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 املقدمة: 

)كانت   كورونا  فيروس  تأثير  COVID-19لجائحة  وواضح(  جوانب    كبير  جميع  الصحة  الحياة على  ذلك  في  بما  واألوضاع  ،  والذهنية  الجسمية، 

األصعدة،   مختلف  وعلى  البلدان  جميع  في  ل   حيثاالقتصادية،  والباحثين  املختصين  والبحوث،دفع  الدراسات  االقتصادية   جراء  التداعيات  حول 

فقد   السياسية،  وحتى  السكانيواالجتماعية  املسح  املتحدة   كشف  التباعد  باململكة  أو  االجتماعية  العزلة  تأثير  حول  النطاق  واسعة  مخاوف  عن 
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 :لخصامل

، 19-لى التعرف على تقييم املواطنين والوافدين لدور أجهزة الدولة في رعاية العمالة الوافدة خالل أزمة جائحة كوفيدإهدفت الدراسة  

كانية  ومقارنة تقييم كل من املواطنين والوافدين لدور العمالة الوافدة، ومعالجة الدولة ملشكالت السكان لهم، ومعالجة الدولة للتركيبة الس

ا  إحالل  من وإمكانية  العينة  وتكونت  املقارن،  الوصفي  املنهج  الحالية  الدراسة  وأتبعت  الديمغرافية،  املتغيرات  ضوء  في  الوطنية،  لعمالة 

( وعددهم  الكويت  بدولة  واملقيمين  )5776املواطنين  املواطنين   ،
ً
فردا  )4837( والوافدين  عليهم  939(  طبق    إ(، 

ً
لقياس  إ ستبيانا  

ً
لكترونيا

العم دور  نحو  إسكان  االتجاهات  ومشكالت  السكانية،  التركيبة  مع  التعامل  في  الدولة  ودور  الوطنية،  العمالة  إحالل  وإمكانية  الوافدة،  الة 

جائحة كوفيد أثناء  العمالة  19-العمالة  مع  النساني  الدولة  أجهزة  تعامل  يقيمون مستوى  والوافدين  املواطنين   من 
ً
كال أن  النتائج  أظهرت   .

ارتفع تقييم املواطنين ملعالجة التركيبة السكانية، وإحالل العمالة الوطنية، ودور    19  -الوافدة أثناء جائحة كوفيد ، كما 
ً
بمستوى مرتفع جدا

قي   الذي  الوطنية  العمالة  إحالل  محور  ما عدا  املحاور،  لهذه  الوافدين  تقييم  وارتفع  لهم،  السكان  ومعالجة مشكالت  الوافدة،  مه العمالة 

 الوافدون بدرجة متوسطة.

تبين وجود فروق دالة لصالح الوافدين في محاور معالجة التركيب السكانية، ودور العمالة الوافدة، ومعالجة إسكان العمالة الوافدة، و 

ر بين وكانت الفروق لصالح املواطنين في محور إمكانية إحالل العمالة الوطنية، وتبين عينة املواطنين أن  كل من الناث، وذوى األعمار األصغ

18-30   
ً
 لجهود الدولة في معالجة التركيبة السكانية و إحالل العمالة الوطنية ومعالجة مشاكل  عاما

ً
، وذوى التعليم الثانوي هم األعلى تقديرا

العمر من   الوافدين األصغر في  الجنسين ملحاور االستبيان، وارتفع تقدير  الوافدين تقارب تقديرات  الوافدة،  وبعينة  عام،    30-  18العمالة 

 ذوي التعليم الثانوي لدور العمالة الوافدة ومعالجة الدولة ملشكالت العمالة من تركيبة سكانية وإسكان.و 

 ؛ الكويت. 19 -كوفيد ؛العمالة الوافدة  الكلمات املفتاحية: 
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القلق بشأن اآلثار العملية لالستجابة للجائحة، بما في ذلك الصعوبات املالية. واحتمال و   الرفاهية وجودة الحياة النفسية واالجتماعية،االجتماعي على  

مع   يرام  ما  املريض على  يصبح  األدنىCOVID-19أن  املرتبة  في  كان  للوباء   ، وقد  والنفسية  االجتماعية  باالستجابة  املتعلقة  القضية  القضايا    من هذه 

(Holmes, E., et al.2020) . 

واملؤسسات والدول عن مجموعة عميقة وواسعة من التأثيرات النفسية االجتماعية   األفرادعلى أوضاع    والكوارثكشفت األبحاث عن أثار األوبئة  

الفردية و االق املستويات   ا تصادية والسياسية على 
ً
العدوى، بدءا أثناء تفش ي  املستوى   ملجتمعية والدولية  بالخوف من    من  األفراد  الفردي، حيث يشعر 

واالق الصحية  القدرة  وتردى  البطالة  وتفاقم  الكساد  حاالت  من  بالدول  وانتهاء  البطالة،  وخطر  بالعجز  والشعور  املوت،  أو  باملرض  تصادية الصابة 

   .(Singh, 2020)وانخفاض مستوى جودة الحياة 

العالم وتجاوز    19-التداعيات االقتصادية لجائحة كوفيد  تأثيراتتتسع   بلدان  ( 50)إجمالي الصابات  مع استمرار تفش ي فيروس كورونا في كافة 

ورغم   العالم.  الناتج عن  إ مليون مصاب حول  االقتصادي  للركود  اقتصادية مضادة  اتجاه   إجراءاتنتهاج سياسات  لعكس  الصحية  والسالمة  الحجر 

البلدان املتقدمة،  الدورة االقتصاد أن  ية في  يكون في متناول جميع بلدان   حناجحتواء قبل التوصل للقاح  لل الكبير" غير قابلة    الغالق  مضاعفات "إال 

التي يرسلها العاملون في البلدان  األ العالم، ومن أبرز التداعيات االقتصادية مصير العمالة   إلى    ملؤقتةجنبية من املهاجرين والعمالة ا األ جنبية والدخول 

 (Dwived,2020;   Dhillon, P. Kundu,2020; Worldometers,2020)   البلدان منخفضة الدخل

صندوق    كما أشارتهدد بفقدان أحد مصادر الدخل الحيوية في البلدان الفقيرة والهشة"  أنها    إلى  19-جائحة كوفيدحول  وأشارت نتائج البحوث  

شريان حياة للدول منخفضة الدخل والهشة، حيث تسهم في دعم األسر وتوفير اليرادات تمثل تدفقات تحويالت العاملين في الخارج أن  إلىالنقد الدولي 

الدول بصورة عاجل التي تحتاجها هذه  البلدان عام  الضريبية  إلى هذه  بالخارج  العاملين  بلغت تدفقات تحويالت  الراهن، فقد  الوقت  قرابة   2018ة في 

بحسب تقديرات البنك الدولي، لتتفوق بذلك على االستثمارات   2019( مليار دوالر عام  550( مليار دوالر أمريكي، وتمض ي على مسار الوصول إلى )350)

املباشرة  وغير  املباشرة  تدفقات تحويالت   األجنبية  تراجع  يؤدي  أن  وُيرجح  الطالق.  الخارج على  الدخل من  أهم مصادر  بوصفها  األجنبية  واملساعدات 

 
ً
فعال تواجه  التي  البلدان  هذه  حكومات  على  واالجتماعية  واملالية  االقتصادية  الضغوط  زيادة  إلى  الخارج  في  مع    العاملين  التكيف  في  بالغة  صعوبات 

 .(2020ا )أل طعمة، تداعيات جائحة كورون

ستحواذ على قدر أكبر من االهتمام، مع توقف األنشطة واألعمال  دفعت جائحة كورونا ملف العمالة الوافدة بدول مجلس التعاون الخليجي لل و 

وتباينت   استبعادها بالكامل.نتيجة انتشار الفيروس، وتراجع اليرادات مع انخفاض أسعار النفط، وسط زيادة املطالب بين تخفيض أعداد العمالة أو  

و  الرقمي  االقتصاد  إلى  التحول  على  التركيز  مع  سيما  ال  التعاون،  مجلس  دول  في  الوافدة  العمالة  مستقبل  بشأن  والتجارة الذاآلراء  االصطناعي  كاء 

ال ملركز  حديثة  دراسة  وبحسب  الوافدة،  العمالة  من  الكثير  عن  االستغناء  وبالتالي  اللكترونية  فإن والخدمات  والبحوث،  للدراسات  العربي  خليج 

في دول    الوظائف املرتبطة باملواهب واملهارات والخبرات التقنية والكفاءات النادرة فقط من ستصمد أمام موجة تغيرات قد تقلب موازين سوق العمل

للعمالة مستبعدة  غير  تسريحات  موجة  تتبعها  كورونا  جائحة  بعد  ما  مرحلة  في  الخليجي  التعاون  وذكرت    مجلس  )األجانب(،  الوافدين  من  واملوظفين 

ال تعمق  حال  في  القريب  املدى  على  الوافدة  العمالة  من  اآلالف  عشرات  عن   
ً
وتدريجيا  

ً
مؤقتا تستغني  قد  ومؤسساتها  الخليج  دول  أن  ركود  الدراسة 

 إلى نهاية    40االقتصادي العاملي وتباطؤ التعافي واستقرار أسعار النفط دون  
ً
ذ إن قدرة حكومات الخليج على استيعاب ارتدادات صدمة ، إ 2022دوالرا

املدى   على  الجيدة  املالية  مالءتها  من  الرغم  على  متفاوت  بشكل  تتأثر  قد  واالستثمار  والسياحة  والغاز  النفط  من  الحاد  اليرادات  املتوسط، تراجع 

ار األعمال والبناء وانخفاض حجم التجارة في دول مجلس التعاون وحسب تقديرات مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث فإن التوقف الجزئي الزده

