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 دولة الكويت في تحليل سياسات الحماية االجتماعية 

 "شبكة األمان االجتماعي نموذجًا" م(2019-1960)خالل الفترة 
 

 الملخص
شبكة األمان االجتماعي ركنًا أساسيًا من أركان دولة الرفاه في دولة الكويت خالل العقود الحماية االجتماعية وخاصة  تعد

وتمكينهم  الفقربهدف حمايتهم من  باعتبارها التزاماً أصيالً من الدولة تجاه بعض الفئات االجتماعية المستحقة ،السابقةالثالثة 
 .من تحقيق مستوى معيشي أفضل

 
 التطبيقية الجوهرية والجوانب والتأثيرات والمستهدفين واإلجراءات والقيم واألهدافهتمام االقضايا  تحديدوتهدف الدراسة إلى 

 .(2019 – 1960)فترة التحليل خالل في الكويت  الحماية االجتماعية لسياسات
 سياسات الحماية االجتماعيةتوجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين قضايا اهتمام " قبول الفرض األولإلى  وتشير نتائج الدراسة

الفرض الثاني جزئيًا "توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين األهداف والقيم المتصلة بسياسات وقبول  .خالل مراحل تحليلها
دالة إحصائيا بين الجوانب التطبيقية لسياسات  الفرض الثالث جزئيًا "توجد فروق جوهريةوكذلك قبول ، الحماية االجتماعية

الفرض الرابع "توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين التفاعالت وقبول  .ة االجتماعية ونتائج تنفيذها وأثرها في المجتمعالحماي
 المتوقعة بين سياسات الحماية االجتماعية والقوى المؤثرة على وضعها وتنفيذها خالل مراحل تحليلها.

 
 اتسياسال ، تحليلاالجتماعيالحماية االجتماعية، شبكة األمان  الكلمات المفتاحية:

 
Abstract 

 

Social protection, especially the social safety net, is a fundamental pillar of the welfare state 
in the State of Kuwait during the past three decades, as it is an inherent obligation of the state 
towards some deserving social groups with the aim of protecting them from poverty and 
enabling them to achieve a better standard of living. 
 
 
The study aims to identify issues of concern, goals, values, procedures, targets, essential effects 
and application aspects of social protection policies during the analysis period (1960-2019).  
 
 
The results of the study indicate the acceptance of the first hypothesis, “There are statistically 
significant fundamental differences between issues of concern for social protection policies. 
Partly accepting the second hypothesis “There are statistically significant fundamental 
differences between the goals and values related to social protection policies, as well as 
partially accepting the third hypothesis.” There are statistically significant differences between 
the application aspects of social protection policies and the results of their implementation and 
their impact on society the fourth hypothesis is accepted. There are statistically significant 
fundamental differences between the expected interactions between social protection policies 
and the forces affecting their development and implementation during the stages of their 
analysis. 
 
Keywords: Social protection, social safety net, Policy analysis. 
 
 
 
 
 



   الفيوم جامعة - االجتماعية والبحوث للدراسات االجتماعية الخدمة كلية مجلة
 

639 
 

عشر السابع العدد  

 أواًل: مدخل لمشكلة الدراسة:
 للفقراء وخاصة ،الرفاهية وتحقيق الحياة لإلنسان، نوعية تحسين إلي تهدف مخططة، مجتمعية عملية جوهرها في التنميةتعد 

 مراعاة مع األهداف، هذه لتحقيق البرامج وتنفيذ والغايات األهداف لتحديد تسعي واعية ومتعمدة، والتنمية كعملية والمهمشين،
  .) ,p:2008Alice ,375( المجتمع في االقتصادية والمتغيرات والثقافية، االجتماعية القيم

 
القضاء فيه أن  ال شكيعد الفقر من الظواهر االجتماعية الخطيرة ذات األبعاد المتعددة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتنمية. ومما و 

 2030يمكن فهم الهدف المحوري ألهداف التنمية المستدامة و  والمجتمعات،الدول الفقر أو الحد منه هدف ال تختلف حوله  على
  .والصحة ومستوى المعيشة( )التعليمبعاد ان، وهو ما يعرف بالفقر متعدد األبأنه القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مك

 
استراتيجية متكاملة للحماية واألمان االجتماعي والحد من الفقر تستوجب تطبيق خطط وسياسات  إلىإن الحاجة اآلن لذا ف

 ومشاركتهمتتحرك باتجاه تحقيق المزيد من المساواة في توزيع الثروة والدخل وتوفير الحماية االجتماعية، وتمكين الفقراء 
  .(18، ص2011)السروجي، 

 
 االجتماعية السياسات وتقوم والشاملة، االجتماعية المتكاملة للسياسة األساسية المكونات من واحدة االجتماعية الحماية وتعتبر

على ف ،فى ضوء ذلكو . (17، ص2009عبد الصمد، )االجتماعية  التنمية إلى تحقيق فتقود اإلنسان حقوق  مبادئ على
مع السياسات  اربطهو  ،تفرقة أو تمييز دون  ةاالجتماعي من الحمايةباالستفادة  مواطن كل بحقوق  تقر أن االجتماعية السياسات

 الصحة وغيرها.االجتماعية األخرى، بما في ذلك سوق العمل، والتعليم، و 
 
 فى اإلنسان يعيش خاللها فمن المجتمع أفراد لكل والضرورة الهامة القضايا أحد تمثل اجتماعي كنظام االجتماعية الحمايةو 

 األفعال إلى تشير أنها كما كالفقر، االجتماعية المخاطر من الحماية إلى يحتاج صخش وكل وطمأنينة، واستقرار أمن
 التي والصدمات المخاطر نحو أفضل بصورة وإدارتها وسلوكياتهم معارفهم تنمية فى الفقراء قدرة تعزز التى والسلوكيات

 (.1، ص2019غريب، ) المخاطر بإدارة التوعية زيادة خالل من التمكين تعزيز فى تساعد االجتماعية فالحماية لها، يتعرضون 
 المالية للموارد الوصول على القدرة طريق عن المجتمع أفراد كافة تشمل أن يجب االجتماعية الحماية نطاق توسيع يتم ولكي

 المحدودة الموارد من واالستفادة الذاتية للقدرات المكثف االستثمار إلى والسعي لها، التابعة االئتمانية اإلجراءات وتسهيل المختلفة
 .(12، ص2014هاشم، )ممكن  حد أقصى إلى المتاحة والطاقات

 
 المطلوبة بالمهارات تزويدهم خالل من ،الفقراء إلى تمكين تهدف التي البرامج من مجموعة من االجتماعية الحماية تتشكلو 

 بكرامة، في العيش حقوقهم يؤكد بما وتزويدهم" والخوف الحاجة من التحرر"تحقيق بهدف المطالبة والضغط على والقدرة
 والتوافق االجتماعي االستقرار تحقيق في تساهم السالمة التي وشبكات الصحية والخدمات على التعليم الحصول يضمن بما

يحدث  وأصبحت السياسات الفاعلة للحماية االجتماعية تحتل مركز الصدارة كما لم .(17، ص2009عبد الصمد، ) النفسي
من قبل. وحيث إن عالمنا الذي تحكمه العولمة اليزال يرزح تحت وطأة االنكماش االقتصادي. فإن بلدان قليلة هي التي نجت 

والمتمثلة في صدمات اقتصادية غير متوقعة وتوقعات غير ملباة لوظائف  ،من االضطرار إلى مكافحة عواقب ذلك على شعوبها
 .(3، ص2010البنك الدولي، )جيدة 

 
لبعض المجتمعات.  االجتماعي النسيج مع العامة السياسات في أخرى  نظم أي من أكثر االجتماعية الحماية نظم تتداخلو 

 دوماً  الرسمية النظم وتتكامل .السائدة والقيم والمعايير والمعتقدات بالتقاليد البلدان مختلف في االجتماعية الحماية أشكال وتتأثر
 المجتمع منظمات من وإما الدينية، من المؤسسات وإما الخاص، القطاع من إما المقدم الدعم أشكال من واسعة مجموعة مع
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 الحماية مكونات مختلف طابع يحدد أساسه وعلى الحجم والقدرات، في يختلف الدعم هذا أن غير .التجارية والمؤسسات المدني
 (.1، ص2015)األمم المتحدة،  االجتماعية

 
االجتماعية ناتج متوقع لتطورات السياست االقتصادية، أصبحت اآلن عنصر من عناصرها البد من وبعد ما كانت الحماية 

وهو ما جعلها تأخذ شكاًل آخر من االهتمام وأصبح للبعد  ،أخذه في االعتبار عند تنفيذ السياسات االقتصادية الموضوعة
جعلها حافظ االجتماعية هو ضرورة  في الحماية ك البد أن يكون األساساالجتماعي شأن خاص عند تنفيذ السياسات. لذل

أساسي لزيادة اإلنتاجية وأن تكون حماية للبشر وليست والية عليهم وأن تحقق لهم اإلغناء ولس مجرد المساعدة على االكتفاء، 
حماية  أن وجود منظومةسنتنج من ذلك و  .(467، ص2011، طنش)البشري وذلك باعتبارها وسيلة لالستثمار في رأس المال 

 اجتماعية شاملة ومتكاملة ومستدامة هي نتيجة طبيعية ومباشرة لوجود منظومة اقتصادية فعالة ومستدامة.
 

 التدخالت من مجموعة وتشمل االجتماعية، المخاطر إدارة منظومة فى أساسي جزء االجتماعية الحماية أن البعض يرى كما 
 الضمان ذلك فى بما االجتماعية الخدمات من مجموعة بأنها ”،البعض ويعرفها العيش، سبل مخاطر من الضعفاء تحمى التي

 الضعيفة للفئات االجتماعية الحماية أن والواقع . )p:2014, Julie ,38(المجتمع في الضعيفة للفئات تقدم والتي االجتماعى،
 ينبغي السياق هذا وفى اإلنمائية، السياسة أهداف من رئيسياً  هدفاً  يعتبر الذي البشرى  المال رأس تعزيزل نظاما أضحت قد

 .التنمية عملية فى المشاركة على وتساعدهم الضعيفة الفئات تُمكن آليات عن البحث
 

والحماية االجتماعية ليست حديثة العهد، بل هي فكر وممارسة قديمة قدم التاريخ ذاته، اعترفت بها وأقرتها كل الديانات السماوية، 
واإلقليمية والعربية والخليجية، وكانت أهم المبادئ التي نصت عليها دساتير الدول مهما  واالتفاقيات الدوليةوأكدتها كل المواثيق 

 كان شكل الحكم فيها.
 
 العالمي اإلعالنمن  22نصت المادة  حيث االجتماعية، الحماية فى لحقا اإلنسان بحقوق  المتعلقة الدولية الوثائق تكرسلذا و 

 االجتماعي الضمان في حق المجتمع، في عضواً  بوصفه شخص، لكل "أن على 1948 الصادر عام اإلنسان لحقوق 
(www.un.org,2019).  ضرورية االجتماعية على أن هذه الحماية  2030لعام العالمية تؤكد خطة التنمية المستدامة كما

 .التنمية المستدامة أهداف لتحقيق
 
 سوق  وهيكلية االجتماعية والعدالة االجتماعي التماسك تشكيل في تغطيتها ونطاق وتصميمها االجتماعية الحماية أنظمة تؤثرو 

 تكون  ولكي .مجتمع أي في االقتصادية الصدمات مواجهة على القدرة إلى إضافة حدته، من والتخفيف الفقر ومكافحة العمل
 وثيقاً  تعاوناً  الدمج هذا بويتطل .االجتماعية للسياسات األوسع النطاق في تدمج أن ينبغي فعالة، االجتماعية الحماية أنظمة

األمم )"المدني والمجتمع الخاص القطاع مؤسسات ومع والمحلية، المركزية المستويات على بينها فيما الحكومية للمؤسسات
 .(117، 2019المتحدة، 

 
شبكة األمان االجتماعي ركنًا أساسيًا من أركان دولة الرفاه في دولة الكويت خالل العقود الحماية االجتماعية وخاصة تمثل و 

 تنموية طبقت سياسات وبرامج حيث ،السابقة باعتبارها التزاماً أصيالً من الدولة تجاه بعض الفئات االجتماعية المستحقةالثالثة 
من الفقر وتمكينهم من تحقيق أفضل مستوى  حمايتهمللمستحقين من فئات المجتمع بهدف  يةمتعددة لتوفير الحماية االجتماع

 .االقتصادية واالجتماعية معيشي ممكن والتخفيف من اآلثار السلبية للتغيرات
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 المجتمع تجاه اجتماعية مسئولية عليه محورياً  فاعالً  الدولة ُتعد حيث ،االجتماعية الحماية بمسئولية يضطلع كفاعل الدولةو 

 في المجتمع للفقراء االجتماعية الحماية تحقيق في الدولة مع مشاركين فاعلين أطراف ولكن هناك المواطنين، من أفراده وحماية

 مساحة وتقليص االجتماعي بالواقع االرتقاء تستهدف التي االجتماعية مسئوليتها خالل من المدني المجتمع منظمات وهي

  .(187ص، 2010، ليلة) المجتمع في للفقراء االجتماعي التهميش

 

 دراساتبعض الركزت . حيث الحماية االجتماعية وبرامج وسياسات نظام العربية واألجنبية ولقد تناولت العديد من الدراسات
 تسعي االجتماعية الحماية برامج أن ترى  حيث Armando,2011)) دراسة منهاالحماية االجتماعية، نظم وبرامج على 
 في االجتماعية المساعدة ظهور برامج   في ساهمت التي الجديدة المنظورات خالل من الشديدة والفاقة الفقر مواجهةإلى 

بعض اآلثار السلبية على  اله االقتصادى التصحيح برامج إلى أن 2005) ،ىموس) دراسةبينما توصلت . النامية الدول
 لقطاع عريض البطالة وتخفيض األجور والدخول الحقيقية مثل زيادة حجم ومعدالت ،في الدول النامية االجتماعي البعد

شمواًل  ضرورة توفير سياسات وبرامج الحماية االجتماعية أكثرب Zitha, 2013)) دراسة أوصتكما  من الشعوب النامية.
  القادمة. األجيالللتخفيف من حدة أثر التغييرات االقتصادية على األسر وعدم امتداد هذه اآلثار على 

 
أعمال أجندة أهداف  تكون على جدول أن الحماية االجتماعية يجب ان على (Ariel, et al, 2014) دراسةكما ركزت 

خالل  نم (Marianne & Sophie, 2014) دراسة في حين توصلت .2015التنمية التنمية المستدامة لما بعد عام 
 المواطنة على الحماية االجتماعية إلى أن الواجبات ال يجب أن تتحملها الدولة وحدها وأن تفرض على تطبيق نظريات

أصحاب  مبصفته دور المواطنينثم فأن سياسات الحماية االجتماعية المستدامة تعزز  مشروطة، ومن حقوقاً المواطنين 
 الحقوق والواجبات.

