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 شكــــــر وتقــديـــــر
يتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير لمختلف المؤسسات 

واألفراد الذين ساهموا بتوفير مختلف البيانات والجداول اإلحصائية 

الالزمة للدراسة، وسهلوا مهمة الباحث في الحصول على مختلف 

الدراسة، والتي ساعدت كذلك في تطبيق  المعلومات التي تخدم أهداف

 أدوات الدراسة، ويخص بالشكر: 

 مجلس الدولة. -1

 مجلس الشورى. -2

 المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات. -3

 وزارة التنمية االجتماعية. -4

 وزارة القوى العاملة.  -5
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 فهــــــــــــــرس المحتويــــــــــــات

 الصفحـــــة الموضــــــــــــوع

 2 وتقديرشكر 

 3 فهرس المحتويات

 6 فهرس الجداول

 

 اإلطار النظري للدراسة
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 13 الفصل األول: مدخل الدراسة

 14 مدخل.

 15 أوالً: مشكلة الدراسة.

 16 ثانياً: أهمية الدراسة.

 17 ثالثاً: أهداف الدراسة.

 17 رابعاً: تساؤالت الدراسة وفروضها:

 17 تساؤالت الدراسة. - أ

 17 لدراسة.فروض ا - ب

 18 خامساً: مفاهيم الدراسة.

 19 الفصل الثاني: الدراسات السابقة للدراسة

 20 أوالً: الدراسات السابقة.

 31 ثانياً: التعليق على الدراسات السابقة.

 32 الفصل الثالث: اآلثار الناتجة من العمالة الوافدة على المجتمع العماني

 33 سلطنة عمان.أوالً: التطورات االقتصادية في 
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 35 ثانياً: العمالة الوافدة في سلطنة عمان.

 الصفحـــــة الموضــــــــــــوع

ثالثاً: التطور في أعداد القوى العاملة الوافدة بالقطاع الخاص حتى ديسمبر 

 م.2013

36 

 55 رابعاً: زيادة أعداد العمالة الوافدة في سلطنة عمان.

 57 الوافدة على المجتمع العماني.خامساً: آثار زيادة العمالة 

: جهود سلطنة عمان للحد من العمالة الوافدة. ًً  63 سادساً

 65 اإلطار الميداني للدراسة

 65 الفصل الرابع: اإلجراءات المنهجية للدراسة

 66 أوالً: منهج الدراسة.

: أدوات الدراسة. ًً ً  66 ثانيا

 67 ثالثاً: مجتمع الدراسة.

 68 راسة.رابعاً: عينة الد

 68 خامساً: متغيرات الدراسة.

 69 سادساً: مجاالت الدراسة.

 69 سابعاً: الصدق والثبات.

 70 ثامناً: صعوبات الدراسة.

 70 تاسعاً: أساليب تحليل البيانات. 

 71 عاشراً: توصيف عينة الدراسة الميدانية وأداتها.

 75 الفصل الخامس: نتائج الدراسة الميدانية

 76 نتائج الدراسة الميدانية واختبار صحة الفروض. أوالً:
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 122 ثانياً: خاتمة الدراسة ومناقشة النتائج.

 الصفحـــــة الموضــــــــــــوع

 131 ثالثاً: المقتـــرحــات

 133 المراجع.

 140 المــــالحـق.
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