: ومنها إعادة0

 إطـار فـي الـوطني االقتصـاد هيكلـة والرسوم، إعـادة الضرائب من حقيقية تمويل طريق مصادر عن

 األسـعار تحريـر طريـق عـن السوق تآليا فعالية على زيادة بالتأكيد وذل  المالية، السياسة توجهات

 علـى المـوارد، باإلضـافة إلـى العمـل واسـتخدام تخصـيص حسـن يسـاعد علـى بمـا هيكلهـا وتصـحيح

 ألولويـات طبقـا التنميـة المجتمعيـة أهـداف تحقيـق فـي المنشـود بـدوره للقيـام الخـاص القطـاع تأهيـل

 واضحة. 

 والتدريب، التعليم نظامي بكفاءة : االرتقاءالبشري والتركيبة السكانية: ومن أهمها العنصر . قضايا0

 ومؤسسـات قطاعـات كافـة إمـداد علـى قـادرة مترابطـة الحلقـات متكاملـة منظومـة معـا يشكالن بحيث

 الحـوافز لتـوفير الالزمـة الماليـة األدوات الوطنيـة، وتوظيـف القـوى العاملـة مـن باحتياجاتهـا المجتمـع

الوطنيـة،  العمـل قـوة مـن متزايدة أعداد واستيعاب هيلتأ الخاص على القطاع تشجيع شأنها من التي

 مـا مـع المجتمـع انسـجاما وتنميـة بنـاء مجـال فـي أكبـر بـدور للقيـام الكويتيـة المـرأة تشـجيع ومواصلة

 الوطنية. لكافة الطاقات واألمثل الكامل االستغالل تحقيق بشأن الخطة إليه ترمي

 نحو التغيير عملية دفع في العامة اإلدارة دور زيز. قضايا التطوير اإلداري: والتي تركز على تع3

 الراهنـة األوضـاع لمعطيـات اسـتيعابا تعكـس لسياسـات بصـياغة جديـدة فيـه المرغـوب االتجـاه

 المقبلة.  في المرحلة اإلصالح ولمتطلبات

 البـذل علـى الكـويتي المـواطن قـدرة . القضـايا االجتماعيـة: والتـي ركـزت فـي جلهـا علـى تعزيـز4

 الوسائل والسياسات كافة إتباع من ذل  يستوجبه بما المجتمع، تنمية في طاقاته واستثمار ،والعطاء

تاحة الفردية المبادرات تشجيع شأنها من التي  إطار في لتعمل هذه المبادرات أمام العمل مجاالت وا 

 المسـئولية تحمـل فـي مـن المشـاركة المزيـد إلـى وتـدفع اإلبـداع علـى تسـاعد التـي الحريـة مـن



65 

 

 الشباب الكويتي قدرات تنمية على والعمل األفراد سلوكيات في اإلنتاجي النمط الجتماعية، وترسي ا

 علـى الـذات، كمـا وضـعت ضـمن محاورهـا المحافظـة علـى االعتمـاد بجانـب واالبتكار اإلبداع على

 تحقيـق مـن ذلـ  يتطلبـه الشـاملة، بمـا التنميـة عمليـة أبعاد كأحد تنميتها على والتأكيد المحلية البيئة

 فـي الـدولي التعـاون تعزيـز علـى ومـن العمـل والشـعبية الرسـمية الجهـود كافـة بـين والتنسـيق التكامـل

قليميرا ودوليرا.  محليرا البيئية المشاكل معالجة مجال  وا 

 (: 2001/2001 -2005/2002الكويت ) لدولة التنمية خطة سادسا: مشروع

  التنموي الجديد: الفكر في التغير مالمح كأهم التالية العناصر الخطة هذه مشروع حمل

والبـرامج  العامـة السياسـات منهجيـة وهـي أهـدافها لتحقيـق جديـدة منهجيـة الخطـة طرحـت .0

 فـي دولـة برامج لخطة مشروع أول هو الخطة هذه مشروع أن القول يمكن وبذل  التنفيذية،

 تأشيرية. خطة كونها مع متمشيا ذل  جاء وقد الكويت،

عليـه  التـي الرئيسـية التحـديات أحـد الموازنـة عجـز تـراكم قضـية الخطـة مشـروع اعتبـر  .0

 العامة.  اإليرادات تنويع قضية شديد وبوضوح ألول مرة الخطة تبنت لذل  ، مواجهتها

 المالية الملقاة االلتزامات ضخامة بحكم إلغائه، أو الدعم تخفيض فكرة مع الحكومة تفاعلت .3

 مواجهـة تزايـد عـن الوقـت ذلـ  فـي المنخفضـة طالـنف مـوارد عجـز ظـل فـي عاتقهـا، علـى

 .(0220)وزارة التخطيط الكويتية،  المالية األعباء

 (:2050/2055-2001/2002الكويت ) لدولة الخمسية التنمية خطة سابعا: مشروع

 إقليميـا وعالميـا، الكويـت لدولـة التنافسـية القدرة تعزيز وهو مركزيا، توجهاالخطة   بشكل عام ، تبنت

 القـدرات التنافسـية لتعظـيم العالميـة االتجاهـات مـع تمشـيا التنافسـي التوجـه هـذا الخطـة اختـارت ولقد

 التجـارة مـن حركـة معقـول نصـيب علـى االسـتحواذ مـن تتمكن وحتى التنموية، مسيرتها خالل للدول

 اذبـاج أو مصـدرا لالسـتثمار المعنـي البلـد كـان سـواء المباشـرة، االسـتثمارات ومـن الدوليـة، الخارجية
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 وتعزيـز واإلداريـة، الهياكـل االقتصـادية إصـالح إلـى للدولـة التنافسـية القـدرات تعزيـز يهـدف كما ،له

النمـو )وزارة التخطــيط  االنطـالق نحـو طريـق علــى توضـع حتـى المحليـة، التنافســية عناصـر

 (. 0226الكويتية،

علــى النصــف قــرن فــيمكن أمــا أهــم التوجهــات التنمويــة التــي تبنتهــا دولــة الكويــت علــى مــدى مــا يزيــد 

إيجازها بالنقاط التالية اعتمادا على العديد من الوثـائق التخطيطيـة التـي تمكـن الباحـث مـن االطـالع 

 عليها: 

 (. 2520-2225مشروع الخطة طويلة األجل ) .2

 . 2520الرؤى االستشرافية لمستقبل التنمية في كويت  .2

 (. 2282/2225 -2280/2286الخطة الخمسية للتنمية ) .2

 (.2224/2220 -2222/2222) لإلصالح االنتقالية الخطة روعمش .4

 (.2222/2555 -2220/2226) الخمس للسنوات اإلنمائية الخطة مشروع .0

 (. 2550/2556 -2552/2552) الكويت لدولة التنمية خطة مشروع .6

 (. 2525/2522 -2556/2557) الكويت لدولة الخمسية التنمية خطة مشروع .7

المشاريع التنموية في دولة الكويـت قـد أحاطتـه تل  ل خطة أو مشروع من تجدر اإلشارة ، إلى أن ك

العديــد مــن المحــددات والقيــود، واعترضــت مراحــل تنفيــذه بعــض العقبــات التــي نجحــت حكومــة دولــة 

)األمانـــة العامــــة للمجلـــس األعلــــى للتخطــــيط  الكويـــت فــــي تخطيهـــا تــــارة وأخفقـــت فــــي تـــارات أخــــرى

 (.22: 2557والتنمية، 

 2280م مــن العــرض المختصــر ألهــم مالمــح التجــارب التنمويــة فــي دولــة الكويــت منــذ عــام ممــا تقــد

 المتغيــرات، مــن بــأن مســيرة التنميــة الكويتيــة قــد أحاطــت بالعديــدالباحــث  يــرى، 2522ولغايــة عــام 

 األجـل، طويلـة الخطـة مشـروع ضـوء فـي االجتماعيـة، التوجهـات مجمـل عـن الخمسية الخطط وعبرت
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 شـكلت التـي المحوريـة التوجهـات مـن اعـدد الخطـط تناولـت لقـد، و الكويت لمستقبل افيةاالستشر  والرؤى

 خطــة هــي واحــدة خطــة وتنفيــذ إقـرار فــي إال فــي نجحتــ لــم التـي المســيرة هــذه خــالل جوهرهـا

(، لكــن هــذا ال يعنـــي أن الخطــط األخــرى كانـــت ســيئة، أو انهــا لـــم 2282/2225 -2280/2286)

تمــع، ولكــن ســوء الــوعي التخطيطــي وعــدم مــنح العمــل التخطيطــي تحقــق تفــاعال مــع توجهــات المج

أولويــة علــى أجنــدة العمــل الــوطني باإلضــافة إلــى تــدخل عوامــل خارجيــة وأخــرى داخليــة لــم تعكــس 

المســـئولية الحقيقـــة التـــي كـــان يجـــب علـــى الحكومـــة ومتخـــذي القـــرار التنمـــوي فـــي الدولـــة أن يهتمـــوا 

 بتفاصيلها ويرسموا لها توجهات فاعلة.

بأن مجمل المحددات التي تواجه عملية التنمية في دولة الكويت تركـزت أسـبابها  كما يتضح للباحث

فــــي تزايــــد معــــدالت االســــتهال  مقارنــــة بمعــــدالت اإلنتــــاج، فــــالمجتمع الكــــويتي تحــــول إلــــى مجتمــــع 

استهالكي من الدرجة األولى، وانصرف عن اإلنتاج إال من خـالل مـا تـوفر لـه مـن فـرص عمـل فـي 

اع الحكومي، على أن ذل  لم يكن يومـا عـامال محفـزا لتطـوير مسـيرة التنميـة فـي دولـة الكويـت، القط

فــال زالــت االلتزامــات التــي تبنتهــا الحكومــة الكويتيــة والتــي ســبق اإلشــارة إليهــا تشــكل عبئــا ثقــيال علــى 

والخطـط التنمويـة ، الميزانية العامة للدولة مما أثقل كاهلها وأعاق بها مسيرة التنمية وتطوير البرامج 

  أو على أقل تقدير تصحيح األوضاع السائدة من اختالالت في أنماط اإلنتاج واإلنفاق العام. 
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 الفصــــل الثالث

 القيادة السياسية: المفهوم والتكوين في دولة الكويت 

يـرى علمـاء الــنفس أن األفـراد يشــتركون فـي عالقــات كثيـرة خــالل ممارسـاتهم ألنشــطة حيـاتهم ، فمــن 

تلـــ  العالقـــات عالقـــاتهم األســـرية، وعالقـــاتهم فـــي محـــيط العمـــل مـــع الـــزمالء، وعالقـــاتهم مـــع أفـــراد 

اد فيمـا المجتمع الذين ينتمون إليه، كمـا يشـير علمـاء الـنفس إلـى مـدى تـأثير هـذه العالقـات فـي األفـر 

بينهم، ومن هنا اتجه علماء النفس لالهتمام بتحليل هـذه العالقـات وعمليـة التـأثير التـي تقـوم عليهـا، 

للتعرف على طبيعـة قـوة التـأثير التـي تكـون لشـخص مـا علـى أشـخاص آخـرين، والـذي يترتـب عليهـا 

المتاحـة للكشـف عـن تأثرهم به واستجابتهم لتوجيهاته وفكره، وكان نتيجة لذل  استخدام كـل الوسـائل 

لمزيــد مــن الضــوء طبيعــة قــوة التــأثير التــي تكــون لشــخص مــا علــى افخــرين ممــا يترتــب عليــه إلقــاء ا

 .على فكرة القيادة

وقــد أدى تحليــل علمــاء الــنفس لفكــرة القيــادة إلــى إعطائهــا األهميــة التــي وجهــت اهتمــام المفكــرين مــن 

عـن المفـاهيم التـي يمكـن تطبيقهـا فـي الفكـر  علوم أخرى إلى تحليل هذه الظاهرة في محاولة للكشف

مسـاهمتها فـي الكشـف عـن  السياسـيةالقيادي، ومما يؤكـد أهميـة الدراسـات النفسـية فـي مجـال القيـادة 

فـي الدولـة والعمـل فــي النظـام السياسـي المكــون  العليــا السياسـيةالسـمات الالزمـة لمـن يتــولى المراكـز 

تعامــــل مــــع مرتكــــزات سياســــتها الداخليــــة أو الخارجيــــة مــــن أجهــــزة الدولــــة ومؤسســــاتها ســــواء التــــي ت

 . (22-27:  2525)السكارنة، 

مفهوم موجود منذ القـدم ويرجـع تاريخـه للحضـارات القديمـة ، هو مفهوم القيادة تجدر اإلشارة إلى أن 

التي رسمت لها قواعدها وحددت أصولها وتقاليـدها ومفاهيمهـا الخاصـة بهـا، وال يوجـد تعريـف موحـد 

على الرغم من اشتغال العديد مـن المفكـرين والخبـراء فـي تحديـد الصـفات والعناصـر المكونـة  دة،للقيا

 يادة كسلو  إنساني له دوافعه ومبرراته وخصائصه. قلل
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ـــه جمهـــرة اللغـــة  قـــدمفأمـــا تعريفهـــا لغويـــا: فقـــد  ـــا لكلمـــة قابـــن دريـــد فـــي كتاب يـــادة، وهـــي تعريفـــا لغوي

، ومنها يقـاد القاتـل فيقتـل بالـذي اقاد الرجل بعيره فهو يقوده قود في:قاد كما  مأخوذة من الفعل كلمة

  .(746 :2287قتل به )ابن دريد،

" وهـو الحبـل الـذي تقـاد وقد ثبت في كتاب الصحاح في اللغة والعلـوم بأنهـا مـأخوذة مـن كلمـة "القيـاد

 اوتجنبــ للعقبــات، ا، وبالتــالي فالقيــادة هــي وســيلة الوصــول بهــا علــى النحــو المطلــوب تفاديــبــه الدابــة

 .(20 :2552،القحطانيوهو القائد ) بها،ويلزم لتل  الوسيلة من يقوم  للمزالق،

جـاء فـي فقـد  اللغـة،صطالح عـن معناهـا فـي في اال هاال يبعد تعريفوأما تعريف القيادة اصطالحا: ف

بعمــل معجــم العلــوم االجتماعيــة تعريــف القيــادة بأنهــا صــفة تــدل علــى هيئــة نســبية بــين شــخص يقــوم 

فيكـون أحـد الطـرفين  مشـتركة،ويسيرون على مثاله لتحقيـق غايـة  عمله،وأشخاص يتبعون  جماعي،

 .(222 :2282، العلوم االجتماعيةمصطلحات معجم وافخر مقادا ) اقائد

ومصــطلح القيــادة فــي العصــر الحــديث قــد حمــل جملــة مــن المعــاني والتفســيرات اختــار منهــا الباحــث 

 الية التعريفات التالية: فيما يناسب دراسته الح

  رشــادهم التعريــف األول: هــي قــدرة الفــرد علــى التــأثير علــى شــخص أو جماعــة وتــوجيههم وا 

 لنيل تعاونهم وتحفيزهم على العمل بأعلى مستوى كفاءة من أجل تحقيق األهداف المرسومة

 .(226:  2552،كنعان)

  :هـم يقبلـون قيادتـه طواعيـة قـدرة تـأثير شـخص مـا علـى افخـرين بحيـث يجعلالتعريف الثاني

ــرار عــن أمــالهم و  ودون إلــزام قــانوني وذلــ  العتــرافهم بــدوره فــي تحقيــق أهــدافهم ولكونــه ُمعب 

طموحاتهم مما يتيح له القدرة على قيادة أفراد الجماعة بالشكل الـذي يـراه مناسـبار )القريـوتي، 

2552  :282). 
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 أهميــة ووضــوحا لكينونــة القيــادة،  ويــأتي تعريــف ثالــث يبــدو مــن وجهــة نظــر الباحــث األكثــر

والــذي يقـــول بأنهـــا القــدرة الفائقـــة علـــى توحيــد وتنســـيق الرقابـــة علــى افخـــرين بقصـــد تحقيـــق 

الهدف العام للتنظيم، وذل  عن طريق التأثير والنفوذ على المرؤوسين عن رضـا واقتنـاع أو 

 . (46:  2552القحطاني،) باستعمال السلطة الرسمية عند الضرورة

تقـــدم، يمكـــن صـــياغة تعريـــف إجرائـــي للقيـــادة وفـــق المنحـــى الـــذي تتخـــذه الدراســـة الحاليـــة وهـــو ممـــا 

التأثير في سلو  افخرين إما عن طريـق النفـوذ وقـوة التـأثير الشخصـي علـى المنحى السياسي بأنها 

نجـــاز العمـــل وفـــق  افخـــرين أو باســـتعمال الســـلطة الرســـمية والمتمثلـــة فـــي حـــق االلتـــزام بالتعليمـــات وا 

 اللوائح واألنظمة المعتمدة.

 نظرياتها،إلى مناقشة مفهوم القيادة السياسية وأهم  هذا الجزء من الدراسةيسعى وبناء على ما تقدم، 

بهدف التوصل إلى رؤية قد تسهم في إسقاط هذه النظريات والعوامل المحـددة للقيـادة السياسـية علـى 

ادات السياسية الكويتيـة علـى مسـيرة التنميـة فـي دولـة التجربة التنموية في دولة الكويت لبيان أثر القي

 الكويت. 

مـــن خـــالل المبحثـــين  القيـــادة السياســـية: المفهـــوم والتكـــوين فـــي دولـــة الكويـــتيتنـــاول الفصـــل الثالـــث 

 التاليين:

 المبحث األول: القيادة السياسية: المفهوم والنظريات. 

 ويت. المبحث الثاني: طبيعة القيادة السياسية في دولة الك
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 المبحث األول

 النظرياتالقيادة السياسية: المفهوم و 

تناولتها العلوم السياسية، تقف مسألة القيادة في أهميتها الواضحة التي  القضايا التيمن بين 

عكسها الفكر السياسي، فهي سمة أساسية من سمات الحكومات واألنظمة الحاكمة، فنرى أن 

إلى فضل الحكومة، والقيادة القوية الحازمة أمر ال غنى عنه  القيادة الضعيفة في أية دولة تؤدي

لنجاح الحكومة، كما أن القيادة الحكيمة تستطيع أن تؤمن حالة من الرخاء واالستقرار على المدى 

ذا اتصفت بغير ذل  فالنها قد تودي بالبلد والشعب إلى كارثة حقيقية   George and)الطويل، وا 

Bennett, 2005: 171 .) 

مع األدب السياسي على ضرورة وجود قيادات سياسية تؤمن الجوانب السياسية والخالقة ويج

ومات من التالشي، حتى ال يتحول عملها إلى مجرد عمل إداري تنظيمي فقط يركز على كللح

تصحيح النمط السائد وتكراره في المستقبل، دون األخذ في االعتبار التطورات السياسية المحيطة 

 لخارجية( والبحث عن األفكار الخالقة والحلول الجديدة)الداخلية وا

(Brysk, 2002:29 ،Mascilluli and Day, 2006: 16 .) 

ومن ناحية أخرى، فالن اإلفراط في القيادة السياسية قد يؤدي في بعض األحيان إلى فقدان االهتمام 

رات المفاجئة غير المتوقعة، بالقيود المؤسسية التي قد تواجهها األنظمة الحاكمة، فيشغلها عن التغي

ويؤدي إلى تعطيل مسار العملية السياسية، وبالتالي تصبح تل  األنظمة ال تتمتع بقدر الزم من 

 (. Brysk, 2002: 30الشفافية أو القدرة على التنبؤ )

من أجل ذل  كله، ومن أجل أن تستطيع القيادات السياسية أن تلعب دورا مؤثرا في األحداث، 

تائج المطلوبة، يجب عليها االستعداد للتخلي عن أو استبدال األدوات واألفكار السياسية وتحقق الن
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التي لم تعد تجدي نفعا في البيئة السياسية المستجدة األحداث، وذل  من خالل قيام تل  القيادات 

 بتبني توجهات وأدوات سياسية جديدة مع القيام بالعادة تقييم لتل  التي كانت في السابق. 

 المفهوم والنظريات من خالل المطلبين التاليين: تناول المبحث األول القيادة السياسية:ي

  .القيادة السياسية خصائصالمطلب األول: مفهوم و 

  .المطلب الثاني: نظريات القيادة السياسية

 المطلب األول

 مفهوم وخصائص القيادة السياسية

حيث  السياسية،وبين السياسة فيما عرف بالقيادة  ربط بينها للقيادة،لقد ظهر تعريف أكثر تعقيدا 

إيضاحا لهذا المصطلح الجديد مفاده أن القيادة السياسية  2278( في عام James Burnsقدم )

في المجتمع الديمقراطي بشكل عام هي عملية تعبئة متبادلة بين القادة وأتباعهم تجمعهم بعض 

د االقتصادية واألدوات السياسية وغيرها في سياق من الدوافع المحددة من الطرفين، ويملكون الموار 

التنافس والصراع، من أجل تحقيق أهداف بشكل مستقل أو بصورة متبادلة بين القادة واألتباع 

(Burns, 1978: 33 .) 

وقد أجمع معظم المفكرين السياسيين الذين سعوا إلى إيجاد تعريفات خاصة بمصطلح القيادة 

 افر العناصر التالية ليصبح تعريفها أكثر شمولية ودقة: السياسية على ضرورة تو 

 شخصية وصفات القائد بما في ذل  صفاته الثقافية واألخالقية. . 2

 الصفات األخالقية والطابع الثقافي لألتباع الذين يتفاعل معهم القائد.  .2

: الثقافة الوسط االجتماعي أو التنظيمي الذي يتفاعل من خالله القائد واألتباع ويتمثل في .2

 العامة، الثقافة السياسية، المناد والظروف السياسية، المعايير والقيم، ومؤسسات الدولة. 
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قائمة بالمشاكل المشتركة أو المهام التي واجهت القادة واألتباع في فترات تاريخية سابقة  .4

 من عمر نظام الحكم.

ل هذا التفسير بعض األوضاع ليعكس من خال القائد،تفسير طبيعة نظام الحكم الذي يتبناه . 0

 ,Wildavsky) السياسية التي شكلت عقبات ويقدم لها تفسيرا يلقى قبول وقناعة األتباع

2006: 7; House et al. 2004: 28 .) 

يستخدمها القائد لتحقيق غاياته، أو أهداف وتطلعات  التي-والمعنويةالمادية  –الوسيلة . 6

لخطوات المتبعة لحشد دعم األتباع أو الحفاظ على دعمهم األتباع، وهي تشمل كافة افليات وا

 (.Peele, 2005: 192وثباتهم على موقف التأييد للقائد )

 آثار ونتائج القيادة )سواء كانت حقيقية أو رمزية، طويلة األمد أو مؤقتة(. . 7

وقد عرفه مصطلح القيادة السياسية ليس بالمصطلح البسيط، فهو معقد وال يوجد له تعريف موحد، 

علماء السياسة ومفكروها وفقا لتصوراتهم حول مفهوم القيادة وعالقتها بالعملية السياسية، واعتمادا 

على بعض الجوانب التي تعكس اهتماماتهم والتي تتباين فيما بينهم، ونتيجة لذل ، يبدو من 

فسير واحد أو الصعوبة بمكان أن تتفق افراء السياسية على نقطة يمكن أن يحدد من خاللها ت

، (Yukel, 2002:6; Peele, 2005:33يوضع تصور توافقي بينها حول مفهوم القيادة السياسية )

ومن خالل استقراء بعض المصادر األجنبية التي تناولت مفهوم القيادة السياسية، يالحظ بأن هذا 

د مجاال رحبا للمفكرين المفهوم قد ارتبط بمفاهيم أخرى مثل التأثير والقوة والسلطة، األمر الذي أوج

 (. Rost, 1991: 37-59في التنافس على وضع إطار مفسر له )

ن وجد تعريف موحد للقيادة، فالن معناها العملي يمكن أن يتغير اعتمادا  Hockinوقد بين  بأنه وا 

 (. Hockin, 1977: ixعلى السياق أو المجال الذي تمارس فيه القيادة )
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صطلح القيادة السياسية، إال أن المصادر العربية لم تتناول هذا وعلى الرغم من أهمية وقدم م

المصطلح بحد ذاته وصفا وتفسيرا، بل اقتصر جل ما جادت به المصادر العربية على سرد تاري  

فكان  وأنظمتها،القيادات السياسية التي زخر بها الوطن العربي، وتناولت سيرها الذاتية وأعمالها 

وندرت المصادر التي قدمت تعريفا أو إيضاحا عن القيادة السياسية  ،بأسمائهمالذكر للقادة 

 كمصطلح سياسي. 

بمعاونة  -قدرة وفاعلية وبراعة القائد السياسي  : "يمكن تعريف مفهوم القيادة السياسية بأنها لذا،

يار في تحديد أهداف المجتمع السياسي وترتيبها تصاعديا حسب أولوياتها، واخت -النخبة السياسية 

الوسائل المالئمة لتحقيق هذه األهداف بما يتفق مع القدرات الحقيقة للمجتمع، وتقدير أبعاد المواقف 

التي تواجه المجتمع واتخاذ القرارات الالزمة لمواجهة المشكالت واألزمات التي تفرزها هذه 

) معوض،  المواقف، ويتم ذل  كله في إطار تفاعل تحكمه القيم والمبادم العليا للمجتمع"

2280:2 .) 

القيادة السياسية ليست في جوهرها ظاهرة فردية تتعلق بشخص  من خالل هذا التعريف، يظهر بأن

أن القيادة  يتضحواحد قائد يمارس السلطة السياسية في المجتمع، فمن منطلق التعريف السابق 

ة تضم باإلضافة إلي كطبقة حاكمة تتضمن عنصرين هما القائد والنخبة السياسية، والقيادة كعملي

ن كانت دراسات أخرى ذهبت إل تحديد عناصر القيادة  ىهذين العنصرين الموقف والقيم. وا 

القائد واألتباع والمواقف والمهمة  ىأشارت إل (Cecila Gibb) السياسية بشكل مغاير، فدراسة

ناصر ذكرت ثالث عالتي  Edwin (Hollander)ودراسة ، كعناصر لعملية القيادة السياسية

  (. 22: 2280)معوض،  للقيادة وهي القائد واألتباع والمواقف

ثر من خاللها أصحاب النفوذ ؤ القيادة السياسية بأنها عملية معقدة ي (Thimmaiah)وقد وصف 

والسلطة )القادة السياسيون( على أتباعهم من أبناء المجتمع المدني، والقاعدة الجماهيرية لتحقيق 



72 

 

القادة السياسيين أمر ضروري للبدء ومن ثم اإلسراع في عملية التغيير في  أهداف مجتمعية، فوجود

أي مجتمع، وقد يكون التغيير اجتماعيا أو اقتصاديا ، أو إجراء تعديل دستوري أو سياسي، وفي 

كل تل  األحوال تلعب القيادة السياسية دورا هاما في تنفيذ عملية التغيير من خالل سمات قيادتهم 

السياسية واالجتماعية المقبولة من األوساط المجتمعية، تل  السمات التي تتأتى من  ومعتقداتهم

 (. Thimmaiah, 2008: 1المعرفة الواسعة والحكمة المكتسبة من التعلم والتجربة )

ويتداخل مصطلح القيادة السياسية بشكل كبير مع بعض مفاهيم القيادة في المجاالت العليا في 

الجي  والقيادة القانونية والقيادة التنظيمية والقيادة األيديولوجية والقيادة الدينية، الدولة، مثل قيادة 

 ,Grintوبحسب رأي بعض الباحثين، تعتبر القيادة السياسية جزءا من مكونات القيادة االجتماعية )

ي (، فهم يربطون مفهوم القيادة السياسية بالقوة )أو السلطة(، فيوصف القائد السياس2005:26

 ,Wildavskyبالمعنى السلوكي بأنه الشخص الذي يمل  القدرة على تغيير مسار األحداث )

2006:48 .) 