تحديد إلى هدفت الدراسة حيث  2004) ،خزام) دراسةمنها الجتماعية، هناك دراسات تناولت تحليل سياسات الحماية او 
، وتوصلت الدراسة إلى 2001-1936فترة الالتطورات التي طرأت على سياسة التأمينات االجتماعية في مصر خالل 

البرامج،  أنواعاألغراض، التشريعات، طرق التمويل،  هيمحددات مقترحة لسياسة بديلة للتأمينات االجتماعية في مصر، و 
 مالمحه لتحديد لبييا في االجتماعية الحماية على نظام التعرف) 2009 ،العبيدي) دراسةهدفت استفي حين  .وسائل التنفيذ

 االجتماعية الحماية نظام أن نتائجها أهم من وكان ،اجتماعية تشريعات من االجتماعية السياسة تتضمنه ام خالل من
ــةبينما توصلت  المختلفة. الخدمية المؤسسات في تنفيذها وآليات التشريعية باإلدارة الخاصة المعوقات من العديد يواجه  دراسـ

ــة برامج علــــى تحتــــوى  التــي المــواد مــن العديــد يشــمل المصــري  الدســتور ان إلــى )2011 ،طنش) ــة الحمايــ  ،االجتماعيــ
. وقد مصر في االجتماعية الحماية طرأ تكامل الى تسعى متكاملة اجتماعيــة سياســة وجــود أهميــة علــى الدارســة وأوصت

ــد)دراســة وصت أ  سياســـات تنفيـــذ لمتابعــة المطلوبــة المعلومــات لتــوفير آليــات تأســيس بضــرورة 2014) ،اللطيــف عب
 لبرامج كأساس المبكر التدخل ومدخل الوقائي المدخل من الفقراء، واالستفادة علـــى تأثيرهـــا ومراقبة االجتماعيـــة الحمايـــة
  .في الوطن العربي االجتماعيـة الحماية

 
 ،ربط شبكات األمان االجتماعي باإلطار األوسع للسياسات االجتماعية للدولة بضرورة 2014) حمود،) راسةدوصت أكما 

متكاملة ضمن إطار اجتماعي اقتصادي أوسع، وذلك لضمان فعاليتها فيما  من رؤية اجتماعية بحيث تشكل برامجها جزءاً 
 الدولة بين الفاعلة الشراكة أهميةإلى  )2015 ،الرشيدي) توصلت بينما .الفقر وعدم المساواة  يتعلق بالتخفيف من حدة

 تهدف والتي للشباب االجتماعية للحماية سياسات وتنفيذ صنع أجل من المدني مجتمعلا ومؤسسات الخاص والقطاع
 عمد في الخاص القطاعدور  تشجيعوضرورة  .الشرعية غير الهجرة مشكلة مخاطر من والحد احتياجاتهم وإشباع لتمكينهم
 ،الحديدى) استهدفت دراســـة في حين .الشرعية غير الهجرة مشكلة من الحد في هام كمدخل االجتماعية الحماية سياسات
ــة وبرامج الحماية االجتماعية الخاصة باألسر الفقيرة في مصر،التعرف على سياسات  2015)  وقد توصلت إلى رؤيـ
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 والبطالة الفقر مواجهة من تلك األسر تمكين بهدف الفقيرة والمهمشة لألسر االجتماعية الحماية برامج لتدعيم مستقبلية
 االجتماعية. الخدمات بكافة واالرتقاء

 
 

فإن ومراجعة الدولة لدورها، والسعي نحو اقتصاد متنوع مستدام،  "كويت جديدة" 2035 رؤية ضوء ذلك، وإنطالقًا من وفى
الحماية االجتماعية من شمول  سياساتتغيير تطوير أوضرورة مما يتطلب  ،تغييرًا حتمياً سوف يطرأ على السياسة االجتماعية

ية المتنوعة إلى التكامل والتركيز والتوجيه نحو فئات كل الفئات وعدم الترابط بين التحويالت النقدية والعينية وأهداف التنم
معينة، وأن يصبح القطاع الخاص والمجتمع المدني شريكين أساسيين في تمويلها وتوجيهها وتفعيلها وتحويلها إلى أداة منتجة 

 في بعض جوانبها.
 

 تحليل واستنتاج من الدراسات السابقة:
الحماية االجتماعية في كافة الدول بصفة عامة  وسياسات نظم وبرامجاتفقت معظم الدراسات السابقة على أهمية  .1

 والدول النامية بصفة خاصة مع التركيز على شبكة األمان االجتماعي.

 الفقر من حدة للتخفيف استخدامها سياسة إطار في ُتعد االجتماعية الحماية كما اتفقت معظم الدراسات على أن برامج .2

 الحماية نظم وبرامج أنفي حين ركزت بعض الدراسات على  .مشكالتهم مواجهة على الفقراء مساعدة شأنها التي

 االجتماعي وضمان البعد خاصة على االقتصادي اإلصالح لبرامج السلبية اآلثار على التغلب في تساهم االجتماعية

 .االجتماعية العدالة تحقيق
 تتعلق اجتماعية تشريعات من اتللمجتمع االجتماعية اتالسياس أهمية تحليل على السابقة الدراسات بعض ركزت .3

 الحماية لتنفيذ سياساتوطنية خطط بوضع واالهتمام االجتماعية، الحماية نظام تمثل المختلفة التي الخدمية بالقطاعات

  األزمات. أثناء الفقراء بهدف حماية االجتماعية

 
 الحماية االجتماعية سياسات تحليل تتناول أنها المجال المكاني، حيث في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة وتختلف

 وهذا الباحث، علم حدود في وذلك المجال هذا في دراسة أول تعتبر حيث ،دولة الكويت في إحدى دول الرفاه إال وهي
 .السابقة الدراسات عن تختلف الحالية الدراسة أن يوضح

 
 النحو التالي: علىما سبق يمكن تحديد مشكلة الدراسة  علىبناء 

 .التحليل اتخالل فتر في دولة الكويت  الحماية االجتماعيةاهتمام سياسات  قضاياتحديد  .1
 .التحليل مراحلخالل المتعلقة  الحماية االجتماعيةسياسات  وعوائد تنفيذتحديد األهداف والقيم واإلجراءات والمستهدفين  .2
خالل  الكويتي ونتائج تنفيذها وأثرها في المجتمعالتحليل  اتخالل فتر  الحماية االجتماعيةسياسات لتحديد الجوانب التطبيقية  .3

 .مراحل التحليل
 وتنفيذ تلك السياسات في صنع المحيطة المؤثرةوبين القوى  الحماية االجتماعيةسياسات تحديد التفاعالت المتوقعة بين  .4

 التحليل.خالل مراحل 
 أهمية الدراسة:ثانيًا: 

أجندة التنمية المستدامة  بصفة عامة وفى أصبحت الحماية االجتماعية جزءًا أساسيًا فى أجندة التنمية فى مختلف الدول .1
إلى تحقيق  تؤدىباعتبارها من المكونات األساسية للسياسة االجتماعية المتكاملة والشاملة التي بصفة خاصة  2030
 .المستدامة االجتماعيةالتنمية 
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 عوائد، حتى أفقرها، تستطيع تحمل تكلفة برامجها. وال تقتصر الدولالحماية االجتماعية استثمارًا ال عبئًا؛ فمعظم  تعد .2
أنظمة الحماية االجتماعية المصممة والمنفذة بإتقان على إحداث عدة منافع إنتاجية واجتماعية، بل إنها قد ترفع معدل 

 .ي المحليالنمو االقتصاد
 ليس المستهدفة الفئات أغلب ألن وذلك، في دولة الكويت االجتماعية الحمايةاتساع وتعقد التحديات التي تواجه نظام  .3

 سياسات إلى الفقر أو الوقاية من معالجة سياسات من السياسات تلك تحولت لذلك خاصة، فئات يه بل فقط، الفقراء من
  . االجتماعية الحماية نظامب مشمولة يرةفقر وغي وهمية ةر كبي أعداد حيث يوجد الفقر، رعاية

في دولة الكويت إال أنها مازالت تحتاج إلى بذل الحماية االجتماعية رغم الجهود المبذولة من أجل بناء وتوسيع نطاق  .4
المشاركة توسيع نطاق على العمل وكذلك  جهود كبيرة لتحقيق فاعليتها خاصة في االستثمار في رأس المال البشري.

، ومن ثم المشاركة في تنفيذ الحماية االجتماعية سياسات صنعفي شركاء التنمية المجتمعية من خالل إعطاء دور أكبر ل
 برامجها.نظمها و سياساتها و 

التعرف  دولة الكويت على متخذي القرار فيصانعى السياسات االجتماعية و االجتماعية يساعد  الحمايةتحليل سياسات  .5
 الحماية، والحاجة إلى تعديل وتطوير سياسات في ظل السياسات الحالية للحماية االجتماعية الراهنالوضع على 

 .الكويتي مجتمعال مع احتياجاتبما يتناسب  االجتماعية القائمة
 ًا: أهداف الدراسة:ثالث

 تحديد قضايا اهتمام سياسات الحماية االجتماعية خالل مراحل التحليل. .1
 والقيم واإلجراءات والمستهدفين وعوائد تنفيذ لسياسات الحماية االجتماعية خالل مراحل التحليل.تحديد األهداف  .2
 خالل مراحل التحليل.الكويتي رصد الجوانب التطبيقية لسياسات الحماية االجتماعية ونتائج تنفيذها وأثرها في المجتمع  .3
والقوى المحيطة المؤثرة في صنع وتنفيذ تلك السياسات تحديد التفاعالت المتوقعة بين سياسات الحماية االجتماعية  .4

 خالل مراحل التحليل.
 التوصل إلى مقترحات سياسات بديلة للحماية االجتماعية بما يتالءم وحاجات المجتمع الكويتي. .5

 
 ًا: فروض الدراسةرابع

توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين قضايا اهتمام سياسات الحماية االجتماعية خالل مراحل "  الفرض األول: .1
 ".تحليلها 

األهداف والقيم المتصلة بسياسات الحماية االجتماعية في توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين "  الفرض الثاني: .2
 ." خالل مراحل تحليلها دولة الكويت

فروق جوهرية دالة إحصائيا بين الجوانب التطبيقية لسياسات الحماية االجتماعية ونتائج تنفيذها توجد "  :الثالث الفرض .3
 ". وأثرها في المجتمع خالل مراحل تحليلها

توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين التفاعالت المتوقعة بين سياسات الحماية االجتماعية والقوى "  :الرابعالفرض  .4
 ." خالل مراحل تحليلهافي دولة الكويت  فيذهاالمؤثرة على وضعها وتن

 

 مفاهيم الدراسة:ًا: سخام
 "Analysis"مفهوم التحليل  .1

لهيكل ما، بهدف إخضاعها  الذي يلجأ إلى تحديد العناصر المكونةالفعل  التحليل بأنه نوع من أنواع  Oxfordعرف قاموس
 العلوم مصطلحات عرف معجمبينما  .(Della, 1993, p:26)النتيجة لفحص مفصل، وصواًل لشكل من أشكال بيان 

 كل عالقة وتحديد المختلفة أجزائها بين للتمييز المعقدة للوقائع االجتماعية شامل فحص بأنه اجتماعياً  التحليل ،يةاالجتماع
 للتصنيف وفقاً  البعض مع بعضها االجتماعية للعالقات منهجي وصف عنه ينتج مما، بالكل جزء كل باآلخر وعالقة جزء

 أن ،االجتماعية والخدمات االجتماعية الخدمة قاموس يرى في حين  .(381ص ، 1993)بدوي،  والموضوعي الشكلي
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 األجزاء أو العناصر هذه وعالقة شيء، ألي المكونة األجزاء أو للعناصر وبحث منظمة دراسة عن عبارة هو التحليل
  .(35ص، 2000، السكري ) البعض ببعضها

 
 القوة نقاط إلى االجتماعية السياسات محلل يوصل هادف جهد عن عبارة بأنه الدراسة،في هذه  التحليلبمفهوم ونقصد 

  .المحلل الشيء بكينونة اموأسبابه الضعف ونقاط
 
 Social Protection :االجتماعیة الحماية مفهوم .2

 
 والفقر والضعف األخطار مواجهة على تساعد التي العامة اإلجراءات من فرعية مجموعة بأنها الحماية االجتماعية تعرف
مجموعة من المؤسسات والتدابير  بأنها ،االجتماعية الحماية تعرف وكذلك. (1920، البريطانية الدولية التنمية وزارة) المدقع

والحقوق وااللتزامات والتمويالت التي تهدف إلى ضمان الوصول إلى الخدمات الصحية واالجتماعية، وتوفير أمن الدخل 
لحماية االجتماعية، اتعريف  يمكن كما (.8، ص 2005للمساعدة على مواجهة مخاطر الحياة الكبرى )مكتب العمل الدولي، 

التي يتبناها المجتمع لمواجهة عدم توافر الدخل أو انقطاعه المفاجئ، وكذلك  وعة البرامج العامة والخاصةبحيث تشمل مجم
سكانية للسكان على النحو المطلوب، بما يؤدي إلى تنمية المجتمعات اإلنسانية والحد توفير الخدمات الصحية والتعليمية واإل

  .(United Nations, 2001, p:3)الفقر من مشكلة 
 

المفهوم األعم للحماية االجتماعية يشمل كل ما شأنه تحقيق الرفاهية االجتماعية بمفهوم تحقيق التوافق بين أفراد  ويعد
فراد واألسر والمجتمعات، حيث ألمع وتحقيق التنمية االجتماعية بين األفراد والمؤسسات، ويشمل هذا االمجتمع لحماية المجت

 .(2ص ، 2014، النملة) شكال الحمايةأيعتبر معالجة الفقر شكل من 
أكثر  مبني على الحقوق والواجبات لحماية واألمان االجتماعينظام ل الحماية االجتماعية فى هذه الدراسة:مفهوم قصد بنو 
" كويت  2035 شمل مجموعة من النظم والبرامج لتلبية احتياجات المستفيدين وفق رؤية الدولةي ،ةستداماو  وتكامالً  موالً ش

وتمكينهم من تحقيق أفضل مستوى معيشي،  توفرها الدولة للمستحقين من فئات المجتمع، بهدف وقايتهم من الفقر، جديدة".
لتحفيزهم للخروج من الشبكة كلما أمكن  فرص للتأهيل والتدريب والتشغيلواالستثمار في رأس المال البشري من خالل توفير 

 .(المدني مجتمعلامنظمات ، و الخاص القطاع) شركاء التنمية معالتعاون لتنسيق و كل ذلك با .واالعتماد على الذات
 
 

 Policies Social Protectionاالجتماعیة مفهوم سیاسات الحماية  .3

 

 واإلجراءات والتدخالت المباشرة وغير المباشرة والتدابير والتشريعات القوانين من مجموعةعن " االجتماعية السياسةتعبر 
 ،االجتماعي الواقع وتطوير تنظيم إلى تهدف والتي الشأن، بهذا المختصة والمؤسسات الحكومة عن الصادرة والتوجهات

 والصحة كالتعليم المتداخلة االجتماعية المجاالت في بأكمله والمجتمع واألسرة الفرد تمس ةمحدد تنموية إنجازات وتحقيق
 وتعظيمراته قد وتطوير اراتهخي وتوسيع ،للفرد األساسية باالحتياجات الصلة ذات المجاالت من وغيرها ،والمأوى  والتشغيل
  .(4، ص 2010، حمودة) "حياته نوعية وتحسين مشاركته

 
 يتعرضقد  التي والمخاطر الفقر من الحد إلى تهدف التي والبرامج السياسات تلك بأنها األجتماعية الحماية سياسات تعرفو 

 المتوقعة وغير الشديدة التقلبات من السكان حماية وكذلك السن كبر أو المرض بسبب العمل على ريندالقا غير داألفرا لها
 ،أنهاب تعرف كما. )pp:2002, United Nations ,153-154( المختلفة االقتصادية التغيرات نتيجة المعيشة مستوى  في

 أو العمل من الدخل إنعدام عن التعريض إلى فةدوالها الخاصة، أو الحكومية منها سواء والبرامج السياسات مجموعة
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 عيسى،) .للمجتمع واإلسكان الصحية الرعاية وتوفير األطفال ذات األسر إلى المساعدة وتقديم كبير حد إلى إنخفاضه
مجموعة من السياسات العامة التي يقدمها المجتمع ألفراده ليحيمهم من بأنها في حين يعرفها البعض   .(91، ص 2007

حياة خاصة كالمرض  ، أو تلك الناتجة عن ظروفالضغوط االجتماعية واالقتصادية الناتجة عن غياب دخل ثابت ومستمر
واإلعاقة وإصابة العمل والبطالة والشيخوخة والترمل وذلك من خالل تكوين مظلة اجتماعية لتحقيق األمن االجتماعي من 

 (26، ص 2005ناحية، وضمان حقوق المحرومين المعوزين من ناحية أخرى )الحديدي، 

 على النحو التالي:في هذه الدراسة ماية االجتماعية حمفهوم تحليل سياسات البونقصد 
 لحماية االجتماعية.ا نظام بشأن درةلصاا والقرارات والقوانين تيعارلتشا صفتحديد وو 
 الحماية االجتماعية. مجاربنظم و نتتضم خطط لخال نم االجتماعية الحماية تسياسا تنفيذ 
  لمجتمعا في السائدة الجتماعيةوا يةدالقتصاوا لسياسيةا الظروف إطار فيالحماية االجتماعية  تسياسا تحليليتم 

