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هدف البحث الحالي إلى وضع تصور مقترح لمواجهة هجرة العقول في ضوء متطلبات 
أبعاد جودة الحياة من وجهة نظر الخبراء والمتخصصصصصصصصصصخنم واسصصصصتخدص المنهذ الوصصصصص يم الذ  
يعبر عن تحلخل وتشصصصصصخيا الظاهرة والنشصصصصصه عن جوانبهام وتمللت عخنة البحث في عدد من 

على أداة البحثم  باالسصصصصتجابةت المصصصصصربة الذخن ااموا أعضصصصصاء هخلة التدربع ببعج الجامعا
والتي تمللت في اسصصصصصتبانة تعرف مدب ارتباا أسصصصصصباق هجرة العقول وأصصصصصصحاق الن اءات بجودة 
الحياة في ضوء آراء الخبراء والمتخصصخنم وتمللت أبرز نتالذ البحث في: االرتباا التاص بخن 

ودة الحيصاة المتمللصة في لالسصصصصصصصصص مة أسصصصصصصصصصبصاق هجرة العقول وأصصصصصصصصصصحصاق الن صاءات وأبعصاد ج
المهنيصصةالاالحتيصصاجصصات االجتمصصاعيصصةالاالحتيصصاجصصات االاتصصصصصصصصصصصصاديصصةالاألمصصان الوظي يالاالحتيصصاجصصات 
المعرفيةالحاجات تحقخق الذاتالحاجات بخولوجية ون سصصصصصصيةصم وتوصصصصصصصل البحث لتصصصصصصصور مقترح 

ودة يسصصصصهص في مواجهة أسصصصصباق هجرة العقول وأصصصصصحاق الن اءات في ضصصصصوء متطلبات أبعاد ج
الحيصصاة في صصصصصصصصصصورة إجراليصصة يمكن تحقيقهصصا والتعوبصصل علخهصصام وااترح البحصصث إجراء المزبصصد من 
البحوثم ومنها بحث تصصصصصصصصصصور مقترح لت عخل متطلبات السصصصصصصصصص مة المهنية وع اتها بالحربات 

 األناديمية والبخرواراطية اإلداربة والروتخن لدب عخنة من أعضاء هخلة التدربع.
 جودة الحياةص -لهجرة العقول النلمات الم تاحية 

 
 
 

https://mathj.journals.ekb.eg/
mailto:Mahaabedelkader.5919@azhar.edu.eg


 تصور مقترح لمواجهة هجرة العقول في ضوء متطلبات أبعاد جودة الحياة 
 مها محمد أحمد محمد عبد القادر                                                                            

22 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 
 

A Proposed Perspective for Facing Brain Drain in the Light 
of the Requirements of Dimensions of Life Quality 
Maha Mohammad Ahmad Mohammad Abdul Kader 

Assistant Professor of Foundations of Education, Faculty of 
Education, Girls Branch, Cairo, Al-Azhar University 

Mahaabedelkader.5919@azhar.edu.eg 
Abstract : 

The current study aimed to develop a proposed perspective to 
confront brain drain in the light of the requirements of dimensions 
of life quality from the viewpoints of experts and specialists. The 
study made use of the descriptive method which analyses and 
diagnoses of the phenomenon and outline of its aspects. The 
research sample consisted of a number of the faculty members in 
some Egyptian universities who responded to the research 
instruments which represented in a questionnaire which defines the 
causes of brain drain of the people with competencies with the 
quality of life in the light of the opinions of experts and specialists. 
The results of the research revealed that there is a link between the 
reasons of the brain drain of the people with competencies and the 
dimensions of life quality in terms of (occupational safety - social 
needs - economic needs - job safety - cognitive needs - self-needs 
- biological and psychological needs). The research developed a 
proposed perspective contributes to facing the causes of brain drain 
of the people with competencies in the light of the requirements of 
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dimensions of quality of life in a procedural form that can be 
achieved. The research suggested conducting more research, 
including a proposed concept to activate the requirements of 
occupational safety and its relationship to academic freedoms and 
the administrative bureaucracy and routine among a sample of 
faculty staff members. 
Keywords: brain drain - quality of life 
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 مقدمة:
باتت اضصصصصصصية هجرة العقول من القضصصصصصصايا ذات الطابع العالمي  حخث ارتبطت منذ القدص 
بتطور حياة بني البشصصصصصصصرم وبتطلعاتهص للتراي والبحث عما هو أفضصصصصصصصل في مجاالت اهتماماتهص 
المختل صةم نصاهيصن عن طبيعتهص اإلنسصصصصصصصصصصانيصة والتي تحلهص على االنتقصال من مكصان  خر ب ية 

الذ  خترتق عليه توافر النسصصصصقم وترف المعيشصصصة  واالسصصصصتقراراألمان البحث عن عوامل األمن و 
ادر اإلمكانم فيما يعبر عنه بجودة الحياةم والماضصصصصصصصصي والحاضصصصصصصصصر خلكد على الع اة الموجبة 
والطرديصصة بخن االبتنصصار القصصالص على العلص وبخن توافر االسصصصصصصصصصتقرار نتخجصصة لجودة الحيصصاة التي 

من التاربخ الذ  أشصصار إلى أنه لص خخل زمان وال  أما اسصصتقر  يسصصتشصصعرها ال ردم والشصصاهد في ذلن
 وأنبلصد من هجرة العلمصاء بصهم في كصافصة المجصاالت والعلوص الصدخنيصة والصدنخويصة على السصصصصصصصصصواءم 

ن بقى التشصصصصصصصابه رهن الم حظة  فقد سصصصصصصعى  العوامل واألسصصصصصصصباق اد تباخنت من حقبة ألخرب واا
ن إلى طلق جودة الحياة المرتبطة باألمان والرعاية الصصصصصصصصصصحية واالجتماعية والتعليميةم والنلخر 

مقابل ما يمتلنون من مهارات ومواهبهص تتسصصصصصابق من أجلها األمص المتقدمة للحصصصصصصول علخها  
ب ية اسصصصتلمارهام وهنان من خشصصصى من االضصصصطهاد والجور على حقواه ال كربةم والوااع الحالى 

الزمنيةم ويضصصخه إليه الت خرات التي سصصاهمت في زبادة هجرة  فتراتهالتاربخ في خلبد ما أسصصرد  
األدم ة خارج أوطانهام ومنها التطور التقني والصصصصصصصصصصناعي الذ  حث على زبادة الطلق لمن 
يمتلنون المهارةم وسهولة الحصول على األفراد ومعلوماتهص في عصر العولمةم الذ  يسر لهص 

عدخد من الوظاله بمجاالتها التي يصصصصصصصصصصعق حصصصصصصصصصصرهام ويعد ذلن فرا العمل في الخارج لل
اسصصصتنماالم لما ذكر  التاربخ بشصصصةن هجرة العقول  لذا تطلق أن تعكه الدول في بحث أوضصصصاعها 

 خشية ما تسببه تلن الهجرة لمصالحها الخاصة.
بلكد أصصصصصصصحاق الخبرة في االاتصصصصصصصاد والتنمية على ضصصصصصصرورة االهتماص بالبحث العلمي و 
لوجسصصصتيام من ابل ملسصصصسصصصات الدول الخاصصصصة والحكوميةم وبالتالي توفخر متطلباته بما ودعمه 

لل في توفخر الرفاهية وتلبية االحتياجات والت لق على ما ميسصصصصصصهص في تحقخق الهدف منه والمت
وفخر رغد بتآنية ومسصتقبلية للمجتمعم وال خن ن هذا عن االهتماص بالعلماء  يسصتجد من مشصك ت

بهص وبما يكسصصصصصصصصسصصصصصصصصهص في مزبد من العطاء ال كر  والمهار  ألبحالهص وابتناراتهصم الحياة بما ي
م وال ربق في ما تلد  إليه هجرة العقول وأصصصصصصصحاق الن اءات  حخث تحقخق أهدافهص الخاصصصصصصصة
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النقل المباشصصصصصر للعنصصصصصصر البشصصصصصر  المتمخز الذ  يمتلن المهارة وما خرتبل بها من معرفة ليقوص 
م ويعد ذلن نوع سصصصصصصصصصلبي من أنواع التبادل العلمي بخن الدول الطاردة بنقلها للبلد المسصصصصصصصصصتورد

 .ص2016الشمر م لوالمستوردة  حخث يكون التدّفق في إتجا  واحد للدول المستوردة
وبصالنظر إلى التقربر الوارد من البنصن الصدولي والصذ  خلكصد أن الهجرة على مسصصصصصصصصصتوب 

ربر وأشار التقعالمي اد ساهمت في دعص النلخر من العوزم وساعدت في التنمية اإلاتصاديةم 
إلى أن فوارق األجور المرت عة جاءت دافعام رليسصصصام للهجرة والتي سصصصمخت بالهجرة اإلاتصصصصاديةم 

