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 الخالدي مناحي جحيل سميح شمخي ثـــــاسم الباح
 متكامل نموذج :الكويت بدولة ةيالبشر الموارد تطوير ثــــعنوان البح

  الوطنية العمالة لتنمية
 السويس قناة ةـــــــجامع

 التجارة ةــــــــكلي
  األعمال إدارة م ــــــــقس

  )م١٩٩٢( دكتوراه ةـــــــالدرج

  البحثمستخلص
  الدراسة هدف
 السكانية الندرة حالة في البشرية الموارد لتنمية إطار حديدت •
 المستوى على الوطنية البشرية القوى تنمية وعناصر مشكالت تحديد •

 .التكويت اسةيبس عالقتها حيث من القومي
 .الوطنية العمالة لتنمية متكامل نموذج إلى التوصل •

  الدراسة منهج
 :تطبيقي واآلخر نظري احدهما جانبي على الدراسة هذه تعتمد
 العام اإلطار الجانب هذا في الباحث يعرض :النظرية الدراسة :أوال

 وتلك السكانية، الندرة مجتمعات في البشرية الموارد تنمية لوويتنا للدراسة،
 هـذا  فـي  الباحث ويعتمد .الموارد هذه وتنمية تطوير على المؤثرة العوامل



 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 ٥٣٢ فريح العنزي. د.إعداد أ

 العربية العلمية والمقاالت اساتوالدر والبحوث والرسائل الكتب على الجانب
 .الموضوعات هذه تناولت التي واألجنبية

 الجوانـب  الثالث الفصل في الباحث سيتناول :الميدانية الدراسة :ثانيا
 وتخطـيط  والتـدريب  كالتعليم المواطنة البشرية الموارد تنمية على المؤثرة
 النظريـة  سـة بالدرا ومناظرتها الكويت، دولة في والتوظيف العاملة القوى
 علـى  العملـي  الواقع في كائن هو ما وبين الدراسة هذه بين الفجوة لتحديد

   .القومي المستوى
 الدراسة استنتاجات

 :العاملة القوى تخطيط بسياسة يتعلق فيما أوال
 الوطنية للعمالة بالنسبة الوظيفي التضخم من كبير قدر وجود -١

ـ  المتمثـل  .واإلشرافية اإلدارية الوظائف في  حجـم  ادةبزي
 .العمل حجم عن العمالة

 األعـداد  تحديد في بالدولة العاملة القوى تخطيط سياسة صور -٢
 .بدقة الوطنية العمالة من المطلوبة والتخصصات

 من المستقبلية االحتياجات دراسة على العاملة القوى خطة صورق-٣
 بقدر يرتبط ال العاملة القوى تخطيط أن عن فضال الوطنية، العمالة

 واألجهـزة  الوزارات في الخدمات نمو لمعدالت دقيقة بدراسة يركب
 .المختلفة الحكومية

 فـي  فعـال  بدور تساهم ال بالدولة العاملة القوى تخطيط سياسة-٤
 .الوافد محل الكويتي إحالل
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 للدولـة  المختلفة األجهزة مشاركة وقصور التباعد من قدر وجود-٥
 احتياجاتهـا  استقـصاء  األقل على أو العاملة القوى خطة وضع في

 .الوطنية العاملة القوى من الفعلية
 :التعليمية بالسياسة يتعلق فيما – ثانيا

 العقليـة  للمـدركات  مالئمتهـا  وعدم الدراسية المناهج صعوبة •
 .التلقين على تعتمد المناهج هذه أن على فضال للطالب، والعمرية

 عنـد  ليـة العم الخبرات تنمية في الدراسية المناهج مساهمة عدم •
 .الطالب

 وعـدم  والنظـري،  العـام  التعليم على التعليمية السياسة تركيز •
 .المبكر المهني بالتوجه المماثل االهتمام

 بمستوى( الماهرة المواطنة العاملة القوى في الكبير النقص وجود •
 الكـوادر  ومحدودية التطبيقية، المعاهد بمستوى )والفنية الثانوية،

 عنه ينتج مما الجامعية العلمية اتالتخصص بمستوى المتخصصة
 حـساب  وعلـى  العليـا  للمـستويات  متحيز مهني هيكل روزب

 القطـاع  وفـروع  أجهـزة  بعض في والفنية المهنية المستويات
 فـي  للدراسـات  الكـويتيين  الطلبة معظم اتجاه بسبب الحكومي
 .العملية الكليات حساب على النظرية الكليات

 ونـسبة  التعليميـة،  المراحـل  مختلف في التسرب نسبة ارتفاع •
 األفراد أعداد تزايد عليه يترتب مما الفصول، مختلف في التخلف

 .العمل ألسواق المؤهلين غير
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 :التدريب بسياسة يتعلق فيما :ثالثا
 .الكويتي الموظف كفاءة رفع في التدريبية الدورات مساهمة -١
 االختـصاص  جهـات  تقدمها التي التدريبية الدورات مالءمة -٢

 .الكويتي الموظف  عمل ونوع بيعةلط
 الكـويتي  الموظف يتلقاها التي التدريبية الدورات مدة مناسبة -٣

 .العمل وخارج داخل
 مجـال  فـي  التطبيقـي  للتعليم العامة الهيئة مساهمة قصور -٤

 .التدريب
 عليه تدرب الذي بالعمل الكويتي الموظف يستمر ال كما غالبا -٥

 .آخر لمكان النقل أو الترقية نتيجة
 :التوظيف بسياسة يتعلق فيما :رابعاً
 رجـال  الوظيفة لشغل المتقدم كان إذا بما التوظيف قرار يتأثر -٦

 .أمرآة أو
 .فقط األقدمية على يعتمد الترقية قرار يكون ما غالبا -٧
 لالعتبـارات  النظـر  دون الشخصية بالعالقات الترقية تتأثر -٨

 .الموضوعية
 ونوع طبيعة مع الموظف قاضاهيت الذي األجر مناسبة قصور -٩

 .به يقوم الذي العمل
 عنـد  الموضوعية دون الشخصية االعتبارات تتدخل ما كثيراً -١٠

 عـن  النظـر  بغض الكويتي وتعيين التوظيف، طلبات في البث
 .وقدراته مؤهالته

 والترقيـة  بـالتعيين  يتعلق فيما التوظيف نظام وقصور عجز -١١
 .واألجر


