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امللخص: يهدف هذا البحث إىل دراسة قبول واقع إدارة تصميم حمطة توليد كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح 
وتوضيح الفائدة ألصحاب القرار ألهمية استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبيان أهم املعوقات اليت حتول دون استخدام 
الطاقة الشمسية يف توليد الكهرباء رغم مراعاتها للشروط البيئية كطاقة نظيفة و متجددة تساهم يف استدامة املوارد الطبيعية. 
مت استخدام املنهج الوصفي بالرجوع إىل الكتب واملراجع واجملالت العلمية والدوريات والبحوث العلمية للتعرف على واقع إدارة 
وتصميم حمطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. و مت توزيع استبيان على جمتمع الدراسة 
الذي تكون من  املهندسني العاملني يف جمال الطاقة وحمطات توليد الكهرباء واهليئة العامة للبيئة، ومعهد الكويت لألحباث 
الدراسة  الدراسة. وقد أظهرت نتائج  )203( استجابة من عينة  الكويت، و مت استالم  الكويتية يف  املهندسني  العلمية ومجعية 
وجود معوقات ومشاكل خاصة باستخدام الطاقة الشمسية تواجه صناع القرار من حيث القدرة على توفري التكنولوجيا املتطورة 
و الدعم املالي اهلائل و مشاركة القطاع اخلاص و التدريب للكوادر غري املؤهلة. و كذلك تبني أن هناك تركيزا و اهتماما بتوليد 
الطاقة الكهربائية من الوقود األحفوري بسبب وفرته و استدامة االستثمار يف هذا اجملال و قدرته على سد االحتياجات يف السوق 

احمللية من الطاقة. 
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Abstract: This research aims to study the acceptance of real management of designing  
electrical generation plants that work using solar energy and wind energy, to explain the 
benefits for the decision makers of the use of the solar energy and wind energy, and to define 
the most important obstacles that hinder the use of solar energy in generating electricity 

الطاقة الشمسية
والتنمية المستدامة

مة نصف سنوية تصدر   جملة علمية حُمكَّ
عن مركز  حبوث ودراسات الطاقة الشمسية
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in spite of fulfilling the environmental conditions as clean energy and renewing energy 
contribute to sustainability of natural resources. The descriptive methodology  was used by 
going back to reference material including books, and scientific journals and periodicals as 
well as scientific researches to identify the real management and design of electrical plant 
generation using solar energy and wind energy. A questionnaire was distributed among 
the study sample that was composed of the engineers working in energy field and electrical 
generation plants, the general institute for environment, Kuwait Institute for Scientific 
Research, and Kuwait Society of Engineers. 203 responses were received from the study 
sample. Results of the study showed the presence of obstacles and special problems related  to 
the use of solar energy that face the decision makers with regard to the ability for acquiring 
important advanced technology and the huge financial support and the partnership of the 
private sector  and training of unskilled human resources. And it was declared that there 
is a huge focus and attention in generation electrical energy from fossil fuel because of its 
presence and sustainability in investment in this field and the ability to fulfill the needs of 
the local market from energy.   

كلمات استداللية: إدارة وتصميم، حمطات الطاقة، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة املتجددة، الطاقة البديلة.

1. مقدمة 
وذلك  الطاقة،  إنتاج  جمال  يف  مهمة  الطاقة  إدارة  أصبحت 
بعد حدوث أزمة الطاقة يف عام 1970 بسبب النقص الشديد يف 
قامت  عندما   1973 عام  أكتوبر  حرب  أثناء  وكذلك  التزويد، 
الدول العربية بوقف تصدير النفط. حيث إن إدارة الطاقة ميكن 
أن تعرف على أنها العمليات املتكاملة يف إنتاج الطاقة، باإلضافة 
وإعادة  الطاقة  حفظ  وكذلك  إلنتاجها،  املصاحبة  اخلدمات  إىل 

استخدامها ]1[.  
إن موضوع إدارة الطاقة يف الصناعات املختلفة مت حتديده من 
قبل العديد من الباحثني حيث أوضحوا وجود العديد من املعوقات 
اليت حتد من إدارة الطاقة بشكل فعال يف كافة القطاعات، حيث 
أشار ]2[ إىل العديد من املعوقات اليت تواجه املؤسسات بشكل عام، 
تتضمن  و  الطاقة.   منشآت  تواجه  اليت  البشرية  املعوقات  ومنها 
املعوقات املؤسسية العديد من العوامل منها عدم وجود مهام واضحة 
خاصة باملنشآت، و شح املوارد املالية، و كذلك عدم وجود الكوادر 
املؤهلة واملدربة إلدارة مشاريع الطاقة املختلفة ]2[. كما تتضمن 
الشخصية  املعتقدات  منها  و  الطاقة  إدارة  يف  السلوكية  املعوقات 
للموظفني، باإلضافة إىل السلوكيات واالجتاهات هلؤالء املوظفني 

يف إمكانية استغالل اإلمكانيات املتاحة بصورة كبرية ]4[.
يف  خاصة  معايري  بوضع  قامت  اليت  الدول  من  العديد  هناك 
 CEN إدارة الطاقة وتصميمها، على سبيل املثال املعايري األوروبية
أيضا  هناك  كما  عام 2009،  يف  متاحة  أصبحت  اليت   ،16001

فقد   .2011 عام  يف  انطلقت  اليت   ،ISO 2001 العاملية  املعايري 
زادت من اهتمام الباحثني فيما يتعلق بإدارة الطاقة، و تعمل على 
تأثريها اإلجيابي على اختاذ القرار يف استثمارات الطاقة املختلفة 

.]5[
باالنتهاء  احلكومية  الكويتية  الوطنية  البرتول  شركة  قامت 
من دراسة إنشاء 100 حمطة وقود تعمل جزئيًا بالطاقة الشمسية 
 20 أول  من  االنتهاء  سيتم  حيث  املقبلة،  5 سنوات  الـ  مدار  على 
للطاقة  اهلندسي  الكويت  مصنع  وكذلك   .2017 عام  حمطة 
الشمسية الذي يعد مثاال للمبادرات يف هذا اجملال، وكذلك مشروع 
الغولف  سيارات  وشحن  الشمسية  بالطاقة  العاملة  الشوارع  إنارة 
واحملوالت املتحركة والسخانات الشمسية والفلشرات والفريزرات 
توليد  يف  الشمسية  الطاقة  تستهلك  مدرسة  وافتتاح  والثالجات. 
الكهرباء يعد بادرة إلنشاء 90 مدرسة أخرى لتعميم التجربة يف 
حنو 3  وحده  الكهرباء  إنتاج  يستهلك  اليت  والكويت  الكويت ]6[. 
مليارات دينار سنويا، اي 9 % من إمجالي قيمة إيراداتها النفطية، 
الطاقة  خالل  من  الطاقة  من  احتياجاتها  من  إنتاج 15 %  تنوي 