 .الكويتي
 بالمجتمع الكويتي االجتماعية الحماية تسياسا جعةارم في والقرارات والقوانين تيعارلتشا مضمون  تحليل يساهم 

 .أو وضع سياسات بديلة تعديل وتطوير تلك السياسات مستقبالً  في يساهم بما
 

 ًا: اإلطار النظري للدراسة:دسسا
  :الحماية االجتماعية .1
بتبني مبادرة دولية لتحقيق الحماية الشاملة لدى األعضاء، حيث جاء مفهوم أرضية الحماية  2009مت األمم المتحدة عام قا

مبادرة ضمن مبادرات عديدة أطلقتها منظمة األمم المتحدة، وتعنى مجموعة من  Social Protection Floorاالجتماعية 
الضمانات األساسية المحددة على الصعيد الوطني وبخاصة في مجال الضمان االجتماعي التي تؤمن الحماية وتهدف إلى 

تضمن هذه الضمانات حصول  الوقاية أو التخفيف من وطأة الفقر والهشاشة واإلقصاء االجتماعي، وينبغي على األقل أن
 (15، ص 2014جميع المحتاجين خالل حياتهم على الرعاية الصحية الرئيسة وأمن الدخل األساسي )الكردي، 

 (. 6، ص 2012، جوانا) :الحماية االجتماعية أهداف .أ
 :من خالل الحماية من الفقر المدقع والتخفيف من الفقر تحسن المستويات المعيشية. 
  من خالل مساعدة األسر على التغلب على تأثيرات  على التعافي من الصدمات االقتصادية:تعزيز القدرة

 السلبية على الفقراء والمهّمشين. الصدمات
 :من خالل تمكين االستثمار في رأس المال البشري )مثل دعم الحضور المدرسي والتغذية  اإلدماج االجتماعي

 .األفضل لألطفال(

 :(6 -5ص ، ص2010، منظمة العمل الدولية)الحماية االجتماعية:  وظائف .ب
 لمستوى  األدنى بالحد الفاقة يواجه المجتمع أفراد من فرد كل تزويد تضمن أن ينبغي التي األمان، مظلة وظيفة 

 مغزى. ذات اجتماعية حياة للفرد يتيح مما واالجتماعية، الصحية وخدمات الرعاية النقدية، اإليرادات
 االستحقاقات بناء المقيمين، جميع أو اقتصاديًا، النشطين المجتمع ألفراد تتيح والتيالدخل،  على الحفاظ وظيفة 

 الشيخوخة الوالدة أو أو المرض أو البطالة فترات أثناء المعيشة من جيد مستوى  بالحفاظ على لهم تسمح التي
 والنشاط. اإليرادات من أخرى  أشكال على الحصول يتعذر وحين الوراثة، أو العجز أو

  .(9-8ص ، ص 0201، البنك الدولي) :مكونات الحماية االجتماعية .ج
 تستهدف والتي االشتراكات دفع أساس على القائمة غير التحويالت برامجهي و : شبكات األمان االجتماعي 

 الرفاهة العينية، برامج المشروطة، التحويالت غير أو المشروطة سواء النقدية مثل: )التحويالت الفقراء،
 المشروطة(. االجتماعية
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 يخفف من المخاطر المرتبطة بالبطالة والمرض والعجز واإلصابات المرتبطة بالعمل  :التأمين االجتماعي
، التأمين ضد البطالة، مثل: )التقاعدأنظمة تحقق المنافع على أساس االشتراكات المدفوعة وهي والشيخوخة، 

  (.التأمين الصحي
 هي السياسات والبرامج الرامية إلى تعزيز العمالة والتشغيل الفعال ألسواق العمل وحماية  :تدخالت سوق العمل

 والمساعدة وظائف عن البحث، المهارات بناء برامج )مثل: التشغيل نتائج تحسين إلى تهدف ، وهي تدخالتالعمال
 العمل(.أنظمة  ،الوظائف مع المهارات مطابقة في

 
 
 
 
 
 
 
 

 من إعداد الباحثالمصدر: 
 االجتماعية مكونات بالحماية(: 1شكل ) 

 
االجتماعية تمثل السياسة العامة التي تندرج تحتها عدد من السياسات الفرعية، مثل: حماية الفإن ، الشكل السابقوفى ضوء 

تقوم هذه السياسة على مبدأ أساسي مؤداه تبادل كما  وسياسات سوق العمل. االجتماعي، التأمينو  شبكات األمان االجتماعي
األكثر عرضة للمخاطر( بشرط قيام  )الفئاتااللتزامات بين طرفين يقوم فيها الطرف األول بإعطاء المساعدة للطرف الثاني 

أن كما  .الالخروج من دائرة الفقر مستقب ومن ثمالمتاحة أمامه  وتوسيع الخياراتاألخير بإجراءات من شأنها بناء قدراته 
 مستوى الحماية االجتماعية الذي يسود المجتمع في فترة ما يتحدد وفقا لكل من العقد االجتماعي ورأس المال االجتماعي

منظمة العمل )االجتماعي مقارنة بين الحماية االجتماعية وشبكات األمان  ويوضح الجدول التالي .السائد في المجتمع
  .(10، ص 4201، الدولية

 
 مقارنة بين الحماية االجتماعية وشبكات األمان االجتماعي :(1) جدول

 شبكات األمان االجتماعي الحماية االجتماعية
الرعاية االجتماعية مكون أساسي للعقد االجتماعي بين 

 .الفرد والدولة
الرعاية االجتماعية هي خدمات تعويضية تمنح للفقراء 

 .اقتصاد السوق لفترة زمنية محددةوالمتضررين من 
شامل بمعنى أنه مكون أساسي لجميع األفراد الحق 
 بالحماية االجتماعية من دون أي شكل من أشكال التمييز

مجتزأ، أي أنه يستهدف فقط شرائح محددة من المجتمع 
 .ولفترة محدودة

ذو بعد تنموي، حيث أنه يضع مكونات الحماية 
صحة، عمل، غذاء( في إطار تمكين االجتماعية )تعليم، 

األفراد والجماعات من النمو واالزدهار والتحول إلى 
 .طاقات منتجة

، حيث غالباً ما يكون لشبكات األمان للمستفيدذو بعد ريعي 
االجتماعية آثار عكسية بما ال يحفز المستفيدين من برامج 

 .االستهداف على تغيير أحوالهم

االعتبار الى العمل كحق من حقوق اإلنسان ما يدعم  عيدي
 سوق العمل.سياسات 

يحيد الحق بالعمل عن الميدان االجتماعي ويتقاطع مع 
 .سياسات النمو الريعي غير المنتج لفرص العمل

يحفز اإلنتاجية والنمو االقتصادي من خالل تكامله مع 
 سوق العمل.سياسات 

 .أقل إنتاجيةيستنزف األموال العامة بطريقة 

 

7 

محددات مستوى 

 الحماية االجتماعية

 الحماية االجتماعية

Social Protection 

 

 سوق العمل
Labor market 

 

 التأمين االجتماعي
Social Insurance  
 )القائم على االشتراكات(

 

 شبكات األمان االجتماعي

Social Safety Nets 

 )غير القائمة على االشتراكات(

 

 رأس المال االجتماعي 

Social Capital 

 

 العقد االجتماعي
Social Contract 
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وفى ضوء ذلك، فأن الحماية االجتماعية أشمل وأعم من شبكات األمان االجتماعي، حيث تعد شبكات األمان االجتماعي 
 مكون من مكونات الحماية االجتماعية. 

 نظم الحماية االجتماعية: مستويات عمل .د
وتعمل معًا ، وهي: )اإلدارة، البرنامج، السياسات( على ثالث مستويات مترابطة ومتكاملةظم الحماية االجتماعية ن تعمل

 .العمود الفقري للحماية االجتماعية تعد بمثابةوتتشارك في الغالب في أنظمة إدارية ، لتوفير المرونة واإلنصاف والفرص
 .(11ص  ،2010، البنك الدولي) الشكل التالي مستويات عمل نظم الحماية االجتماعيةويوضح 

 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 .2022-2012استراتيجية الحماية االجتماعية،  البنك الدولي:المصدر:  
 

 نظم الحماية االجتماعية ( مستويات عمل 2شكل )
 

 :سياسات الحماية االجتماعية .2
للسياسة االجتماعية ثالثة أبعاد، هي: الحماية االجتماعية، االستثمار في البشر، دعم التنمية االجتماعية، ويوضح الشكل 

 .(United Nations, 2009, p:9)االجتماعية لسياسة االتالى أبعاد 
 

 
 المصدر: من إعداد الباحث         

دعم 
التنمية 

االجتماعية

االستثمار

فى البشر

الحماية 

االجتماعية

 بما االجتماعية، للسياسة الموسع النهج :الوسطى الدائرة
 العمل، وفرص والتعليم للصحة الوصول ذلك في

 للخدمات والوصول العمل، سوق  في واالندماج
 االستثمار فكرة عن الدائرة هذه تعبر حيث. االجتماعية

 .  البشر في
 

 االجتماعية، للسياسة األوسع السياق الكبرى: الدائرة
 االجتماعية. التنمية دعم في ويتثمل
 

الصغرى: الشكل التقليدي ألهداف الحماية  الدائرة
 من الفقر والتخفيف حدة من التخفيف االجتماعية وهو،

 المخاطر. حدته ضد
 

نظم 
 فرعية 
إدارية

 برنامج

 على مستوي اإلدارة:
 فرعية الهدف: بناء نظم إدارية

 أساسية لدعم برنامج أو أكثر.

 على مستوي البرنامج:
الهدف: تحسين تصميم البرامج 
.القائمة وتنسيق محفظة البرامج  

 مستوي السياسات:على 
الهدف: ضمان الترابط في 
السياسات عبر البرامج ومستويات 

 .الحكومة

 

 برنامج

 

 برنامج

 

 برنامج
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 ( أبعاد السياسة االجتماعية3شكل )
 حدة من التخفيف الشكل التقليدي ألهداف الحماية االجتماعية وهما،تمثل الصغرى  الدائرة أن ،يتضح من الشكل السابق

 الدائرة تمثلفي حين المخاطر، والتي شكلت جوهر السياسة االجتماعية بمفهومه الضيق،  حدته ضد من الفقر والتخفيف
 العمل، سوق  في العمل، واالندماج وفرص والتعليم الوصول للصحة ذلك في بما االجتماعية، الموسع للسياسة النهج الوسطى

البشر كعنصر  أوسع في نطاق على االستثمار فكرة الدائرة عن حيث تعبر هذه ،االجتماعية لخدماتل المادي والوصول
 للسياسة االجتماعية، األوسع السياق الكبرى  الدائرة تمثلو . أساسي من عناصر الوظيفة االقتصادية للسياسة االجتماعية

والمساواة  اإلنصاف هدف إلى إزالة الحواجز وتوفير الظروف الالزمة لقضايات ثة االجتماعية، حييفي دعم التنم مثلويت
 . ومشاركة متساوية لجميع المناطق الجغرافية والفئات االجتماعية في عملية التنمية

 .(232، ص 2012، السروجي) :االجتماعيةأهمية تحليل سياسات الحماية  .أ
 على اآلثار والتغييرات الناتجة عن تطبيق سياسات الرعاية االجتماعية، بما يساعد في تحديد فعالية الرعاية  الوقوف

 .االجتماعية من تحقيق األهداف، والتغيير في العمل االجتماعي العام في المجتمع وتوجيهه
 صورة مباشرة في تدعيم فعاليتها تساعد في إحداث تغييرات في سياسات الرعاية االجتماعية القائمة، بما يساهم ب

 .في تحقيق األهداف
  وفر دالالت كمؤشرات لقياس اآلثار الناتجة عن تطبيق سياسات الرعاية االجتماعية، في تيساعد تحليل المضمون

 .وتفاعل وجهود األفراد والجماعات والمجتمعات على تحقيق األهداف
 وتحديد القضايا التي يجب أن تركز عليها، وكذلك تساعد في صنع وصياغة سياسات رعاية اجتماعية جديدة ،

أساليب وإجراءات تحقيق األهداف، وركائز وعناصر سياسات الرعاية االجتماعية، وتحديد من المستهدفين من 
 .الرعاية االجتماعية

 الحماية االجتماعية سياسات أهداف .ب
  )p:0920, Margaret ,42(التنموية: بأربعة أدوار في السياسة  الحماية االجتماعيةتضطلع     
 ر مباشر على الفقر وعدم يأثمن تلذلك  وما، تعرضًا للمخاطرتوزيع الدخل على الفئات األشد فقرا واألكثر  إعادة

 المساواة.
 س المال البشري أو سبل عيش المستفيدين.أسر المعنية من االستثمار بشكل أفضل في المستقبل سواء في ر تمكن األ 
  اتاحة خيارات أفضل(وتعزز استقالليتها ةسر تحمي األ)بيع الممتلكات،  سر المعنية على إدارة المخاطراألتساعد ،. 
 تدعم الفعالية والنمو.  إدارية وإصالحية للحكومات باتخاذ خيارات  تتيح 

 

 االجتماعية:  ات الحمايةسياس تحـليل وذجنم .ج
"نيل نموذج و "فريمان وشيرود"، "، ونموذج مثل، نموذج"ماكلنز ديتريشتتعدد نماذج تحليل سياسات الرعاية االجتماعية 

باعتباره  دافيد جيل""الدراسة على نموذج هذه تعتمد فى ضوء تلك النماذج، ، و جلبرت وهاري سكبت"، ونموذج "ديفيد جيل"
و أوضع مجموعة من األبعاد  ثحي، وفقًا للبيانات المتاحة لتحليل سياسات الحماية االجتماعية بدولة الكويتأنسب النماذج 

   )p:1973, David ,53(:التالية العناصر
 مناقشة القضايا المجتمعية التي تتصل بالسياسة االجتماعية. 
 التعرف على األهداف والقيم المتصلة بالسياسة االجتماعية. 
 الجوانب التطبيقية للسياسة االجتماعية. 
  االجتماعية والقوى المؤثرةالتعرف على آثار التفاعل بين السياسة. 
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 وضع سياسات اجتماعية بديلة او التعرف على الخطط البديلة. 
 
 :الحماية االجتماعية في دولة الكويت .3

نشطت دولة الكويت في انتهاج سياسات وبرامج توفر الحماية االجتماعية للمواطنين، وشمل ذلك سياسات األجور وبرامج الدعم 
السلعي والخدمي وأنظمة المساعدات االجتماعية، والتأمينات االجتماعية ونظام الرعاية السكنية، وغيرها من البرامج التي تقدمها 

 ى البرامج التي تقدمها منظمات المجتمع المدني أو القطاع الخاص.الجهات الحكومية، إضافة إل

 في الكويت للحماية االجتماعيةاإلطار الدستوري والتشريعي  .أ
، 1962الكويتي  ( من الدستور11ويأتي هذا تنفيذًا للمادة ) ةاالجتماعيلحماية دولة الكويت بتجربة رائدة في مجال ا تحظى
الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم تكفل "على أن  تنصوالتي 

 .(15، ص 1962، مجلس األمة)"خدمات التأمين االجتماعي والمعونة االجتماعية والرعاية الصحية
 
من خالل إصدار العديد بالحماية االجتماعية الكويتية المتعاقبة على ترجمة هذا االهتمام الدستوري  الحكومات تصحر و 

 قانون : فيما يلي والقوانين التشريعاتوتتمثل أهم  من التشريعات والقوانين التي تضمن وقاية كافة فئات المجتمع من الفقر.
بشأن استحقاق وتقدير وربط  2013( لسنة 23المرسوم األميري رقم )، و وتعديالته 1978 لسنة 22 رقم العامة المساعدات

، 1991لسنة  74رقم  قانون الرعاية السكنية، و  104/2013وقانون إنشاء صندوق دعم األسرة رقم  ،ةالمساعدات العام
في شأن  1995لسنة  10قانون رقم ، و 2011لسنة  2قانون إنشاء الصندوق اإلسكاني للمرأة رقم و  ،والقوانين المعدلة له

 24قانون رقم و ، 21/2015قانون حقوق الطفل رقم ، و العاليمكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم 
 .وغيرها بشأن الرعايـة االجتماعيـة للمسنين 2016 لسنة 18 رقمقانون ، و في شأن الجمعيات التعاونية 1979لسنة 

 

 في ضوء المؤشرات الدولية بدولة الكويت الحماية االجتماعية .ب
التماسك االجتماعي  :أساسيين محورين على دولةأي  أداء الرخاء مؤشر االجتماعي ضمن المال أسر مؤشر  قيميُ 

 (www.prosperity.com, 2019) .االجتماعية والشبكاتالمجتمع و والمشاركة، 
 

ترتيب مؤشر رأس  تحسنيظهر الشكل المقابل، 
مرتبة  من العالمي مستوى الالمال االجتماعي على 

إلى مرتبة دولية  2015دولة عام  (149/52دولية )
في حين تراجع مقارنة  ،2019( عام 50/167)

تمتع دولة على الرغم من  (29/149بالعام السابق )
الكويت بشبكات عائلية واجتماعية ودينية قوية، مما 
يستدعي ضرورة إعادة صياغة فلسفة ودور شبكة 

الترابط والتماسك األمان االجتماعي بهدف تعزيز 
 االجتماعي في المجتمع الكويتي.