االتها في تطوبر مج سصصصت خد ب د المقصصصصد بما يمتلنه أصصصصحاق العقول والن اءاتوفي المقابل ت
 المختل ة على النحو المرتقق التي تنافع به العالص الم توح  برغص مخاطرتها مع سصصصصصوق العمل
ومرورها ببعج التوترات اإلاتصصصصصصادية اصصصصصصخرة المدب  حخث الت لق على فجوات سصصصصصوق العمل 

م واد رصصصصصصصصصصد التقربر بةن أصصصصصصصصصصحاق العقول والن اءات ءات المعطاءةبهذ  العقول النخرة والن ا
ص %85يقصصصصصصصصصدون العيال في الواليات المتحدة والمملنة المتحدة وكندا وأسصصصصصصصصتراليا ونسصصصصصصصصبة ل

يحصصصدون جالزة نوبل للعلوصم وتنبة التقربر بةن الهجرة سصصتنون سصصمة أسصصاسصصية في المسصصتقبل  
الخصصصالا السصصكانيةم وتطلعات ال قراء وال لات  بسصصبق اسصصتمرار فجوات الدخلم واالخت فات في

 .(World Bank,2018) المعرضة للمعاناة في العالص
ومصصصر الحبخبة من الدول التي ما زالت تعاني من هدر رصصصخدها ال كر   برغص الت خرات 
الصصدلوبصصة في توفخر فرا العمصصل وتقصصدخر أصصصصصصصصصصحصصاق العقول وذو  الن صصاءات  حخصصث مصصا زالصصت 

واالسصصصصتقطابات الم توحة عبر ال ضصصصصاء صصصصصعق السصصصصيطرةم والتقدخرات  تتوالىاالغراءات الدولية 
التي يسصصصصصتشصصصصصعر من خ لها أصصصصصصحاق العقول والن اءات بتقدخر  ة الدولية في صصصصصصورها المختل

ذواتهص في بخلة تساعد على مزبد من االبتنارات مع معيشة عالية المستوب تحقق ايص المساواة 
 والعدالة االجتماعية المرجوة.

وتشكل العوامل الطاردة لذو  األدم ة المتمخزة مجموعة األسباق والمعواات التي تعوق 
تطور ال كر  والعلمي وحتى االاتصصصصصصصصصصاد  لدخهصم مما يح زهص وبدفعهص إلى اتخاذ ارار عملية ال

الهجرة أو النزوح إلى المكصان الصذ  خلمن لهص القصدر النصافي من عوامصل االسصصصصصصصصصتقرار مصدعومام 
بمح زات االبتنار في مجاالتهص المختل ةم واد تنون تلن المعواات واألسصصصصصصصصصباق نتخجة عوامل 

و سصصصياسصصصي أو اجتماعي أو ااتصصصصاد  أو تقني أو تربو م وبالطبع خنتذ عن متعددة منها ما ه
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ال يمكن وصصص ه بداةم وهذا ما أشصصارت إليه  ااتصصصاد ذلن خسصصالر يصصصعق حصصصرهام واسصصتنزاف 
  آدصم و أحمدم 2009  أبوغمجةمنتالذ بحوث ودراسصصصات سصصصابقة اهتمت بهجرة العقول ومنهال

  2016  بواصصالم و عطخو م 2006شصصصصصصصصصخرم   ب2009  البصصدرانيم 2012  أغ لم 2013
  سصصصصصصصصصعصصدم و معتوقم 2019  الزبونم 2004  الرفصصاعيم دخصصقم و عصصامرم 2007توفخقم 
 ص.2010  المنصور  و الداخخم 2014  فوجو م 2020

ص العقول على مستوب دولي دالكما كش ت نتالذ الدراسات األجنبية التي اهتمت بهجرة 
النامية إلى الدول المتقدمةم اد خرجع إلى أسصصصصصصصصصباق عدخدة  من ابل مجتمعاتهصأو طوبل األمد 

منها عوامل الدفع الرليسة األجورم وانخ اج الرضا الوظي يم وضعه التموبلم وعدص استقرار 
المناخ السصصصصياسصصصصيم  واد أوصصصصصت بعدد من ا ليات التي تسصصصصاعد في الحد من هجرة الن اءاتم 

ة والمسصصصصتقبلة معا لصصصصصياغة سصصصصياسصصصصة تبادل ومنها ضصصصصرورة أن تعمل حكومات البلدان المرسصصصصل
المن عةم وضصصصرورة تركخز البلدان المرسصصصلة على تطوبر البرامذ وتهخلة بخنة مواتية للح ا  على 

 ;Douglas & Almon, 2012; Momodu, 2010)الن اءات في الوطنم ومنها دراسة 
Mussie, 2009; Tesfaye, 2011; Yuan, 2012).  

إلى الهجرةم منها ضصصصعه  واصصصصحاق الن اءاتتي تدفع العقول ال المسصصصببات كما تتباخن
واإلهمال غخر المتعمد لهص من ابل الملسسات م لتخصصات عدخدةصصرا العمل الم صصتاحة ف  توافر 

ن و للبحث الِعصصصصصصصصصصصلميم  بحلية محدودة االمكانياتبخلة مع م المعنية بمجاالت تخصصاتهص ال اق اا
 الوظي ي بخن النشاا العلمي والتقني في شتى المجاالت.وضعه الربل خلبي األهداف المرتقبةم 

لى حد ما  واد أصصصصصصصصصصبحت هجرة الن اءات والمهارات متعددة األطراف ومتعددة المرانز واا
االتجصاهصاتم فهصذ  التصدفقصات خبصدو أنهصا تتجصه دالمصا من الصدول األاصل نموا إلى األمصانن األنلر 

وهنان من خرب أن سصصصصصصوق الخبرات ختطلق  تنافسصصصصصصية في ااتصصصصصصصاد العالص المبني على المعرفةم
الحركة فحخلما وجد االسصصصصصصصصصتقرار واإلمكانيات حخلما توجهت العقولم وتحققت منها االسصصصصصصصصصت ادة 
القصصصصوب لصصصصالر البشصصصربة جمعاءم ولنن المشصصصكلة أن التطور العلمي يمخز بخن الذخن يملنون 

لذا فإن و يات المتحدة األمربكية  ي هو الوالالقوة والذخن ال يملنونهام فالمركز العالمي الرأسصصصصصمال
هنان تبعية لهذا المركز نتخجة تدفق الخبرات عليهم فةمربكا واليابان وعدد من الدول األوروبية 
تملل مركزا لجذق الن اءات والمهارات المت راة في جميع أنحاء العالص وخاصة من العالص اللالث 
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ل هذ  العقول المهاجرة إليه كلما أصصصبر أو ما يسصصمى بالجنوقم وهكذا كلما تقدص الشصصمال ب ضصص
  ااسصصصم جمال زكربام و محمودم 2017  الطانىم 2018لحسصصانم الجنوق فقخرا ومعدمام وتابعام 

 ص.2003  هخلة التحربرم 1997
ياة حالجودة  كلخر من الدول بالتعرف علىالبحلية في  الملسصصصسصصصاتاهتمت العدخد من و 

وتحديات جدخدة  متحت أبعاد متعددة موالمنظمات الحكومية وغخر الحكومية الملسصصصصصصصصسصصصصصصصصاتفي 
حياة الودة م فجلتلن الملسسات والمشاركة في تحقخق األهداف التنظيمية ماألفرادمتعلقة بالتزاص 

خجاد بخلة عمل آمنم ورفع درجة الرضصصصا الوظي يم و لهصتسصصصاهص في تسصصصهخل فرصصصصة التدربق   مةاا
 وهذا ما أوصت بهأو الملسسةم  إلى جنق مع تنمية األداء النلي للمنظمة جنبام وتنمية أدالهص 

  2018لأبو سخهم بعج البحوث والدراسات السابقة في طيات نتالجهام ومنها دراسة كل من:
  الحربىم سصصصصصصصمخرة مرشصصصصصصصدم و الشصصصصصصصقرانم 2018الزهرةم و عجخلم  أبو غنيصم أزهار نعمة عبد

  عبدالقادرم رفافم و مزبانم 2019العاليم  د  عب2013  صصصصصصالرم 2020  خاطرم 2018
حيصصاة لصصدب األفراد في معرفصة الص  لصصذا تسصصصصصصصصصهص النشصصصصصصصصصه عن جودة 2018  محمودم 2019

احتياجاتهصم ومن لص العمل على تلبختهام والحد من هجرة العقول المتمخز وأصصصصصصصصصصحاق الن اءات 
 في كافة المجاالت بالدولة.