 المطلب الثاني

 نظريات القيادة السياسية

قدم علماء االجتماع نظريات عديدة تفسر سلو  القيادة السياسية وأنماطها، من بين تل  النظريات 

اط القيادية السياسية األكثر شيوعا في العالم، هذه برزت أربعة منها استطاعت أن تحدد األنم

 النظريات هي: 

 النظرية األولى: نظرية السمات: 

تقول هذه النظرية بأن القادة يولدون وال يصنعون، ويؤكد أصحابها أن نجاح القيادة يعتمد على 

 توافر سمات وخصائص محددة في شخصية القائد، تتمثل في السمات الجسمية، والعقلية،

 (. 20: 2522واالنفعالية واالجتماعية )الشمري، 
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تميز بها يتجدر اإلشارة إلى أن نظرية السمات قد افترضت في بادم األمر بأن القيادة سمة موحدة 

ة بشكل عام، بصرف النظر عن طبيعة شخصياتهم أو مواقفهم أو ثقافاتهم، وقد بينت النظرية دالقا

 أن السمات التي تميز القائد هي: 

  والحيوية.السمات الجسمية: كالطول والوزن  .2

 السمات العقلية: كالمعرفة والسعة األفق وحسن التصرف. . 2

 السمات االنفعالية: كالثبات على المبدأ وضبط النفس والنضج والحكمة. . 2

ة السمات االجتماعية: كالتعاون والقدرة على التعامل والمشاركة والقدرة على خلق الروح المعنوي. 4

 (. 72-72: 2556)عليمات،  العالية في الجماعة

واألمانة،  العمل،فضال عن وجود سمات عامة أخرى، مثل الحفاظ على الوقت واحترامه، ومعرفة 

 (. 26: 2522وحسن السمعة )الشمري، 

ود وجهة نظر أصحاب نظرية السمات إلى الفلسفة الغربية القديمة التي قالت بأن الفرد يمكن أن عت

فالقائد يصبح قائدا بما يمتلكه من قدرة، باإلضافة  والمثابرة،لى مراده إن توفرت لديه القدرة يصل إ

 خصائص الشخصية المرتبطة بالقيادة.إلى ال

على أن نظرية السمات قد واجهت الكثير من االنتقادات من قبل الباحثين والدارسين، يبرز من 

 أهمها: 

لنظرية لدى أشخاص غير قياديين، فالذكاء وجود الكثير من السمات التي حددتها ا .2

والخصائص الجسمية والحماسة والطموح وحسن السلو  والسمعة ليست خصائص حكرا على 

 (. 222: 2552القادة فقط )كنعان، 

 صعوبة تحديد معيار دقيق صادق لقياس سمات القائد.  .2

 ينجح في قيادته.  قد يفقد القائد سمة او أكثر من تل  السمات، وعلى الرغم من ذل  فالنه .2
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أغفلت النظرية الطبيعة الموقفية، أي أثر عوامل الموقف في القيادة، ودور الظروف  .4

 (. 22: 2525االجتماعية والسياسية التي تسهم في صناعة القائد )أبو عيدة، 

 

 (:النظرية الثانية: النظرية الموقفية )الظرفية

 دفع هذا المفكرين والباحثين إلى االهتمام نتيجة لما واجهته نظرية السمات من انتقادات، فقد

 نهجا نظريات تتبنى ظهور إلى ذل  المالئم، مما أدى القيادي النمط تحديد في الموقف بمتغيرات

 تؤثر من خالل الكشف عن العوامل التي القائد األفضل بتحديد الموقف عوامل أهمية يدعم جديدا

 متطلبات على ركزت التي المتعددة ريات الموقفيةالنظ خالل من موقف كل في القيادة فاعلية على

التنظيمية  والثقافة والسياسات التابعين وتوقعات وخصائص وسلو  الزمالء وتوقعات والسلو  المهمة

(Stoner et al., 2004: 480 .) 

المواقف  لكل مالئم نمط ال يوجد أنه أساس على الموقفية بنيت النظريات ومن هذا المنطلق

 بروز أن احتمال النظريات هذه ترى إذ الحالي، الموقف على يعتمد المناسب النمط إن بل والظروف

 (.262: 2552موقف كامل )برنوطي،  محصلة هو كقائد جماعة في معين شخص

 القيـادة فاعليـة الـذي يـرى أن ومن بين أهم النظريات الموقفية والتي تعـد أكثـر انتشـارا نظريـة فيـدلر

 القائد سلو  في تؤثر التي وعوامل الموقف القيادية السمات بين المواءمة على القائد قدرة على تتوقف

 : عوامل موقفية هي ثالثة وقد حدد فيدلر المناسب، القيادي النمط أو

 الجماعة.  بأعضاء القائد عالقة 28

                                                 
  ذ فــي االعتبــار تفاعــل بعـــض أول نظريــة موقفيــة فــي القيــادة بحيــث تعتبــر أول محاولــة جــادة لتطــوير إطــار نظــري يأخــتنســب إلــى فيــدلر

وقــد أســـهم فيــدلر فـــي تحليــل مفهــوم الموقـــف اإلداري مــن خـــالل تحليلــه وتقييمــه لمجموعـــة واســعة مـــن ، متغيــرات الموقــف وخصـــائص القائــد
 وقـد 1591حتـى عـام 1591الدراسات التي تناولت موضوع القيادة اإلدارية ومن خـالل دراسـاته و أبحاثـه التـي أجراهـا و امتـدت مـن عـام 

تركـزت كــل الجهـود التــي قـام بهــا حـول معرفــة السـمات التــي تحـدد مــدى الصـالحية للقيــادة ومـدى تغيــر هـذه الســمات واختالفهـا تبعــا لتغيــر و 
 (.  111: 2112)الغزالي،  اختالف الموقف
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 أداؤها.  المطلوب المهمة هيكلة درجة 28

 .الوظيفي المركز قوة 28

السلو  الموجه نحو المهمـات،  هما قياديين نمطيين خالل من نيكو  القيادي السلو  قياس أن كما بين

 والسلو  الموجه نحو العالقات. 

 علـى الثـاني فيركـز القيـادي الـنمط أمـا األداء، ونتـائج األعمـال إنجـاز علـى األول القيـادي الـنمط ويركز

  (.20: 2522، )الغزالي الجماعة أفراد بين الجيدة الداخلية العالقات على المحافظة

 بـين أفـراد الجيـدة الداخليـة العالقـات علـى القائـد تركيـز يعنـي المقيـاس درجـة ارتفـاع أن فيـدلر وبـين

فيـدلر  مهمته، وهي حالة معقدة كما وصفها أداء في القائد نجاح يعني درجته انخفاض أما الجماعة،

 ,Tomeyيح )صح والعكس المعرفي التعقيد حالة زيادة يعني المقياس ارتفاع حيث إن في نموذجه،

2009: 184.) 

وفـــي ســـياق الدراســـة الحاليـــة، فـــالن الباحـــث يـــرى بـــأن هنـــا  نظريـــة أخـــرى هـــي األكثـــر قربـــا لتفســـير 

موضـــوع أثـــر القيـــادات السياســـية علـــى التنميـــة وهـــي مـــن النظريـــات الموقفيـــة وأطلـــق عليهـــا نظريـــة 

 بعمليـة المشـاركة مـدى مـع القيـادي السـلو  ربـط أسـاس علـى مشاركة القائد، حيث بنيت هذه النظرية

 اتباعهـا الواجـب واإلجـراءات القواعـد من مجموعة القرار السياسي ، كما قدمت مقترحا يتضمن اتخاذ

 أن النظرية وأوضحت المختلفة، المواقف مع يتالءم بما القرار اتخاذ في وطبيعة المشاركة مدى لتحديد

التـابعين  اسـتعداد لقائـد والتـابعين ومـدىفاعليـة القـرار تعتمـد علـى المعلومـات المتـوفرة عـن الموقـف ل

مكانيـة المتبـع القيـادة أسـلوب لقبـول  عمليـة اتخـاذ فـي بالمشـاركة لهـم السـماح تـم إذا التـابعين تعـاون وا 

ودرجـة تعقيـد المشـكلة التـي يـراد  المطروحـة البـدائل حـول التـابعين آراء بـين االختالفـات ومـدى القـرار

 (. Stoner et al., 2004: 486البحث لها عن حل )
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 النظرية الثالثة: نظرية القيادة التحويلية: 

تمثــل هــذه النظريــة الــنمط القيــادي الســائد بشــكل كبيــر فــي المجتمعــات الديمقراطيــة، وقــد ظهــرت إلــى 

 بـالتحفيز، القيـادة على تقوم( ، وهي 8791) Burnsحيز الفكر اإلداري والسياسي على يد المفكر 

 القـيم سـيادة وتنشـط المعنويـة الـروح ترفـع ألتبـاعهم اعتياديـة غير محفزات يوفرون التحويليون فالقادة

بداعيـة جديـدة معالجـات إيجـاد تفكيـرهم نحـو وتثيـر  أعمـالهم، تنفيـذ أثنـاء تـواجههم التـي للمشـكالت وا 

 مرؤوسـيه تحفيـز يسـتطيع والقائـد لقائـدهم، واالحتـرام واإلعجـاب والـوالء بالثقـة ويشـعر المرؤوسـون

أهداف  باعتبار أن ومكانته عملهم قيمة تجاه وكذل  واألساسية، المهمة األمور تجاه باههمانت بتنشيط

 (. Burns, 1978: 36، 20: 2522)الغزالي،   ألهدافهم مكملة الدولة أو المؤسسة

 النظرية الرابعة: نظرية السالالت القيادية:

يتبعــون نوعــا أو نمطــا مــن األنــواع يمكــن تفســير أبعــاد هــذه النظريــة فــي أن القــادة السياســيين الــذين 

الســابقة الــذكر فــي النظريــات الثالثــة الســابقة، يميلــون بشــكل أو بــآخر إلــى توريــث القيــادة ومناصــبها 

كثيــرا فــي  يمكــن مالحظتــهألبنــائهم مــن بعــدهم، فتظهــر ســاللة مــن القــادة مــن نفــس العائلــة، وهــذا مــا 

والمجتمعـات الخليجيـة بشـكل خـاص، واألمـر  المجتمعات التقليدية كالمجتمعـات العربيـة بشـكل عـام،

ال يكـــون مقتصـــرا فقـــط علـــى أبنـــاء القـــادة، بـــل يمكـــن أن يشـــمل أبنـــاء عمـــومهم ممـــا يجعـــل القيـــادة 

ــة قــد تمتــد إلــى قــرون  السياســية محصــورة فــي دائــرة ســاللة واحــدة ال تخــرج عنهــا لفتــرات حكــم طويل

 (. Thimmaiah, 2008: 7عديدة )

أن مفهـوم القيـادة ومـا طرحـه الفكـر السياسـي حولهـا يعكـس عناصـر رئيسـة الباحـث بـ رىمما تقدم، يـ

من الضرورة بمكان توافرها لتلبي القيادة السياسية الطموحات والتطلعـات الخاصـة بالشـعوب فـي أيـة 

دولة تسعى للنهضـة والتنميـة، فتـؤمن القيـادات السياسـية فيهـا بضـرورة تحقيـق االسـتقرار االجتمـاعي 

ياســي لتســتطيع المحافظــة علــى موقعهــا وتكســب والء وانتمــاء شــعوبها، ممــا يــوفر واالقتصــادي والس
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الفرص الداخلية للمضي قدما في مشروعات النهضة والتنمية ، بعيدا عن الصـراعات الداخليـة التـي 

 قد تنشأ نتيجة عدم تقبل الشعب للقيادات والنظام السياسي في الدولة. 

 

 المبحث الثاني

 سية في دولة الكويتطبيعة القيادة السيا

بطبيعـة خاصـة بهـا انفـردت بهـا عـن  التـاري  مـر علـى وحكامـه الكـويتي الشعب بين العالقة لقد تميزت

مثيالتها سواء في المنطقة الخليجية أو العربية المحيطة، فهي عالقة مشاركة وتفاعل مسـتمر مبنيـة 

بحكامــه فــي دولــة الكويــت قــد علــى أســس مــن الديمقراطيــة ، هــذه الطبيعــة المتميــزة لعالقــة الشــعب 

خرائطهم، وخير ما يمكن االستشهاد  في الذين دونوا هذه العالقة الجغرافيين استرعت انتباه العديد من

 2828للجزيـرة العربيـة عـام  ريتـربه في هذه المجال تل  الخريطة التي رسمها العالم األلماني كارل 

 الديمقراطيـة العالقـة طبيعـة تعـزز ة تاريخيـةم، حيـث ذكـر عليهـا اسـم "جمهوريـة الكويـت"  فـي إشـار 

 . أ(-2، ملحق رقم 2)انظر الخريطة رقم  (42: 2524وحكامهم )الصباغة،  الكويتيين بين الخاصة

 ومنـذ نشـأة دولـة الكويـت، سـار نظـام الحكـم فيهـا علـى أسـاس مبـدأ الشـورى الـذي نظـم بـدوره عالقـة

 يتعلـق مـا كـل فـي ومسـاءلته ومبايعتـه ار الحـاكماختيـ حـق للمـواطنين ، بمـا يضـمن والمحكـوم الحـاكم

دارة بشـئون الحكـم فـي  تشـريعي مجلـس خـالل تأسـيس أول مـن الـبالد، وقـد تـرجم هـذا االتجـاه عمليـا وا 

 يقوم ديمقراطي مجتمع لبناء الحقيقية االنطالق شكل هذا المجلس نقطة ، م 2228 عام دولة الكويت

التشريعية،  والرقابة السياسية المشاركة آليات توفير وضمان في الحكم والمشاركة السلطات تقسيم على

بنـاء  علـى بالعمـل الـديمقراطي الـنهج هـذا ترسـي  لتزيـد الـبالد دسـتور ثـم يعقـب هـذه الخطـوة إقـرار

م فـي عهـد الشـي  المراحـل 2262ديمقراطية دستورية بعد حصول دولة الكويـت علـى اسـتقاللها عـام 

 . ب(-2، ملحق رقم 2انظر الخريطة رقم ) صباحالمغفور له عبد اهلل السالم ال
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خلــط بــين النظــام ت افــي دولــة الكويــت بأنهــ القيــادة السياســيةويصــف أحــد الكتــاب المعاصــرين طبيعــة 

 (.  42: 2524النظام الفرنسي )الصباغة،  اشبه في تكوينهتبذل   يالبرلماني والنظام الرئاسي، فه

 في دولة الكويت من خالل المطلبين التاليين: ياسيةالقيادة السيتناول المبحث الثاني طبيعة 

 النخب السياسية ودورها في عملية التنمية. المطلب األول: 

 في دولة الكويت. في النظام السياسي  القيادة السياسية المطلب الثاني: طبيعة

 األولالمطلب 

 النخب السياسية ودورها في عملية التنمية 

األسباب التي أدت إلـى وجـود نخـب سياسـية فـي أي دولـة، حيـث يمكـن بداية تجدر اإلشارة إلى أهم 

 إيجاز هذه األسباب بما يلي:

ال يمكــن لشـــخص واحـــد أن يحكـــم أو يقــود مجتمعـــا"، مهمـــا بلغـــت إمكانــات هـــذا الشـــخص ألنـــه  .2

سيبقى عاجزا عن السيطرة داخل مجتمعه دون وجود من يدعمه مـن خـالل فـرض احتـرام أوامـره 

 وتنفيذها. 

تطيع الجماهير في أي دولة أن تحكـم نفسـها بنفسـها فهـي تبقـى عـاجزة عـن ذلـ ، وتحتـاج ال تس .2

ويكــون بــذل  وجــود النخبــة مظهــرا تشــتر  فيــه  والنفــوذ،إلــى طبقــة تتمتــع بصــفات الســلطة والقــوة 

 (. 227: 2285معظم المجتمعات والنظم السياسية حول العالم )ميشيل دنكن، 

بيا أم إيجابيــا، فـي تحقيـق أهـداف الجمــاهير، فـالن الجمـاهير لــيس ومهمـا كـان تـأثير هــذه النخـب، سـل

أمامها سوى الخضوع لهذه النخب األكثر فاعلية وقدرة على إدارة وصـياغة التفـاعالت الحاصـلة فـي 

إطار المجتمع والدولة في مختلف المجاالت، سواء كانت اقتصادية أم سياسـية أم اجتماعيـة وغيرهـا 

 (. 225: 2556)ليلة، 
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( ، التـــي 224: 2222هـــوم النخبـــة السياســـية، ينظـــر إليـــه عـــادة بداللـــة الفئـــة الحاكمـــة )خضـــر، ومف

يــرتبط وجودهــا فــي تحليــل آليــة عمــل النظــام السياســي مــن خــالل فهــم عالقــة الســلطة بــالمجتمع أو 

 (. 224: 2228عالقة القوة بين الحاكم والمحكومين )أبرا ، 

هـــوم النخبـــة السياســـية، إال أن مجمـــل آراء المفكـــرين وعلـــى الـــرغم مـــن عـــدم وجـــود تعريـــف موحـــد لمف

والباحثين الذين عكفوا على دراسة هذا المفهوم يبين بأنـه يقصـد بـه: المجموعـة الحاكمـة التـي تتمتـع 

بداعيــة علــى تســيير الشــؤون السياســية أكثــر مــن غيرهــا مــن أفــراد المجتمــع وتأخــذ  بالمكانــات فكريــة وا 

ي قامــــت علــــى أساســــها انطالقــــا مــــن الحالــــة االقتصــــادية أو أشــــكاال متعــــددة حســــب التفســــيرات التــــ

االجتماعية أو التنظيمية أو التمثيلية لهذه المجموعة، كما تخضع هذه النخبة لقانون التغيير والتبدل 

وفقا لمقتضيات التطور الذي تمر به الدولة على أساس دورة انتقاليـة يـتم مـن خاللهـا اسـتبدال نخـب 

حـالل أخــرى وفقــا فليــة يكـون الهــدف منهــا تحقيــق التـوازن االجتمــاعي بمفهومــه الشــامل والمحتــوي  وا 

-428: 2225للواقــــع السياســــي االقتصــــادي واالجتمــــاعي والتنظيمــــي وغيرهــــا للمجتمــــع )األســــود، 

405 .) 

وبعبارة أخرى، فالن النخبة السياسية هي النخبة القائدة والمخططة لحركة المجتمع ومؤسسته الرئيسة 

 (. 402: 2550هياكلها ومسمياتها الفرعية )بو دبوز، )الدولة( بكل 

دارة الســلو   أمــا وظــائف النخبــة السياســية، فالنهــا تتحــدد مــن خــالل القيــام بأعبــاء التخطــيط والقيــادة وا 

اإلنســــاني علــــى مســــتوى الدولــــة، وهــــو أمــــر بــــال  الخطــــورة واألهميــــة نظــــرا لكونــــه يتعلــــق بالماضــــي 

 لتعامل مع الحاضر والعمل للمستقبل.واستيعاب تجاربه واالستفادة منها ل

وعليــه، تختلــف الوظــائف المناطــة بالنخبــة السياســية عــن بــاقي النخــب األخــرى فــي تكــوين المجتمــع، 

ـــــى إدرا  النخبـــــة لألهـــــداف والمشـــــكالت التـــــي تخـــــص الدولـــــة  وهـــــذه الوظـــــائف تقـــــوم باألســـــاس عل

أنشـــطة المؤسســـات والهياكـــل  ومجتمعهـــا، وتقـــوم النخبـــة السياســـية بوظيفـــة التنســـيق والمواءمـــة بـــين
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المختلفـــة داخـــل المجتمـــع فـــي إطـــار الدولـــة، وحتـــى خـــارج هـــذا اإلطـــار فـــي بعـــض األحيـــان، بهـــدف 

الوصـول إلـى صـياغة مشـتركة مناسـبة موحـدة للعمـل فـي إطـار المجتمـع ومواجهـة مشـكالته وأزماتـه 

 .  (Bjola, 2000: 14المختلفة )

حــاور عمليــة التنميــة الشــاملة التــي تمثــل مســعى ومطمــح وتعــد النخبــة السياســية محــورا أساســيا مــن م

الجمــاهير فــي المجتمــع وهياكــل المؤسســات فــي الدولــة، ويظهــر ذلــ  بشــكل واضــح فــي مجتمعــات 

ــــدول  ــــب  الناميــــة،ال ــــاة واختصــــارا ألهــــدافها خصوصــــا فــــي الجان ــــة فيهــــا محــــور الحي إذ تمثــــل التنمي

 االقتصادي والسياسي. 

ل النخبة السياسية في أداء مهامها أو دورها التنموي في مجتمع ما ويرى المجمعي بأن نجاح أو فش

إنما يعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العوامل، يبرز مـن أهمهـا النضـج السياسـي لهـذه النخبـة 

دراكهـــا ألهميـــة دورهـــا فـــي تحقيـــق التنميـــة مـــن خـــالل توحيـــد الـــرؤى والتوجهـــات داخـــل  وتماســـكها وا 

مكاناتها واستغالل هـذه المجتمع باتجاه تبني موقف م وحد، وهذا الدور يعتمد على قوة الدولة ذاتها وا 

اإلمكانات لتحقيق التنميـة مثـل التماسـ  القـومي والوحـدة الوطنيـة، كـل ذلـ  يتطلـب بالضـرورة وجـود 

عامل المرونة التي يجب أن تبديها النخب السياسية في االنفتاح والتعامل مع أنماط النخب األخرى 

ثــل النخــب االقتصــادية والثقافيــة والعســكرية، وأن تســتوعبها وتوحــد الفعــل باتجــاه إحــداث فــي الدولــة م

التغييــر التنمــوي المطلــوب، كمــا يعتمــد الــدور التنمــوي للنخــب السياســية علــى عوامــل أخــرى داخليــة 

ـــــــى العكـــــــس  ـــــــد تســـــــهم أو عل ـــــــة ق ـــــــة وأمني ـــــــة اقتصـــــــادية واجتماعي ـــــــدور وخارجي ـــــــق هـــــــذا ال ـــــــد تعي ق

 (. 202: 2525)المجمعي،

كمـــا يتمثـــل دور النخبـــة السياســـية فـــي عمليـــة التنميـــة فـــي مســـاهمتها فـــي التخطـــيط ورســـم األهـــداف 

العامــة، علــى اعتبارهــا المؤسســة األكثــر علمــا ودرايــة وخبــرة فــي إدارة شــئون الــبالد، بمــا تمتلكــه مــن 

المــؤثرة  إمكانـات ذاتيـة ال تتــوفر فـي غيرهــا مـن طبقــات المجتمـع، فهـي تشــمل أكفـأ الطاقــات البشـرية
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فــي مجــال عملهــا، ممــا يجعلهــا معنيــة بشــكل رئــيس فــي رســم األهــداف والسياســات العامــة والتنمويــة 

للمجتمع، وهذا ما يظهر جليا في المراحل الكبرى لعملية التنمية الشاملة للدولة، وعليه، تتحدد أدوار 

نفيــذ والرقابــة، وتــذليل كــل النخبــة السياســية فــي عمليــة التنميــة فــي التعبئــة الجماهيريــة والتخطــيط والت

 (. 2558:02رة التنمية )زايد والزبير،العقبات ومعالجة المشكالت التي قد تقف حجر عثرة أمام مسي

 

 الثانيالمطلب 

 في دولة الكويتفي النظام السياسي  القيادة السياسية طبيعة

هـذه  الصـباح،هـد آل لقد عرفت دولة الكويـت البدايـة الحقيقيـة لوجـود نظـام سياسـي فيهـا مـع بدايـة ع

القيــادة التــي منحــت دولــة الكويــت أرضــا وشــعبا االســتقرار علــى كافــة األصــعدة، وظهــرت فــي ظلهــا 

مكونــات الوحــدة السياســـية، وقــد بنيـــت القيــادة السياســية الكويتيـــة علــى البســـاطة والتســامح السياســـي 

 (. 2522:45العتيبي،  ،06: 2552)فهمي، والمشاركة بين الحاكم والمحكوم في إدارة شؤون البالد 

قواعد  2262ولقد أرست القيادة السياسية الممثلة بآل الصباح في دولة الكويت عقب استقاللها عام 

كما عملت على تحويل المجتمع الكويتي من مجتمع قبلي بسيط إلى مجتمع دولة  المؤسسي،الحكم 

تنفيذيـة والقضـائية، كمـا كـان لها نظام سياسي متكامل، يرتكز على ثالثـة سـلطات هـي التشـريعية وال

لدولة الكويت السبق في وضع أول دستور لها قياسا بـدول منطقـة الجزيـرة العربيـة، وتأسـيس مجلـس 

 األمة الكويتي ليكون منبرا للديمقراطية في دولة الكويت. 

وبالحـــديث عـــن دســـتور دولـــة الكويـــت، فقـــد صـــاغ هـــذا الدســـتور الضـــوابط واألطـــر العامـــة لضـــمان 

الشـــعبية الواســـعة فـــي أمـــور الحكـــم والرقابـــة علـــى الســـلطة التنفيذيـــة، كمـــا ضـــمن الحريـــات المشـــاركة 

السياسية للمواطنين وحدد األدوار والمهام بما يكفل تحقيق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية 

 (. 8: 2552والقضائية )مجلس األمة الكويتي، 
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دسـتورا مكتوبـا وجامـدا، فالمكانيـة تعديلـه أو تنقيحـه م  2262ويعد دستور دولة الكويت الصادر عام 

جراءات خاصة أكثر شدة وتعقيدا من تلـ  المقـررة فـي شـأن القـوانين العاديـة، ومـن  تحكمها شروط وا 

حيث أسلوب نشأته أو طريقة وضعه، وبذل  فهو دستور تعاقدي بين الحاكم والشعب )مجلس األمة 

 (.  22: 2552الكويتي، 

ى أن الدسـتور الكــويتي قـد عمـل علـى تحقيـق التــوازن بـين النظـام البرلمـاني والنظــام تجـدر اإلشـارة إلـ

الرئاســي باألســلوب المــزدوج، فأمــا النظــام البرلمــاني، فقــد تمثــل فــي كــون رئــيس الدولــة )أميــر الــبالد( 

غير مسؤول وذاته مصونة وال تمس ألنه يتولى سلطاته من خالل وزرائـه، فضـال عـن األخـذ بنظـام 

المــرن بــين الســلطات والتــي تقــيم تعاونــا فيمــا بينهــا، أمــا أهــم مظــاهر النظــام الرئاســي التــي الفصــل 

 انعكست من الدستور الكويتي، فيمكن إيجازها بالنقاط التالية: 

لم يأخذ الدستور على نحو مطلق بقاعـدة النظـام البرلمـاني التقليـدي التـي توجـب اختيـار الـوزراء  .2

 از اختيارهم من داخل وخارج البرلمان على حد سواء. من بين أعضاء البرلمان، بل أج

 بل إلى ثقة رئيس الدولة )أمير البالد(.  األمة،ال يحتاج تشكيل أي وزارة جديدة إلى ثقة مجلس  .2

 لم ينص الدستور على إسقاط الوزارة كلها بقرار عدم ثقة يصدره مجلس األمة.  .2

فرئيس مجلس الوزراء والـوزراء مسـؤولون  (،الدتكون مسؤولية الوزارة أمام رئيس الدولة )أمير الب .4

 (. 24: 2552بالتضامن أمام األمير )مجلس األمة الكويتي، 

( مادة ومذكرة تفسيرية، قسمت تل  المواد على خمسة أبواب 282ويتكون دستور دولة الكويت من )

 أساسية هي: 

رتبــاط الكويــت باألمــة العربيــة بــين الدســتور فــي بابــه األول االبــاب األول: الدولــة ونظــام الحكــم:  -

كما أوضح بأن الشريعة اإلسالمية هي المصـدر الـرئيس للتشـريع فـي الـبالد، وأن نظـام  واإلسالمية،

اإلمارة وراثي في ذرية المغفور له الشي  مبار  الصباح في المـادة الرابعـة، فـي حـين بـين بـأن نظـام 
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سلطات جميعا فـي المـادة السادسـة مـن البـاب الحكم نظام ديمقراطي وأن السيادة فيه لألمة مصدر ال

 األول )دستور دولة الكويت(. 