 
 

 (2019-2015)للفترة من  مؤشر رأس المال االجتماعي فى الكويتترتيب تطور ( 4شكل )

52

35

44
29

50

0
10
20
30
40
50
60

2015

2016

20172018

2019

http://www.prosperity.com/


   الفيوم جامعة - االجتماعية والبحوث للدراسات االجتماعية الخدمة كلية مجلة
 

650 
 

عشر السابع العدد  

 
 :في دولة الكويت االجتماعية الحمايةمؤشرات أهم  .ج

سياسة االجتماعية التي اعتمدتها الجزءًا ال يتجزأ من  المرتبطة بالحماية االجتماعية يمثل اإلنفاق على الخدمات االجتماعية
وذلك  االجتماعية للمواطن، الحمايةبشكل مباشر على مستوى  المرتبطة بهاالمؤشرات  ؤثرتتينات، و دولة الكويت منذ الس

  .(www.mof.gov.kw, 2019) التاليلشكل كما يوضحه ا

 

 www.mof.gov.kw.2016/2017-2013/2014موازنة المواطن من عام ، الماليةالمصدر: وزارة 
 (2015/2016 -2013/2014) االجتماعية للفترة الحماية مؤشراتالتطور أهم ( 5شكل )

 

-2013/2014الفترة )خالل  في دولة الكويت حجم اإلنفاق على الخدمات االجتماعية تزايد يالحظ من الشكل السابق:
 ،خالل نفس الفترة السابقة % 0.8 بنسبة الدعم الداخلي على اإلنفاق حجمفي حين انخفض  %.2.3بنسبة ( 2016/2017

دولة الكويت من الدعم  في فرديبلغ متوسط نصيب الو  .ستحقيهالدعم وتوجيه لم لترشيدحكومي  توجههناك وذلك ألن 
 دينار كويتي. 1,532

 الحماية االجتماعية في دولة الكويت.تقييم منظومة  .د
)شبكات األمان االجتماعي، التأمين االجتماعي، مكونات رئيسية  ثالثتتكون منظومة الحماية االجتماعية في دولة الكويت من 

المساعدات نظام تشمل مكوناتها )و ، شبكة األمان االجتماعي وهو سوف تركز الدراسة على المكون األولو سياسات سوق العمل(، 
خدمات ، اإلعاقة ذوي مساعدات ، الجمعيات التعاونية االستهالكية، دعم أسعار الوقود والطاقة، البطاقات التموينية، االجتماعية

مكونات ال هذه أهموسوف نتناول  (يت الزكاةب، مساعدات مساعدات القُصر، مكافآت الطلبة، االجتماعية القروض ،الرعاية السكنية
 فيما يلي:

 
يعتبر نظام المساعدات االجتماعية في دولة الكويت من أقدم مكونات شبكة األمان  نظام المساعدات االجتماعية:( 1)

يقوم النظام بصرف إعانات اجتماعية منتظمة لألسرة بكاملها أو لبعض أفرادها الذين هم في حاجة ماسة ، حيث االجتماعي
-2012، وزارة الشئون االجتماعية والعمل) وقيمتها المساعدات من المستفيدين عدد تطوريوضح الشكل التالى و  .للمساعدة

2017)   
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عشر السابع العدد  

   
 (2017-2012لفترة )ل( تطور عدد المستفيدين من المساعدات االجتماعية وقيمتها 6شكل )

 
 ةصروفمن نظام المساعدات االجتماعية وإجمالي المبالغ المفي أعداد المستفيدين  المتزايد االرتفاع، السابق الشكليتضح من 

قيمة المساعدات االجتماعية ارتفاع  ا، واكبه2017-2012خالل الفترة  %79.1بنسبة زيادة  تارتفعللمستفيدين، حيث 
لنمو احتياجات الفئات  في دولة الكويت مما يعكس مدى استجابة نظام المساعدات االجتماعية، %95.5بنسبة زيادة 

وقد يرجع ذلك لعدة عوامل لعل أهمها، استمرار الطبيعة  المستفيدة منه، ويعكس درجة عالية من المسئولية االجتماعية للنظام.
الذي يمثل السوق األكبر  حكومياالستهالكية للفرد في ظل ارتفاع معدالت التضخم، وضيق فرص العمل في القطاع ال

 .الكويتيون للعمل الذي يفضله 

 :أسعار الوقود والطاقةودعم  البطاقات التموينية( 2)
 تموينية بطاقة على الحصول التعاون الخليجي مجلس دول من الكويت دولة في والمقيمون  الكويتية العائالت كافة تستطيع

 1.8، تغطى 2015عام ألف  210بلغ عدد البطاقات التموينية حوالي  وقد. مدعومة بأسعار األساسية الغذائية السلع لشراء
 والطاقة، الوقود أسعار دعم على كبير بشكل حيث تنفق دولة الكويت، من المقدم للدعم أخرى  أنواع هناكو . مليون مستفيد

تشغيل المحطات لتوليد الكهرباء حتل دعم وقود اقد و  ،البترولية والمنتجات الغاز منتجات أسعار فروق  من تتحمله نتيجة ما
بينما يحتل دعم المنتجات المكررة كالبنزين والغاز المسال المرتبة الثانية، علمًا بأن هذين البندين من الدعم  ،المرتبة األولى

 تطور تكاليف خفض المعيشة ودعم أسعار الوقود والطاقة ويوضح الشكل التالي .يستفيد منهما المواطنون والمقيمون 
 (www.mof.gov.kw, 2019) .2015/2016-2011/2012زانيات بمي

 
 www.mof.gov.kw.2016/2017-2013/2014موازنة المواطن من عام ، المصدر: وزارة المالية         

 والطاقة الوقود ودعم أسعار تكاليف خفض المعيشةتطور ( 7شكل )
 بالمليون د.ك (2015/2016-2011/2012بميزانيات ) 
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 بق:السا الشكليتضح من    
 ويعنى ذلك تزايد دعم 2015/2016-2011/2012خالل الفترة  %6.8بنسبة  خفض المعيشة تزايد قيمة تكاليف ،

ويالحظ من نظام الدعم الحالي للسلع الغذائية أنه يقوم  الدولة لتخفيض تكاليف المعيشة من خالل البطاقات التموينية.
ستهالك وأهلية المستهلك بعين االعتبار، العلى دعم السلع وليس دعم المستهلك، حيث يدعم السعر دون أخذ حجم ا

 حيثالكويتية، )كما أن هناك تسرب واضح لدعم السلع الغذائية حيث يمكن إدراج فئة العمالة المنزلية كأفراد من األسرة 
من مجموع المسجلين(. وبالتالي يشجع دعم السلع الغذائية على نشاط السوق الموازية  %20حوالي  ةتشكل هذه الفئ

 مالية على الميزانية.العباء تزايد األإلفراط في االستهالك والسلوك اإلسرافي وبالتالي لمما يؤدى 
  2011/2012 خالل الفترةبين الزيادة والنقصان، حيث انخفضت  أسعار الوقود والطاقة دعمتذبذب تكاليف - 

نفط في تلك لنتيجة ارتفاع أسعار ا %105.9بنسبة  2014/2015، ثم ارتفعت عام %39.2بنسبة  2013/2014
، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية 2015/2016عام  %72.1الفترة، إال أنها انخفضت مرة أخرى بنسبة 

 .الفترة خالل تلك

 بدولة الكويت التي تواجه الحماية االجتماعية التحديات .ه
الكويت على النحو دولة الحماية االجتماعية في  منظومةالفجوات التي تواجه  تحليلرصد و مكن ، في ضوء التحليل السابق

 التالى.
 الكويتدولة في االجتماعية  الحماية الفجوات التي تواجه منظومة تحليل (2جدول )        

 الوصف الفجوات م
عدم وجود جهة مرجعية مسئولة  1

 االجتماعية الحماية عن منظومة
 عدم وجود جهة مرجعية تجمع كافة الجهات المعنية تحت إطار واحد، منعًا للتداخل

 االجتماعية الحماية منظومة برامج وخدمات بعض تقديم في واالزدواجية
عدم وجود استراتيجية للحماية  2

 االجتماعية
 منظومةشبه توجد برامج متفرقة موزعة بين جهات حكومية مختلفة، تشكل فيما بينها 

االجتماعية يقدم من خاللها التحويالت النقدية والعينية، بدون معايير مدروسة  حمايةلل
 لهذه التحويالت أو تحديد واضح للفئات المستحقة للدعم.

 بين والتكامل التنسيق ضعف 3
 منظومة ومشروعات مجبرا مختلف
 االجتماعية الحماية

 عدم ربط مختلف الجهات الحكومية المعنية بتحديد األحقية لتقديم خدمات منظومة
 االجتماعية، بما يمنع االزدواجية في الجهود نحو تقديم المساعدات. الحماية

تصميم برامج الشبكة بمعزل عن  4
البرامج والمشروعات األخرى لشبكة 

 االجتماعياألمان 

تفتقد الشبكة الحالية رغم سخائها وشموليتها إلى الترابط بين مكوناتها وبرامجها، حيث 
 دراسة مع األخرى  البرامج عن االجتماعية بمعزل الحماية منظومة برامج يتم تصميم

 المستفيدين. وعدد كلفةتال حيث من برنامج كل حجم عن محدودة
االجتماعية  الحماية منظومة اعتماد 5

  التمكين من أكثر الدعم فلسفة على
االجتماعية على تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على  الحماية قدرة منظومة معد

 استدامتها. و حقيقيـة  إنتاجيةفرص اكتساب الدخل في مجاالت 
 االجتماعية الحماية برامج تمثل 6

 من المستفيدين لدى سلبية حوافز
 النظام من الخروج عدم أجل

 العاملة القوى  إلى والدخول

 يستطعن كونهن العمل سن في للنساء المتعلمات بالنسبةويظهر ذلك بشكل واضح 
 بما تمامًا، الحاجة للعمل تلغي التي السخية النقدية التحويالت من العديد على الحصول

 .المطلقات أو األرامل أو ذلك العازبات في
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 الوصف الفجوات م
الحماية  برامج من المنافع تسرب 7

 مستحقيها غير إلىاالجتماعية 
لالستهداف، فكثيرًا من نجد فئات غير مستحقة بهذا البرنامج  ةرؤية واضح عدم وجود

 أو ذاك، باإلضافة إلى تشتت الجهات والمؤسسات المسؤولة عن نظام التحويالت النقدية
 في صورة جزئيات منفردة ال يجمعها تصور واضح.

للنفقات عدم وجود مرصد  8
 االجتماعية في دولة الكويت

شمولة بنظام الحماية االجتماعية وتحديد القيمة مرصد كافة النفقات االجتماعية العدم 
 ونصيب كل فرد من الحماية االجتماعية. لهااإلجمالية 

 المصدر: من إعداد الباحث    

 
 ًا: اإلجراءات المنهجية للدراسة:سابع    

تعد هذه الدراسة من الدراسات التقويمية التي تستهدف استخدام البيانات والمعلومات والشواهد الموضوعية  نوع الدراسة: .1
لتحديد درجة تحقيق السياسات أو االستراتيجيات أو الخطط ألهدافها، ولذلك فالدراسة الحالية تستهدف تحليل سياسات 

 ( مع التركيز على شبكة األمان االجتماعي.2019-1960)دولة الكويت خالل الفترة في الحماية االجتماعية 
 ياسات الحماية االجتماعية بدولة الكويتمنهج دراسة الحالة، والحالة هنا هى ساعتمدت الدراسة على  المنهج المستخدم: .2

كيز على مع التر ياسات الحماية االجتماعية ، وذلك لوصف وتحليل مادة التحليل المتعلقة س(2019-1960خالل الفترة )
وقرارات وزارية وذلك خالل مراحل التحليل  ةأميري اسيم. بما تتضمنه من دستور وقوانين ومر شبكة األمان االجتماعي

( مرسوم أميري، 4( قانون، وعدد )28( دستور، وعدد )1( تشريع وتوزيعهم كالتالي: عدد )101وبلغ عددهم ) ،المختلفة
 ( قرار وزاري.68وعدد )

خالل  دولة الكويتفي االجتماعية  ياسات الحمايةسدليل تحليل مضمون  تمثلت أدوات جمع البيانات في :أدوات الدراسة .3
 ويتضمن دليل تحليل المضمون النقاط التالية:، (2019-1960) الفترة

 مكونات دليل تحليل المضمون: -أ
  :شبكة مع التركيز على  دولة الكويتفي ياسات الحماية االجتماعية سأي تحليل تحديد المشكلة أو الموضوع

 األمان االجتماعي.
  :وهو المادة الخاصة بالدراسة التي تخضع للتحليل، ويتحدد مجتمع البحث لهذه الدراسة في تحديد مجتمع البحث

 .(2019-1960) خالل الفترة ياسات الحماية االجتماعية بدولة الكويتس
  :عملية التحليل وتم تحديدها في  العدد، وهي أصغر وحدة فيوهي وحدة اإلحصاء أو اختيار وتحديد وحدة التحليل

 دليل تحليل المضمون.
  :والتي تم تقسيمها إلى ثالثة مراحل هي:م(، 2019-1960وهي الفترة من )اختيار الفترة الزمنية 

 (.م1984-1960وهي الفترة من ) المرحلة األولى: -
 (.م2000-1985وهي الفترة من ) المرحلة الثانية: -
 (.م2019-2001وهي الفترة من ) المرحلة الثالثة: -

  :وتتضمن الفئات التالية:وهي الفئات التي تساعد في تصنيف الوحدات وتنظيمها، فئات التحليل 
 .(مراحل اإلصدار، مستوى اإلصدار، نوع التشريع) فئة الشكل، وتشمل: -
 فئة المضمون، وتشمل: -

  االجتماعية في دولة الكويتالقضايا التي ترتكز عليها سياسات الحماية.  
 األهداف والقيم المتصلة بسياسات الحماية االجتماعية في دولة الكويت. 
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 لسياسات الحماية االجتماعية في الكويت التطبيقية الجوانب.: 
 التفاعالت المتوقعة بين سياسات الحماية االجتماعية والقوى المؤثرة على وضعها وتنفيذها. 

  :الفئات المستخدمة في التحليل بطريقة البناء الكمي، وهو نظام الترميز حيث يأخذ ظهور تم بناء بناء الفئات
 كل وحدة أو فئة تكرار واحد مستخدمًا في ذلك القياس الفئوي، مما يساعد على إجراء العمليات الحسابية.