هنان حاجة ماسصصصة لتبني برامذ فجرة العقول  جودة الحياة في الحد من ه ولني تسصصصهص
حد أ   حخصث تعصدوالتي تتبنصاهصا النلخر من المنظمصات النبرب في الصدول المتقصدمصةالحيصاةم جودة 

فتلن البرامذ تشصصصصصبع حاجات العاملخن   أاوب العوامل التي تعمل على جذق واسصصصصصتبقاء العاملخن
وتحقق درجصصات عصصاليصصة من الوالء واالنتمصصاء للمنظمصصةم األمر  مهصصدافهصم وتحقق أفي المنظمصصات

  2010الذ  البد وأن خنعكع على أداء العاملخن وجودة االنتاج بشصصصصصكل اخجابيلابو شصصصصصخخةم 
 تحقخق أهداف تلنو صم 2004   الم ربيم2018  القرشصصصصصصصصيم و القحطانيم 2008جاد الرقم 

 والذ  خنعكع مسصصصصصصصصصاع باألمان الوظي ييسصصصصصصصصصهص في تنمية اإلححياة الجودة المعنية ببرامذ ال
علخهص بصصصورة إخجابية في ممارسصصاتهص األناديمية والمهنية واإلداربة سصصواء داخل بخلة العمل أو 

صحاق الن اءات في المجاالت المختل ةم وأ خارجهام وبالتالي يعمل على الحد من هجرة العقول
 ويقلل من ض وطات العمل والحياة مجتمعة.
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 مشكلة البحث:
تعاني النلخر من الن اءات من سوء تقدخر األنظمة على كافة أنواعها للعقول المتمخزةم 
لى غيصصاق الصصديمقراطيصصة التي تلمن المنصصاخ األملصصل للتطور العلمي والتنوع ال كر  في ميصصادخن  واا
العلوص المختل صةم ونتخجصة إلى معصاخخر الوالء واالنتمصاء تتوارب أعصداد كبخرة من الن صاءاتم ممصا 

  إلى تواه العطاء العلمي لتلن الن اءاتم األمر الذ  خللر بشصصصكل سصصصلبي على المسصصصتوب خلد
العلمي والمعرفيم األمر الصصذ  خصصدفع بصصالنلخر من العلمصصاء إلى الت كخر جصصديصصام بهجرة وطنهص إلى 

م وهذا ما بلدان أخرب  حخث ختوفر األمن واالسصصصصصصصصتقرار والدعص الماد  والمعنو  إلنجاز األعمال
  أبوغمجةم 2009أبوغمجةم نتالذ العدخد من البحوث والدراسصصصصصصصصصات السصصصصصصصصصابقة ومنهالأندته 
  2019  الزبونم 2004  الرفاعيم دخقم و عامرم 2012  البكر م 2006  بشخرم 2016

  2005  ال صصافر م 2017  العمربخنم 2011  علمصصانم 2006  طصصاهرم 2011صصصصصصصصصصصالرم 
 .ص2010  المنصور م و الداخخم 2005ااسصم 

العنصصصصصصر البشصصصصصر  العمود ال قر  لعمليات التنمية بةبعادها المختل ةم فهو القادر  ويعد
 وطاااته يعد أهص العناصصصصصصصصصصر اإلنتاجية ال عالةم بل  على التطوبر والتجدخد واإلبداعم فال رد ب كر 

عصصصصصق اإلنتاج الرليسصصصصي مهما تقدمت أسصصصصالخبه ال نيةم فهو الذ  يملن الطااة  أنه خبقي دالمام 
حدودةم والتي إن أحسصصصصصصصصصن اسصصصصصصصصصتخدامها وتوظي ها وتطوبرها من خ ل التعليص الواعي غخر الم

والتدربق المسصصتمر تتحقق أعلى معدالت التنميةم وأصصصبر بملابة القوة الدافعة في سصصبخل التقدص 
وجاء ضصصعه المردود الماد  والمعنو  ألصصصحاق الن اءات العلميةم وانخ اج مسصصتوب م والراي

فخر الظروف المادية واالجتماعية التي تلمن المسصصصصصصصصصتوب المناسصصصصصصصصصق لهص المعاال لهص وعدص تو 
 .للعيال في المجتمع

ارتبطت هجرة العقول وأصصصصصصصصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة بمسصصصصصصصصصتوب جودة و 
الحياةم التي تعد أحد أسصباق الهروق من التحديات والصصعوبات والمشصك ت التي تواجهها كلخر 

تحسخن جودة حياة اإلنسان من أهص أهداف الدراسات اإلنسانية في أصبر واد من دول العالصم 
الوات الحاضصرم فقد حاول الباحلون على اخت ف تخصصصصاتهص اياع كي ية إدران ال رد لحياته 

 لتعرف العناصر األساسية التي تجعله يصل األعلى جودة للحياة.
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ضصصصصصصصصصياع الجهود هجرة العقول وأصصصصصصصصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة عن ونتذ 
تاج التنمية بخنما تح االاتصادموالطااات اإلنتاجية والعلمية لهذ  العقول التي تصق في شراخخن 

لملل هذ  العقول في مجاالت االاتصصادية والتعليمية والصصحة والتخطيل والبحث العلمي  وتبدخد 
لبلدان حصصصصصصل علخها االموارد اإلنسصصصصصانية والمالية التي أن قت في تعليص وتدربق الن اءات التي ت

دون مقابل  وتدهور البحث العلمي في البلدان  التي تسصعى إلى االسصتلمار في العنصصر البشصر  
إلى الدول التي تسصصعى ل سصصتلمار في العنصصصر لمهاجربن لبالمقارنة مع اإلنتاج العلمي النامية 
 .البشر  

 ما بسصصصصصبق تلن األنواع من الهجرات خسصصصصصارة مزدوجة لضصصصصصياع الناميةتحمل البلدان وت
عداد الن اءات المهاجرة ومواجهة نقا الن اءات وسوء  مأن قته من أموال وجهود في التعليص واا

 لناميةاتدهور البحث العلمي في البلدان و م ادة منها عن طربق اسصصصتخراد العقولاسصصصت  لها واإلف
  الدول التي تسصعى ل سصتلمار في العنصصر البشصر  جربن في لمهالبالمقارنة مع اإلنتاج العلمي 

بسصصصصبق تلن األنواع من الهجرات خسصصصصارة مزدوجة لضصصصصياع ما أن قته من  الناميةتحمل البلدان و 
عداد الن اءات المهاجرة ومواجهة نقا الن اءات وسصصصوء اسصصصت  لها  مأموال وجهود في تعليص واا

الدول التي تسصصعى ل سصصتلمار في العنصصصر البشصصر   منواإلفادة منها عن طربق اسصصتخراد العقول 
آدصم لبتنل ة كبخرة وبهذا تنون حجص الخسصصصصالر التي تتحملها الدول الطاردة مضصصصصاع ة ومزدوجة

  2016  بواالم نسصصصصصصيصم و عطخو م 2009  البدرانيم 2013الناجي محمد حامدم و أحمدم 
 .ص2014  فوجوم 2001  ال رجانيم 2017  الطانىم 2004الرفاعيم دخقم و عامرم 

وتشصصصصصصصصخر اإلحصصصصصصصصصاليات في جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربي وكذلن منظمة 
الخونسصصصصصكو باألمص المتحدة إلى أن الوطن العربيم ميسصصصصصاهص في هجرة للث الن اءات من البلدان 

 %15من المهندسصصصخن و  %30من األطباء و  %50النامية أو العالص اللالثم وأن ما نسصصصبته 
خهاجرون إلى أوروبا وأمربكا وكندا بوجه خاام في التخصصصصصصصصصصصصات األخرب العلماء العرق من 

إلى أن المتمخزبن من العقول  2003واد أشصار تقربر علمي عن إحصصاء أجر  في مصصر عاص 
أله عقل خبرة بخنهص ما خزبد على  824والن اءات التي هاجرت من مصصصصصصصصصصر وحدها بل  نحو 

  2015لاألمص المتحدة والمنظمة الدولية للهجرةم التخصصات العلميةعالص في مختله  2500
 .ص2019  الخونسكوم 2014جامعة الدول العربيةم 
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وتةتي مصصصصصصصر في مقدمة الدول المصصصصصصصدرة للعقول إلى الخارجم خاصصصصصصصة كندا والواليات 
صصصصصر مخي مالمتحدة وألمانيام وطبقا لبيانات اتحاد المصصصصصربخن بالخارجم فإن تعداد علماء وأنادي

في تخصصصصصصصصصصصصصصصصات نووية  1883أله عالص وأناديميم منهص  86المقيمخن بالخارجم خبل  نحو 
رليع جامعة حول العالص. وتشصخر خربطة العلماء المصصربخن في مجال  42نادرةم كما يضصمون 

التقربر عالما مصربا في المجال النوو م يعيشون خارج مصرل 180الطااة الذربةم إلى وجود 
المنصصصصصصصصصصور م محمد م الداخخم   2014  الخشصصصصصصصصصانيم 2008جرة العمل العربيةم اإلاليمي له
 ص.2010

ومن أجل تحقخق مسصتوب أفضصل لجودة حياةم والشصعور بجودة الحياة يملل أمرام نسصبيام  
ألنه خرتبل ببعج العوامل الذاتية ملل الم هوص اإلخجابي للذاتم والرضصصصصصصا عن الحياة األناديمية 

كما خرتبل ببعج العوامل م ة التي يشصصصصصصعر فخها ال رد داخل الملسصصصصصصسصصصصصصةواالجتماعية والسصصصصصصعاد
الموضصصوعية ملل اإلمكانات المتاحة داخل الملسصصسصصةم والمسصصتوب االاتصصصادية لل ردم وغخرها من 
العوامل المللرة على ال رد داخل ملسصصصصسصصصصتهم وهذا ما توصصصصصلت إليه بعج األدبيات والدراسصصصصات 