  ،
ً
يوميا الوظائف  آالف  والخاص مع فقدان  العام  القطاعين  في  املشاريع  كبيرة من  نسبة  إلغاء  إلى  يقود  فيروس كورونا  جائحة  حيث من  الخليجي جراء 

 . (2020)عبد الناصر،  2008الضرر املترتب عن األزمة املالية العاملية من العمال في دول املنطقة مقارنة بحجم  %40املرجح أن يتضرر أكثر من 

 مشكلة الدراسة: 

الوافدة، و   يحظ العمالة  الدولة  إ موضوع  باهتمام كل من  السكانية  التركيبة  بالتكويت، ومعالجة االختالل في  أو ما يعرف  الوطنية  العمالة  حالل 

التشريعية   واملجالس  املتعاقبة،  االجتماعيين،  إ والحكومات  واملؤثرين  العام  الرأي  اهتمام  جانب  أظهرتلى  ما  من   هوهو  الفترة  في  تمت  التي  الدراسات 

لهم   ي حظ  كما(  2020لى  إ   2000) الكفيلة  الجهات  والتزامات  االجتماعية،  والظروف  العمل  وظروف  التعاقدات  من حيث  العمالة  موضوعات حقوق 

باهتمام رسم ورعايتهم  أسفر عن خطط  ي  بحقوقهم  ما  واملناشدات، وهو  واالستجوابات  والتحقيقات  املقاالت  العديد من  وإعالمي عبرت عنه  وشعبي 

ال التركيبة  و مرحلية لتعديل  املدنية بنسب  إ سكانية  الخدمة  أقرها ديوان  التي  الخمسية  الخطة  الوطنية، جزء منها  العمالة  بها ال حالل  ألزم  التي  حالل 

 .2022لى إ  2018الجهات الحكومية خالل الفترة من 

ظهور   املستجد ) كوفيد  جائحة ومع  والعالمية مشكلة19  -كورونا  والشعبية  الرسمية  الساحة  تأثرت   ( ظهرت بقوة على  والتي  الوافدة،  العمالة 

من العاملين،   اآلالفات  ئلى مإ قامات والتي وصلت  ال  ة ر كمية العمالة الهامشية وضحايا تجار و ، وظهةزمأل خالل ا   االقتصادي   بالغالقبصورة واضحة  

أو ترحيلهم   الدولة برعايتهم  التخوفات  إ والتزام  ثابت لهم، وكذلك  املعيش ي لهم في ظل توقف األعمال وعدم وجود دخل  التكفل  بلدانهم، ومشكالت  لى 
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واملكتوب وعبر النواب الرسمين    يعالم املرئالصحية من انتشار الوباء بمناطق سكنهم، وترافق ذلك مع حمالت عبر منصات التواصل االجتماعي وعبر ال 

 لى توفير الرعاية واالهتمام بهم. إ ها تنادى بالترحيل وخفض األعداد، وبعضها تدعو جتماعين بعضواملؤثرين ال 

 
ً
اتجاهات أفراد املجتمع مع املواطنين واملقيمين  دراسة لىإ خالل هذه املرحلة، وهو ما دعى الباحث  وكان الرأي العام هو الصوت األعلى واألكثر تأثيرا

 وتأثيراتها.  وأثارها 19-يدنحو أوضاع العمالة الوافدة خالل أزمة كزف

   : ويمكن التعبير عن مشكلة الدراسة بالتساؤالت التالية

 ؟ 19-لكفاءة تعامل أجهزة الدولة بصورة إنسانية مع العمالة الوافدة خالل أزمة كوفيدمن املواطنين والوافدين عينة الدراسة  يم تقيما مستوى  .1

ألوضاع   .2 الكويتيين  املواطنين  تقييم  الوطنية  ما  العمالة  إحالل  على  القدرة  حيث  ومن  االقتصادي،  ودورها  السكان  حيث  من  الوافدة  العمالة 

 ؟19-ومعالجة التركيبة السكانية خالل أزمة كوفيد

ومعال .3 الوطنية  العمالة  إحالل  على  القدرة  حيث  ومن  االقتصادي،  ودورها  السكان  حيث  من  الوافدة  العمالة  ألوضاع  الوافدين  تقييم  جة ما 

 ؟19-التركيبة السكانية خالل أزمة كوفيد

 ؟ 19-ستبيان العمالة الوافدة خالل أزمة كوفيداهل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات وتقييمات املواطنين والوافدين في محاور  .4

 العمر والتعليم بعينة املواطنين؟ الجنس وهل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات محاور استبيان العمالة الوافدة تعود للفروق في  .5

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات محاور استبيان العمالة الوافدة تعود للفروق في الجنس والعمر والتعليم بعينة الوافدين؟ .6

 الدراسة: أهداف 

 لى: إ تهدف الدراسة الحالية 

 . 19-املواطنين والوافدين لدور أجهزة الدولة في رعاية العمالة الوافدة خالل أزمة جائحة كوفيد يم التعرف على تقي .1

السك .2 للتركيبة  الدولة  ومعالجة  لهم،  السكان  ملشكالت  الدولة  ومعالجة  الوافدة،  العمالة  لدور  والوافدين  املواطنين  من  كل  تقييم  انية مقارنة 

 . الديمغرافيةوء املتغيرات في ض الوطنية،وإمكانية إحالل العمالة 

 الدراسة:  ميةأه

 لى: إ تعود أهمية الدراسة الحالية 

1.  
ً
ظل عالقته بقضايا   في،  موضوع العمالة الوافدة   وهولى األهمية االستراتيجية للدولة الكويت،  إعلى قدر من األهمية قد تصل    أنها تعالج موضوعا

 لة الهامشية، والتأثيرات االقتصادية، وتجارة القامات. االتركيبة السكانية، والعم

 أ   يأن الدراسة تعالج تأثيرات أحد أهم األحداث واألوضاع الت .2
ً
-، وهو جائحة كورونا )كوفيدثرت على كافة مجاالت الحياة بجميع دول العالم تقريبا

 نسانية واالجتماعية الكثير. وكانت لها من التداعيات االقتصادية والصحية وال 2020عام  فيغير مالمح العالم  التي( تلك الجائحة 19

 املواطنين والوافدين أنفسهم. إدراكوتقييمات و  الحظرظل جائحة كورونا من وضع ي أنها تتناول وضع العاملة الوافدة ف .3

الدراسة من   .4 به  املحللين  نأن ما تخرج  تأثيرها وتأثيرها ف  فيالقرار    وصانعيتائج قد تفيد  الظاهرة ومدى  لهذه  املجتمع  إدراكات  ظل    يالتعرف على 

 جائحة كوفيد املستجدة. 

 :اإلجرائية املصطلحات

افدة:     العمالة الو
الطويرش  بأنها  2010،14)  يعرف  الوافدة  العمالة  ل"(  قدموا  الذين  األشخاص  من  والذين لمجموعة  الجنسيات،  مختلف  من  الكويت،  دولة 

 صادرة من سفارات الدولة بالخارج" فدون بموجب تأشيرة دخول رسمية و ي

( عبيان  بن  العربية  2011،4وعرفها  اململكة  أرض  على  يوجد  سعودي  غير  فرد  كل  بأنها  سواءً (  لدى    السعودية  أو  الخاص  لحسابه  يعمل  كان 

 
ً
 . للعامل )كاألوالد( وبغض النظر عن جنسه وجنسيته وديانته مؤسسات حكومية أو أهلية أو كان ال يعمل لكونه تبعا

 :    COVID-19فيروس كورونا املستجد 

العاملية الصحة  البعض   ( WHO, 2020) ذكرت منظمة  الحلق والحمى. قد تتطور لدى  الجاف والتهاب  السعال  أعراض مثل  بأنه يتمثل في وجود 

الرئتين، وتالز  السوائل في  الدموية، وتجمع  الدورة  بما في ذلك فشل في أحد األعضاء كالكلى والقلب، والتهاب في  الضائقة ملضاعفات خطيرة مختلفة  مة 

 ما تكون فيروسات الجهاز التنفس ي أكثر عدوى عندما يكون  التنفسية الحادة، وتنتقل العدوى من إن
ً
سان إلى آخر من خالل الفوهات التنفسية، عادة

بة لـ املريض غير مصاب بأعراض، ومع ذلك، هناك مجموعة متزايدة من األدلة تشير إلى أن انتقال العدوى قد يحدث خالل فترة الحضانة غير املصاح

COVID-19أيام  10و  2ن ، والتي تم تقديرها بي(Sohrabia, et al. 2020) . 
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 : النظري طار  اإل 

الوافدة وتمثل هذ للعمالة   
ً
 وتأثرا

ً
استقباال الدولية  األقاليم  أهم  باعتبارها واحدة من  التعاون،  في دول مجلس  الوافدة  العمالة  الظاهرة  ظاهرة  ه 

دول   في  القرارات  وصانعي  السياسات  واضعي  اهتمامات  بين  مميز  الخليج، موقع  التعاون  لعالقتها وال  مجلس  عنها،  االستغناء  یصعب  ضرورة  تزال   

بالتنمية،   العمل،   كماالجوهرية  السكانية، وسوق  البنية  تأثيرات سلبية بدأت تتضح معاملها، ونتائجها في شكل اختالالت في  الوقت نفسه ذات  أنها في 

واالجتماعية   الثقافية  ا أ   كماوالقيم  من  بالكثير  دفعت  أهمهانها  من  والتي  الدراسة  تناولتها  التي  العاملة  :لتحدیات  القوى  عرض  بين  التوازن  اختالل 

الكبرى م الشركات  في ظل سيطرة  واالتصاالت، خاصة  باملعلومات  املرتبطة  الجديدة  لالقتصاديات  توفر عمالة مالئمة  وإشكالية  تعددة والطلب عليها 