المحتوى، الختبار صـــدق دليل تحليل المضـــمون ككل تم حســـاب معامالت الصـــدق الظاهري، وصـــدق الصــدق:  -ب
 والصدق اإلحصائي:

 :( من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة االجتماعية 4تم عرض األداة على عدد ) الصدق الظاهري لألداة
(، وبناء على ذلك تم صياغة االستمارة في %75جامعة حلوان، وقد تم االعتماد على نسبة اتفاق ال تقل عن )

 صورتها النهائية.
 :لدليل ( يمكن تحديد قيمة معامالت الصدق اإلحصائي3) رقم باإلشارة إلى نتائج جدول الصدق اإلحصائي 

 وذلك كما يلي:، ككل، وُيعرف معامل الصدق اإلحصائي بأنه الجذر التربيعى لمعامل الثباتتحليل المضمون 
 

 معامالت الصدق اإلحصائي لدليل تحليل المضمون يوضح ( 3)رقم جدول 
 (5)ن=                                                                                                          

معامل الثبات     األبعاد م
 المعتمد عليه

معامل           
 الصدق اإلحصائي

 0.894 معامل ثبات هولستي دليل تحليل المضمون ككل 1

 وتفي بأغراض الدراسة. مرتفعة ومقبولةليل تحليل المضمون لدقيم معامل الصدق اإلحصائي  يوضح الجدول السابق أن:
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 العدد الثانى عشر

 .Holstiy (Oleholstiyاعتمد الباحث في حســـاب ثبات دليل تحليل المضـــمون على معامل ثبات هولســـتي  الثبات: -ج

ياســــــات الحماية تشــــــريعات لســــــ( 5حيث قام الباحث بتحليل مضــــــمون عدد ) ،( 1999، السرررروج  ، نقاًل عن:1973
( قرارات وزارية بحيث يمثلون المراحل الزمنية 5يشــــــــــــــمل: عدد ) (2019-1960) دولة الكويت الفترةفي االجتماعية 

خر، حيث قام بتحليل مضــــمون نفس عينة الثبات دون آ، وقد اســــتعان الباحث بزميل المختلفة المســــتخدمة في الدراســــة
 ثم قام بتطبيق معادلة هولستي لحساب الثبات:علمه بالنتائج التي توصل إليها الباحث، 

 لثبات =عامل ام
 ت 2

 2+ ن 1ن
 

( عدد حاالت البـاحث 2ن)األول. ( عدد حاالت البـاحث 1)ن )ت( عدد الحـاالت التي اتفق عليهـا البـاحثـان. حيـث
 الثاني.

 
 نتائج ثبات دليل تحليل المضمون باستخدام معامل ثبات هولستي يوضح  (4)رقم جدول 

 ( 5)ن=                                                          
 معامل ثبات )هولستي( األبعاد م

 0.80 ثبات دليل تحليل المضمون ككل 1

ويمكن االعتماد على نتائجه، وبذلك أصبح دليل تحليل المضمون في  مقبولمعامل الثبات  يوضح الجدول السابق أن:
 صورته النهائية.

 الدراسة في تحليل البيانات على األساليب التالية: تاعتمد التحليل اإلحصائي: أساليب .4
 بما يتناسب وطبيعة موضوع الدراسة. أسلوب التحليل الكيفي: -أ

( الحزم SPSS.V. 24.0تم معالجة البيانات من خالل الحاسب اآللي باستخدام برنامج )أسلوب التحليل الكمي:  -ب
ومعامل ثبات التكرارات والنسـب المئوية،  وقد طبقت األسـاليب اإلحصـائية التالية:اإلحصـائية للعلوم االجتماعية، 

  .الفارقة 2كااإلحصائي، و الصدق هولستي، و 
 ًا: نتائج الدراسة الميدانية:امنث

 :تحليل المضمون  : وصفالمحور األول
 نوع التشريع:  (1)

 طبقًا لنوع التشريع  الكويت ياسات الحماية االجتماعية بدولةستوزيع تشريعات  (5جدول )
 (101)ن=

 % ك نوع التشريع م

 1 1 دستور 1
 27.7 28 قانــون  2
 4 4 مرسوم أميري  3
 67.3 68 قرار وزاري  4



   الفيوم جامعة - االجتماعية والبحوث للدراسات االجتماعية الخدمة كلية مجلة
 
 
 

656 
 

عشر السابعالعدد   

 100 101  المجموع 

 
طبقًا لنوع التشريع تمثلت  ياسات الحماية االجتماعية بدولة الكويتسأكبر نسبة من تشريعات  يوضح الجدول السابق أن:

بنسبة  الدستوروأخيراً  (،%4بنسبة )مرسوم أميري (، يليها %27.7بنسبة )القوانين ثم  (،%67.3بنسبة )القرارات الوزارية في: 
(1%.) 

 مستوى اإلصدار:  (2)
 طبقًا لمستوى إصدارها    ياسات الحماية االجتماعية بدولة الكويتستوزيع  (6)رقم جدول 

 (101)ن=

 التشريع      م
 اإلصدار

 المجموع قرار وزاري  مرسوم أميري  قانون  دستور
 % ك % ك % ك % ك % ك

 5 5 - - 100 4 - - 100 1 أمير البالد 1
 27.7 28 - - - - 100 28 - - مجلس األمة 2
 22.8 23 33.8 23 - - - - - - رئيس الوزراء 3
 44.6 45 66.2 45 - - - - - - وزير مختص 4

 100 101 100 68 100 4 100 28 100 1 المجموع

 
التي يصدرها الوزير المختص  ياسات الحماية االجتماعية بدولة الكويتسمن نسبة جاءت أكبر  يوضح الجدول السابق أن:

(، ثم التشريعات التي يصدرها رئيس %27.7(، يلي ذلك التشريعات التي يصدرها مجلس األمة بنسبة )%44.6بنسبة )
 (.%5التي يصدرها أمير البالد بنسبة ) مراسيم االميرية(، وأخيرًا ال%22.8الوزراء بنسبة )

 
 مراحل اإلصدار:  (3)

 طبقًا للمراحل الزمنية الحماية االجتماعية بدولة الكويتياسات ستوزيع  (7)رقم جدول 
 (101)ن=   

 مراحل السياسة      م
 
 
 

 نوع التشريع

 األولى
(1960-1984) 

 (16)ن=

 الثانية
(1985-2000) 

 (25)ن=

 الثالثة
(2001-2019) 

 (60)ن=
 المجموع

 (101)ن=

 ك
% 

 ك
% 

 ك
% 

 ك
% 

 1 1 - - - - 6.3 1 دستور 1
 27.7 28 26.7 16 32 8 25 4 قانــون  2
 4 4 3.3 2 - - 12.5 2 مرسوم أميري  3
 67.3 68 70 42 68 17 56.3 9 قرار وزاري  4

 100 101 100 60 100 25 100 16 المجموع
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قرار دولة الكويت تمثلت في: في في المرحلة األولى أكبر نسبة من سياسات الحماية االجتماعية  يوضح الجدول السابق أن:
بينما  (.%6.3بنسبة )دستور (، وأخيرًا %12.5بنسبة )يليه مرسوم أميري (، %25بنسبة )قانون  ثم (،%56.3بنسبة )وزاري 

قانون  ثم (،%68)بنسبة  قرار وزاري أكبر نسبة من سياسات الحماية االجتماعية بدولة الكويت تمثلت في:  الثانيةفي المرحلة 
 قرار وزاري أكبر نسبة من سياسات الحماية االجتماعية بدولة الكويت تمثلت في:  الثالثةوأخيرًا في المرحلة  (.%32بنسبة )
وهو الذي يصدر في حاالت الضرورة في  (%3.3بنسبة )مرسوم أميري (، وأخيرًا %26.7بنسبة )قانون  ثم (،%70بنسبة )

 .(مجلس األمةالمجلس التشريعي )حالة عدم انعقاد 
 :تحليل سياسات الحماية االجتماعية بدولة الكويتالمحور الثاني: 

 القضايا التي ترتكز عليها سياسات الحماية االجتماعية في دولة الكويت: (1)
كما يوضحها تحليل سياسات الحماية االجتماعية في دولة الكويت القضايا التي ترتكز عليها يوضح  (8جدول رقم )

 المضمون 

 م
 المراحل

 
 العبارات

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

 65.3           66 65 39 60 15 75 12 الوقاية من الفقر 1
 36.6 37 31.7 19 36 9 56.3 9 رعاية األطفال  2
 38.6 39 41.7 25 36 9 31.3 5 رعاية وتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة 3
 38.6 39 31.7 19 48 12 50 8 رعاية ودعم الطلبة  4
 55.4 56 60 36 52 13 43.8 7 رعاية وتمكين المرأة الكويتية 5
 88.1 89 88.3 53 80 20 100 16 دعم األسرة الكويتية 6
 34.7 35 41.7 25 20 5 31.3 5 رعاية المسنين 7
 46.5 47 33.3 20 76 19 50 8 تحسين الصحة العامة 8
 37.6 38 31.7 19 56 14 31.3 5 الرعاية السكنية 9

 45.5 46 41.7 25 56 14 43.8 7 تأهيل وتدريب الشباب 10
 90.1 91 88.3 53 92 23 93.8 15 تحسين نوعية الحياة 11

 52.5 583 50.5 333 55.6 153 55.1 97 المجموع

 
 اككل كما يوضحهسياسات الحماية االجتماعية في دولة الكويت القضايا التي ترتكز عليها  يوضح الجدول السابق أن:

وقد يرجع ذلك نتيجة تبنى دولة الكويت نموذج  (%90.1بنسبة ) تحسين نوعية الحياةتمثلت فيما يلي:  المضمون،تحليل 
دولة الرفاه خالل العقود السابقة وتركيزها على رعاية وتحسين نوعية حياة المواطن الكويتي في مختلف مناحى الحياة 

األسرة وقد يعكس ذلك حرص الحكومة على رعاية (، %88.1بنسبة ) دعم األسرة الكويتية ، ثماالقتصادية واالجتماعية
تبنى الحكومة مدخل وقد يرجع ذلك نتيجة  (%65.3بنسبة ) الوقاية من الفقر يليها، خالل كافة مراحل التحليل الكويتية

 (.%34.7بنسبة ) رعاية المسنين ، وأخيراً عبر مراحل التحليل الوقاية من الفقر في مختلف سياساتها االجتماعية
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 اعية في دولة الكويت:األهداف والقيم المتصلة بسياسات الحماية االجتم (2)
 :أهداف سياسات الحماية االجتماعية في الكويت (أ)

 كما يوضحها تحليل المضمون  ( يوضح أهداف سياسات الحماية االجتماعية في الكويت9جدول رقم )
 

 م
 المراحل

 
 العبارات

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

إشـــــــــباع حاجات المســـــــــتفيدين من برامج  1
 97 98 100 60 88 22 100 16 الحماية االجتماعية

توفير المســـــاعدات لألفراد واألســـــر الذين  2
 80.2 81 85 51 80 20 62.5 10 يمرون بظروف مادية صعبة

تـمـكـيـن األفـراد مـن امـتـالك الـمـهـــــــارات  3
 67.3 68 73.3 44 76 19 31.3 5 المهنية الالزمة لالعتماد على الذات

تحويل الفئات المســـــــــــــتهلكة والقادرة على  4
 24.8 25 31.7 19 16 4 12.5 2 العمل إلى منتجين

 97 98 100 60 92 23 93.8 15 تحقيق العدالة االجتماعية 5
 92.1 93 91.7 55 92 23 93.8 15 المستفيدة تحسين نوعية حياة الفئات 6

تحســـــــــــين جودة الخدمات المقدمة للفئات  7
 79.2 80 86.7 52 76 19 56.3 9 المستفيدة

ـــــــل بين أفراد المجتمع  8 تحقيق التكـــــــاف
 87.1 88 95 57 68 17 87.5 14 الكويتي

 96 97 100 60 92 23 87.5 14 تحقيق االستقرار األسري والمجتمعي  9

تهيئــــة الفئــــات المســــــــــــــتفيــــدة لالنــــدمــــاج  10
 91.1 92 96.7 58 92 23 68.8 11 االجتماعي في المجتمع الكويتي

 81.2 820 86 516 77.2 193 69.4 111 المجموع

 
تمثلت  المضمون،تحليل  اأهداف سياسات الحماية االجتماعية في الكويت ككل كما يوضحه يوضح الجدول السابق أن:

تحقيق (، ثم %97بنسبة ) العدالة االجتماعيةتحقيق و  االجتماعية،إشباع حاجات المستفيدين من برامج الحماية فيما يلي: 
تهيئة الفئات ثم  (%92.1بنسبة ) المستفيدة تحسين نوعية حياة الفئات(، يليها %96بنسبة )االستقرار األسري والمجتمعي 

وقد يعكس ذلك االهتمام المتزايد للحكومة الكويتية ، (%91.1بنسبة ) المستفيدة لالندماج االجتماعي في المجتمع الكويتي
تحويل الفئات المستهلكة والقادرة على العمل إلى وأخيرًا بتنفيذ أهداف سياسات الحماية االجتماعية في كافة مراحل التحليل. 

ستهلكة والقادرة وهو ما قد يعكس ضعف التشريعات في كافة مراحل التحليل على تشجيع الفئات الم (%24.8بنسبة ) منتجين
لهم إلى منتجين وهو ما يمثل نقطة ضعف شبكة األمان االجتماعي في يتحو قدرتها على على العمل لالعتماد على الذات و 

 .دولة الكويت
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 :القيم التي تتضمنها سياسات الحماية االجتماعية في الكويت (ب)
 المضمون  كما يوضحها تحليل( يوضح القيم التي تتضمنها سياسات الحماية االجتماعية في الكويت 10جدول رقم )

 م
 المراحل

 
 العبارات

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

 97 98 100 60 92 23 93.8 15 العدالة 1
 90.1 91 93.3 56 84 21 87.5 14 التكافل 2
 57.4 58 63.3 38 60 15 31.3 5 التعاون  3
 32.7 33 40 24 32 8 6.3 1 االستقاللية )االعتماد على الذات( 4
 44.6 45 45 27 48 12 37.5 6 المسؤولية االجتماعية 5
 97 98 100 60 92 23 93.8 15 التقدير االجتماعي 6
 99 100 100 60 96 24 100 16 المواطنة 7
 62.4 63 70 42 56 14 43.8 7 الشفافية 8

 72.5 586 76.5 367 70 140 61.8 79 المجموع
 

تحليل  االقيم التي تتضمنها سياسات الحماية االجتماعية في الكويت ككل كما يوضحه يوضح الجدول السابق أن:
بنسبة  التكافل (، يليها%97بنسبة ) التقدير االجتماعي(، ثم العدالة، و %99بنسبة )المواطنة  تمثلت فيما يلي: المضمون،

 نظام الحماية االجتماعية كفاءةوقد يعكس ذلك ضعف  (%32.7بنسبة ) االستقاللية )االعتماد على الذات( (، وأخيراً 90.1%)
 .تشجيع المستفيدين من الخروج من النظام والدخول إلى سوق العمل واالعتماد على الذات على في دولة الكويت

 
 :دولة الكويتإجراءات سياسات الحماية االجتماعية في  (ج)

 كما يوضحها تحليل المضمون  ( إجراءات سياسات الحماية االجتماعية في دولة الكويت11جدول )

 م
 المراحل

 
 العبارات

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

إنشـــــاء قاعدة بيانات شـــــاملة للمســـــتفيدين  1
 29.7 30 56.7 16 28 7 43.8 7 للوصول الفئات المحتاجة

تطوير لوائح لتنظيم العمــــــل بخــــــدمـــــات  2
 49.5 50 56.7 34 56 14 12.5 2 وبرامج الحماية االجتماعية

تحديد ســــــــــــــقف زمني للتحويالت النقدية  3
 21.8 22 23.3 14 32 8 - - لبرامج الحماية االجتماعية
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 م
 المراحل

 
 العبارات

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

تبســــيط إجراءات الحصــــول على خدمات  4
 71.3 72 86.7 52 64 16 25 4 وبرامج الحماية االجتماعية

منع االزدواجية في تقديم خدمات وبرامج  5
 49.5 50 61.7 37 40 10 18.8 3 الحماية االجتماعية

توافر خــدمــات الكترونيــة لتقــديم خــدمــات  6
 41.6 42 58.3 35 16 4 18.8 3 وبرامج الحماية االجتماعية

التنســــــــــــــيق بين الجهـــات المعنيـــة بتقـــديم  7
 87.1 88 96.7 58 84 21 56.3 9 برامج الحماية االجتماعية