املتجددة يف العام 2030.
لقد تنّبه العامل إىل خطر التلوث الذي يهدد البشرّية كلها، 
إلجياد  األحباث  بإجراء  قرن  ربع  من  أكثر  منذ  اجلهود  فبدأت 
واالستمرارّية  بالتجدد  تتميز  التقليدّية  للطاقة  بديلة  مصادر 
تساقط  )طاقة  اهليدروليكية  فالطاقة  للبيئة.  التلويث  وعدم 
احلراري  التدرج  طاقة  واجلزر،  املد  طاقة  األمواج،  طاقة   ، املياه 
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ودرجة  احمليط  سطح  مياه  حرارة  درجة  بني  احمليطات  ملياه 
غاز  املخلفات،  )حتويل  احليوية  الكتل  وطاقة  العمق(  حرارة 
إىل  باإلضافة  احليوي(،  الوقود  إلنتاج  الطاقة  وحماصيل  امليتان، 
وطاقة  اجليو-حرارّية  والطاقة  الشمسّية  والطاقة  الرياح  طاقة 
وللمزايا   ]7[ والبديلة  النظيفة  للطاقة  مثال  خري  اهليدروجني 
العديدة للطاقة املتجددة ]8[، بينما أشار ]9[ إىل عيوب الطاقة 
إمكانية  ولعدم  املولدات  إنشاء  كلفة  بتمويل  املتمثلة  املتجددة 

االعتماد كليا على الطاقة املتجددة.

2. مشكلة البحث

اإلدارية  القدرة  وجود  عدم  يف  البحث  مشكلة  تكمن 
والفنية والتمويلية للشركات يف الكويت على إدارة وتصميم 
حمطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية 
حمطات  من  الناتج  البيئي  التلوث  وكذلك  الرياح،  وطاقة 
األحفوري،  بالوقود  تعمل  اليت  احلالية  الكهربائية  الطاقة 
بالوقود  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  االقتصادية  الكلفة  وزيادة 
األحفوري مقارنة بكلفة الطاقة املتولدة من الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح. باإلضافة إىل عدم استعجال أصحاب القرار يف 
تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة ومواكبة التطورات احلاصلة 
باحتياطيات  النفط  لتوفر  بالعامل  البديلة  الطاقة  جمال  يف 

هائلة.

1-2 أهداف البحث وأهميته

تصميم  إدارة  دراسة  إىل  رئيس  بشكل  البحث  يهدف 
الطاقة  باستخدام  تعمل  كهربائية  طاقة  توليد  حمطة 
حتقيق  إىل  البحث  يهدف  كما  الرياح.  وطاقة  الشمسية 

األهداف التالية: 
• بيان أهمية توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة 	

الشمسية وطاقة الرياح من خالل عرض الدراسات ذات 
الصلة باملوضوع و جدواه االقتصادية.

• تسليط الضوء على واقع إدارة تصميم حمطة كهرباء 	
تعمل بالطاقة الشمسية يف الكويت من حيث املعوقات 
الكهربائية  الطاقة  توليد  نظام  فعالية  و  املشاكل،  و 
و  الشمسية،  للطاقة  القرار  صناع  نظرة  و  احلالي، 
البنية التحتية الالزمة، وإدارة توليد الطاقة الشمسية، 

و واقع استخدام الطاقة الشمسية والرياح يف الكويت.
• التوصل إىل إدارة فاعلة تباشر توليد طاقة الكهرباء من 	

خالل االستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
• حيث 	 من  حاليا  الكهربائية  الطاقة  توليد  واقع  بيان 

و نوع  الضرورية،  املعرفة  اإلداري و وجود  و  املالي  الدعم 
على  اإلطالع  و  املتابعة  و  املستخدم،  الوقود  كميات  و 
تقديم  و  الكهربائية،  الطاقة  جمال  يف  املستجدات 

االقرتاحات لرفع كفاءة العمل. 
• الطاقة 	 إدارة تصميم حمطات  التصورات حول  توضيح 

التكنولوجيا  حيث  من  الشمسية  الطاقة  باستخدام 
يف  كفاءتها  و  الالزم،  التمويل  و  املساحات،  و  املطلوبة 
و  العمل  البيئية، و طلب سوق  آثارها  و  الطاقة،  تزويد 
تلبية  و  التدريب،  و  الورشات  و  املدربة  العاملة  األيدي 
على  اخلاص  القطاع  تشجيع  و  املستهلكني،  احتياجات 
املناطق  الشفاف، و تطبيقها يف  االستثمار، والتخطيط 

النائية.
• الرؤية ملشاريع 	 القرار من حيث  توضيح نظرة أصحاب 

فرص  إجياد  و  االقتصادي،  التنوع  و  للبيئة،  صديقة 
الطبيعية،  املوارد  استغالل  القدرة على  و  عمل جديدة، 

و مالءمة الطقس، و االهتمام احلكومي. 
• استخدام 	 خالل  من  القرار  ألصحاب  الفائدة  توضيح 

الطاقة الشمسية لتوليد طاقة الكهرباء. 
اهلندسية,  للدراسات  إضافة  كونه  البحث  أهمية  تنبع 
وطاقة  الشمسية  الطاقة  استخدام  فوائد  على  الضوء  يسلط 
يف  االنبعاث  قليلة  مشاريع  )بتنفيذ  الكهرباء  إنتاج  يف  الرياح 
على  التعرف  إىل  باإلضافة  نظيفة(،  طاقة  وتؤمن  البيئة 
املتطلبات الالزمة لتأهيل العاملني يف حمطات توليد الطاقة 
الطاقة  إدارة وتصميم حمطات توليد  الكهربائية على طرق 
من  الرياح  وطاقة  الشمسية  الطاقة  باستخدام  الكهربائية 
على  اإلدارة  و  للتشغيل  التأهيل  و  التدريب  برامج  خالل 

التكنولوجيا املتطورة.