الهجرة    جديدة من 
ً
أنماطا أوجدت   قو و الجنسيات والتي 

ً
تنافسا  يخلقت 

ً
العمل بسبب قضية    ا املهار في سوق  التقنية  يالعمالة  تتمتع باستخدام  ة والتي 

أهم  خاص. و العمالة املواطنة بشكل  و هي عدم مالئمة املخرجات التعليمية للعمالة بشكل عام  و ،  العالية، مما أبرز قضية أخرى تعتبر بمثابة تحدي آخر

املج بين مواطني دول  البطالة  املجلس هو ظهور مشكلة  العمل في دول  املتواضع تحد یواجه سوق  الحجم  املشكلة غير مقبولة في ضوء  لس وتبدو هذه 

التي تحدثها عملية التحويالت للعمالة الوافدة سواءً  لس.لقوة العمل املواطنة في دول املج بشكل مباشر أو غير مباشر   بالضافة إلى التأثيرات السلبية 

تصاديات دول املجلس وميزان املدفوعات وفي الوقت الحاضر یعتبر التحدي األكثر على حجم االستثمار في دول املجلس وذلك على تأثيرها السلبي على اق

العالم   النسان وما یترتب على ذلك من سياسات وقوانين ونظم قد  بما يخص  جدیة هو مواجهة ما یقر على مستوى  إطار حقوق  املهاجرین في  حقوق 

 الية املهاجرین وحقوق النسان.  ما قد تنطوي عليه إشك ،تكون عرضة للتعدیل من أجل درء مخاطر

ا في سوق العمل والحياة التجارية في دول مجلس التعاون الخليجيو   ًنا أساسيًّ ِّ
وذلك عبر السهام في املسيرة التنموية من  ،تعتبر العمالة الوافدة مكو 

خرى واملساهمة في ديمومة العديد من القطاعات االقتصادية مثل قطاع النقل، وتتميز املنظومة األ تجارية  الؤسسات  املخالل املشاركة في أعمال البناء و 

الواف  العمالة  ل  ِّ
 
تشك حيث  الوافدة،  العمالة  من  كبيرة  أعداًدا  باحتضانها  الخليجي  الخليجية  التعاون  مجلس  دول  جميع  في  العاملة  القوى  أكثرية  دة 

المارات والبحرين والكويت وقطر  ،الست أربع دول أعضاء، هي:  السكان في   عن كونها غالبية 
ً

الخليج ،  فضال الوافدة في دول  العمالة  حيث يزيد حجم 

نحو    17العربية عن   إلى  ليصل  العدد  بع  23مليون فرد، ويرتفع  األسمليون فرد  أفراد  إضافة  العربية.   ر،د  الخليج  دول  قرابة نصف سكان  مما يعني 

مثل: الهند، والفلبين وباكستان وبنغالدش واندونيسيا وسريالنكا   ،ماليين عامل وافد ُجلهم من الدول اآلسيوية  9وتستقطب السعودية وحدها أكثر من  

 . (2015)مركز الجزيرة للدراسات، 

الخل للدراسات االستراتيجية )وفي دراسة نشرها مركز  العاملة في جميع دول مجلس  2018يج  القوى  أكثرية  الوافدة تشكل  العمالة  أن  إلى  ( يشير 

   ،التعاون الخليجي الست
ً
عن كونها تمثل غالبية السكان في أربع دول هي: »المارات والبحرين والكويت وقطر«، فيما أظهرت بيانات رسمية حديثة   فضال

 ( هي عمالة أجنبية وافدة. %69.3لعمالة في دول مجلس التعاون )أن أكثر من ثلثي ا 

 
ً
تبعا بمثابة عمالة مؤقتة  الخليج  دول  في  األجنبية  العمالة  ويعتبر   وتعتبر  أو جنسية،  دائمة  إقامة  بالحصول على  لها  يسمح  وال  العمل  ملدة عقد 

والقامة   الهدف الرئيس ي من الهجرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي هو العمل، وتركز سياسات تنظيم الهجرة في هذه الدول على تنظيم وإدارة الدخول 

وتدفق دخول  وتنظيم  إدارة  وعلى  الزيارة،  أو  العمل  املؤقتة  بغرض  العمالة  لها  هذه  الدولة  ،والتابعين  داخل  إقامتها  مدة  و وكذلك  الدول  ،  اتخذت 

إلى دول  الخليجية مجموعة من السياسات املنظمة للهجرة خالل فترة سبعينيات وثمانينات القرن العشرين، حيث صاحب هذا التيار املتزايد من الهجرة 

مرت ظاهرة الهجرة العمالية في بلدان الخليج العربي بتغيرات أساسية منذ أواخر القرن املاض ي، إال أن كما   ،املنطقة مجموعة من السياسات التنظيمية

 هذه الظاهرة استمرت تشكل  
ً
   تهديدا

ً
 أمنيا

ً
   ، ، وسياسيا

ً
   ،واقتصاديا

ً
   واجتماعيا

ً
 على    وحتى ثقافيا

ً
بسبب عدم وجود خطة استراتيجية    دولة الكويت تحديدا

  (2020ها )الدوب، وضع سياسات تجاه هذه الظاهرة للحد من ةمما حتم على الدولوافدة مدروسة لجلب العمالة ال

فسر  التي  االجتماعية  النظريات  املجتمعات    تومن  على  الوافدة  العمالة  االجتماعيتأثيرات  البناء  التوازن  والتي    نظرية  تركيبة  أن  على  تركز 

ه التي تتحدد من أفراد املجتمع ومن تراثه الثقافي، والعنصر عوهما أهداف ثقافة املجتمع ومطام  ين االجتماعي للمجتمعات تعتمد على عنصرين أساسي

املجتمع والذى يتفاعل مع مكونات الثقافة لتحقيق األهداف والغايات له،    الثاني هو التركيب االجتماعي وحين تصبح األهداف الثقافية للمجتمع لهذا 

( ولعل وجود عمالة وافدة يزيد 2005،العتيبيتحقق التوازن االجتماعي وتحقيق األهداف )  يملة معها يسهم ذلك فمنسجمة مع الوسائل البنائية ومتكا 

 
ً
  عددها عن ضعف عدد املواطنين سيكون عامال

ً
 . االجتماعيباعتبار األفراد هم مكون البناء  مؤثرا

 
ً
)  وطبقا عام  مطلع  في  الكويت  سكان  اجمالي  فإن  للحصاء  املركزية  االدارية  )2020لحصائيات  هم  الكويتيين 4.464.521(  عدد  بلغ  نسمة،   )

 (  1) شكل ( %69( بنسبة ) 3099350( ، وعدد غير الكويتيين )%31( بنسبة )1365171)
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 املواطنين بدولة الكويت (: نسب أعداد املواطنين وغير  1شكل )

  
ً
خلال النسب  هذه     وتعكس 

ً
   يف  واضحا

ً
تحديا تمثل  السكانية،     التركيبة 

ً
 ا و   أمنيا

ً
   قتصاديا

ً
 واجتماعيا

ً
وثقافيا  ، 

ً
جهودا يتطلب  لتعديل    ،  متضافرة 

 . 2020 أكتوبرلى اقرار قانون خاص بتعديل التركيبة السكانية بدورته األخيرة بشهرة إ التركيبة السكانية، وهو دفع مجلس األمة 

ال  اعداد  تجاوزت  أكتوبر  وقد  بكورونا حتى متصف   120)  2020صابة 
ً
ألف وطبقا  )   

ً
بدءا الكويتية  الحكومية  يوليو    لسياسة  تذكر    2020من  ال 

 أعداد االصابات أو الوفيات حسب الجنسيات.

الحظر  أدى  الوباء    ي الذ  يالكل  وقد  الدولة ملواجهة  أعدادهم إ فرضته  والذين تجاوزن  االقامة  الهامشية مخالفى  العمالة  أعداد من  اكتشاف  لى 

بالسماح لهم بتعديل  100) الدولة  الف عامل، قامت  الكوتية  أ (  الحكومة  لى إ ضافة  إ وضاعم وبالعودة لبالدهم دون فرض غرامات والعودة على نفقة 

الكويتيين   الكفالء  القضائي ضد  القبس، عدد  أ التحرك  االقامات ) جريدة  الدولة ممثلة ف 1/10/2020و تجار  الصحة والداخلية   ي(، كما قامت  وزارة 

 ( 20/5/2020، عدد أي وتوقف األعمار ) جريدة الر  يملناطق الوافدين ـأثناء الحظر الكل يوالغذائ ي والجمعيات التطوعية بتقديم الدعم املاد

افدةنتشار اسباب هذه أل     الكويت: ةبدول العمالة الو
 (1993؛ اليعدان، 1403، ي ؛ عسير 1415، يسباب انتشار العمالة الوافدة ومن بينها )مرس أ من خالل الدراسات والبحوث أمكن التعرف على أهم 

 البداية كان بحاجة إلى عمالة ماهرة وإلى موظفين وفنيين.اكتشاف البترول: اكتشاف البترول واستخراجه والتعامل مع متطلباته وأجهزته في  .1

 رخص أجرة العامل مقابل ارتفاع دخل الوطن واملواطن.  .2

 تخلف التعليم الفني والتدريب التقني عن مالحقة التنمية.  .3

 ضعف إقبال املواطنين على العمل اليدوي وعدم تقديرهم له.  .4

 تتاجر باستقدام العاملين وإطالقهم للعمل في البالد نظير مبالغ معينة يدفعونها مقابل كفالتهم.ظهور العديد من املؤسسات الوهمية والتي  .5

