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 الحكومية مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية
 2035في ضوء التوجه نحو رؤية الكويت 

 

 الملخص
الحكومية بدولة الكويت منظمات الرعاية االحتماعية من األمور الحيوية لنجاح  التنموي  التخطيطعملية  إتقان أصبح

أنها تواجه مشكالت متعددة في كافة مراحل  " كويت جديدة، إال2035في تحقيق أهدافها وبرامجها التنموية ورؤية 
وتهدف الدراسة إلى  .التنموية المشروعاتالكثير من المبادرات و  تنفيذ تعثرعلى  التخطيط التنموي، األمر الذي ينعكس

 ، وتعد مندولة الكويتالحكومية فى  منظمات الرعاية االجتماعيةلتخطيط التنموي بتحديد مستوى حدة مشكالت ا
 .االجتماعي على منهج المسحالتي اعتمدت  الدراسات الوصفية التحليلية

 

 دولة في الحكومية حدة مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعيةمستوى  أن وتشير نتائج الدراسة
التالي: مشكالت لترتيب ل جاء ترتيب مستوى حدة مشكالت مراحل التخطيط التنموي وفقا  و ، متوسط ككل جاء الكويت

مشكالت وأخيرا   متابعة الخطة،مشكالت  ، يليهتقويم الخطة، ثم مشكالت وضع الخطةمشكالت  يليهتنفيذ الخطة، 
بمنظمات  لجان التخطيط والمتابعةاستجابات أعضاء  فروق جوهرية دالة إحصائيا  بين توجدو  الدراسة وتحديد األهداف.

توجد ال ، بينما حسب فئة النوع، والمستوى الوظيفي، وعدد سنوات الخبرة، وجهة العمل الرعاية االجتماعية الحكومية
 تمشكال حدةلفئات المؤهل العلمي فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى ا  استجاباتهم وفق بين ا  فروق جوهرية دالة إحصائي

 ي.التنمو  التخطيط
 

 التخطيط التنموي، الرعاية االجتماعية، منظمات الرعاية االجتماعية الحكومية. الكلمات المفتاحية:
 

Abstract 
 

Mastering the development planning process has become vital to the success of governmental social 
welfare organizations in the State of Kuwait in achieving their goals and development programs and 
the new Kuwait 2035 vision, but they face multiple problems in all stages of development planning, 
which is reflected in the stalled implementation of many development initiatives and projects.The 
study aims to determine the level of severity of development planning problems in governmental 
social welfare organizations in the State of Kuwait. It is considered one of the descriptive and 
analytical studies that relied on the social survey method. 
 
 

The results of the study indicate that the level of severity of development planning problems in 
governmental social welfare organizations in the State of Kuwait as a whole was average, and the 
level of severity of the problems of the stages of development planning came in the following order: 
the problems of implementing the plan, followed by the problems of developing the plan, then the 
problems of evaluating the plan, followed by the problems of following up the plan. And finally, study 
problems and goal setting. There are statistically significant differences between the responses of 
members of the planning and follow-up committees in governmental social welfare organizations 
according to the category of gender, the level of employment, the number of years of experience, and 
the employer, while there are no statistically significant differences between their responses according 
to the categories of scientific qualification regarding their determination of the level of severity of 
development planning problems. 
 
Keywords: Development planning, Social welfare, Governmental social welfare organizations. 
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:أواًل: مدخل لمشكلة الدراسة  
ومن أجله تتحدد أهدافها  وبه، األولى،واإلنسان هو غايتها  والمستقبل،تعد التنمية جهد هادف مقصود لصناعة الحاضر 

بكل الوسائل إلى الحفاظ عليها وتنميتها  والسعيوفي عالم تتسابق فيه الشعوب إلى تعبئة مواردها  وتتحقق منجزاتها.
بما يعينها على تحقيق مصالحها الحيوية  واستراتيجيتهانحو االرتقاء بتحسين نوعية الحياة. ترسم كل دولة سياساتها 

 .بلغتها التيوبما يتفق مع طبيعة نظامها وأهدافها ومرحلة النمو 
 

كما أن التنمية عملية مخططة لمجموعة من البرامج والمشروعات االجتماعية واالقتصادية لتحقيق التغيير المستهدف؛ 
فتحقيق التغيير المستهدف من حالة غير مرغوب فيها إلى حالة مرغوب الوصول إليها، ويتم ذلك من خالل وضع 

 Hagi). الية تمكنها من تحقيق مستوى معيشى أفضل الخطط االجتماعية واالقتصادية التي تحقق معدالت نمو ع

& All, 1998, p:11)  ولذا فأن التخطيط هو العملية المثلى لضمان تحقيق البرامج والمشروعات ألهدافها بأقل تكلفة
ممكنة وبفاعلية أكثر، وفى أقل وقت ممكن، كما يشير التخطيط االجتماعي إلى مجموعة من األنشطة التي تمارس 

دين الرعاية االجتماعية والتي تهدف إلى تنمية المجتمع وتنظيمه ووضع البرامج المختلفة ووضع السياسات في ميا
 .  (Burion, 1995, p:2810) وتحليلها، كما يستخدم لتدعيم عملية صنع القرار في مجال الخدمات اإلنسانية

 

 تقوم عليه الذي الرئيس المرتكز يمثل وهو .الدول توجهات صناعة في األدوات أهم أحد التنموي  التخطيط ويعد
 وضع االستراتيجيات ثم ومن وتحليلها، المجاالت، مختلف في ومعطياتها أوضاعها دراسة خالل من سياساتها،

 منظم وموضوعي علمي وفق أسلوب المتاحة، واإلمكانات الموارد إلى استنادا إليها تصبو التي األهداف لبلوغ المناسبة
)المرواني،  والخارجي الداخلي على المستويين المؤثرة والمتغيرات والمستجدات القائمة المواقف االعتبار في يأخذ

 (.9، ص2019
 

مباشرة حيث مر التخطيط  االستقاللوبعد  الماضىبالتخطيط التنموي منذ الستينيات من القرن  اهتمت الدول العربيةوقد 
مرحلة التخطيط الشامل والذي انتهى مع بداية الثمانينيات من القرن  ،يه ثالثةراحل مالتنموي في الدول العربية ب

ثم مرحلة إطار التنمية الشاملة والتي  الماضى،ثم مرحلة التصحيح الهيكلي والتي انتهت مع نهاية القرن  الماضى،
  (.3، ص2012الطالفحة، )الحالى بدأت منذ بداية القرن 

 

ليست رهنا  بالقوة المالية والتمويلية للدولة وحدها،  أن التنميةوقد ركزت تجربة التخطيط التنموي في دولة الكويت على 
أن  هيالتنموي من نقطة أساسية  التخطيطانطلق فقد  ، ولذاوإنما يرجع في المقام األول إلى نوعية قوتها البشرية

وفى  تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبدأ بالبشر وتنتهي بالبشر.االستثمار في البشر ضرورة تمليها مسئولية 
 " كويت جديدة"؛ غايتها أن تصبح الكويت مركزا ماليا  وتجاريا  جاذبا   2035 تهارؤيالكويت  دولة ضوء ذلك، أطلقت

ومن أجل  (.www.scpd.gov.kw,2020)المنشود لالستثمار يقوده القطاع الخاص ليحقق دوره التنموي الريادي 
 إلى الذاتية المتاحة اإلمكانات من الخطط التنموية فى دولة الكويت وانطالقا   ترجمة الرؤية على أرض الواقع، تسعى

 يؤدي بما وتطويره الوطني االقتصاد تنويع والعمل على الجوانب االجتماعية واالقتصادية، في هيكلية تحوالت إحداث
 المواطن الكويتي. نوعية حياةمستدامة وتحسين  تنمية تحقيق إلى

 

جتماعية بمثابة تلك النشاطات التي تقوم بها الدولة أو المنظمات غير الحكومية لتأدية خدمات لمواطنين التعد الرعاية ا
جتماعية الحكومية بالذات بأنها تؤدى في ظل سياسة قومية وخطة عامة بغرض اليحتاجون إليها، وتتميز الرعاية ا

(. كما أن 165، ص1990عبد العال، ) أساسية للمواطنين كافة كالتزام من جانب الدولة إزاء مواطنيهاتوفير خدمات 
هدف الرعاية االجتماعية األساسي هو الوفاء بالمتطلبات االجتماعية واالقتصادية والصحية والترفيهية لكل أفراد 
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وتتولى  (Zasttow, 2010, p:20) .نياء والفقراءالمجتمع، وتحسين الوظيفة االجتماعية لكل الجماعات العمرية ولألغ
في توفير برامج الرعاية االجتماعية  -النصيب األكبر-منظمات الرعاية االجتماعية الحكومية في دولة الكويت 

للمواطنين، أما منظمات الرعاية االجتماعية األهلية فتلعب دورا  هاما  في استكمال البرامج والخدمات المختلفة والتي 
جم عن أدائها المنظمات الحكومية، وذلك يحول دون حدوث تضارب أو ازدواجية يؤدى إلى تشتت الجهود وإهدار تح

 الموارد.
 

 أبرزها ارتفاع تكلفة الرعاية نجملة تغييرات م ناالجتماعية الحكومية اليوم م الرعاية ما تشهده منظماتفى ظل و 
ريع، كما تشهد هذه المنظمات تغييرا  ملحوظا  سبشكل  ةوالمتغير  ةلمتطور ا اتالتقني ىواالعتماد المتزايد عل ،االجتماعية

والمطالبة  الخدمات يتمثل في الرغبة في المشاركة في حيثيات الرعاية والخدمات االجتماعية نم نلوك المستفيديس في
في مجال التخطيط  االجتماعية الرعاية وفي ظل تلك التغيرات تزايد االهتمام بسبل رفع كفاء منظمات ،بتحسين جودتها

  .التي تقدمها الرعاية االجتماعية خدمات جودةتحسين بصفة عامة والتخطيط التنموي بصفة خاصة ل
وفى ضوء ما سبق، تعتبر منظمات الرعاية االجتماعية الحكومية من أكثر األجهزة الحكومية احتياجا  لممارسة التخطيط 

حيث يعد التخطيط التنموي أنشطتها من أجل تحقيق الرفاه االجتماعي في المجتمع، التنموي لتحقيق أهدافها وبرامجها و 
إضافة إلى التخيل واإلبداع واتخاذ  ،عملية عقلية وحركية ومهارية تستلزم الفهم والتحليل والتركيب والتطبيق والتقويم

يحتاج التخطيط لذا و ، الموارد المتوفرة والوصـول إلـى نتـائج مرغوبة تراعي التنموية القرارات من أجل تحقيق األهداف
تساعدهم على تحقيق والكوادر الفنية البشرية  المخططينإلى مهارات وكفايات عالية لدى التنموي فى تلك المنظمات 

 التنموية المنشودة. األهداف
 

 

ويكمن نجاح التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية فى إجادة الكوادر الفنية البشرية التعامل مع 
في كفاءة وفاعلية الخطة في تحقيق أهدافها مراحل التخطيط التنموي بدقة ومواجهة مشكالته المتعددة بما ينعكس 

 للخبرات نتيجة ملحوظا   تطورا   شهدت ي في دولة الكويت قدالتنمو  التخطيط أن تجربة من الرغم وعلى  .التنموية
في مراحل التخطيط التنموي باألجهزة  أساسية تنحصر بصورة التي التحديات والمشكالت تواجه بعض أنها المتراكمة، إال

تعثر  على - كثيرة حاالت في – ينعكس الحكومية بشكل عام ومنظمات الرعاية الجتماعية بشكل خاص، األمر الذي
 .التنموية المشروعاتالكثير من المبادرات و  تنفيذ

 

ومن أجل مواجهة مشكالت التخطيط التنموي باألجهزة الحكومية ومنها منظمات الرعاية االجتماعية الحكومية، فقد 
فقرة تطبيقا  لنص الاألجهزة الحكومية الوزارات و للتخطيط والمتابعة في جميع  لجانصدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء 

بهدف تعزيز الدور االستراتيجي لقطاع في شأن التخطيط التنموي،  201لسنة  7( من القانون رقم 7الثالثة للمادة )
تقديم البيانات  ة تلك اللجانوتكون مهم، ةيجهزة الحكوماأل ، وتمكينه من ممارسة دوره في تطويرالتنموي  التخطيط

وكذلك متابعة تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الدورية،  التخطيطية، كالتالمش والتقارير التي تتطلبها إعداد الخطة أو دراسة
 لجهاز الحكومي، واتخاذ التدابير لتطويره من خالل التخطيط المستمرل التنموي  داءاألوبيان نقاط القوة والضعف في 

 ."كويت جديدة" 2035بما يساهم في تحقيق رؤية  لدعم اتخاذ القرارات التخطيطية والتنموية
 

حيث ركزت بعض لقد تناولت بعض الدراسات العربية واألجنبية مشكالت التخطيط التنموي أو العملية التخطيطية، و
حيث حددت أهم معوقات التخطيط اإلقليمي باعتباره  (1995حمزة، دراسة )منها الدراسات على التخطيط التنموي، 

ت التخطيط التنموي في مصر، وهي: نقص الكوادر الفنية، وقلة الوعي بدور التخطيط اإلقليمي، ومركزية أحد مستويا
بينما اشارت نتائج صنع واتخاذ القرارات، وضعف المشاركة الشعبية، ومعوقات ترجع إلى نظام اإلدارة المحلية ذاته. 

-2003خالل الفترة من  واجه بعض المشكالتقد أن التخطيط التنموي في نيجيريا  (Ikeanyibe, 2009)دراسة 
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في اختيار  اتاألولويضعف تحديد و  وانتشار الفساد، خطة التنمية،متابعة أهداف ب اتالتزام القياد عدم ، أهمها:2007
 بالمجتمعاتمشاكل تنفيذ خطة التنمية متوسطة األجل  إلى (Mensah, 2005)في حين إشارت دراسة  .مشاريع الخطة

ضعف الهياكل المؤسسية، وعدم كفاية الموارد البشرية والمالية للجهات المعينة، وانخفاض  ، لعل أهمها:غانامحلية في ال
 مستويات التزام أصحاب المصلحة، وعدم فعالية العمل الجماعي.

 

 ،حمزاوي )منها دراسة دراسات ركزت على مشكالت العملية التخطيطية فى منظمات الرعاية االجتماعية،  وهناك
حيث حددت أهم مشكالت العملية التخطيطية بمنظمات الرعاية االجتماعية األهلية بمحافظة القاهرة، وهي:   )1988

عدم االهتمام الكافي بتحديد أهداف عامة وجزئية لمنظمات الرعاية االجتماعية، وعدم وجود مشاركة شعبية في عملية 
ي، وهناك قصور كبير في نظم متقدمة للمعلومات، والقصور في تحديد األهداف، وتوجد أهداف غير قابلة للتنفيذ الفعل

وضع البدائل وتحديد األولويات، وغياب البيانات والمعلومات الحقيقية، وضعف االعتمادات المالية، ومشكالت في 
ية على القدرات التخطيط (2010ي، عل)التغذية العكسية، وغياب المعايير الموضوعية للتقويم. بينما ركزت دراسة 

 متوسطة، بينماولويات ن قدرة الجمعيات االهلية على ترتيب األأ إلىلت صتو و ، المنصورةبمدينة األهلية للجمعيات 
مؤشر توفير المال الالزم لتنفيذ في حين كانت كبيرة في  ،كانت ضعيفة في توفير البدائل المناسبة للبرامج والمشروعات

 .مثل للمواردستثمار األاالالبرامج ومؤشر 
 

  (1989الصيرفي، )دراسة  منهادراسات ركزت على مشكالت العملية التخطيطية فى األجهزة الحكومية،  كما هناك

وهي، عدم  السويس بمحافظة الحكومي القطاع لوحدات التخطيطية العملية التي تواجه حيث توصلت ألهم المشكالت
االهتمام الكافى بتحديد أهداف عامة وجزئية، وعدم وجود مشاركة شعبية فعلية في عملية تحديد األهداف، وتوجد 
مجموعة كبيرة من األهداف غير القابلة للتنفيذ الفعلي، وتفتقد إلى المخططين المتخصصين في إعداد إطارات تخطيطية 

ابعة صعوبات ترجع إلى عملية التغذية المرتدة، وال توجد أي معايير على المستوى المطلوب، وتواجه عمليات المت
( أن إدارة بناء وتنمية القرية بمحافظة الدقهلية، 2011الشين، موضوعية لعمليات التقويم. في حين إشارت دراسة )

تحديد األهداف ووضع  تفتقر إلى قاعدة بيانات ومعلومات حديثة ودقيقة وكافية، وافتقارها للكوادر الفنية القادرة على
الخطط وتحديد األولويات، وضعف الموارد واإلمكانيات المالية والفنية، وعدم االهتمام بالدورات التدريبية حول العملية 

في حين حددت دراسة التخطيطية، وال تضع في اعتبارها نتائج الدراسات العلمية عند وضع خططها وبرامجها. 
بمحافظة البحيرة وفقا   تواجه عملية التخطيط لبرامج ومشروعات تنمية المرأة الريفية أهم المشكالت التي (1993سالم،)

للترتيب التالي: مشكالت عملية تنفيذ الخطة، يليه مشكالت وضع الخطة، ثم مشكالت متابعة وتقويم الخطة، يليه 
 .معتحديد األهداف، يليه مشكالت تحديد األولويات، وأخيرا  مشكالت التعرف على المجت

 

دراسة  منهابعض الدراسات ركزت على مشكالت العملية التخطيطية فى المجتمعات المحلية،  بينما هناك
 التي تواجه العملية التخطيطية لتنمية المجتمعات الحضرية المحلية توصلت ألهم المشكالتحيث  (1991ي،السروج)