1-3. أسئلة الدراسة

تتمحور أسئلة الدراسة حول واقع إدارة تصميم حمطة 
الكويت،  يف  الشمسية  بالطاقة  تعمل  الكهرباء  طاقة  توليد 
يف  املتوقعة  والنتائج  الكهرباء.  توليد  حمطات  واقع  وكذلك 
حال إدارة وتصميم حمطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة 
الشمسية والرياح، والظروف احلالية لتطبيق مشاريع الطاقة 
الطاقة  ملشاريع  القرار  صناع  ونظرة  الكويت،  يف  املتجددة 
واملعوقات واملشاكل اخلاصة باستخدام الطاقة  املتجددة، 
البنية التحتية  وواقع  الشمسية اليت تواجه صناع القرار، 

الالزمة لتنفيذ مشاريع باستخدام الطاقة الشمسية. 



38

سلطان الطراونة و آخرون
جمللد )4( العدد )1(  - 2015 

ة -  ا
ستدام

ة امل
ة والتنمي

س
شم

ة ال
طاق

 ال

1-4 منهجية الدراسة

مت استخدام املنهج الوصفي وامليداني والتحليلي يف تنفيذ 
املراجع  مسح  مت  الوصفي  باملنهج  يتعلق  ففيما  الدراسة. 
منطلقات  لوضع  وامليدانية  النظرية  والبحوث  والدراسات 
السابقة  الدراسات  أهم  وسرد  النظري،  اإلطار  وأسس 
والدوريات  العلمية  واجملالت  واملراجع  الكتب  املتضمنة 
والبحوث العلمية لعرض ما مت إجنازه من جتارب وأحباث يف 
الفنية )إمكانية  املتجددة من حيث اجلدوى  الطاقة  جماالت 
الدراسات  إىل  باإلضافة  االقتصادية،  واجلدوى  التطبيق( 
امليداني،  البحث  ملنهج  بالنسبة  أما  البحث.  مبجال  املتعلقة 
تضمن  الذي  الشامل  االستطالعي  املسح  تطبيق  مت  فقد 
تصميم استبيان من سبع فقرات مشلت أسئلة الدراسة لبيان 
صحة فرضياتها حول واقع قطاع الطاقة الكهربائية يف دولة 
الكويت من حيث املقومات واملعوقات والبنية التحتية وقابلية 
وتقبلهم  القرار  أصحاب  ونظرة  املتجددة  للطاقة  التحول 
للتحول من الطاقة التقليدية إىل الطاقة املتجددة. و قد قام 
الباحثون باعتماد تدريج ليكرت اخلماسي للفقرة بدرجة )ال 
موافق  موافق،  أوافق بدرجة متوسطة،  أوافق،  أوافق بشدة، ال 
بشدة جدًا(، وبوزن )1، 2، 3، 4، 5( على الرتتيب. قام الباحثون 
البيانات  وجتميع  أولية  عشوائية  لعينة  استبيانا   50 بتوجيه 
الدراسة وتفاعلهم  لبيان مدى استجابة املستهدفني يف عينة 
مع فقراتها، كما مت األخذ بآرائهم حول فقرات االستبيان، مما 
أكد صدق االستبيان. ومن ثم مت توجيه االستبيان إىل 250 من 
الفنيني واملهندسني واملدراء يف جمال الطاقة. وكذلك مت حتليل 
من  تضمنت  203  واليت  االستبيان  خالل  من  اجملمعة  البيانات 
 SPSS برجمية باستخدام  النتائج  حتليل  مت  حيث  االستجابات 
املئوية  والنسب  املعيارية  واالحنرافات  املتوسطات  حبساب 
الباحثون  واعتمد  الفقرات.  نتائج  بني  واالرتباط  للفقرات 
على االستبيان للتعرف على مؤهالت اإلدارة احلالية ووجهة 
مصادر  من  الكهربائية  الطاقة  توليد  موضوع  حول  نظرها 
الفرق  ومؤهالت  والرياح،  الشمس  كطاقة  املتجددة  الطاقة 
إدارة  لفكرة  وتقبلهم  وفنيني  ومهندسني  مدراء  من  الفنية 
وتصميم حمطات توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة 
وقابلية  الطاقة  قطاع  مقومات  و  الرياح  وطاقة  الشمسية 
التحول يف توليد الطاقة الكهربائية من الوقود األحفوري إىل 

مصادر الطاقة املتجددة.

1-5 جمتمع وعينة الدراسة

العاملني  املهندسني  مجيع  من   الدراسة  جمتمع  يتكون 
توليد طاقة  الكويت، ويف حمطات  الطاقة يف دولة  يف جمال 
والفنيني  املهندسني  من  عشوائية  عينة  اختيار  مت  الكهرباء. 
العاملني يف جمال الطاقة وانتاج الكهرباء حيث شكلت اإلناث ما 
 .%  88 العينة  يف  الذكور  نسبة  بلغت  حني  يف   %  12 نسبته 
واملاجستري   ،%  84 البكالوريوس  على  احلاصلني  نسبة  وبلغت 

12 %، والدكتوراه %1.5، والدبلوم 2.5 %.  

2 - اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة

مصادر  عن  مستمر  بشكل  للبحث  سعيه  يف  اإلنسان  إن 
معقولة  وبكلفة  املتزايدة  متطلباته  لتغطية  للطاقة  جديدة 
ويقلل األخطار البيئية، فقد تنبأ بإمكانية االستفادة من طاقة 
الشمس والرياح كمصدر بديل للطاقة، مما يقلل من مدى 
هذا  يتعرض  التقليدية.  الطاقة  مصادر  تسببه  الذي  اخلطر 
اجلزء إىل أدبيات موضوع الطاقة الشمسية و النواحي املهمة 

يف تغطية اجملال املعريف للطاقة الشمسية.