ــاني: المقومــات األساســية للمجتمــع الكــويتي:  - ( مــن هــذا البــاب مــن 7حــددت المــادة )البــاب الث

الدســتور الكــويتي عــددا مــن المبــادم التــي تشــكل دعامــات المجتمــع الكــويتي، وهــي العــدل والحريــة 

(، 22، 28، 27، 26لكيــة الخاصــة واألمــوال العامــة فــي كــل مــن المــادة )والمســاواة، كمــا حفــظ الم

مؤكــــدا علــــى أن الملكيــــة ورأس المــــال والعمــــل مقومــــات أساســــية لكيــــان الدولــــة االجتمــــاعي وللثــــروة 

الوطنيـــة، مشـــيرا أيضـــا إلـــى أن الدولـــة تكفـــل تضـــامن المجتمـــع لتحمـــل األعبـــاء التـــي قـــد تـــنجم عـــن 

 ( )دستور دولة الكويت(. 20المادة ) الكوارث أو المحن كما جاء في

فصـلت مـواد هـذا البـاب مـن الدسـتور الكـويتي كـال مـن الباب الثالث: الحقوق والواجبات العامة:  -

-27بابه الثالث )المواد أرقام حقوق وواجبات المواطنين، فأما الحقوق التي كفلها الدستور في مواد 

 ( فهي: 46

 واز إسقاطها إال بحدود القانون. . الحق في اكتساب الجنسية وعدم ج2

 . عدم جواز إبعاد المواطنين عن الكويت أو منعهم من العودة إليها. 2

 . تساوي الناس أمام القانون. 2

 . كفالة الحرية الشخصية.4

عــدم جـــواز القـــبض علــى أي إنســـان أو حبســـه أو تفتيشــه أو تحديـــد إقامتـــه أو تقييــد حريتـــه فـــي  .0

 اإلقامة أو التنقل. 

جريمة وال عقوبـة إال بقـانون، وأن العقوبـة شخصـية وأن المـتهم بـريء حتـى تثبـت  )الر مبدأ إقرا .6

 إدانته في محاكمة قانونية(. 

 حرية االعتقاد وحرية الرأي والبحث العلمي والصحافة والمراسالت البريدية.  .7
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 حرمة المساكن. .8

 إلزامية التعليم ومجانيته والحق في اختيار العمل ونوعه.  .2

 كوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية.حرية ت .25

 حرية التجمع واالجتماعات العامة والمواكب. .22

 حرية مخاطبة السلطات العامة. .22

 حظر تسليم الالجئين السياسيين )دستور دولة الكويت(.  .22

 (: 42-47أما واجبات المواطنين، فهي كما وردت في مواد الباب الثالث من الدستور أرقام )

 . القانون ينظمه ،للمواطنين شرف العسكرية الخدمة وأداء ،مقدس واجب نالوط عن الدفاع .2

 .للقانون وفقا واجب العامة والتكاليف الضرائب أداء .2

)دسـتور دولـة  الكويـت سـكان جميـع علـى واجـب العامـة افداب واحتـرام العـام النظـام مراعـاة .2

 .الكويت(

ــــع: الســــلطات:  - مــــن الدســــتور الكــــويتي الســــلطات حيــــث حــــددت مــــواد البــــاب الرابــــع البــــاب الراب

 واختصاصاتها، هذه السلطات قسمت إلى: 

الذي يتولى سلطاته من خالل وزرائه، ويعين رئـيس مجلـس الـوزراء  . رئيس الدولة )أمير البالد(:0

ويعفيه من منصبه، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم، فضال عن صـالحية رئـيس الدولـة فـي 

صــالحياته مــدة غيابــه خــارج الدولــة وذلــ  بــأمر أميــري، كمــا يكــون ألميــر تعيــين نائــب عنــه يمــارس 

صدارها، وهو بذاته القائد األعلى للقوات المسلحة  البالد الحق في اقتراح القوانين والتصديق عليها وا 

وله صالحية إعالن الحرب الدفاعية والحكم العرفي فـي أحـوال الضـرورة التـي يحـددها القـانون، كمـا 

 إبرام المعاهدات بمرسوم شرط إبالغ مجلس األمة )دستور دولة الكويت(.  له الحق في
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يمثلها مجلس األمة الذي يختص بالتشريع والرقابة على التنفيذ للقـوانين، وال  . السلطة التشريعية:5

يصــدر قــانون فــي الــبالد إال إذا أقــره مجلــس األمــة وصــادق عليــه األميــر، أمــا اختصاصــات الســلطة 

سب ما جاء في الدسـتور الكـويتي، فهـي فـي الشـؤون التشـريعية التـي تشـمل مشـروعات التشريعية بح

القــــوانين والمراســــيم والمعاهــــدات، الشــــؤون السياســــية التــــي تشــــمل بــــدورها القــــرارات وتوجيــــه األســــئلة 

واالســتجوابات للــوزراء وطلبــات المناقشــة أو التحقيــق وتلقــي ومعالجــة الشــكاوى مــن المــواطنين، فــي 

صــاص الثالــث مــن اختصاصــات الســلطة التشــريعية فــي الشــئون الماليــة ، والتــي تشــمل حــين االخت

ـــة المجلـــس  قـــرار ميزاني ـــة الســـنوية وا  ـــات العامـــة وحســـاباتها الختامي مناقشـــة والمصـــادقة علـــى الميزاني

 )دستور دولة الكويت(. 

كومــة ويتـــابع ممثلـــة بمجلــس الــوزراء، الـــذي يقــوم برســم السياســـة العامــة للح . الســلطة التنفيذيــة:2

تنفيذها، وقد جرى العرف على أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو ذاتـه ولـي عهـد الـبالد، فهـو بـذل  

ال يتــولى أي وزارة وال يطــرح مجلــس األمــة موضــوع الثقــة فيــه، وبــرغم ذلــ ، فالنــه فــي حــال كــان رأي 

الرأي إلى أمير مجلس األمة أن هنا  عدم تعاون مع رئيس مجلس الوزراء ، فقد يرفع المجلس هذا 

الــبالد الــذي بــدوره يملــ  الحــق فــي أن يعفــي رئــيس مجلــس الــوزراء ويعــين وزارة جديــدة أو إن يحــل 

مجلـس األمــة، وفـي الحالــة األخيـرة ، إذا قــرر مجلـس األمــة الجديـد بــذات األغلبيـة عــدم التعـاون مــع 

وتشـكل وزارة جديـدة  رئيس مجلس الوزراء المعين اعتبر معتزال من منصبه ومن تاري  قرار المجلس

 )دستور دولة الكويت(. 

 وقد أورد الدستور اختصاصات السلطة التنفيذية، ومن أهمها:

 رسم السياسة العامة للبالد.  -

دارة البلدية.  -  تنظيم المؤسسات العامة والهيئات وا 

 إنشاء الضرائب وتحصيل األموال العامة وحفظ أمال  الدولة.  -
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وية للدولــة وتقــديم بيــان عــن الحالــة الماليــة للدولــة مــرة علــى األقــل خــالل كــل إعــداد الميزانيــة الســن -

 دورة انعقاد عادية لمجلس األمة. 

الرقابــة الماليــة مــن خــالل جهــاز )ديــوان المحاســبة( ومعاونــة الحكومــة ومجلــس األمــة فــي رقابــة  -

نفاق المصروفات في حدود الميزانية.   تحصيل إيرادات الدولة وا 

 وارد الدولة وتنظيم االحتكار وفقا للقانون. استثمار م -

 تنظيم العملة والمرتبات والتعويضات واإلعانات.  -

ـــة العامـــة أو الجزئيـــة  - عـــالن التعبئ ـــة وتنظـــيم الخدمـــة العســـكرية وا  حفـــظ األمـــن والســـالم فـــي الدول

 )دستور دولة الكويت(. 

الملــــ  وضــــمان الحقــــوق  نــــص الدســــتور علــــى أن العــــدل والنزاهــــة أســــاس. الســــلطة القضــــائية: 4

والحريات، كما كفلت مواد الدستور فـي بابـه الرابـع التقاضـي بـين النـاس ، مبينـا القـانون واإلجـراءات 

واألوضــــاع الالزمــــة لممارســــة هــــذا االســــتقالل، ويعتمــــد التشــــريع فــــي دولــــة الكويــــت علــــى الشــــريعة 

 اإلسالمية والقانون الوضعي. 

بنـي صـالحياته )قـانون تنظـيم القضـاء( ويعـين القـانون وفقـا وللقضاء مجلس أعلى ينظمه القـانون وي

للدســتور الجهــة التــي تخــتص بالفصــل فــي المنازعــات المتعلقــة بدســتور القــوانين واللــوائح، مــع بيــان 

جراءات اتباعها، ويكفل القانون حق كل من الحكومة فـي الطعـن لـدى تلـ  الجهـة فـي  صالحياتها وا 

 . ر دولة الكويت()دستو  دستورية القوانين واللوائح

بينـــت مـــواد البـــاب الخـــامس مـــن الدســـتور البـــاب الخـــامس: األحكـــام العامـــة واألحكـــام المؤقتـــة:  -

الكويتي بعـض األحكـام العامـة والمؤقتـة فـي قضـايا عديـدة، منهـا اقتـراح تنقـيح الدسـتور ، كمـا اقـرت 

، وعـدم جـواز تعطيــل عـدم جـواز إجـراء أي تعـديل علــى صـالحيات أميـر الـبالد فـي فتــرة النيابـة عنـه

 أي حكم من أحكام الدستور إال أثناء قيام األحكام العرفية )دستور دولة الكويت(. 
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ممـا تقـدم، يــرى الباحـث بــأن بنـاء الدسـتور الكــويتي كـان متكــامال شـامال لكافـة منــاحي الحيـاة العامــة 

يخـــدم مصـــالح الشـــعب  والحيـــاة السياســـية، فقـــد تكاملـــت أركانـــه التشـــريعية والتنفيذيـــة والقضـــائية، بمـــا

الكويتي ومن يسكن على أرض دولة الكويت، ومن الضرورة بمكان حين يجري إعداد خطط وبرامج 

ـــره المشـــرع الكـــويتي، وأن تكـــون التوجهـــات  ـــة أن تكـــون بنودهـــا متوافقـــة مـــع مـــا اق ـــة فـــي الدول تنموي

ا معضـلة تواجـه صـناع السياسية والتنموية ثابتة ثبات الدستور، ولعل هذه المسألة تبدو في حد ذاتهـ

القرار التنمـوي فـي دولـة الكويـت، فهنـا  الكثيـر مـن أوجـه القصـور فـي رسـم وتنفيـذ سياسـات التنميـة 

 وخططها نظرا لعدم إيفائها بما أقره الدستور من عدالة اجتماعية ومحاسبة للمسؤولين. 
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 اإلطار العملي للدراسة
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 الفصل الرابع

 إلطار العملي للدراسة ا

 هي البيانات لجمع المستخدمة األداة نأل سردية بيانات الدراسة هذه في جمعها تم التي البيانات ان

 جمعها تم التي البيانات لطبيعة ونظرا الدراسة، عينة على المفتوحة األسئلة طرح تم حيث المقابلة،

 باالعتماد البيانات تحليل يتم سوف ذل ل. اإلحصائي التحليل استخدام من يتمكن لن الباحث نالف

 .موضوعات إلى التحليل تقسيم العملية هذه وتتطلب ،النوعي التحليل استراتيجيات على

 النوعية البيانات تحليلأوال: 

 على العمليات وتشتمل. الدراسة نتائج مصداقية ضمان أجل من العمليات من سلسلة الدراسة اتبعت

 ومن الدراسة أسئلة على بناء موضوعات عدة إلى تقسيمها خالل من عهاجم تم التي البيانات تنظيم

 .الدراسة أسئلة عن اإلجابة أجل من الرموز من مجموعة الى موضوع كل تقسيم ثم

 :جمعها تم التي البيانات تنظيم. 5

 عدة إلى موضوع كل تقسيم ثم ومن موضوعات عدة إلى تقسيمها خالل من البيانات تنظيمتم 

 (:0ا يوضح الجدول رقم )كم ،رموز

 (: تقسيم بيانات الدراسة5جدول رقم )

 المقابالت أسئلة الموضوعات
 0 ،0 الكويتدولة  في والحديثة القديمة التنموية السياسات مالمح
 في وتنفيذها التنمية سياسات تخطيط في السياسية القيادات أدوار
 الكويتدولة 

3، 4، 7 

 للفترة التنموية الخطط تنفيذ في السياسية القيادات معوقات
 الكويتدولة  في 0202-0204

2، 2،00، 05، 06، 07، 02 

 وتحقيق نالسياسيي القادة بين العالقات طبيعة على المؤثرة العوامل
 الكويتدولة  في التنموية والخطط التنمية مشروعات

5، 6، 03، 04 

 00 ،02  التخطيط وخبراء السياسية القيادة بين العالقة مستقبل
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 وأسئلة الدراسة أسئلة على باالعتماد تقسيمها تم التي الموضوعات أعاله (0رقم ) الجدول يبين

 .الموضوعات لهذه المالئمة المقابالت

 يوضح ،"الكويتدولة  في والحديثة القديمة التنموية السياسات مالمح"  األول للموضوع وبالنسبة

 :الرموز بهذه المتعلقة والمعاني الموضوع اهذ في المحتواه الرموز (0) التالي الجدول

 الكويتدولة  في والحديثة القديمة التنموية السياسات مالمح(: الرموز والمعاني المحتواه في موضوع 2جدول رقم )
 

 والثاني األول للسؤال الكويتدولة  في والحديثة القديمة التنموية السياسات مالمح
 المعنى الرمز

 .مؤسسة أية في التخطيط نجاح تقييم معايير إلى النصوص تشير التخطيط نجاح تقييم معايير
 التخطيط في الكويتية السياسية القيادة دور إلى النصوص تشير  التخطيط في الكويتية السياسية القيادة دور

 .التخطيط في تقع التي األخطاء وتصحيح

  
دولة  في والحديثة القديمة مويةالتن السياسات مالمح"  موضوع أعاله (0رقم ) الجدول يوضح

 التخطيط نجاح تقييم معايير هو األول الرمز ومعانيهما، رمزين على الجدول هذا يشتمل" الكويت

 .التخطيط في الكويتية السياسية القيادة دور هو الثاني والرمز

 البيانات من قدر اكبر جمع أجل من معانيها على بناء اإلجابات تنظيم تم ،األول للرمز وبالنسبة

 جمعها تم التي البيانات د(-3ج،  -3ب، -3أ، -3ة )التالي ولاالجد وضحتو ،  بالموضوع المتعلقة

 :من أفراد عينة الدراسة لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على
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  "ما معايير تقييم نجاح التخطيط في أية مؤسسة أو مجتمع أو دولة ؟ "

كلية  –قسم اإلدارة العامة  المجمعة من أعضاء هيئة التدريس في التخطيط نجاح تقييم معاييرألول: أ(: بيانات الرمز ا-3جدول رقم )
 ( أعضاء. 2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –العلوم اإلدارية 

 معايير تقييم نجاح التخطيط
 اإلجابة الرقم

2 
 على قادرة أجهزة وجود من بد وال زمنية، ةفتر  أو بتاري  التنفيذ محددة أهداف بوجود أوال تقاس التقييم معايير
 هذه وجود ودون األهداف، بتحقيق تسمح التي والمادية البشرية الموارد توافر من بد وال األهداف، هذه تنفيذ

 .تنموية خطة أي تقييم معايير أسس تشكل العناصر فهذه تقييم، معايير تحديد الصعب من يكون العناصر

2 

 :ييل بما المعايير تتمثل
 .الخطط تستهدفها التي المشاكل تحديد في العلمية المنهجية -
  .لألهداف واقعية معالجة -
 .الخطط في الواردة لألهداف والنوعي الكمي التحديد -
 .والمادية والبشرية اإلدارية واإلمكانات القدرات توافر -

 في المحددة األهداف تحقيق في عالواق أرض على النجاح هو العام المعيار ولكن تفصيلية معايير هنا  2
 .الخطط

4 

  .للتنفيذ قابلة خطة وضع -
  .مناسب بشكل المتوافرة والمادية البشرية الموارد استخدام -
 .الموضوعة واألهداف للمشاريع وفقا التخطيط نتائج تحقيق -
 .المحدد الوقت حسب والتنفيذ الزمنية الجدولة -

 .الواقع في التأثير ملموسة تكون وأن األهداف وضوح 0

 الواقع أرض على التنموية الخطة ألهداف الفعلي التطبيق - 6
 .األهداف لتحقيق المحددة المهام وتنفيذ المسئولية تحمل على القادرة والبشرية المادية اإلمكانات وجود -

7 

 .واقعية تكون – للتنفيذ قابلة خطط وضع -
 األجهزة هذه منه تتكون بما ، الخطة في الموضوعة هدافاأل تنفيذ على قادرة جهات أو أجهزة وجود -

 في االنحراف ومعالجة األداء على رقابة او تنفيذ من سواء به تختص وما ، ومادية بشرية قدرات من والجهات
 .الخطة في الموضوعة األهداف تنفيذ مراحل من مرحلة أي

 

 

كليــة  –قســم اإلدارة العامــة  دريس فــيأ( أن آراء عينــة أعضــاء هيئــة التــ-3يتضــح مــن الجــدول رقــم )

قد تنوعت فـي تحديـد معـايير تقيـيم نجـاح التخطـيط التنـوي، ويمكـن  جامعة الكويت –العلوم اإلدارية 

الــذي يمثــل النســب المئويــة والتكــرارات إلجابــات أفــراد العينــة  (0-أ-3) حصــرها وفــق الجــدول التــالي

 ي.المذكورة حول معايير تقييم نجاح التخطيط التنمو 
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(: النسب المئوية والتكرارات لتوزيع آراء عينة أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة كلية العلوم في جامعة 5-أ-3جدول رقم )
 الكويت حول معايير تقييم نجاح التخطيط التنموي

 النسبة المئوية التكرار المعيار
 57.0 4 واقعية الخطط

 70.4 5 توافر اإلمكانات المادية والبشرية
 02.6 0 تحديد فترة التنفيذ والوفاء بها

 04.3 0 قابلية تنفيذ الخطط
 40.2 3 وضوح األهداف وتأثيرها في الواقع

 

 –قسم العلوم السياسية  المجمعة من أعضاء هيئة التدريس في التخطيط نجاح تقييم معاييرب(: بيانات الرمز األول: -3جدول رقم )
 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية 

 معايير تقييم نجاح التخطيط
 اإلجابة الرقم

 التطبيق الفعلي ألهداف الخطة التنموية على أرض الواقع. - 2
 .المتابعة الدقيقة لمراحل التنفيذ والمحاسبة -

 نسبة تحقيق األهداف الواردة في خطة العمل.  - 2

 .المنتسبين ألجهزة الدولة أو المؤسسةالرضا الوظيفي للعاملين و  -

2 
 النتائج الفعلية للخطط.  -
 توافق اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة مع متطلبات التنفيذ.  -
 الجدولة الزمنية ومدى النجاح في تنفيذ الخطة خالل الفترة المحددة. -

ل كبير على نجاح الخطة في الواقع، ونسبة كل خطة لها معايير خاصة بها، ولكن المعايير العامة تعتمد بشك 4
 تحقيق األهداف في الواقع إلى األهداف الموضوعة في الخطة.

 .أن تكون األهداف الموضوعة في الخطة مناسبة لالحتياج الفعلي سواء ألي مؤسسة أو دولة 0

هـداف واإلمكانـات المتاحـة مواكبة التطورات الحديثة للتنمية وربطها بوضـع األهـداف مـع ضـرورة أن تتفـق هـذه األ 6
 .للدولة أو المؤسسة

 مطابقة األهداف الموضوعة في الخطة لما يحتاجه الواقع الفعلي في الدولة. 7

  
 –قســم العلــوم السياســية  فــي( أن آراء عينــة أعضــاء هيئــة التــدريس ب-3يتضــح مــن الجــدول رقــم )

معـــايير تقيـــيم نجـــاح التخطــــيط  قـــد تنوعـــت فـــي تحديـــد جامعـــة الكويـــت –كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة 

الـــذي يمثـــل النســـب المئويـــة والتكـــرارات  (0-ب-3) وي، ويمكـــن حصـــرها وفـــق الجـــدول التـــاليمـــالتن

 إلجابات أفراد العينة المذكورة حول معايير تقييم نجاح التخطيط التنموي.
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كلية العلوم  –قسم العلوم السياسية  فييس (: النسب المئوية والتكرارات لتوزيع آراء عينة أعضاء هيئة التدر 5-ب-3جدول رقم )
 حول معايير تقييم نجاح التخطيط التنموي جامعة الكويت –االجتماعية 

 النسبة المئوية التكرار المعيار
 40.2 3 التطبيق الفعلي لألهداف

 04.3 0 المتابعة والرقابة والمحاسبة
 04.3 0 الرضا الوظيفي لدى العاملين

 04.3 0 لمادية والبشريةتوافر اإلمكانيات ا
 02.6 0 مالءمة األهداف لالحتياج الفعلي
 04.3 0 تحديد فترة التنفيذ والوفاء بها

مواكبة التطورات الحديثة للتنمية بما يتفق 
 04.3 0 مع اإلمكانات المتاحة للدولة

 
اء ومستشاري المعهد العربي للتخطيط في دولة خبر المجمعة من  التخطيط نجاح تقييم معايير(: بيانات الرمز األول: ج-3جدول رقم )

 خبراء( 1والبالغ عددهم ) الكويت
 معايير تقييم نجاح التخطيط

 اإلجابة الرقم

2 

 مدى المساهمة في تحقيق تنمية مستدامة بمعنى تحقيق مستوى دخل يغطي االحتياجات األساسية وهي ) التعليم، الصحة (.  -
  المشاركة في اتخاذ القرارات. -
 المحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية.  -
 تحقيق مستوى مقبول في توزيع الدخل ما بين فئات المجتمع المختلفة.  -
 .تنويع مصادر الدخل القومي -

2 
 مؤشرات اقتصادية واجتماعية تخص نمو االقتصاد وتنويع مصادره.  -
 تطوير وتوزيع الدخل بين األفراد.  -
 .ة ونسبة الفقرتحسين وضع البطال -

التخطيط أداة وليس هدف لتحقيق األهداف الموضوعة مثل الرفاه االقتصادي واالجتماعي، لذل  يقاس نجاح التخطيط بمدى  2
 .تحقيق األهداف الموضوعة على أرض الواقع

4 

 معالجة مشكلة البطالة.  -
 تحسين مستوى الدخل الفردي والقومي.  -
  تنويع مصادر الدخل القومي. -
 .االستغالل األمثل للموارد المتاحة -

 .قابلية تنفيذ األهداف المخطط لها على أرض الواقع، وضرورة أن تكون اإلمكانات المادية والبشرية كافية لتحقيق تل  األهداف 0

قـد  الخبـراء والمستشـارين فـي المعهـد العربـي للتخطـيط( أن آراء عينـة ج-3يتضح مـن الجـدول رقـم )

 يمكــن حصــرها وفــق الجــدول التــاليالتــي وي، مــمعــايير تقيــيم نجــاح التخطــيط التن عكســت جملــة مــن

الــذي يمثــل النســب المئويــة والتكــرارات إلجابــات أفــراد العينــة المــذكورة حــول معــايير تقيــيم  (0-ج-3)

 نجاح التخطيط التنموي.
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حول  الكويت ي المعهد العربي للتخطيط في دولة(: النسب المئوية والتكرارات لتوزيع آراء عينة خبراء ومستشار 5-ج-3جدول رقم )
 معايير تقييم نجاح التخطيط التنموي

 النسبة المئوية التكرار المعيار
 02 0 تحقيق تنمية مستدامة

 42 0 المحافظة على البيئة والموارد المتاحة
 22 4 تحقيق مستوى دخل مناسب للفرد

نمو االقتصاد وتنويع مصادر الدخل 
 62 3 القومي

 62 3 الرفاه االقتصادي واالجتماعي
 42 0 قابلية تنفيذ الخطط في الواقع

 

في  األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيطخبراء المجمعة من  التخطيط نجاح تقييم معايير(: بيانات الرمز األول: د-3جدول رقم )
 ( 2دولة الكويت والبالغ عددهم )
 معايير تقييم نجاح التخطيط

 جابةاإل الرقم

2 
 أن يكون التخطيط مبينا على أساس علمي.  -
 .يكون واقعيا وقابال للتنفيذ -
 يكون متسقا مع خصائص المجتمع أو الدولة.  -

  .مدى تحقيق الخطة لألهداف والسياسات التي بنيت عليها 2

 

التــي  يطالخبــراء فــي األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطــعينــة  فراء( د-3الجــدول رقــم ) يعــرض

-د-3) يمكـن حصـرها وفـق الجـدول التـاليمـوي معـايير تقيـيم نجـاح التخطـيط التن عكست جملة من

الــذي يمثــل النســب المئويــة والتكــرارات إلجابــات أفــراد العينــة المــذكورة حــول معــايير تقيــيم نجــاح  (0

 التخطيط التنموي.