 الشروط املتعددة واملعقدة التي يضعها أصحاب األعمال في القطاع الخاص. .6

افدة:    تأثيرات العمالة الو

 بحث األ
ً
وهيئات البحث املعنية منذ سنوات عديدة، ، فهو مثار اهتمام الباحثين  ثار السلبية للعمالة الوافدة باملجتمعات الخليجية ليس جديدا

 حيث اهتم مجلس االمة الكويتي بدراسة تلك الظاهرة وقدم 
ً
 منها:  للعمالة الوافدة  والتأثيراتمن األبعاد  عددا

املحافظ، فسجـالت   • الكويتي  األمني: فقـد ظهرت ممارسات خطيرة تهدد املجتمع  املحاكم وأقسام الشرطة تشهـد علـى ذلك، وأكبر دليل على  البعد 

   56م على تجار مروجي املخدرات وشقق الدعارة، فقد تم ضبط  9/10/1999-6ذلك الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية خـالل الفـترة من  
ً
وافدا

    108رات واملشروبات الروحية، وإجمالي ما تم ضبطهم  أغلبهم من الجنسية اليرانية والباكستانية وجنسيات وافدة مختلفة يروجون املخد
ً
متهما

( أن نسب الجرائم بالدول الخليجية قد زادت  1998)  ويرى السلطان   بائعة هوى من جنسيات مختلفة يعملن بالدعارة.   120يروجون املخدرات و

 عداد العمالة الوافدة خاصة األسيوية، وأن هناك نوعيات من الجرائم ترتبط بأ بزيادة 
ً
 منها ترويج املخدرات والجرائم األخالقية.  هذه الفئة تحديدا

ويتض • الخاصة،  ثقافتها  لها  أن  إال  الكويت  دولة  في  الهندية  القارة  اآلسيوية من شبه   
ً
الوافدة وخصوصا العمالة  كثرة  رغم  الثقافي:  من هذا البعد 

األجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ثبت أن أبناء إحدى الدول الثقافي بحيث ال يمكن إغفال أثر أو آثار وجود املدارس  -الجانب الفكري 

الوحدة الخليجية قد فاقوا في أعدادهم أبناء األجانب في هذه املدارس، وهذه التعددية الثقافية تشكل خطورة كبيرة على مستقبل اللغة العربية و 
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وف الخليجية،  املنطقة  أبناء  بين  والثقافي  التعليمي  املنطقة  واالنسجام  أبناء   من 
ً
أجياال الخاصة  املدارس  تفرز هذه  أن  يتوقع  القريب  املستقبل  ي 

  .نفسها ال ينتمون إلى النسيج الثقافي والتعليمي واللغوي ملنطقة الخليج العربي

لب  • السياسية  الحراجات  بعض  في  تسببت  العربي  الخليج  دول  في  األجنبية  وخاصة  الوافدة  العمالة  أن  السياس ي:  مجلس البعد  في  الدول  عض 

من التعاون الخليجي، وهناك مؤشرات دالة على املصاحبات السلبية للعمالة الوافدة في دول الخليج العربي والتي تتمثل في وجود بعض الضغوط  

الوافدة، كما تسيطر  قبل حكومات العمالة الوافدة الستيعاب أعداد هائلة من العمالـة والذي سوف يترتب عليه في املستقبل زيادة حجم العمالة  

بشكل عام،   املجتمع   على 
ً
إيجابا ينعكس  الذي  الرشيد  واالجتماعي  االقتصادي  القرار  تؤثر على  العمالة قوى خفية وعوامل سياسية  على سوق 

   .جارفظاهرة تجارة القامات أصبحت واضحة للعيان والعمالة الوافدة التي بال مؤهل والهامشية تقوم بدفع مبلغ مقطوع لهؤالء الت

تصل  البعد • الجنسيات  من  كبير  عدد  وجود  أن  شك  ال  التركيبة   156االقتصادي:  في   
ً
كبيرا  

ً
خلال أوجدت  الوافدة  العمالة  من  مختلفة  جنسية 

العدد نتيجة  رة  السكانية كمـا تشكل استنزاف للموارد االقتصادية نظير األجور التــي يتقاضونها وإلى التكلفة املالية غير املباشرة لهذه العمالة كبي

واملواصالت،  والتعليمية،  الصحية  )الرعاية  للخدمات  املباشر  وغير  املباشر  الدعم  طريق  عن  التكلفة  هذه  من  الكبير  الجانب  الدولة  لتحمل 

 الكهرباء، املـواد الغذائية … الخ(.

 السابقة:الدراسات 

بتوظيف  ل  (2000)الثقفيدراسة    توجهت  • الوافدة  العمالة  عالقة  الو بحث  واألمنية طالعمالة  االقتصادية  وباألبعاد  األهلي  بالقطاع  نية 

الدراسة   توصلت  املكتبي  التحليلي  املنهج  وباستخدام  السعودي،  باملجتمع  فإ واالجتماعية  التوسع  أن  الوافدة   يلى  العمالة  واستخدام  استقدام 

ما أرتبط بظهور أنماط جديدة فى الحياة االجتماعية تتمثل ظهور عادات رتبط بزيادة معدالت البطالة والخالل بخطط التنمية، كا بالقطاع األهلي 

يؤد الذى  الصراع  من  حالة  وظهور  ودينية،  وفكرية  اجتماعية  وقيم  بعض    ي وتقاليد  يحلق  كما  االجتماعي،  واالنحالل  فال التفكك   يشكاليات 

 . التوافق االجتماعي ونمط الحياة وارتفاع مستوى الجريمة

الد • دراسة  وا   (2000)  ييحانوهدفت  األمني  املجال  الوافدة على  العمالة  وأثار  أبعاد  األسرة  ل لبحث  لها على  السلبية  واألثار  والسياس ي،  جتماعي 

أن   النتائج  الوافدة  واملجتمع، وأشارت  الكويتا العمالة  باملجتمع  السلبية  املمارسات  العديد من  املحافظة مثل تجارة   ت ذا   يرتبط بظهور  الطبيعة 

  ىل إ املخدرات، والدعارة، وأشار 
ً
 .ارتباط تلك املمارسات ببعض الجنسيات األسيوية تحديدا

دراسة   • )وهدفت  املشكالت  (  2004الخضيري  أهم  على  التعرف  إلى  إضافة  املنزلية،  بالعمالة  لالستعانة  الفعلية  األسباب  على  التعرف  إلى 

للعمالة املنزلية، وتوصلت الدراسة إلى من أهم أسباب االستعانة بالعمالة املنزلية ارتفاع متوسط عدد األوالد في األسر السعودية مع  االجتماعية  

الطف تدليل  في  املبالغة  املنزلية  العمالة  عن  الناتجة  االجتماعية  املشكالت  أهم  من  وأن  السكن،  اتساع  بجانب  للعمل  وخروجها  الزوجة  ل  عمل 

الزوجة و  وكذلك نتيجة اختالف    تدليل  املسؤولية في تدبير شؤون األسرة ووجود صراع للثقافات  أداء  سلبيتها وتقلص دورها كأم وكزوجة وعدم 

 .ثقافة املجتمع السعودي عن ثقافة مجتمعات العمالة املنزلية التي وفدوا منه 

 ، اعية للمرأة العاملة في قطاع التعليم والتي تستعين بالعمالة املنزليةدراسة هدفت إلى تحديد الخصائص االجتم  (  2007وأجرت نوال السبيعي )   •

أن الخصائص وتحديد مقترحات للتغلب على املشكالت املترتبة على استعانة املرأة العاملة في قطاع التعليم بالعمالة املنزلية، وتوصلت الدراسة إلى 

وال التعليم  في قطاع  العاملة  للمرأة  العامة  الشهري   االجتماعية  دخلهن  يبلغ  والتي  املتزوجات  في  تتمثل  املنزلية  بالعمالة  تستعين  ريال      6000تي 

سنة، كما توصلت الدراسة ملقترحات للتغلب على املشكالت املترتبة على العمالة املنزلية من   15 -10أبناء ومدة عملهن من   4 -3فأكثر ولديهن من 

 . تكثيف الشراف على مكاتب االستقدام ز على دور األم والرقابة وتدريب العمالة املنزلية ووجهة نظر عينة الدراسة تتمثل في التركي

اتجاه   (2008)ي ستهدفت دراسة العنز او  • الجرائم ودوافعها،   التعرف على  ارتكاب  أساليبها في  الكويت، ودراسة  الوافدة في  العمالة  معدالت جرائم 

  األساليب والوسائل األمنية في إطار األمن الشامل ملواجهة هذه الجرائم، ووضع تصور مقترح لألساليب والسياسات األمنية ملكافحة ارتكاب   ومعرفة

 في التحليلي وانتهى إلى عدة نتائج فيما يتعلق بمعدالت الجرائم وتوصيات للتعامل مع هذه الظاهرة. اعتمد الباحث على املنهج الوص  جرائمها.