بمحافظة القاهرة، وهي: عدم مراعاة العوامل الديموجرافية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية فى تحديد األهداف، 
باإلضافة المشكالت المتعلقة بعمليات وضع الخطة وتحديد األولويات والتنفيذ والمتابعة والتقويم. في حين حددت دراسة 

ى المستوى المحلي لعل أهمها: عدم مراعاة الخطة لالحتياجات الفعلية معوقات العملية التخطيطية عل (2010شلبي، )
لسكان المجتمع المحلي، وعدم توافر بيانات ومعلومات كافية ودقيقة، وال يراعي عند وضعها األسس العلمية، وعدم 

تى تحد من أهم المعوقات ال (2010)خزام، مرونتها وشموليتها لكافة قطاعات المجتمع. كما حددت نتائج دراسة 
استخدام المجالس المحلية للتخطيط التشاركى، وهي: وجود فجوة في االتصال بين المنظمات والقطاعات المشاركة في 
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تنمية المجتمع المحلي وصعوبة االتفاق على األهداف بين األطراف المشاركة، وعدم توافر الكوادر التخطيطية، والبيانات 
 تخدم االحتياجات الفعلية للمواطنين وحل المشكالت المحلية. الدقيقة للوصول إلى القرارات التي 

 

 المشكالتألهم توصلت حيث  (2003مكاوي،وهي دراسة ) التخطيط االجتماعيوهناك دراسة ركزت على إحدى مراحل 
 ثممشكالت البيانات والمعلومات، تليها ، ي المرتبطة بالعنصر البشر  وهي، المشكالتالتي تواجه مرحلة المتابعة 

  المشكالت االدارية.أخيرا  مشكالت المرتبطة بآليات تنفيذ المتابعة، و 
 

 تحليل واستنتاج من الدراسات السابقة:
على أن هناك مشكالت تواجه التخطيط التموي أو العملية التخطيطية بمراحلها  معظم الدراسات السابقةاتفقت دراسة  .1

الدراسة وتحديد )أو عملياتها المختلفة سواء في األجهزة الحكومية أو المجتمعات المحلية أو المنظمات األهلية، وهي 
 ، وضع الخطة، تنفيذ الخطة، متابعة الخطة، وتقويم الخطة(.األهداف

 

كما اتفقت معظم الدراسات السابقة على أهم مشكالت التخطيط التنموي أو العملية التخطيطية بمختلف األجهزة  .2
الحكومية أو المجتمعات المحلية أو المنظمات األهلية، تتركز في عدم توافر بيانات ومعلومات كافية ودقيقة، 

غير قابلة للتنفيذ الفعلي، وضعف الموارد  وعدم االهتمام بتحديد األهداف بشكل واضح ومحدد، وتوجد أهداف
ات، األولويضعف تحديد و واإلمكانيات المالية، ونقص الكوادر الفنية التخطيطية، وضعف المشاركة الشعبية، 

 ومشكالت التغذية العكسية، وغياب المعايير الموضوعية للتقويم.

البحثية وفرضياتها وإطارها المنهجي وصياغة استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فى تحديد قضيتها  .3
أداة الدراسة، واختلفت عنها في المجال المكاني والبشري وأهدافها وإطارها المنهجي ومنطقة اهتمامها البحثية وهي 

 التركيز على مشكالت التخطيط التنموي في منظمات الرعاية االجتماعية الحكومية.
 

األجهزة الحكومية بصفة عامة ومنظمات الرعاية االحتماعية في  ط التنموي التخطيواقع الباحث ومن خالل معايشة 
التخطيط مشـكالت  كثير منأن هناك  فقد تبين، الحكومية بصفة خاصة المشاركة في خطط التنمية بدولة الكويت

ألجل والخطط متوسطة ا اإلنمائيةخطة منظمات الرعاية االحتماعية الحكومية والتي تتعلق بال التي تواجه التنموي 
متكاملة و متناسقة التنمية باعتبار خطة بأى مرحلة من مراحله المختلفة، كانت تلك المشكالت متعلقة  سواء السنوية

 تؤثر في كفاءة وفاعلية الخطة في تحقيق أهدافها التنمويةالتخطيط التنموي وأن المشكالت التي قد تواجه  بين مراحلها،
 "كويت جديدة". 2035وبالتالي رؤية 

 

 النحو التالي: علىيمكن تحديد مشكلة الدراسة  ،ما سبق علىبناء 
 

 مستوى حدة مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية فى دولة الكويت؟ما  .1
 منظمات الرعاية االجتماعيةبألعضاء لجان التخطيط والمتابعة  الديموجرافية المتغيراتبعض العالقة بين  ما .2

 المشكالت؟التي قد تكون سببا  في حدة وشدة هذه  الحكومية
بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية  التنموي  التخطيط على مشكالت واآلليات الالزمة للتغلبمقترحات ما ال .3

 في دولة الكويت؟
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 ثانيًا: أهمية الدراسة:
النجاح نحو المستقبل وتحقيق األهداف في المجتمعات والدول على اختالف نظمها مفتاح التنموي التخطيط  يعد .1

مهما اختلفت في أفضل مستوى تنموي التي تعترضها نحو الوصول إلى  تحدياتوال كالتالمشمواجهة و  ،السياسية
 تقدمها أو تخلفها.

سواء طويل األجل أو متوسط  دولة الكويت بوجه عامفى  التنموي  تجارب التخطيطمسيرة بعض رغم التعثر في  .2
مستقبلية  يةنحو االهتمام بوضع رؤ  قويا   قد شهدت حراكا   ،األجل خالل العقود السابقة إال أن السنوات األخيرة

 .على أرض الواقعرؤية ال رجمة هذهلت األساسية ركائزالو  ، وتحديد المسارات المستقبلية2035 تنموية
إال أن هناك اتفاق على  التنموي  التخطيط مراحلعلى الرغم من اختالف وتباين وجهات نظر المتخصصين حول  .3

األجهزة الحكومية وخاصة منظمات الرعاية االحتماعية من األمور الحيوية لنجاح  التنموي  التخطيط إتقانأن 
 "كويت جديدة". 2035الحكومية في تحقيق رؤية 

هذا النوع من  ومن ثم فأن ،الكويت دولةب التخطيط التنموي حظى به يم غير المحدود الذي االهتمام الكبير والدع .4
نحو مشكالت  منظمات الرعاية االجتماعية الحكوميةالقرار في  صانعييفيد في تسليط أنظار قد الدراسات 

المنظمات في عملية زيادة كفاءة وفعالية تلك الالزمة لمقترحات ال والتوصل إلىمراحله  فبمختل التخطيط التنموي 
 ."كويت جديدة" 2035رؤية التنمية وبالتالى تحقيق 

بمنظمات  يتميز هذا الموضوع بمحدودية أو ربما ندرة الدراسات والبحوث التي تناولت مشكالت التخطيط التنموي  .5
 لكويت.الرعاية االجتماعية الحكومية في الدول العربية والخليجية وخاصة دولة ا

 

 ثالثًا: أهداف الدراسة:
 

 .دولة الكويتفى  الحكومية منظمات الرعاية االجتماعيةتحديد مستوى حدة مشكالت التخطيط التنموي ب .1
 وفقا   دولة الكويت في الحكومية بمنظمات الرعاية االجتماعية التنموي  التخطيط مشكالت في الفروق  تحديد .2

 .(وجهة العمل الخبرة، سنوات والمستوى الوظيفي، وعدد العلمي، والمؤهلوالسن،  ،النوع) لمتغيرات
 التخطيط التنموي  تواجه التي المشكالتللتغلب على  واآلليات الالزمة التوصل إلى مجموعة من المقترحات .3

 .الكويت فى دولة دولة االجتماعية الحكومية الرعاية بمنظمات
 

 : فروض الدراسة:رابعاً 
 الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشةةةةةةكالت حدةالفرض األول للدراسةةةةةةة: ممن المتويك أن يكون مسةةةةةةتوى  .1

 التالية: األبعادمن خالل ه ويمكن اختبار متوسطًام،  الكويت دولة في الحكومية االجتماعية
  مرحلة الدراسة وتحديد األهدافمشكالت. 

  مرحلة وضع الخطةمشكالت. 

  الخطةمرحلة تنفيذ مشكالت. 

  مرحلة متابعة الخطةمشكالت. 

  مرحلة تقويم الخطةمشكالت. 
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 بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةالفرض الثاني للدراسة: متوجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا لمستوى  .2
لجان التخطيط وفقًا لبعض المتغيرات الديموجرافية ألعضةةةةةةةةةاء  الكويت دولة في الحكومية االجتماعية الرعاية

 م.والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية
 

 : مفاهيم الدراسة:خامساً 
 

 المشكالت:  مفهوم -1
 

(، كما تعرف المشكلة 148، ص 1980عرف المشكلة إصطالحا  بأنها " موقف يتطلب معالجة إصالحية )حسن، ت
، 1991السروجي، )بأنها صعوبة في األداء تؤثر سلبيا  في البناء والوظيفة ويمكن االستدالل عليها كميا  وكيفيا  

كة والمتاخدلة يحيطها الغموض ويصعب حلها. مجموعة من األحداث المتشاب وكذلك تعرف المشكلة بأنها:  (.140ص
  (.417، ص1999صالح، )

 

، هي مجموعة الصعوبات الفنية والبشرية، والمالية والتنظيمية واإلدارية والتكنولوجية ويقصد بالمشكالت فى هذه الدراسة
بمراحله ضارة بنائيا  ووظيفيا  وال فى دولة الكويت الحكومية التي تواجه التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية

 التالية )الدراسة وتحديد األهداف، وضع الخطة، التنفيذ، المتابعة، والتقويم(.
 التنموي:مفهوم التخطيط  -2

يعرف التخطيط بأنه، عملية صنع قرارات عقالنية موضوعية من األهداف المستقبلية أي تحديد مسارات العمل في 
المستقبل وتحديد وسائل تحقيق هذه األهداف والطرق البديلة والتي تعتمد على وضوح ورسم اإلجراءات والقيم واالختيار 

يعرف بأنه" فن إدارة المتاح من الموارد كما . (Simon, 2008, p:57)بين نظم العمل والمتابعة والتقييم لهذه العملية 
للوصول إلى أهداف محددة" تحت ظروف معينة خالل إطار زمني مختار. ولذا يعد التخطيط ممارسة بشرية تمتد من 

ية" على مستوى الفرد إلى مستوى الدولة، وقد تكون "فطرية" على مستوى الفرد ولكنها البد وأن تكون "منظمة ومنظوم
  (.176، ص 2017توفيق، ) مستوى الدولة

 

تتسم بالشمولية واالستمرارية وتؤدى إلى رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع من ديناميكية  عملية بأنهاالتنمية وتعرف 
عاشور، ) خالل مشاركتهم اإليجابية إلحداث تغييرات في النواحى االقتصادية واالجتماعية، وتحقق تطور ونمو المجتمع

. ولما كنا قد أخذنا بمفهوم واسع وشامل ومتعدد األبعاد للتنمية واستدامتها، فإن التخطيط الذي يتوافق (12، ص 2006
مع هذا المفهوم البد وأن يكون شامال  ومتعدد األبعاد أيضا ، وهذا هو التخطيط التنموي. ومن ثم فمن الضروري تبنى 

  (.73، ص2017العيسوي، )يتوافق مع اتساع وتعددية المفهوم الشامل للتنمية مفهوم واسع ومتعدد األبعاد للتخطيط 
 

القدرة على السيطرة على موارد المجتمع المادية والبشرية والمالية وحسن استخدامها وتنميتها  ،التخطيط التنموي يعنى و 
يعتبر أداة لترشيد إرادة التغيير في إطار االختيار االجتماعي أو األهداف اإلنمائية المصاغة من و المستمرة كما  وكيفا ، 

كما يمكن تعريف التخطيط التنموي  (.2، ص 2011بن جليلي، ) المسؤولةقبل الهيئات السياسية والجهات الحكومية 
مور االقتصادية واالجتماعية وبقصد كنشاط علمي ينطوى على تدخل إرادي من جانب هيئة مركزية في مجريات األ

 التأثير عليها ودفعها في مسار معين يعد مرغوبا  فيه وإنطالقا  من نظرة استراتيجية شاملة بغية تحقيق أهداف مخصوصة

  (.3، ص2012مواله، )
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 المجتمع لموارد األمثل االستخدام يستهدف للمستقبل عمل برنامج وتنفيذ يعرف التخطيط التنموي بأنه، إعدادكما 
 التخطيط أن سبق مما يتضح (.12، ص2019المرواني، ) ممكنة. طريقة بأفضل االجتماعية الحاجات لمواجهة
 معينة. زمنية فترة خالل المحددة التنموية األهداف لتحقيق وسيلة هو التنموي 

 

التنموية التي القرارات  من مجموعةمنظمة تتضمن اتخاذ فنية عملية بأنها ويقصد بالتخطيط التنموي فى هذه الدراسة: 
 مجموعة يتم بموجبها رسم مسار االنتقال من الوضع التنموي الحالي إلى الوضع المرغوب تحقيقه، من خالل إنجاز

الموارد البشرية والمادية و  الوسائل باستخدام، فترة زمنية محددة خالل النوعية والكمية المستهدفة التنموية األهداف من
)الدراسة وتحديد األهداف، وضع الخطة، تنفيذ  ه التاليةحلرامفيما يتعلق بواإلدارية، وذلك  والتكنولوجية والتنظيمية

 الخطة، متابعة الخطة، وتقويم الخطة(.
 

 

 منظمات الرعاية االجتماعية الحكومية: مفهوم -3
 

تعرف الرعاية االجتماعية بأنها، مجموعة األنشطة المنظمة لمؤسسات حكومية أو أهلية والتي تسعى إلى إشباع 
الحاجات والمساهمة فى حل المشكالت االجتماعية أو تحسين األحوال االجتماعية لألفراد والجماعات والمجتمعات، 

مرضين والمحامين واالخصائيين االجتماعين وتتضمن هذه األنشطة جهود مختلف المهنيين مثل األطباء والم
(Ruth,1987, p:744)حياة الناس، وتوفر الخدمات  . كما تعرف بأنها، إمكانية الوصول إلى الجوانب المادية في

 .(Baldock,2014, p:74)التي من شأنها المساعدة في تقليل الصراع والتهديدات لحياة البشر 
 

أنها، هيئات شكلت لتعبر عن إدارة المجتمع لمقابلة حاجات اإلنسان سواء كانت تعرف منظمات الرعاية االجتماعية ب
هذه الحاجات مادية أو معنوية، وال تهدف تلك المؤسسات لتحقيق ربح مادي بل هدفها تقديم المساعدات والخدمات 

كما يقصد بمنظمات الرعاية االجتماعية، هي تلك  (.17، ص2006سرحان، )لكل األفراد والجماعات والمجتمعات 
المؤسسات والهيئات والمنظمات التي تستخدم كوسيلة لتقديم الرعاية والخدمات االجتماعية في مجال واحد أو أكثر من 
مجاالت الخدمة االجتماعية لمساعدة النظم االجتماعية في المجتمع على التكيف والموائمة مع احتياجات األفراد 

 (.4172، ص 2008مجتمعات المحلية )إسماعيل، وال
 

برامج الرعاية ، منظمات الرعاية االجتماعية التي تقدم ويقصد بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية في هذه الدراسة
ذوي  مثل: وزارة الشئون االجتماعية، والهيئة العامة لشئون  االجتماعية الحكومية للمواطنين والمقيمين في دولة الكويت،

اإلعاقة، وكذلك منظمات الرعاية االجتماعية األخرى مثل وزارة التربية ووزارة الصحة، وغيرها، أي نقصد المعنى الواسع 
للرعاية االجتماعية وليس المعنى الضيق الذي يقتصر على منظمات وزارة الشئون االجتماعية والهيئة العامة لشئون 

 ذوي اإلعاقة.
للدراسة:اإلطار النظري ًا: دسسا  
 :التخطيط التنموي  -1

العامة، وتحويل  وتوجهاتها المستقبلية رؤاها تحديد في الدول تساعد التي الوسائل الهامة من التنموي  التخطيط يعتبر
 المتوسط على المديين تحقيق أهدافها التنموية على خاللها من تعمل ومشروعات ملموسة واقعية خطط إلى الغايات

 للمواطنين. الحياة نوعية وتحسين مستوى المعيشة والبعيد، وخاصة رفع
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 المصدر: من إعداد الباحث
 ( مفهوم التخطيط التنموي 1شكل )

 
 

عملية اتخاذ القرارات التي من شأنها تحديد خطوات العمل وسبل  هوالتنموي يتضح من الشكل السابق، أن التخطيط 
 بالنسبة نقطة البداية بالوضع التنموي الحالي، وهو االنتقال مسار رسم بموجبها يتم التي تعبئة وتخصيص الموارد الالزمة

الوسائل  وتحديد جهة، من أهداف واضحة تحديد ويتطلب .الخطة نهاية فترة في تحقيقه الوضع المرغوب إلى للخطة،
التنموي  التخطيطتتشكل منهجية وفى ضوء ذلك،  .أخرى  جهة من محددة زمنية فترة خالل األهداف لبلوغ تلك الالزمة

 :التالية األساسية األسئلةمن خمس مراحل تجيب بالترتيب عن 
 والتحليل الدراسة؟ وهي مرحلة اآلنأين نحن  :األولىلمرحلة ا

 التنموية واألهداف؟ وهي مرحلة تحديد الرؤية الوصولإلى أين نريد  المرحلة الثانية:
 ؟ وهي مرحلة وضع خطط التنفيذ والمتابعةإلى ما نريد كيف نصل المرحلة الثالثة:
 المشرعاتالمبادرات و ما يوصلنا؟ وهي مرحلة تنفيذ البرامج و  المرحلة الرابعة:

 قويمهل وصلنا؟ وهي مرحلة التقييم والت المرحلة الخامسة:
 :أهمية التخطيط التنموي  -أ

