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  عفاف عمر سلطان حمد العمر  اســم الباحـث
دراسة نفسية لعينات من المشاركين سياسيا فى بناء   عـنـوان البحث

  )دراسة ميدانية(القرار بدولة الكويت 
  عين شمس  جـامـعــــة
  البنات لآلداب والعلوم والتربية  كـلـيـــــة
  النفسعلم   قـســــــم
  )م١٩٩٥(الماجستير   الــدرجــــة

  
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
الهدف الرئيسى لهذه الدراسة هو محاولة الكشف عن بعض أبعاد 
الشخصية لعينة من صانعى القرار السياسى بدولة الكويت، يتفرع من هذا 

  :الهدف
  .التعرف على أهم مالمح شخصية الممارسين لهذا النوع من العمل -١
 . عن اتجاه القادة نحو العمل السياسىالكشف -٢

التعرف على شكل العالقة بين القادة ومرءوسيهم من جانب، وبين القادة  -٣
 .ورؤسائهم من جانب آخر

الوقوف على البعد اإلدراكى للقادة كل فى مجال عمله، من خالل  -٤
  .اتجاهاتهم نحو القضايا المرتبطة باالحتالل العراقى لدولة الكويت
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  سةمنهج الدرا
 Content analysisلقد اتبعت الباحثة أسلوب تحليل المضمون 

الستجابات أفراد العينة، حيث رصدت تكرارات استجابات األفراد الخاصة 
بكل سؤال والمسجلة خالل المقابلة المقننة، ثم حساب النسب المئوية 

  .الستجابات أفراد العينة الثالثة عشر
    استنتاجات الدراسة

 أهم مالمح شخصية القادة صانعى القرار السياسى فى دراسة: أوالً
  :بدولة الكويت، كشفت النتائج عما يلى 

تميزت شخصيات عنية الدراسة بالتمركز على الذات فى وصفها  -١
  .لذاتها

حدوث تغييرات إيجابية لحقت بشخصيات هؤالء القادة نتيجة  -٢
 .لالحتالل العراقى لدولة الكويت

نية والسياسية، بينما كان التفضيل التفضيل األعلى للشخصيات الدي -٣
 .األقل للشخصيات التاريخية واالجتماعية

 .التفضيل األعلى لالستشارة وعدم االنفراد بالرأى عند اتخاذ القرار -٤

وعن دراسة اتجاه أفراد العينة نحو العمل السياسى، كشفت النتائج عما : ثانيا
  :يلى 

ن عملها، بينما القلة تفضيل النسبة الغالبة من العينة لهذا النوع م -١
منهم ترفض، وارتبط بذلك تفضيل االغلبية لالستمرار فى هذا 

  .العمل، ورفض القلة منهم االستمرار فيه
فى تحديد العينة لدوافع المرء للمشاركة السياسية فى دولة الكويت،  -٢

ذكر األغلبية دوافع ذاتية للممارسة فى هذا المجال وهى تتمثل فى 



 مستخلصات رسائل الماجستير والدكتوراه

 

فريح العنزى. د.إعداد أ  433 ٤٣٣  

 المركز السياسى، أو تحقيق مبادئ خاصة المكاسب الخاصة مثل
 .بالفرد، بينما احتلت الدوافع المجتمعية المستوى األقل فى التحديد

عبرت األغلبية من أفراد العينة عن مميزات العمل وما أضافه إلى  -٣
شخصيتها مثل تكوين عالقات اجتماعية واسعة، معرفة أكبر بهموم 

العمل لم يضف إلى المواطن الكويتى، ذكرت القلة منها بأن 
 .شخصيتها شيئا

فى دراسة العالقة بين القادة عينة الدراسة والمرءوسين من جهة، وبين : ثالثا
  :القادة ورؤسائهم من جهة أخرى، كشفت النتائج عن 

تتنازل القلة منهم عن قراراتها فى حالة تعارضها مع قرارات  -١
تماتة فى الرؤساء، وذلك فى مقابل تشبث األغلبية بقرارها واالس

  .الدفاع عنه فى حالة التعارض
اهتمام النسبة الغالبة من العينة باإلنتاجية فى العمل، وذلك فى مقابل  -٢

 .النسبة األقل التى تهتم بالعالقات اإلنسانية، أو بالتوجهين معا

عن دراسة الجانب اإلدراكى من شخصيات القادة عينة الدراسة كما تم : رابعاً
قضايا المرتبطة باالحتالل العراقى لدولة قياسه من خالل بعض ال

  :الكويت، كشف النتائج عما يلى 
  .رؤية األغلبية لألهداف االقتصادية كأسباب حتمية لالحتالل العراقى -١
بدائل أخرى من الحلول المقترحة يراها أفراد العينة كانت قد تحول  -٢

دون كارثة االحتالل مثل مصارحة الشعب بالحقائق، التوعية 
ية واالستعداد العسكرى، أو تحقيق مطالب العراق الذى كان اإلعالم

 .من الممكن أن يمنع ذلك االحتالل كلية
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تباين رؤى أفراد العينة حول مستقبل دولة الكويت فى ظل  -٣
فقد تساوى التفاؤل والغموض فى رؤية أفراد العينة . حاضرها
 .للمستقبل

بأنها % ٢,٣ مسئولية الدفاع عن دولة الكويت فقد رأتها األغلبية -٤
أنها مسئولية % ٧,٧مسئولية دولة العالم مجتمعة، بينما رأى القلة 

 .الكويت وحدها

وجود تجاهل إدراكى من قبل فئة منفذى القرار السياسى فى الكويت  -٥
تمثل بالقصور السياسى والعسكرى كما تراه األغلبية من األفراد قد 

ة العذر لهذه الفئة ساعد على االحتالف العراقى، بينما التمست األقلي
 .وذكرت بأنه كان تقدير سلبى غير مقصود لها تجاه الموقف

بينما . يرى غالبية األفراد أن صدام حسين يتمتع بشخصية غير سوية -٦
كشفت القلة منهم أما عن اتجاه يتسم باالشفاق والرثاء لصدام حسين، 
أو عن إعجاب الشخصية لما تتمتع به من أخطر أنواع الذكاء، حين 

ستطاع أن يضلل دول العالم وأن يصدم طول هذه الفترة بالرغم من ا
 .الحصار الدولى على بالده

وجود اتجاه سلبى عند أفراد العينة نحو الشعب العراقى وهو بنسبة  -٧
بينما كانت النسبة األقل معبرة عن اتجاه إيجابى نحو الشعب % ٨٤,٦

 .العراقى

صى الحقائق الكويتية النسبة األعلى من العينة تقيم دور لجنة تق -٨
 .الفشل، بينما تراه النسبة األقل دورا ناجحا
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عن استياءها من فئة المواطنين الذين % ٧٦,٩عبرت أغلبية األفراد  -٩
يفضلون الحياة خارج الوطن، ووصفت ذلك بأنه عدم انتماء لألرض، 

 .فى حين رأته قلة بأنه سلوك شخصي

، %١٠٠لعينة بنسبة جاء البحث عن األمان المستقبلى عند أفراد ا -١٠
تمثل لديهم فى ضرورة اإلبقاء على نظام تعدد فئات الجنسية 
الكويتية، حفاظاً ألنهم على الهوية الكويتية من حملة الفئات األخرى 

  .للجنسية وقد أسموهم لدخالء على المجتمع الكويتى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