طبقت الدراسة على   تحليل العالقة بين العمالة الوافدة بالجرائم ونوعيتها باململكة العربية السعودية، و   ىلإ   (2010هدفت دراسة الطويرش ى )و  •

السعودية، و272) العربية  باململكة  لديهم مخالفات وجرائم  الوافدة ممن  العمالة     ( من 
ً
ارتباطا األسباب  أكثر  أن  الدراسة  النتائج  تحليل   بينت 

العمال الجرائم لدى  الوافدة هبإرتكاب  تأ   ية  للمال، ثم   ثالحاجة 
ً
باألنظمة والقوانين، وأخيرا الجهل  الجرائم   ير األصدقاء، ثم  أكثر  البطالة، وكانت 

 
ً
النتائج    يه  إرتكابا وأشارت  القتل.  ثم  املخدرات،  ثم  السرقة،  تأثير    إلىجريمة  التعليمعدم  واملستوى  العمر  والحالة    يمتغيرات  القامة،  ومكان 

 الديانة والجنسية بنوع الجريمة.ي لى نوع الجريمة، بينما تبين عالقة متغير االجتماعية ع

األبعـاد االجتماعيــة   (2011هدفت دراسة بن عبيان  )و  • لها في  السلبية  السعودية واآلثار  العربيـة  اململكـة  الوافـدة فـي  العمالة  إلى مناقشـة واقـع 

شارت النتـائج  وأ   واالقتصــادية واألمنيــة والسياسية وأدوار املؤسسات التربوية في الحد من استقدامها وتالفي آثارها بإتبـاع منهج التحليل الوصفي  
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في آخر إحصائية رسـمية، وأن أكثـر تواجد لها في منطقة مكة املكرمة،  ) 144236.6أن عدد العمالة الوافدة في اململكـة العربية السعودية بلـغ )إلى  

تتا التي  الوهمية  املؤسسـات  العديد من  السعودي وظهور  العامـل غيـر  أجـرة  البترول ورخص  اكتشاف  اململكة:  في  انتشارها  أسباب  جر وأن من 

وصراع األدوار والعالقات األسرية، وزيادة   بتأشيرات العمالـة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن من اآلثار السلبية للعمالة الوافدة: الكسل واالتكالية،

نحرفة واملواد املمنوعة، كما و تأثيرهـا علـى العالقـات السياسية بين اململكـة ودولهـم، نشـر األفكار املأ والبطالة،    نسبة التحويالت النقدية للخارج، 

 
ً
 . املدرسة ووسائل العالم حتـى تقلـل اآلثار السلبية للعمالة الوافدة أن هنـاك أدوار عدة ينبغي أن تقوم بهـا األسـرة و أظهرت نتائج الدراسة أيضـا

واقعها    استهدفتوالتي    (2015)  دراسة حسينوفى   • الخليج  بدول  الوافدة  العمالة  وباستخدامالتعرف على   املكتبي   التحليلياملنهج    ومستقبلها، 

ماليين عامل في   8إلى قرابة  1975ألف عامل في عام  250أظهرت أن حجم العمالة الهندية في دول الخليج قد ارتفع في غضون أربعة عقود من نحو 

الحاض العمرالوقت  إذ  ، مستفيدين من فرص  الخليجي الفًتا؛  التعاون  دول مجلس  في  الفلبينية  الجالية  ُيَعدُّ عمل  كما  الخليجية؛  السوق  في  ل 

نحو   مًعا  والمارات  السعودية  العربية،   %40تستقطب  الدول  الوافدة من  العمالة  يخص  وفيما  الفلبين.  خارج  في  العاملة  الفلبينية  العمالة  من 

أع الخصوص  وجه  على  السعودية  املنظومة تستقطب  من  املرسلة  األموال  قيمة  وتقدر  والسودان،  واليمن  مصر  من  العمالة  من  داد ضخمة 

ر األمواُل املرسلة ُسبل العيش الكريم ملاليين األ   80الخليجية قرابة   ِّ
 
ا، وربما أكثر؛ وهي أرقام كبيرة باملستويات العاملية، وُتَوف فراد، مليار دوالر سنويًّ

اآل  القارتين  للمواطنين في بعض وخصوًصا في  إيجاد فرص عمل مناسبة  أو معضلة  البطالة  ل عامل  ِّ
 
الرغم من ذلك، يشك سيوية والفريقية. على 

أطل الوافدة،  العمالة  بحقوق  الدولي  باالهتمام  التكيف  إطار  وفي  الحالية،  باملستويات  الوافدة  العمالة  لبقاء  تحدًيا  التعاون  مجلس  قت دول 

في   الخليجية  لل   2008املنظومة  حوار  مبادرة  للعمالة  مستقبلة  دول  تتعلق  بصفتها  التي  القضايا  ملناقشة  املصدر  دول  مع  دورية  بصورة  جتماع 

 بالعمالة. 

• ( الدوب  دراسة  )(  2020وهدفت  بلغت  املواطنين  من  عريضة  شريحة  استجابات  بتحليل  الكويت  بدولة  الوافدة  العمالة  أوضاع  (  9650بحث 

وغيرها، كان هناك    ةسباب التي أدت إلى سوء إدارة ملف العمالة الوافدة وما ينتج عنها من مشاكل اقتصادية وسكانياهم األ لى أن  إالدراسة    وانتهت

يرون عدم وجود خطة استراتيجية تبين   %69.2داري، و  ل ن السبب هو الفساد ا أ يرون    %70.7قامة، و  لهم من تجار ا ن السبب األ أ يرون    82%

ن هناك  أ يرون    % 43.6هم، في حين  لعمالة الوافدة التي تحتاجها الدولة في كل من القطاع الحكومي والقطاع الخاص هو السبب األ داد ا أعنوعية و 

 . سباب املهمةجهزة الحكومية من األ ن عدم كفاءة األ أ يرون  %40.3ن أ خلل في القوانين التنظيمية، و 

أو التربو   أثار العمالة الوافدة سواءً ببحث    الخليجياملجتمع    اهتمامومن نتائج الدراسات السابقة يتبين أن   األمني  املجتمعي أو  املستوى  أو  ي  على 

   ،البطالة
ً
مجموعة من األثار السلبية لهذه العمالة فيما يتعلق بالبطالة والجرائم والتأثير   ىلإ ، وقد أشار في مجمله  قد بدأ منذ فترة تفوق العشرون عاما

الن    لإ بناء،  واأل   شأعلى 
ً
أيا تشر    أن  لم  الدراسات  إحالل   إلىمن هذه  على  الخليجية  املجتمعات  النوعية مثل قدرة  املوضوعات  بعض  تقييمات  بعض 

امل العمالة  خاصة  العمالة  هذه  محل  الوطنية  املاهرة  العمالة  العمالة  أو  الحرفية  باألعمال  الخاصة  والعمالة  ل  نزلية  كذلك  هذه   م والتقنية،  تبحث 

، لذا تعد الدراسة 19-قتصادية والصحية وحركة السفر بسبب أزمة كوفيدل الدراسات أوضاع هذه العمالة بصورة في ظل تغير األوضاع االجتماعية وا 

الباحث    الحالية األولحسب علم  الدراسة  نو هي  بعضها عى من  تبحث  اتجاهات متعددة  ومن  أزمة كوفيد،  ظل  في  الوافدة  العمالة  تبحث ملف  التي  ها 

حالل العمالة الوافدة إ ليها، ويبحث البعض األخر تقييم إمكانيات أجهزة الدولة في معالجة التركيبة السكانية و إ الحاجة    أحوال هذه العمالة السكنية و

  باعتبار أن هذه املطالب أصبحت
ً
  واجبا

ً
 . ملحا

 إجراءات الدراسة امليدانية: 

 :  املنهج املستخدم

األ ا  وتقييم  اتجاهات  لبحث  تهدف  التي  الحالية  الدراسة  املالئم ألهداف  املنهج  كونه  وذلك  املقارن،  الوصفي  املنهج  الحالية  الدراسة  فراد تبعت 

 تقييمات كل من املواطنين وغير املواطنين.، وبمقارنة 19-ألوضاع العمالة وتأثيراتها خالل جائحة كوفيد

 :  تهانمجتمع الدراسة وعي

عينة عشوائية منهم بطريقة العينة   اشتقتحيث    ،19-تكون مجتمع الدراسة الحالية من املواطنين واملقيمين بدولة الكويت خالل جائحة كوفيد

 5776)العينة الكلية للدراسة من    املستخدم، وتكونتستبيان  صورة الكترونية لل   املتاحة، وذلك عبر الجابة على
ً
( 4837، وبلغت عينة املواطنين )( فردا

املواطنين   الجنس والعمر والتعليم، وبلغت غير  الجن939)تنوعت من حيث  التعليمي،  ( تنوعت كذلك من حيث  الجدول س والعمر واملستوى  ويعرض 

 من املواطنين وغير املواطنين: العينة لكل( لخصائص 1)
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 والعمر واملستوى التعليمي  ( وصف خصائص العينة من حيث الجنسية والجنس1جدول )

 العينة الكلي غير املواطنين  املواطنين  الفئات  املتغير 

 %  العد %  العد %  العد

 % 53.2 3072 % 76.5 718 % 48.7 2354 ذكر الجنس

 % 46.8 2704 % 23.5 221 % 51.3 2483 أنثى 

 % 8.4 486 % 7.7 72 % 8.6 414 30 -18 فئات العمر 

31- 50 2108 43.6 % 521 55.5 % 2629 45.5 % 

 % 46.1 2661 % 36.8 346 % 47.9 2315 50أكبر من 

املستوى  

 التعليمي 

 % 24.3 1402 % 30.7 288 % 23.0 1114 ثانوية عامة

 % 61.0 3523 % 51.5 484 % 62.8 3039 مؤهل جامعي 

 % 14.7 851 % 17.8 167 % 14.1 684 الجامعي مؤهل فوق 

  5776  939  4837 املجموع 

( وهى نسب تقارب  23.5(  واالناث )%76.5( يتبين تقارب نسب املواطنين الذكور والناث ، بينما كانت نسب غير املواطنين الذكور )1من الجدول ) 

من نصف العينة سنة، وكان أكثر    51( وأكثر من    51-31نسبهم الطبيعية، وتبين أن فئات العمر األكثر باملواطنين وغير املواطنين كانت فى األعمار من )

 .يسواء من املواطنين وغير املواطنين من الحاصلين على املؤهل الجامع

 أداة الدراسة: 