  جاد 2012  البلبيسصصصيم 2005الحياة ومنهالاألشصصصولم  والبحوث السصصصابقة التي تناولت جودة
  عبد 2018  صصالحيم شصرب يم و حبوالم 2015  الشصهر م 2010  شصقخرم 2008الرقم 

  2010  المنوفيم 2007  منصورم 2014  ماضيم 2015  عبدالرازقم 2005المعطيم 
 ص.2010هاشصم 

وأصصصصصصصصصصبحت هجرة العقول من أهص العوامل المللرة على االاتصصصصصصصصصصادم والتركخق الهيكلي 
للسصصصصصصصصصكصصانم والقوب المنتجصصةم وذلصصن بسصصصصصصصصصبصصق تزاخصصد أعصصداد المهصصاجربن من العلمصصاء والم كربن 
واالختصصصصاصصصصخخنم وبالتالي حرمان االسصصصت ادة من خبراتهص ومله تهص العلمية المختل ةم فضصص م 

اتصصادية التي تتحملها بلدانهص جراء اسصتمرار هذ  الظاهرةم مما تطلق عن الخسصالر المالية واال
والخطورة التي تشصكلها هجرة العقول على المخططات التنموية بصصورة خاصصة تتطلق دراسصتهام 

يسصصصصصصصعى البحث  م وللتصصصصصصصصد  لهذ  المشصصصصصصصكلةإخجاد حلول للحد من هذ  الظاهرة تمهخدا لوا ها
 ة هجرة العقول في ضصصصوء متطلبات أبعاد جودة الحياةتصصصصور مقترح لمواجهالحالي إلى وضصصصع 

م وبناءم على ذلن أمكن تحدخد مشصكلة البحث في بعد االسصت ادة من طرح الخبراء والمتخصصصصخن
 :التسالالت التالية
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 ما اإلطار ال كر  لهجرة العقول وأسبابها؟ ص1
 ما اإلطار ال كر  لجودة الحياة وأبعادها؟ ص2
هجرة العقول وأصصصصصصصصحاق الن اءات وأبعاد جودة الحياة ما درجة االرتباا بخن أسصصصصصصصباق  ص3

 التي استهدفها البحث الحالي في ضوء آراء الخبراء والمتخصصخن؟
ما التصصصصصور المقترح الذ  يسصصصصهص في مواجهة هجرة العقول في ضصصصصوء متطلبات أبعاد  ص4

 في ضوء آراء الخبراء والمتخصصخن؟ جودة الحياة
 :أهداف البحث

 خلي: تحقخق ماإلى البحث الحالي  هدف
  في ضصوء مت خرات البحث وطبيعة  جودة الحياةو م هجرة العقولوضصع إطار فنر  يشصمل

 .عخنته
 .التوصل إلى مشك ت هجرة العقول والن اءات من خ ل الدراسة المخدانية 
  صصصصصصصياغة متطلبات جودة الحياة لمواجهة هجرة العقول والتي تمخضصصصصصصت عن الدراسصصصصصة

 المخدانية.
  لمتطلبات جودة الحياة لمواجهة هجرة العقول بعد اسصصصصصصتخ ا وضصصصصصصع تصصصصصصصور مقترح

 نتالذ الدراسة المخدانية.
 أهمية البحث:

 تبلورت أهمية البحث الحالي فيما خلي:
  رح وضع تصور مقتحخث ي عّول على بالبحث تناول البحث الحالي موضوعام مهمام جدخر

 .متطلبات جودة الحياة لمواجهة هجرة العقولتحقخق ل
  هذا البحث أهمخته من اسصصتلمار رأع المال البشصصر  وخاصصصة ذو  الن اءات في اسصصتمد

التي تعد مصصدر الطااات المنتجة في كافة اطاعاته كافة المجاالت العلمية والحياتيةم و 
 .المختل ةم وتلبي آمال وطموحات المجتمعات النامية التي تسعى دومام للراي

 يات السصصصابقة التي تناد  بصصصصورة واضصصحة اإلذعان لتوصصصصيات البحوث والدراسصصصات واألدب
 .بضرورة وضع إجراءات صحيحة ومناسبة لمواجهة هجرة العقول وأصحاق الن اءات
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 أدوات البحث:
اشصصصصصصتمل البحث الحالي على اسصصصصصصتبانة هدفت اياع درجة االرتباا بخن أسصصصصصصباق هجرة 

في ضصصصصصصصصصوء آراء  العقول وأصصصصصصصصصصحاق الن اءات وأبعاد جودة الحياة التي تناولها البحث الحالي
 الخبراء والمتخصصخن.

 حدود البحث: 
 ااتصر البحث الحالي على ما خلي:

أسصصصباق هجرة العقول وتضصصصمنت األسصصصباق لاألاتصصصصادية ال االجتماعية ال السصصصياسصصصية ال 
 العلميةص.

  أبصعصصصصصاد جصودة الصحصيصصصصصاة والصتصي حصصصصصددت فصيلالسصصصصصصصصصص مصصصصصة الصمصهصنصيصصصصصةالاالحصتصيصصصصصاجصصصصصات
الوظي يالاالحتياجات المعرفيةالحاجات  االجتماعيةالاالحتياجات االاتصصصصصصصصصصاديةالاألمان

 تحقخق الذاتالحاجات بخولوجية ون سيةص.
  أعضصاء هخلة التدربع بالجامعات المصصربةم والذخن شصاركوا في االسصتجابة على أدوات

 .(Google Form)البحث من خ ل موااع التواصل االجتماعي عبر تقنية 
 مصطلحات البحث:

 التالية:تضمنت مصطلحات البحث الم اهيص 
   Brain- Drain             هجرة العقول:

ا من  ا عصصاليصصم تعني هجرة العقول اسصصصصصصصصصتنزاف العقول يعني هجرة األفراد المصصدربخن تصصدرببصصم
 ص.Thomas, 1970, 110بلدانهص األصلية إلى بلدان أخر ل

 ياق العناصصصصصصصصصصر البشصصصصصصصصصربة الحخوية وال زمة لتحقخق العمليات بتعرف هجرة العقول و 
وهذا ال ياق خلد  إلى  مالشصصصصصصصصصصاملة لمجتمع من المجتمعات في فترة زمنية محددة من حياته

الهجرة أو االمتناع عن العودة بعد اضصصصصاء ال ترة الزمنيةم وبندرج ذلن تحت أصصصصصحاق الن اءات 
العقلية النادرة والخبرات العلمية العالية المسصصصتوب والمهارات الدايقة التي يشصصصكل غيابها خطورة 

 ص.69م 2001حياة المجتمع في حاضر  ومستقبلهلال رجانيم  على
الهجرة الصدالمصة للن صاءات أو ال لصات األنلر تعليمصا وتصةهي  عصادة هجرة العقول  وتملصل

عن فرا أوسصصصصصصصصصع في مجصصصال  خربجي التعليص العصصصالي ومصصصا فواصصصه إلى خصصصارج أوطصصصانهص بحلصصصام 
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م 2006ة أفضصصصللال رجانيم تخصصصصصصصصاتهص أو عن بخلة مجتمعية أنلر جاذبية ومسصصصتوب معيشصصص
 ص.186

وتعرف هجرة العقول إجراليام بةنها نزوح أصصصحاق العقول والن اءات في شصصتى المجاالت 
جودة حياتهص والمتمللة في بخلتهص إلى خارج القطر المصصصصصصصصصصر  ب ية السصصصصصصصصصعي إلى تحسصصصصصصصصصخن 

عوبة صصصاالجتماعية واللقافية والصصصحية والمهنية وفق تخصصصصصصاتهص المختل ةم وبلد  ذلن إلى 
 المجتمع في حاضر  ومستقبله.تلبية احتياجات 
 Quality of life             جودة الحياة:

بةنها عبارة عن برنامذ عمل ختضمن التدربق المكله واالستق ل جودة الحياة وص ت 
 .(Adhikari, 2010, 43)في العمل وتحقخق األمان الوظي ي

مجموعة من العمليات المتناملة المخططة والمسصصصصصصصصصتمرة والتي  جودة الحياة وتشصصصصصصصصصكل
تستهدف تحسخن مختله الجوانق التي تللر على الحياة الوظي ية والشخصية للعاملخنم األمر 
الذ  يسصصصصصصصصصاهص بدور  في تحقخق األهداف االسصصصصصصصصصتراتخجية للمنظمة والعاملخن فخها والمتعاملخن 

 ص.10م 2008معهالجاد الرقم 
حياة بةنها مصصطلر ختةله من سصتة أبعاد: الصصحة والسص مة المهنيةم ووصصه جودة ال

االحتياجات العاللية واالجتماعية واالاتصصصصصصصصاديةم األمان الوظي يم الحاجة إلى المعرفةم حاجات 
 .(Koruna, et al ,2008, 414)االحتراصم وحاجات تحقخق الذات 