حول  الكويت خبراء ومستشاري المعهد العربي للتخطيط في دولة(: النسب المئوية والتكرارات لتوزيع آراء عينة 5-د-3جدول رقم )
 معايير تقييم نجاح التخطيط التنموي

 النسبة المئوية التكرار المعيار
 52 0 التخطيط المبني على أسس علمية
 52 0 قابلية تنفيذ الخطط في الواقع

 52 0 تحقيق الخطط لألهداف والسياسات
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 على بناء اإلجابات تنظيم تم ،"التخطيط  في الكويتية السياسية القيادة دور الثاني " للرمز وبالنسبة

أ، -4ة )التالي ولاالجد وضحتو  بالموضوع المتعلقة البيانات من قدر اكبر جمع أجل من معانيها

من أفراد عينة الدراسة لإلجابة عن السؤال الثاني  جمعها تم التي البيانات د(-4ج،  -4ب، -4

 :الذي ينص على

  "؟هل قامت القيادة السياسية الكويتية بدورها الفاعل في عملية التخطيط "

قسم اإلدارة  المجمعة من أعضاء هيئة التدريس في التخطيط في الكويتية السياسية القيادة دور: الثانيأ(: بيانات الرمز -4جدول رقم )
 عضاء. ( أ2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم اإلدارية  –العامة 

 دور القيادة السياسية الكويتية في التخطيط
 اإلجابة الرقم
 .ال يوجد وضوح في عمل أو دور القيادة السياسية الكويتية في ذل  2
 ال يوجد وضوح في عمل القيادة السياسية في عملية التخطيط. 2
 ال. 2

مجلس الوزراء ولكن ينقص ذل   أعطت توجيهات وحثت على ذل ، من خالل اجتماعات عديدة وتوجيهات من 4
 .المحاسبة الفعلية وتقييم نتائج التخطيط بشكل علمي صحيح

 .ال 0
 ال. 6
 هنا  توجه ولكن ينقصه المتابعة من أجل تنفيذ التوصيات . 7

 

 –قسـم اإلدارة العامـة  آراء عينة أعضـاء هيئـة التـدريس فـيمعظم أ( أن -4يتضح من الجدول رقم )

عكست نتائج سلبية مـن دور القيـادة السياسـية الكويتيـة فـي قد  جامعة الكويت –دارية كلية العلوم اإل

يمثــل النســب المئويــة والتكــرارات إلجابــات أفــراد العينــة  (0-أ-4) الجــدول التــاليو ، عمليــة التخطــيط

 .دور القيادة السياسية الكويتية في عملية التخطيطالمذكورة حول 

ية والتكرارات لتوزيع آراء عينة أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة كلية العلوم في جامعة (: النسب المئو 5-أ-4جدول رقم )
 الكويت حول دور القيادة السياسية الكويتية في عملية التخطيط

 النسبة المئوية التكرار المعيار
نعم قامت بدور بالتوجيه ولكن ينقص 

 02.6 0 متابعة التنفيذ

 70.4 5 ال
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قسم  المجمعة من أعضاء هيئة التدريس في التخطيط في الكويتية السياسية القيادة دور: الثانيبيانات الرمز ب(: -4قم )جدول ر 
 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –العلوم السياسية 

 التخطيط في الكويتية السياسية القيادة دور
 اإلجابة الرقم
 ال أعلم 2
 ال 2
 ال أعلم 2
 ال 4
 ال 0
 ال 6
 ال أعلم 7

  
 –قسـم العلـوم السياسـية  فـيآراء عينة أعضاء هيئـة التـدريس  سلبية( ب-4يتضح من الجدول رقم )

يمثـــــل النســــب المئويـــــة  (0-ب-4) الجــــدول التــــاليو  ،جامعــــة الكويـــــت –كليــــة العلــــوم االجتماعيـــــة 

 .دور القيادة السياسية الكويتية في عملية التخطيطحول والتكرارات إلجابات أفراد العينة المذكورة 

كلية العلوم  –قسم العلوم السياسية  في(: النسب المئوية والتكرارات لتوزيع آراء عينة أعضاء هيئة التدريس 5-ب-4جدول رقم )
 حول دور القيادة السياسية الكويتية في عملية التخطيط جامعة الكويت –االجتماعية 

 النسبة المئوية كرارالت اإلجابة
 57.04 4 ال 

 40.26 3 ال اعلم
 

خبراء ومستشاري المعهد المجمعة من  دور القيادة السياسية الكويتية في عملية التخطيط: الثاني(: بيانات الرمز ج-4جدول رقم )
 خبراء( 1والبالغ عددهم ) العربي للتخطيط في دولة الكويت

 عملية التخطيطدور القيادة السياسية الكويتية في 
 اإلجابة الرقم
 ال 2
 ال 2
 ال 2
 ال 4
 ال 0

 

 الخبـراء والمستشـارين فـي المعهـد العربـي للتخطـيط أن إجابـات عينـة( ج-4يتضح من الجدول رقـم )

 .%022جاءت نافية باإلجماع لدور القيادة السياسية الكويتية في عملية التخطيط، بنسبة قد 
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األمانة العامة للمجلس خبراء المجمعة من  دور القيادة السياسية الكويتية في عملية التخطيط: الثانيرمز (: بيانات الد-4جدول رقم )
 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) األعلى للتخطيط

 دور القيادة السياسية الكويتية في عملية التخطيط
 اإلجابة الرقم
 نعم بشكل نسبي 2
 نعم إلى حد ما 2

 

التــي  الخبــراء فــي األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطــيطعينــة  فراء( د-4رقــم )الجــدول  يعــرض

 .%022عكست قيام القيادة السياسية الكويتية بدور نسبي في عملية التخطيط، بنسبة 

 في وتنفيذها التنمية سياسات تخطيط في السياسية القيادات أدوار" الثاني بالموضوع يتعلق وفيما

 بهذه المتعلقة والمعاني الموضوع هذا في المحتواه الرموز التالي الجدول ضحيو  ،" الكويتدولة 

 .الرموز

 
دولة  في وتنفيذها التنمية سياسات تخطيط في السياسية القيادات أدوار(: الرموز والمعاني المحتواه للموضوع الثاني: 1جدول رقم )

 الكويت
 والسابع والرابع الثالث للسؤال الكويت في تنفيذهاو  التنمية سياسات تخطيط في السياسية القيادات أدوار

 المعنى الرمز
 بالتخطيط تعنى إدارة أو عامة أمانه وجود أثر إلى النص يشير  إدارة أو عامة أمانه وجود

   . الخطط نجاح من التأكد على
 التنمية بموضوع المتعلقة البحثية النتاجات إلى النص يشير  البحثية النتاجات

 بهذه االستعانة ومدى الكويت دولة في التنموي التخطيط وسياسات
 .النتاجات

 في للتخطيط األعلى للمجلس العامة األمانة دور إلى النص يشير  للتخطيط األعلى للمجلس العامةة األمان دور
 الدولة في المؤسسات مختلف في األداء ومتابعة الخطط اقتراح
 .والخلل صورالق حدوث حال في والتدخل األداء وتقييم

 
 وتنفيذها التنمية سياسات تخطيط في السياسية القيادات أدوار"  موضوع (5رقم ) الجدول يوضح

 ةأمان وجود هو األول الرمز ومعانيهما، رموز ثالثة على الجدول هذا يشتمل"  الكويتدولة  في

 للمجلس العامة ةاناألم دور الثالث والرمز البحثية، النتاجات هو الثاني والرمز إدارة أو عامة

 .للتخطيط األعلى
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 أجل من معانيها على بناء اإلجابات تنظيم تم ،( إدارة أو عامة ةأمان وجود) األول للرمز وبالنسبة

ج،  -6ب، -6أ، -6ة )التالي ولاالجد وضحتو ، بالموضوع المتعلقة البيانات من قدر اكبر جمع

 :سة لإلجابة عن السؤال الثالث الذي ينص علىمن أفراد عينة الدرا جمعها تم التي البيانات د(-6

  "؟ للتأكد من نجاح التخطيط ياوجود أمانة عامة أو إدارة تعنى بالتخطيط كافيعد هل   "

قسم  من أعضاء هيئة التدريس في المجمعة إدارة أو عامة ةأمان وجود: من الموضوع الثاني أ(: بيانات الرمز األول-1جدول رقم )
 ( أعضاء.2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم اإلدارية  –اإلدارة العامة 

 إدارة أو عامة ةأمان وجود
 اإلجابة الرقم
 ال 2

ولكن يجب وجود جهاز رقابة على التنفيذ  ينعم، وجودها أساس 2
 .يشار  األمانة في المتابعة والمحاسبة

 ال 2
 ال 4
 ال 0
 ال 6
 متابعة التنفيذ.ال، ويجب وجود جهاز رقابي ل 7

كليــة العلــوم  –قســم اإلدارة العامــة  أ( آراء عينــة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي-6الجــدول رقــم ) يوضــح

حيث بينت إجابات ، حول مدى كفاية وجود أمانة عامة أو إدارة للتخطيط جامعة الكويت –اإلدارية 

تل  اإلجابات باإلجماع )ال( افراد العينة أن وجود أمانة عامة أو إدارة للتخطيط غير كاف، وجاءت 

 .%022بنسبة 

قسم  المجمعة من أعضاء هيئة التدريس في إدارة أو عامة ةأمان وجود: من الموضوع الثاني بيانات الرمز األولب(: -1جدول رقم )
 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –العلوم السياسية 

 ارةوجود أمانة عامة أو إد
 اإلجابة الرقم
 ال 2
 ال 2
 ال 2
 ال 4
 ال 0
 ال 6
 ال 7
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قسم العلـوم السياسـية  فيآراء عينة أعضاء هيئة التدريس جميع ( أن ب-6يتضح من الجدول رقم )

جاءت سلبية بالنسبة لمـدى كفايـة وجـود أمانـة عامـة أو  جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –

 .%022لت تل  اإلجابات ب"ال" لجميع افراد العينة، بنسبة تمث، إدارة للتخطيط

 
خبراء ومستشاري المعهد العربي المجمعة من  إدارة أو عامة ةأمان وجود: من الموضوع الثاني بيانات الرمز األول(: ج-1جدول رقم )

 خبراء( 1والبالغ عددهم ) للتخطيط في دولة الكويت
 وجود أمانة عامة أو إدارة 

 جابةاإل الرقم
 ال 2
 ال 2
 وجودها إيجابي 2
 ال 4
 وجودها إيجابي 0

 

قـد  الخبـراء والمستشـارين فـي المعهـد العربـي للتخطـيط( أن آراء عينـة ج-6يتضح مـن الجـدول رقـم )

 %42مقابـل  %62جاءت أغلبها نافية لمدى كفاية وجود أمانة عامة أو إدارة للتخطيط )ال( بنسـبة 

 باليجابية وجود األمانة العامة للتخطيط.من اإلجابات التي أفادت 

األمانة العامة للمجلس خبراء المجمعة من  إدارة أو عامة ةأمان وجود: من الموضوع الثاني بيانات الرمز األول(: د-1جدول رقم )
 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) األعلى للتخطيط

 وجود أمانة عامة أو إدارة للتخطيط
 اإلجابة الرقم
 ال 2
 ال 2

 

تجــاه  الخبــراء فــي األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطــيطعينــة يبــين ان آراء ( د-6الجــدول رقــم )

 . %022مدى كفاية وجود أمانة عامة أو إدارة للتخطيط كانت بالجواب "ال" بنسبة 
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 اكبر جمع أجل من معانيها على بناء االجابات تنظيم تم ،)النتاجات البحثية( الثاني للرمز وبالنسبة

 البيانات د(-7ج، -7ب، -7أ، -7ة )التالي ولاالجد وضحتو  بالموضوع المتعلقة البيانات من قدر

 :من أفراد عينة الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال الرابع الذي ينص على جمعها تم التي

ة في دول يإن كانت هناي نتاجات بحثية حول موضوع التنمية وسياسات التخطيط التنمو  "

 "الكويت، فهل تم االستعانة بما جاء بها من حقائق وتوصيات؟ إن كان الجواب ال فلماذا؟

 
المجمعة من أفراد عينة أعضاء هيئة التدريس في قسم  (: بيانات الرمز الثاني في الموضوع الثاني: النتاجات البحثيةأ-2جدول رقم )

 ( أعضاء. 2والبالغ عددهم )كلية العلوم اإلدارية، جامعة الكويت  –اإلدارة العامة 
 النتاجات البحثية

 اإلجابة الرقم
 لم تؤخذ نتائج البحوث والدراسات بعين االعتبار 2
 ال أعلم 2
 أعلم ال 2
 أعلم ال 4
 لم تؤخذ نتائج البحوث والدراسات بعين االعتبار 0
 ال أعلم 6
 أعلم ال 7

 

العينة لـيس لـديهم أي معلومـة أكيـدة حـول مسـألة أ( أن معظم أفراد -7أظهرت نتائج الجدول أعاله )

( مــن %70.4االســتفادة مــن البحــوث العلميــة والدراســات حــول التخطــيط، فقــد تبــين أن مــا نســبته )

( كانــت " لــم تؤخــذ نتــائج الدراســات والبحــوث %02.6اإلجابــات كانــت "ال أعلــم"، والنســبة المتبقيــة )

 ذل .  بعين االعتبار"، ولم يتم تحديد األسباب وراء
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قسم العلوم  المجمعة من أعضاء هيئة التدريس في النتاجات البحثية: الثاني من الموضوع الثانيبيانات الرمز ب(: -2جدول رقم )
 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –السياسية 

 النتاجات البحثية
 اإلجابة الرقم
 نعم إلى حد ما 2

2 
عان بها ألن اختيار األفراد يتم على أساس ال يست

ومعايير شخصية، مثل االنتماءات السياسية والحظوة 
 .الشخصية لدى أصحاب القرار

 .ال يتم االستعانة بنتائج الدراسات 2
 .ال يستعان بها 4

0 
ال  ، ألسباب قد تعود إلى االنتماءات السياسية أو ربما 

خطط أخرى لتنفيذها ألن النتائج والتوصيات تحتاج إلى 
 .وهذا يأخذ وقتا طويال

 ال 6
 ال 7

  
كلية العلوم  –قسم العلوم السياسية  في( آراء عينة أعضاء هيئة التدريس ب-7الجدول رقم ) يوضح

حول النتاجات البحثية ومدى االستفادة منها فـي التخطـيط، حيـث بـين  جامعة الكويت –االجتماعية 

لتــي تقــف وراء عــدم االســتعانة بتلــ  النتاجــات البحثيــة فــي عمليــة رســم بعــض أفــراد العينــة االســباب ا

( مــن اإلجابــات قــد أكــدت عــدم االســتعانة بالنتاجــات % 22الخطــط التنمويــة، علــى أن مــا نســبته )

 البحثية في عملية التخطيط.

 
براء ومستشاري المعهد العربي للتخطيط خالمجمعة من  النتاجات البحثية: الثاني من الموضوع الثانيبيانات الرمز (: ج-2جدول رقم )

 خبراء( 1والبالغ عددهم ) في دولة الكويت
 النتاجات البحثية 

 اإلجابة الرقم
 لم ينظر لها بعين االعتبار 2
 ال أعلم 2
 ال أعلم 2
 ال يستعان بها 4

ــــــي  0 ال يســــــتعان بهــــــا ألنهــــــا ال تماشــــــي الواقــــــع الفعل
 وصعبة التنفيذ.
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الخبــــراء والمستشــــارين فــــي المعهــــد العربــــي آراء عينــــة بعــــض ( أن ج-7م )يتضــــح مــــن الجــــدول رقــــ

عكست عدم االستفادة من نتائج البحوث والدراسـات، مـع توضـيح بعـض االسـباب التـي قد  للتخطيط

ـــ ، بنســـبة  ـــل  %62تقـــف وراء ذل ـــا   %42مقاب ـــم" إن كـــان هن ـــي جـــاءت "ال أعل مـــن اإلجابـــات الت

 استعانة بالنتاجات البحثية. 

األمانة العامة للمجلس األعلى خبراء المجمعة من  النتاجات البحثية: الثاني من الموضوع الثانيبيانات الرمز (: د-2رقم )جدول 
 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) للتخطيط

 النتاجات البحثية
 اإلجابة الرقم

طط، ولكنها لم تؤخذ بعين االعتبار عند التنفيذ هنا  الكثير من الدراسات تم أخذ توصياتها بعين االعتبار عند إعداد الخ 2
   .نظرا لعدم تطابقها مع او مناسبتها للتنفيذ في فترة تنفيذ الخطة

   .تؤخذ بعين االعتبار جزئيا 2

تجــاه  الخبــراء فــي األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطــيطعينــة يبــين ان آراء ( د-7الجــدول رقــم )

 ية كانت إيجابية، بمعنى أنها تؤخذ بعين االعتبار بشكل جزئي.  االستفادة من النتاجات البحث

 على بناء االجابات تنظيم تم ،)دور األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط( الثالث للرمز وبالنسبة

أ، -2) ةالتالي ولاالجد وضحتو  بالموضوع المتعلقة البيانات من قدر اكبر جمع أجل من معانيها

من أفراد عينة الدراسة من خالل اإلجابة على السؤال  جمعها تم التي بياناتالد( -2ج، -2ب، -2

 :السابع الذي ينص على

هل قامت االمانة  العامة للمجلس األعلى للتخطيط  والتنمية بدولة الكويت بدورها المطلوب في  "

 ؟"التخطيط
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المجمعة من عينة اعضاء  نة العامة للمجلس األعلى للتخطيطفي الموضوع الثاني: دور األما الثالث(: بيانات الرمز أ-9جدول رقم )
 ( أعضاء. 2هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة كلية العلوم اإلدارية، جامعة الكويت والبالغ عدهم )

 دور األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط
 اإلجابة الرقم
 ال 2

مانة العامة باقتراح الخطط ومتابعة قام المجلس األعلى للتخطيط من خالل األنعم،  2
 .األداء

2 
كمراقب خارجي، فاألمانة جهاز تنفيذي، وتشكيل المجلس األعلى للتخطيط نعم، 

يعيق عملية التخطيط السليم لكثرة التدخالت وتشتت الجهات المشرفة على 
 التخطيط.

4 
طيط والجهات نعم، تقوم األمانة بدور المتابعة والتنسيق بين المجلس األعلى للتخ

الحكومية، ولكن دورها غير فاعل ألنها ال تمل  سلطة اإللزام أو المحاسبة، مما 
 .جعل دورها غير فاعل وتحتاج األمانة تعديال في آليات عملها

نعم قامت األمانة بدورها ولكن المشكلة في الحكومة التي ال تعير اهتمام بأي  0
 .توصيات أو مقترحات تعرضها األمانة

قامت بدورها الـى حـد مـا فـي اإلعـداد وتقـديم االقتراحـات والحلـول ولكـن لـم ينفـذ عم، ن 6
 منها شيء بسبب موقف الحكومة.

 يعتبر دورا فاعال.  ال 7

 

كليــة العلــوم  –قســم اإلدارة العامــة  أ( آراء عينــة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي-2يوضــح الجــدول رقــم )

، حيــث دور االمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطــيط فاعليــةحــول مــدى  جامعــة الكويــت –اإلداريــة 

، فــي % 02.6بنســبة  اإلجابــات النافيــة، وجــاءت تفاوتــا فــي هــذه المســألةبينــت إجابــات افــراد العينــة 

حين أن اإلجابات المؤكدة للدور الموضحة لـبعض االسـباب وراء تقييـد دور األمانـة العامـة للمجلـس 

   .%70.4األعلى للتخطيط كانت نسبتها 
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المجمعة من أعضاء هيئة  في الموضوع الثاني: دور األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط الثالثبيانات الرمز ب(: -9جدول رقم )
 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –قسم العلوم السياسية  التدريس في

 
 طيطدور االمانة العامة للمجلس االعلى للتخ

 اإلجابة الرقم
 ال  2
 ال، الدور ضعيف 2
 ال  2
 ال يوجد دور فاعل 4
 ال يوجد دور فاعل 0
 ال أعتقد 6
 ال يوجد دور فاعل 7

  
قسم العلـوم السياسـية  فيآراء عينة أعضاء هيئة التدريس جميع ( أن ب-2يتضح من الجدول رقم )

بـالرد )ال( بالنسـبة لـدور االمانـة العامـة للمجلـس جـاءت  جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –

 %022، بنسبة ، األعلى للتخطيط

 
خبراء المجمعة من  في الموضوع الثاني: دور األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط الثالثبيانات الرمز (: ج-9جدول رقم )

 اءخبر ( 1والبالغ عددهم ) ومستشاري المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت
 دور االمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط

 اإلجابة الرقم
 ال أعلم 2
 ال أعلم 2
 ال يوجد دور فاعل 2
 ال أعلم 4
 ال أعلم 0

 

الخبـــراء والمستشـــارين فـــي المعهـــد عينـــة واضـــحة لآراء  عـــدم وجـــود( ج-2يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )

فـي حـين أجـاب فـرد واحـد مـن  %22سبة جاءت معظم إجاباتهم )ال أعلم( بن حيث العربي للتخطيط

 أفراد العينة بـ"ال" حول الدور الذي تقوم به األمانة العامة لمجلس األعلى للتخطيط.
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األمانة خبراء المجمعة من  في الموضوع الثاني: دور األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط الثالثبيانات الرمز (: د-9جدول رقم )
 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) لتخطيطالعامة للمجلس األعلى ل

 
 دور األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط

 اإلجابة الرقم
 نعم 2
 نعم 2

 

تجــاه  الخبــراء فــي األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطــيطعينــة يبــين ان آراء ( د-2الجــدول رقــم )

 . %022بالجواب "نعم"/ بنسبة  مدى فاعلية دور األمانة العامة لمجلس األعلى للتخطيط كانت

-0202 للفترة التنموية الخطط تنفيذ في السياسية القيادات معوقات" الثالث بالموضوع يتعلق وفيما

 والمعاني الموضوع هذا في المحتواه الرموز (2) التالي الجدول يوضح ،" الكويتدولة  في 0204

 :الرموز بهذه المتعلقة

-2050 للفترة التنموية الخطط تنفيذ في السياسية القيادات معوقاتالمحتواه في الموضوع الثالث:  (: الرموز والمعاني8جدول رقم )
 الكويتدولة  في 2053

  دولة الكويت لألسئلة في 2053-2050 للفترة التنموية الخطط تنفيذ في السياسية القيادات معوقات
(9 ، 8، 55، 51، 51، 52،59) 

 المعنى الرمز
 الوزارية التشكيلة في االستقرار عدم

 للحكومة
  .الحكومة في الوزارية التشكيلة في االستقرار لعدم السلبية االثار الى النص يشير

  .التخطيط على التنمية بمتطلبات المؤسسة التزام وعدم الخلل وجود أثر الى النص يشير  المؤسسة التزام وعدم الخلل وجود
 .الكويت في التنموية الخطط فشل الى ادت التي والتحديات لمعوقاتا الى النص يشير  والتحديات المعوقات

 البحث وانشطة بمجاالت االهتمام قلة
 العلمي

 على الكويت بدولة العلمي البحث وأنشطة بمجاالت االهتمام قلة اثر الى النص يشير
 .التنموية الخطط في الخلل معالجة

 الخطط أداء ضعف على الحكومية االجهزة بين تصاصاتاالخ تداخل أثر الى النص يشير  االختصاص تداخل
 .التنموية

 مؤشرات قياس على المنهجيات تعدد بسبب البيانات مصادر تشتت اثر الى النص يشير البيانات مصادر تشتت
 .التنمية

 المجتمع في السكانية التركيبة تغير
 الكويتي

 السكان اندماج عن الناتج الكويتي المجتمع في السكانية التركيبة تغير اثر الى النص يشير
 .التنموية السياسات ورسم التنموي القرار التخاذ المواطنين غير

 للفترة التنموية الخطط تنفيذ في السياسية القيادات معوقات " موضوع ( 2رقم ) الجدول يوضح

 عدم ي:وه ،اومعانيه رموز سبعة على الموضوع هذا يشتمل". الكويتدولة  في 0202-0203
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 والتحديات والمعوقات المؤسسة التزام وعدم الخلل وجود و للحكومة الوزارية التشكيلة في االستقرار

 .البيانات مصادر وتشتت االختصاص وتداخل العلمي البحث وأنشطة بمجاالت االهتمام وقلة

 على بناء االجابات تنظيم تم ،(للحكومة الوزارية التشكيلة في االستقرار عدم) االول للرمز وبالنسبة

أ، -02ة )التالي ولاالجد وضحتو  بالموضوع المتعلقة البيانات من قدر اكبر جمع أجل من معانيها

من أفراد عينة الدراسة من خالل اإلجابة على  جمعها تم التي البيانات د(-02ج، -02ب، -02

 :السؤال الثامن والذي ينص على

الوزارية للحكومة، وبخاصة في وزارات الخدمة "ما اآلثار السلبية  لعدم االستقرار في التشكيلة 

 ؟"والتنمية

المجمعة من عينة أعضاء  للحكومة الوزارية التشكيلة في االستقرار عدم(: بيانات الرمز األول من الموضوع الثالث: أ-50جدول رقم )
 ( أعضاء.2)هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت والبالغ عددهم 

 
 عدم االستقرار في التشكيلة الوزارية للحكومة

 اإلجابة الرقم
 .له آثار سلبية ، ومنها تعطل تنفيذ الخطط وتعطل أخذ القرار بالتنفيذ 2

 تعيق االستمرار في جهود التنمية - 2
 .تحول دون وجود محاسبة الزمة عن أي خطأ -

 عيق التخطيط ويجعل مسألة المحاسبة ال يمكن تنفيذها.االستقرار السياسي مهم جدا وعدم وجوده ي 2
 .كل وزير او مسئول يلقي اللوم في القصور على ما سبقه، وال يوجد وقت للمحاسبة 4
ن غادر الوزير وأتى وزير غيره.       ال تؤثر،  0  فالعمل في أي وزارة يجب أن يمشي دون تعطيل حتى وا 
 تخطيط ويجعل مسألة المحاسبة ال يمكن تنفيذها.عدم وجود استقرار سياسي يعيق ال 6
 لنجاح الخطط. االستقرار السياسي مهم جدا 7

 

تفاوتا في آراء العينة من حيث تأثير عدم االستقرار في التشكيلة أ( -02أظهرت نتائج الجدول رقم )

جابــــات ( يبــــين اإل0-أ-02، والجــــدول التــــالي ) الوزاريــــة للحكومــــة علــــى عمليــــة التخطــــيط التنمــــوي

 وتكراراتها والنسب المئوية. 



256 

 

(: إجابات أفراد عينة أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة من كلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت عن 5-أ-50جدول رقم )
 تأثير عدم االستقرار في التشكيلة الوزراية للحكومة على عملية التخطيط التنموي

 
 بة المئويةالنس التكرار مدى التأثير

 70.4 5 واالستمرار في التنمية. تعطل تنفيذ الخطط
 57.0 4 عدم وجود فرصة كافية للمحاسبة عن الخطأ. 