2-1 تاريخ الطاقة الشمسية و فكرة االستخدام 

احلديثة،  العلمية  اجملاالت  من  تعد  املتجددة  الطاقة  إن 
الثالثينيات من  بداية  بها إىل  االهتمام  تاريخ  ولكن قد يعود 
مواد  توفري  على  فيها  التفكري  يعتمد  حيث  العشرين  القرن 
إىل  والرياح  الشمس  طاقة  حتويل  على  القدرة  هلا  وأجهزة 
مادة  اكتشاف  مت  وقد  الكهرباء(،  )توليد  كهربائية  طاقة 
مقاومتها  يف  كبري  بشكل  تتأثر  اليت  )السيلينيوم(  تسمى 
كان  االكتشاف  هذا  و  للضوء،  تعرضها  عند  الكهربائية 
إلجياد  فقط  كان  البحث  أساس  ألن  وذلك  صدفة  جمرد 
كابالت  متديد  أجل  من  عالية  الكهربائية  مقاومتها  مادة 
لالتصاالت يف قيعان احمليط األطلسي، إضافة إىل أن استخدام 
طاقة الرياح يف أوروبا كانت إلنتاج الطاقة للطواحني قدميًا. 
اخلمسينيات  بداية  يف  الشمسية  بالطاقة  االهتمام  وجتدد 
بتطوير شرائح عالية اجلودة بأشكال هندسية هلا القدرة على 
حتويل أشعة الشمس إىل طاقة كهربائية ولكن كانت ذات 

تكلفة عالية جدًا ]10[.
وكذلك أشري إىل أن أول استخدام لأللواح الشمسية املصنعة 
من مادة السليكون يف جمال االتصاالت كان يف املناطق النائية 
بالطاقة  الصناعية  األقمار  تزويد  أجل  من  استخدامها  مت  ثم 
الكهربائية حيث تقوم الشمس بتسليط أشعتها ملدة )24( ساعة 
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يوميا ]11[. ومن ثم جتدد االهتمام بالطاقة املتجددة يف بداية 
 .]12[ للغرب  النفط  تصدير  العرب  حظر  عندما  السبعينيات 
ويف بداية الثمانينيات منا جمال طاقة الرياح منوا سريعا، حيث 
الطاقة  جمال  يف  ثورة  عن  السبعينيات  خالل  األحباث  أسفرت 
عملي  مصدر  هي  الرياح  طاقة  أن  احلديثة  الدراسات  أثبتت  و 
من  ضخمة  أعداد  تركيب  اآلن  جيري  بأنه  تبني  و  للكهرباء، 
املراوح أو الرتبينات الرحيية لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح 
يف كثري من البالد للمرة األوىل، منذ ما يزيد على مخسني عامًا. 
والحقا أخذت حمطات الطاقة املتجددة تزداد القتصادية الكلفة 

مقارنة بالفحم والغاز والنفط ولقلة االنبعاث ]13[.
استخدامات  على  التعرف  بهدف   ]14[ أجريت  دراسة  ويف 
الطاقة البديلة ودورها يف املباني اخلضراء، والنظم املستخدمة يف 
تقييم املباني التقليدية واخلضراء، ومعرفة واقع املباني يف ضاحية 
العيون يف الكويت. وقد أجابت هذه الدراسة عن التساؤالت التالية: 
ما واقع املباني اخلضراء يف دولة الكويت؟  هل تواكب دولة الكويت 
ما هي  يف مبانيها؟  الطاقة املتجددة  الستخدام  التوجهات العاملية 
توجهات األفراد الستخدام املباني اخلضراء، والطاقة املتجددة يف 
حياتهم؟ ما أهم املعوقات اليت حتد من استخدام الطاقة املتجددة 
يف املباني يف دولة الكويت؟   وقد مت استخدام املنهج الوصفي يف 
تقدم  ال  الكويت  دولة  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت  وقد  الدراسة. 
استخدام  بأهمية  املختلفة  واملؤسسات  للمواطنني  الكايف  الوعي 
الطاقة البديلة، كذلك فقد اظهرت النتائج ان تطبيق املمارسات 
الصديقة للبيئة غري جمد اقتصاديًا على املدى القريب« وبدرجة 
كبرية، من وجهة نظر الفئات املستهدفة يف الدراسة. و أظهرت 
نتائج الدراسة أن إجابة الفقرة »أن دولة الكويت ال تقوم بتسهيل 
مهمة حتويل املباني التقليدية إىل خضراء« حصلت على درجة 
كبرية. وقد أظهرت النتائج أن املتوسطات احلسابية جاءت بدرجة 
من  الكهربائية  الطاقة  انتاج  يف  التحول  خيص  فيما  متوسطة 
الوقود األحفوري إىل طاقة الشمس والرياح، وقد أوصى الباحث 
بضرورة مراجعة األنظمة والتشريعات والقوانني اخلاصة بإنتاج 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  تنظم  جديدة  تشريعات  وسن  الطاقة 
باستخدام الطاقة املتجددة. وكذلك التوصية بالتوعية الشاملة 
من خالل وضع اخلطط املختلفة وبرامج التوعية بأهمية الطاقة 

البديلة. 

2-2 جدوى استخدام الطاقة الشمسية 

دراسة  يف  املشمولة  الدول  يف  املتجددة  الطاقة  مصادر  إن 
 CSP-MED(Concentrating Solar Power in the(

Mediterranean Countries من املمكن أن تستوعب الطلب 

املتنامي على الطاقة يف هذه الدول النامية. طاقة الرياح وطاقة 
كل  اهليدرولوجية  والطاقة  احليوية  والكتل  األرضية  احلرارة 
على حدة تقع احتياطياتها يف حدود 400 تريا واط ساعة /سنويا، 
وبرغم أن بعض املصادر موجودة يف أماكن معينة فإن إمكانية 
توزيعها من خالل شبكة التوزيع الكهربائي جمدية. وبني املركز 
مصادر  أكثر  أن  الفضاء ]15[  وجمال  الطريان  لشؤون  األملاني 
الطاقة توفرا حاليًا هي طاقة اإلشعاع الشمسي اليت تتجاوز الطلب 

العاملي على الطاقة الكهربائية.
األماكن  يف  الشمس  من  املتولدة  الكهربائية  الطاقة  وباتت 
ذات الطاقة الشمسية العالية جدًا كاليمن، وبعض دول اخلليج 
للطاقة  التقليدية  املصادر  تنافس  خاص  بشكل  كعمان  العربي 
الطاقة  أنظمة  وتصميم  إلدارة  االقتصادية  التكلفة  ناحية  من 
الشمسية املتكاملة لتوليد وختزين الكهرباء، ومن ثم يتم توزيعها 

من خالل الشبكات لتستخدم يف املنازل ]16[.
الرئيس  املصدر  املتجددة  الطاقة  تصبح  أن  املمكن  من  لذا 
كمنطقة  املناطق  هذه  وأن  سيما  الفقرية،  البلدان  يف  للطاقة 
فيها  تتوفر  األوروبي  واالحتاد  أفريقيا  ومشال  األوسط  الشرق 
الظروف املناسبة كشدة اإلشعاع الشمسي وطول فرتة التعرض 
اإلشعاع  جمموع  وألن  الرياح.  وطاقة  العام   خالل  للشمس 
من  مرة أكرب  هو 8000/1  قبل األرض  من  الشمسي املعرتض 

طلب اإلنسان على الطاقة األولية ]17[.