والعمليات التي تن ذها المنظمة كما عرفت جودة الحياة بةنها السصصصصصصياسصصصصصصات واإلجراءات 
بهدف تطوبر وتحسصصصخن الحياة الوظي يةم والشصصصخصصصصية للعاملخن فخهام الذ  خنعكع بدور  على 
أداء المنظمة واألفراد إخجابيام وبذلن تحقق المنظمة أهدافها وتطلعاتهام وفي نقع الوات تلبي 

تها ضصصصصصد النلخر من وتشصصصصصبع رغبات عاملخها مما يضصصصصصمن اسصصصصصتمراربة نجاح المنظمةم وحصصصصصصان
 ص.7م 2012البلبيسيم األزماتل

جودة الحياة الظروف الم لمة وبخلات العمل وجوانق الحياة ملل تحقخق النمو  وتملل
والتنميةم والمشصصصصاركةم والبخلة الماديةم واإلشصصصصراف واألجور والم ءمة االجتماعية واالندماج في 

 .(Mozaffari, 2013, 77)مكان العمل
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بصةنهصا تعبر عن مجموعصة من األنظمصة والبرامذ المرتبطصة بتحسصصصصصصصصصخن  وهنصان من رأب
وتطوبر مختله الجوانق الخاصة برأع المال البشر  للمنظمةم والتي من شةنها أن تللر على 
الحياة الوظي ية لألفراد وبخلتهص االجتماعية واللقافية والصصصصصصصصصصحيةم والذ  بدور  خنعكع إخجابيام 

عاملخنم ومن لص يسصصصصصصصصصاهص في تحقخق أهداف المنظمة وال رد على مسصصصصصصصصصتوب األداء الوظي ي لل
 ص.63م 201ماضيم واألطراف كافة ذات الع اة بالمنظمةل

تعرب ا  World Health organizationلقد وضصصصصصصصصصعت منظمة الصصصصصصصصصصحة العالمية 
لم هوص جودة الحياة على أنه: إدران ال رد لوضعه المعيشي في سياق أنظمة اللقافة والقيص في 

جاد الرقم لالمجتمع الذ  يعيال فيهم وع اة هذا اإلدران بةهدافه وتواعاته ومسصصصتويات اهتمامه
 .63م 2008

 لتي تعملتصصصصصصصصصصور مقترح لمجموعة من المتطلبات اتعرف جودة الحياة إجراليام بةنها و 
على تحسصخن وتطوبر مختله الجوانق الخاصصة برأع المال البشصر م والتي من شصةنها أن تللر 
على جودة حياتهص متمللة في بخلتهص االجتماعية واللقافية والصصحيةم والذ  خلد  إلى تحسصخن 
أدالهص ويعمل على تنمية أفنارهصم ومن لص يسصصصصاهص في تحقخق أهداف الملسصصصصسصصصصة أو المنظمة 

 رد واألطراف كافة ذات الع اة بهما.وال 
 اإلطار الفكري للبحث وما ارتبط به من الدراسات والبحوث السابقة:

هجرة العقول ودوافعهام وجودة الحياة وماهختها وأبعادهام تناول اإلطار ال كر  للبحث 
مع تعضصصصصصصخد بالبحوث والدراسصصصصصصات التي اهتمت بتلن المت خرات وفق ما تمخضصصصصصصت به نتالجهام 

 .وأشارت إليه توصياتها
 وسلبياتها: دوافعها: هجرة العقول 

عليمية وت تتباخن أسصصصباق ودوافع هجرة العقول ما بخن سصصصياسصصصية وااتصصصصادية واجتماعية
ة األسصصصصصصصاسصصصصصصصية المادية والروحي احتياجاتهتلبية إلى م سصصصصصصصعيام من ال رد وبحلية وفنربة ولقافية

ومن أخطر ا لصار السصصصصصصصصصلبيصة التي نجمصت عن عمليصة هجرة العقول والن صاءات ذلن م واللقصافيصة
االنهيار الذ  أصاق أخ ايات العملم وتدني مستوب األداء العملي إلر إفراغ مختله القطاعات 
وخاصصصصصصصصة الخدمية من الن اءات ذو  الخبرات الطوبلةم ويةتي تضصصصصصصصخخق مجال الحربات وتدني 

ه باخت ف مجموعة من السصصصصصمات التي تطبع ذلن المجتمع الذ  مسصصصصصتوب العيال  لننها تختل
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 شن م ومما الهاجروا إليهم سواء كانت تللر فخها ملسسات ااتصادية أو سياسية أو اجتماعية
 كمصا تتحكص العوامل مأن ارارات الهجرة تتحكص بهصا اعتبصارات ااتصصصصصصصصصصصاديصة وعلميصة ومهنيصة هفيص

نا لوحدها جملة دوافع لهجرة النلخربن من الن اءات االجتماعي والن سصصية أيضصصام إذ تشصصكل أحيا
 العلمية.

عنها  خنتذ Social Mobilityوتشصصصكل هجرة العقول إحدب جوانق الحران االجتماعي 
حران سصصصصالق على المسصصصصتوبخن المهني والمكاني  فمن حخث فقدانها للن اءات والمهاراتم والتي 
اد تزداد تدهورام بمرور الزمن نتخجة لهذا الحران المهنيم وبزداد تةلخرها على عملية التحضصصصصصصصصر 

Urbanism في بلد اإلرسصصصالم على افتراج أن أغلق العناصصصصر المهاجرة ال تعود إلى أوطانها 
األصصصليةم وغالبام ما تنون رب ية المنشصصةم بل تسصصتقر في المدنم خاصصصة العاصصصمةم وهنا ختضصر 
تةلخر الحران المكاني  لذا فقد أصصصصصصصصصصبحت ظاهرة اجتماعية تلخر القلق من حخث آلارها الطوبلة 

 األجل على الب د.
 ىوهجرة العقول وأصصصصصصحاق الن اءات تقوص على االن صصصصصصال الماد  بالتنقل من أرج إل

أخرب كنوع من إع ن القطيعة معها فعليام بعد اإلحباا الن سصصصصصصصصصي والمعنو م ومعاودة الروابل 
المادية والمعنوية مع البلد المسصصصصصتقطقم وهذ  ال لة من بني البشصصصصصر متعطشصصصصصة للبحث العلمي 
ولدخها فنر مسصصصصصصصصتنخر في مجال تخصصصصصصصصصصصصصصصصصصاتهام يمألها الحماع نحو النجاح وتحقخق ذاتهام 

ب عالية في أاتصصصصصصصاديات تلن الدول  لذا يقدص لها العروج الم ربة بهدف توطخد وبالتالي تللر 
اسصصصصصتقرارها ب ية المشصصصصصاركة في بناء مسصصصصصتقبل تلن المجتمعات التي تسصصصصصعى دومام للتقدص والراي 

 والنهوج عبر منافسة علمية محضة.
 رومن األسصباق السصياسصية التي تدعص هجرة العقول وأصصحاق الن اءات ضصعه االسصتقرا

السصصياسصصي في الب د  حخث إن األمص التي تعيال مخاضصصام سصصياسصصيام بسصصبق ا لار السصصلبية التي 
تركها ال سصصصادم باإلضصصصافة إلى محاولة فرج نظاص العولمة الجدخدة أدب إلى صصصصعوبة االسصصصتقرار 
الذ  سصصصصصصصبق بدور  شصصصصصصصعورام باإلحباا  نظرا لتدني دور أصصصصصصصصحاق الن اءات للقيادة فيما خخا 

لتطور للب دم كما سصاهمت الصصراعات الداخلية والخارجية في صصرف معظص المخزانيات التنمية وا
على التسصصصصصصصصصلر والتدربق وبناء القدرة العسصصصصصصصصصكربة بدالم من التوجه نحو التنمية االاتصصصصصصصصصصادية 

ربات حخث تقخخد ح  واالجتماعية والبناء والتطورم وجاء ضعه توافر المناخ الديمقراطي العلمي
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ة والنقا الحصاد في المرانز البحليصة والمعصامصل والمختبرات العلميصةم والحصد من الخبرات البحليص
المشصصصصصصصصاركة في الملتمرات والندوات الدولية العلمية خارج الب د إال بإذن السصصصصصصصصلطاتم وهذا أمر 

ما تمخضصصصصصصصت عنه م وهذا ما أشصصصصصصصارت إليه بعج محبل لإلبداع واالبتنار لهذ  العقول المتمخزة
  الخشصصصصصانيم 2017حماد م   2019ابن شصصصصصخخم للبحوث السصصصصصابقة ومنهاالدراسصصصصصات وانتالذ 
 ص.2013  عبدوعم 2018  س يانم جبرانم و مجدوقم 2017  الدرسىم 2017

 وضصصصع الشصصصخا وتجنق متطبخق مبدأ الشصصص افية وندرةغياق العدالة والمسصصصاواة ويةتي 
وأصصصحاق الن اءات  حخث الداعمة لهجرة العقول  من األسصصباق مالمناسصصق في المكان المناسصصق

من الموااع القيصصاديصصة والوظصصاله والمهصصاص العلميصصة ختص االلتحصصاق بهصصا إمصصا بصصالمعرفصصة أو  ن كلخرام إ
ندما ع مالمحسصصصصوبية أو الرشصصصصوةم كما أن ال سصصصصاد خنتشصصصصر عادة في المجتمعات القبلية والعاللية