ن غادر الوزير وأتى وزير غيرهال تؤثر،   04.0 0 .فالعمل في أي وزارة يجب أن يمشي دون تعطيل حتى وا 
 
 

المجمعة من أعضاء هيئة  للحكومة الوزارية التشكيلة في االستقرار عدمث: بيانات الرمز األول من الموضوع الثالب(: -50جدول رقم )
 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –قسم العلوم السياسية  التدريس في

 عدم االستقرار في التشكيلة الوزارية للحكومة
 اإلجابة الرقم
 يؤثر سلبا 2
 غياب البرامج المتكاملة والتحول في اتخاذ القرارات إلى اجتهادات شخصية. تأثير سلبي، من خالل 2
 يؤثر سلبا ويعيق تنفيذ الخطط. 2
 يؤثر، حيث ال يوجد فرصة كافية للمحاسبة عن الخطأ. 4
 .ال يحقق أي نتيجة مطلوبة للتنمية 0
 يؤثر عدم ثبات القرار السياسي على التنمية. 6
 .يذ الخططيؤثر سلبا ويعيق تنف 7

  
 –قسـم العلـوم السياسـية  فـيآراء عينـة أعضـاء هيئـة التـدريس إجمـاع ( ب-02الجدول رقـم ) يوضح

حـول تـأثير عـدم االسـتقرار فـي التشـكيلة الوزاريـة للحكومـة  جامعـة الكويـت –كلية العلوم االجتماعية 

وبهــذا تكــون  علــى عمليــة التخطــيط ونجــاح خطــط التنميــة ووجــود وقــت كــافي للمحاســبة عــن الخطــأ،

 ( حول تأثير عدم االستقرار الوزاري السياسي على التنمية والتخطيط. %022نسبة اإلجابات )

خبراء المجمعة من  للحكومة الوزارية التشكيلة في االستقرار عدمبيانات الرمز األول من الموضوع الثالث: (: ج-50جدول رقم )
 خبراء( 1والبالغ عددهم ) ومستشاري المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت

 النتاجات البحثية 
 اإلجابة الرقم

ال بد من استمرار الدورة الوزارية اربعة سنوات لتكون متسقة مع الخطة الخمسية، وفي حال حدوث ال يجب أن يؤثر، والحل  2
 ات الوزارية.تغيير وزاري ال بد من االستمرار في اإلطار المؤسسي للخطط وتتنفيذها وعدم تأثرها بالتغيير 

 غياب التنسيق بين الوزارات وتعطيل خطط التنمية.  يؤثر من خالل  2
 .يفترض بالعمل التخطيطي ان يكون مؤسسيا مستقال وال يرتبط أو يتأثر بالتغيير الوزاري أو الحكومي 2
 .يعيق تنفيذ الخطط  وال يسمح بالوقت الكافي لمحاسبة المسئولين عن الخطا أو القصور 4
 يعيق تنفيذ الخطط. 0
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الخبـــراء والمستشـــارين فـــي المعهـــد العربـــي آراء عينـــة بعـــض ( أن ج-02يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم )

بينـــت أنـــه ال يجـــب ان يتـــأثر ســـير العمليـــة التنمويـــة وتنفيـــذ الخطـــط بـــالتغيير الـــوزاري، قـــد  للتخطـــيط

اإلجابــات التــي ( مــن %62(، مقابــل )%42فــالتخطيط مســألة مســتقلة وكانــت نســبة هــذه اإلجابــات )

 جاءت مؤكدة على التأثير السلبي لعدم االستقرار الوزاري على عملية التخطيط وخطط التنمية. 

األمانة خبراء المجمعة من  للحكومة الوزارية التشكيلة في االستقرار عدمبيانات الرمز األول من الموضوع الثالث: (: د-50جدول رقم )
 (2ولة الكويت والبالغ عددهم )في د العامة للمجلس األعلى للتخطيط

 النتاجات البحثية
 اإلجابة الرقم
 .يؤثر، حيث يظهر الضعف النسبي للمؤسسات المشرفة والمسئولة عن الخطط وتنفيذها 2
 يعرقل عملية التنفيذ.   2

 

 الخبــراء فــي األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للتخطــيطعينــة يعكــس تأكيــد آراء ( د-02الجــدول رقــم )

 ثير عدم االستقرار الوزاري على عملية التخطيط وتنفيذ الخطط التنموية.لتأ

 من معانيها على بناء االجابات تنظيم تم ،)وجود الخلل وعدم التزام المؤسسة( الثاني للرمز وبالنسبة

ب، -00أ، -00ة )التاليــ ولاالجــد وضــحتو  بالموضــوع المتعلقــة البيانــات مــن قــدر اكبــر جمــع أجــل

مــن أفــراد عينــة الدراســة مــن خــالل اإلجابــة علــى الســؤال  جمعهــا تــم التــي لبيانــاتا د(-00ج، -00

 :التاسع والذي ينص على

نمية، ما دور القيـادة التاذا  تأكد وجود خلل او عدم التزام مؤسسة رسمية في الدولة بمتطلبات  "

 ؟"المؤسسةالسياسية في محاسبة تلي 
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بمتطلبات التنمية المجمعة من عينة  الموضوع الثالث: وجود الخلل وعدم التزام المؤسسة (: بيانات الرمز الثاني منأ-55جدول رقم )
 ( أعضاء.2أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت والبالغ عددهم )

 
 وجود الخلل وعدم التزام المؤسسة بمتطلبات التنمية

 اإلجابة الرقم
 نين ولكنها غير مفعلة وال يوجد محاسبة ألي مسئول. هنا  قوا 2
 ال يوجد دور فعال للقيادة السياسية في هذا الموضوع. 2
 ال يوجد. 2
 ولم يتم محاسبة أي مسئول. هنا  قوانين ولكنها غير مفعلة 4
        ال يوجد. 0
 ط ال زالت قائمة دون محاسبة حقيقية.لم نسمع بمحاسبة أي مسئول فيما يتعلق بالتنمية ومشكالت تنفيذ الخط 6
 ال يوجد دور فعال في المحاسبة.  7

 

وجــود دور فعــال للقيــادة فــي آراء العينــة مــن حيــث عــدم أ( إجماعــا -00أظهــرت نتــائج الجــدول رقــم )

السياســـية فـــي محاســـبة المســـئولين عــــن الفشـــل أو الخطـــا فـــي عمليــــة التنميـــة ، وبهـــذا تكـــون نســــبة 

 ألفراد هذه العينة. %022لعدم فاعلية دور القيادة السياسية هي اإلجابات المبيئنة 

 
المجمعة من بمتطلبات التنمية  بيانات الرمز الثاني من الموضوع الثالث: وجود الخلل وعدم التزام المؤسسةب(: -55جدول رقم )

 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) تجامعة الكوي –كلية العلوم االجتماعية  –قسم العلوم السياسية  أعضاء هيئة التدريس في
 

 وجود خلل وعدم التزام المؤسسة بمتطلبات التنمية
 اإلجابة الرقم
 ال يوجد 2
 ال يوجد 2
 ال يوجد دور حقيقي. 2
 ال يوجد. 4
 ال يوجد. 0

 ال يوجد. 6

 ال يوجد. 7

  
 –لسياسـية قسـم العلـوم ا فـيآراء عينـة أعضـاء هيئـة التـدريس إجمـاع ( ب-00الجدول رقـم ) يوضح

حـــول وجـــود دور نســـبي للقيـــادة السياســـية فـــي محاســـبة  جامعـــة الكويـــت –كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة 

المســؤولين عــن الخلــل أو الخطــا فــي عمليــة التنميــة وتنفيــذ متطلباتهــا، وبهــذا تكــون نســبة اإلجابــات 
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امـة مـن كليـة ( وهي متفقة مع إجابات أفراد عينة أعضاء هيئة التدريس في قسـم اإلدارة الع022%)

 العلوم اإلدارية في جامعة الكويت. 

 
خبراء المجمعة من  بمتطلبات التنمية بيانات الرمز الثاني من الموضوع الثالث: وجود الخلل وعدم التزام المؤسسة(: ج-55جدول رقم )

 خبراء( 1والبالغ عددهم ) ومستشاري المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت
 

 زام المؤسسة بمتطلبات التنمية وجود خلل وعدم الت
 اإلجابة الرقم
 ال جواب 2
 ال يوجد 2
 ال يوجد 2
 ال يوجد 4
 ال يوجد 0

الخبــراء والمستشــارين فــي المعهــد العربــي آراء عينــة  ايضــا إجمــاع( ج-00يتضــح مــن الجــدول رقــم )

عـن أي خلـل أو  حول دور القيادة السياسية النسبي في محاسبة المسئولين في أي مؤسسـة للتخطيط

( من اإلجابات التي جاءت مؤكدة علـى %02( مقابل )%22خطا في متطلبات التنمية بما نسبته )

 التأثير السلبي لعدم االستقرار الوزاري على عملية التخطيط وخطط التنمية. 

خبراء المجمعة من  متطلبات التنميةب بيانات الرمز الثاني من الموضوع الثالث: وجود الخلل وعدم التزام المؤسسة(: د-55جدول رقم )
 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط

 النتاجات البحثية
 اإلجابة الرقم

تقوم النيابة العامة بعمل تقارير متابعة أداء للمسئولين ومن ثم رفعها للقيادات السياسية التخاذ اإلجراء الالزم لمحاسبة  2
 هات غير الملتزمة.الج

   دور نسبي 2

 

يظهـر أن احـد المجيبـين عـن هـذا السـؤال قـد أوضـح وجـود دور فاعـل مـن ( د-00الجدول رقـم )من 

خالل مراحل معينة تمر بها مسألة المحاسبة، في حين يـرى المجيـب افخـر أنـه ال يوجـد دور فاعـل 

 للقيادة السياسية في المحاسبة عن الخطا أو التقصير. 
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 جمـع أجـل مـن معانيهـا علـى بنـاء االجابـات تنظيم تم ،)المعوقات والتحديات( الثالث للرمز نسبةوبال

ج، -00ب، -00أ، -00ة )التاليـــ ولاالجـــد وضـــحتو  ،بالموضـــوع المتعلقـــة البيانـــات مـــن قـــدر اكبـــر

مــن أفــراد عينــة الدراســة مــن خــالل اإلجابــة علــى الســؤال الحــادي  جمعهــا تــم التــي البيانــات د(-00

 :الذي ينص علىعشر 

ا اكثر التحديات والمعوقات التـي ، مفي ضوء التجارب بدولة الكويت في مجال التخطيط التنموي "

 ؟"التنموية بدولة الكويت وأدت إلى فشل معظمهاالخطط اهداف حالت دون تحقيق 

عينة أعضاء هيئة التدريس في قسم  المجمعة من ( بيانات الرمز الثالث من الموضوع الثالث: المعوقات والتحدياتأ-52جدول رقم )
 ( أعضاء. 2اإلدارة العامة كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت والبالغ عددهم )

 
 المعوقات والتحديات

 اإلجابة الرقم

 التغيير الوزاري. - 2
 .عدم توافر اإلمكانات المادية والبشرية بالحجم الذي يحقق األهداف في كل خطة -

 ونشر المعلومات حول الخطط وأهدافها الستطالع الراي الشعبي والمجتمعي.عدم التوعية  - 2
 .االفتقار إلى الخبرات الالزمة -

 .الفساد اإلداري والسياسي 2

4 
 ضعف المحاسبة والمساءلة. -
 ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية. -
 عدم توافر الموارد الالزمة.  -

 أي الفساد. -مالسرقات واالعتداء على المال العا 0

 ضعف المحاسبة والمساءلة. - 6
 ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية. -

 عدم توافر االمكانات المادية والبشرية الالزمة لتحقيق االهداف. 7

 

حــول المعوقـــات والتحــديات التــي تواجـــه تفاوتــا فـــي آراء العينــة أ( -00أظهــرت نتــائج الجـــدول رقــم )

( يبين تل  المعوقـات 0-أ-00نموي في دولة الكويت ، والجدول التالي )عملية التنمية والتخطيط الت

والتحــديات وتكراراتهــا والنســب المئويــة كمــا جــاءت مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة التــدريس فــي قســم 

 اإلدارة العامة في كلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت. 
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تدريس في قسم اإلدارة العامة من كلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت (: إجابات أفراد عينة أعضاء هيئة ال5-أ-52جدول رقم )
 حول معوقات وتحديات التخطيط والتنمية

 
 النسبة المئوية التكرار المعوقات والتحديات

 04.3 0 التغيير الوزاري.
 57.0 4 عم توافر اإلمكانات المادية والبشرية والخبرات الكافية.

 02.6 0 المال العام.الفساد اإلداري وسرقة 
 02.6 0 صعف التنسيق بين الجهات الحكومية.

 02.6 0 ضعف المحاسبة والمساءلة.
 04.3 0 عدم إشرا  المجتمع في قرار التنمية. 

 

 
قسم  المجمعة من أعضاء هيئة التدريس في بيانات الرمز الثالث من الموضوع الثالث: المعوقات والتحدياتب(: -52جدول رقم )

 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –وم السياسية العل
 المعوقات والتحديات

 اإلجابة الرقم
 عدم وجود محاسبة. 2
 عدم وجود رؤية واضحة للتنمية. 2
 ال جواب. 2
 .عدم توافر االمكانات المادية والبشرية الالزمة لتحقيق االهداف 4
 الجهات الحكومية. ضعف التنسيق بين 0
 عدم وجود محاسبة 6
 عدم توافر االمكانات المادية والبشرية الالزمة لتحقيق االهداف. 7

  
كليــة  –قســم العلــوم السياســية  فــي( آراء عينــة أعضــاء هيئــة التــدريس ب-00الجــدول رقــم ) يوضــح

يـة التنميـة والتخطـيط حول المعوقات والتحديات التي تواجه عمل جامعة الكويت –العلوم االجتماعية 

( يبــين تلــ  المعوقــات والتحــديات وتكراراتهــا 0-ب-00التنمــوي فــي دولــة الكويــت، والجــدول التــالي )

والنسب المئوية كما جاءت من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في قسم العلوم السياسـية فـي كليـة 

 العلوم االجتماعية في جامعة الكويت. 
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في جامعة  االجتماعيةمن كلية العلوم  العلوم السياسيةات أفراد عينة أعضاء هيئة التدريس في قسم (: إجاب5-ب-52جدول رقم )
 حول معوقات وتحديات التخطيط والتنميةالكويت 

 
 النسبة المئوية التكرار المعوقات والتحديات

 02.6 0 عدم وجود محاسبة.
 02.6 0 عم توافر اإلمكانات المادية والبشرية والخبرات الكافية.

 04.3 0 صعف التنسيق بين الجهات الحكومية.
 04.3 0 عدم وجود رؤية واضحة للدولة حول التنمية.

 

خبراء ومستشاري المعهد العربي المجمعة من  بيانات الرمز الثالث من الموضوع الثالث: المعوقات والتحديات(: ج-52جدول رقم )
 براءخ( 1والبالغ عددهم ) للتخطيط في دولة الكويت

 المعوقات والتحديات 
 اإلجابة الرقم

ضعف مستوى القدرات االدارية لدى اغلب متخذي القرار، واالعتماد في التعيينات القيادية على العالقات الشخصية وليس  2
 الكفاءة.

 الكويتدولة عدم وجود سياسات تنموية اقتصادية تشجع االستثمار الداخلي في  2
 الكويت.دولة لداخلي في ضعف مناد االستثمار ا 2
 عدم وجود محاسبة، وضعف التنسيق بين الوزارات.  4
 الفساد اإلداري والسياسي.  0

حـــول  الخبـــراء والمستشـــارين فـــي المعهـــد العربـــي للتخطـــيط( آراء عينـــة ج-00ضـــح الجـــدول رقـــم )و ي

ت، والجـدول التـالي المعوقات والتحديات التـي تواجـه عمليـة التنميـة والخطـط التنمويـة فـي دولـة الكويـ

ــــل تلــــ  المعوقــــات والتحــــديات التــــي انعكســــت فــــي إجابــــات أفــــراد عينــــة الخبــــراء 0-ج -00) ( يمث

 والمستشارين في المعهد العربي للتخطيط مع النسب المئوية والتكرارات لكل منها.  

 
 حول معوقات وتحديات التخطيط والتنمية الخبراء والمستشارين في المعهد العربي للتخطيط(: إجابات أفراد عينة 5-ج-52جدول رقم )

 
 النسبة المئوية التكرار المعوقات والتحديات

 02 0 عدم وجود محاسبة ومساءلة.
 02 0 ضعف التنسيق بين الوزارات.

 42 0 .ضعف مناد االستثمار الداخلي في مشاريع التنمية في دولة الكويت
 42 0 الفساد اإلداري والسياسي.
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األمانة العامة للمجلس األعلى خبراء المجمعة من  بيانات الرمز الثالث من الموضوع الثالث: المعوقات والتحديات(: د-52جدول رقم )
 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) للتخطيط

 المعوقات والتحديات
 اإلجابة الرقم
 الدورة المستندية 2
   الدورة المستندية 2

 

بـــأن أهـــم  بيـــران فـــي األمانـــة العامـــة للمجلـــس األعلـــى للتخطـــيطيـــرى الخ( د-00الجـــدول رقـــم )مـــن 

معوقـات وتحـديات عمليـة التنميـة والتخطـيط فـي دولـة الكويـت هـي مـا يطلـق عليـه الـدورة المســتندية، 

التــي تعتبــر جــزءا مــن النظــام المحاســبي الحكــومي الــذي يهــتم بجدولــة المصــروفات والمــدخوالت فــي 

 ميزانية الدولة. 

 بنــاء االجابــات تنظــيم تــم ،( العلمــي البحــث وأنشــطة بمجــاالت االهتمــام قلــة) الرابــع للرمــز وبالنســبة

ة التاليــ ولاالجــد وضــحتو  ،بالموضــوع المتعلقــة البيانــات مــن قــدر اكبــر جمــع أجــل مــن معانيهــا علــى

مــن إجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى  جمعهــا تــم التــي البيانــات د( -03ج، -03ب، -03أ، -03)

 :عشر الذي ينص على السؤال الخامس

مجـاالت وأنشـطة البحـث العلمـي والتطـوير التكنولـوجي لـدعم هل يمكن القـول إن قلـة االهتمـام ب "

 قد حرم القطاع البحثي من المساهمة في معالجة الخلل في الخطط التنموية السابقة؟" التنمية

المجمعة من أفراد عينة  العلمي البحث وأنشطة بمجاالت االهتمام قلة( بيانات الرمز الرابع من الموضوع الثالث: أ-53جدول رقم )
 ( أعضاء.2أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة في كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت والبالغ عددهم )

 قلة االهتمام بمجاالت وأنشطة البحث العلمي
 اإلجابة الرقم
 نعم لها تأثير كبير. 2
 نعم  2
 نعم. 2
 نعم. 4
 نعم 0
 نعم 6
  نعم 7
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حـول قلـة االهتمـام بالمجـاالت واألنشـطة فـي آراء العينـة أ( إجماعـا -03أظهرت نتائج الجدول رقـم )

 ألفراد هذه العينة. %022البحثية التي تعنى بالتنمية ، وبهذا تكون نسبة اإلجابات هي 

 
المجمعة من أعضاء هيئة  العلمي البحث وأنشطة بمجاالت الهتماما قلةبيانات الرمز الرابع من الموضوع الثالث: ب(: -53جدول رقم )

 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –قسم العلوم السياسية  التدريس في
 

 قلة االهتمام بمجاالت وأنشطة البحث العلمي 
 اإلجابة الرقم
 نعم 2
 نعم 2
 نعم 2
 نعم 4
 نعم 0

 نعم 6

 نعم 7

  
 –قسـم العلـوم السياسـية  فـيآراء عينـة أعضـاء هيئـة التـدريس إجمـاع ( ب-03الجدول رقـم ) يوضح

حول قلة االهتمام في المجاالت واألنشطة البحثيـة العلميـة  جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية 

عداد خططها، وبهذا تكون نسـبة اإلجابـات ) وهـي متفقـة  (%022في تخطيط عملية التنمية وبناء وا 

مــع إجابــات أفــراد عينــة أعضــاء هيئــة التــدريس فــي قســم اإلدارة العامــة مــن كليــة العلــوم اإلداريــة فــي 

 جامعة الكويت. 

خبراء المجمعة من  العلمي البحث وأنشطة بمجاالت االهتمام قلةبيانات الرمز الرابع من الموضوع الثالث: (: ج-53جدول رقم )
 خبراء( 1والبالغ عددهم ) طيط في دولة الكويتومستشاري المعهد العربي للتخ

 
 قلة االهتمام بمجاالت وأنشطة البحث العلمي 

 اإلجابة الرقم
 نعم 2
 نعم 2
 نعم 2
 نعم 4
 نعم 0
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الخبــراء والمستشــارين فــي المعهــد العربــي آراء عينــة  ايضــا إجمــاع( ج-03يتضــح مــن الجــدول رقــم )

ت واألنشطة البحثية العلمية في تخطيط عملية التنميـة وبنـاء حول قلة االهتمام في المجاال للتخطيط

عداد خططها  . وا 

األمانة خبراء المجمعة من  العلمي البحث وأنشطة بمجاالت االهتمام قلةبيانات الرمز الرابع من الموضوع الثالث: (: د-53جدول رقم )
 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) العامة للمجلس األعلى للتخطيط

 لة االهتمام بمجاالت وأنشطة البحث العلميق
 اإلجابة الرقم
 نعم 2
 نعم 2

يتفق راي الخبيرين عن هـذا السـؤال حـول قلـة االهتمـام بالمجـاالت البحثيـة ( د-03الجدول رقم )من 

 واألنشطة العلمية إلعداد خطط التنمية. 

 أجل من معانيها على ناءب االجابات تنظيم تم ،)تداخل االختصاص(  الخامس للرمز وبالنسبة

-04ب، -04أ، -04ة )التالي ولاالجد وضحتو  ،بالموضوع المتعلقة البيانات من قدر اكبر جمع

من إجابات أفراد عينة الدراسة على السؤال السادس عشر  جمعها تم التي البيانات د( -04ج، 

 :الذي ينص على

لحكومية ضعفا في أداء الخطط يشكل استمرار تداخل االختصاصات فيما بين األجهزة اهل  "

 "؟التنموية

المجمعة من عينة أعضاء هيئة التدريس في قسم  (: بيانات الرمز الخامس في الموضوع الثالث: تداخل االختصاصأ-54جدول رقم )
 ( أعضاء. 2اإلدارة العامة من كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت والبالغ عددهم )

 تداخل االختصاص
 بةاإلجا الرقم
 نعم  2
 نعم  2
 نعم. 2
 نعم. 4
 نعم 0
 نعم 6
  نعم 7
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حول تأثير تـداخل االختصاصـات كعامـل في آراء العينة أ( إجماعا -04أظهرت نتائج الجدول رقم )

ألفـراد هـذه  %022سلبي يسبب ضعفا في أداء الخطط التنموية ، وبهـذا تكـون نسـبة اإلجابـات هـي 

 العينة.

قسم  المجمعة من أعضاء هيئة التدريس في نات الرمز الخامس في الموضوع الثالث: تداخل االختصاصبياب(: -54جدول رقم )
 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –العلوم السياسية 

 
 تداخل االختصاص 

 اإلجابة الرقم
 نعم 2
 نعم 2
 نعم 2
 نعم 4
 نعم 0

 نعم 6

 نعم 7

 –قسـم العلـوم السياسـية  فـيآراء عينـة أعضـاء هيئـة التـدريس إجمـاع ( ب-04لجدول رقـم )ا يوضح

حــول تــأثير تــداخل االختصاصــات كعامــل ســلبي يســبب  جامعــة الكويــت –كليــة العلــوم االجتماعيــة 

( وهــي متفقــة مــع إجابــات %022ضــعفا فــي أداء الخطــط التنمويــة ، وبهــذا تكــون نســبة اإلجابــات )

 هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة من كلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت.  أفراد عينة أعضاء

خبراء ومستشاري المعهد العربي المجمعة من تداخل االختصاص من الموضوع الثالث: الخامس بيانات الرمز (: ج-54جدول رقم )
 خبراء( 1والبالغ عددهم ) للتخطيط في دولة الكويت
 

 ت وأنشطة البحث العلمي قلة االهتمام بمجاال
 اإلجابة الرقم
 نعم 2
 نعم 2
 نعم 2
 نعم 4
 نعم 0
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الخبــراء والمستشــارين فــي المعهــد العربــي آراء عينــة  ايضــا إجمــاع( ج-04يتضــح مــن الجــدول رقــم )

 . حول تأثير تداخل االختصاصات كعامل سلبي يسبب ضعفا في أداء الخطط التنموية للتخطيط

األمانة العامة للمجلس األعلى خبراء المجمعة من تداخل االختصاص من الموضوع الثالث:  الخامسبيانات الرمز (: د-54جدول رقم )

 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) للتخطيط

 تداخل االختصاص
 اإلجابة الرقم
 نعم 2
 نعم 2

الختصاصــات يتفــق راي الخبيــرين عــن هــذا الســؤال حــول تــأثير تــداخل ا( د-04الجــدول رقــم )مــن 

 .كعامل سلبي يسبب ضعفا في أداء الخطط التنموية

 أجل من معانيها على بناء االجابات تنظيم تم ،)تشتت مصادر البيانات( السادس للرمز وبالنسبة

-05ب، -05أ، -05ة )التالي ولاالجد وضحتو  ،بالموضوع المتعلقة البيانات من قدر اكبر جمع

من إجابات افراد عينة الدراسة على السؤال السابع عشر الذي  جمعها تم التي البيانات د( -05ج، 

 :ينص على

تشتت مصادر البيانات بسبب تعدد المنهجيات المعتمدة في قياس مؤشرات التنمية. ما رأيي في  "

 "ذلي؟ وما هي آلية حل هذه المشكلة؟

يانات المجمعة من عينة أعضاء هيئة التدريس في أ(: بيانات الرمز السادس من الموضوع الثالث: تشتت مصادر الب-51جدول رقم )
 ( أعضاء.2قسم اإلدارة العامة من كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت والبالغ عددهم )

 
 تشتت مصادر البيانات

 اإلجابة الرقم
 ال أعلم 2
 ال أعلم 2
 نعم، فهنا  تباين في المعلومات 2
 نعم، بسبب تعدد اللجان 4
 ال أعلم 0
  أعلمال 6
  نعم. 7
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ال يعلمـــون إن كـــان هنـــا  تشـــتيت فـــي العينـــة  أ( أن معظـــم أفـــراد-05أظهـــرت نتـــائج الجـــدول رقـــم )

ــم: بنســبة ) ( أي أكثــر مــن نصــف العينــة، فــي %57.0مصــادر البيانــات، وجــاءت إجابــاتهم "ال أعل

ر ( كانــــت إجابــــاتهم بالتأكيــــد علــــى وجــــود تشــــتت وتبــــاين فــــي مصــــاد%40.2حــــين أن مــــا نســــبته )

 المعلومات والبيانات. 

 
قسم  المجمعة من أعضاء هيئة التدريس فيتشتت مصادر البيانات في الموضوع الثالث:  السادسبيانات الرمز ب(: -51جدول رقم )

 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –العلوم السياسية 
 

 تشتت مصادر البيانات 
 اإلجابة الرقم
 نعم 2
 نعم 2
 نعم 2
 نعم 4
 نعم 0

 نعم 6

 نعم 7

  
 –قسـم العلـوم السياسـية  فـيآراء عينـة أعضـاء هيئـة التـدريس إجمـاع ( ب-05الجدول رقـم ) يوضح

حول وجود تشتت وتباين في مصادر المعلومات والبيانات  جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية 

 (. %022التنموية ، وبهذا تكون نسبة اإلجابات ) كعامل سلبي يسبب ضعفا في أداء الخطط

خبراء ومستشاري المعهد العربي المجمعة من تشتت مصادر البيانات من الموضوع الثالث: السادس بيانات الرمز (: ج-51جدول رقم )
 خبراء( 1والبالغ عددهم ) للتخطيط في دولة الكويت
 

 تشتت مصادر البيانات 
 اإلجابة الرقم
 نعم 2
 نعم 2
 نعم 2
 نعم 4
 نعم 0
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ج( ايضــا إجمــاع آراء عينــة الخبــراء والمستشــارين فــي المعهــد العربــي -05يتضــح مــن الجــدول رقــم )

للتخطيط حول وجود تشتت وتباين في مصادر المعلومات والبيانات كعامل سـلبي يسـبب ضـعفا فـي 

 ( .%022أداء الخطط التنموية بنسبة )

األمانة العامة للمجلس خبراء المجمعة من تشتت مصادر البيانات من الموضوع الثالث:  السادسز بيانات الرم(: د-51جدول رقم )

 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) األعلى للتخطيط

 تشتت مصادر البيانات
 اإلجابة الرقم
 نعم 2
 نعم 2

ين فـي مصـادر يتفق راي الخبيرين عن هذا السؤال حول وجود تشـتت وتبـا( د-05الجدول رقم )من 

 البيانات والمعلومات والتي يجب توحيدها في دائرة اإلحصاء المركزية.