3 -نتائج البحث 

3-1 االتساق الداخلي لفقرات القياس

قام الباحثون بإجراء )Pilot Survey( للمقياس على عينة 
أولية مكونة من )50( عاماًل يف حمطات توليد الكهرباء، وذلك 
ملعرفة مدى االتساق الداخلي لفقرات املقياس قبل مجع البيانات 
النهائية، وهذا اإلجراء مفيد فيما إذا مت استخدام نتائج كرونباخ 
أداة  مصداقية  لتدعيم  املستقبلية  النتائج  مع  ومقارنتها  ألفا   –

ولتقليل  احلالتني  كلتا  يف  عشوائية  العينة  إن  حيث  الدراسة 
تأثري الظروف الشخصية وظروف التطبيق واإلعادة غري احملددة 
خالل  من  كرونباخ  ألفا  معامل  قيمة  حساب  وميكن  بزمن(. 
التحليل  نافذة  بواسطة  احتسابها  ميكن  كذلك  التالية،  املعادلة 
)Statistics – Reliability Analysis( من خالل برجمية 

 .SPSS ]18[
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	  معامل الفا كرونباخ =  	              

حيث   ن = عدد عبارات القائمة.

ع2 = تباين القائمة ككل.

مج ع2 = اجملموع الكلي لتباين كل عبارة من عبارات القائمة.

الفا  كرونباخ  معادلة  باستخدام  الباحثون  قام  وقد 

)Cronbach alpha( حلساب معامل الثبات )االتساق الداخلي 

 SPSS برجمية باعتماد  عام(  بشكل  واالتساق  الفقرات  ألسئلة 

فبلغت  حماور  سبعة  عددها  بلغ  اليت  الدراسة  أداة  حماور  لكافة 

وهي   )0.83( الكلية  الدرجة  أساس  على  حمسوبا  الثبات  قيمة 

قيمة مقبولة )موجبة ومرتفعة مما يعين وجود خاصية الثبات يف 

االستبيان( كما استخرجوا معامل ثبات كل حمور من حماور 

الدراسة، كما مت حساب معامالت االرتباط بني فقرات كل جمال 

مع جماله، ومع املقياس ككل، ملعرفة مدى مالءمة هذه الفقرات 

لتحقيق أهداف الدراسة، وجتدر اإلشارة إىل أن مجيع معامالت 

مل  ولذلك  إحصائيا،  ودالة  مقبولة  درجات  ذات  كانت  االرتباط 

هناك  أن  النتائج  اظهرت  وقد  الفقرات.  هذه  من  أي  حذف  يتم 

كانت  حيث  ككل،  واالداة  الدراسة  جماالت  بني  موجبًا  ارتباطًا 

مستوى  عند  احصائية  داللة  وذات  موجبة  االرتباط  معامالت 

من  ومصداقية  ثباتًا  يعطي  مما   ،)Alpha <0.05  ( الداللة 

اجل حتقيق أهداف هذه الدراسة. وبعد التأكد من صدق وثبات 

الفقرات مت توزيع االستبانات على احملطات الكهربائية حيث مت 

مت   كما  استجابة.   اسرتجاع 203  ومت  استبانة،   )250( توزيع 

اإلحصائية  الرزمة  استخدام  ومت  احلاسوب،  يف  البيانات  إدخال 

للعلوم االجتماعية )SPSS( ومت استخراج املتوسطات احلسابية 

املتوسطات  إىل  باإلضافة  الدراسة،  جماالت  من  جمال  لكل 

الدراسة،  فقرات  من  فقرة  لكل  املعيارية  واالحنرافات  احلسابية 

كذلك ارتباط بريسون، باإلضافة إىل التكرارات والنسب املئوية.

3-2 نتائج االستبيان

يف  الشمسية  بالطاقة  تعمل  كهرباء  حمطة  تصميم  إدارة  واقع  سؤال  نتائج   .1

الكويت. 

واالحنرافات  احلسابية  املتوسطات  متضمنة  النتائج  تظهر 

املعيارية لكل فقرة يف اجلدول 1 اليت تراوحت ما بني )4.04-1.8(. 

حيث جاء جمال )املعوقات واملشاكل اليت تواجه صناع القرار( يف 

حني  يف   ،)4.0468( بلغ  حسابي  متوسط  بأعلى  األوىل  املرتبة 

جاء اجملال )واقع استخدام الطاقة الشمسية والرياح يف الكويت( 

يف املرتبة األخرية مبتوسط حسابي )1.8432(.
اجلدول )1(. واقع إدارة تصميم حمطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية يف الكويت

اجملالالرقم
املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

املستوى

مرتفعة.4.0468329490املعوقات واملشاكل اخلاصة باستخدام الطاقة الشمسية اليت تواجه صناع القرار1

متوسطة.3.6287367480فعالية حمطات توليد الكهرباء يف الكويت من خالل الطاقة الشمسية 2

3
نظرة صناع القرار لتوليد الطاقة الكهربائية من خالل الطاقة الشمسية من حيث 

التكنولوجيا و الدعم املالي و اإلداري 
متوسطة.3.604327974

متوسطة.3.015822165البنية التحتية الالزمة لتنفيذ مشاريع باستخدام الطاقة الشمسية4

متوسطة.2.907726918إدارة وتصميم حمطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والرياح5

متدنية.1.843225241واقع استخدام الطاقة الشمسية والرياح يف الكويت6

متوسطة.3.104312980األداة ككل 

1- مج . ع2 . كل عبارة ن
(ن -1 ع2)
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2. نتائج سؤال واقع حمطات توليد الكهرباء يف الكويت 

هلذه  احلسابية  املتوسطات  أن   2 اجلدول  يف  النتائج  تظهر 
)يتم  فقرة  جاءت  حيث   ،)4.52-2.69( بني  تراوحت  الفقرة 
تقديم مجيع املوارد املادية والبشرية يف سبيل ضمان عمل حمطات 

التوليد بطاقة وكفاءة عالية( يف املرتبة األوىل مبتوسط حسابي 
)4.52(، يف حني جاءت فقرة )أقوم بتقديم االقرتاحات اخلاصة 

األخرية  هي  عالية(  بكفاءة  العمل  اجل  من  الطاقة  مبحطات 
مبتوسط حسابي )2.69(.