تنبع أهمية التخطيط التنموي من الحاجة إلى تشخيص الوضع القائم لموارد المجتمع ومدى الترابط والتناسق بينها، وذلك 
لتسهيل عملية رسم السياسات االستراتيجية من أجل االستجابة لمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة. وللتخطيط أهمية 

في الموارد البشرية والطبيعية من خالل تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة في عملية التوعية واإلصالح وتقليل الهدر 
في المؤسسات المجتمعية المختلفة لتحقيق التنمية بطريقة شمولية وتالفي التكرار غير المجدي. كما يمكن التخطيط 

رصد إمكانيات اإلخفاق أو التنموي االستفادة من دور الخبراء والنخب المجتمعية الواعية في رسم مالمح المستقبل و 
   (Young, 2001, p:3)القادمة النجاح على المدى الطويل، لضمان مستقبلنا ومستقبل األجيال 

 :التخطيط التنموي  دافأه -ب
أن الهدف األساسي من التخطيط هو محاولة تحقيق أهداف مرغوب قيها تسعى إلى تقدم المجتمع، من خالل تحقيق 
التنمية الشاملة؛ فالتنمية هي الهدف والغاية، والتخطيط هو الوسيلة المنهجية الالزمة لتحقيق تلك الغاية وهذا الهدف، 

الشاذلي، )ء سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية أم ثقافية أم سياسية ويؤكد على بعد التكامل بين المجاالت التنموية سوا
، غير أن التنمية بدون تخطيط ال تعدو أن تكون إال مجموعة من البرامج والمشروعات العارضة، (105، ص2011

حقق التخطيط التي ال ترابط بينها وال تنسيق، وال يمكن أن تتكامل نحو تحقيق األهداف المرغوبة والمنشودة، في حين ي
كأسلوب علمي األهداف التنموية التي تم تحديدها، ويسمح طبقا  للمعايير المدروسة باالختيار بين البرامج والمشروعات 

الوصول؟ إلى أين نريد  

 

 عملية اتخاذ القرارات

  لتحديد اتجاه المستقبل )الرؤية(

 أين نحن اآلن؟

 كيف نصل إلى ما نريد؟

  بوسائله تدخل التخطيط

 ()السياسات والمبادرات والمشروعات
 والتشريعات( 
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األهداف إلى تحقيق التخطيط التنموي ويسعى  (.105، ص2005عرفان، عبد الحليم، )الضرورية وتحديد الموائمة بينهما
 :(14، ص2008الهموز، ) التالية
 والمناطق بشكل مقبول قق العدالة االجتماعية عن طريق توزيع وإعادة توزيع الدخول بين السكانتح. 
 االستغالل األمثل للموارد الطبيعية والتوظيف السليم للموارد البشرية. 
 تحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية وتحسين مستوى معيشة ونوعية حياة السكان. 
  االقتصادي ومكاسب التنمية طبقيا  وإقليمياالتوزيع العادل لعائدات النمو. 
  والديموغرافية والبيئية المساهمة في وضع الحلول المناسبة للمشكالت االقتصادية واالجتماعية. 

 

 (.28-27، ص2019المرواني، ) :مقومات التخطيط التنموي  -ج
  واإلمكانيات المتاحة )والمتوقعة خالل تحديد األهداف العامة واألسس االستراتيجية واألولويات في حدود الموارد

فترة الخطة(، مع مراعاة البعد الزمني إلمكانية تحقيق هذه األهداف، سواء على المدى البعيد أو المتوسط أو 
القصير، ومراعاة الظروف المرحلية والمتغيرات والمستجدات من خالل الدراسات المساندة للخطة والتنبؤ باتجاهات 

 .وقعة على الصعيدين الكلي والجزئيمسارات النمو المت
  إعداد السياسات االقتصادية واالجتماعية الكفيلة بتحقيق أهداف الخطة، مع دعمها باألدوات واآلليات واإلجراءات

 .التنظيمية والمبادرات المأمولة من القطاعين الحكومي والخاص
 ا يضمن تجنب التعارض أو االزدواجية والعمل تحقيق التنسيق والتكامل بين البرامج )أو المشروعات( التنموية بم

 .في الوقت ذاته على تحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف الممكنة
  ،ستهدفة مع تحديد وسائل تمويل العجز والمإعداد الموازنات التقديرية للخطة بشأن اإليرادات والنفقات المتوقعة

 .)إن وجد( وتقدير االعتمادات الم خالل فترة الخطة
 التنموية للخطة وتشجيع االستثمارات والمؤسسي المالئم لتنفيذ التوجهات ئة المناخ االستثماري والتنظيمي تهي

 .الخاصة على اإلسهام في تمويلها
  متابعة تنفيذ الخطة وتقويمها على الصعيدين الكلي والقطاعي للتحقق من كفاءة أداء الجهات المختلفة وفق

ستهدف لتذليل الصعوبات أو تعديل أسباب االنحراف بين الم والمحقق المستهدف داألهداف الواردة بالخطة، وتحدي
 .بقواعد البيانات المختلفة المحققةالسياسات، إضافة إلى تسجيل اإلنجازات  والمحقق لتذليل الصعوبات أو تعديل

 

ولكنها فى  -وديناميكية عبر مراحل أساسية متتابعة في تفاعل  التنموي سير التخطيط يمراحل التخطيط التنموي:  .د
التنمية  تؤدى إلى إحداث تغييرات لتحقيق األهداف التنموية التي ينشدها إلحداث -الواقع متداخلة ومتكاملة 

أو عمليات أو خطوات  نظر في مراحلال توجهايلخص الجدول التالي و للمجتمع.  االقتصادية واالجتماعية
 التخطيط التننموي أو العملية التخطيطية. 

 

 ( وجهات النظر في تحديد مراحل أوعمليات أو خطوات التخطيط التنموي 1جدول )
وجهات  الباحث م

 مراحل أوعمليات أو خطوات التخطيط التنموي  النظر

1  Alfred Khan,1969, p:1 البحث، تحليل القيم، صياغة السياسة، البرمجة، القياس أو الرجع خطوات 
 تحديد األهداف، إعداد إطار الخطة، تنفيذ الخطة، متابعة الخطة، التقويم عمليات  79، ص1974أحمد كمال،  2

3 Neil Gilbert & Harry 
Specht,1977, p 1  التنبوء والتفكير المنظم، البحث واالســـتقصـــاء، تحدبد األولويات اختيار البديل  مراحل

 األمثل من المسارات البديلة
4 Schalman,1986, 

p:2180  المشــــــــكلة، تحديد األهداف، وضــــــــع البدائل، اختيار البديل المناســـــــب، تحديد  مراحل
 تقويم األداء، ثم التغذية العكسية
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  1993عببببببببد البببعببب  ببب  مبببخبببتببببار   5
  271-268ص

المرحلـة التمهيـديـة، إعـداد إطـار الخطـة، وضــــــــــــــع الخطـة، التنفيـذ، المتـابعة،  مراحل
 التقويم

-78، ص2005ماهر أبو المعاطي،  6
 الدراسة ووضع الخطة، التنفيذ، المتابعة والتقويم عمليات   88

-43، ص2013طلعت الســــــــروجي،  7
إعداد ووضـــــــع الخطة، إقرار واعتماد الخطة، تنفيذ الخطة، المراقبة والمتابعة،  مراحل  50

 تقويم الخطة، التغذية العكسية أو الرجع
 ومتابعة الخطةإعداد الخطة، وتنفيذ الخطة،  مراحل  269، ص 2017سعد طه عالم،  8

-27، ص2019عبـــد ل المرواني،  10
 وضع الخطة، إقرار الخطة، تنفيذ الخطة، متابعة تنفيذ الخطة خطوات  28

 ,2020،للتخطيط المعهد العربي 11
www.arab-api.org تحديد األهداف أو الغايات العريضـة، وضـع السـياسـات، تحيد البرامج، وضع  مراحل

 واألنشطة.الخطط التفصيلية 
 التخطيط التنموي أو العملية التخططية.      المصدر: من إعداد الباحث بعد االطالع على وجهات نظر المتخصصين فى

 

يتضح من الجدول السابق، اختالف وجهات النظر في تحديد مراحل أو عمليات التخطيط من حيث عددها أو مسمياتها، 
ولكنه اختالف  -إال أن أكثرهم اتفقوا على تسمية "مراحل"  -فيطلق عليها البعض مراحل والبعض عمليات أو خطوات

لب العاملين فى مجاالت التخطيط على أن التخطيط ويتفق أغ من حيث الشكل ولكن هناك اتفاق من حيث المضمون.
 للتنمية يمر فى مجموعة من المراحل هى: )الدراسة، وضع الخطة، وتنفيذها، ومتابعتها، وتقويمها(.

وقد يبدو هذا التقسيم مفيدا  من وجهة النظر التحليلية، غير أن الواقع العلمى يشير إلى تداخل هذه المراحل وتشابكها، 
جتماعى التنموي حينما يبدأ فى وضع الخطة ال يقف به األمر عند المستوى الفكرى، بل يحاول الربط بين فالمخطط اال

المجال الفكرى ومجال التنفيذ، محاوال  تفهم الظروف التى يعمل فى ظلها، ومقدرا  اإلمكانيات المتوفرة لديه، والصعاب 
(. وقد استفاد الباحث من 110، ص2015حمزة، ) التى يحتمل أن تواجهه، حتى يستطيع أن يضع خطة متكاملة

عرض تلك وجهات النظر في تحديد أهم مراحل التخطيط التنموي في منظمات الرعاية االجتماعية الحكومية، وهي: 
 ، وضع الخطة، التنفيذ، المتابعة، التقويم(.الدراسة وتحديد األهداف)

 :التخطيط التنموي في دولة الكويت -2
عاما  ضمن الهيكل التنظيمي لدولة الكويت عام  65لكويت لم يكن وليد اليوم، إنما كان راسخا  منذ إن التخطيط بدولة ا

م كجهاز يتولى بناء دولة الكويت الحديثة،  1952م بصدور مرسوم أميري باستحداث مجلس اإلنشاء عام  1952
لزمن في شتى المجاالت االقتصادية بدأت مراحل العمل التخطيطي تأخذ مجراها، وتراكمت التجارب والخبرات عبر ا

، 2010والعمرانية واالجتماعية والبيئية واإلنسانية وغيرها في ظل التحديات المحلية واإلقليمية والدولية )العوضي،
( عالمة فارقة في مسيرة 2013/2014 - 2010/2011تمثل الخطة اإلنمائية متوسطة األجل األولى )و . (1ص

يكتمل و في تاريخ هذه المسيرة  تقر بقانون  خطة متوسطة األجلأول لكويت؛ حيث تعد في دولة ا وي التخطيط التنم
وخططها السنوية ضمن مراحل تخطيطية مترابطة ومتعاقبة تمثل رسالة تنموية في اتجاه تحقيق رؤية الدولة  هاتنفيذ

 .وأهدافها االستراتيجية 2035المستقبلية 
 

 

  م كويت جديدةم2035رؤية دولة الكويت  -أ
"تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب لالستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط االقتصادي، وُيذكي 
فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة اإلنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وُيرسخ القيم، ويحافظ على الهوية 

وُيوفر بنية أساسية مالئمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال  االجتماعية، وُيحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة،
 (.,2020www.newkuwait.gov.kw)" مشجعة

 

http://www.newkuwait.gov.kw,2020/
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 اإلطار التشريعي والتنظيمي للتخطيط التنموي في دولة الكويت: -ب
 التخطيط بشأن في 2016 لسنة 7 رقم التخطيط التنموي بدولة الكويت القانون  ينظم :اإلطار التشريعي 

 للتنمية األجل طويلة شاملة وطنية خطة توضع أن على القانون  هذا من( 1) المادة التنموي، حيث نصت
 تحقيقها وسياسات المرحلية أهدافها منها محددة رئيسية أهدافا   وتتضمن للدولة العامة االستراتيجية على ترتكز
 تطورات أو متغيرات من يجد ما لمواجهة الكافية المرونة لها وتتوفر والبشرية المالية الموارد جميع لها وتعبأ

 خطط إلى الخطة هذه وتنقسم. الطويل المدى إلى الزمني بعدها ويمتد المبتغاة، األهداف تعديل تقتضي
 .(2، ص2016اليوم، الكويت ) تفصيلية سنوية خطط منها تتفرع األجل متوسطة

  :يقصد بذلك األجهزة والمؤسسات والمستويات التي تقوم بعملية التخطيط )إعداد، وتنفيذ، اإلطار التنظيمي
ومتابعة الخطة( ودور أو مهام كل منها وكيفية تأدية هذا الدور، والمشاركين في ذلك خاصة وأن دخول 

لمجتمع المدني، ...(، يتطلب تحديد أسلوب وكيفية أطراف جديدة في العملية التخطيطية )القطاع الخاص، ا
 إشراكها في المراحل التخطيطية المختلفة وما يجب أن تقوم به، مع تحديد أدوارها وعالقتها بمؤسسات الدولة

 من اآلتي:دولة الكويت  فياإلطار التنظيمي للتخطيط التنموي  ن . ويتكو (269، ص2017عالم، )
 

  األمانة العامة للمجلس األعلى  تعد: )جهاز التخطيط المركزي( دولة الكويتجهاز التخطيط التنموي في
 2016( لسنة 7وفقا  للقانون رقم ) الجهاز المسئول عن التخطيط التنموي في الكويت للتخطيط والتنمية

وتنص رؤية األمانة العامة على "الريادة العالمية في التخطيط االستراتيجي في شأن التخطيط التنموي. 
 ) www.scpd.gov.kw, 2020) الوطني".

 

  :)قانون  نصإدارات التخطيط والمتابعة بالوزارات واألجهزة الحكومية )أجهزة فرعية نوعية متخصصة 
 في للتخطيط خاصة وحدات إنشاء يتم أن على في مادته الثامنة 1979لسنة  15رقم  المدنية الخدمة

 وإبداء ومتابعتها، التنفيذية والبرامج الخطط اقتراح مهمتها؛ تكون  العامة، والمؤسسات والهيئات الوزارات
 لتطوير الالزمة اإلجراءات واقتراح واإلدارية، التنظيمية األوضاع ودراسة الموازنة، مشروع في الرأي

 يكفل بما دراسية إجازات أو بعثات في واإليفاد التدريب خطة وإعداد األداء، كفاءة ورفع العمل، أساليب
 والتنسيق المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة في العمل سير ومتابعة األخرى، الحكومية الجهات مع التنسيق

وفى ضوء ذلك، توجد إدارة للتخطيط والمتابعة  .(34، ص2020المعهد العربي للتخطيط، )فروعها  بين
 .الحكوميةبكل منظمة من منظمات الرعاية االجتماعية 

  :في شأن التخطيط التنموي في الفقرة الثالثة  2016لسنة  7نص القانون رقم وحدات التخطيط والمتابعة
للوزير المختص أن يدعو الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات ( على" 7للمادة )

المملوكة للدولة بالكامل إلى تشكيل لجان تخطيط في كل جهة تضم في عضويتها مندوبا  عن األمانة 
اد وتكون مهمتهما تقديم البيانات والتقارير التي تتطلبها إعد والتنمية،العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

وكذلك متابعة تنفيذ الخطة وإعداد التقارير الدورية وتقديمها إلى  التخطيطية،أو دراسة المشاكل  الخطة
وبوجه عام القيام بما قد يعهده إليها الوزير  والتنمية،األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 

إنشاء بمجلس الوزراء  صدر قرار وفى ضوء ذلك، فقد(، 4، ص2016الكويت اليوم، )."المختص
في جميع األجهزة الحكومية ووزارات الدولة، بهدف تعزيز الدور االستراتيجي  والمتابعة وحدات للتخطيط
 .التنموي  لقطاع التخطيط

 

http://www.scpd.gov.kw/
http://www.scpd.gov.kw/
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 مراحل التخطيط التنموي في دولة الكويت: -ح
لنتائج، حيث يعد التخطيط في ظل االعتراف بأن مراحل التخطيط التنموي متشابكة الجوانب، تتصل فيها المقدمات با

التنموي، مجموعة مراحل مرتبة تحدث تفاعل يؤدى إلى تغييرات جزئية تساعد على تحقيق األهداف التي يسعى إليها 
 التخطيط التنموي. ويلخص الشكل التالى مراحل التخطيط التنموي بدولة الكويت.

 

 
 

 
 

 

   التغذية العكسية
 المصدر: من إعداد الباحث        

 في دولة الكويت ( مراحل التخطيط التنموي 2شكل )

 :مرحلة الدراسة وتحديد األهداف 
هي المرحلة التمهيدية، وتمثل أول مراحل التخطيط التنموي، حيث يتم خاللها دراسة شاملة للمجتمع مرحلة الدراسة: 

لمي لتجميع البيانات والمعلومات الكافية والواقعية عن المقومات باستخدام المسوح االجتماعية وأساليب البحث الع
وذلك للتعرف على المشكالت وتقدير  (121، ص1974أحمد، ) الديمواجرافية واالقتصادية واالجتماعية والتنظيمية.