في كلخر من األحيان  ت رق فنلخر من الدول ال  از اإلدار  يعمل وفق هذا األسصصصصصاع يكون الجه
التي تعامل الجميع بن ع المقياعم وبالطبع حخث توجد األنظمة الجامدة   بخن المتمخز وغخر 

 في مكان غخر مناسق بوضصعهاألنها تشصعر  مهجرة الخبرات والعقول إلى الخارج ذلن إلىخلد  
  أدخقم 1984لاألتاسصصصصصصصصيم فخها واالبتنارتسصصصصصصصصتطيع معه إط ق العنان لملنات الخلق  واللها 

 ص.2016  سودانيم ناديةم و عرابةم 2012  البكر م 2009  ا لوسىم 2005
وتتوافر فرا العمل ألصصصصصصصصصصحاق الن اءات من المهاجربن في الدول المتقدمة نتخجة 
لحالتها األاتصادية  حخث الدخل العاص العالي لل رد في الب د ي وق كلخرام الدول النامية بمراحلم 

يحصل على فرصة عمل مناسبة ألناء دراسته ليضمن مستوب معيشة جخدم  فيمكن للدارع أن
ويشصصجعه على اسصصتنمال رحلته الدراسصصيةم بل والبقاء في تلن الب د ب ية الحصصصول على فرصصة 

في ب د المهجرم وفي المقابل يعاني ال رد من ضصصعه  أنبرم وهذا بال عل ما خنتظر  دون مبال ة
النامية  ف  خجد المبتنر مكانام يحقق فيه ذاتهم وال ختسصصصاوب بنظراله االسصصصتقرار الوظي ي بالب د 

من الخبراء األجانق في المزايا المادية والمعنويةم كما أن نظص واوانخن التراي في الب د النامية 
جصامصدة ولصابتصة وغخر متطورةم تعتمصد في تقخيمهصا على األاصدميصة الوظي يصة وليع الن صاءة  تعصد

  فقد أندت نتالذ األدبيات والبحوث السصصصصصصصصصصابقة على آلار هجرة العقول التي اعوالمقدرة واإلبد
ضصصصصصصصص ل الظروف االجتماعية والحياتية كالبطالةم وصصصصصصصصصعوبة المحافظة على الواتم  نتجت عن

والعادات االجتماعيةم وشصصروا الزواج التعجخزبةم وغخرها مما يصصصعق حصصصر م ومنها دراسصصة كل 
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  الشصصصصصصصمخيم 2017  سصصصصصصصودانيم ناديةم و عرابةم 1983م   بو بطانه2016من لأبوغمجةم 
 .ص2005  ال افر م 2011  علمانم 2011  صالرم 2011

لقدرات لعمليات الهجرة  معظصويشصصكل عامل النسصصق الماد  الدافع والعامل األهص وراء 
وتحقخق مردود ماد  يحقق له  موراء حياة أفضصصصصصصصصصل العلمية التي تهاجر من بلد  خر سصصصصصصصصصعيام 

من الصصدول أو  ارم ومن المعلوص أن الن صصاءات العلميصصة وال نيصصة المهصصاجرة تتجصصه دالمصصام االسصصصصصصصصصتقر 
المجتمعات األال تقدما إلى الدول األنلر تطورام وتقدمامم واد شصصصصصصصصصهدت الهجرة نموام متزاخدام في 
هجرة العلماء وت خخر األوضصصصاع لألسصصصوأ بالنسصصصبة للدول المصصصصدرة والدول المتقدمة تحتاج لهذ  

ات العلمية بةحجاص كبخرة وأعداد متزاخدةم باإلضصصصصصصصصصافة إلى أن فشصصصصصصصصصل مشصصصصصصصصصاربع التنمية الن اء
االاتصصصصصادية في مختله الدول النامية على تحقخق معدالت النمو تجعل من الصصصصصعق على تلن 

كما أنها تصصصصصصبر بمظهر العاجز عن  مالب د أن تقوص باسصصصصصتيعاق اإلعداد المتزاخدة من الخرجخن
وبذلن يصبر وااع الحياة االاتصادية غخر مرج  مويات التي ختطلعون إلخهااالرت اع إلى المست

 لهلالء المهاجربن أو الباحلخن عن مستوب ماد  ختناسق مع مستوياتهص.
التعليص العصالي وخطل التنميصة في الب د النصاميصة لمراجعصة  فبرغص من أن  نظصوتحتصاج 

تماعية التنمية االج م ولها دور رالد فيالعقول ملسسات التعليص العالي تعد معامل متمخزة النتاج
قتصر ي توسيع آفاق اإلنتاجية  فدور ملسسات التعليص العالي لص والسياسية واالاتصادية  حخث
م بل صار يمتد إلى ممارسة عملية االستشراف والتنبل بالتحديات على مواجهة التحديات ا نية

  المشصصهدانيم و 2018بهتها ابل حدولهالالعوفيم واتخاذ اإلجراءات ال زمة لمجا مالمسصصتقبلية
 .ص2019  يعقوقم 2016السلميم 

وبالنظر إلى ما تقدمه الدول المسصصصتقطبة من اشصصصتراطات لهجرة ذو  العقول والن اءات 
في شتى المجاالت من الدول المصدرةم وجد أنها إنتقالية تتطلق ملهل علمي ومهني ومهارات 

فخها بتقديص األوراقم بل تجرب المقاب ت الشخصية ب ية الولوق متقدمة وفق ضوابل ال يكت ى 
بتوافر ما ذكر من اشصصصصصصصصصتراطاتم وفي المقابل تبدو تلن الدول بمظهر الملالية في التعامل بكل 
صصصصور  المختل ةم بما يمنر المهاجر الحربة التي خنشصصصدها والحياة النربمة التي ختمناها  لذا ما 

ات من مبدعخن وم كربن وعلماء وعقول نخرة ومنحهص المسصصصاواة يحدث هو احتضصصصان تاص للن اء
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مع مواطنخهصصام ومنحهص فرا الحيصصاة ال لقصصة بهصم والتصصةلق في المجصصاالت التي يطمحون إلى 
 التةلق فخها.
يات إلى السصصلبفي نتالجها في المقابل أشصصارت العدخد من البحوث والدراسصصات السصصابقة و 

التي واعت فخها تلن الملسصصسصصات فيما خخا االنتاج البشصصر م والمتملل في التوسصصع في تطوبر 
ات ملسصصصصسصصصصالنليات اإلنسصصصصانية واالجتماعية على حسصصصصاق النليات العلمية وال نيةم واسصصصصتيعاق 

لجزء صصصصصصصصصص خر فقل من خربجي التعليص اللصانو  والبقيصة ال تجصد أمصانن في هصذا التعليص العصالي 
همال وظاله البحث العلمي وخدمة المجتمعم وانخ اج  القطاعم والتركخز على وظي ة التعليص واا
نسصصصصصصبي في الجوانق النوعية لنظاص التعليص وانخ اج مسصصصصصصتوب الخربجخنم وتزاخد أعداد الط ق 

 وتزاخد األعباء المالية بالنسصصبةملسصصسصصات التعليص العاليم الجامعخخن في ظروف صصصعوبة تطور 
ملسصسصات التعليص العاليم وصصعوبة لقومي يشصكل جملة من المشصك ت التي تعاني منها للدخل ا

التوافق بخن التعليص العالي وحاجات المجتمع ال علية للتنمية والتقدصم وهذا خلد  إلى هدر كبخر 
لى تصصصصصاعد نسصصصصبة البطالة في المجتمعاتم مما خدفع بالنلخر من الخربجخن  في الجهد والمال واا

  2001أبو حطقم ة طلبا للرزقم فالخربذ خبحث عن عمل خناسق تعليمه ومله تهلإلى الهجر 
  الشصصصصصصربخنىم 2019  الرويعم 2017  الجهنيم و أبو ال ضصصصصصصلم 2018بنيةم و بلجي ليم 

وبلكد ما تقدص من نتالذ  صم2019   لمخنم و زاخدم2019  كعواشصصصيم 2006  طاهرم 2019
وليع لمواجهة متطلبات سصصصصصصصصوق العمل المت خرم وهو ما  مليصأن النظص التعليمية تعد ط بام للتع

القبول والمعدل واألولويات والم اضصصص ت بالنسصصصبة للط قم  خبرهن ضصصصرورة المراجعة في مسصصصةلة
 كي ال خجد أمامه إال الهروق للخارجم وتبدء مرحلة تسربق العقول في مرحلتها األولى.