اجلدول )2(. نتائج واقع حمطات توليد الكهرباء يف الكويت

الفقراتالرقم
املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

املستوى

1
يتم تقديم مجيع املوارد املادية والبشرية يف سبيل ضمان عمل حمطات 

التوليد بطاقة وكفاءة عالية
مرتفعة.4.52608

مرتفعة.4.06316لدي املعرفة بقدرة حمطات توليد الكهرباء يف الكويت2

مرتفعة.3.96349لدي املعرفة التامة بانواع حمطات التوليد الكهربائي يف الكويت3

مرتفعة.3.96785إن مجيع حمطات التوليد الكهربائية يف الكويت تعمل على الوقود األحفوري4

مرتفعة.3.77688لدي املعرفة بكميات إنتاج حمطات الكهرباء يف الكويت5

متوسطة.3.07777أقوم باالطالع على التقارير اخلاصة بالطاقة يف الكويت6

متوسطة.2.99808أقوم باستمرار مبتابعة ما هو جديد يف ميدان الطاقة7

8
أقوم بتقديم االقرتاحات اخلاصة  مبحطات الطاقة من اجل العمل بكفاءة 

عالية
متوسطة2.691.154

متوسطة.3.62836748حمطات توليد الكهرباء يف الكويت

الطاقة  باستخدام  الكهرباء  توليد  حمطات  وتصميم  إدارة  واقع  سؤال  3.نتائج 

الشمسية والرياح  

فقرة  وجاءت   3 اجلدول  يف  الفقرة  هذه  نتائج  تعرض 

التكنولوجيا  أنواع  أفضل  استخدام  يتم  فإنه  املشروع  تنفيذ  )عند 
فقرة  وجاءت  حسابي )4.26(،  مبتوسط  أوال  املتوفرة(  احلديثة 
)تقوم احلكومة على تشجيع القطاع اخلاص باستثمارات الطاقة 

البديلة( أخريا مبتوسط حسابي )1.35(.

جلدول )3(. نتائج إدارة وتصميم حمطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والرياح

الفقراتالرقم
املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

املستوى

مرتفعة.4.265660عند تنفيذ املشروع فإنه يتم استخدام أفضل أنواع التكنولوجيا احلديثة املتوفرة1

2
جيب توفري مساحة كافية لوضع املعدات من أجل تصميم املشروع القائم على 

الطاقة املتجددة
مرتفعة.4.186200

متوسطة.4.146170إن عمليات التمويل ملثل هذه املشاريع متوافرة بشكل مناسب3

4
تلبية احلاجات املستمرة للطاقة  يف  ميكن أن تساهم مشاريع الطاقة املتجددة  

الكهربائية من قبل املستهلكني
متوسطة3.411.012

متوسطة3.271.178يتم األخذ بعني االعتبار اآلثار البيئية إلقامة مثل هذه املشاريع5

متوسطة2.771.023عند القيام بتصميم مثل هذه املشاريع يتم األخذ بعني االعتبار آراء سوق العمل6
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الفقراتالرقم
املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

املستوى

متوسطة2.751.316هناك أيد عاملة مؤهلة للقيام مبثل هذه املشاريع7

8
املتجددة  بالطاقة  اخلاصة  احلديثة  بالتكنولوجيا  خاصة  عمل  ورش  عقد  يتم 

للمهندسني والفنيني
متوسطة2.751.144

متدنية.1.596940يتم التدريب على  آلية تصميم حمطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية9

10
إن الناتج من الطاقة الكهربائية نتيجة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

يفي باحتياجات املستهلكني
متدنية.1.515300

متدنية.1.355650تقوم احلكومة على تشجيع القطاع اخلاص باالستثمار يف الطاقة البديلة11

متوسطة.2.90772690إدارة وتصميم حمطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية والرياح

4.نتائج سؤال واقع استخدام الطاقة الشمسية والرياح يف الكويت 

يعرض اجلدول 4 النتائج. حيث جاءت فقرة )يتم التخطيط 
مبتوسط  أوال  شفافة(  بصورة  والرياح  الشمسية  الطاقة  ملشاريع 

وجاءت فقرة )إن إنتاج الطاقة الكهربائية  حسابي بلغ )2.99(، 
كبري(  بشكل  يوجد  والرياح  الشمسية  الطاقة  مصادر  من 

مبتوسط حسابي )1.36(.

اجلدول )4(. نتائج واقع استخدام الطاقة الشمسية والرياح يف الكويت

الفقراتالرقم
املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

الدرجة

متوسطة.2.99767يتم التخطيط ملشاريع الطاقة الشمسية والرياح بصورة شفافة1

متدنية.1.985285294يتم دائما التعرف على ما هو جديد يف جمال الطاقة الشمسية والرياح2

متدنية.1.66644هناك استخدامات للطاقة الشمسية يف القرى النائية من أجل توليد الكهرباء3

4
هناك مشاريع كبرية يف جمال استخدام الطاقة الشمسية والرياح يف توليد الطاقة 

الكهربائية
متدنية.1.55711

5
يتم دائما إدخال أحدث أنواع التكنولوجيا اخلاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح إىل 

الكويت
متدنية.1.517264750

متدنية.1.36541إن إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة الشمسية والرياح يوجد بشكل كبري6

متدنية.1.843225241واقع استخدام الطاقة الشمسية والرياح يف الكويت

5.نتائج سؤال نظرة صناع القرار جتاه الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يف الكويت  

تعرض النتائج يف اجلدول 5. 
اجلدول )5(. نتائج نظرة صناع القرار

الفقراتالرقم
املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

الدرجة

1
لدى متخذي القرار رؤية بأن واقع مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر 

متجددة يعمل على التقليل من االنبعاثات الكربونية يف اجلو
مرتفعة.4.1723787

مرتفعة.4.123272413ميكن أن تساهم مشاريع الطاقة النظيفة يف التنوع االقتصادي2
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الفقراتالرقم
املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

الدرجة

مرتفعة.3.945853771ميكن أن تساهم مشاريع الطاقة النظيفة يف إحياد فرص عمل جديدة3

4
يرى صناع القرار أن دولة الكويت مبميزات وقدرات عالية متكنها من استغالل املوارد 

الطبيعية املتاحة
مرتفعة.3.881852963

5
هناك قناعة من قبل صناع القرار بأن دولة الكويت مبكانة جغرافية ومناخية مناسبة 

إلنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية او طاقة الرياح
متوسطة3.31531.18535

6
هناك حضور كبري للدور احلكومي الستخدام الطاقة النظيفة يف إنتاج 

الطاقة الكهربائية
متدنية.2.187282919

متوسطة.3.604327974نظرة صناع القرار

مشاريع  ان  رؤية  القرار  متخذي  )لدى  فقرة  جاءت  حيث 
توليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة يقلل من االنبعاث 
فقرة  أخريا  وجاءت  حسابي )4.172(،  مبتوسط  أوال  الكربوني( 
إنتاج  يف  النظيفة  الطاقة  الستخدام  احلكومي  الدور  )حضور 

الطاقة الكهربائية( مبتوسط )2.1872(.