وبالنسبة للرمز السابع )تغير التركيبة السكانية في المجتمع الكويتي(، تم تنظيم االجابات بناء على 

 -26معانيها من أجل جمع اكبر قدر من البيانات المتعلقة بالموضوع،  وتوضح الجداول التالية )

د( البيانات التي تم جمعها من إجابات أفراد عينة الدراسة عن السؤال -26ج، -26ب، -26أ، 

 ، الذي ينص على:الثامن عشر

هل مثل تغير التركيبة السكانية في المجتمع الكويتي الناتج عن اندماج السكان غير المواطنين  "

سياسات التنموية الخاصة بابناء عبئا على القيادات السياسية التخاذ القرار التنموي ورسم ال

 "الشعب الكويتي؟
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المجمعة من عينة أعضاء  تغير التركيبة السكانية في المجتمع الكويتيمن الموضوع الثالث:  السابعأ(: بيانات الرمز -51جدول رقم )
 أعضاء. (2هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة من كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت والبالغ عددهم )

 
 تغير التركيبة السكانية في المجتمع الكويتي

 اإلجابة الرقم
 نعم تأثيرها كبير جدا 2
 ال أعتقد أن لها تأثير. 2
 نعم، ويعتبر من تحديات التنمية. 2
 نعم. 4
 نعم. 0
 نعم 6
 ال أعتقد ذل .  7

 

( %70.4يـرى مـنهم مـا نسـبته )، إذ العينـة  أ( تباينـا فـي آراء أفـراد-06أظهرت نتائج الجدول رقـم )

أن تغير التركيبة السكانية ووجود الوافدين في المجتمع الكويتي يعتبر من تحديات التنمية، في حـين 

 ( ال يرى أن لها تأثير على التنمية.%02.6أن ما نسبته )

المجمعة من أعضاء هيئة جتمع الكويتي تغير التركيبة السكانية في المفي الموضوع الثالث:  السابعبيانات الرمز ب(: -51جدول رقم )
 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –قسم العلوم السياسية  التدريس في

 
 تغير التركيبة السكانية في المجتمع الكويتي 

 اإلجابة الرقم
 ، يسبب عبئا على البنى التحتية ويتطلب مشاريع أكبر. نعم 2
 د ذل ، ألن التنوع في السكان يجب أن يكون موردا ال عبئا.ال أعتق 2
 نعم 2
 نعم 4
 نعم 0

 نعم 6

 ال أعتقد ذلك8 7

  
 –قســم العلــوم السياســية  فــيآراء عينــة أعضــاء هيئــة التــدريس تبــاين ( ب-06الجــدول رقــم ) يوضــح

فـي المجتمـع الكـويتي،  حـول تـأثير تغيـر التركيبـة السـكانية جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية 

( يــرى بأنهــا تشــكل عبئــا علــى البنــى التحتيــة والتنميــة، ومــنهم مــا نســبته %70.4فمــنهم مــا نســبته )

 ( يرى بأن هذا التغير السكاني ال يجب أن يشكل عبئا بل يكون موردا.02.6%)
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خبراء المجمعة من في المجتمع الكويتي تغير التركيبة السكانية من الموضوع الثالث: السابع بيانات الرمز (: ج-51جدول رقم )
 خبراء( 1والبالغ عددهم ) ومستشاري المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت

 
 تغير التركيبة السكانية في المجتمع الكويتي 

 اإلجابة الرقم
 ال أعتقد. 2
 ال أعتقد. 2
 ال أعتقد. 2
 ال أعتقد. 4
 ال أعتقد 0

 

ـــع  ج(-06يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم ) ـــراء والمستشـــارين فـــي المعهـــد العربـــي أن جمي ـــة الخب آراء عين

( كانـــت تعكـــس عـــدم تـــأثير تغيـــر التركيبـــة الســـكانية فـــي المجتمـــع الكـــويتي علـــى %022)للتخطـــيط 

خطــط التنميــة، فهــم يــرون أن العمالــة الوافــدة هــي مــن لبــت ســوق العمــل الــذي عجــزت عنــه العمالــة 

نسـيات فـي المجتمـع موجـودة فـي الـدول المتقدمـة ورغـم ذلـ  الوطنية، كما يرون بأن ظـاهرة تعـدد الج

 لم تشكل أي عبء أو تحد للجهود التنموية في تل  الدول.

األمانة خبراء المجمعة من تغير التركيبة السكانية في المجتمع الكويتي من الموضوع الثالث:  السابعبيانات الرمز (: د-51جدول رقم )

 (2ي دولة الكويت والبالغ عددهم )ف العامة للمجلس األعلى للتخطيط

 تغير التركيبة السكانية في المجتمع الكويتي
 اإلجابة الرقم
 نعم 2
 نعم 2

 

يتفق رأي الخبيرين عن هذا السؤال حول تأثير تغير التركيبـة السـكانية فـي ( د-06الجدول رقم )من 

 المجتمع الكويتي على خطط التنمية. 
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العوامل المؤثرة على طبيعة العالقات بين القادة السياسيين وتحقيق  وفيما يتعلق بالموضوع الرابع"

( الرموز المحتواه 27مشروعات التنمية والخطط التنموية في الكويت "، يوضح الجدول التالي رقم )

 في هذا الموضوع والمعاني المتعلقة بهذه الرموز.

 
 وتحقيق نالسياسيي القادة بين العالقات طبيعة على المؤثرة العواملع: (: الرموز والمعاني المحتواه في الموضوع الراب52جدول رقم )

 الكويتدولة  في التنموية والخطط التنمية مشروعات
 

 لألسئلة الكويتدولة  في التنموية والخطط التنمية مشروعات وتحقيق نالسياسيي القادة بين العالقات طبيعة على المؤثرة العوامل
(1، 1 ،53، 54) 

 معنىال الرمز
 الكويتدولة  في الخاص القطاع مشاركة مدى إلى النص يشير التخطيط في الكويتي الخاص القطاع مشاركة

 .التخطيط في القطاع هذا على الدولة اعتماد ومدى التخطيط في
 تعنى التي االخرى الدولية والمؤسسات الكويت دولة بين التعاون

 بالتخطيط
 والمؤسسات الكويت لةدو  بين التعاون مدى الى النص يشير
 في التعاون هذا قبول ومدى التخطيط في تعنى التي الدولية
 .الدولة في السياسي القرار صاحب لدى دورها تجاوز

 أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرة إلى النص يشير  التخطيط أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرة
 .عليها اإلشراف تتولى التي ؤسساتالم لدى التخطيط

 السياسية الداخلية الهياكل طبيعة أثر إلى النص يشير  واالجتماعية واالقتصادية السياسية الداخلية الهياكل طبيعة
 إنجاح على الكويت دولة في السائدة واالجتماعية واالقتصادية

  .التنمية خطط

 القادة بين العالقات طبيعة على لمؤثرةا العوامل " موضوع أعاله (27رقم ) الجدول يوضح

 الموضوع هذا ويشتمل". الكويتدولة  في التنموية والخطط التنمية مشروعات وتحقيق نالسياسيي

 دولة بين التعاون التخطيط، في الكويتي الخاص القطاع مشاركة ي:وه ا،ومعانيه رموز خمسة على

 ومؤسساتها الدولة وزارت بين التعاون يط،بالتخط تعنى التي األخرى الدولية والمؤسسات الكويت

 الداخلية الهياكل وطبيعة التخطيط، أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرة المختلفة،

 .   واالجتماعية واالقتصادية السياسية

 بناء االجابات تنظيم تم ،)مشاركة القطاع الخاص الكويتي في التخطيط( األول للرمز وبالنسبة 

ة التالي ولاالجد وضحتو  ،بالموضوع المتعلقة البيانات من قدر اكبر جمع أجل من معانيها ىعل
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من إجابات أفراد عينة الدراسة عن  جمعها تم التي البيانات د(-02ج، -02ب، -02أ، -02)

 :السؤال الخامس الذي ينص على

ب نعم، فإلى أي ؟ إن كان الجواتتم مشاركة القطاع الخاص بدولة الكويت في التخطيط"هل 

 مدى؟"

المجمعة من عينة أعضاء هيئة  مشاركة القطاع الخاص في التخطيط: الرابعمن الموضوع  األولأ(: بيانات الرمز -59جدول رقم )
 ( أعضاء.2التدريس في قسم اإلدارة العامة من كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت والبالغ عددهم )

 
 طمشاركة القطاع الخاص في التخطي

 اإلجابة الرقم
 .بشكل عام ال يوجد مساهمة حقيقية فاعلة للقطاع الخاص 2
 ال يوجد. 2
 .التخطيط والتنمية من مهام الحكومة فقط 2

وال يوجد اعتماد حقيقي على القطاع ، دور القطاع الخاص محدود جدا 4
 الخاص في التنمية والتخطيط.    

 الدور يكاد يكون معدوما 0
 بشكل واضحال يوجد  6
  ال يوجد. 7

( يــرون بمحدوديــة الــدور الــذي %25.7)العينــة  أ( أن معظــم أفــراد-02أظهــرت نتــائج الجــدول رقــم )

يقوم به القطاع الخـاص فـي التخطـيط والتنميـة، فـي حـين ظهـر راي يبـين أن التخطـيط والتنميـة همـا 

آراء عينـة أعضـاء هيئـة ( مـن إجمـالي %04.3من مهام الحكومة فقط، هـذا الـرأي شـكل مـا نسـبته )

 التدريس في قسم اإلدارة العامة من كلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت.
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المجمعة من أعضاء هيئة التدريس مشاركة القطاع الخاص في التخطيط : الرابعفي الموضوع  األولبيانات الرمز ب(: -59جدول رقم )
 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت – كلية العلوم االجتماعية –قسم العلوم السياسية  في

 
 مشاركة القطاع الخاص في التخطيط 

 اإلجابة الرقم
 بشكل نسبي نعم 2
 الدور معدوم. 2
 هنا  مشاركة ولكن محدودة جدا 2
 الدور معدوم. 4
 الدور معدوم8 0

 الدور محدود جدا8 6

 الدور معدوم8 7

 فــيآراء عينــة أعضــاء هيئــة التــدريس ( مــن %40.2)أن مــا نســبته ( ب-02الجــدول رقــم ) يوضــح

يـرون بمحدوديـة الـدور الـذي يقـوم  جامعـة الكويـت –كلية العلوم االجتماعيـة  –قسم العلوم السياسية 

( حول انعدام %57.0به القطاع الخاص في التخطيط والتنمية ، في حين شكلت بقية افراء نسبة )

 هذا الدور.  

خبراء ومستشاري المعهد المجمعة من مشاركة القطاع الخاص بالتخطيط : الرابعمن الموضوع األول الرمز بيانات (: ج-59جدول رقم )
 خبراء( 1والبالغ عددهم ) العربي للتخطيط في دولة الكويت
 

 مشاركة القطاع الخاص بالتخطيط 
 اإلجابة الرقم
 .مساهمة هذا القطاع في استثمارات الخطةهناك مشاركة للقطاع الخاص بالمجلس األعلى للتخطيط، وهناك حصة ل 2
 ال أعلم. 2
 ال أعلم. 2
 مشاركة محدودة جدا. 4
 مشاركة محدودة ومتواضعة جدا. 0

 

آراء عينــــة الخبــــراء والمستشــــارين فــــي المعهــــد العربــــي  اخــــتالفج( -02يتضــــح مــــن الجــــدول رقــــم )

( تـــــرى %42فراء )مشـــــاركة القطـــــاع الخـــــاص فـــــي التخطـــــيط والتنميـــــة، فـــــبعض اللتخطـــــيط حـــــول 

( ال يعلـــم حقيقـــة هـــذا الـــدور، بينمـــا يظهـــر رأي %42بمحدوديـــة دور القطـــاع الخـــاص، ومـــا نســـبته )

 يوضح وجود مشاركة للقطاع الخاص في الخطط التنموية. 
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انة العامة األمخبراء المجمعة من مشاركة القطاع الخاص في التخطيط : الرابعمن الموضوع  األولبيانات الرمز (: د-59جدول رقم )

 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) للمجلس األعلى للتخطيط

 مشاركة القطاع الخاص في التخطيط
 اإلجابة الرقم
 مشاركة محدودة وغير كافية 2
 مشاركة متواضعة جدا ومحدودة 2

 

يتفــق رأي الخبيــرين عــن هــذا الســؤال حــول محدوديــة وتواضــع الــدور الــذي ( د-02الجــدول رقــم )مــن 

 قوم به القطاع الخاص في المشاركة في التخطيط والتنمية.ي

 ،(بالتخطيط تعنى التي األخرى الدولية والمؤسسات الكويت دولة بين التعاون) الثاني للرمز وبالنسبة

 ،بالموضوع المتعلقة البيانات من قدر اكبر جمع أجل من معانيها على بناء االجابات تنظيم تم

من إجابات  جمعها تم التي البيانات د(-02ج، -02ب، -02أ، -02ة )التالي ولاالجد وضحتو 

 :أفراد عينة الدراسة على السؤال السادس الذي ينص على

 "هل  يوجد  تعاون بين دولة الكويت والمؤسسات الدولية التي تعنى بالتخطيط ؟ "

 تعنى التي األخرى الدولية والمؤسسات كويتال دولة بين التعاون(: بيانات الرمز الثاني من الموضوع الرابع: أ-58جدول رقم )
( 2المجمعة من عينة أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة من كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت والبالغ عددهم ) بالتخطيط

 أعضاء.
 التعاون بين دولة الكويت والمؤسسات الدولية األخرى في التخطيط والتنمية

 اإلجابة الرقم
 عم، مع البن  الدولي، لكنه غير فاعل في تنفيذ خطط التنمية.ن 2
 ال أعلم. 2
 ال أعلم. 2
     مع البن  الدولي، ولكن دوره يقتصر على إعداد الدراسات فقط. 4
 هنا  تعاون، ولكن نتاج هذا التعاون غير فعال في التنمية. 0
 ال اعلم. 6
  ال اعلم. 7
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لـيس لـديهم علــم العينـة  ( مـن آراء  أفــراد%57.0أ( أن مـا نسـبته )-02أظهـرت نتـائج الجـدول رقــم )

حــول هــذا التعــاون وحقيقــة مشــاركة المنظمــات الدوليــة فــي التخطــيط والتنميــة فــي دولــة الكويــت، فــي 

( يرون بأن هنا  تعاونـا مـع المؤسسـات والمنظمـات الدوليـة مثـل البنـ  %40.2حين أن ما نسبته )

يــــر فاعـــل فـــي تنفيــــذ خطـــط التنميــــة، فهـــو يقتصـــر فقــــط علـــى إعــــداد الـــدولي ولكـــن هــــذا التعـــاون غ

 الدراسات.

 

التعاون بين دولة الكويت والمؤسسات الدولية األخرى في التخطيط  الرابعفي الموضوع  الثانيبيانات الرمز ب(: -58جدول رقم )
( 2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –االجتماعية كلية العلوم  –قسم العلوم السياسية  المجمعة من أعضاء هيئة التدريس في والتنمية

 أعضاء
 

 التعاون بين دولة الكويت والمؤسسات الدولية األخرى في التخطيط والتنمية
 اإلجابة الرقم
 .هنا  تعاون مع البن  الدولي 2

ال تطبق توصياتها  ولكن UNDPنعم هنا  تعاون مع مؤسسات دولية مثل البن  الدولي وبرنامج االمم المتحدة للتطوير  2
 على اإلطالق.      

 ال اعلم. 2
 هنا  تعاون مثل البن  الدولي. 4
 ال أعلم. 0

 التعاون ال يوجد له دور فاعل في مشاريع التنمية.  6

 البن  الدولي، برنامج األمم المتحدة لإلنماء االقتصادي، وصندوق النقد الدولي.يوجد تعاون مع  7

 فــيآراء عينــة أعضــاء هيئــة التــدريس ( مــن %70.4أن مــا نســبته )( ب-02الجــدول رقــم ) يوضــح

يؤكــدون علــى وجــود تعــاون بــين  جامعــة الكويــت –كليــة العلــوم االجتماعيــة  –قســم العلــوم السياســية 

دولة الكويت والمؤسسات الدوليـة التـي تعنـى بـالتخطيط والتنميـة، مثـل: البنـ  الـدولي، صـندوق النقـد 

المتحـــدة للتطـــوير، وبرنـــامج األمـــم المتحـــدة لإلنمـــاء االقتصـــادي، غيـــر أنهـــم الـــدولي، برنـــامج األمـــم 

أوضحوا أن التعاون ال يتم توثيقه في الواقع وال يعطي أي نتائج حقيقية تسهم فـي التنميـة، فـي حـين 

( في عدم معرفة حقيقة وجود تعاون مشتر  في مجـاالت التتنميـة %02.6شكلت بقية افراء نسبة )

 دولة الكويت والمؤسسات الدولية المعنية بذل .  والتخطيط بين 
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التعاون بين دولة الكويت والمؤسسات الدولية األخرى في التخطيط : الرابعمن الموضوع الثاني بيانات الرمز (: ج-58جدول رقم )
 ءخبرا( 1والبالغ عددهم ) خبراء ومستشاري المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويتالمجمعة من  والتنمية

 
 التعاون بين دولة الكويت والمؤسسات الدولية األخرى في التخطيط والتنمية

 اإلجابة الرقم

هنا  تعاون مع البن  الدولي، برنامج األمم المتحدة لإلنماء االقتصادي، وصندوق النقد الدولي، ومراكز ابحاث في  2
 كوريا الجنوبية.

 ال أعلم. 2
 ال أعلم. 2
 ال أعلم. 4
 .عاون مع البن  الدولي، برنامج األمم المتحدة لإلنماء االقتصادي، وصندوق النقد الدوليهنا  ت 0

 

أن ثالثـة مـن أفــراد عينـة الخبـراء والمستشــارين فـي المعهـد العربــي ج( -02يتضـح مـن الجـدول رقــم )

( ال يعلمـــون عـــن حقيقـــة وجـــود تعـــاون بـــين دولـــة الكويـــت والمؤســـات الدوليـــة فـــي %62للتخطـــيط )

آراء عينـة الخبـراء والمستشـارين فـي  ( مـن%42ت التنمية والتخطيط، في حـين أن مـا نسـبته )مجاال

قد بينوا وجـود تعـاون فـي هـذه المجـاالت مـع كـل مـن البنـ  الـدولي، برنـامج المعهد العربي للتخطيط 

 األمم المتحدة إلنماء االقتصادي، وصندوق النقد الدولي.

التعاون بين دولة الكويت والمؤسسات الدولية األخرى في التخطيط : الرابعمن الموضوع  نيالثابيانات الرمز (: د-58جدول رقم )

 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيطخبراء المجمعة من والتنمية 

 التعاون بين دولة الكويت والمؤسسات الدولية األخرى في التخطيط والتنمية
 جابةاإل الرقم
 يوجد تعاون إيجابي مع البن  الدولي 2
 من توصيات البن  الدولي وصندوق النقد الدولي يتم األخذ بها لدى اصحاب القرار السياسي. % 05التعاون مع البن  الدولي،  2

 

يتفق رأي الخبيرين عن هذا السؤال حول وجود تعاون مشتر  في مجاالت ( د-02الجدول رقم )من 

 تخطيط بشكل إيجابي بين كل من دولة الكويت والبن  الدولي وصندوق النقد الدولي. التنمية وال

 تنظيم تم ،(التخطيط أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرة) الثالث للرمز وبالنسبة

 وضحتو  ،بالموضوع المتعلقة البيانات من قدر أكبر جمع أجل من معانيها على بناء االجابات
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من إجابات أفراد عينة  جمعها تم التي البيانات د(-02ج، -02ب، -02أ، -02ة )التالي ولاالجد

 :الدراسة على السؤال الثالث عشر الذي ينص على

تقييم اداء  القيام بمهامالوظيفي وبخاصة القيادات العليا في المؤسسات قادرة على  هل الكادر "

 "شراف عليها؟المؤسسات واالدارات التي تتولى اال التخطيط لدى

المجمعة من  التخطيط أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرةمن الموضوع الرابع:  الثالث(: بيانات الرمز أ-20جدول رقم )
 ( أعضاء.2عينة أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة من كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت والبالغ عددهم )

 التخطيط أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرة
 اإلجابة الرقم
 يوجد كوادر متخصصة ولكنها غير منتجة. 2
 ال 2
 ال 2
 .هنا  ضعف واضح في القيادات وقدراتها على تنفيذ الخطط 4
 القيادات غير متخصصة وغير مناسبة. 0
 ال. 6
 ال. 7

يؤكـدون علـى عـدم العينة  آراء أفراد( من %25.7ه )أ( أن ما نسبت-02أظهرت نتائج الجدول رقم )

قـــدرة الكـــوادر وبخاصـــة القيـــادات علـــى تأديـــة مهامهـــا بالشـــكل المطلـــوب، فـــي حـــين يـــرى رأي واحـــد 

 ( أن الكوادر الموجودة متخصصة بعملها ولكنها غير منتجة. 04.3%)

 
المجمعة من  التخطيط أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي درالكا قدرة : الرابعفي الموضوع  الثانيبيانات الرمز ب(: -20جدول رقم )

 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –قسم العلوم السياسية  أعضاء هيئة التدريس في
 

 التخطيط أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرة
 اإلجابة الرقم
 ال 2
 ال 2
 ال  2
 ال 4
 ال 0

 ال 6

 ال 7
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 –قسـم العلـوم السياسـية  فـيآراء عينـة أعضـاء هيئـة التـدريس إجمـاع ( ب-02الجدول رقـم ) يوضح

( على عدم قدرة الكـوادر وخاصـة القيـادات %022بنسبة ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية 

 على القيام بمهام التخطيط وتقييم األداء. 

المجمعة من  التخطيط أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرة: الرابعمن الموضوع الثالث نات الرمز بيا(: ج-20جدول رقم )
 خبراء( 1والبالغ عددهم ) خبراء ومستشاري المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت

 
 التخطيط أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرة
 اإلجابة الرقم
 ال 2
 ال أعلم. 2
 ال أعلم. 2
 ال  4
 ال 0

 

أفــراد عينــة الخبــراء والمستشــارين فــي  ( مــن%62أن مــا نســبته )ج( -02يتضــح مــن الجــدول رقــم )

المعهـد العربـي للتخطـيط قـد بينـوا عـدم قـدرة الكـادر الـوظيفي والقيـادات علـى القيـام بمهـامهم فـي تقــيم 

فراء ال يعلمــــون عــــن حقيقــــة قــــدرة الكــــوادر ( مــــن ا%42أداء التخطــــيط، فــــي حــــين أن مــــا نســــبته )

 الوظيفية والقيادية على القيام بمهامهم. 

المجمعة من  التخطيط أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرة: الرابعمن الموضوع  الثالثبيانات الرمز (: د-20جدول رقم )
 (2يت والبالغ عددهم )في دولة الكو  األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيطخبراء 

 التخطيط أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرة
 اإلجابة الرقم
 ال. 2
 .%05األداء معقول بنسبة  2

يرى واحد من الخبيرين أن الكوادر والقيادات غير قادرة على أداء مهامها، ( د-02الجدول رقم )من 

 . %52 بينما الرأي افخر أن األداء معقول بنسبة

ـــة الهياكـــل طبيعـــة) الرابـــع للرمـــز وبالنســـبة ـــم ،(واالجتماعيـــة واالقتصـــادية السياســـية الداخلي  تنظـــيم ت

 وضــحتو  ،بالموضــوع المتعلقــة البيانــات مــن قــدر أكبــر جمــع أجــل مــن معانيهــا علــى بنــاء االجابــات
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راد عينـة مـن إجابـات أفـ جمعهـا تـم التـي البيانات د(-00ج، -00ب، -00أ، -00ة )التالي ولاالجد

 :الدراسة على السؤال الرابع عشر والذي ينص على

أثرت طبيعة الهياكـل الداخليـة السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة السـائدة فـي دولـة برأيي، هل  "

 الكويت على إنجاح خطط التنمية؟"

المجمعة من  واالجتماعية واالقتصادية ياسيةالس الداخلية الهياكل طبيعة(: بيانات الرمز الرابع من الموضوع الرابع: أ-25جدول رقم )
 ( أعضاء.2عينة أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة من كلية العلوم اإلدارية في جامعة الكويت والبالغ عددهم )

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية الداخلية الهياكل طبيعة
 اإلجابة الرقم
 ال أعتقد. 2
 ال أعتقد. 2
 علم.ال أ 2
 .نعم الهياكل لدينا متضخمة جدا ومتفرعة ومتداخلة ويتم تغييرها بشكل سريع 4
عادة الهيكلة مطلوبة. 0  نعم، وا 
 نعم 6
 نعم.  7

يؤكــدون علــى العينــة  ( مــن آراء  أفــراد%57.0أ( أن مــا نســبته )-00أظهــرت نتــائج الجــدول رقــم )

علــى عمليــة التخطــيط والتنميــة، فبعضــهم يــرى حقيقــة تــأثير طبيعــة الهياكــل الداخليــة فــي المؤسســات 

( %02.6ضرورة إعادة الهيكلة، لكن الهياكل الموجودة متضخمة ومتشعبة، في حين أن ما نسبته )

يــرون بــأن طبيعــة الهياكــل تلــ  ال تــؤثر علــى عمليــة التخطــيط والتنميــة، ويبقــى راي واحــد شــكل مــا 

 ( ال يعلم عن هذا التأثير.%04.3نسبته )
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المجمعة من  واالجتماعية واالقتصادية السياسية الداخلية الهياكل طبيعة الرابع:في الموضوع  الرابعبيانات الرمز ب(: -25) جدول رقم
 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –قسم العلوم السياسية  أعضاء هيئة التدريس في

 
 واالجتماعية القتصاديةوا السياسية الداخلية الهياكل طبيعة
 اإلجابة الرقم
 ال اعلم. 2
       نعم، التأثير سلبي. 2
 نعم 2
 نعم 4
 نعم 0

 نعم ويجب إعادة الهيكلة 6

 نعم 7

 فــيآراء عينــة أعضــاء هيئــة التــدريس ( مــن %25.7أن مــا نســبته )( ب-00الجــدول رقــم ) يوضــح

اتفقـوا علـى التـأثير السـلبي لطبيعـة  جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –قسم العلوم السياسية 

الهياكـل السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة فــي مؤسســات الدولــة علــى خطــط التنميــة ونجاحهــا، فــي 

 (. %04.3حين أظهرت النتائج رأيا واحدا ال يعلم حقيقة هذا األمر الذي شكل نسبة )

 
المجمعة من  واالجتماعية واالقتصادية السياسية الداخلية الهياكل طبيعة: الرابعوع من الموضالرابع بيانات الرمز (: ج-25جدول رقم )

 خبراء( 1والبالغ عددهم ) خبراء ومستشاري المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت
 

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية الداخلية الهياكل طبيعة
 اإلجابة الرقم
 نعم 2
 نعم 2
 ال أعلم. 2
  أعلم.ال 4
 نعم 0

أن ثالثـة مـن أفــراد عينـة الخبـراء والمستشــارين فـي المعهـد العربــي ج( -00يتضـح مـن الجـدول رقــم )

( يؤكــدون تــأثير طبيعــة الهياكــل علــى خطــط التنميــة، فــي حــين أن النســبة المتبقيــة %62للتخطــيط )

 ( من افراء ال يعلمون عن هذا األمر.42%)
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المجمعة من  واالجتماعية واالقتصادية السياسية الداخلية الهياكل طبيعة: الرابعمن الموضوع  الرابع بيانات الرمز(: د-25جدول رقم )

 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيطخبراء 

 واالجتماعية واالقتصادية السياسية الداخلية الهياكل طبيعة
 اإلجابة الرقم
 كبير. نعم وتأثيرها 2
 نعم وتأثيرها كبير. 2

 

يتفـق رأي الخبيـرين عـن هـذا السـؤال حـول تـأثير طبيعـة الهياكـل السياســية ( د-00الجـدول رقـم )مـن 

 واالقتصادية واالجتماعية في عملية التخطيط والتنمية. 