 أجزاء: 3تكونت أداة الدراسة من استبيان يتكون من 

 واملستوى التعليمي. رافية األساسية عن أفراد العينة وتشمل الجنسية، والجنس، والفئة العمرية، غالجزء األول: يشمل املعلومات الديم .1

2.  
ً
  الجزء الثاني: يتضمن سؤاال

ً
ن مدى رضا األفراد عن قيام أجهزة الدولة بدورها مع العمالة الوافدة والغير املواطنين عموما ورعايتهم خالل  ع تقييما

  .19-جائحة كوفيد

 ا يتضمن  :الجزء الثالث .3
ً
 أبعاد أساسية وهي:  4فقرة يقيس  12مكون من  ستبيانا

 على التعامل مع ملف التركيبة السكانية ومعالجة الخلل. الدولة  تقييم قدرة أجهزة  •

 إ تقييم األفراد لمكانية  •
ً
 عن العمالة الوافدة.  حالل العمالة الوطنية عوضا

 تقييم الرعاية السكانية املقدمة للوافدين وللعمالة الوافدة.  •

 تقييم دور العمالة الوافدة في االقتصاد. •

 في البعد املقاس. اليجابي، وتشير الدرجة املرتفعة على األبعاد االتجاه االستجابة خماس يستبيان على مقياس ليكرت ال وتتم الجابة على فقرات 

وتم التحقق من الصدق    ،املطلوبة  تستبيان على مجموعة من املحكمين املتخصصين من أساتذة الجامعة، وقام الباحث بالتعديال وتم عرض اال 

وحساب الثبات    الداخليتساق  ال( لقيم  2يعرض جدول )  ، وتساق الداخلي لألبعاد وحساب ثبات ألفا كرونباخالوثبات االستبيان باستخدام كل من  

 .لألبعاد

 معامالت االتساق الداخلي والثبات ألبعاد االستبيان :(2جدول )

 معامل ألفا كرونباخ  لألبعاد ي االتساق الداخل 

 0.775 **( 0.913 -**0.895) من  معالجة الدولة للتركيبة السكانية 

 0.575 **( 0.773 -**0.447)من  دور العمالة الوافدة في االقتصاد

 0.608 **( 0.774 -**0.574)من  إمكانية إحالل الوطنية 

 0.900 **( 0.932 -**0.895)من  معالجة إسكان العمالة الوافدة 

 0.01دالة عند مستوى داللة **

( الجدول  قيم  أبعاد  2تظهر  بعد من  ودرجة كل  الفقرات  بين درجات  االرتباط  أن معامالت  ودالة  ال (  كان جميعها موجبة   إ ستبيان 
ً
عند    حصائيا

ا إ ، وهو ما يشير  0.01مستوى داللة   الثبات لألبعاد بين )ال ب  الداخلي تساق  للى توفر  قيم   ي( وه0.575إلى    0.900ستبيان، كما تراوحت قيم معامالت 

 توفر الثبات باألبعاد. إلىتشير 

 :النتائج

 لقيمة االستجابة على البعد، وذلك حسب املستويات التالية: الحسابيلحساب مستويات االستجابة بأبعاد االستبيان أعتمد على املتوسط 

  1.8 -1من  •
ً
 . منخفض جدا

 .منخفض 2.60 – 1.81من  •
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 . متوسط 3.40 – 2.61من  •

 .مرتفع 4.20 – 3.41من  •

  5 – 4.21من  •
ً
 .مرتفع جدا

 إالدولة  ت تعامل   :السؤال األول  
 
افدة خالل أزمة كوفيد نسانيا  ؟ 19-مع العمالة الو

( الجدول  االستجابة  3يعرض  متوسطات  لقيم  املعياري (  امل  واالنحراف  من  لكل  لها  املقابل  التعامل واملستوى  لكفاءة  املواطنين  وغير  واطنين 

   .19-النساني ألجهزة الدولة مع العمالة الوافدة خالل أزمة كوفيد

افدة أثناء جائحة كوفيد الدولةتقييم تعامل أجهزة  :(3جدول )  19-مع العمالة الو

 الوافدين املواطنين  

تعاملت الدولة بإنسانية مع العمالة  

 19الوافدة خالل أزمة كوفيد 

 

االنحراف  املتوسط الحسابي 

 املعياري 

املتوسط   املستوى 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 املستوى 

4.71 0.634  
ً
  0.775 4.50 مرتفع جدا

ً
 مرتفع جدا

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19-تقييم تعامل أجهزة الدولة مع العمالة الوافدة أثناء جائحة كوفيد :(2شكل )

 3تظهر نتائج الجدول )
ً
ثناء  أ من املواطنين وغير املواطنين من الوافدين يقيمون مستوى تعامل أجهزة الدولة النساني مع العمالة الوافدة    ( أن كال

 19 – جائحة كوفيد
ً
املواطنين ع جماإ ( وهو ما يؤكد 4.5( وبلغ متوسط تقييم الوافدين )4.71، حيث بلغ مستوى تقييم املواطنين )، بمستوى مرتفع جدا

 .19-فاءة وإنسانية التعامل مع العمالة الوافدة وقت أزمة كوفيد والوافدين على ك

مجمعة   بصورة  الدولة  به  قامت  ما  ضوء  في  النتيجة  هذه  تطوعية   ىلإتفسير  وجهود  رسمية  وتسهيالت  خدمات  من  األهلية  الجمعيات  جانب 

وزارة الداخلية بالسماح للمخالفين لقوانين القامة بالسفر   للتيسير والتخفيف على العمالة الوافدة خاصة الهامشية منها خالل الجائحة، حيث قامت

قامات وكذلك بالسفر على حساب الدولة خالل فترة الجائحة، كما قامت وزارة الداخلية كذلك بالتصدي وبقوة لتجار ال  ،حظر عودة دون غرامات أو  

غالق بعض املناطق التي يسكن بها العمالة الوافدة داومت الدولة والجمعيات التطوعية على تقديم املساعدات والتسهيالت إعبر حملة موسعة، وأثناء  

جبار الوافدين على دفع اليجارات في ظل الظروف االقتصادية إ بعض أصحاب العقارات    ةة لتلك العمالة، كما تصدت الدولة ملحاولالغذائية والصحي

 
ً
تثمين وتقدير جهود أجهزة    ، والتي تشيرغير املواتية خالل تلك الفترة، وقد انعكست تلك الجهود في استجابات كل من املواطنين والوافدين املرتفعة جدا

 الدولة في التعامل مع الجائحة. 

افدة من حيث اإلسكان ودورها االقتصادي، ومن حيث القدرة على إحالل العمالة الوطنية   : الثانيالسؤال   ما تقييم املواطنين ألوضاع العمالة الو

 ؟ 19-ومعالجة التركيبة السكانية خالل أزمة كوفيد

 ( لقيم متوسطات املواطنين الكويتيين على أبعاد االستبيان واملستويات املقابلة لها.  4يعرض الجدول )

 19-قيم متوسطات املواطنين على محاور استبيان العمالة الوافدة خالل أزمة كوفيد :(4جدول )

 الترتيب  املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املحاور 

 1 مرتفع 1.523 3.75 الدولة للتركيبة السكانية معالجة 

 2 مرتفع 0.772 3.48 دور العمالة الوافدة في االقتصاد

 4 مرتفع 0.712 3.42 إمكانية إحالل العمالة الوطنية 

 3 مرتفع 1.614 3.43 معالجة إسكان العمالة الوافدة 
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 19-قيم متوسطات املواطنين على محاور استبيان العمالة الوافدة خالل أزمة كوفيد :(3شكل )

الكويتيين   املواطنين  وتقييمات  اتجاهات  و   لمكانياتجاءت  السكانية،  التركيبة  معالجة  في  الوافدة إ أجهزة  العمالة  محل  الوطنية  العمالة  حالل 

لى أن املواطنين يرون أن تداعيات أزمة كوفيد ستسهم في معالجة إ ، وهو ما يشير  3.42و  3.75بمستويات مرتفعة، حيث كانت قيم املتوسطات لكليهما  

 إحالل الكوادر الوطنية في العمالة محل العمالة الوافدة.  يالتركيبة السكانية وف

دراكهم لدور هذه العمالة في  إ لى  إ   وهو ما يشير  3.48مرتفعة بمتوسط    يكما جاءت تقييمات املواطنين لدور العمالة الوطنية في االقتصاد الكويت

 
ً
 من العمالة املنزلية وحتى العمالة املتخصصة املاهرة النادرة.  خدمة البناء االقتصادي بدءا

، وهو ما  3.43ومرتفعة بمتوسط    يد إيجابيةفكو معالجة أجهزة الدولة ألسكان العمالة الوافدة خاصة في ظل أزمة  وكانت اتجاهات املواطنين نحو  

 لى تثمين املواطنين لدور الدولة في إسكان العمالة الوافدة. إ يشير 

 
ً
   وتعكس استجابات املواطنين على محاور االستبيان اتجاها

ً
املتوسط من املو   إيجابيا لتقدير دور العمالة الوافدة   اطنين سواءً ومستوى رضا فوق 

جائحة كوفيد بعد  الحالية  الدولة  في جهود  أو  بصورة مرضية،  لهم  السكانية  املشاكل  في معالجة  الدولة  التركيبة   19-االقتصادي، وجهود  في معالجة 

لعمالة التي تجاوزت الستين والسراع في تكويت الوظائف الجهود التي جاءت في صورة حزمة من القرارات للتعامل مع العمالة الهامشية وا   يالسكانية وه

للعمالة   كوتهقامات، ووضع خطة زمنية لتعديل التركيبة السكانية، ومناقشة مجلس األمة لعمل الحكومية، وحصر مخالفي القامة، ومحاصرة تجار ال 

 الوافدة. 