6.نتائج سؤال املعوقات واملشاكل اخلاصة باستخدام الطاقة الشمسية اليت تواجه 

صناع القرار. 

)الطابع  فقرة  جاءت  حيث  النتائج،  يبني   6 اجلدول 
البريوقراطي لإلدارة( أوال مبتوسط حسابي )4.2857(، وجاءت 
فقرة )هناك حمدودية يف امليزانية املخصصة للطاقة الشمسية( 

أخريا مبتوسط حسابي )3.5320(.

اجلدول )6(. نتائج املعوقات واملشاكل اخلاصة باستخدام الطاقة الشمسية اليت تواجه صناع القرار 

الفقراتالرقم
املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

الدرجة

مرتفعة.4.285759465يغلب على اإلدارات طابع اإلدارة البريوقراطية اليت حتد من تقدم مثل هذه املشاريع1

2
عدم وجود مهندسني مهرة و  ذوي كفاءة عالية ميكن أن يؤثر على تصميم مشاريع 

إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
مرتفعة.4.211864444

مرتفعة.4.157652159عدم قابلية القطاع اخلاص للدخول يف هذا اجملال3

متوسطة.3.532088592هناك حمدودية يف امليزانية املخصصة للطاقة الشمسية4

مرتفعة.4.046832949املعوقات واملشاكل اخلاصة باستخدام الطاقة الشمسية اليت تواجه صناع القرار

الطاقة  باستخدام  مشاريع  لتنفيذ  الالزمة  التحتية  البنية  واقع  سؤال  7.نتائج 

الشمسية 

اختيار موقع  )يتم  النتائج، فجاءت فقرة    7 يعرض اجلدول  

مبتوسط  أوال  مدروسة(  تكون  علمية  أسس  على  بناء  املشروع 
أجل  من  األولية  املواد  )تتوافر  فقرة  وجاءت   ،)4.2069( حسابي 
حسابي  مبتوسط  أخريا  املناسبة(  بالتكلفة  املشاريع  إقامة 

.)1.4483(
اجلدول )7( نتائج البنية التحتية الالزمة لتنفيذ مشاريع باستخدام الطاقة الشمسية مرتبة

الفقراتالرقم
املتوسط 
احلسابي

االحنراف 
املعياري

الدرجة

مرتفعة.4.206940608يتم اختيار موقع املشروع بناء على أسس علمية تكون مدروسة1

2
يتم التخطيط إلقامة مشاريع الطاقة البديلة حبيث يتم اختيار منطقة جغرافية 

مالئمة حسب نوع الطاقة املستخدمة )مشسية، رياح(
مرتفعة.4.152758979
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املتوسط 
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االحنراف 
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الدرجة

مرتفعة.4.147862761هناك رؤية اسرتاتيجية إلقامة مشاريع الطاقة املتجددة مستقبال3

مرتفعة.4.128151063يتم تصميم املشاريع اخلاصة بالطاقة باالستعانة باخلربات العاملية املؤهلة واملدربة4

5
لدى صناع القرار الوعي الكايف بأهمية استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يف 

توليد التيار الكهربائي
مرتفعة3.90151.1169

مرتفعة.3.679890703يتم دراسة الظروف املناخية املالئمة إلقامة مثل هذه املشاريع6

متوسطة3.14781.20553ميكن تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية و طاقة الرياح بكل سهولة بدون معوقات7

متوسطة.3.088799604يوجد لدى الكويت اخلربات املؤهلة من أجل تصميم مثل هذه املشاريع8

9
هناك جلان خاصة بإدارة األزمات يف جمال الطاقة الشمسية و طاقة الرياح تضع 

اخلطط وتنفذها
متوسطة2.52221.26383

متوسطة2.42861.03339هناك جلان متخصصة من أجل البحث عن أفضل املواد الالزمة لبناء املشروع10

11
يقوم أصحاب اخلربات باستمرار بالعمل على تنمية أنفسهم يف جمال الطاقة 

الشمسية والرياح
متوسطة.2.098588449

متدنية1.66011.11148يتم تنفيذ املشاريع على حسب اخلطط املوضوعة بدون تأخري يف العمل.12

متدنية.1.610866099القوانني والتشريعات تدعم إقامة مشاريع الطاقة البديلة13

متدنية.1.448359788تتوافر املواد األولية من أجل إقامة املشاريع بالتكلفة املناسبة14

متوسطة.3.015822165البنية التحتية الالزمة لتنفيذ مشاريع باستخدام الطاقة الشمسية

4 - مناقشة النتائج 

توليد  مبحطات  اهتماما  هناك  أن  الدراسة  نتائج  أظهرت 
الستخدام  متوسطة  بدرجة  وقبوال  الكويت  دولة  يف  الكهرباء 
الطاقة املتجددة )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( يف توليد الطاقة 
و   )4.05( عالية  بدرجة  املعوقات  لوجود  كذلك  و  الكهربائية. 
نظرة صناع القرار املتوسطة )3.604( ملتطلبات الطاقة الشمسية 
و القدرة على تأمني البنية التحتية اليت جاءت بدرجة متوسطة 
)3.016( و كذلك القدرة على إدارة و تصميم حمطات طاقة 
كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية بدرجة متوسطة )2.908( و 

واقع استخدام الطاقة الشمسية بدرجة متدنية )1.84(.  
يف  احلالية  الكهرباء  توليد  حمطات  واقع  عن  السؤال  لدى  و 
دولة الكويت جاء القبول بدرجة متوسطة )3.63( و تفصيال فقد 
القى وجود الدعم املالي و البشري قبوال مرتفعا )4.52( و املعرفة 
يف جمال هذه الطاقة أيضا مرتفعا )4.06( و )3.96( للمعرفة 
حول الوقود املستخدم و )3.77( للمعرفة بكميات الطاقة املنتجة.
طاقة  توليد  مشاريع  أن  باالستبيان  املشاركون  توقع  و 
متطورة  تكنولوجيا  إىل  حتتاج  الشمسية  الطاقة  من  الكهرباء 

