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  عبد الرحمن خلف العنزى   اســم الباحـث
سياسات توظيف العمالة الوافدة وتأثيراتها على كفاءة   عـنـوان البحث

  )١٩٩٣-١٩٧٣(الجهاز اإلدارى بدولة الكويت 
  القاهرة  جـامـعــــة
  االقتصاد والعلوم السياسية  كـلـيـــــة
  اإلدارة العامة   مقـســــــ

  )م١٩٩٥(الماجستير   الــدرجــــة
  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
 تقوم الدراسة على محاولة تقديم إجابات وافية على العديد من 

  :التساؤالت التى من أهمها
ما هى االستراتيجية العامة التى تبنتها دولة الكويت ودول الخليج  -١

  الوافدة؟األخرى تجاه استقدام وتوظيف العمالة 
ما هى العوامل الرئيسية التى ساهمت فى تشكيل حجم وتركيبة قوة  -٢

 العمل الوافدة بدولة الكويت؟

ما هو دور الجهاز اإلدارى وسياسات التوظيف الحكومى فى تنامى  -٣
 أعداد الوافدين؟

  ما هو دور العمالة الوافدة فى الجهاز اإلدارى لدولة الكويت؟ -٤
  منهج الدراسة

لعلوم االجتماعية تتعدد زوايا النظر إلى الظاهرة محل وألنه فى إطار ا
الدراسة وبالتالى تتعدد المناهج التى يمكن استخدامها فى تحليل أبعاد الظواهر 



 ٢٠٠٩ إلى ١٩٩٤رسائل الماجستير والدكتوراه خالل الفترة من 
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:  الجمع بين أكثر من منهج علمى، تمثلت فى رأى الباحثالمختلفة، لذلك 
  الوصفى التحليلى، المنهجى التحليلى، المنهج المقارن

  سةاستنتاجات الدرا
أنه بالنظر إلى منطقة الخليج والتى تعتبر من أقدم مناطق العالم خبرة  -١

بأمور االستعانة بالعمالة الوافدة، كشفت الدراسة عن أن قرارات التنمية 
والتحديث فى دول المنطقة قد اتخذت فى إطار اجتماعى واقتصادى 
وتاريخى تم بموجبه توجيه الجانب األعظم من االستثمارات نحو 

شطة والصناعات كثيفة العمل فكانت النتيجة تزايد حدة القصور فى األن
المعروض من قوة العمل المحلية، واتجاه دول المنطقة إلى المصادر 

  .الخارجية لتدبير احتياجاتها من قوة العمل
أدى توظيف العمالة الوافدة فى الجهاز اإلدارى لدولة الكويت إلى العديد  -٢

 :من النتائج منها 
  .تطلبات التوسع فى هيكل ومهام هذا الجهازمقابلة م -
توفير احتياجات إقامة وتشغيل وصيانة مرافق البنية الهيكلية  -

 .ومشاريع الخدمات العامة من المهن والمهارات المختلفة
تعزيز مستويات الطلب الفعال على السلع والخدمات فى السوق  -

نمو االقتصادى الكويتية ومن ثم توفير القوة الدافعة لتسارع معدالت ال
 .من ناحية أخرى

كما ترتب عليها كذلك تجنى كفاءة الجهاز اإلدارى لدولة الكويت  -
الذى بات غير محدد األهداف ويتصف باالزدوادية والتداخل بين 
وحداته وتتفشى فيه الواسطة والمحسوبية ويغيب عنه التخطيط 
 العلمى والمدروس الحتياجات المستقبل، بما يستلزمه من ضرورة

 فى الجهود المبذولة لتطوير وإصالح - وبصورة جادة-إعادة النظر
 .هذا الجهاز

  