املواطنين    النتائج تقييم  بينت  الوافدة وريما يعود ذلك    املرتفع نحوكما  للعمالة  الوطنية  العمالة  املواطنين لوجود كوادر    لدراكإمكانية إحالل 

ال الفجوة  سد  يمكنهم  الذين  التقنية  واملعاهد  الجامعات  خريجي  من  العمالة  وطنية  عن خفض  مع  ىلإ ناتجة  النتائج  هذه  وتتفق  أظهرته    الوافدة،  ما 

العنز ا در  بن عبيان2008)ي  سات  الدوب2015)  (، حسين2011)  (،  دراسة  العمالة 2020)  (،  ملعالجة مشكالت  لوجود خطط حكومية  الحاجة  ( من 

 الوافدة.  

الثالث: ودورها    السؤال  افدة من حيث اإلسكان  العمالة الو افدين ألوضاع  الو املواطنين من  غير  تقييم  على  ما  القدرة  حيث  ومن  االقتصادي، 

 ؟19-إحالل العمالة الوطنية ومعالجة التركيبة السكانية خالل أزمة كوفيد

افدين على أبعاد االستبيان واملستويات املقابلة لها :(5جدول )  لقيم متوسطات الو

 الترتيب  املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املحاور 

 2 مرتفع 1.136 4.01 للتركيبة السكانية معالجة الدولة 

 1 مرتفع 0.680 4.06 دور العمالة الوافدة في االقتصاد

 4 متوسط  0.791 2.82 إمكانية إحالل العمالة الوطنية 

 3 مرتفع 1.280 3.59 معالجة إسكان العمالة الوافدة 
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افدين على محاور استبيان العمالة الوافدة خالل أزمة كوفيد  :(4شكل )  19-قيم متوسطات الو

 لمكانية ، بينما جاء تقييم الوافدين  4.01أجهزة في معالجة التركيبة السكانية مرتفعة بمتوسط    لمكانياتجاءت اتجاهات وتقييمات الوافدين   

لى أن الوافدين يرون أن تداعيات أزمة كوفيد ستسهم إ ، وهو ما يشير 2.82 متوسط، بمتوسط حالل العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بمستويات إ 

 في معالجة التركيبة السكانية ولكن القدرة على إحالل الكوادر الوطنية في العمالة محل العمالة الوافدة ليست بنفس السهولة.

العمالة في إ لى  إ وهو ما يشير    4.06مرتفعة بمتوسط    الكويتيالعمالة الوطنية في االقتصاد    الوافدين لدور كما جاءت تقييمات   دراكهم لدور هذه 

 
ً
 من العمالة املنزلية وحتى العمالة املتخصصة املاهرة النادرة.  خدمة البناء االقتصادي بدءا

، وهو ما  3.59الدولة ألسكان العمالة الوافدة خاصة في ظل أزمة كوفيد إيجابية ومرتفعة بمتوسط    وكانت اتجاهات الوافدين نحو معالجة أجهزة 

 لى رضا الوافدين عن دور الدولة في إسكان العمالة الوافدة. إ يشير 

للكويت مرتفع، وه  الوطني  االقتصاد  أن دورهم في  الوافدين يرون  أن  الثالث  السؤال  الواقعي  يوتفسر نتائج  أنهم يعبرون عن النتيجة  باعتبار  ة 

لجة الخلل أنفسهم وعن دورهم ، كما قيموا دور الدولة في معالجة مشكالت إسكان العمالة الوافدة كذلك بدرجة مرتفعة، ورأوا أن جهود الدولة في معا

مرتفعة،   بدرجة  جيدة  السكانية  التركيبة  العمالةإ في  محل  الوطنية  العمالة  إحالل  إمكانية  قدروا  أنهم  ذلك    ال  يعود  وربما  متوسطة،  بدرجة  الوافدة 

سواءً  التخصصات  من  للعديد  الدولة  حاجة  أن  والعاملين    لتقديرهم  الخدم  مثل  الخدمية  للعمالة  أو  الطبية  والكوادر  األطباء  مثل  الدقة  العالية 

 بمجاالت التنظيف واملطاعم وغيرها يصعب أن يتم تلبيتها من الكوادر الوطنية. 

افدة خالل أزمة   الرابع:السؤال   افدين في محاور استبيان العمالة الو هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات وتقييمات املواطنين والو

 ؟ 19-كوفيد

 (6استخدم اختبار ت للفروق بين املجموعات املستقلة لحساب الفروق بين املجموعتين على محاور االستبيان كما يعرض لها الجدول )

افدين  :(6)جدول  افدة اختبار ت للفروق بين املواطنين والو  محاور استبيان العمالة الو

 الداللة قيمة ت  الوافدين املواطنين  املحاور 

املتوسط  

 الحسابي 

املتوسط   االنحراف املعياري 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 0.001 5.020 1.136 4.01 1.523 3.75 معالجة الدولة للتركيبة السكانية 

 0.001 21.385 0.680 4.06 0.772 3.48 دور العمالة الوافدة في االقتصاد

 0.001 23.008 0.791 2.82 0.712 3.42 إمكانية إحالل العمالة الوطنية 

 0.001 2.850 1.280 3.59 1.614 3.43 معالجة إسكان العمالة الوافدة 
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افدة  :(5شكل )  اختبار ت للفروق بين املواطنين والوافدين محاور استبيان العمالة الو

 ي:يل( ما 6تظهر نتائج الجدول )

• ( داللة  إحصائية عند مستوى  داللة  إسكان 0.01وجود فروق ذات  ومعالجة  الوافدة،  العمالة  ودور  السكانية،  التركيب  في كل محاور معالجة   )

 املواطنين. عنالعمالة الوافدة لصالح الوافدين، حيث يقيمون تلك املحاور بدرجة أعلى وبصورة دالة 

لصالح املواطنين حيث يقيمون هذا املحور ( في محور إمكانية إحالل العمالة الوطنية  0.01لة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دال •

 بصورة أعلى وذات داللة عن الوافدين.

للتركيبة    الدورة  وملعالجة  الوافدة،  العمالة  لدور  تقديرهم  يرتفع  الوافدين  أن  الرابع  السؤال  نتائج  العمالة    السكانية،بينت  إسكان  ومعالجة 

تقدير   تفوق  بدرجة  تقديرهم    املواطنين،الوافدة  يرتفع  املواطنين  أن  حين  تلك  في  وتعكس  بالوافدين،  مقارنة  الوطنية  العمالة  إحالل  لمكانية 

الوافدة، وهو ما يمكن أن يشير الى أن    مكانيات إحالل العمالة الوافدة محل العمالةإ االستجابات التباين في تقييم الوافدين واملواطنين لدور العمالة و 

 . 19-تلك االستجابات تعكس اتجاهات كل من املواطنين والوافدين ملوضوع ألوضاع العمالة الوافدة في ظل جائحة كوفيد

في الجنس والعم افدة تعود للفروق  في متوسطات محاور استبيان العمالة الو ر والتعليم السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 بعينة املواطنين؟ 

 
 
 : الفروق على الجنس:  أوال

  اختبارستخدم ا 
ً
 .للجنس بعينة املواطنين ت للفروق بين املجموعات املستقلة لحساب الفروق في محاور االستبيان تبعا

افدة  تعبا للجنس في اختبار ت للفروق بين املواطنين  :(7جدول )  محاور استبيان العمالة الو

 الداللة قيمة ت  ناث إ ذكور  املحاور 

املتوسط  

 الحسابي 

املتوسط   االنحراف املعياري 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 0.001 3.432 1.464 3.82 1.579 3.67 معالجة الدولة للتركيبة السكانية 

 0.355 0.925 0.778 3.49 0.766 3.47 دور العمالة الوافدة في االقتصاد

 0.001 3.904 0.699 3.46 0.723 3.38 إمكانية إحالل العمالة الوطنية 

 0.087 1.714 1.585 3.47 1.664 3.39 معالجة إسكان العمالة الوافدة 

 : ي( ما يل7تظهر نتائج الجدول ) 

الذكور   • بين  )  ناث من وال وجود فروق ذات داللة إحصائية  املواطنين عند مستوى داللة  السكانية، وفى    محوري ( في  0.01عينة  التركيبة  معالجة 

 ناث.إمكانية إحالل العمالة الوطنية لصالح عينة ال 

( في محور دور العمالة الوافدة، ومعالجة 0.01اللة )ناث من عينة املواطنين عند مستوى دعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور وال  •

 . إسكان العمالة الوافدة 

 
 
 الفروق على فئات العمر: : ثانيا

 : (8كما يعرض له الجدول ) العمر،ستخدم تحليل التباين األحادي لحساب الفروق بين املواطنين على فئات ا 
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  التباين للفروقتحليل  :(8جدول )
 
 للعمر في محاور استبيان العمالة الوافدة  بين املواطنين تعبا

 الداللة قيمة ف   املعياري االنحراف  الحسابي املتوسط  املحاور 

 التركيبة السكانية 

18- 30 3.89 1.390 5.509 0.004 

31- 50 3.67 1.558   

   1.511 3.79 50أكبر من 

 دور العمالة الوافدة 

18- 30 3.46 0.839 1.227 0.293 

31- 50 3.50 0.776   

   0.756 3.47 50أكبر من 

 حالل مكانية ال إ

18- 30 3.43 0.785 0.630 0.533 

31- 50 3.40 0.731   

   0.680 3.43 50أكبر من 

 سكان العمالة إ

18- 30 3.61 1.501 10.442 0.001 

31- 50 3.32 1.665   

   1.580 3.51 50أكبر من 

 :ي( ما يل8تظهر نتائج الجدول )