ملساحات  املشاريع  هذه  مثل  حلاجة  و   )4.26( مرتفعة  بدرجة 
واسعة )4.18( و كذلك توفر التمويل بدرجة مرتفعة )4.14(. 
غري أن تلبية مشاريع الطاقة الشمسية الحتياجات الطاقة جاءت 
متوسطا  جاء  بالبيئة  االهتمام  كذلك  و   )3.41( متوسطة 
العمالة  ووجود  العمل  سوق  مبتطلبات  األخذ  كذلك  و   )3.27(
املؤهلة و التدريب و تشجيع احلكومة للقطاع اخلاص اليت جاءت 

بدرجة قبول متوسطة. 
و لدى السؤال عن واقع اإلعداد ملشاريع الطاقة الشمسية فقد 
جاء التقدير متدنيا بشكل عام )1.84( و تفصيال حول التخطيط 
النائية  القرى  يف  وجودها  و  متدنيا )1.99(  جاء  الذي  بشفافية 
و   )1.55( متدنيا  كذلك  آخر  مكان  أي  يف  أو   )1.66( متدنيا 

متدنية إلدخال تكنولوجيا الطاقة الشمسية املتطورة )1.52(. 
الطاقة  تقليل  حول  رؤيتهم  عن  القرار  صناع  سؤال  لدى  و 
مرتفعة  التقديرات  جاءت  فقد  الضار  االنبعاث  من  الشمسية 
و  أيضا )4.123(  مرتفعة  االقتصادية  املشاريع  تنوع  و   )4.17(
و   )3.95( عمل  فرص  توفري  على  املشاريع  هذه  قدرة  كذلك 
كذلك قدرة دولة الكويت على استغالل املوارد الطبيعية بدرجة 
مرتفعة )3.88( و مالءمة جغرافية و مناخ دولة الكويت بدرجة 
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طاقة  مشاريع  تطوير  يف  احلكومي  الدور  و   )3.32( متوسطة 
نظيفة بدرجة متدنية )2.19(.

و لقد جاءت نتائج معوقات مشاريع الطاقة الشمسية مرتفعة 
مرتفعة  بدرجة  البريوقراطية  جاءت  حيث   ،)4.05( عام  بشكل 
و   ،)4.21( مرتفعة  هندسية  كفاءات  وجود  عدم  و   ،)4.3(
عدم قبول القطاع اخلاص الدخول يف مثل هذه املشاريع مرتفعا 
)4.16( و كذلك حمدودية امليزانية بدرجة متوسطة )3.53(.

الشمسية  الطاقة  ملشاريع  التحتية  البنية  واقع  جاء  لقد  و 
و   )3.9( األهمية  حول  مرتفعا  و   )3.016( ككل  متوسطا 
املعوقات  لوجود  متوسطا  و   )3.68( املناخية  الظروف  مالءمة 
كذلك  متوسطا  و   )3.09( املؤهلة  اخلربات  ووجود   )3.15(
لوجود جلان خمتصة )2.52( و تنمية القدرات )2.1( و متدنية 
فيما خيص عدم وجود تأخري يف برامج العمل و املشاريع )1.66( 

و القوانني و التشريعات )1.61( و توفر املواد األولية )1.45(

5 - اخلالصة والتوصيات  

الكهرباء  توليد  مبحطات  اهتماما  هناك  أن  يستخلص 
الستخدام  متوسطة  بدرجة  وقبوال  عالية،  بدرجة  التقليدية 
الطاقة املتجددة )الطاقة الشمسية وطاقة الرياح( و ذلك بسبب 
املعوقات و نظرة صناع القرار ملتطلبات الطاقة الشمسية و القدرة 
على تأمني البنية التحتية، و كذلك القدرة على إدارة و تصميم 
حمطات الطاقة الشمسية اليت جاءت متوسطة،  و واقع استخدام 
الطاقة الشمسية الذي جاء متدنيا.  و أيضا توفر الدعم املالي و 
اليت  احلالية  الكهرباء  حمطات  عمل  حبيثيات  املعرفة  متطلبات 

جاءت احلاجة إليها مرتفعة.
لتكنولوجيا  حتتاج  الشمسية  الطاقة  مشاريع  أن  وتبني 
التمويل  و  واسعة  ملساحات  كذلك  و  مرتفعة  بدرجة  متطورة 
الحتياجات  الشمسية  الطاقة  مشاريع  تلبية  وكذلك  الكبري. 
االهتمام  كذلك  و  متوسطة  جاءت  الطاقة  من  احمللية  السوق 
بالبيئة متوسطا  و كذلك متطلبات سوق العمل ووجود العمالة 
املؤهلة و التدريب و تشجيع احلكومة للقطاع اخلاص اليت كانت 
متوسطة. فالبريوقراطية و عدم وجود الكفاءات اهلندسية املدربة 
و إحجام القطاع اخلاص عن الدخول يف شراكة ملشاريع الطاقة 
الشمسية أيضا من املعوقات. وكذلك واقع اإلعداد ملشاريع الطاقة 
القرى  يف  وجودها  و  بشفافية  التخطيط  حول  متدنيا  الشمسية 
املتطورة  الشمسية  الطاقة  تكنولوجيا  إلدخال  كذلك  و  النائية 

عالية التكلفة. 
الطاقة  تقليل  حول  مشجعة  رؤية  القرار  صناع  وتبنى 
الشمسية من االنبعاث الضار و التنوع االقتصادي و القدرة على 
و  الطبيعية  املوارد  استغالل  على  القدرة  و  العمل  فرص  توفري 

احلكومي  الدور  وخبالف  الكويت  دولة  مناخ  و  جغرافية  مالءمة 
يف تطوير مشاريع طاقة نظيفة الذي جاء متدنيا.

الشمسية  الطاقة  ملشاريع  التحتية  البنية  واقع  كان  و 
متوسطا و مرتفعا حول األهمية و مالءمة الظروف املناخية،  و 
جلان  ووجود  املؤهلة  اخلربات  ووجود  املعوقات   لوجود  متوسطا 
خمتصة، ومتدنيا يف تنمية القدرات و عدم وجود تأخري يف برامج 

العمل و املشاريع و القوانني و التشريعات  و توفر املواد األولية.
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