الحلول وصنع االحتياجات واستثارة المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة لمواجهة مشكالتهم للتوصل ألنسب 
  (.268، ص1993مختار، ) القرارات التخطيطية المناسبة

 

يعد تحديد أهداف الخطة هي بمثابة الدليل والمرشد للمنظمة لكي تقوم بتوجيه واستخدام مرحلة تحديد األهداف: 
ات والبرامج الموارد المتاحة بكفاءة وفعالية، وهي في نفس الوقت تؤدى إلى تصميم االستراتيجيات والخطط والسياس

 من هدف كل يكون  ويتطلب أن .(104، ص1988حمزاوي، ) والمشروعات المختلفة لكي تتحقق تلك األهداف
 والبد بسياسات، ومصحوبة عنه بمستهدفات كمية قابلة للتحقيق والمتابعة وتقويم األداء، معبرا  خطة التنمية  أهداف

 المواءمة بين من الخطة انطالقا   أهداف تحديد تحقيقها. ويتم يضمن بعدد األهداف حتى السياسات عدد التقاء من
 المستقبلية المجتمع احتياجات ومتطلبات توفير ناحية، فترة الخطة من خالل واإلمكانات المتاحة الموارد تقديرات

، 2015حمزة، ) المختلفة لالحتياجات النسبية األهمية وضع أولويات تعكس ضرورة مع ناحية أخرى، من
 إلى بحيث تؤدي عامة بصورة صياغتها يتم التي العامة هما: األهداف من األهداف؛ نوعان وهناك .(131ص

 تلك وهي أهداف جزئية، واألخرى، محددة، زمنية فترة خالل معين في قطاع تحقيقها المتطلبات المراد تحديد
 محددة. زمنية فترة خالل معينةمنطقة  أو معين قطاع في تحقيقها الدولة الجهة أو ترغب التي األهداف الكمية

 

وتقوم منظمات الرعاية االجتماعية الحكومية بدولة الكويت في تلك المرحلة بإعداد تقارير تحليل الوضع التنموي 
الراهن لكافة قطاعاتها في ضوء المؤشرات الدولية والمحلية، واستخالص التحديات والفجوات التنموية التي تواجهها، 

 السياسات والبرامج والمشروعات التنموية الالزمة لمواجهة هذه التحديات.وإقتراح األهداف و 

مرحلة الدراسة•
مرحلة تحديد •

األهداف

الدراسة وتحديد 
األهداف

صياغة وثيقة •
الخطة

إقرار الخطة•

خطةتنفيذ برامج ال•وضع الخطة
ات تنفيذ المشروع•

تنفيذ الخطة 

ذ متابعة تنفي•
أهداف الخطة

ذ متابعة تنفي•
المشروعات 

تقييم األهداف •المتابعة
والمشروعات

التقييم النهائي•
للخطة

التقويم
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 الخطة وضك مرحلة: 
تتضمن مرحلة وضع الخطة إعداد إطارات الخطة وتتحدد في ضوء مجموعة مشروعات مبدئية للخطة كبدائل 

 المناسبة من بين البدائلمقترحة في ضوئها تبدأ المرحلة التالية لصياغة الخطة النهائية أو اتخاذ قرار بالخطة 
ممركزية التخطيط . ويعتمد التخطيط التنموي فى دولة الكويت على مبدأ (268، ص1993عويس، األفندي، )

حيث يتولى جهاز التخطيط التنموي )األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط م، وال مركزية االيتراح والتنفيذ التنموي 
مية بالتعاون مع شركاء التنمية )القطاع الحكومي، القطاع الخاص، المجتمع مسئولية إعداد خطط التنوالتنمية( 

 االزدواجية أو تجنب التعارض والمشروعات بما يضمن البرامج بين والتكامل المدني( بما يعمل على تحقيق التنسيق
 النتائج التنموية. وتحقيق أفضل

 

الكويت، وزيادة التكامل والتنسيق بين أجهزة ووحدات الدولة وفي إطار االرتقاء بجودة العملية التخطيطية في دولة 
تفاعلي  آلي نظامبناء فى مجال التخطيط التنموي، فقد قامت األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية ب

 الحكومية الجهات واجهت التي المشكالت ومعالجة ناحية، من الفكر هذا مع لتتناسب التنمية خطة ومتابعة إلعداد
ويتكون النظام اآللي من ثالث أجزاء رئيسية: )إعداد مشروعات الخطة،  .أخري  ناحية من السابقة السنوات في

وثائق الخطة اإلنمائية متوسطة األجل إنتاج للنظام  نمتابعة مشروعات الخطة، متابعة التشريعات والقوانين(. ويمك
رير نوعية تحليلية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الجهات والخطط السنوية وتقارير المتابعة الدورية وتقا

الحكومية ومتابعة التشريعات والقوانين والتحديات التي تواجه تلك المشروعات، باإلضافة إلى تقارير لمتخذي القرار 
 وتعتمد مرحلة وضع خطة التنمية على جانبين أساسيين هما:والخبراء تساعد على تحليل البيانات. 

 جية إعداد خطة التنمية: منه 
تعتمد خطة التنمية " كويت جديدة". وفى ضوء ذلك، 2035رؤية تنطلق خطط التنمية فى دولة الكويت من 

بيئة معيشية  بنية تحتية متطورة، ،على ركائز سبعة أساسية، وهي )إدارة حكومية فاعلة، اقتصاد متنوع مستدام
بشري إبداعي، مكانة دولية متميزة( تمثل األسس التي تستند  رأس مال رعاية صحية عالية الجودة، مستدامة،

عليها لتحـقيق الرؤيـة، وتعكـس مجـــاالت التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية واإلدارية وبما يتوافق مع أهداف 
 .2030 التنمية المستدامة

 

ويشـمل  .دم دولة الكويت نحو تحقيق الرؤيةالتنموي في تق هاعتمـدت الخطـة أدلة دولية تنافسـية لقياس أثر ا كما 
كل  هالمؤشـرات للوقوف بشـكل محدد على الفجوات التي تواج هذهكل دليل مجموعـة مؤشـرات، اسـتخدمت 

ات هإرشادات للج هاتالتوج هذهات االستراتيجية الالزمة للحد من الفجوات، وتقدم هبرنامج وتحديد التوج
الخاص ومؤسـسات المجتمع المدني فيما يتعلق بتحديد حزمة من المشروعات  والمؤسـسات الحكوميـة، والقطاع

والمبادرات الالزمة لكل برنامج تنموي، وتحديد المتطلبات التشـريعية الالزمـة لـدفع عجلـة التنميـة في مختلف 
الدول الـ دف كل ذلك، تحسـين ترتيب الكويت في جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن هركائز الخطـة، يسـت

كما يوضحه الشكل  .(3، ص2019، ى للتخطيط والتنميةل)األمانة العامة للمجلس األع 2035بحلول عام  35
 التالي.
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 ,www.scpd.gov.kwبدولة الكويت  2019/2020المصدر: خطة التنمية السنوية 

 
 

 اإلنمائية والسنوية في دولة الكويتمنهجية إعداد الخطط ( 3شكل )
 

  تمر الخطة اإلنمائية متوسطة األجل والخطط السنوية بمراحل إقرار واعتماد متعددة خطة التنمية: إيرار
لضمان إعداد خطة التنمية بصورة متكاملة من أجل تحقيق أهدافها، حيث تعرض الخطة اإلنمائية 

والتنمية لمناقشتها وإجراء التعديالت الالزمة وإقرارها، ثم متوسطة األجل على المجلس األعلى للتخطيط 
تعرض على مجلس الوزراء للمناقشة وإجراء التعديالت الالزمة واعتمادها، ثم ترفع لمجلس األمة للمناقشة 

الحكومة بوزاراتها وهيئاتها ويصبح تنفيذها من مسئولية  واقتراح التعديالت الالزمة وإصدارها بقانون،
في حين تمر خطط التنمية السنوية بنفس مراحل واإلقرار واالعتماد السابقة إال أنها تصدر  .المختلفة

 بقرار من مجلس الوزراء وترفع لمجلس األمة إلبداء الرأي دون إصدارها بقانون.
 التنفيذ مرحلة: 

 هاألهداف خطة التنمية لتحقيق التي من شأنها تنفيذ فعاليات الخطة ءاتبتنفيذ الخطة مجموعة األدوات واإلجرانعني 
 الخطة قرارات تنفيذ ويتطلب فيما يخصه. كل بوزرارتها وهيئاتها، الخطة تنفيذ مسؤولية الحكومة وتتحمل المنشودة.
 مختلف بين تنسيقا  وثيقا   ويتطلب ذلك بعهدتها، المناط الجزء بتنفيذ معنية جهة زمنيا  لكل دقيقة ومرتبة وإجراءات

 المنفذة.  الجهات الحكومية
 

األمانة  تقوم حيث التنفيذ فى الكويت بعد صدورها بقرار من مجلس الوزراء، مرحلة خطة التنمية السنوية في وتدخل
سنوية  خطط إلىسنوات(  )خمساألجل  متوسطة اإلنمائية الخطة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بترجمة

ومنها منظمات الرعاية االجتماعية الحكومية. وتقوم منظمات الرعاية بالتعاون والتنسيق مع األجهزة الحكومية 
، ثم تنفيذ البرامج محدد خالل برنامج زمني إلى إجراءات قابلة للتنفيذ التنمية السنوية بترجمة خطط االجتماعية

 والمبادرات والمشروعات التنموية المرتبطة بأهداف وسياسات الرعاية والتنمية االجتماعية.
 

 المتابعة ةمرحل: 
 

، وفي نفس الوقت هي من آليات تصحيح تمثل المتابعة الحلقة قبل األخيرة فى سلسلة العمل التنموي المستمر
الخطة أثناء التنفيذ. والمتابعة تعنى جمع المعلومات في حينها عن عملية تنفيذ الخطة في كل مستوى بدءا  من 
مستوى المشروع فالقطاع فالمستوى القومي. وفي نفس الوقت التعرف على المشكالت والمعوقات التي تعترض 

http://www.scpd.gov.kw,/


 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

718 

 العدد الواحد والعشرون

وتتضمن التأكد من تنفيذ برامج ومشروعات الخطة على النحو  .(287، ص2017عالم، ) الخطة والتعامل معها
المطلوب ووفق التوقتيات المحددة لكل برنامج وتقديم العون والمساعدة والتدعيم المادي أو الفني أو البشري إذ 

 خطة عند تنفيذهادعت الحاجة إلى ذلك، وكذلك تتضمن هذه المرحلة تحقيق التنسيق الكامل بين محتويات وأجزاء ال
  .(270-269، ص1994مختار، )

 

 الخطة متابعة منظومة ترتكز، حيث بدولة الكويتالتنموي في نجاح عملية التخطيط  تمثل المتابعة عنصرا حاكما  و 
 األعلى للمجلس العامة األمانة بين تفاعلي آلي نظام على عنها المنبثقة السنوية والخطط األجل متوسطة اإلنمائية
 ،التنموية مشروعاتال تنفيذ بمتابعة يقومحيث  التنمية، خطة في المشاركة الجهات وكافة والتنمية للتخطيط

 التنموي  التشريعي البرنامج لمتابعة إضافة األجل، متوسطة اإلنمائية لخطةالكمية ل مستهدفاتالو  الدولية والمؤشرات
 التي التحديات ومواجهة اكتشاف هو التفاعلي المتابعة نظام أهداف أهم منو  .األجل متوسطة اإلنمائية للخطة

 تلك مواجهة بها المنوط الرئيسية الجهات بين عملية آليات باستحداث بأول، أوال التنمية مشروعات تعترض
 .التحديات

 التقويم مرحلة: 
القرارات يقدم التقويم مؤشرات واضحة لنجاحات وإنجازات البرامج وفى أحيان أخرى يقدم معلومات لصناع 

التخطيطية، كما أنه يعمل على قياس التقدم وذلك طبقا  ألهداف البرنامج وتحسين المتابعة من أجل إدارة أفضل 
ومعرفة ما إذا كان الجهد فعال أم ال، وحساب عائد التكلفة وتبادل الخبرة من خالل منع ارتكاب أخطاء مشابهة 

   .(Marie, 1998, p:5) وتحسين الفعالية للحصول على أثر أكبر
ويتم تقويم الخطة لتحديد درجة ومستوى تحقيق أهدافها المحددة سلفا  في إطار الخطة الزمنية، ويتم قياس درجة 
تحقيق األهداف الرئيسية ونسبة إنجاز كل هدف في الخطة وذلك بعد االنتهاء من الخطة الزمنية واالنتهاء من 

ين فترتي ما قبل وبعد الخطة لدقة قياس األهداف القابلة للقياس وتحديد تنفيذ الخطة، كما تجرى المقارنات الالزمة ب
التغيرات الكمية أو الكيفية أو هما معا  وتوافقهما مع أهداف الخطة. كما يتم تقويم فترتي مرحلى على فترات زمنية 

اإليجابيات واالستفادة منها أثناء تنفيذ الخطة، لالستفادة من أن الخطة تحقق أهدافها كما هو مرسوم زمنيا ، وتحديد 
ومن فإن مرحلة تقويم خطة   .(50، ص2010السروجي، )في استمرارية الخطة كمواطن قوة يمكن استثمارها 

بمثابة االستعداد واإلعداد لخطة تنمية جديدة يستفاد عند وضعها  تعتبرليست بمثابة المرحلة النهائية ولكن  التنمية
 من التحديات والنتائج والتوصيات التي انتهت إليها عملية تقييم خطة التنمية السابقة.

 

 الحكومية في دولة الكويت بمنظمات الرعاية االجتماعية مشكالت التخطيط التنموي  -3
تقدم خدمات الرعاية االجتماعية من خالل قطاعين رئيسين هما: القطاع العام ويشمل كل المؤسسات والمنظمات التي 
تمول وتدار من الدول أو الحكومات، والقطاع الخاص ويضم المؤسسات كل غير الربحية والتطوعية التي تعمل بالتوازى 

ة أشكال وهي: الرعاية المادية، الرعاية الوظيفية، الرعاية خدمات على ثالثتلك المع المنظمات الربحية، وتتوزع 
  .(Philillps & Straussner, 2016, p: 41)االجتماعية 

 

فالدولة هي من يقوم بوضع السياسات  الدولة؛على دعم  –بشكل أساسي  –الكويت  دولة تعتمد الرعاية االجتماعية فيو 
وهي التي تقوم بتقديم الدعم المادي لبرامج  أيضا ،وهي من يقوم بتطبيق هذه السياسات  االجتماعية، الخاصة بالرعاية

 والقوانين الخاصة بالرعاية التشريعات،الرعاية االجتماعية في الكويت من حيث إنشاء الهيئات المعنية بتطبيق 
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مات نفسية أو اجتماعية أو صحية أو وإمداد الفئات المستفيدة من هذه التشريعات بما تحتاج إليه من خد االجتماعية،
 (. 23، ص: 2015، ، الضويحيمادي )المعصبدعم 

 

 مع يتالءم إلى إعداد المواطنين إعدادا   الحكومية في دولة الكويت االجتماعية لرعايةمنظمات ل التنموي  الدوريهدف و 
 أهمية على في ذلك مرتكزة وأفرادها األسرة وتقوية دعم على تعمل فهي ولذلك التنمية، عملية في وإسهامهم أدوارهم

مشكالت  منظمات تواجه العديد منتلك الإال أن  في نفس الوقت، والوسيلة الهدف باعتباره التنمية في البشري  العنصر
وبالتالي تحقيق رؤية  التنموية في كفاءتها وفاعليتها في تحقيق أهدافهاتؤثر  التي بمراحله المختلفةالتنموي التخطيط 

 ." كويت جديدة"2035
 

مجموعة من  بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية بدولة الكويتوتحديد األهداف مرحلة الدراسة قد يعترض و 
عدم توافر قاعدة بيانات حديثة عن مؤشرات الرعاية والتنمية االجتماعية، وعدم مراعاة دراسة منها؛ المشكالت 
الديموغرافية للمجتمع الكويتي قبل وضع الخطة، ال تراعى خطة التنمية األوضاع االقتصادية في المجتمع الخصائص 

عدم إتساق أهداف و  " كويت جديدة2035الكويتي، عدم تحديد دور منظمات الرعاية االجتماعية في تحقيق رؤية الدولة 
أهداف خطط التنمية مع  عدم اتفاقويت جديدة"، " ك2035الرعاية والتنمية االجتماعية بالخطط مع رؤية الكويت 

االحتياجات الفعلية للفئات المستفيدة، عدم وجود أهداف كمية محددة بدقة لمؤشرات الرعاية والتنمية االجتماعية بخطط 
  .2035التنمية، عدم تحديد المستهدف تحقيقه فى المؤشرات الدولية المرتبطة بالرعاية والتنمية االجتماعية بحلول رؤية 

 
 

عدم ارتباط عملية وضع خطط التنمية بأهدافها، عدم  منها؛مجموعة من المشكالت  مرحلة وضك الخطةقد يعترض و 
تحديد الفجوات التنموية بمنظمات الرعاية االجتماعية في ضوء نتائج تقارير المؤشرات الدولية، عدم صنع سياسات 

البراهين، ضعف مشاركة منظمات المجتمع المدني مع منظمات الرعاية الرعاية والتنمية االجتماعية مبنية على األدلة و 
 منها؛مجموعة من المشكالت  الخطةمرحلة تنفيذ قد يعترض . بينما في وضع خطط التنمية الحكومية االجتماعية

عدم وجود لغة مشتركة ومفهومة بين المخططين والمنفذين، ضعف قدرة منظمات الرعاية االجتماعية على ترجمة 
الخطط إلى إجراءات تنفيذية، عدم كفاية االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ مشروعات خطط التنمية، عدم وجود برنامج 

، عدم القدرة على مواجهة المشكالت التي تواجه الحكومية زمني واضح لتنفيذ الخطة بمنظمات الرعاية االجتماعية
 .طط التنميةعند تنفيذ خ الحكوميةمنظمات الرعاية االجتماعية 

عدم وجود  منها؛مجموعة من المشكالت الحكومية بمنظمات الرعاية االجتماعية  الخطةمرحلة متابعة قد يعترض و 
القائمين  ومعايير موضوعية محددة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية، عدم وضوح نظام متابعة الخطط التنموية لدى قواعد

من نتائج تقارير متابعة  ال تتم متابعة تنفيذ خطط التنمية وفق برنامج زمني محدد، عدم االستفادة المتابعة،على عملية 
المتابعة الدورية لخطط  تنفيذ الخطط التنموية في معالجة مواطن الخلل فيها، عدم وجود شفافية في عرض نتائج تقارير

القواعد والمعايير الموضوعية  غياب منها؛كالت مجموعة من المش الخطة يعترض مرحلة تقويمقد . في حين التنمية
التنمية في مجال الرعاية االجتماعية وفقا  لفترات  لتقويم خطط التنمية بمنظمات الرعاية االجتماعية، ال يتم تقويم خطط

ود تقارير دورية التقويم في إعداد خطط التنمية المستقبلية، عدم وج زمنية محددة أثناء وبعد التنفيذ، عدم االستفادة بنتائج
 .2035وتقويم األداء التنموي نحو تحقيق رؤية الكويت  لتقييم

 
 

 ًا: اإلجراءات المنهجية للدراسة:سابع
تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية، حيث تتميز البحوث الوصفية بقدرتها  نوع الدراسة ومنهجها: .1

وتعتبر هذه الدراسة من الدراسات ذات المتغير  الوصف والتحليل لطبيعة القضايا والمشكالت المراد دراستها، على
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الواحد. وتعتمد هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعي الشامل ألعضاء لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات 
 .الحكومية فى دولة الكويت الرعاية االجتماعية

 

أعضاء لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية المختلفة  اسة:وصف مجتمك الدر  .2
( جهة مثل وزارة الشئون االجتماعية والهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة ووزارة 9( عضو في )95وعددهم )

 التربية ووزارة الصحة وغيرها.
 خطة المعاينة: .3

 :الحكومية  بمنظمات الرعاية االجتماعيةألعضاء لجان التخطيط والمتابعة بلغ إطار المعاينة  إطار المعاينة
 .عضو( 95)

 بمنظمات الرعاية االجتماعية عينة عمدية من أعضاء لجان التخطيط والمتابعة  :ونوعها عينة الدراسة
الحكومية، بشرط مرور مدة ال تقل عن عامين على تشكيل اللجنة وتجتمع بشكل مستمر ودوري، حتى 

( 63يستطيع عضو اللجنة اإللمام بكافة مشكالت التخطيط التنموي بالجهة، وفى ضوء ذلك، بلغت العينة )
 عضو جهات الذين تنطبق عليهم شروط اختيار العينة.