•  
ً
تبعا إحصائية  ذات داللة  )  وجود فروق  داللة  املواطنين عند مستوى  العمر من عينة  في محور 0.01لفئات  وف   ي (  السكانية،  التركيبة   ي معالجة 

 عام 30 – 18فئة العمر بين  ي إسكان العمالة الوافدة في اتجاه ذو 

 عدم وجود فروق ذات داللة   •
ً
( في محور دور العمالة الوافدة، وإمكانية 0.01لفئات العمر من عينة املواطنين عند مستوى داللة )  إحصائية تبعا

  .إحالل العمالة الوطنية

 
 
 التعليم: على مستويات  الفروق :ثالثا

 :(9الجدول )ستخدم تحليل التباين األحادي لحساب الفروق بين املواطنين على مستويات التعليم، كما يعرض له ا 

  للفروقالتباين تحليل  :(9جدول )
 
افدة   في محاور للتعليم   بين املواطنين تعبا  استبيان العمالة الو

 الداللة قيمة ف   ي االنحراف املعيار  ي املتوسط الحساب املحاور 

 التركيبة السكانية 

 0.001 211.432 1.016 4.48 ثانوية عامة

   1.548 3.62 ريوسو بكال

   1.661 3.13 ي الجامعفوق 

 دور العمالة الوافدة 

 0.001 27.222 0.812 3.33 ثانوية عامة

   0.752 3.52 ريوسو بكال

   0.767 3.55 ي فوق الجامع

 حالل مكانية ال إ

 0.026 3.668 0.734 3.47 ثانوية عامة

   0.707 3.40 ريوسو بكال

   0.692 3.40 ي فوق الجامع

 سكان العمالة إ

 0.001 220.232 1.230 4.22 ثانوية عامة

   1.623 3.30 ريوسو بكال

   1.649 2.76 ي فوق الجامع

 :ي( ما يل9تظهر نتائج الجدول )

•  
ً
  لصالح( في محاور معالجة التركيبة السكانية 0.05عينة املواطنين عند مستوى داللة ) التعليم منملستويات  وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

العامة، وف  الثانوية  الوافدة   يالحاصلين على  العمالة  الجامعي  دور  الحاصلين على مؤهل فوق  العمالة    ي، وفلصالح   ي وف   الوطنية،إمكانية إحالل 

 العامة. ية لصالح الحاصلين على الثانو إسكان العمالة الوافدة 

  30-18األعمار األصغر بين  ي ومن مجمل نتائج السؤال الخامس يتبين أن كل من الناث، وذو 
ً
  ي ، وذو عاما

ً
لجهود   التعليم الثانوي هم األعلى تقديرا

 . حالل العمالة الوطنية ومعالجة مشاكل العمالة الوافدةإ الدولة في معالجة التركيبة السكانية و 

افدة تعود للفروق في الجنس والعمر والتعليم السؤال السادس: هل   توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات محاور استبيان العمالة الو

افدين؟  بعينة الو

 
 
 : الفروق على الجنس:  أوال

 : ستخدم اختبار ت للفروق بين املجموعات املستقلة لحساب الفروق في محاور االستبيان تبعا للجنس بعينة الوافدينا 
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  :(10جدول )
 
افدة   اختبار ت للفروق بين الوفدين تعبا  للجنس في محاور استبيان العمالة الو

 املحاور 

 اناث  ذكور 

املتوسط   الداللة قيمة ت 

 الحسابي 
 االنحراف املعياري 

املتوسط  

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

 0.623 0.492- 1.092 4.04 1.150 4.00 معالجة الدولة للتركيبة السكانية 

 0.161 1.403 0.749 4.11 0.656 4.04 دور العمالة الوافدة في االقتصاد

 0.976 0.030- 0.882 2.82 0.761 2.82 إمكانية إحالل العمالة الوطنية 

 0.090 1.695 1.319 3.72 1.266 3.55 معالجة إسكان العمالة الوافدة 

 :ي( ما يل10تظهر نتائج الجدول ) 

  ي ( في محاور معالجة التركيبة السكانية، وف0.05ناث من عينة الوافدين عند مستوى داللة )فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور وال عدم وجود  •

 . دور العمالة الوافدة، ومعالجة إسكان العمالة الوافدة  يإمكانية إحالل العمالة الوطنية وف

 
 
 الفروق على فئات العمر:  :ثانيا

 (11تحليل التباين األحادي لحساب الفروق بين الوافدين على فئات العمر، كما يعرض له الجدول ) استخدم

افدة   :(11جدول ) افدين تعبا للعمر في محاور استبيان العمالة الو  تحليل التباين للفروق بين الو

االنحراف  ي املتوسط الحساب املحاور 

 ي املعيار 

 الداللة قيمة ف  

 0.062 2.792 1.080 4.20 30 -18 التركيبة السكانية 

31- 50 4.05 1.157   

   1.109 3.91 50أكبر من 

 0.004 5.521 0.714 3.89 30 -18 الوافدة دور العمالة 

31- 50 4.12 0.704   

   0.623 4.00 50أكبر من 

 0.975 0.025 0.826 2.82 30 -18 حالل مكانية ال إ

31- 50 2.83 0.838   

   0.707 2.82 50أكبر من 

 0.567 0.568 1.296 3.50 30 -18 سكان العمالة إ

31- 50 3.63 1.280   

   1.278 3.56 50أكبر من 

 :ي( ما يل11تظهر نتائج الجدول )

•  
ً
فئة    ي ( في محور دور العمالة الوافدة في اتجاه ذو 0.01من عينة الوافدين عند مستوى داللة )  لفئات العمر  وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

 .عام 50 – 31العمر بين 

•  
ً
 ي معالجة التركيبة السكانية، وف  محاور ( في  0.05لفئات العمر من عينة الوافدين عند مستوى داللة )  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

   .وإمكانية إحالل العمالة الوطنية يإسكان العمالة الوافدة، وف

 
 
 الفروق على مستويات التعليم:  :ثالثا

 :(12على مستويات التعليم، كما يعرض له الجدول ) الوافدينستخدم تحليل التباين األحادي لحساب الفروق بين ا 

افدينللفروق بين  تحليل التباين :(12جدول )   الو
 
افدة   تعبا  للتعليم في محاور استبيان العمالة الو

االنحراف  ي املتوسط الحساب املحاور 

 ي املعيار 

 الداللة قيمة ف  

 0.001 15.911 0.985 4.31 ثانوية عامة التركيبة السكانية 

   1.175 3.92 ريوسو بكال

   1.165 3.76 ي فوق الجامع

 0.054 2.932 0.724 3.98 ثانوية عامة دور العمالة الوافدة 

   0.665 4.10 ريوسو بكال

   0.634 4.09 ي فوق الجامع

 0.001 11.853 0.796 3.00 ثانوية عامة حالل إمكانية ال إ

   0.782 2.77 ريوسو بكال

   0.754 2.67 ي فوق الجامع
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 0.001 23.051 1.067 4.00 ثانوية عامة سكان العمالة إ

   1.300 3.46 ريوسو بكال

   1.389 3.27 ي فوق الجامع

 :ي( ما يل12تظهر نتائج الجدول )

•  
ً
 ي ، وف( في محاور معالجة التركيبة السكانية0.01عند مستوى داللة )  الوافدينملستويات التعليم من عينة    وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

 على الثانوية العامة، لصالح الحاصلين على الثانوية العامة.إسكان العمالة الوافدة  يإمكانية إحالل العمالة الوطنية، وف

•  
ً
 ( في محور دور العمالة الوافدة. 0.05ت التعليم من عينة الوافدين عند مستوى داللة )ملستويا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعا

التعليم   ي ذو عام، و  30 – 18وتظهر نتائج الفروق بعينة الوافدين تقارب تقديرات الجنسين ملحاور االستبيان، وأن الوافدين األصغر في العمر من 

 سكان.إ في دور العمالة الوافدة أو معالجة الدور ملشكالت العمالة من تركيب سكانية و  الثانوي يرتفع تقديرهم ملحاور االستبيان سواءً 
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Abstract: This study identifies the assessment levels of both citizens and expatriates for the role of the 
state agencies toward migrant workers during the Covid-19 pandemic. In addition, it compares the 
assessment of both citizens and expatriates on the role of migrant workers in society, the state 
management of migrant workers housing problems during the pandemic, the state agencies management 
of demographics and the possibility of nationalizing employment in the light of unbalanced percentages in 
the demographics. This study follows the comparative descriptive approach and the sample consists of a 
total of 5,776 samples (4,837 citizens) and (939 expatriates). The study is conducted via an electronic 
questionnaire to measure satisfaction levels and opinions of the role of migrant workers, nationalizing 
employment, state’s role in addressing the demographics, the state agencies management of migrant 
workers housing during the pandemic. The results show that both citizens and expatriates assess very 
high confidence level of the state agencies humanitarian handling of migrant workers during the Covid-19 
pandemic. Citizens assess very high confidence level in the state’s role in addressing the demographics, 
nationalizing employment, the role of migrant workers in society and the state agencies management of 
migrant workers housing. However, expatriates assess a medium level of confidence in the area of 
nationalizing employment. 
It is found that there are significant differences in favor of expatriates in the areas of addressing the 
demographics, the role of migrant workers in society and the handling of migrant workers housing, 
whereas citizens are in favor in the area of nationalizing employment. The sample of citizens show that 
females with ages between 18-30 years and secondary education are the highest in recognition of the 
state's efforts in addressing the demographics, nationalizing employment and addressing the problems of 
migrant workers. On the other hand, female expatriates with ages between 18-30 years old and secondary 
education are in favor for the role of migrant workers and the state's management of migrant workers 
demographics and housing. 

Keywords: Migrant Workers; Covid-19; Kuwait. 
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