 يوضح ،"التخطيط وخبراء السياسية القيادة بين العالقة مستقبل"  الخامس بالموضوع يتعلق وفيما

 .الرموز بهذه المتعلقة والمعاني الموضوع هذا في المحتواه الرموز (00رقم ) التالي الجدول

 
 

 التخطيط وخبراء السياسية القيادة بين العالقة مستقبل(: الرموز والمعاني المحتواه في الموضوع الخامس للدراسة: 22جدول رقم )
 (52 ،50) للسؤال التخطيط وخبراء السياسية القيادة بين العالقة مستقبل
 المعنى الرمز

 متطلبات الى التنموية الخطط استجابة مدى الى النص يشير المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات متطلبات
 المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات

 العالم بها يمر التي السياسية التطورات أثر الى النص يشير  العربي العالم في السياسية التطورات
 الكويت بدولة التنموي التخطيط عملية على العربي

". التخطيط وخبراء السياسية القيادة بين العالقة مستقبل"  موضوع ( أعاله00رقم ) الجدول يبين

 ،المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات متطلبات :وهما ومعانيهما رمزين على الجدول هذا يشتمل

 . يالعرب العالم في السياسية والتطورات

 بناء االجابات تنظيم تم ،(المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات متطلبات) األول للرمز وبالنسبة

ة التالي ولاالجد وضحتو  ،بالموضوع المتعلقة البيانات من قدر اكبر جمع أجل من معانيها على

على من إجابات افراد عينة الدراسة  جمعها تم التي البيانات د(-03ج، -03ب، -03أ، -03)

 :السؤال العاشر الذي ينص على
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"في ضوء التجارب التي قامت بها دولة الكويت في التخطيط التنموي، إلى أي مدى استجابت 

 "عملية التخطيط لمتطلبات واحتياجات المجتمع في كافة المجاالت ؟

المجمعة من عينة  المجاالت كافة يف المجتمع واحتياجات متطلبات(: بيانات الرمز األول من الموضوع الخامس: أ-23جدول رقم )
 ( أعضاء2أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة العامة في كلية العلوم اإلدارية جامعة الكويت، والبالغ عددهم )

 المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات متطلبات
 اإلجابة الرقم
 لم يتم تلبية االحتياجات. 2
 ليس بالدرجة الكبيرة.  2
 ذل .لم يتم  2
 لم تستفد الدولة من أي تجربة، فجميعها فشلت.  4
 لم تحقق أي تغيير يعكس تلبية االحتياجات للمجتمع.     0
 لم يتم 6
  لم يتم. 7

( علـى أن الخطـط %022بنسـبة )العينـة  أ( إجماعـا مـن آراء أفـراد-03أظهرت نتـائج الجـدول رقـم )

تلبيــــة احتياجــــات المجتمــــع الكــــويتي فــــي كافــــة التنمويــــة فــــي دولــــة الكويــــت قــــد فشــــلت فــــي تحقيــــق و 

 المجاالت. 

المجمعة من أعضاء  المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات متطلبات الخامس:في الموضوع  االولبيانات الرمز ب(: -23جدول رقم )
 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –قسم العلوم السياسية  هيئة التدريس في

 
 المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات متطلبات

 اإلجابة الرقم
 نعم، إلى حد ما. 2
       ال. 2
 ال اعلم. 2

ال تتناسب الجهود التنموية الحكومية مع االحتياجات للمجتمع  4
 الكويتي.         

 ال أعتقد 0

 ال أعتقد 6

 نعم، إلى حد ما. 7

 فــيآراء عينــة أعضــاء هيئــة التــدريس ( مــن %57.0أن مــا نســبته ) (ب-03الجــدول رقــم ) يوضــح

اتفقــوا علــى عــدم تحقيــق الخطــط  جامعــة الكويــت –كليــة العلــوم االجتماعيــة  –قســم العلــوم السياســية 

التنمويــة فــي دولــة الكويــت الي تلبيــة الحتياجــات المجتمــع الكــويتي، فــي حــين أظهــرت النتــائج رأيــا 
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( يرون بأنها لبت %02.6(، وما نسبته )%04.3مر الذي شكل نسبة )واحدا ال يعلم حقيقة هذا األ

 بعض االحتياجات.  

خبراء المجمعة من  المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات متطلبات: الخامسمن الموضوع االول بيانات الرمز (: ج-23جدول رقم )
 خبراء (1والبالغ عددهم ) ومستشاري المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت

 
 المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات متطلبات

 اإلجابة الرقم
 ، استجابتنعم 2
 ال 2
 ال. 2
 نعم 4
 ال 0

أن ثالثـة مـن أفــراد عينـة الخبـراء والمستشــارين فـي المعهـد العربــي ج( -03يتضـح مـن الجـدول رقــم )

دولـة الكويـت، فـي حـين أن ( يرون عدم تلبية االحتياجات من الخطط التنمويـة فـي %62للتخطيط )

 ( من افراء ترى بأن الخطط التنموية استجابت لتل  االحتياجات.%42النسبة المتبقية )

خبراء المجمعة من  المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات متطلبات: الخامسمن الموضوع  االولبيانات الرمز (: د-23جدول رقم )
 (2ي دولة الكويت والبالغ عددهم )ف األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط

 المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات متطلبات
 اإلجابة الرقم
 ال تلبي. 2
 ال تلبي. 2

يتفــــق رأي الخبيــــرين عــــن هــــذا الســــؤال فــــي أن خطــــط التنميــــة لــــم تلبــــي ( د-03الجــــدول رقــــم )مــــن 

 احتياجات المجتمع المحلي في دولة الكويت.  

، تم تنظيم االجابات بناء على معانيهـا العربي(ي )التطورات السياسية في العالم وبالنسبة للرمز الثان

-24أ، -24) ةول التاليــاوضـح الجــدتو  ،قـدر مــن البيانــات المتعلقـة بالموضــوع أكبــرمـن أجــل جمـع 

مــن إجابــات أفــراد عينــة الدراســة علــى الســؤال الثــاني  ( البيانــات التــي تــم جمعهــاد-24ج، -24ب، 

 :علىعشر الذي ينص 
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بدولــة  التخطــيط التنمـويمـا أثـر التطــورات السياسـية التــي يمـر بهــا العـالم العربـي علــى عمليـة  "

 ؟"الكويت

المجمعة من عينة أعضاء هيئة  العربي العالم في السياسية التطورات(: بيانات الرمز الثاني من الموضوع الخامس: أ-24جدول رقم )
 ( أعضاء.2العلوم اإلدارية جامعة الكويت، والبالغ عددهم )التدريس في قسم االدارة العامة من كلية 
 العربي العالم في السياسية التطورات

 اإلجابة الرقم
 ال أعلم. 2
 يجب أن تكون حافزا للتخطيط باالستفادة من الخبرات والكفاءات المهاجرة، واستقطاب العمالة الماهرة.  2
 ال أعلم. 2
 بح يجتمع كل ستة أشهر، وال توجد تقارير متابعة جدية. نعم أثرت، المجلس األعلى اص 4
 .لها تاثير قوي وخطير جدا من ناحية االمن السياسي، يكفي انخفاض اسعار البترول 0
 لها تاثير سياسي ولكن يجب ان تستمر خطط التنمية حتى في ظل الظروف المحيطة . 6
 ال أعلم.  7

، فهنـــا  مـــن يـــرى بـــأن التطـــورات العينـــة  فـــي آراء أفـــراد أ( تباينـــا-04أظهـــرت نتـــائج الجـــدول رقـــم )

السياسية في الوطن العربي قد أثرت بشكل كبير وخطيـر علـى األمـن السياسـي، واألمـن االقتصـادي 

( مـن إجمـالي افراء، ويـرى رأي %02.6)انخفاض أسعار البتـرول(، وهـذه افراء شـكلت مـا نسـبته )

التنموية بل يجب أن تستمر وأن يتم االستفادة من الخبرات آخر أن التأثير ال يجب أن يمتد للخطط 

المهاجرة والعمالة الماهرة التي تفد إلى الكويت بسبب األوضاع في بلدها األصلي، وهذا الرأي شـكل 

( ال تعلـــم عـــن هـــذا %40.2(، فـــي حـــين أن النســـبة المتبقيـــة مـــن آراء العينـــة )%02.6مـــا نســـبته )

 التأثير. 
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المجمعة من أعضاء هيئة  العربي العالم في السياسية التطورات الخامس:في الموضوع  الثانييانات الرمز بب(: -24جدول رقم )
 ( أعضاء2والبالغ عددهم ) جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –قسم العلوم السياسية  التدريس في

 
 العربي العالم في السياسية التطورات

 اإلجابة الرقم
 تأثير سلبي 2
       تأثير سلبي 2
 ال اعلم. 2
          ال يجب أن تؤثر على التنمية.  4
 ال اعلم 0

 ال تؤثر 6

 ال أعلم. 7

 فــيآراء عينــة أعضــاء هيئــة التــدريس ( مــن %02.6أن مــا نســبته )( ب-04الجــدول رقــم ) يوضــح

تطورات السياسية التي يرون بأن ال جامعة الكويت –كلية العلوم االجتماعية  –قسم العلوم السياسية 

شهدها الوطن العربي قد أثرت بشكل سلبي على مسيرة التنمية في دولة الكويت، وبنفس النسبة يرى 

الــبعض افخــر مــن أفــراد العينــة أنــه ال يوجــد لتلــ  التطــورات أثــر فــي العمليــة التنمويــة، فــي حــين أن 

 ية على التنمية في دولة الكويت. ( ال تعلم عن أثر التطورات السياسية العرب%40.2باقي النسبة )

خبراء المجمعة من  العربي العالم في السياسية التطورات: الخامسمن الموضوع الثاني بيانات الرمز (: ج-24جدول رقم ) 
 خبراء( 1والبالغ عددهم ) ومستشاري المعهد العربي للتخطيط في دولة الكويت

 
 العربي العالم في السياسية التطورات

 جابةاإل الرقم
 .يجب ان تحفز التوجه التنموي 2
 ال أعلم 2
 يجب أن تحفز التوجه التنموي. 2
 ال أعلم 4
 تأثير إيجابي أي تحفيز الجهد التنموي.  0

أن ثالثـة مـن أفــراد عينـة الخبـراء والمستشــارين فـي المعهـد العربــي ج( -04يتضـح مـن الجـدول رقــم )

ية في الوطن العربي يجب أن تحدث أثرا إيجابيا على ( يرون بأن التطورات السياس%62للتخطيط )

خطـــط التنميـــة فـــي دولـــة الكويـــت مـــن خـــالل تحفيـــز التوجـــه التنمـــوي، فـــي حـــين أن النســـبة المتبقيـــة 



227 

 

( من افراء ال تعلم إن كانت تل  التطورات السياسـية العربيـة لهـا اثـر سـلبي أم إيجـابي علـى 42%)

 مسار التنمية في دولة الكويت.

األمانة خبراء المجمعة من  التطورات السياسية في الوطن العربي: الخامسمن الموضوع الثاني بيانات الرمز (: د-24م )جدول رق
 (2في دولة الكويت والبالغ عددهم ) العامة للمجلس األعلى للتخطيط

 التطورات السياسية في الوطن العربي
 اإلجابة الرقم
 يق مسار التنمية والتفكير في مواجهة أي تحديات تواجه االمن واالستقرار الداخلي.تؤثر بسبب الهاجس االمني الذي قد يع 2
 نعم تؤثر، بخاصة من ناحية االمن االقليمي. 2

يتفـــق رأي الخبيـــرين عـــن هـــذا الســـؤال فـــي أن التطـــورات السياســـية التـــي ( د-04الجـــدول رقـــم )مـــن 

الكويت بسبب الهاجس األمني واالستقرار يشهدها الوطن العربي تؤثر على التوجه التنموي في دولة 

 الداخلي.
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  :النتائج مناقشةثانيا: 
 شتملا حيث الكويت،دولة  في والحديثة القديمة التنموية السياسات بمالمح األول الموضوع يتعلق

 في الكويتية السياسية القيادة ودور ،المؤسسات في التخطيط نجاح تقيم معايير على الموضوع هذا

 القديمة التنموية السياسات مالمح وتتمثل. التخطيط أثناء تقع التي األخطاء وتصحيح التخطيط

 المعايير من مجموعة إلى نو المشارك أشارقد و ، التخطيط نجاح تقييم معايير وضع في والحديثة

 الخطط وضع :مثل االيجابية النتائج على والحصول التخطيط في ايجابي بشكل تسهم التي المهمة

 على قادرة بشرية كوادر وجود وضرورة ، زمنية وفترة بتاري  المحددة األهداف ووضع للتنفيذ، القابلة

 بهذه االهتمام يتمأن و ، وضعها تم التي للخطط الفعلي والتطبيق ، األهداف وتحقيق الخطط تنفيذ

 لنجاح المالئمة القرارات واتخاذ واتجاهاتها المؤسسات استراتيجية تحديد أجل من المعايير

 تطابق مدى عن الكشف في كبيرة أهمية من لها لما التقييم بعملية االهتمام يجب كما المؤسسات،

 افثار قياس وكذل  أهداف، من له التخطيط تم ما مع وضعها تم التي للخطط الفعلي التنفيذ

 . وضعها تم التي الخطط تنفيذ عن الناتجة

 أثناء تقع التي األخطاء وتصحيح التخطيط في الكويتية السياسية القيادات بدور يتعلق فيما أما

 في الكويتية السياسية الدور النسبي المحدود للقيادات إلى اأشارو  المشاركين معظم فان التخطيط،

 تقدم في الفعال هودور  التخطيط أهميةعن  السياسية القيادات انشغال إلى هذا ويعزى التخطيط،

 إلى يؤدي الذي األمر ،السياسية القيادات على رقابة وجود عدم وكذل  ،بقضايا أخرى المجتمعات

 الخطط تنفيذ مثل األخرى باألمور القيادات هذه انشغال وكذل  التخطيط، بعملية اهتمامهم عدم

 .النتائج على واالطالع والسياسات

دولة  في وتنفيذها التنمية سياسات تخطيط في السياسية القيادات بأدوار الثاني الموضوع ويتعلق

 األمانة ودور البحثية، والنتاجات ،إدارة أو عامة ةأمان وجود على الموضوع هذا واشتمل لكويت،ا
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 لتنفيذ كافي غير إدارة أو عامة ةأمان وجود أن إلى اإلشارة وتمت. للتخطيط األعلى للمجلس العامة

 يكمن قدو  التنفيذ على القدرة تمتل  وال بالتخطيط كبير بشكل تعنى الجهة هذه إن إذ الخطط،

 هذا في الخبراء تمتل  فهي لذل  بالتخطيط أساسي بشكل تعنى العامة األمانة بأن ذل  في السبب

 التحديات مواجهة إلى يهدف الذي االستراتيجي التخطيط مجال في تميزها بسبب أو المجال،

 ةالقدر  ضعف في السبب يكمن قد وكما المتميز، األداء على تنعكس التي المستجدات ومواكبة

 أشاروقد  ة،يالبحث النتاجات بمجال يتعلق فيما أما. والتنفيذ المتابعة في الخبرة وضعف المادية

 التنموي التخطيط وسياسات التنمية بموضوع المتعلقة البحثية النتاجات أن إلى المشاركين معظم

 ربما أو اسيةالسي االنتماءات إلى ذل  في السبب يكمن وقد االعتبار، بعين تؤخذ ال الكويت بدولة

 بعين تؤخذ ال وقد طويال، وقتا يأخذ وهذا لتنفيذها أخرى خطط إلى تحتاج والتوصيات النتائج ألن

 . الخطة تنفيذ فترة أثناء للتنفيذ مناسبتها أو تطابقها عدم بسبب االعتبار

 في ءاألدا ومتابعة الخطط اقتراح في للتخطيط األعلى للمجلس العامة ةاألمان بدور يتعلق وفيما

 أشار والخلل، القصور حدوث حال في والتدخل األداء وتقييم الدولة في المؤسسات مختلف

 إلى النتيجة هذه مرد يكون وقد التخطيط، في العامة ةلألمان فعال دور يوجد ال أنه إلى نو المشارك

 لكثرة السليم التخطيط عملية يعيق للتخطيط األعلى المجلس تشكيل وأن تنفيذي جهاز األمانة أن

 واإللزام، المحاسبة سلطة تمتل  ال ةاألمان نوأل التخطيط، على المشرفة الجهات وتشتت التدخالت

     .األمانة تعرضها مقترحات أو توصيات بأي هتماماال تعير ال قد الحكومة نأل أو

 0204-0202 للفترة التنموية الخطط تنفيذ في السياسية القيادات معوقات" الثالث الموضوع تناول

 في االستقرار عدم هيو  ،اومعانيه رموز سبعة على الموضوع هذا يشتمل". الكويتدولة  في

 االهتمام وقلة والتحديات والمعوقات المؤسسة التزام وعدم الخلل ووجود للحكومة الوزارية التشكيلة

 يتعلق فيما أما. البيانات مصادر وتشتت االختصاص وتداخل العلمي البحث وأنشطة بمجاالت
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 عدم أن إلى االجابات معظم أشارت فقد للحكومة الوزارية التشكيلة في االستقرار عدم برمز

 أن في السبب يكمن وقد الخطط، وتنفيذ التخطيط على سلبا يؤثر الوزارية التشكيلة في االستقرار

 بما إيمانه لعدم جديدة خطط تنفيذ على والعمل خطط من سبق ما إلغاء على يعمل جديد وزير كل

 . غيره قبل من خطط من وضع

 التخطيط على سلبا تؤثر أنها إلى اإلشارة تمت المؤسسة، التزام وعدم الخلل وجود لرمز بالنسبة أما

 . القوانين تفعيل وعدم والمحاسبة المساءلة غياب إلى النتيجة هذه مرد يكون وقد الخطط وتنفيذ

 تنفيذ دون تحول التي المعوقات من العديد إلى اإلشارة تمت ،والتحديات المعوقات لرمز وبالنسبة

 بالحجم والبشرية المادية اإلمكانات توافر وعدم الوزاري التغير مثل الكويتدولة  في التنموية الخطط

 التخطيط، في المعنية الهيئات خالل من المجتمع إشرا  وعدم ،خطة كل في األهداف يحقق الذي

 واالفتقار والمجتمعي الشعبي الرأي الستطالع أهدافهاو  الخطط حول المعلومات ونشر التوعية وعدم

لزامية ،الحكومية الجهات بين التنسيق وضعف ،والسياسي اإلداري الفساد و الالزمة الخبرات إلى  وا 

 العام، المال على واالعتداء والسرقات التنفيذ، جدية وعدم،  الالزمة الموارد توافر وعدم الخطط،

 لتحويل األميرية اإلرادة مثال وأفضل ،إليه الوصول الدولة تريد ما حول واضحة رؤية وجود وعدم

 . واقع إلى  اإلرادة هذه ترجمة في المؤسسات فشلت حين في تجاري مالي مركز إلى الكويتدولة 

 ال أنه إلى االجابات معظم أشارت العلمي، البحث وأنشطة بمجاالت االهتمام قلة برمز يتعلق وفيما

 الذي األمر ،جدا ضئيل االهتمام هذا أن أو العلمي البحث وأنشطة بمجاالت كبير اهتمام يوجد

 مختصة جهات وجود عدم إلى النتيجة هذه مرد يكون وقد التنموية، الخطط معالجة على سلبا يؤثر

 الخطط ببناء االهتمام وعدم والتخطيط، التنمية مجاالت في البحثي العمل تشجيع على تعمل

 . الكويتدولة  في متخصص ميعل أساس على التنموية
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 بين االختصاصات تداخل أثر على الرمز هذا يدل ،"االختصاص تداخل"  لرمز بالنسبة أما

 أن إلى المشاركين إجابات معظم وأشارت ،التنموية الخطط أداء ضعف على الحكومية األجهزة

 مرد يكون وقد ،ةالتنموي الخطط أداء إضعاف إلى يؤدي التداخل وهذا االختصاص في تداخل هنا 

 األشخاص رغبة وكذل  المفروضة، القوانين تطبيق وعدم والمحاسبة، الرقابة قلة إلى النتيجة هذه

 إضعاف على يعمل الذي األمر ،المعرفة زيادة أجل من األخرى االختصاصات على االطالع في

 . التنموية الخطط

 المصادر تشتت إلى أن المشاركين بعض ، فقد أشار" البيانات مصادر تشتت"  برمز يتعلق وفيما

 منهج وجود عدم إلى النتيجة هذه مرد يكون وقد التنمية، مؤشرات قياس على سلبي بشكل يؤثر

 على الحصول مصادر تعدد وكذل  ،األرقام في كبير خلل وجود إلى يؤدي الذي األمر ،موحد دولة

 مركزية بلجنة توحيدها من دب ال لذل ، الحكومة شكلتها التي اللجان كثرة بسبب المعلومات

 . متخصصة

 المشاركين إجاباتفقد دلت بعض " الكويتي المجتمع في السكانية التركيبة تغير" لرمز وبالنسبة

 أنهم إلى النتيجة هذه مرد يكون وقد التنموية، الخطط على إيجابيا أثرا السكانية للتركيبة أن على

 الذي العمل سوق تلبي السكانية التركيبة هذه نوأ والتعليمي، الصحي القطاع تنمية في يسهمون

 إلى المشاركين بعض إجابات أشارت ذاته الوقت وفي حاجته، سد عن الوطنية العمالة عجزت

 الخطط على العبء زيادة إلى النتيجة هذه مرد يكون وقد السكانية، التركيبة لهذه سلبي أثر وجود

 .الدولة في األساسية الحاجات على الطلب ومضاعفة التنموية

 وتحقيق نالسياسيي القادة بين العالقات طبيعة على المؤثرة بالعوامل الرابع الموضوع ويتعلق

 رموز خمسة على الموضوع هذا ويشتمل ،الكويتدولة  في التنموية والخطط التنمية مشروعات

 تالكوي دولة والتعاون بين التخطيط، في الكويتي الخاص القطاع مشاركة ي:وها ومعانيه
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 ومؤسساتها الدولة وزارت بين التعاون و بالتخطيط، تعنى التي األخرى الدولية والمؤسسات

 الداخلية الهياكل طبيعة و التخطيط، أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرة المختلفة،

 . واالجتماعية واالقتصادية السياسية

 أن إلى االجابات معظم أشارت ،"التخطيط في يالكويت الخاص القطاع مشاركة"  برمز يتعلق وفيما

 والتنمية التخطيط أن إلى النتيجة هذه مرد يكون وقد جدا محدود التخطيط في الخاص القطاع دور

 . العطاء من أكثر األخذ هو الخاص القطاع هدف وأن فقط، الحكومة مهام من

، "بالتخطيط تعنى التي األخرى ةالدولي والمؤسسات الكويت دولة بين التعاون " لرمز بالنسبة أما

 في الدولية والمؤسسات الكويت دولة بين التعاون مدى يعلمون ال أنهم إلى المشاركين بعض أشار

 لإلنماء المتحدة األمم وبرنامج الدولي البن  بين تعاون هنا  أن إلى البعض افخر أشار حين

 الجهات هذه بين التعاون أهمية إلى جةالنتي هذه مرد يكون وقد ،الدولي النقد وصندوق االقتصادي

 . التنموية الخطط إنجاح في

 معظم أشارت ،"التخطيط أداء تقييم بمهام القيام على الوظيفي الكادر قدرة"  لرمز وبالنسبة

 هذه مرد يكون وقد ،التخطيط أداء تقييم على قدرةال يمل  ال الوظيفي الكادرأن  إلى االجابات

 والتدريب االلتزام جانب في وخاصة تأهيل إعادة إلى بحاجة الوظيفي الكادر أن إلى النتيجة

 هنا  ثم ومن ،موضوعية منها أكثر سياسية لترضيات وفقايجري  القيادات اختيار وأن ،والتطوير

 . التنفيذ على وقدراتها القيادات في واضح ضعف

 بعض أشارفقد  ،"جتماعيةواال واالقتصادية السياسية الداخلية الهياكل طبيعة"  لرمز  وبالنسبة

 أن افخر عضبال أشار حين في ،التنموية الخطط على أثرت الهياكل طبيعة أن إلى المشاركين

 مدى يعلمون ال أنهم إلى أخرى مجموعة وأشارت ،التنموية الخطط على تؤثر ال الهياكل طبيعة

 التخطيط أهداف احد أن إلى النتيجة هذه مرد يكون وقد ،التنموية الخطط على الهياكل تأثير
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 تنفيذ في مساعدة عوامل لتكون والثقافية واالقتصادية االجتماعية النظم هيكلة إعادة هو التنموي

 تغيير إلى يؤدي السائدة والنظم الهياكل تل  في االستقرار عدم وألن العكس، وليس الخطط

 .  ونجاحها وتنفيذها الخطط مع التعامل على ينعكس ثم ومن التوجهات

 هذا يشتمل ،"التخطيط وخبراء السياسية القيادة بين العالقة مستقبل"  موضوعب يتعلق يماوف

 التطورات و المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات متطلبات وهما ومعانيهما رمزين على الموضوع

 ،"المجاالت كافة في المجتمع واحتياجات متطلبات" لرمز بالنسبةأما . العربي العالم في السياسية

 ومتطلبات احتياجات تلبي ال التنموية الخطط أن الى المشاركين اجابات معظم فقد أشارت

 دون تحول التي والتحديات المعوقات من العديد وجود إلى النتيجة هذه مرد يكون وقد المجتمع،

 اتاحتياج مع تتناسب ال الحكومية التنموية الجهود أن أو ،المجتمع احتياجات وتلبية الخطط تنفيذ

 . الكويتي المجتمع

 أن الى المشاركين اجابات معظم أشارت ،"العربي العالم في السياسية التطورات"  برمز يتعلق وفيما

 إلى النتيجة هذه مرد يكون وقد السياسية الناحية من التنموية الخطط على تؤثر السياسية التطورات

دولة  في التنموية الخطط على بعبالط تؤثر التي المحيطة السياسية بالخطط االهتمام ضرورة

 . الكويت
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 الفصل الخامس 

 الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات 

 أوال: الخاتمة 

ت فــي تحقيــق التنميــة إلــى مــا لقــد أشــارت معظــم الدراســات التــي اهتمــت بــدور القيــادات فــي المجتمعــا