 

  أيا الحكومية  بمنظمات الرعاية االجتماعيةكل عضو من أعضاء لجان التخطيط والمتابعة  المعاينة:وحدة
 . وعدد سنوات خبرته، ومستواه الوظيفيه التعليمية، كان نوعه، وسنه، وحالت

حول  لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكوميةألعضاء استمارة استبيان  أدوات الدراسة: .4
وتم تصميم األداة وفقا  للخطوات : الكويت دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت

 التالية:
  حول  لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكوميةاستمارة استبيان ألعضاء بناء

في صورتها األولية اعتمادا  على  الكويت دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت
 بأبعاداإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة لتحديد العبارات التي ترتبط 

 الدراسة. 
 :صدق األداة 

 بكلية  أعضاء هيئة التدريس( من 5عرض األداة على عدد ) تممصدق المحكمينم:  الظاهري  الصدق
الخدمة االجتماعية جامعة حلوان، وبناء على ذلك تم تعديل وإضافة وحذف بعض العبارات وفقا  لدرجة 

 األداة في صورتها النهائية. صياغة(، تم %80اتفاق ال تقل عن )
  كل بعد على معامل ارتباط  االتساق الداخلياعتمد الباحث في حساب صدق  :االتساق الداخليصدق

مفردات من أعضاء لجان التخطيط والمتابعة ( 10وذلك لعينة قوامها ) ،درجة الكليةفي األداة بال
وتبين أنها معنوية عند مستويات الداللة بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية مجتمع الدراسة، 

 المتعارف عليها، وأن معامل الصدق مقبول، 
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 :كما يتضح من الجدول التالي 
 
 

 أبعاد االستبيان ودرجة االستبيان ككل ( االتساق الداخلي بين 2جدول )
  (10=ن)                                                                                                                  

 الداللة معامل االرتباط األبعاد م

 ** 0.785 مرحلة الدراسة وتحديد األهدافمشكالت  1
 ** 0.859 مرحلة وضك الخطةمشكالت  2
 ** 0.944 مرحلة تنفيذ الخطةمشكالت  3
 ** 0.782 مرحلة متابعة الخطةمشكالت  4
 ** 0.891 مرحلة تقويم الخطةمشكالت  5

 (0.05* معنوي عند )                                                    (0.01** معنوي عند )
( لكل بعد، ومن ثم تحقق مســتوى 0.01معظم أبعاد األداة دالة عند مســتوي معنوية )يوضح الجدول السابق أن: 

 الثقة في األداة واالعتماد على نتائجها.
 :وذلك لعينة قوامها براون للتجزئة النصفية،  -سبيرمان  معادلةتم حساب ثبات األداة باستخدام  ثبات األداة

 مجتمع لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية بالكويت أعضاء منات ( مفرد10)
 ويد جاءت النتائج كما هي موضحة في الجدول التالي:. الدراسة

 

 نتائج ثبات استمارة االستبيان باستخدام معادلة سبيرمان براون للتجزئة النصفية (3جدول )
  (10=ن)                                                                                                                 

 معادلة سبيرمان براون  األبعاد م
 0.91 مرحلة الدراسة وتحديد األهدافمشكالت  1
 0.89 مرحلة وضك الخطةمشكالت  2
 0.86 مرحلة تنفيذ الخطةمشكالت  3
 0.88 مرحلة متابعة الخطةمشكالت  4
 0.81 مرحلة تقويم الخطةمشكالت  5

 0.90 ثبات استمارة استبيان أعضاء لجان التخطيط والمتابعة ككل
 

تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبذلك يمكن االعتماد  لألبعادمعامالت االرتباط معظم يوضح الجدول السابق أن: 
  وبذلك أصبحت األداة في صورتها النهائية. نتائجهاعلى 

مشكالت التخطيط للحكم على مستوى  تحديد مستوى مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية:
يث تكون بداية ونهاية فئات المقياس الثالثي: نعم )ثالثة درجات(، إلى ، بحالتنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية

حد ما )درجتين(، ال )درجة واحدة(، تم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، ولتحديد طول خاليا المقياس 
سيمه على عدد (، تم تق2=  1 – 3أقل قيمة ) –الثالثي )الحدود الدنيا والعليا(، تم حساب المدى = أكبر قيمة 

( وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل 0.67=  2/3خاليا المقياس للحصول على طول الخلية المصحح )
وهكذا أصبح قيمة في المقياس أو بداية المقياس وهى الواحد الصحيح وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، 

 طول الخاليا كما يلي:
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 دولة في الرعاية االجتماعية مشكالت التخطيط التنموي بمنظماتل الحسابية( مستويات المتوسطات 4جدول )
 الكويت

 مستوى منخفض 1.67إلى  1إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 
 مستوى متوسط 2.34إلى  1.68إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد من 

 مستوى مرتفك 3إلى  2.35من إذا تراوحت قيمة المتوسط للعبارة أو البعد 

 :معالجة البيانات من خالل الحاسب اآللي باستخدام برنامج ) تم أساليب التحليل اإلحصائيSPSS.V. 

( الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية، وقد طبقت األساليب اإلحصائية التالية: التكرارات والنسب 24.0
براون للتجزئة النصفية  -سبيرمان  معادلةو المئوية، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والمدى، 

)ت( لعينتين مستقلتين، وتحليل وتحليل االنحدار البسيط، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعامل التحديد، واختبار 
 التباين أحادي االتجاه.

 
 ًا: نتائج الدراسة الميدانية:ثامن

 
 

 مجتمك الدراسة: : وصفالمحور األول
 

 أهم متغيرات أعضاء لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية( وصف 5جدول )
 (63)ن=الحكومية بدولة الكويت مجتمك الدراسة                                      

 % ك النوع م
 36.5 23 ذكر  1
 63.5 40 أنثى 2

 100 63 المجمةةةوع
 % ك السن م
1 30 - 31 49.2 
2 40 - 17 27 
3 50 - 15 23.8 

 100 63 المجمةةةوع
 42 المتوسط الحسابي

 8 المعياري النحراف ا
 % ك المؤهل العلمي م
 77.8 49 مؤهل جامعي 1
 12.7 8 دبلوم دراسات عليا 2
 9.5 6 ماجستير 3

 100 63 المجمةةةوع
 % ك عدد سنوات الخبرة م
1 10 - 12 19 
2 15 - 29 46 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

723 

 العدد الواحد والعشرون

3 20 - 7 11.1 
 23.8 15 سنة فأكثر 25 4

 100 63 المجمةةةوع
 19 المتوسط الحسابي

 5 النحراف المعياري ا

 يوضح الجدول السابق أن:  
 بنسبة  إناثبالكويت  أكبر نسبة من أعضاء لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية

أعضاء لجان التخطيط والمتابعة  أكبر نسبة منفي حين جاءت  (.%36.5بنسبة ) الذكور(، بينما 63.5%)
، (%27بنسبة )( سنة 50-40الفئة العمرية ) يليها(، %49.2بنسبة )( سنة 40-30في الفئة العمرية )

متوسط سن أعضاء لجان التخطيط والمتابعة . و (%23.8بنسبة )( سنة 60-50وأخيرا  الفئة العمرية )
 عكستقريبا . وي ( سنوات8)( سنة، وبانحراف معياري 42بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية بالكويت )

التعرف على آراء من خالل ذلك التنوع فى متوسط أعمار مفردات مجتمع البحث، بما يخدم أهداف البحث 
من بما تحمله من خبرات متنوعة ومتراكمة  ألعضاء لجان التخطيط والمتابعة المستويات العمرية المختلفة

 ماعية الحكومية في دولة الكويت. مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتتحديد  أجل
  حاصلين أكبر نسبة من أعضاء لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية بالكويت

، وأخيرا  (%12.7بنسبة )الحاصلين على دبلوم دراسات عليا  يليها(، %77.8بنسبة )على مؤهل جامعي 
 أكبر نسبة من أعضاء لجان التخطيط والمتابعة. في حين جاءت (%9.5بنسبة )الحاصلين على ماجستير 

بنسبة باحث  ، ثم(%19بنسبة )وكيل مساعد  يليها(، %54بنسبة )في المستوى الوظيفي مدير إدارة 
التنوع في  هم هذاويسا ،(%6.3بنسبة )، وأخيرا  وكيل وزارة (%9.5بنسبة )مراقب  ، يليها(11.1%)

دقيق لمشكالت التخطيط التنموي بمنظمات حمله من خبرات متنوعة نحو تحديد المستويات الوظيفية بما ت
 الرعاية االجتماعية الحكومية. 

  عدد سنوات أكبر نسبة من أعضاء لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية بالكويت
، ثم الفئة (%23.8بنسبة )أكثر( سنة ف 25الفئة ) يليها(، %46بنسبة )( سنة 20-15خبرتهم في الفئة )

عدد سنوات الخبرة متوسط . و (%11.1بنسبة )( سنة 25-20، وأخيرا  الفئة )(%19بنسبة )( سنة 10-15)
تقريبا . ويدل ذلك على أن معظم أفراد العينة  ( سنوات5)( سنة، وبانحراف معياري 19)في مجال للعمل 

الدقيق لمشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية تحديد ال مما يجعلهم قادرين علىهم من ذوي الخبرة، 
وزارة الشئون ب أكبر نسبة من أعضاء لجان التخطيط والمتابعةاالجتماعية الحكومية. في حين جاءت 

 ، ثم(%17.5وزارة التربية بنسبة )و  ،الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة يليها(، %23.8االجتماعية بنسبة )
الهيئة العامة للشباب بنسبة ، وأخيرا  (%14.3وزارة الصحة بنسبة )و  ،لتأمينات االجتماعيةالمؤسسة العامة ل

(12.7%). 
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 :الكويت دولة في مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكوميةالمحور الثاني: 
 :مرحلة الدراسة وتحديد األهدافمشكالت  (1)
 :مرحلة الدراسةمشكالت  (أ)

                                                                                (63)ن=                      مرحلة الدراسةمشكالت  (6جدول )                           

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال إلى حد ما نعم الترتيب
 % ك % ك % ك

عــدم توافر قــاعــدة بيــانــات حــديثــة عن  1
 9 0.68 1.63 47.6 30 41.3 26 11.1 7 مؤشرات الرعاية والتنمية االجتماعية 

2 
عـــدم مراعـــاة دراســــــــــــــــة الخصــــــــــــــــائص 
ــــــل  ــــــة للمجتمع الكويتي قب ــــــديموغرافي ال

 وضع الخطة
4 6.3 41 65.1 18 28.6 1.78 0.55 5 

ال تراعى خطــــة التنميــــة األوضـــــــــــــــــاع  3
 6 0.75 1.71 46 29 36.5 23 17.5 11 االقتصادية في المجتمع الكويتي

4 
ـــــة لألبعـــــاد  عـــــدم مراعـــــاة خطـــــة التنمي
الثقافية والقيمية الســـــــــــــائدة في المجتمع 

 الكويتي 
2 3.2 32 50.8 29 46 1.57 0.56 11 

ال تراعى خطط التنمية دراســـــة أولويات  5
 4 0.8 1.81 42.9 27 33.3 21 23.8 15 حاجات السكان في المجتمع الكويتي

6 
ال تراعى خطـة التنميـة دراســــــــــــــة أعـداد 
المســــــــــــــتفيــــدين من خــــدمــــات الرعــــايــــة 

 االجتماعية
9 14.3 26 41.3 28 44.4 1.7 0.71 7 

7 
عــــدم تحــــديــــد دور منظمــــات الرعــــايــــة 
االجتمـــاعيـــة في تحقيق رؤيـــة الـــدولـــة 

 " كويت جديدة"2035
26 41.3 29 46 8 12.7 2.29 0.68 1 

8 
ضــعف قياس مؤشــرات الرعاية والتنمية 
االجتمــاعيــة الــدوليــة بمنظمــات الرعـايـة 

 االجتماعية
9 14.3 25 39.7 29 46 1.68 0.71 8 

9 
عــــدم وجود تحليــــل للوضــــــــــــــع التنموي 
الراهن لكافة مؤشـــــــــرات الرعاية والتنمية 

 االجتماعية
18 28.6 25 39.7 20 31.7 1.97 0.78 2 

ال تضــــــــــــــع الخطة في اعتبارها الموارد  10
 10 0.68 1.62 49.2 31 39.7 25 11.1 7 البشرية المتاحة في المجتمع الكويتي

عـــــــدم مراعـــــــاة خطط التنميـــــــة للموارد  11
 3 0.61 1.87 25.4 16 61.9 39 12.7 8 المادية المتاحة في المجتمع الكويتي

مستوى  0.27 1.78 البعد ككل
 متوسط

كأحد مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية  مرحلة الدراسةمشكالت  مستوى  يوضح الجدول السابق أن:
المتوسط متوسط حيث بلغ أعضاء لجان التخطيط والمتابعة  اكما يحدده الكويت دولة في االجتماعية الحكومية

عدم تحديد دور منظمات الرعاية  (، ومؤشرات ذلك وفقا  لترتيب المتوسط الحسابي: الترتيب األول1.78الحسابي )
الترتيب الثاني عدم وجود  يليه(، 2.29" كويت جديدة"بمتوسط حسابي )2035االجتماعية في تحقيق رؤية الدولة 

الترتيب ثم (، 1.97بمتوسط حسابي ) والتنمية االجتماعيةتحليل للوضع التنموي الراهن لكافة مؤشرات الرعاية 
(، وأخيرا  1.87عدم مراعاة خطط التنمية للموارد المادية المتاحة في المجتمع الكويتي بمتوسط حسابي )لث الثا

حسابي بمتوسط  عدم مراعاة خطة التنمية لألبعاد الثقافية والقيمية السائدة في المجتمع الكويتي الترتيب الحادي عشر
(1.57.) 
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 :تحديد األهدافمرحلة مشكالت  (ب)
   (63)ن=تحديد األهداف                   مرحلة مشكالت  (7جدول )

 العبارات م
المتوسط  االستجابات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 ال إلى حد ما نعم الترتيب
 % ك % ك % ك

1 
العلمي في عمليـــة  األســــــــــــــلوبغيـــاب 

ــــــة  تحــــــديــــــد أهــــــداف الرعــــــايــــــة والتنمي
 االجتماعية بخطط التنمية 

16 25.4 23 36.5 24 38.1 1.87 0.79 7 

2 
ـــــــاق حــول األهـــــــداف  عـــــــدم وجــود اتــف

ـــــــة ـــــــة والتنميـــــــة  اإلســــــــــــــتراتيجي للرعـــــــاي
 االجتماعية بخطط التنمية

20 31.7 34 54 9 14.3 2.17 0.66 3 

3 
أهداف الرعاية والتنمية  اتســــــــــــــاقعدم 

االجتمـاعيـة بـالخطط مع رؤيـة الكويت 
 " كويت جديدة"2035

32 50.8 20 31.7 11 17.5 2.33 0.76 2 

ـــــــة مع  4 ال تتفق أهـــــــداف خطط التنمي
 10 0.69 1.76 38.1 24 47.6 30 14.3 9 االحتياجات الفعلية للفئات المستفيدة

5 
عدم اســــــتخدام نتائج الدراســــــات العلمية 
في تحــــديــــد أهــــداف الرعــــايــــة والتنميــــة 

 يةاالجتماع
17 27 28 44.4 18 28.6 1.98 0.75 5 

6 
عدم تقســــــــــــــيم األهداف العامة للرعاية 
والتنميــــــة االجتمــــــاعيــــــة بــــــالخطط إلى 