مواجهــــــة المعوقــــــات المرتبطــــــة بتقــــــديم  8
 63.4 64 78.3 47 52 13 25 4 خدمات وبرامج الحماية االجتماعية

تنفيـذ برامج تـدريبيـة لرفع كفـاءة العـاملين  9
 53.5 54 66.7 40 40 10 25 4 بمنظمات الحماية االجتماعية

تفعيل القوانين واللوائح الخاصـــــــــــة ببرامج  10
 96 97 100 60 84 21 100 16 الحماية االجتماعية

11 
للفئـات المســــــــــــــتفيدة  اإلرشــــــــــــــادات تقـديم

 بســـوق  المتعلقة بطرق تأهيلهم والتحاقهم
 العمل

8 50 13 52 52 86.7 73 72.3 

توفير أمــاكن منــاســــــــــــــبــة لتقــديم خــدمــات  12
 97 98 100 60 88 22 100 16 وبرامج الحماية االجتماعية

 61.1 740 72.7 505 53 159 39.6 76 المجموع

 
 المضمون،تحليل  اإجراءات سياسات الحماية االجتماعية في دولة الكويت ككل كما يوضحه يوضح الجدول السابق أن:

واللوائح تفعيل القوانين (، ثم %97بنسبة ) توفير أماكن مناسبة لتقديم خدمات وبرامج الحماية االجتماعيةتمثلت فيما يلي: 
بنسبة  التنسيق بين الجهات المعنية بتقديم برامج الحماية االجتماعية(، يليها %96بنسبة ) الخاصة ببرامج الحماية االجتماعية

يعد من أهم  وهو ما (%21.8بنسبة ) تحديد سقف زمني للتحويالت النقدية لبرامج الحماية االجتماعية(، وأخيرًا 87.1%)
برامج شبكة وضع حدود زمنية للحصول على  دولة الكويت مما يتطلب ظام الحماية االجتماعية فين التحديات التي تواجه 

 والدخول إلى سوق العمل. وعدم االعتماد على الدولة تشجيع المستفيدين من الخروج من النظام من أجل االجتماعي األمان
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 :الفئات المستهدفة من سياسات الحماية االجتماعية في الكويت (د)
 ( يوضح الفئات المستهدفة من سياسات الحماية االجتماعية في الكويت 12رقم )جدول 

 كما يوضحها تحليل المضمون 

 م
 المراحل

 
 العبارات

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

 55.4 56 57.3 35 56 14 43.8 7 األطفال 1
 38.6 39 30 18 52 13 50 8 األيتام 2
 30.7 31 26.7 16 32 8 43.8 7 األرامل 3
 31.7 32 41.7 25 8 2 31.3 5 المطلقات 4
 57.4 58 60 36 52 13 56.3 9 الشباب 5
 43.6 44 51.7 31 36 9 25 4 عاقةاألشخاص ذوي اإل 6
 31.7 32 43.3 26 8 2 25 4 المسنين 7
 87.1 88 83.3 50 88 22 100 16 األسرة  8
 34.7 35 36.7 22 36 9 25 4 الطلبة 9

 14.9 15 15 9 20 5 6.3 1 العاملين  10
 72.3 73 85 51 56 14 50 8 المرأة  11

 45.3 503 48.2 319 40.4 111 41.5 73 المجموع

 
تحليل  االفئات المستهدفة من سياسات الحماية االجتماعية في الكويت ككل كما يوضحه يوضح الجدول السابق أن:

دولة الكويت بإصدار التشريعات ل المتزايد هتماماالوهو ما قد يعكس  (%87.1بنسبة ) األسرةتمثلت فيما يلي:  المضمون،
بنسبة  المرأة  ، ثمىالالزمة لرعاية األسرة ودعمها في كافة مراحل التحليل وإن كانت نالت االهتمام األكبر فى المرحلة األول

وقد يرجع ذلك لتعدد المزايا العينية والمادية  (%14.9بنسبة ) العاملين (، وأخيراً %57.4بنسبة ) الشباب(، يليها 72.3%)
 .ة في القطاع الحكوميالتي يحصل عليها العاملين خاص
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عشر السابعالعدد   

 :عائد تنفيذ سياسات الحماية االجتماعية في الكويت (ه)
 ( يوضح عائد تنفيذ سياسات الحماية االجتماعية في الكويت13جدول رقم )

 كما يوضحها تحليل المضمون  

 م
 المراحل

 
 العبارات

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

وبرامج الحمــــايــــة  خــــدمــــات تحســــــــــــــنــــت 1
 86.1 87 90 54 80 20 81.3 13  االجتماعية

توســــــــــــــعــــت خــــدمــــات وبرامج الحمــــايــــة  2
 71.3 72 71.7 43 56 14 93.8 15 االجتماعية المقدمة للفئات المستفيدة 

انتظـــام تقـــديم خـــدمـــات وبرامج الحمـــايـــة  3
 93.1 94 95 57 84 21 100 16 االجتماعية

لرعــــايــــة الفئــــات  المــــاديــــة الموارد نمــــت 4
 89.1 90 95 57 72 18 93.8 15 ببرامج الحماية االجتماعية المستهدفة

ســـاهمت الحماية االجتماعية في تخفيف  5
 97 98 100 60 92 23 93.8 15 أعباء الحياة عن الفئات المستفيدة

تزايد أعداد المستفيدين من برامج الحماية  6
 99 100 100 60 96 24 100 16 االجتماعية

توافر إطار تشــــــــــــــريعي متكامل لخدمات  7
 83.2 84 91.7 55 84 21 50 8 وبرامج لحماية االجتماعية 

ـــــاقص أعـــــداد  8 المســــــــــــــــــاعـــــدات  متلقيتن
 21.8 22 23.3 14 16 4 25 4 االجتماعية القادرين على العمل

وصــــــــــــــول المنــــافع من برامج الحمــــايــــة  9
 99 100 100 60 96 24 100 16 االجتماعية إلى مستحقيها

تنوع وتعدد مصادر تمويل برامج الحماية  10
 29.7 30 35 21 20 5 25 4 االجتماعية )حكومي، أهلي(

دعم حقوق الفئات المسـتفيدة من خدمات  11
 100 101 100 60 100 25 100 16 وبرامج الحماية االجتماعية

تناســــــــــــــب برامج الحماية االجتماعية مع  12
 100 101 100 60 100 25 100 16 الظروف االقتصادية السائدة

 80.8 979 83.5 601 74.7 224 80.2 154 المجموع
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عشر السابعالعدد   

تحليل المضمون، تمثلت  اعائد تنفيذ سياسات الحماية االجتماعية في الكويت ككل كما يوضحه يوضح الجدول السابق أن:
تناسب برامج الحماية االجتماعية مع و  ،دعم حقوق الفئات المستفيدة من خدمات وبرامج الحماية االجتماعيةفيما يلي: 

وصول المنافع من و  ،تزايد أعداد المستفيدين من برامج الحماية االجتماعية (، ثم%100بنسبة ) الظروف االقتصادية السائدة
ساهمت الحماية االجتماعية في تخفيف أعباء الحياة عن  (، يليها%99بنسبة ) برامج الحماية االجتماعية إلى مستحقيها

 ،(%21.8بنسبة ) المساعدات االجتماعية القادرين على العمل متلقيتناقص أعداد  (، وأخيراً %97بنسبة ) الفئات المستفيدة
هم تشجيعتغيير ثقافة المستفيدين من االعتماد الكامل على الدولة و نظام الحماية االجتماعية على  قد يعكس ذلك عدم كفاءةو 

نالحظ تزايد أعداد متلقى المساعدات االجتماعية ، بل الخروج من النظام والدخول إلى سوق العمل واالعتماد على الذات على
 .على الرغم من وجود نسبة كبيرة منهم قادرة على العمل

  سياسات الحماية االجتماعية في واإلجراءات والفئات المستهدفة وعائد تأثير ترتيب عناصر األهداف والقيم
 دولة الكويت ككل:

الحماية سياسات واإلجراءات والفئات المستهدفة وعائد تأثير ( يوضح ترتيب عناصر األهداف والقيم 14جدول رقم )
 االجتماعية في دولة الكويت ككل كما يوضحها تحليل المضمون 

 م
 المراحل

 
 العناصر

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

أهداف ســياســات الحماية االجتماعية في  1
 81.2 820 86 516 77.2 193 69.4 111 الكويت

القيم التي تتضــــــمنها ســــــياســــــات الحماية  2
 72.5 586 76.5 367 70 140 61.8 79 االجتماعية في الكويت

إجراءات ســــــياســــــات الحماية االجتماعية  3
 61.1 740 72.7 505 53 159 39.6 76 في دولة الكويت

الفئات المســـتهدفة من ســـياســـات الحماية  4
 45.3 503 48.2 319 40.4 111 41.5 73 االجتماعية في الكويت

عائد تنفيذ ســـياســـات الحماية االجتماعية  5
 80.8 979 83.5 601 74.7 224 80.2 154 في الكويت

 68.2 3628 73.4 2308 63.1 827 58.5 493 ككل المتصلة عناصر األهداف والقيم 
 

الحماية االجتماعية سياسات واإلجراءات والفئات المستهدفة وعائد تأثير عناصر األهداف والقيم  يوضح الجدول السابق أن:
 أهداف سياسات الحماية االجتماعية في الكويتتمثلت فيما يلي:  المضمون،تحليل  افي دولة الكويت ككل كما يوضحه

وهو ما قد يعكس اهتمام دولة  (%80.8بنسبة ) عائد تنفيذ سياسات الحماية االجتماعية في الكويت(، ثم %81.2بنسبة )
القيم التي تتضمنها  ، يليهائد تنفيذ سياسات الحماية االجتماعية على المواطن الكويتي في كافة مراحل التحليلواالكويت بع

بنسبة  إجراءات سياسات الحماية االجتماعية في الكويت(، ثم %72.5بنسبة ) سياسات الحماية االجتماعية في الكويت
 (%45.3بنسبة ) الفئات المستهدفة من سياسات الحماية االجتماعية في الكويت (، وأخيراً 61.1%)
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عشر السابعالعدد   

 :الجوانب التطبيقية لسياسات الحماية االجتماعية ونتائج تنفيذها وأثرها في المجتمع (3)
 :تحسين نوعية حياة الفئات المستفيدةالتغيرات في  (أ)

 كما يوضحها تحليل المضمون  التغيرات في تحسين نوعية حياة الفئات المستفيدة (15جدول رقم )

 م
 المراحل

 
 العبارات

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

الفئات المســـــــــــــتهدفة بالحماية  أوضـــــــــــــاع 1
 95 96 100 60 88 22 87.5 14 مستمر تحسن االجتماعية في

 71.3 72 86.7 52 60 15 31.3 5 توفر دخل ثابت للفئات المستفيدة 2

تحســـــــــن المســـــــــتوى االقتصـــــــــادي للفئات  3
 83.2 84 98.3 59 64 16 56.3 9 المستفيدة

تحســـــــــــــن المســـــــــــــتوى الصـــــــــــــحي للفئات  4
 57.4 58 75 45 32 8 31.3 5 المستفيدة

تحول بعض المســـــــــــتفيدين القادرين على  5
 11.9 12 13.3 8 16 4 - - العمل من تلقى المساعدات إلى منتجين

ـــــامي 6 ـــــدمـــــاج االجتمـــــاعي تن للفئـــــات  االن
 75.2 76 91.7 55 56 14 43.8 7 المجتمع الكويتي المستهدفة في

          خـــــفـــــض رســــــــــــــــــوم بـــــعـــــض خـــــــدمـــــــات 7
 53.5 54 66.7 40 44 11 18.8 3 المستفيدة      الرعاية االجتماعية للفئات

إعفاء بعض الفئات المســـتفيدة من رســـوم  8
 55.4 56 65 39 44 11 37.5 6 الخدمات الحكومية

األولويــة لتوفير خــدمــات الحمـايـة  إعطــاء 9
 79.2 80 93.3 56 76 19 31.3 5 االجتماعية للفئات المستفيدة

 64.7 588 76.7 414 53.3 120 37.5 54 المجموع
 

تمثلت  المضمون،تحليل  االتغيرات في تحسين نوعية حياة الفئات المستفيدة ككل كما يوضحه يوضح الجدول السابق أن:
تحسن المستوى االقتصادي (، ثم %95بنسبة )مستمر  تحسن الفئات المستهدفة بالحماية االجتماعية في أوضاع فيما يلي:

بنسبة  األولوية لتوفير خدمات الحماية االجتماعية للفئات المستفيدة (، يليها إعطاء%83.2بنسبة ) للفئات المستفيدة
 (.%11.9بنسبة ) تحول بعض المستفيدين القادرين على العمل من تلقى المساعدات إلى منتجين (، وأخيراً 79.2%)
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عشر السابعالعدد   

 :المستفيدةالتغير في األدوار والمجتمع نحو الفئات  (ب)
 كما يوضحها تحليل المضمون ( التغير في األدوار والمجتمع نحو الفئات المستفيدة 16جدول رقم )

 م
 المراحل

 
 العبارات

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

تـــدعيم العـــدالـــة االجتمـــاعيـــة بين جميع  1
 89.1 90 86.7 52 88 22 100 16 فئات المجتمع 

اهتمام اإلعالم بالفئات المســــــــــــــتفيدة من  2
 52.5 53 71.7 43 28 7 18.8 3 الحماية االجتماعية  

           ازديــــــاد أعــــــداد الجهــــــات المشـــــــــــــــــــاركـــــة 3
 55.4 56 71.7 43 40 10 18.8 3 االجتماعية     في تقديم برامج الحماية 

4 
عقـــد المؤتمرات والنـــدوات وورش العمـــل 
لتطوير خـــــــدمـــــــات وبرامج الحمـــــــايـــــــة 

 االجتماعية
3 18.8 3 12 32 53.3 38 37.6 

5 
ـــــــديـم خـــــــدمـــــــات        ومـالئـمـــــــة مـتــعـــــــددة تـق

ـــــــدة من الحمـــــــايـــــــة  ـــــــات المســــــــــــــتفي للفئ
  االجتماعية 

12 75 18 72 59 98.3 89 88.1 

إعطــاء األولويــة لتوفير خــدمــات الحمـايـة  6
 91.1 92 100 60 76 19 81.3 13 االجتماعية للفئات المستفيدة

شــــــــــــــاركت منظمات المجتمع المدني في  7
 26.7 27 28.3 17 28 7 18.8 3 تقديم خدمات وبرامج الحماية االجتماعية

تحســـــــنت مكانة الفئات المســـــــتفيدة داخل  8
 74.3 75 88.3 53 44 11 68.8 11 المجتمع 

 64.4 520 74.8 359 48.5 97 50 64 المجموع
 

تمثلت  المضمون،تحليل  االتغير في األدوار والمجتمع نحو الفئات المستفيدة ككل كما يوضحه يوضح الجدول السابق أن:
تدعيم العدالة االجتماعية (، ثم %91.1بنسبة )إعطاء األولوية لتوفير خدمات الحماية االجتماعية للفئات المستفيدة  فيما يلي:

للفئات المستفيدة من الحماية االجتماعية  ومالئمة متعددة تقديم خدمات (، يليها%89.1بنسبة )بين جميع فئات المجتمع 
 (%26.7بنسبة ) تمع المدني في تقديم خدمات وبرامج الحماية االجتماعيةشاركت منظمات المج(، وأخيرًا %88.1بنسبة )
 .في هذا المجال منظمات المجتمع المدنيخاصة ضعف التنسيق والتكامل مع شركاء التنمية قد يعكس وهو ما 

 
 
 
 
 
 



   الفيوم جامعة - االجتماعية والبحوث للدراسات االجتماعية الخدمة كلية مجلة
 
 
 

666 
 

عشر السابعالعدد   

 :عائد التغير في الموارد على تحسين الحياة وطبيعة العالقات اإلنسانية في المجتمع (ج)
كما  ( يوضح عائد التغير في الموارد على تحسين الحياة وطبيعة العالقات اإلنسانية في المجتمع17جدول رقم )