 والجماعـات األفـراد بـين المجتمعيـة المـوارد توزيـع فـي مـن تبـاين واضـح يتسـم بـه التنظـيم االجتمـاعي

 إلشـباع المـوارد تلـ  اسـتخدام صـور فـي االخـتالف التبـاين هـذا مـن ينشـأ حيـث الحاجـات، إلشـباع

 ينشـأ دة رشـيدة فاعلـة فـي المجتمـع فقـدبقيـا تنظيمـه يـتم لم إن الذي األمر وهو التنوع، شديدة الحاجات

 بـدال اإلشـباع نحـو توجيههـا التـي كـان يمكـن المجتمـع الذي قد يتسبب في تشـتت قـدرات الصراع عنه

 حالـة لتعظـيم بـالموارد لالسـتئثار التفاعـل عمليـة فـي أخـرى أطـراف إزاحـة أو محـاوالت السـيطرة مـن

 للحاجات.  اإلشباع

يادة وشـعبا، فـالن كـل المعطيـات تكشـف عـن حقيقـة واضـحة مفادهـا وبالنظر إلى واقع دولة الكويت ق

سعي القيادات السياسية على مر السنين لتجنب حاالت الصراع بينها وبين أبنـاء الشـعب، وحرصـها 

الــدائم علــى تقــديم كــل مــا يكفــل إشــباع الحاجــات وتوفيرهــا للمجتمــع فــي دولــة الكويــت، وبــذل  يمكــن 

ن تعرضـــت للكثيـــر مـــن العثـــرات ومـــرت بـــالكثير مـــن القـــول بـــأن تجربـــة التنميـــة فـــي دو  لـــة الكويـــت وا 

المنعطفات إال أن أحدا ال يمكن أن ينكر الدور المحوري الذي لعبته القيـادات والنخـب السياسـية فـي 

الدولة في مجال التنمية ومحاولة إصالح المسار التنموي المتعثر، فالقيادة السياسية الكويتية جزء ال 

ليه، تنوب عنه، تحمل على عاتقها مسئوليات جمة يتجزأ من مكونات  المجتمع الكويتي، فهي منه وا 

تجاه أبنائه، وهي الكفيلـة بـأن تعيـد النظـر فـي كـل تجـارب الماضـي التنمويـة لالسـتفادة مـن األخطـاء 

 فيها وتعزيز مخرجاتها بما يحقق نجاح خطط التنمية القادمة. 
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أســئلة محــددة ، فأجابــت عــن الســؤال األول  نابــة عــلقــد ســعت هــذه الدراســة مــن خــالل فصــولها لإلج

، والتــي يمكــن وصــفها بأنهــا أبــرز مالمــح السياســات التنمويــة القديمــة والحديثــة فــي دولــة الكويــتعــن 

طموحــة وســعت دائمــا لزيــادة المســتوى االقتصــاي واالجتمــاعي للمجتمــع والدولــة، وأنهــا ركــزت علــى 

، وتمــت اإلجابــة  د مــع تزايــد التطــور فــي العــالم والمدنيــةالمــواطن وتلبيــة احتياجاتــه التــي أخــذت تتزايــ

األدوار التـي قامـت بهـا القيـادات السياسـية فـي دولـة الكويـت فـي عن السـؤال الثـاني حـول اسـتعراض 

، حيــث يمكــن القــول إن األدوار اســتمت بطــابع الفعاليــة التخطــيط لسياســات التنميــة ووســائل تنفيــذها

، وتمـت اإلجابـة علـى السـؤال التي جعلت أدوارها تتراجع نوعـا مـا باستثناء بعض العقبات والتحديات

أهــم المعوقــات التــي تواجــه القيــادات السياســية الحاليــة فــي دولــة الكويــت لتنفيــذ الخطــة الثالــث حــول 

، حيــث جــاءت إجابــة هــذا الســؤال مــن خــالل الجانــب العملــي الخــاص 2013-2525التنمويــة للفتــرة 

اسـة عـن سـؤالها الرابـع حـول أبـرز العوامـل المـؤثرة فـي طبيعـة العالقـة بالدراسة، في حـين أجابـت الدر 

بين التوجهات السياسية للقادة السياسـيين فـي دولـة الكويـت وبـين تحقيـق مشـروعات التنميـة والخطـط 

 .التنموية

عدم  ومؤشـراتها إلـىكما تم اختبار الفرضـية التـي قامـت عليهـا الدراسـة، حيـث أفـادت نتـائج الدراسـة 

يادةوجود د ق ل ارز ل السياسية في دولة الكويت على الرغم من المساعي الكبيرة التي برزت  ور ب

 .لكنها كانت تواجه بتحديات ومعوقات
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 ثانيا: االستنتاجات:

 توصلت الدراسة للنتائج التالية:

 ال بد من توافر بعض المعايير الهامة لنجاح خطط وبرامج التنمية، ومن بينها:  .2

 يذ في وقت زمني محدد.قابليتها للتنف -

 .األهداف هذه تنفيذ على قادرةوموارد بشرية  أجهزة وجودضرورة   -

 تقـومأشارت نتائج الدراسة إلى أنه وبالرغم من أن األمانة العامة للمجلـس األعلـى للتخطـيط  .2

إال أن دورهـا ال  الحكوميـة، والجهـات للتخطـيط األعلـى المجلس بين والتنسيق المتابعة بدور

دا، فضــال عــن ضــعف التنســيق والتعــاون المشــتر  بــين األمانــة العامــة والجهــات زال محــدو 

 الحكومية ومؤسسات الدولة األخرى. 

 بتغيــر يتغيــر ال ثابــت سياســي قــرار وجــود عــدم حــال فــي الخطــة فــي نجــاح تحقيــق يمكــن ال .2

 .التنفيذ قرار اتخاذ عملية يعطل للوزراء السريع التغييرالمسئولين، ف أو الحكومة

 أهم أسباب عدم نجاح الخطط التنموية في دولة الكويت:من  .4

 .التخطيط في المعنية الهيئات خالل من المجتمع إشرا  معد -

 .والمجتمعي الشعبي الرأي الستطالع وأهدافها الخطط حول المعلومات ونشر التوعية عدم -

 .         الالزمة الخبرات إلى االفتقار  -

 :هي التنمية في دولة الكويتالتي تواجه خطط  التحديات أكثرإن   .0

 .القرار متخذي اغلب لدى اإلدارية القدرات تواضع -

 .الكفاءة وليس الشخصية العالقات على القيادية التعيينات في االعتماد -

 بناء وليس والسياسية الحكومية الجهات رأي أو فردية وتصورات لتوجهات وفقا الخطط تبنى. 6

 .متخصصة علمية دراسات مخرجات على
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مـــن وجهـــة نظـــر بعـــض المشـــاركين فـــي  البيانـــات وتوحيـــد المعلومـــات مصـــادر مشـــكلة تعـــد. 7

 جهـــة مـــن البيانـــات فـــي وتنـــاقض تعـــارض بـــل فيهـــا، ضـــعف هنـــا  الن حقيقيـــة مشـــكلة الدراســـة

 .واحدة بمرجعية المصادر تل  توحيد والمطلوب ألخرى،

ــــى أن 8 ــــائج الدراســــة إل ــــل. أشــــارت نت ــــة خل ــــ الســــكانية التركيب ــــدين عــــن بســــبب زي ادة عــــدد الواف

 . االحتياجات لسد المشاريع من المزيد ويحتاج للدولة التحتية البنى علىسلبا  يؤثرالمواطنين 

 مشـاريع خصخصـة وتـم ، المشاريع بعض في إشراكه تم و جدا محدود الخاص القطاع دور. 2

 عتمــادا يوجــد وال واضــحة، ىرؤ  دون ولكــن الخــاص، للقطــاع أخــرى مشــاريع ونقــل وحــدات، أو

 .    والتخطيط التنمية في الخاص القطاع على حقيقي

السياســــية التــــي شــــهدتها الســــاحة العربيــــة علــــى مســــار التنميــــة فــــي دولــــة  التطــــورات أثــــرت. 25

كمـا  السياسـية العربيـة بـالتطورات وانشـغلت التنمويـة الخطـط عـن الدولـة انصرفت ثحي الكويت،

 األمنـي الهـاجس سـببوتـؤثر ايضـا فـي كونهـا تأثرت أيضا من خالل انخفاض أسعار البتـرول، 

                  .التنمية مسار يعيق قد الذي
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 ثالثا: التوصيات:

 ضرورة إعادة النظر في الهياكل الحكومية والتنظيمية لمسألة التنمية والتخطيط. .2

ضــرورة أن يــتم اختيــار المســئولين عــن التخطــيط والتنميــة علــى أســس علميــة ال علــى أســس  .2

 النتماء القبلي والوالءات. ا

توحيـــد مصـــدر البيانـــات والمعلومـــات فـــي دائـــرة مركزيـــة واحـــدة تكـــون مرجعـــا لكافـــة الجهـــات  .2

 المعنية بعملية التخطيط والتنمية.

 ضرورة تحديد مهام وأدوار كل جهة مشاركة في عملية التخطيط.  .4

ــــة بحيــــث  .0 ــــدء بالعــــداد الخطــــط التنموي ــــد الب ــــرأي الشــــعبي عن يعكــــس هــــذا عمــــل اســــتطالع لل

 االستطالع حاجات المجتمع الحقيقية في الوقت الراهن إلعداد الخطة. 

 حصول األمانة العامة للتخطيط على االستقاللية التامة وادوات للمحاسبة .  .6

ضــرورة إجـــراء المزيـــد مـــن الدراســـات حـــول أدوار القيــادة السياســـية علـــى مختلـــف فئاتهـــا فـــي  .7

 فقط. تصحيح مسار التنمية ال بالعداد الخطط 
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 قائمة المصادر والمراجع 

 أوال: المصادر العربية:

 المعاجم والقواميس والموسوعات:  -

إعداد: أحمد زكي بـدوي. بيـروت: مكتبـة لبنـان.  :(2282معجم مصطلحات العلوم االجتماعية ). 2

 .  28المجلد 

بعلبكـي. بيـروت: دار جمهـرة اللغـة. تحقيـق: رمـزي منيـر  (:2287) . ابن دريد، محمـد بـن الحسـن2

 العلم للماليين. 

 الكتب:  -

الكويت والمستقبل: التتنمية والتعلـيم وجهـا لوجـه. الكويـت: دار  :(2282اإلبراهيم ، حسن علي ). 2

 السالسل للنشر والتوزيع. 

(: االتصال والتنمية المسـتدامة فـي الـوطن العربـي. عمـان: دار 2552أبو اصبع، صالح خليل ). 2

 . 2شر والتوزيع. ط البركة للن

(: معــالم االســتراتيجية للتنميــة االقتصــادية والقوميــة فــي البلــدان 2552األقــداحي، هشــام محمــود ). 2

 النامية. االسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. 

 (: علم االجتماع السياسي. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع. 2228أبرا ، إبراهيم ). 4

 علم االجتماع السياسي: أسسه وأبعاده. بغداد: مطبعة الحكمة.  (:2225. األسود، صادق )0

ـــايف )6 ـــل للطباعـــة 2552. برنـــوطي، ســـعاد ن (: اإلدارة: أساســـيات إدارة األعمـــال. عمـــان: دار وائ

 والنشر. 

(: دراسات في التنمية االجتماعية. القاهرة: مكتبة نهضة 2282الجوهري، عبد الهادي وآخرون ). 7

 الشرق. 
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(: مفــاهيم أساســية فــي علــم السياســة. طــرابلس، لبنــان: المؤسســة الحديثــة 2222خضــر )خضــر، . 8

 للكتاب. 

النخـــب السياســـية واالجتماعيـــة: حالـــة الجزائـــر ومصـــر.  :(2558زايـــد، أحمـــد، الزبيـــر، عـــروس ). 2

  القاهرة: مكتبة مدبولي.

عمـان:  اإلسـالمي. اداالقتصـ فـي التخطـيط و االقتصـادية لسياسةا :(2282الزرقا، محمد أنس ). 25

 آل البيت.  مؤسسة اإلسالمية، الحضارة لبحوث الملكي معلمجا مطبوعة

22 .2525 

 . 2(: تنمية المجتمع وتنظيمه. القاهرة: مكتبة القاهرة الحديثة. ط 2262. شوقي، عبد المنعم )22

 اإلسـالمية الشـريعة مقاصـد إطـار فـي االقتصـادية السياسـة :(2220عفـر، محمـد عبـد المـنعم ). 22

 . المكرمة مكة القرى، أم جامعة .طبع

التنميـة فـي اإلسـالم: مفـاهيم، منـاهج، تطبيقـات. المؤسسـة الجامعيـة  :(2226. العسل، إبـراهيم )24

 .2للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت. ط

 (: الجات وأخواتها. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.2220وي، إبراهيم ). العيس20

(: التنميـــة فـــي عـــالم متغيـــر: دراســـة فـــي مفهـــوم التنميـــة ومؤشـــراتها. 2552. العيســـوي، إبـــراهيم )26

 . 2القاهرة: دار الشروق. ط 

ــــة 2272. العــــدل، محمــــد رضــــا )27 ــــة لهيكــــل ا –(: مؤشــــرات النمــــو والتنمي القتصــــاد دراســــة تنموي

. االقتصــــاد المصــــري فــــي ربــــع قــــرن. القــــاهرة: الهيئــــة المصــــرية العامــــة 2272 -2202المصــــري: 

 للكتاب. 

مبــــادم األنظمــــة السياســــية: النظــــام البرلمــــاني، النظــــام  :(2552. فهمــــي، مصــــطفى أبــــو زيــــد )28

 الرئاسي، والنظام اإلسالمي. االسكندرية: دار المطبوعات الجامعية. 
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 اقتصاديات النفط في الكويت. منشورات جامعة الكويت. :(2288ف )الفاضل، يوس. 22

القيـادة اإلداريـة: نحـو التحـول إلـى نمـوذج القيـادي العـالمي، جامعـة  :(2552. القحطاني، سالم )25

 المملكة العربية السعودية. -المل  سعود

 في والجماعي والفردي اإلنساني السلو  دراسة : التنظيمي السلو  :  ( 2003 )محمد . القريوتي،21

 . 4المختلفة. عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع. ط  المنظمات

 القيادة اإلدارية. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع. :(2552كنعان ، نواف ). 22

(: فلفدريـــدو بـــارتو ودورة الصـــفوة فـــي إطـــار النظـــام. سلســـلة نظريـــات علـــم 2556ليلـــة، علـــي ). 22

 العاشر(. االسكندرية: المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع. االجتماع. )الكتاب 

(: معجـــم علـــم االجتمـــاع. ترجمـــة: إحســـان محمـــد الحســـن. بغـــداد: دار 2285ميشـــيل، ديـــنكن ). 24

 الرشيد للنشر. 

ـــوار، أحمـــد حلمـــي، الشـــافعي، عمـــاد مختـــار )20 (: القيـــادة ومشـــروعات التنميـــة الريفيـــة. 2557. ن

 حسن الثاني للزراعة. الرباط: معهد ال

(: مسح التطورات في مؤشرات التنمية ونظرياتها. الكويت: المعهد 2227وديع، محمد عدنان ). 26

 العربي للتخطيط. 

 الرسائل الجامعية: -

(: األنمــاط القياديــة فــي الجامعــات وانعكاســها علــى تفعيــل أداء 2525أبــو عيــدة، كفايــة يوســف ). 2

 ر منشورة في العلوم اإلدارية. جامعة األزهر: غزة، فلسطين.العاملين. رسالة ماجستير غي

(: إشكالية الديمقراطية في الجزائر وموقف النخب السياسية منها: دراسة 2550. بو دبوز، غازي )2

 حالة بالمجلس الشعبي الوطني. رسالة ماجستير غير منشورة في العلوم السياسية. جامعة الجزائر. 
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(: درجــة ممارســة األدوار القياديــة لــدى عمــداء الكليــات فــي جامعــة 2522. الشــمري، أحمــد مطــر )2

الكويت وعالقتها بالتماثل التنظيمي لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس مـن وجهـة نظـرهم. رسـالة ماجسـتير 

 في العلوم اإلدارية. جامعة الشرق األوسط. األردن. 

: دراسـة فـي جغرافيـة التنميـة. العمـران فـي دولـة الكويـت :(2222العازمي، خالد حريميس فـالح ). 4

 رسالة دكتوراه في افداب، قسم الجغرافيا. جامعة االسكندرية. 

(: الحرا  السياسي وأثره علـى االسـتقرار السياسـي فـي دولـة 2522العتيبي، مناور عبد اللطيف ). 0

ــــوم السياســــية. جامعــــة الشــــرق 2522-2556الكويــــت ) ــــر منشــــورة فــــي العل (. رســــالة ماجســــتير غي

 سط. األردن. األو 

(: أثــر القيــادة التحويليــة علــى فاعليــة عمليــة اتخــاذ القــرار فــي 2522. الغزالــي، حــافظ عبــد الكــريم )6

شـركات التــأمين األردنيـة. رســالة ماجسـتير غيــر منشــورة فـي إدارة األعمــال. جامعـة الشــرق األوســط، 

 األردن. 

 الـيمن - قياسـه بشـرية وطـرقال التنميـة مؤشـر (. تطـوير2550. المـزاح، محمـد محمـد أحمـد. )7

أنموذجا. رسالة دكتوراه غير منشورة في العلوم اإلحصائية. كلية العلوم الرياضية، جامعة الخرطوم. 

 السودان. 

عالقة القيادة بالظاهرة اإلنمائية: دراسـة فـي المنطقـة العربيـة،  :(2280معوض، جالل عبد اهلل ). 8

 .رة: كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرةالقاه.رسالة دكتوراه في العلوم السياسية

 المجالت والدوريات وأوراق العمل:  -

 . 62-68(: التخلف والتنمية في العالم الثالث. مجلة المنطلق. العدد 2225. البابا، طالل )2

ــة (. الحكــم الراشــد والتنميــة المســتدامة: دراســة اصــطالحية تحليليــة: حا2522. بلغــالي، محمــد. )2 ل

 . 72 -40(: ص ص  24الجزائر. مجلة دراسات استراتيجية. العدد )



204 

 

(: مفهـــوم التنميـــة ومرتكزاتهـــا فـــي ضـــوء مشـــكلة التبعيـــة. مجلـــة 2225. الحـــاج علـــي، مصـــطفى )2

 . 60المنطلق. العدد 

(. السياسات التنموية وتحديات الحرا  السياسي فـي العـالم العربـي: حالـة 2520الزعبي، علي. ). 4

 . مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بالتعاون مع جامعة الكويت. الكويت. الكويت

(: النظام البرلماني في دولة الكويت: الواقع والمستقبل. مجلـة المسـتقبل 2524. الصباغة، حسن )0

 . يونيو. مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت. 424العربي. العدد 

دارة االخـتالفالنموذج ال :(2522صالح، محسن ). 6 . مركـز الجزيـرة للدراسـات. سياسي الماليزي وا 

 قطر. 

 المـدن فـي اإلسـتراتيجية التنمويـة الخطـط تطبيـق واقـع :(2522. صـالح، أحمـد حسـن صـبري )7

 التنمـوي التخطـيط. ورقـة عمـل مقدمـة إلـى لجنـة بلديـة قباطيـة( -الفلسـطينية )حالـة دراسـية والبلـدات

 . فلسطين.الفلسطينية والبلدات للمدن االستراتيجي

(: التنميــة فــي دول مجلـــس التعــاون. مجلــة عـــالم المعرفــة. العـــدد 2286. صــادق، محمــد توفيـــق )8

252 . 

فــي مفــاهيم التنميــة ومصــطلحاتها. مجلــة ديــوان العــرب. القــاهرة. عــدد  :(2558. عــارف، نصــر )2

 حزيران. 

. فـي دورة أخصـائيي التنميـة محاضـرات فـي تنميـة الجماعـات المحليـة :(2260. العبد، صالح )25

 الريفية في لبنان. والباحث كان مشاركا في هذه الدورة.

الســمات القياديــة المفضــلة لــدى القــادة األكــاديميين واإلداريــين فــي  :(2556عليمــات، صــالح ). 22

 . 277 -242(: 2(، العدد )22جامعة اليرمو . مجلة جامعة دمشق. المجلد )
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. واالقتصـادية التنموية البشرية المؤشرات أهم على المعرفة دور(. 2552مهدي سهر. ). غيالن، 22

 ورقة بحثية مقدمة في مؤتمر القادسية األول. العراق. 

سياســات التنميــة االقتصــادية فــي اإلســالم: االطــار العــام والمقومــات.  :(2552فرحــي، محمــد ). 22

 . الجزائر. 2مجلة الباحث، عدد

 السياسـية. مجلـة التنميـة فـي وأثرهـا السياسـية النخبـة :(2525)المجمعي، محمـد شـطب عيـدان . 24

 . 207 -222والسياسية. العدد الرابع، السنة األولى.  ص  القانونية للعلوم تكريت جامعة

 : المحلية والدولية التقارير والمنشورات الرسمية -

ــــس األعلــــى للتخطــــيط والتنميــــة ). 2 ــــة العامــــة للمجل لخطــــة التنمويــــة دراســــة حــــول ا :(2522األمان

 . موقع وزارة التخطيط على شبكة اإلنترنت. الكويت2524-2552الخمسية 

 الثقافيـة /االجتماعيـة التغيـرات عالقـة:(2557. األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنميـة )2

 . الكويت.تحليل تاريخي معاصر" –التنموية  بالتوجهات دولة الكويت في

 .التقرير السنوي. الكويت :(2280) . بن  الكويت المركزي2

 (. دولة الكويت.2522تقرير المجلس األعلى للتخطيط والتنمية ). 4

مســيرة الحيــاة الديمقراطيــة فــي الكويــت. منشــورات مجلــس األمــة  :(2552مجلــس األمــة الكــويتي ). 0

 الكويتي. 

للتنميـة االقتصـادية  نسـخة مسـتحدثة لمشـروع الخطـة الخمسـية :(2227وزارة التخطيط الكويتيـة ). 6

 (. اإلطار العام. الكويت. 22/2555 -26/ 20واالجتماعية للسنوات )

 التعداد العام للسكان والمنشآت. الكويت.  :(2280. وزارة التخطيط الكويتية )7

، 2557، 2556، 2552، 2222، 2280) . وزارة التخطـــــــيط الكويتيـــــــة. تقـــــــارير أعـــــــوام مختلفـــــــة8

2558.)  
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 المـــالحق

 (: خريطة دولة الكويت0ملحق رقم ) -

 (: أسئلة مقابالت الدراسة 5ملحق رقم ) -
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 (أ -0ملحق رقم )
 

 
 

م( وقد جاء ذكر الكويت باللغة األلمانية ضمن خريطة جزيرة 0101(: خريطة الجغرافي األلماني كارل ريتر )برلين، 0ريطة رقم )خ
 م. نقال عن كتاب علم األرض لكارل ريتر. 0182العرب المنشورة باللغة األلمانية عام 
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 ب(: خريطة دولة الكويت بعد االستقالل-0ملحق رقم )
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 (3ملحق رقم )
أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت في كل من كلية العلوم السياسية وكلية األسئلة التي تم توجيهها إلى 

لى خبراء التخطيط في كل من المعهد العربي للتخطيط واألمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط العلوم اإلدارية ، وا 
 في دولة الكويت.

 ؟ ايير تقييم نجاح التخطيط في أية مؤسسة أو مجتمع أو دولةما هي معالسؤال األول: 

 هل قامت القيادة السياسية الكويتية بدورها الفاعل في عملية التخطيط؟السؤال الثاني: 

 السؤال الثالث: هل وجود أمانة عامة أو إدارة تعنى بالتخطيط كاف للتأكد من نجاح التخطيط؟

فـي دولـة الكويـت،  يبحثية حول موضوع التنمية وسياسـات التخطـيط التنمـو  إن كانت هناي نتاجاتالسؤال الرابع: 

 فهل تم االستعانة بما جاء بها من حقائق وتوصيات؟ إن كان الجواب ال فلماذا؟

 ؟ إن كان الجواب نعم، فاللى أي مدى؟تتم مشاركة القطاع الخاص بدولة الكويت في التخطيطهل السؤال الخامس: 

 جد تعاون بين دولة الكويت والمؤسسات الدولية التي تعنى بالتخطيط؟هل يو  السؤال السادس:

بدولــة الكويـــت بــدورها المطلـــوب فـــي  للتخطـــيط والتنميـــةللمجلـــس األعلــى  االمانـــة العامــةهــل قامـــت الســؤال الســـابع: 

 التخطيط؟

اصــة فــي وزارات الخدمــة االســتقرار فــي التشــكيلة الوزاريــة للحكومــة، وبخ الســلبية لعــدممــا هــي افثــار  الســؤال الثــامن:

 والتنمية؟

تأكــد وجــود خلــل او عــدم التــزام مؤسســة رســمية فــي الدولــة بمتطلبــات التنميــة، مــا هــو دور القيــادة اذا الســؤال التاســع: 

 السياسية في محاسبة تل  المؤسسة؟

ستجابت عملية في ضوء التجارب التي قامت بها دولة الكويت في التخطيط التنموي، إلى أي مدى ا السؤال العاشر:

 التخطيط لمتطلبات واحتياجات المجتمع في كافة المجاالت؟

في ضوء التجـارب بدولـة الكويـت فـي مجـال التخطـيط التنمـوي، مـا اكثـر التحـديات والمعوقـات عشر:  الحاديالسؤال 

 التي حالت دون تحقيق اهداف الخطط التنموية بدولة الكويت وأدت إلى فشل معظمها؟

بدولــة  التخطــيط التنمــويمــا أثــر التطــورات السياســية التــي يمــر بهــا العــالم العربــي علــى عمليــة  ر:الســؤال الثــاني عشــ

 الكويت؟
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تقيـيم اداء  القيـام بمهـامهل الكادر الوظيفي وبخاصة القيادات العليـا فـي المؤسسـات قـادرة علـى  عشر:الثالث السؤال 

 ؟المؤسسات واالدارات التي تتولى االشراف عليها التخطيط لدى

أثـرت طبيعـة الهياكـل الداخليـة السياسـية واالقتصـادية واالجتماعيـة السـائدة فـي دولـة برأيـ ، هـل  :السؤال الرابع عشـر

 ؟الكويت على إنجاح خطط التنمية

مجاالت وأنشطة البحث العلمي والتطـوير التكنولـوجي لـدعم هل يمكن القول إن قلة االهتمام بعشر:  الخامسالسؤال 

 لقطاع البحثي من المساهمة في معالجة الخلل في الخطط التنموية السابقة؟قد حرم ا التنمية

يشكل استمرار تداخل االختصاصات فيما بين األجهـزة الحكوميـة ضـعفا فـي أداء الخطـط هل عشر:  السادسالسؤال 

 التنموية؟

ت التنميـة. مـا رأيـ  تشـتت مصـادر البيانـات بسـبب تعـدد المنهجيـات المعتمـدة فـي قيـاس مؤشـراعشر:  لسابعالسؤال ا

 في ذل ؟ وما هي آلية حل هذه المشكلة؟

هل مثل تغير التركيبة السكانية في المجتمع الكويتي الناتج عن اندماج السكان غير المـواطنين السؤال الثامن عشر: 

 ويتي؟عبئا على القيادات السياسية التخاذ القرار التنموي ورسم السياسات التنموية الخاصة بابناء الشعب الك

 

 