 أهداف جزئية 
9 14.3 34 54 20 31.7 1.83 0.66 9 

7 
عــدم وجود أهــداف كميــة محــددة بــدقــة 
لمؤشـــــــــرات الرعاية والتنمية االجتماعية 

 بخطط التنمية
15 23.8 24 38.1 24 38.1 1.86 0.78 8 

8 
 فيعــدم تحــديــد المســــــــــــــتهــدف تحقيقــه 

المؤشــــــــــــــرات الدولية المرتبطة بالرعاية 
والتنمية االجتماعية بحلول رؤية الدولة 

2035 
37 58.7 17 27 9 14.3 2.44 0.74 1 

9 
عــدم تقســــــــــــــيم أهــداف الرعــايــة والتنميـة 
االجتمـاعيـة بخطط التنميـة وفقـا  لفترات 

 زمنية محددة
11 17.5 21 33.3 31 49.2 1.68 0.76 11 

10 
ال توجــــد الخبرات الكــــافيــــة للمخططين 
االجتمـــــــاعيين بمنظمـــــــات الرعـــــــايـــــــة 

 االجتماعية عند تحديد األهداف 
21 33.3 25 39.7 17 27 2.06 0.78 4 

11 
عدم مشــاركة منظمات المجتمع المدني 
في تحــــديــــد أهــــداف الرعــــايــــة والتنميــــة 

 االجتماعية بخطط التنمية
12 19 32 50.8 19 30.2 1.89 0.7 6 

مستوى  0.24 1.99 البعد ككل 
 متوسط

كأحد مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات  تحديد األهدافمرحلة مشكالت  مستوى  يوضح الجدول السابق أن:
بلغ  متوسط حيثأعضاء لجان التخطيط والمتابعة  اكما يحدده الكويت دولة في الرعاية االجتماعية الحكومية

عدم تحديد المستهدف  (، ومؤشرات ذلك وفقا  لترتيب المتوسط الحسابي: الترتيب األول1.99المتوسط الحسابي )
بمتوسط حسابي  2035 المؤشرات الدولية المرتبطة بالرعاية والتنمية االجتماعية بحلول رؤية الدولة فيتحقيقه 

" 2035والتنمية االجتماعية بالخطط مع رؤية الكويت  أهداف الرعاية اتساقالترتيب الثاني عدم  يليه(، 2.44)
للرعاية  اإلستراتيجيةعدم وجود اتفاق حول األهداف  لثالترتيب الثاثم (، 2.33بمتوسط حسابي ) كويت جديدة"
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عدم تقسيم أهداف  الترتيب الحادي عشر(، وأخيرا  2.17بمتوسط حسابي ) والتنمية االجتماعية بخطط التنمية
 (.1.68بمتوسط حسابي ) الرعاية والتنمية االجتماعية بخطط التنمية وفقا  لفترات زمنية محددة

  عاية ككل كأحد مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الر  مرحلة الدراسة وتحديد األهدافمشكالت مستوى
 :الكويت دولة فياالجتماعية الحكومية 

ككل كأحد مشكالت التخطيط التنموي                     مرحلة الدراسة وتحديد األهدافمشكالت مستوى  (8جدول )
 (63)ن=                     الكويت دولة فيبمنظمات الرعاية االجتماعية 

المتوسط  المشكالت م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المستوى  المعياري 

 2 متوسط 0.27 1.78 مرحلة الدراسةمشكالت  1
 1 متوسط 0.24 1.99 تحديد األهدافمرحلة مشكالت  2

 مستوى متوسط  0.2 1.89 ككل مرحلة الدراسة وتحديد األهدافمشكالت 

ككل كأحد مشكالت التخطيط التنموي  مرحلة الدراسة وتحديد األهدافمشكالت  مستوى  يوضح الجدول السابق أن:
 (متوسط)أعضاء لجان التخطيط والمتابعة  اكما يحدده الكويت دولة في بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية

، وقد يعكس ذلك مدى اهتمام منظمات الرعاية االجتماعية الحكومية في (1.89حيث بلغ المتوسط الحسابي )
إال أنها تحتاج  الكويت إلى حد ما بمرحلة الدراسة وتحديد األهداف باعتبارها أساس نجاح عملية التخطيط التنموي 

 ، ومؤشرات ذلك وفقا  لترتيب المتوسط الحسابي: الترتيب األوللمزيد من االهتمام بتلك المرحلة للحد من مشكالتها
بمتوسط  مرحلة الدراسةمشكالت  الترتيب الثاني يليه(، 1.99بمتوسط حسابي ) تحديد األهدافمرحلة مشكالت 
 .(1.78حسابي )

 :وضك الخطةمرحلة مشكالت  (2)
   (63)ن=وضك الخطة                         مرحلة مشكالت  (9جدول )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال إلى حد ما نعم الترتيب
 % ك % ك % ك

ال توضـــع أطر مبدئية للخطط التنموية من  1
 13 0.66 1.78 34.9 22 52.4 33 12.7 8 قبل جهاز التخطيط التنموي بالدولة 

عـدم ارتبـاط عمليـة وضــــــــــــــع خطط التنمية  2
 12 0.8 1.94 34.9 22 36.5 23 28.6 18 بأهدافها 

3 
عـــدم تحـــديـــد الفجوات التنمويـــة بمنظمـــات 
الرعاية االجتماعية في ضـــــوء نتائج تقارير 

 المؤشرات الدولية
22 34.9 22 34.9 19 30.2 2.05 0.81 9 

عدم صـــــــــــنع ســـــــــــياســـــــــــات الرعاية والتنمية  4
 6 0.85 2.21 27 17 25.4 16 47.6 30 االجتماعية مبنية على األدلة والبراهين

5 
عدم وجود خطط بديلة أو بدائل مناســــــــــــــبة 
عنـــد وضــــــــــــــع الخطط بمنظمـــات الرعـــايـــة 

 االجتماعية
20 31.7 29 46 14 22.2 2.1 0.73 8 

6 
ضــــعف مشــــاركة منظمات المجتمع المدني 
مع منظمات الرعاية االجتماعية في وضــع 

 خطط التنمية
20 31.7 20 31.7 23 36.5 1.95 0.83 11 
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 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلى حد ما نعم الترتيب المعياري 

 % ك % ك % ك

7 
ال يراعى في وضــــــــــــــع الخطط التنمويـــــــة 
بمنظمات الرعاية االجتماعية وجود برنامج 

 زمني محدد
17 27 26 41.3 20 31.7 1.95 0.77 10 

8 
عــــدم وجود دليــــل عملي إلجراءات أعــــداد 
ـــــــة بمنظمـــــــات الرعـــــــايـــــــة  الخطط التنموي

   االجتماعية
49 77.8 11 17.5 3 4.8 2.73 0.54 1 

ـــــــة والتنميـــــــة  9 ال توضــــــــــــــع خطط الرعـــــــاي
 2 0.74 2.44 14.3 9 27 17 58.7 37 االجتماعية في ضوء الميزانية المحددة

10 
عـــدم وجود معـــايير موضــــــــــــــوعيـــة لتحـــديـــد 
األولويـــــات التنمويـــــة عنـــــد اتخـــــاذ القرارات 

 التخطيطية
26 41.3 22 34.9 15 23.8 2.17 0.79 7 

11 
عــــدم االلتزام بمعــــايير اختيــــار المبــــادرات 
والمشــــــــــــــروعـــات التنمويـــة من قبـــل جهـــاز 

 التخطيط التنموي بالدولة
27 42.9 24 38.1 12 19 2.24 0.76 4 

12 
ضــــــــــــــعف بنــاء قــدرات الكوادر البشــــــــــــــريــة 

في مجــال  بمنظمــات الرعــايــة االجتمــاعيــة
 التخطيط التنموي 

37 58.7 14 22.2 12 19 2.4 0.79 3 

المركزيــــة في إعــــداد الخطط التنمويــــة من  13
 5 0.82 2.24 23.8 15 28.6 18 47.6 30 قبل جهاز التخطيط التنموي بالدولة

 مستوى  0.24 2.17 البعد ككل 
 متوسط

كأحد مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات  وضك الخطةمرحلة مشكالت  مستوى  يوضح الجدول السابق أن:
بلغ حيث  (متوسط)أعضاء لجان التخطيط والمتابعة  اكما يحدده الكويت دولة في الرعاية االجتماعية الحكومية

مما يتطلب من تلك المنظمات توجيه مزيد من االهتمام بمرحلة وضع خطة التنمية (، 2.17المتوسط الحسابي )
وذلك من خالل تطوير قدرات  ومهارات العاملين في مجال التخطيط التنموي خاصة في مرحلة وضع الخطة 

عدم وجود  الترتيب األول وسط الحسابي:ومؤشرات ذلك وفقا  لترتيب المتبمنظمات الرعاية االجتاعية الحكومية، 
الترتيب  يليه(، 2.73بمتوسط حسابي ) دليل عملي إلجراءات أعداد الخطط التنموية بمنظمات الرعاية االجتماعية

الترتيب ثم (، 2.44بمتوسط حسابي ) الثاني ال توضع خطط الرعاية والتنمية االجتماعية في ضوء الميزانية المحددة
بمتوسط حسابي  في مجال التخطيط التنموي  قدرات الكوادر البشرية بمنظمات الرعاية االجتماعية ضعف بناء لثالثا

 ال توضع أطر مبدئية للخطط التنموية من قبل جهاز التخطيط التنموي بالدولة الترتيب الثالث عشر(، وأخيرا  2.4)
 (.1.78بمتوسط حسابي )

 :تنفيذ الخطةمرحلة مشكالت  (3)
                                                                                                 (63)ن=تنفيذ الخطة                     مرحلة مشكالت  (10جدول )

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال إلى حد ما نعم الترتيب
 % ك % ك % ك

1 
عـدم وجود لغـة مشـــــــــــــتركـة ومفهومـة بين 
المخططين والمنفــذين بمنظمــات الرعــايــة 

 االجتماعية
31 49.2 20 31.7 12 19 2.3 0.78 5 

ضـعف قدرة منظمات الرعاية االجتماعية  2
 4 0.74 2.32 15.9 10 36.5 23 47.6 30 ت تنفيذيةإجراءاعلى ترجمة الخطط إلى 

عــدم كفــايــة االعتمــادات المــاليــة الالزمــة  3
 2 0.42 2.78 - - 22.2 14 77.8 49 لتنفيذ مشروعات خطط التنمية
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 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 ال إلى حد ما نعم الترتيب
 % ك % ك % ك

عدم وجود برنامج زمني واضـــــــــــــح لتنفيذ  4
 7 0.75 2.29 17.5 11 36.5 23 46 29   الخطة بمنظمات الرعاية االجتماعية

5 
عدم القدرة على مواجهة المشــــكالت التي 
تواجه منظمات الرعاية االجتماعية عند 

 تنفيذ خطط التنمية 
32 50.8 18 28.6 13 20.6 2.3 0.8 6 

6 
ضــــــــــعف دور شــــــــــركاء التنمية )المجتمع 
المــــدني، القطــــاع الخــــاص( أثنــــاء تنفيـــذ 

 خطط التنمية
25 39.7 26 41.3 12 19 2.21 0.74 10 

7 
ال توجـــد الخبرات الكـــافيـــة للقـــائمين على 
تنفيـــذ خطط التنميـــة بمنظمـــات الرعـــايـــة 

   االجتماعية
25 39.7 23 36.5 15 23.8 2.16 0.79 11 

8 
ضـــــــــــــعف المرونـــــة في اتخـــــاذ القرارات 

انحرافها  التنفيذية أثناء تنفيذ الخطط لمنع
 المستهدف المسار عن

22 34.9 25 39.7 16 25.4 2.1 0.78 12 

9 
طول الدورة المســـــــــــــتندية إلجراءات تنفيذ 
ـــــة  مبـــــادرات مشـــــــــــــروعـــــات خطط التنمي

 بمنظمات الرعاية االجتماعية
54 85.7 6 9.5 3 4.8 2.81 0.5 1 

10 
غيــــاب التنســـــــــــــيق بين جهــــات الرعــــايـــة 
والتنميــــة االجتمــــاعيــــة عنــــد تنفيــــذ برامج 

 ومشروعات خطط التنمية
29 46 22 34.9 12 19 2.27 0.77 8 

11 
ارتفاع معدل دوران القياديين المســــــــئولين 
عن تنفيـــــــذ خطط الرعـــــــايـــــــة والتنميـــــــة 

 االجتماعية
18 28.6 22 34.9 23 36.5 1.92 0.81 13 

12 
ضـــــــــــعف التســـــــــــويق اإلعالمي لمبادرات 
ومشـــــــــــــروعات الخطة بمنظمات الرعاية 

 االجتماعية
28 44.5 23 36.5 12 19 2.25 0.76 9 

عدم تأهيل صف ثان من العاملين مؤهل  13
 3 0.83 2.37 22.2 14 19 12 58.7 37 لتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية

مستوى  0.3 2.31 البعد ككل 
 متوسط

 

كأحد مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات  تنفيذ الخطةمرحلة مشكالت  مستوى  يوضح الجدول السابق أن:
وتقترب  (متوسط)أعضاء لجان التخطيط والمتابعة  اكما يحدده الكويت دولة في الحكومية الرعاية االجتماعية

وقد يعكس ذلك أن مرحلة التنفيذ تحتاج إلى خبرات متنوعة (، 2.31حيث بلغ المتوسط الحسابي )من مستوى مرتفع 
ومتراكمة لدى العاملين بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية لتنفيذ أهداف وسياسات خطة التنمية، وقد تكون 

تلك المرحلة ووضع خطة توجيه مزيد من االهتمام بليدعو  وهذا هذه الخبرات ضعيفة أو غير متوفرة بشكل مناسب،
ومؤشرات ذلك وفقا  لترتيب للتغلب على المشكالت التي تواجه منظمات الرعاية االجتماعية فى تنفيذ الخطة، 

طول الدورة المستندية إلجراءات تنفيذ مبادرات مشروعات خطط التنمية بمنظمات  المتوسط الحسابي: الترتيب األول
عدم كفاية االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ  الترتيب الثاني يليه(، 2.81الرعاية االجتماعية بمتوسط حسابي )

عدم تأهيل صف ثان من العاملين مؤهل  لثالترتيب الثاثم (، 2.78مشروعات خطط التنمية بمتوسط حسابي )
ارتفاع معدل دوران الترتيب الثالث عشر أخيرا  (، و 2.37بمتوسط حسابي ) لتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية

 (.1.92القياديين المسئولين عن تنفيذ خطط الرعاية والتنمية االجتماعية بمتوسط حسابي )
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 :متابعة الخطةمرحلة مشكالت  (4)
 متابعة الخطةمرحلة مشكالت  (11جدول )

   (63)ن=                                                                                                

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلى حد ما نعم الترتيب المعياري 

 % ك % ك % ك

عدم وجود قواعد ومعايير موضــــــــــــوعية  1
 9 0.64 1.81 31.7 20 55.6 35 12.7 8 محددة لمتابعة تنفيذ خطط التنمية

2 
عـــدم وضــــــــــــــوح نظـــام متـــابعـــة الخطط 
التنمويـــــة لـــــدى القـــــائمين على عمليــــة 

 المتابعة 
14 22.2 23 36.5 26 41.3 1.81 0.78 10 

ال تتم متــابعــة تنفيــذ خطط التنميــة وفق  3
 13 0.71 1.54 58.7 37 28.6 18 12.7 8 برنامج زمني محدد

تقتصـــــــــــر عملية المتابعة على المتابعة  4
 8 0.8 1.97 33.3 21 36.5 23 30.2 19 المكتبية فقط

5 
ضــــــــــــــعف متــــــابعــــــة تنفيــــــذ المبــــــادرات 
والمشروعات التنموية بمنظمات الرعاية 

 االجتماعية
16 25.4 31 49.2 16 25.4 2 0.72 3 

6 
عدم االســـــتفادة من نتائج تقارير متابعة 
ـــــة في معـــــالجـــــة  ـــــذ الخطط التنموي تنفي

 مواطن الخلل فيها
17 27 28 44.4 18 28.6 1.98 0.75 6 

7 
عدم كفاية اإلمكانيات البشــــــرية الالزمة 
لمتابعة تنفيذ الخطة بمنظمات الرعاية 

   االجتماعية
17 27 29 46 17 27 2 0.74 4 

نقص الخبرات لـــدى القـــائمين بمتـــابعـــة  8
 12 0.65 1.75 36.5 23 52.4 33 11.1 7 الخطط بمنظمات الرعاية االجتماعية

9 
عــدم المرونــة في تعــديــل خطط التنميـة 
في حالة وجود مشــــــــــــــكالت أثناء تنفيذ 

 الخطط
21 33.3 21 33.3 21 33.3 2 0.82 5 

عدم وجود شــــــــــــــفافية في عرض نتائج  10
 11 0.71 1.78 38.1 24 46 29 15.9 10 تقارير المتابعة الدورية لخطط التنمية

11 
ال يوجد متخصصون في عملية متابعة 
خطط وبرامج ومشــــــــــــــروعـات منظمـات 

 االجتماعيةالرعاية 
21 33.3 23 36.5 19 30.2 2.03 0.8 2 

لخطط  اآلليعدم مرونة نظام المتابعة  12
 7 0.74 1.97 28.6 18 46 29 25.4 16 التنمية بجهاز التخطيط التنموي بالدولة

13 
غياب محاســــــــــبة المســــــــــئولين في حالة 
قصـــــــور تنفيذ المبادرات والمشـــــــروعات 