 خخر وتطوبر أوضاعها بكافة مجاالتهام وعندما تعجز الدولة بملسساتها المختل ة من ت
خلد  ذلن بالضصصصصصصرورة إلى هجرة العقول وأصصصصصصصحاق الن اءات لدخهام هربام من أوضصصصصصصاع ال تلبي 
احتياجاتهصم وتحد من طموحاتهص وآليات ت كخرهصم بل تحولهص لتروع في آالت عقيمة إنتاجها 

اص ألوضاع التعليمية ومدب االهتمال يك ي مجتمعات تتطلع لمزبد من التقدص واألزدهارم وتبرهن ا
بها عن ذلن صصصصصصراحة  حخث يشصصصصصكل إهماص القطاع التعليمي حجرة الزاية في النهوج والتطوبر 
 بالدولةم فإذا ما صعبت ت خخر أوضاعهم استحالت جهود التطوبر في شتى المجاالت بالدولة.
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والمجال البحلي في الب د النامية خزخر بكلرة األبحاث والدراسصصصصصصصصات العلمية في مختله 
القضصصصصصصصصايا من ابل الباحلخن  إال أن ال الق دالما هو ارار الرجوع إلى هذ  األعمال البحلية ابل 
اإلاداص على اتخاذ خطوات تمع جوانق الن ع واالجتماع والسصصصصياسصصصصة واالاتصصصصصادم ولذلن تزخر 

كتبصات ودواوبن الحكومصات بتقصاربر بحليصة ع هصا ال بصار على الرغص من الجهصد والمصال أرفه الم
المبذولخن في سصصصصبخلهمام وكلخرا ما ختذكر المسصصصصلولون هذ  التقاربر عند ظهور نتالذ عكسصصصصية 

   لذا بررت نتالذ العدخدلبعج القراراتم أو ت ااص ظواهر مرضصصصصصية لص تنن موجودة في السصصصصصابق
اسصصات هروق العقل المتمخز للخارج  حخث خدفع صصصاحبه للهجرة إلى حخث خجد من البحوث والدر 

ضصالتهم وهي إشصباع روح البحث والتطوبر والمشصاركة ال اعلة في الرأ  والخبرة والحصصول على 
بولجرافم و فلادم الدعص الماد  والمعنو  من الملسصصصصصصصسصصصصصصصات والدول التي تقدر العلص والعلماءل

  الصصصصصصصصصصلخليم 2016  الحجيم و الصصصصصصصصصصصارميم 2014ايعم   الح2010  التميميم 2012
 ص.2011  كعكىم 2014  اارةم 2013  العجميم و الشربخنيم 2018

وببدأ الت كخر الجد  للهجرةم حخنما تسصصنر ال رصصصة ب رصصصة الدراسصصة المجانية أو العمل 
ه لل ة نوفق الخبرات التي يمتلنها ال رد في الخارجم ومن المهارات التي تسصصصصصاعد في ذلن أمت  

ألناء فترة الدراسصصصصة أو العملم  بلد المهجرم بما يسصصصصاعد على تةالمه سصصصصربعام مع مجربات الحياة
وحافز هروبه لألسصصصباق التي تص ذكرها أو بعضصصصام منهام والتي في مقدمتها تقدخر العلص والعلماء 

 ق.تطبخوأصحاق الخبرات والن اءات في كافة المجاالتم وال جوة الواضحة بخن النظربة وال
وفي المقابل تجني دول المهجر ربع اسصتلمارات أصصحاق الن اءات والعقول في مختله 

م برغص اإلن اق الماد  النبخر على الشصصصصخا المهاجر من ابل ب د  سصصصصواء في التخصصصصصصصصصصات
الداخل أو الخارج  حخث يعد خسصصصصصصصصصصارة كبخرة ألنها أن قت عليه أمواال طاللة دون مردودم كما 

رات تبدع وتنتذم وبالتالي اتسصصصصصصصصصعت ال جوة بخن بخن دول العالص المتقدص حرمت من عقول واد
ودول العالص النامي بشصصصصصصكل خطخرم ويشصصصصصصكل ذلن بالطبع اسصصصصصصتنزاف حقيقي وعالقا مخي ا لتقدص 
الدول النامية  حخث تملل عقول أبنالها اللروة الرليسصصية التي ختوجق الح ا  علخها واسصصتلمارها 

العقول اوة علمية وخبراتية تملل سصصصص حام تواجه به ما يقابلها من أحسصصصصن اسصصصصتلمار  فتعد هذ  
 تحديات في كافة المجاالتم وتمكنها من التقدص والتطور والدفع لألماص.
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وبرغص من ا لار السصلبية سصال ة الذكر والتي أشصارت إلخها العدخد من األدبيات والبحوث 
والدراسصصات السصصابقة ذات الصصصلة بهجرة العقول والن اءات إال أن هنان جوانق إخجابية ذكرت في 
هذا المضصصصصمارم لمتلت في مقدرة أصصصصصحاق العقول والن اءات المهاجرة على توفخر ظروف عمل 

من خ ل انتقالهص لمجتمعات أنلر تقدمام  حخث المسصاهمة المباشصرة في التنمية  ومعيشصة أفضصل
نتصصاجيصصة عصصدخصصدة لمزبصصد من تلصصن  االنتصصاجيصصة والعمصصل على تطوبر المعرفصصةم وفتر انوات علميصصة واا

  2017العمربخنم   2016بواالم نسصصصصصصصيصم و عطخو م لالعقول وأصصصصصصصصحاق الن اءات المهاجرة
ذا لص تسصصصصت لصم 2005ااسصصصصصم  العقول في موطنها فهجرتها تسصصصصاعد على اسصصصصت  ل طاااتهص  واا

بداعهص بعد توفخر البخلة ال زمة لذلن في بلدان المهجرم كما تدعص  ي التحوي ت المالية التواا
مخزان المدفوعاتم ويقدص أصصصصصصصحاق العقول والن اءات في الخارج مسصصصصصصاعدة  خرسصصصصصصلونها للوطن

األص خاصصصصصصصصصصة وأنهص ختولون مناصصصصصصصصصصق مهمة في بلد للقادمخن الجدد بالخارج من أبناء الوطن 
المهجر  حخث يسصصصصصصاهمون في عمليات القبول بالجامعات للمبعولخن الجددم بجانق المسصصصصصصاعدة 
في األمور االجتماعية األخرب ملل اإلسصصصصكان والتنخه مع المجتمعات الجدخدةم وبالتالي يسصصصهص 

إلسصصصصصصصصصت ادة من خبرات العلماء ذلن في حل مشصصصصصصصصصكلة البطالة أو يحد من آلارهام كما يمكن ا
واألناديمخخن الذخن يكتسصصصصصبون خبرات اضصصصصصافية نتخجة التقدص العلمي في بلدان المهجر في حال 

 .عودتهص وتوظي ها في خدمة بلدهص
وما ال خدع مجاالم للشصصصصصصن هنا حاجة ماسصصصصصصة لتوفخر الظروف المادية واالجتماعية التي 

شصتى المجاالتم بما يحقق لهص م ردات جودة تلمن المسصتوب المناسصق ألصصحاق الن اءات في 
الحياة بصصصصصورة وظي يةم حتى ختجنق ال رد الماهر أن يمضصصصصي معظص واته في م حقة متطلبات 
الحياة الخوميةم األمر الذ  خجعل إنتاجه ومردود  العلمي ضصصصعي ام ومتواضصصصعامم والهدف من ذلن 

اته ل والحياةم بما يسمر له بلبوت ك اءتعضخد احتراص كرامته وسيادة النظاص واالنضباا في العم
 وتطور  من جهةم وت تر أمامه أفااام جدخدة أوسع وأنلر عطاء من جهة أخرب.

    :وأهمخته جودة الحياةم هوص 
الن اءة في مجال تخصصصصصصصصصصه لمكانته االجتماعية في الحياة العامة في    يعد إدران ذو 

سصصصصصصصياق اللقافة ومنظومة القيص التي خنتمي إلخها في ع اته بةهدافه وتواعاته واهتماماته معبرام 
عن جودة الحياة بالنسصصصبة له  لذا يعبر شصصصعور ذو الن اءة في مجال تخصصصصصصصصه بالسصصصعادة في 
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ر مهمة بالنسصصصصصصصبة له تةنخدام لجودة الحياة التي يعيشصصصصصصصهام وبالطبع المجاالت الحياتية التي تعتب
ترتبل السصصعادة ارتباطما إخجابيما بالرضصصا عن الحياة وارتباطما سصصلبيما مع الوحدة والقلق االجتماعي 
الذ  اد يحدث نتخجة فقد بعج الحقوق المتعلقة بالجوانق لالمدنية والسصصصياسصصصية واالاتصصصصادية 

 واالجتماعيةص.
ص م هوص جودة الحياة في فروع العلص المختل ةم وفي موااه الحياة المتعددة  اسصصصصصصصصتخدو 

فقد أصصصصبر من الم اهيص صصصصعبة التعميص في تناولها  فيمكن أن يشصصصخر م هوص جودة الحياة إلى 
الصصصصصصحة والسصصصصصعادة أو تقدخر الذات أو الرضصصصصصا عن الحياةم كما أنه خت خر بت خر الزمانم وحالة 

يقيص ال رد الظروف المحيطة حسصصصصصق حالته الن سصصصصصيةم فالمهموص خرب كل ال رد الن سصصصصصية  حخث 
ا للمرحلة العمربة  شصصيء نذخر شصصلصم ويشصصعر بالملل والة السصصعادةم كما خت خر هذا الم هوص وفقم
والحالة الصصصصصصصحية  فالمربج اد خجد السصصصصصصعادة في الصصصصصصصحة التي يمر بهام كما أنه خت خر وفقما 