 يوضحها تحليل المضمون 

 م
 المراحل

 
 العبارات

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

1 
توفرت برامج الحماية االجتماعية المالئمة 
ـــــدة كلمـــــا توفرت موارد  ـــــات المســــــــــــــتفي للفئ

 إلشباعها 
7 43.8 12 48 48 80 67 66.3 

2 
توفرت المواصــــــــــــفات المالئمة في خدمات 

توفر  وبرامج للفئات المســـــــــتفيدة مقارنة بما
 من موارد إلشباعها

6 37.5 7 28 34 56.7 47 46.5 

3 
صــــيغت الســــياســــات التي تمخضــــت عنها 
الخــدمــات المقــدمــة بشــــــــــــــكــل يراعى تنميــة 

 الموارد
8 50 14 56 46 76.7 68 67.3 

توســـعت الخدمات والبرامج المقدمة لتشـــمل  4
 96 97 98.3 59 88 22 100 16 أعداد أكبر منهم

توســــــعت الخدمات والبرامج المقدمة للفئات  5
 78.2 79 85 51 68 17 68.8 11 المستفيدة لتشمل أنواع جديدة 

تلقــت جهــات الحمــايــة االجتمــاعيــة الموارد  6
 80.2 81 81.7 49 76 19 81.3 13 المالية المناسبة لخدماتها وبرامجها 

 72.4 439 79.7 287 60.7 91 63.6 61 المجموع
 

عائد التغير في الموارد على تحسين الحياة وطبيعة العالقات اإلنسانية في المجتمع ككل كما  يوضح الجدول السابق أن:
(، ثم %96بنسبة ) توسعت الخدمات والبرامج المقدمة لتشمل أعداد أكبر منهمتحليل المضمون، تمثلت فيما يلي:  ايوضحه

توسعت الخدمات والبرامج  (، يليها%80.2بنسبة )تلقت جهات الحماية االجتماعية الموارد المالية المناسبة لخدماتها وبرامجها 
توفرت المواصفات المالئمة في خدمات وبرامج للفئات (، وأخيرًا %78.2بنسبة ) المقدمة للفئات المستفيدة لتشمل أنواع جديدة

، وقد يعكس ذلك ضعف جودة بعض خدمات ونظم وبرامج (%46.5بنسبة ) توفر من موارد إلشباعها مقارنة بما المستفيدة
 .الحماية االجتماعية في دولة الكويت
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  ككل:الجوانب التطبيقية لسياسات الحماية االجتماعية ونتائج تنفيذها وأثرها في المجتمع ترتيب عناصر 
الجوانب التطبيقية لسياسات الحماية االجتماعية ونتائج تنفيذها وأثرها في ( يوضح ترتيب عناصر 18جدول رقم )

 ككل كما يوضحها تحليل المضمون المجتمع 

 م
 المراحل

 
 العناصر

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

التغيرات في تحســــــــــــــين نوعيـــة حيـــاة الفئــات  1
 64.7 588 76.7 414 53.3 120 37.5 54 المستفيدة

التغير في األدوار والمجتمع نحو الفئـــــــات  2
 64.4 520 74.8 359 48.5 97 50 64 المستفيدة

عائد التغير في الموارد على تحســـــــــين الحياة  3
 72.4 439 79.7 287 60.7 91 63.6 61 وطبيعة العالقات اإلنسانية في المجتمع

 67.2 1547 77.1 1060 54.2 308 50.4 179 عناصر الجوانب التطبيقية ككل 
 اككل كما يوضحهالجوانب التطبيقية لسياسات الحماية االجتماعية ونتائج تنفيذها عناصر  يوضح الجدول السابق أن:

بنسبة  عائد التغير في الموارد على تحسين الحياة وطبيعة العالقات اإلنسانية في المجتمعتمثلت فيما يلي:  المضمون،تحليل 
التغير في األدوار والمجتمع نحو (، وأخيرًا %64.7بنسبة ) التغيرات في تحسين نوعية حياة الفئات المستفيدة (، ثم72.4%)

 (.%64.4بنسبة ) الفئات المستفيدة
 
 
 التفاعالت المتوقعة بين سياسات الحماية االجتماعية والقوى المؤثرة على وضعها وتنفيذها: (4)
 :المؤثرة في سياسات الحماية االجتماعية في الكويتالقوى المحيطة  (أ)

 
 ( يوضح القوى المحيطة المؤثرة في سياسات الحماية االجتماعية في الكويت19جدول رقم )

 م
 المراحل

 
 العبارات

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

 93.1 94 95 57 92 23 87.5 14 المنظمات الحكومية 1
 30.7 31 40 24 12 3 25 4 المنظمات غير الحكومية 2
 8.9 9 13.3 8 4 1 - - القطاع الخاص 3
 86.1 87 91.7 55 88 22 62.5 10 القادة الرسميون  4
 7.9 8 13.3 8 - - - - المنظمات الدولية 5
 99 100 100 60 96 24 100 16 المستفيدين 6

 54.3 329 58.9 212 48.7 73 45.8 44 المجموع
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تحليل  االقوى المحيطة المؤثرة في سياسات الحماية االجتماعية في الكويت ككل كما يوضحه يوضح الجدول السابق أن:

 القادة الرسميون  (، يليها%93.1بنسبة ) المنظمات الحكومية (، ثم%99بنسبة )المستفيدين  تمثلت فيما يلي: المضمون،
وقد يعكس ذلك ضعف دور المنظمات غير الحكومية في (، %30.7ثم المنظمات غير الحكومية بنسبة )(، %86.1بنسبة )

 (.%7.9بنسبة ) المنظمات الدوليةوأخيرًا صنع وتنفيذ سياسات الحماية الجتماعية في دولة الكويت، 
 
 :وتنفيذ سياسات الحماية االجتماعيةتحديد الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية المؤثرة على وضع  (ب)

( يوضح تحديد الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية المؤثرة على وضع وتنفيذ سياسات 20جدول رقم )
 كما يوضحها تحليل المضمون الحماية االجتماعية 

 م
 المراحل

 
 العبارات

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

صــــــــنع  عند مركزية ســــــــياســــــــات انتهاج 1
 99 97 100 60 92 23 87.5 14 االجتماعية الحماية سياسات

 لتوفير الســـــــــــخي التمويل اســـــــــــتدامة عدم 2
 69.3 70 88.3 53 56 14 18.8 3 االجتماعية خدمات وبرامج الحماية

 الحماية ســــــــــــــياســــــــــــــات تنفيذ تمويل تأثر 3
 28.7 29 43.3 26 12 3 - - االجتماعية بانخفاض أسعار النفط

 الحماية ســــــــياســــــــات تشــــــــريعات تكامل 4
 67.3 68 75 45 52 13 62.5 10 االجتماعية

تزايد أعداد المسـتفيدين والمبالغ اإلجمالية  5
 90.1 91 93.3 56 92 23 75 12 لبرامج الحماية االجتماعية

تأثير معدل التضـــخم على مبالغ خدمات  6
 51.5 52 61.7 37 32 8 43.8 7 وبرامج الحماية االجتماعية

7 
تصاعد الضغط السياسي للحصول على 
المزيـــد من التحويالت النقـــديـــة والعينيـــة 

 لخدمات وبرامج الحماية االجتماعية
7 43.8 20 80 53 88.3 80 79.2 

تزايد ثقافة االعتماد على برامج الحماية  8
 89.1 90 93.3 56 92 23 68.8 11 االجتماعية في صفوف المستفيدين

 71.8 577 80.4 386 63.5 127 50 64 المجموع
 

تحديد الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية المؤثرة على وضع وتنفيذ سياسات الحماية  يوضح الجدول السابق أن:
 الحماية صنع سياسات عند مركزية سياسات انتهاجتمثلت فيما يلي:  المضمون،تحليل  ااالجتماعية ككل كما يوضحه

 (، يليها%90.1بنسبة ) تزايد أعداد المستفيدين والمبالغ اإلجمالية لبرامج الحماية االجتماعية (، ثم%99بنسبة ) االجتماعية
سياسات  تنفيذ تمويل تأثر (، وأخيراً %89.1بنسبة ) تزايد ثقافة االعتماد على برامج الحماية االجتماعية في صفوف المستفيدين

 من أهم الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسيةتعد تلك و  (.%28.7بنسبة ) اض أسعار النفطاالجتماعية بانخف الحماية
 التحديات األساسية التي تواجه نظام الحماية االجتماعية في دولة الكويت.
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 :ترتيب عناصر التفاعالت المتوقعة بين سياسات الحماية االجتماعية والقوى المؤثرة على وضعها وتنفيذها ككل 
المتوقعة بين سياسات الحماية االجتماعية والقوى المؤثرة على  ( يوضح ترتيب عناصر التفاعالت21جدول رقم )

 وضعها وتنفيذها ككل كما يوضحها تحليل المضمون 

 م
 المراحل

 
 العناصر

 األولى
(1960-

1984) 
 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 المجموع
 (101)ن=

 % ك % ك % ك % ك

القوى المحيطة المؤثرة في ســـياســـات الحماية  1
 54.3 329 58.9 212 48.7 73 45.8 44 االجتماعية في الكويت

2 
تحـديـد الظروف االجتمـاعيـة واالقتصـــــــــــــــادية 
والسياسية المؤثرة على وضع وتنفيذ سياسات 

 الحماية االجتماعية
64 50 127 63.5 386 80.4 577 71.8 

 63 906 69.6 598 56.1 200 47.9 108 عناصر التفاعالت المتوقعة ككل 
عناصر التفاعالت المتوقعة بين سياسات الحماية االجتماعية والقوى المؤثرة على وضعها  يوضح الجدول السابق أن:
تحديد الظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية المؤثرة تمثلت فيما يلي:  المضمون،تحليل  اوتنفيذها ككل كما يوضحه

القوى المحيطة المؤثرة في سياسات الحماية االجتماعية  (، يليها%71.8بنسبة ) وضع وتنفيذ سياسات الحماية االجتماعية على
 (.%54.3بنسبة ) في الكويت

 
 نتائج الدراسة الميدانية:مناقشة وتفسير : تاسعاً 

 :إلى ما يلي فروض الدراسةتشير نتائج الدراسة في ضوء 
توجد فروق جوهرية دالة إحصــــــائيا بين قضــــــايا اهتمام ســــــياســــــات الحماية اختبار الفرض األول للدراســــــة: "  .1

 ": االجتماعية خالل مراحل تحليلها
 

كما قضايا اهتمام سياسات الحماية االجتماعية خالل مراحل تحليلها ( يوضح داللة الفروق بين 22جدول رقم )
 يوضحها تحليل المضمون 

 م

 المراحل
 
 
 

 األبعاد

 األولى
(1960-1984) 

 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 2كا
 الفارقة

 مستوى 
 الداللة

 % ك % ك % ك

 ** 41.915 50.5 333 55.6 153 55.1 97 القضايا 1

 (0.05(                                                   * معنوي عند )0.01** معنوي عند )
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( بين قضايا اهتمام سياسات الحماية 0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ) يوضح الجدول السابق أن:
تحليل المضمون لصالح المرحلة الثانية. مما يجعلنا نقبل الفرض األول للدراسة كما يوضحها  االجتماعية خالل مراحل تحليلها

 والذي مؤداه " توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين قضايا اهتمام سياسات الحماية االجتماعية خالل مراحل تحليلها".
لقيم المتصــــلة بســــياســــات اختبار الفرض الثاني للدراســــة: " توجد فروق جوهرية دالة إحصــــائيا بين األهداف وا .2

 الحماية االجتماعية في دولة الكويت خالل مراحل تحليلها ": 
 

( يوضح داللة الفروق بين األهداف والقيم المتصلة بسياسات الحماية االجتماعية في دولة الكويت 23جدول رقم )
 خالل مراحل تحليلها كما يوضحها تحليل المضمون 

 م

 المراحل
 
 
 

 األبعاد

 األولى
(1960-1984) 

 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-2019) 

 2كا (60)ن=
 الفارقة

 مستوى 
 الداللة

 % ك % ك % ك

أهــــداف ســــــــــــــيــــاســـــــــــــــــات الحمــــايــــة  1
 االجتماعية في الكويت

غير  28.047 86 516 77.2 193 69.4 111
 دال

القيم التي تتضــــــــــمنها ســــــــــياســــــــــات  2
غير  20.549 76.5 367 70 140 61.8 79 الحماية االجتماعية في الكويت

 دال

إجراءات ســــــــــــــيـــاســـــــــــــــــات الحمـــايـــة  3
 ** 73.333 72.7 505 53 159 39.6 76 االجتماعية في دولة الكويت

الفئات المســــــــتهدفة من ســــــــياســــــــات  4
 الحماية االجتماعية في الكويت

73 41.5 111 40.4 319 48.2 51.679 ** 

عـائـد تنفيـذ ســــــــــــــيـاســــــــــــــات الحمـاية  5
 االجتماعية في الكويت

غير  15.722 83.5 601 74.7 224 80.2 154
 دال

 غير دال 85.119 73.4 2308 63.1 827 58.5 493 عناصر األهداف والقيم المتصلة ككل

 (0.05* معنوي عند )                              (                                0.01** معنوي عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

 ( بين إجراءات سياسات الحماية االجتماعية في دولة 0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )
 كما يوضحها تحليل المضمون لصالح المرحلة الثالثة.  الكويت خالل مراحل تحليلها

 ( بين الفئات المســــــــتهدفة من ســــــــياســــــــات الحماية 0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصــــــــائيًا عند مســــــــتوى معنوية )
  كما يوضحها تحليل المضمون لصالح المرحلة الثالثة. االجتماعية في الكويت خالل مراحل تحليلها

  ال توجد فروق جوهرية دالة إحصـــــائياً بين أهداف ســـــياســـــات الحماية االجتماعية في الكويت، والقيم التي تتضـــــمنها
ســــياســــات الحماية االجتماعية في الكويت، وعائد تنفيذ ســــياســــات الحماية االجتماعية في الكويت، واألهداف والقيم 

 كل خالل مراحل تحليلها.المتصلة بسياسات الحماية االجتماعية في دولة الكويت ك



   الفيوم جامعة - االجتماعية والبحوث للدراسات االجتماعية الخدمة كلية مجلة
 
 
 

671 
 

عشر السابعالعدد   

مما يجعلنا نقبل الفرض الثاني للدراســــــــة جزئيًا والذي مؤداه " توجد فروق جوهرية دالة إحصــــــــائيا بين األهداف والقيم 
 المتصلة بسياسات الحماية االجتماعية في دولة الكويت خالل مراحل تحليلها ".

 
اختبار الفرض الثالث للدراســـة: " توجد فروق جوهرية دالة إحصـــائيا بين الجوانب التطبيقية لســـياســـات الحماية  .3

 االجتماعية ونتائج تنفيذها وأثرها في المجتمع خالل مراحل تحليلها ": 
الفروق بين الجوانب التطبيقية لسياسات الحماية االجتماعية ونتائج تنفيذها وأثرها في  يوضح داللة( 24دول رقم )ج

 المجتمع خالل مراحل تحليلها كما يوضحها تحليل المضمون 
 

 م

 المراحل
 

 
 

 األبعاد

 األولى
(1960-1984) 

 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-2019) 

 (60)ن=
 2كا

 الفارقة
 مستوى 
 الداللة

 % ك % ك % ك

التغيرات في تحســــــــــــــين نوعية حياة  1
 ** 42.772 76.7 414 53.3 120 37.5 54 الفئات المستفيدة

التغير في األدوار والمجتمع نحو  2
 ** 65.843 74.8 359 48.5 97 50 64 الفئات المستفيدة

3 
ـــــــد الـتـغـيـر فـي الـمـوارد عـلى  عـــــــائ
تحســــــــــــــين الحياة وطبيعة العالقات 

 اإلنسانية في المجتمع
61 63.6 91 60.7 287 79.7 20.155 

غير 
 دال

 * 59.123 77.1 1060 54.2 308 50.4 179 عناصر الجوانب التطبيقية ككل

 (0.05(                                                           * معنوي عند )0.01** معنوي عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

 ( بين التغيرات في تحســــــــــــين نوعية حياة الفئات 0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصــــــــــــائيًا عند مســــــــــــتوى معنوية )
 المستفيدة كما يوضحها تحليل المضمون لصالح المرحلة الثالثة. 