 التنموية 
27 42.9 32 50.8 4 6.3 2.37 0.6 1 

مستوى  0.25 1.92 البعد ككل 
 متوسط

كأحد مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات  متابعة الخطةمرحلة مشكالت  مستوى  يوضح الجدول السابق أن:
حيث بلغ  (متوسط)أعضاء لجان التخطيط والمتابعة  اكما يحدده الكويت دولة في الحكومية الرعاية االجتماعية
وقد يعكس ذلك مدى اهتمام منظمات الرعاية االجتماعية الحكومية بمرحلة المتابعة (، 1.92المتوسط الحسابي )

إلى حد ما باعتبارها مرحلة هامة ترصد الموقف التنفيذي للبرامج والمشروعات التنموية وترصد المشكالت التي 
يد من االهتمام للحد من تواجه تنفيذ خطط التنمية ووضع الحلول الالزمة لمواجهتها إال أنها تحتاج إلى توجيه مز 

غياب محاسبة المسئولين في حالة قصور  ومؤشرات ذلك وفقا  لترتيب المتوسط الحسابي: الترتيب األولمشكالتها، 
ال يوجد متخصصون في عملية  الترتيب الثاني يليه(، 2.37تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية بمتوسط حسابي )



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

730 

 العدد الواحد والعشرون

ضعف لث الترتيب الثاثم (، 2.03مات الرعاية االجتماعية بمتوسط حسابي )متابعة خطط وبرامج ومشروعات منظ
الترتيب (، وأخيرا  2متابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية بمنظمات الرعاية االجتماعية بمتوسط حسابي )

 (.1.54بمتوسط حسابي ) ال تتم متابعة تنفيذ خطط التنمية وفق برنامج زمني محدد الثالث عشر
 

 :تقويم الخطةمرحلة مشكالت  (5)
 تقويم الخطةمرحلة مشكالت  (12جدول )

   (63)ن=                                                                                                 

 العبارات م
 االستجابات

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ال إلى حد ما نعم الترتيب المعياري 

 % ك % ك % ك

1 
النظرة إلى التقويم على أنــه مــا هو إال 
مصـــــــيدة الكتشـــــــاف األخطاء في تنفيذ 

 خطة التنمية
8 12.7 37 58.7 18 28.6 1.84 0.63 10 

2 
غياب القواعد والمعايير الموضــــــــــــــوعية 
لتقويم خطط التنميــة بمنظمــات الرعـاية 

 االجتماعية
19 30.2 17 27 27 42.9 1.87 0.85 9 

3 
ال يتم تقويم خطط التنميــــة في مجــــال 
الرعـايـة االجتمـاعيـة وفقـا  لفترات زمنية 

 محددة أثناء وبعد التنفيذ
18 28.6 21 33.3 24 38.1 1.9 0.82 7 

عدم االســــــتفادة بنتائج التقويم في إعداد  4
 2 0.86 2.24 27 17 22.2 14 50.8 32 خطط التنمية المستقبلية

5 
عـــدم وجود دراســـــــــــــــــات وبحوث يؤخـــذ 
بنتـــائجهـــا للتعرف على تحقيق الخطط 

 ألهدافها
16 25.4 40 63.5 7 11.1 2.14 0.59 3 

عدم االهتمام بالتقويم الشـــــــــامل النهائي  6
 8 0.79 1.87 38.1 24 36.5 23 25.4 16 بعد تنفيذ خطط التنمية

عدم مشــاركة منظمات المجتمع المدني  7
 5 0.74 1.94 30.2 19 46 29 23.8 15 المعنية في تقويم خطط التنمية

8 
ال توجــــد الخبرات الكــــافيــــة عن مهــــام 
التقويم لــــــدى المســــــــــــــئولين بمنظمـــــات 

 الرعاية االجتماعية 
15 23.8 22 34.9 26 41.3 1.83 0.79 12 

عـــدم اســــــــــــــتمراريـــة عمليـــة تقويم خطط  9
 4 0.79 2.02 30.2 19 38.1 24 31.7 20 التنمية على مدار السنوات 

10 
عـدم مصـــــــــــــــاحبـة التقويم لكـافـة مراحل 
التخطيط التنموي بمنظمـــــات الرعــــايــــة 

 االجتماعية
13 20.6 26 41.3 24 38.1 1.83 0.75 11 

11 
عــدم وجود تقـــارير دوريــة لتقييم وتقويم 

تــحــقــيــق رؤيـــــــة األداء الــتــنــمــوي نــحــو 
 2035الكويت 

26 41.3 32 50.8 5 7.9 2.33 0.62 1 

12 
عـــــــدم اهـتـمـــــــام مـنـظـمـــــــات الـرعـــــــايـــــــة 
االجتماعية بنشــــــــــر نتائج تقويم الخطط 

 التنموية في مجال عملها
14 22.2 29 46 20 31.7 1.9 0.73 6 

مستوى  0.26 1.98 البعد ككل 
 متوسط

 

كأحد مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات  تقويم الخطةمرحلة مشكالت  مستوى  يوضح الجدول السابق أن:
حيث بلغ  (متوسط)أعضاء لجان التخطيط والمتابعة  اكما يحدده الكويت دولة في الحكومية الرعاية االجتماعية
مما يتطلب توجيه مزيد من االهتمام بتلك المرحلة في منظمات الرعاية االجتماعية (، 1.98المتوسط الحسابي )



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

731 

 العدد الواحد والعشرون

بمثابة اإلعداد لخطة تنمية جديدة يستفاد  هابمثابة المرحلة النهائية ولكن حيث تعتبر تلك المرحلة ليست الحكومية،
ومؤشرات ذلك وفقا  لترتيب المتوسط  خطة التنمية السابقة.ال ويمية تقعند وضعها من النتائج التي انتهت إليها عمل

 2035عدم وجود تقارير دورية لتقييم وتقويم األداء التنموي نحو تحقيق رؤية الكويت  الحسابي: الترتيب األول
المستقبلية  عدم االستفادة بنتائج التقويم في إعداد خطط التنمية الترتيب الثاني يليه(، 2.33بمتوسط حسابي )
عدم وجود دراسات وبحوث يؤخذ بنتائجها للتعرف على تحقيق الخطط  لثالترتيب الثاثم (، 2.24بمتوسط حسابي )

ال توجد الخبرات الكافية عن مهام التقويم لدى الترتيب الثاني عشر (، وأخيرا  2.14بمتوسط حسابي ) ألهدافها
 (.1.83سابي )المسئولين بمنظمات الرعاية االجتماعية بمتوسط ح

 

 :اختبار فروض الدراسة: لثالمحور الثا
 بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةالفرض األول للدراسة: م من المتويك أن يكون مستوى اختبار  (1)

 متوسطًا م: الكويت دولة في الحكومية االجتماعية الرعاية
 

 االجتماعية الحكومية ككلمشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية مستوى  (13جدول )
 (63)ن=

المتوسط  المشكالت م
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المستوى  المعياري 

 5 متوسط 0.2 1.89 مرحلة الدراسة وتحديد األهدافمشكالت  1
 2 متوسط 0.24 2.17 مرحلة وضك الخطةمشكالت  2
 1 متوسط 0.3 2.31 مرحلة تنفيذ الخطةمشكالت  3
 4 متوسط 0.25 1.92 متابعة الخطةمرحلة مشكالت  4
 3 متوسط 0.26 1.98 مرحلة تقويم الخطةمشكالت  5

 مستوى متوسط  0.18 2.05 مشكالت التخطيط التنموي ككل
 

 دولة في الحكومية مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية مستوى  يوضح الجدول السابق أن:
وقد (، 2.05حيث بلغ المتوسط الحسابي ) (متوسط)أعضاء لجان التخطيط والمتابعة  اكما يحددهككل  الكويت

يعكس ذلك مستوى التطور في عملية التخطيط التنموي في دولة الكويت بشكل عام ومنظمات الرعاية االجتماعية 
نموي، مما أدى الحكومية بشكل خاص خالل السنوات األخيرة، وبناء قدرات تلك المنظمات في مجال التخطيط الت

، إالنها تحتاج إلى مزيد من االهتمام والدعم وبناء قدرات )متوسط(النخفاض مستوى حدة المشكالت إلى مستوى 
ومؤشرات ذلك وفقا  تلك المنظمات في مجال التخطيط التنموي للتغلب على كافة مشكالت التخطيط التنموي، 

وتقترب حدتها من  (2.31بمتوسط حسابي ) لة تنفيذ الخطةمرحمشكالت  لترتيب المتوسط الحسابي: الترتيب األول
لث مشكالت الترتيب الثاثم (، 2.17بمتوسط حسابي ) مرحلة وضع الخطةمشكالت  الترتيب الثاني يليه، المرتفعة

بمتوسط حسابي  مرحلة متابعة الخطةالرابع مشكالت الترتيب  يليه (،1.98بمتوسط حسابي ) مرحلة تقويم الخطة
مما يجعلنا  (.1.89مرحلة الدراسة وتحديد األهداف بمتوسط حسابي )الترتيب الخامس مشكالت وأخيرا   (،1.92)

 بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةالفرض األول للدراسة والذي مؤداه م من المتويك أن يكون مستوى نقبل 
 .متوسطًا م الكويت دولة في االجتماعية الرعاية
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 التخطيط مشةةةكالت حدةالفرض الثاني للدراسةةةة: م توجد فروق جوهرية دالة إحصةةةائياً لمسةةةتوى اختبار  (2)
وفقًا لبعض المتغيرات الديموجرافية ألعضةةةةةةةةةاء  الكويت دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي 

 م: لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية
تعلق بتحديدهم يوفقًا للنوع فيما لجان التخطيط والمتابعة استجابات أعضاء وية بين ( الفروق المعن14جدول )

           االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةلمستوى 
 (63)ن=

مجتمك  األبعاد
 البحث

 العدد
 )ن(

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات الحرية 
(df) 

 الداللة tقيمة 

مشكالت التخطيط 
 التنموي ككل

 0.22 1.99 23 ذكر
61 -2.201 * 

 0.15 2.09 40 أنثى

 (0.05* معنوي عند )                                                       (       0.01** معنوي عند )
استجابات أعضاء  بين( 0.05عند مستوى معنوية )توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا   يوضح الجدول السابق أن:

في دولة الكويت الذكور واإلناث فيما يتعلق  بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية لجان التخطيط والمتابعة
لصالح استجابات  الكويت دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةبتحديدهم لمستوى 

مما يجعلنا نقبل في دولة الكويت اإلناث.  بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية لجان التخطيط والمتابعةأعضاء 
 التخطيط مشكالت حدةالفرض الثاني للدراسة جزئيًا والذي مؤداه م توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا لمستوى 

لجان التخطيط وفقاً لبعض المتغيرات الديموجرافية ألعضاء  الكويت دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي 
 .موالمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية

 الحكومية االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةلمستوى تحليل التباين  (15)جدول 
 لفئات السنًا وفق الكويت دولة في

   (63=ن)

                     مصدر األبعاد
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 (df)الحرية 

متوسط 
 المربعات

قيمة             
 F )ف(

اختبار  الداللة
LSD 

مشكالت التخطيط 
 التنموي ككل

التباين بين 
 0.145 2 0.291 المجموعات

4.815 * 
1> 2 
- 3 

التباين داخل 
 0.030 60 1.813 المجموعات
 62 2.104 المجموع

 (0.05* معنوي عند )                                                   (          0.01** معنوي عند )
استجابات أعضاء  بين( 0.05)عند مستوى معنوية  ا  توجد فروق جوهرية دالة إحصائي يوضح الجدول السابق أن:

لفئات السن فيما يتعلق ا  في دولة الكويت وفق بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية لجان التخطيط والمتابعة
وهذه الفروق . الكويت دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةبتحديدهم لمستوى 

لجان استجابات أعضاء لتصبح أكثر سنة(  40إلى أقل  30الفئة العمرية )من التي تقع في  األولىلصالح الفئة 
الذي مؤداه م توجد الفرض الثاني للدراسة جزئيًا و مما يجعلنا نقبل  .المشكالتلتلك تحديدا   التخطيط والمتابعة

 دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةفروق جوهرية دالة إحصائيًا لمستوى 
لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية وفقًا لبعض المتغيرات الديموجرافية ألعضاء  الكويت

 .م الحكومية
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 دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةلمستوى تحليل التباين  (16جدول )
 لفئات المؤهل العلميًا وفق الكويت

   (63=ن)                                                                                                     

                     مصدر األبعاد
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات الحرية 
(df) 

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
F 

 الداللة

   مشكالت التخطيط التنموي 
 ككل

التباين بين 
 0.073 2 0.146 المجموعات

التباين داخل  غير دال 2.238
 0.033 60 1.958 المجموعات
 62 2.104 المجموع

 (0.05* معنوي عند )                                                     (          0.01** معنوي عند )
 لجان التخطيط والمتابعةاستجابات أعضاء  بين ا  توجد فروق جوهرية دالة إحصائيال  يوضح الجدول السابق أن:

لفئات المؤهل العلمي )مؤهل جامعي/ دبلوم دراسات ا  في دولة الكويت وفق بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية
 في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةعليا/ ماجستير( فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى 

 . الكويت دولة
 

 الحكومية االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةلمستوى تحليل التباين  (17جدول )
  لفئات المستوى الوظيفيًا وفق الكويت دولة في

   (63=ن)
                     مصدر األبعاد

 التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 (df)الحرية 

متوسط 
 المربعات

 قيمة )ف(
F 

الدال
 لة

اختبار 
LSD 

مشكالت التخطيط 
 التنموي ككل

التباين بين 
 0.083 4 0.333 المجموعات

2.725 * 
5> 1 
- 4 

التباين داخل 
 58 1.771 المجموعات

0.031 
 62 2.104 المجموع

 (0.05* معنوي عند )                                                     (          0.01** معنوي عند )
استجابات أعضاء  بين( 0.05)عند مستوى معنوية  ا  توجد فروق جوهرية دالة إحصائي يوضح الجدول السابق أن:

لفئات المستوى الوظيفي فيما ا  في دولة الكويت وفق بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية لجان التخطيط والمتابعة
وهذه . الكويت دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةيتعلق بتحديدهم لمستوى 

وقد يرجع ذلك ألن جميع الباحثين من ممثلي األمانة -فئة )الباحث( في التي تقع  الخامسةالفروق لصالح الفئة 
 لجان التخطيط والمتابعةاستجابات أعضاء أكثر  لتصبح -العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية بتلك اللجان

الفرض الثاني للدراسة جزئيًا والذي مؤداه م توجد فروق جوهرية دالة مما يجعلنا نقبل  .المشكالتلتلك تحديدا  
وفقًا لبعض  الكويت دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةإحصائيًا لمستوى 

 .م لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكوميةالمتغيرات الديموجرافية ألعضاء 
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 دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةلمستوى تحليل التباين  (18جدول )
 لفئات عدد سنوات الخبرةًا وفق الكويت

   (63=ن)
                     مصدر األبعاد

 التباين
مجموع 
 المربعات

درجات الحرية 
(df) 

متوسط 
 المربعات

قيمة             
 F )ف(

اختبار  الداللة
LSD 

مشكالت التخطيط 
 التنموي ككل

التباين بين 
 0.089 3 0.268 المجموعات

التباين داخل  4 - 2 <1 * 2.868
 59 1.836 المجموعات

0.031 
 62 2.104 المجموع

 (0.05* معنوي عند )                                                       (          0.01** معنوي عند )
استجابات أعضاء  بين( 0.05)عند مستوى معنوية  ا  توجد فروق جوهرية دالة إحصائي يوضح الجدول السابق أن:

لفئات عدد سنوات الخبرة ا  في دولة الكويت وفق بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية لجان التخطيط والمتابعة
وهذه . الكويت دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةفيما يتعلق بتحديدهم لمستوى 

استجابات أعضاء لتصبح أكثر  سنة( 15إلى أقل من  10الفئة )من التي تقع في  األولىالفروق لصالح الفئة 
الفرض الثاني للدراسة جزئيًا والذي مؤداه م مما يجعلنا نقبل  .المشكالتلتلك تحديدا   لجان التخطيط والمتابعة

 في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةتوجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا لمستوى 
لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية وفقًا لبعض المتغيرات الديموجرافية ألعضاء  الكويت دولة

 .م الحكومية
 

 دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةلمستوى تحليل التباين  (19جدول )
 لفئات جهة العملًا وفق الكويت

   (63=ن)                                                                                                           
                     مصدر األبعاد

 التباين
مجموع 
 المربعات

 درجات
 (df)الحرية 

متوسط 
 المربعات

قيمة             
 F )ف(

اختبار  الداللة
LSD 

مشكالت التخطيط 
 التنموي ككل

التباين بين 
 0.075 5 0.376 المجموعات

2.484 * 3> 1 
- 6 

التباين داخل 
 0.030 57 1.727 المجموعات
 62 2.104 المجموع

 (0.05* معنوي عند )                                                     (          0.01** معنوي عند )
استجابات أعضاء  بين( 0.05)عند مستوى معنوية  ا  توجد فروق جوهرية دالة إحصائي يوضح الجدول السابق أن:

لفئات جهة العمل فيما يتعلق ا  في دولة الكويت وفق االجتماعية الحكوميةبمنظمات الرعاية  لجان التخطيط والمتابعة
وهذه الفروق . الكويت دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةبتحديدهم لمستوى 

لجان بات أعضاء استجالتصبح أكثر ( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةفئة )التي تقع في  الثالثةلصالح الفئة 
الفرض الثاني للدراسة جزئيًا والذي مؤداه م توجد مما يجعلنا نقبل  .المشكالتلتلك تحديدا   التخطيط والمتابعة

 دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشكالت حدةفروق جوهرية دالة إحصائيًا لمستوى 
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لجان التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتماعية وفقًا لبعض المتغيرات الديموجرافية ألعضاء  الكويت
 .م الحكومية

 ًا: منايشة وتفسير نتائج الدراسة:تاسع
 :إلى ما يلي الدراسة فروضضوء  فينتائج الدراسة تشير 

 الرعاية بمنظمات التنموي  التخطيط مشةةكالت حدةالفرض األول للدراسةةة: م من المتويك أن يكون مسةةتوى  .1
 متوسطًا م الكويت دولة في الحكومية االجتماعية

 دولة في الحكومية مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعيةحدة مستوى  أنتشير بيانات الدراسة 
(، 2.05حيث بلغ المتوســـــــط الحســـــــابي ) (متوسةةةةةط)أعضـــــــاء لجان التخطيط والمتابعة  اكما يحددهككل  الكويت

 الترتيب الثاني يليهمرحلة تنفيذ الخطة، مشـــكالت  ومؤشـــرات ذلك وفقا  لترتيب المتوســـط الحســـابي: الترتيب األول
الرابع مشــــــكالت الترتيب  ، يليهمرحلة تقويم الخطةلث مشــــــكالت الترتيب الثاثم مرحلة وضــــــع الخطة، مشــــــكالت 

وتؤكد نتائج الدراسةةةةة . مرحلة الدراســــــة وتحديد األهدافالترتيب الخامس مشــــــكالت  وأخيرا  ، مرحلة متابعة الخطة
 .للدراسة األولالفرض صحة 

 التنموي  التخطيط مشةةةةكالت حدةالفرض الثاني للدراسةةةةة: م توجد فروق جوهرية دالة إحصةةةةائيًا لمسةةةةتوى  .2
لجان التخطيط وفقًا لبعض المتغيرات الديموجرافية ألعضةةاء  الكويت دولة في االجتماعية الرعاية بمنظمات
 وتشير بيانات الدراسة ما يلي:م والمتابعة

   لجان التخطيط استجابات أعضاء  بين( 0.05عند مستوى معنوية )توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا
، والمستوى الوظيفي، في دولة الكويت حسب فئة النوع بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية والمتابعة

، حيث التنموي  التخطيط مشكالت حدةوعدد سنوات الخبرة، وجهة العمل فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى 
 30الفئة العمرية )من لصالح بالنسبة لفئة النوع فكانت لصالح فئة اإلناث، وبالنسبة للفئات العمرية فكانت 

فئة )الباحث(، وبالنسبة لسنوات الخبرة فكانت لصالح وبالنسبة للمستوى الوظيفي فكانت  سنة(، 40إلى أقل 
سنة(، وبالنسبة لفئات جهة العمل فكانت لصالح  15إلى أقل من  10فئة عدد سنوات الخبرة )من  لصالح

 والمتابعةلجان التخطيط استجابات أعضاء لتصبح أكثر ( المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيةفئة جهة )
 المشكالت بتلك الجهة.لتلك تحديدا  

  بمنظمات الرعاية  لجان التخطيط والمتابعةاستجابات أعضاء  بين ا  توجد فروق جوهرية دالة إحصائيال
 حدةلفئات المؤهل العلمي فيما يتعلق بتحديدهم لمستوى ا  في دولة الكويت وفق االجتماعية الحكومية

  .التنموي  التخطيط مشكالت

 .جزئياً  للدراسة الثانيالفرض وتؤكد نتائج الدراسة صحة 
 

 : توصيات الدراسة:عاشراً 
توصلت إليها هذه الدراسة، يمكن تحديد المقترحات وآليات تنفيذها الالزمة للتغلب على  النتائج التى ضوء في

 :التالي الحكومية في الكويت على النحو مشكالت التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية
 

م كويت 2035لتحقيق رؤية  الحكومية وضك رؤية واضحة للتخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية .1
 وذلك من خالل اآلليات التالية:جديدةم، 

  2035إعداد وتطوير الخطط االستراتيجية بمنظمات الرعاية االجتماعية فى ضوء رؤية. 
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 الحكومية  ورش عمل لصياغة رؤية مشتركة للتخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية تنظيم
  .المختلفة

  كويت جديدة"2035إعداد دليل عملي لدور منظمات الرعاية االجتماعية فى تحقيق رؤية " 
  تمثل خاصة التي  منظمات الرعاية االجتماعيةترتبط بطبيعة عمل إعداد دليل المؤشرات الدولية التى

 .2035فى تحقيق أهدافها التنموية بما يتوافق مع رؤية تحدي 
وذلك من خالل اآلليات ، االجتماعية ومشكالته الكويتي ربط القرارات التخطيطية التنموية باحتياجات المجتمك .2

 التالية:
  بناء نظام معلومات التخاذ القرارات التخطيطية التنموية بكل منظمة من منظمات الرعاية االجتماعية

 متكامل.معلومات وربط تلك األنظمة مع بعضها البعض في نظام 
 للتعرف على االحتياجات الفعلية وترتيب أولوياتها التنموية لربط  االجتماعية إجراء الدراسات والبحوث

 ومشكالته.الكويتي طيطية باحتياجات المجتمع القرارات التخ
 ملتقى دوري للحوار التنموي بين منظمات الرعاية االجتماعية بالتعاون مع شركاء التنمية )القطاع  تنظيم

الحكومي، المجتمع المدني، القطاع الخاص( لدراسة المشكالت االجتماعية المختلفة ومواجهتها من 
 منظور تكاملي.

وذلك من خالل ، الحكومية طيطي للقيادات والعاملين فى منظمات الرعاية االجتماعيةتنمية الوعي التخ .3
 اآلليات التالية:

  منظمات الرعاية ب والعاملين قياداتللإعداد وتنفيذ ورش عمل لنشر وتنمية ثقافة التخطيط التنموي
 " كويت جديدة".2035في ضوء رؤية  الحكومية االجتماعية

  الخاصة بالتخطيط التنموي الكتساب ثقافة التخطيط  اإلقليمية والمحلية والمؤتمراتعقد وحضور الندوات
 .التنموي والخبرات من الممارسات الناجحة

 .وضع خطة لنشر قيم التخطيط التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية 
 .استخدام وسائل التواصل االجتماعي في نشر الوعي بأهمية التخطيط التنموي 

 وذلك من خالل اآلليات التالية:اء يدرات الكوادر البشرية في مجال التخطيط التنموي، بن .4
 إعداد وتنفيذ برامج تدريبية داخلية وخارجية لتأهيل الكوادر البشرية داخل منظمات الرعاية االجتماعية 

 في مجال التخطيط التنموي بالتنسيق مع جهاز التخطيط التنموي. الحكومية
 للحصول على درجات علمية )ماجستير، دكتوراه( في مجال  البشرية الكوادر الفنية ابتعاث عدد من

 .التخطيط التنموي 
 تنظيم زيارات ميدانية لدراسة وتحليل تجارب وخبرات التخطيط التنموي في منظمات الرعاية االجتماعية 

 موي.في الدول العربية والخليجية لالستفادة منها في تطوير التخطيط التن الحكومية
 مع جهاز التخطيط  عاون تنظيم ورش عمل متخصصة في مجال إعداد وصياغة الخطط التنموية بالت

 الناجحة. التخطيطية التنموي بالدولة الكتساب الخبرات والممارسات
 وذلك من خالل اآلليات التالية: التنموية،تطوير منطومة إعداد الخطط  .5

  خطط التنمية بجهاز التخطيط التنموي بالدولة.تطوير النظام اآللى إلعداد ومتابعة تنفيذ 
 باألجهزة الحكومية.خطط التنمية وتقويم متابعة تنفيذ و إعداد و مراحل إعداد دليل عملي ل 
  باإلضافة إلى ممثلي القطاع  المتخصصينعقد ورش عمل لتقييم المشروعات التنموية بحضور الخبراء

 عات التنموية.المشرو  تقييم واختيارالخاص والمجتمع المدني ل
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وذلك من خالل اآلليات التخطيط التنموي، مجال فى الحكومية تعزيز يدرات منظمات الرعاية االجتماعية  .6
 التالية:

 التنموية.المشروعات  واختيار منظمات الرعاية االجتماعية لتقييمب تشكيل لجان متخصصة 
  المتميزةالتنموية استقطاب خبراء التخطيط االجتماعي ذوي الخبرات التخطيطية. 
  التنموية. مشروعاتالمبادرات والبرامج و الزيادة االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ 
 .وضع خطة للتغلب على المعوقات التي تواجه منظمات الرعاية االجتماعية فى تنفيذ الخطة 
 اعية.إعداد خطة متكاملة لتطوير عمل إدارات التخطيط والمتابعة بمنظمات الرعاية االجتم 
 .منح صالحيات أكبر للجان التخطيط والمتابعة في كافة مراحل التخطيط التنموي 

وذلك من خالل فى مجال التخطيط التنموي،  الحكومية التنسيق والتكامل بين منظمات الرعاية االجتماعية .7
 اآلليات التالية:

 داد خطط التنمية.تشكيل لجنة عليا مشتركة بين منظمات الرعاية االجتماعية للتنسيق عند إع 
 للتنسيق فى معالجة بعض القضايا  الحكومية عمل لقاءات دورية بين منظمات الرعاية االجتماعية

 .االجتماعية ذات األولوية للتعامل معها بشكل أكثر تكاملية
 لمواجهة المشكالت الحكومية برامج ومشروعات تنموية مشتركة بين منظمات الرعاية االجتماعية  إعداد

 االجتماعية بطريقة متكاملة.
وذلك ( في كافة مراحل الخطة، ، المواطنينشركاء التنمية )المجتمك المدني، القطاع الخاص إدماجتعزيز  .8

 من خالل اآلليات التالية:
 القتراح مبادرات ومشروعات اجتماعية تنموية لتنفيذ أهداف وسياسات خطة التنمية  ةالكتروني منصة إنشاء

 لمنظمات الرعاية االجتماعية. ةقع االلكترونياعلى المو  تنميةشركاء المن قبل 
  بمنظمات الرعاية  كافة مراحل التخطيط التنموي  المعنية للمشاركة في شركاء التنميةعقد لقاءات دورية مع

 .المتميزة لتبادل الخبرات والممارسات التنمويةاالجتماعية الحكومية 
  بعض المشروعات التنموية لبناء جسور الثقة بين المواطنين ومنظمات مشاركة المواطنين في تنفيذ ومتابعة

 .الحكومية الرعاية االجتماعية
الحكومية في حالة حدوث أزمات ضرورة وجود خطط اجتماعية تنموية بديلة بمنظمات الرعاية االجتماعية  .9

 وذلك من خالل اآلليات التالية:، طارئة
 ات الرعاية االجتماعية الحكومية، تشارك في وضع خطط التنمية إنشاء إدارة المخاطر االجتماعية بمنظم

 االجتماعية البديلة فى حالة حدوث المخاطر االجتماعية الطارئة.
  االجتماعية المتوقعة وغير المتوقعة.والمخاطر إعداد سيناريوهات التعامل مع األزمات 
  فيروس غير متوقعة مثل جائحةحداث أو أزمات أإعداد خطة تنمية اجتماعية بديلة في حالة حدوث 

 .الحكومية بكل منظمة من منظمات الرعاية االجتماعية( 19)كوفيد كورونا 
وذلك من خالل اآلليات خطط التنمية وذلك للتأكد من مدى تحقيق الخطة ألهدافها،  ييم وتقويماالهتمام بتق .10

 التالية:
 الحكومية االجتماعية األداء التنموي بمنظمات الرعاية إعداد تقارير دورية لتقييم. 
  .نشر تقارير تقييم األداء التنموي بشكل دوري لتعزيز الشفافية فى مجال التخطيط التنموي 
 .إعداد دورات تدريبية متخصصة للعاملين في مجال تقويم خطط التنمية 
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 في  (تنظيم ورش عمل بالتعاون مع شركاء التنمية )القطاع الحكومي، المجتمع المدني، القطاع الخاص
 .متوسطة وقصيرة األجل مجال تقويم خطط التنمية

 جوات عقد مؤتمر سنوي لتقييم األداء التنموي بمنظمات الرعاية االجتماعية الحكومية ورصد التحديات والف
 التنموية وتحديد سبل مواجهتها في خطط التنمية القادمة.

 ك من خالل اآلليات التالية:وذلالسياسي لخطة التنمية، اإلعالمي و تفعيل التسويق االجتماعي و  .11
 الحكومية. حمالت إعالمية لتسويق مبادرات ومشروعات منظمات الرعاية االجتماعية تنظيم 
 خطط التنميةب لتعريفل هادفة التنسيق مع وزارة اإلعالم إلعداد برامج إعالمية تنموية. 
  تحقيق التقدم االجتماعي إعداد حمالت إعالمية لتوعية المواطنين بأهمية خطة التنمية، ودورها في

 .للمجتمع الكويتي واالقتصادي
  والعمل على اصدارها التنميةالتواصل والتنسيق مع السلطة التشريعية لضمان تفهمها ودعمها لخطة ،

 بقانون يضمن لها صفة االلزامية والوجوبية في التنفيذ.
 وتعزيز مشاركتهم سواء في  يةلخطط التنم الكامل التواصل والتعاون مع شركاء التنمية لضمان دعمهم

 .إعدادها وتنفيذها
 .استخدام وسائل التواصل االجتماعي في التسويق للمشروعات االجتماعية بخطة التنمية 

 وذلك من خالل اآلليات التالية:تشجيك االبداع واالبتكار في مجال التخطيط التنموي،  .12
 الكوادر لتحفيز  الحكومية ة االجتماعيةبالموقع االلكتروني لمنظمات الرعاي تصميم منصة الكترونية

 .اإلبداع واالبتكار في مجال التخطيط التنموي البشرية على 
  لتشجيع االبتكار االجتماعي في منظمات الرعاية االجتماعيةإنشاء جائزة التميز في التخطيط التنموي 

 المشروع االجتماعي التنموي المتميز.جائزة مثل:  الحكومية
  واالبتكار في  داعلتعزيز اإلب الحكومية المناسب في بيئة العمل بمنظمات الرعاية االجتماعيةتهيئة المناخ

 مجال التخطيط التنموي.
  تشكيل فرق للعصف الذهني في مجال التخطيط التنموي لتوليد أفكار جديدة ومشروعات اجتماعية تنموية

 " كويت جديدة". 2035بشكل مستمر تتوافق مع رؤية 
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 راجك الم
 أواًل: المراجك العربية

 التخطيط االجتماعي، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية. (.1974أحمد، أحمد كمال )
الخطة اإلنمائية متوسطة األجل للسنوات  (.2010) األعلى للتخطيط والتنمية للمجلساألمانة العامة 

 .) www.scpd.gov.kw)الكويت، ، (2010/2011-2013/2014)
الخطة اإلنمائية متوسطة األجل للسنوات  (.2015العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية )األمانة 

 .) www.scpd.gov.kw)(، الكويت 2019/2020 -2015/2016)
، الكويت 2019/2020خطة التنمية السنوية  (.2019األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية )

(www.scpd.gov.kw (. 
التقرير الموحد عما يتم تنفيذه من أهداف استراتيجية  (.2020عامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية )األمانة ال

 (، الرياض.2025-2010التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )
 دراسة -المحلية الحضرية تمعاتالمج لتنمية التخطيطية العملية مشكالت (.1991) طلعت مصطفى ،السروجى

 الخامس، جامعة حلوان. لخدمة االجتماعيةكلية االمؤتمر العلمي لالقاهرة،  بمدينة مختارة أحياء على مطبقة
المكتب الجامعي  اإلسكندرية، ،التخطيط االجتماعى، نظريات ومناهج (.2010مصطفي ) السروجي، طلعت

 .الحديث
 دراسية حالة الفلسطينية والبلدات المدن في االستراتيجية التنموية الخطط تطبيق واقع (.2011الشاذلي، خالف )

 .فلسطين قباطية، بلدة –
 ميدانية دراسة ،الحكومي القطاع لوحدات التخطيطية العملية مشكالت (.1989الصيرفي، محمد عبد الفتاح )

 .شمس عين جامعة ة،التجار  كلية ة،والتجار  لالقتصاد العلمية السويس، المجلة بمحافظة
السنة ، العدد المائة والثالث عشرجسر التنمية،  ،الدول العربية فيالتخطيط والتنمية  (.2012الطالفحة، حسين )

 الكويت، المعهد العربي للتخطيط. ،الحادية عشر
 م، الطبعة 2010-1952عاما  من التشريع التخطيطي  58دولة الكويت:  (.2010العوضي، عبد الهادي محمد )

 األولي، األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، الكويت.
ودور الدولة من منظور التنمية الشاملة والمستدامة، مؤتمر إصالح منظومة  التخطيط (.2017العيسوي، إبراهيم )

 التخطيط في مصر )العبور إلى المستقبل(، القاهرة، معهد التخطيط القومي.
 التنموي، الكويت. التخطيط شأن في 2016 لسنة 7 رقم قانون ال (.2016الكويت اليوم )

تطور منهجية التخطيط التنموي ومؤسساته، تجارب دولية وإقليمية مختارة،  (.2019المرواني، عبد هللا بن علي )
 المعهد العربي للتخطيط. 7الكويت، 

 الخليج دراسات مركز الكويت، دولة في والتنمية االجتماعية الرعاية (.2015الضويحي، محمد ) المعصب، هند،
 الكويت، جامعة الكويت. ،1ط العربية، والجزيرة

 .www.arab-api.org (.2020المعهد العربي للتخطيط )
www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/214_P14005 
 

اتجاهات التخطيط التنموي لمدينة نابلس في ضوء اإلستراتيجية  (.2008) إبراهيم مسعود إسماعيل ،الهموز
جامعة النجاح  ،كلية الدراسات العليا ،فلسطين ، رسالة ماجستير غير منشورة،المقترحة لتنمية وتطوير المدينة

 .الوطنية

http://www.arab-api.org/
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2013/214_P14005


 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

740 

 العدد الواحد والعشرون
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