 ( بين التغير في األدوار والمجتمع نحو الفئات 0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصــــــــــــــائيًا عند مســــــــــــــتوى معنوية )
 فيدة كما يوضحها تحليل المضمون لصالح المرحلة الثالثة. المست

 ( بين الجوانب التطبيقية لسياسات الحماية االجتماعية 0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )
 ونتائج تنفيذها وأثرها في المجتمع ككل كما يوضحها تحليل المضمون لصالح المرحلة الثالثة. 

  جوهرية دالة إحصائياً بين عائد التغير في الموارد على تحسين الحياة وطبيعة العالقات اإلنسانية في  ال توجد فروق
 المجتمع خالل مراحل تحليلها.
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مما يجعلنا نقبل الفرض الثالث للدراســـــة جزئيًا والذي مؤداه " توجد فروق جوهرية دالة إحصـــــائيا بين الجوانب التطبيقية 
 عية ونتائج تنفيذها في المجتمع خالل مراحل تحليلها ".لسياسات الحماية االجتما

 
اختبار الفرض الرابع للدراسة: " توجد فروق جوهرية دالة إحصائيا بين التفاعالت المتوقعة بين سياسات الحماية  .4

 االجتماعية والقوى المؤثرة على وضعها وتنفيذها خالل مراحل تحليلها": 
الفروق بين التفاعالت المتوقعة بين سياسات الحماية االجتماعية والقوى المؤثرة على  يوضح داللة( 25جدول رقم )

 وضعها وتنفيذها خالل مراحل تحليلها كما يوضحها تحليل المضمون 

 م

 المراحل
 
 

 األبعاد

 األولى
(1960-1984) 

 (16)ن=

 الثانية
(1985-

2000) 
 (25)ن=

 الثالثة
(2001-

2019) 
 (60)ن=

 2كا
 الفارقة

 مستوى 
 الداللة

 % ك % ك % ك

القوى المحيطة المؤثرة في ســــــياســــــات  1
 ** 27.823 58.9 212 48.7 73 45.8 44 الحماية االجتماعية في الكويت

2 

ـــــــد الـــظـــروف االجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة  تـــحـــــــدي
واالقتصــــادية والســــياســــية المؤثرة على 
وضــــــــــــع وتنفيذ ســــــــــــياســــــــــــات الحماية 

 االجتماعية
64 50 127 63.5 386 80.4 45.253 ** 

 ** 67.715 69.6 598 56.1 200 47.9 108 عناصر التفاعالت المتوقعة ككل 

 (0.05* معنوي عند )                 (                                       0.01** معنوي عند )
 يوضح الجدول السابق أن:

 ( بين القوى المحيطة المؤثرة في ســـــياســـــات الحماية 0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصـــــائياً عند مســـــتوى معنوية )
 االجتماعية في الكويت كما يوضحها تحليل المضمون لصالح المرحلة الثالثة. 

 ( بين تحديد الظروف االجتماعية واال0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصـــــــــــائياً عند مســـــــــــتوى معنوية ) قتصـــــــــــادية
والســياســية المؤثرة على وضــع وتنفيذ ســياســات الحماية االجتماعية كما يوضــحها تحليل المضــمون لصــالح المرحلة 

 الثالثة. 
 ( بين التفاعالت المتوقعة بين ســـــــياســـــــات الحماية 0.01توجد فروق جوهرية دالة إحصـــــــائياً عند مســـــــتوى معنوية )

 ا ككل كما يوضحها تحليل المضمون لصالح المرحلة الثالثة. االجتماعية والقوى المؤثرة على وضعها وتنفيذه
مما يجعلنا نقبل الفرض الرابع للدراســـــــة والذي مؤداه " توجد فروق جوهرية دالة إحصـــــــائيا بين التفاعالت المتوقعة بين 

 سياسات الحماية االجتماعية والقوى المؤثرة على وضعها وتنفيذها خالل مراحل تحليلها ".
 في دولة الكويت: بديلةالجتماعية االحماية ال اتسياسعاشرًا: 

توصلت الدراسة إلى سياسات بديلة مقترحة، يمكن االستفادة منها في تطوير السياسات القائمة، ولقد تضمنت تلك السياسات 
 :العناصر التالية

 :اهتمام سياسات الحماية االجتماعية البديلة في دولة الكويت قضايا .1

 الوقاية من الفقر. 

 تحسين نوعية الحياة. 
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 .تغيير فلسفة الحماية االجتماعية من الدعم إلى التمكين 

  .تشجيع االستثمار في رأس المال البشري 

 من االعتماد على الذات األسرة الكويتية تمكين. 

 .تطوير البناء التشريعي والمؤسسي للحماية االجتماعية 

 .حوكمة نظام الحماية االجتماعية 

 :الحماية االجتماعية البديلة في دولة الكويتسياسات أهداف  .2

ويتفرع منه األهداف  "مبنى على الحقوق والواجبات أكثر شمواًل وتكاماًل واستدامةً  "نظام وطني للحماية االجتماعية :الهدف االستراتيجي
  التالية:
 المجتمع. األشد فقرًا فى للفئات واالجتماعيةالمعيشية  لمستوياتا تحسين 

  يهاالتغلب علالمخاطر و  إدارةو االقتصادية  األزماتتعزيز القدرة على التعافي من. 

 الذات. على واالعتماد البشري  المال رأس في االستثمار تعزيز    
 :في دولة الكويتالبديلة  سياسات الحماية االجتماعية .3

  اجتماعي متكاملةإعادة التوازن إلى نظام الحماية االجتماعية واالنتقال إلى شبكة أمان 

 .جعل شبكة األمان االجتماعي فعالة في الوصول إلى األسر األقل دخاًل 

 من خالل  همن االعتماد على الدولة إلى الخروج من النظامللفقراء، وتغيير فلسفة  البشري  المال رأس في االستثمار تشجيع
 الذات. على العتمادل الكويتية تمكين األسر

 االزدواجية لتقليل (الخاص القطاع المدني، المجتمع منظمات الحكومة،) التنمية شركاء بين والتنسيق الشراكة والتعاون  تعزيز 
 .تقديم جهود وخدمات الشبكة في

 

 الحماية االجتماعية البديلة في دولة الكويت: اساتيلقيم التي تتضمنها سا .4

 )االستقاللية )االعتماد على الذات. 

 المواطنة. 

 المسؤولية االجتماعية. 

 العدالة. 

 الشفافية. 

 :الحماية االجتماعية البديلة في دولة الكويت اساتيالفئات المستهدفة من س .5

  الفقر الوطني.أفراد المجتمع الذين هم دون خط 
  اإلصالح المالي واالقتصادي.امج نمحدودي الدخل المتضررين من بر 
  العمل.المتعطلون عن 

 .األطفال واأليتام 
 .كبار السن 
  اإلعاقة.األشخاص ذوي 
 وأبنائهن.واألرامل ومن فقدوا المعيل  وغير المتزوجات المطلقات 
  العالج.المرضى بأمراض مزمنة وغير القادرين على تحمل نفقات 
 .أسر المساجين 

 الحماية االجتماعية البديلة في دولة الكويت: اساتيلس ةيالجوهر  راتيالتأث .6

  بشكل مستمر. االجتماعيةالفئات المستهدفة بالحماية أوضاع تحسن  

 تحسن المستوى االقتصادي للفئات المستفيدة. 

 تحسن المستوى الصحي للفئات المستفيدة. 

 تحول بعض المستفيدين القادرين على العمل من تلقى المساعدات إلى منتجين. 

 .تناقص أعداد متلقى المساعدات االجتماعية القادرين على العمل 

 االجتماعي للفئات المستهدفة في المجتمع الكويتي اإلدماج. 
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 .تحسين جودة خدمات ونظم وبرامج الحماية االجتماعية 

 الحماية االجتماعية البديلة في دولة الكويت: اساتيس ذيالمؤثرة في صنع وتنف طةيالقوى المح .7

 المستفيدين. 
 المنظمات الحكومية. 

 المنظمات غير الحكومية. 

 القطاع الخاص. 

  القادة الرسميون. 
 

 :توصيات الدراسة حادي عشر: 
 ، وذلك من خالل اآلتي:شمواًل وتكاماًل واستدامة أكثر حماية االجتماعيةلل منظومة إلى االنتقال .1

  في دولة الكويتإنشاء المجلس األعلى للحماية االجتماعية. 

  2035الدولة "كويت في دولة الكويت في ضوء رؤية وضع استراتيجية للحماية االجتماعية". 

  الحماية االجتماعيةتحسين درجة االستهداف في برامج ومشروعات. 

 إلى المستهدف غير الدعم من التدريجي إعادة توازن تمويل وأولويات أنظمة وبرامج الحماية االجتماعية من خالل االنتقال 
 .المستهدفة البرامج

  مة، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص( لتقليل االزدواجية في تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاء التنمية )الحكو
 .الحماية االجتماعيةتقديم جهود وخدمات 

 ، وذلك من خالل اآلتي:االجتماعية في نظم وبرامج الحماية تنموي  نهج اعتماد .2
 على الدولة إلى الخروج من للفقراء من خالل تغيير فلسفة النظام من االعتماد  البشري  المال رأس في االستثمار تشجيع

 الذات. على لالعتماد الكويتية الشبكة من خالل تمكين األسر

 للمساعدات المتلقية الفئات تحويل بهدف العمل، على القادرة للفئات وخاصة. اإلنسانية القدرات لتنمية متطورة برامج تقديم 
 .منتجة فئات إلى منهم اإلناث وبخاصة االجتماعية،

  حقيقيـة وضمان استدامتها. إنتاجيةتمكين الفئات المستهدفة من الحصول على فرص اكتساب الدخل في مجاالت 

 :، وهيلحماية االجتماعيةمنظومة اتأسيس األدوات التنفيذية ل .3
  العمالة إنشاء صندوق الحماية االجتماعية، يضم كل الصناديق المرتبطة بأنواع الحماية االجتماعية، مثل: صندوق دعم

 الوطنية، صندوق المساعدات االجتماعية، وغيرها(.

  نظام التأمين الصحي، نظام المنح الدراسية.ويشمل ، مثل: نظام التأمين االجتماعي، الحماية االجتماعيةتطوير نظم 

  برنامج التحويالت ( وإنشاء ، مثل: )برنامج التحويالت النقدية، برنامج التحويالت العينية، تأمين البطالةالنظامتطوير برامج
 .، برنامج بناء المهاراتالنقدية المشروطة

  مثل إعادة هيكلة نظام المساعدات االجتماعية، الحماية االجتماعيةمشروعات تطوير ، 

 وذلك من خالل اآلتي: ،االجتماعيةحماية لمنظومة امتكاملة ل الكترونيةتصميم منصة  .4
 الجهات الحكومية ببعضها البعض وربطه مع منظمات المجتمع المدني المعنية. تصميم نظام تكنولوجيا المعلومات لربط 

 النظام استخدام على الجهات الحكومية وغير الحكومية في العاملين تدريب. 

 الحماية االجتماعيةوبرامج نظام إطالق بوابة الكترونية ل. 
 

 وذلك من خالل اآلتي: ،لحماية االجتماعيةمنظومة ل المتابعة والتقييمو  الرصد نظامإنشاء  .5
 الشكاوى. ومعالجة  المتابعة والتقييمو  الرصد تصميم نظام 

  بالنسبة  اتتخطى تكاليفه هافوائد وأنلتأكد من أن البرامج تمتثل للمعايير بشكل مستمر لتقييم برامج الحماية االجتماعية
 للمجتمع.

  من قبل المستفيد وأثرها على التنمية البشرية الحماية االجتماعيةإنفاق برامج  أثررصد. 
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 لمراجع ا
 أواًل: المراجع العربية

برامج ومشروعات رعاية األسرة: معالم الواقع ومقومات ومكونات التطوير من منظور تنموي في دول مجلس  :(2003) حمدأة، حمود
 تالشارقة، اإلماراالملتقـى العلمـي والفنـي للمسؤولين والمخططين لبرامج ومشـروعات األسـرة فـي دول مجلـس التعـاون، ، التعاون الخليجي

 .العربية المتحدة
 .لبنان مكتبة بيروت، ،عربي - فرنسي - انجليزي  ،االجتماعية العلوم مصطلحات معجم :(1993)ذكي  أحمدبدوي، 

 .الجامعية المعرفة دار اإلسكندرية، االجتماعية، والخدمات االجتماعية الخدمة قاموس :(2000)شفيق  أحمدالسكري، 

 لالقتصاد العلمية المجلة ،متكاملة اجتماعية سياسة مصر، نحو في االجتماعية الحماية :(2011)أحمد  السيد علي أسامةطنش، 
 .1 العدد ،كلية التجارة، جامعة عين شمس والتجارة،

 .نيويورك ،اإلنسان لحقوق  العالمي اإلعالن :(1948) ،األمم المتحدة
 www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/index 

 .بيروت ،الزكاة دور ،فلسطين في االجتماعية : الحماية(اإلسكوا) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة (:2011) ،المتحدةاألمم 
نشرة التنمية ، بيروت، جتماعية أداة للعدالةاالالحماية  ):اإلسكوا (آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة (:2015) ،األمم المتحدة

 .2العدد  5االجتماعية، المجلد 
العربية،  البلدان االجتماعية في الحماية نظم إصالح): اإلسكوا (آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة (:2019) ،األمم المتحدة

 .بيروت
 .واشنطن والفرص، واإلنصاف المرونة: والعمل االجتماعية الحماية استراتيجية :(2010، )الدولي البنك
، وشمال أفريقيا األوسطفي منطقة الشرق  االجتماعي األمانلشبكات  لألمامالطريق  ،الدمج والمرونة :(2012) وآخرون جوانا ، سيلفا

 .واشنطنالبنك الدولي، 
 www.unescwa.org، ورقة عمل، الجامعة اللبنانية.العولمة والحماية االجتماعية في المنطقة العربية :(2005) حسنحمود، 

، األبعاد ثنائية عينة على استطالعية دراسة، المصري  المجتمع واقع في االجتماعية الحماية (:2010) العظيم عبد خضرقورة،  أبو
 .القومي التخطيط معهد القاهرة،
األجتماعية،  الخدمة للشباب، مجلة الشرعية غير مشكلة الهجرة من والحد اإلجتماعية الحماية سياسات :(2015) محمد الونيس عبد ،الرشيدي
 .54األجتماعيين، العدد  لألخصائيين المصرية الجمعيةالقاهرة، 

مقومات الحماية االجتماعية في الوطن العربي، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الحماية االجتماعية  :(2014) رشاد أحمدعبد اللطيف، 
 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. ،الرياضوالتنمية، 

 للسياسات العربي المنتدى المجتمع، تنمية هيئة االجتماعية، بيروت، الحماية في المدني المجتمع دور :(2009) زيادالصمد،  عبد
 بر.أكتو  29-28مابين  الفترة في االجتماعية،

 .إيبرت ريش فريد مؤسسة القاهرة، المهمشين، لدى الحياة معنى في قراءة - للفقراء االجتماعية الحماية (:2014) صالح ،هاشم
 .العربية الدول في االجتماعي األمان شبكات إصالحات :اإلصالح طريق على نافذة :(2019) العربي النقد صندوق 

 العربي. الفكر دارالقاهرة، المتغيرات العالمية الجديدة،  إطارالسياسة االجتماعية في  :(2004) طلعت مصطفى ،السروجي
 .1األنجلو المصرية، ط، مكتبة القاهرة، ،بديلة استراتيجيات - الفقراء تمكين :(2011) مصطفي طلعتالسروجي، 

ورقة علمية بعنوان الحماية االجتماعية والتنمية في ظل المتغيرات الراهنة، مؤتمر الحماية  :(2014) خالد إبراهيم حسن ،الكردي
 .االجتماعية والتنمية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، السعودية

اية االجتماعية مفهوم الحماية االجتماعية وعالقتها بالتنمية، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر الحم :(2014) على بن إبراهيمالنملة، 
 .والتنمية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض
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