ت الرفاهية في القرن العشصربن ليسصت هي ن ع الملشصرات في لمسصتوب التقدص فمعاخخر وملشصرا
ا  اد ال يكون  القرن الحاد  والعشربنم وما كان يمكن أن يكون سببما في سعادة اإلنسان سابقم
سصببما في سصعادته ا نم وهكذا خت خر هذا الم هوص بت خر الظروف المحيطة بال ردلعبدالحمخدم و 

 ص.2014سليمانم 
وعليه فإن اسصصصصصصتمتاع ال رد بةنماا حياته المت خرة في ظل مناخ اجتماعي يسصصصصصصاعد في 
توفخر وتلبية احتياجاته األسصصصصاسصصصصية من مصصصصصادر اإلشصصصصباع المتوفرة بالبخلة دون أن خلحق ال رد 

ا من الضصصررم  وبتةتى ذلن من إحسصصاع ال رد بالرضصصا عن دخله بن سصصه أو بالبخلة المحيطة نوعم
إلى  المتزنصة والخصدمصات المقصدمصة لصه والبخلصة ا منصة المحيطصة بمصا خلد ومسصصصصصصصصصكنصه وع اصاتصه 

 اإلحساع بجودة الحياة.
يعد م هوص جودة الحياة أحد المعاخخر الرليسة في النشه عن مستوب تقدص األمص في و

كل المجتمعاتم ذلن لما يشصصصصتمله من مضصصصصامخن ارتبطت بم اهيص التنمية البشصصصصربةم والتعليميةم 
لتننولوجيةم والسصصصصياسصصصصيةم واللقافية  بما يعد ملشصصصصرام في مجاالت النمو الن سصصصصي والصصصصصحيةم وا

واالجتماعية واالاتصصصصصصصصصصاد  لل رد بالمجتمع الذ  يعيال فيه  لذا يمكن القول بةن جودة الحياة 
م هوص يسصصصصصصصصصعى إلى تنميصة كصافصة جوانصق اإلنسصصصصصصصصصصانم بمختله موااعصهم من خ ل توفخر كصافة 

https://mathj.journals.ekb.eg/


 تصور مقترح لمواجهة هجرة العقول في ضوء متطلبات أبعاد جودة الحياة 
 مها محمد أحمد محمد عبد القادر                                                                            

42 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 
 

ية والروحيةم وتنمية كافة ادراته وطاااته ومواهبه ال كربة والمهاربة احتياجاته المادية والمعنو
 .ص2010لالمنوفيم والوجدانية

وحرب بالذكر أن م هوص جودة الحياة تضصصصصصصصصمن بالضصصصصصصصصرورة االحتواء االجتماعي  حخث 
مسصصصصصصاعدة ال رد على فهص طبيعة ولقافة مجتمعه والتنخه مع ايمه وعاداته وتقالخد م لشصصصصصصعور  

لدعص بما خلكد أحساسه باألمن والسعادة والرفاهيةم فهنان من يشاركه همومه وآالمه بالتقبل وا
وأفراحه وأحزانه ومن لص يشصصعر  بالقوة والمسصصاندةم مع الح ا  على خصصصوصصصياته وما خرتبل بها 

 يسعى لتحقيقها. رغبات وطموحاتومن هوايات واهتمامات وأسرار التي خدخرها بن سهم 
الحياة بصصصصصصصصصص ة عامة باهتماص كبخر في مجاالت الطق وعلص حظى م هوص جودة واد 

االجتماع واالاتصصصصصصصصصصادم وحدخلام في مجال علص الن عم واد ظهر م هوص جودة الحياة في البداية 
كم هوص مكمل لم هوص النص  الذ  كانت تسصصعى إليه جميع المجتمعات باعتبار  وسصصخلة لتحسصصخن 

دامات م هوص الجودة بصورة واسعة في السنوات ظروف الحياة وتحقخق الرفاهيةم وتعددت استخ
األخخرة في جميع المجصصاالت ملصصل جودة الحيصصاة وجودة الخصصدمصصاتم وجودة المصصدرسصصصصصصصصصصةم وجودة 
المسصصصتقبل ..الخم وأصصصصبحت الجودة هدفام للدراسصصصة والبحث باعتبارها الناتذ أو الهدف األسصصصمى 

 .ص2001أل  برنامذ من برامذ الخدمات المقدمة لل ردلهاشصم 
سصصصصعى علص الن ع إلى فهص وتحدخد المت خرات المللرة على جودة حياة اإلنسصصصصان  ألن و 

جودة الحياة ما هي إال تعبخر عن اإلدران الذاتي لمسصتوب الجودة  فالحياة بالنسصبة لإلنسصان ما 
 .ص2005خدركه منهالاألشولم 

ص إن م هوص جودة الحيصصاة يعتمصد Diener & Rahtz., 2000وبرب داخنر وراهتز ل
على هرمية ماسلو في إشباع الحاجاتم متدرجام من الحاجات ال سخولوجية الدنيا إلى الحاجات 
العليا المتمللة في تحقخق الذاتم وتحقخق الحياة الجخدة عندما تلبي لإلنسصصصصصان متطلبات األمنم 

ت العليا على العوامل الخارجية واالنتماءم واالسصصصصصصصصصتق لم وتقدخر الذاتم ويعتمد تحقخق الحاجا
 المحيطة بال رد لاألسرةم والمجتمعم والنواحي االاتصاديةم والتعليصم وغخرها.

وبلكد ما تقدص أن رضصصصصصا ال رد أو شصصصصصعور بالسصصصصصعادة في المجاالت الحياتية التي تعتبر 
 عمهمة بالنسصصبة لهم خترجمها أحسصصاسصصه بالرضصصا والسصصعادة في مجاالت حياتية من خ ل إشصصبا

رغباتهم وتحقخق متطلبات نمو م التي تعد مهمة بالنسصصبة لهم في سصصياق اللقافة ومنظومة القيص 
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 ,Moorjani & Geryaniالتي خنتمي إلخها عند مسصصصصصصصصصتوب ختسصصصصصصصصصق مع أهدافه وتواعاتهل
 ص.2004

وي حظ أن تحسخن جودة الحياة بات من أهص أهداف البحوث والدراسات التي تهتص بها 
التي تسصصصعى لتوفخر بخلة داعمة لذو  الن اءات وألفراد المجتمع بصصصصورة عامةم الدول المتقدمة 

م لتسصصصصصصصصصاعد على تربية أجيال تتحمل وبالتالي تهتص باليات اياع جودة الحياة بشصصصصصصصصصكل وظي ي
ضصصصصصصصصص وا الحياة وتت اعل معهام ومن لص تسصصصصصصصصصتمتع بم رداتها وتحافظ علخهام وتلن هي الحالة 

 ي أن يكون علخها بني البشر.االخجابية الطبيعية التي خنب 
وتعني جودة الحيصاة أن يعيال ال رد في حصالصة جخصدة متمتعصام بصصصصصصصصصصحصة بصدنيصة وعقليصة 
وان عالية على درجة من القبول والرضصصصصصصام وأن يكون او  اإلرادة صصصصصصصامدام أماص الضصصصصصص وا التي 

عيةم مجتمتواجههم ذو ك اءة ذاتية واجتماعية عاليةم راضصصصصصصيام عن حياته األسصصصصصصربة والمهنية وال
محققام لحاجاته وطموحاتهم والقام من ن سصصهم غخر م رور ومقدرام لذاته مما خجعله يعيال شصصعور 
السصصصعادةم وبما يشصصصجعه وبدفعه ألن يكون مت ال م لحاضصصصر  ومسصصصتقبله ومتمسصصصكام بقيمه الدخنية 

م 2010والخلقية واالجتماعيةم ومدافعام عن حقواه وحقوق ال خرم ومتطلعام للمسصصتقبل لشصصقخرم 
 ص.778

فإدران ال رد جودة الحياة ي عبر عنه من خ ل حسن صحة اإلنسان الجسدية والن سيةم 
ونظافة البخلة المحيطة به ونقالهام والرضصصا عن الخدمات التي تقدص له في مجاالت ملل التعليص 
ح و والصصصحة واالتصصصاالت والمواصصص ت والممارسصصات الديمواراطية والعدالة االجتماعية وشصصخوع ر 

المحبة والت الل بخن الناعم باإلضصصصصصصصصصصافة لإلخجابية وارت اع الروح المعنوية واالنتماء والوالء 
 ص.2010للوطن لمنسيم و كاظصم 

وفي المقابل فإن سوء جودة الحياة بالنسبة ألصحاق العقول المتمخزة والن اءات النادرة 
هاص التي توكل إلخهصم في شصصصصصصصصتى المجاالتم خجعلهص يعانون من صصصصصصصصصعوبات في التنخه مع الم

وبالتالي يقبلون على أعمالهص ب تور وحماع ضصصصصصصصصصعخه  نظرام للروح المعنوية المتدنية التي 
يمتلنونهام كما خبدو علخهص أنهص غخر متعاونخن وال يحبذون التواصصصصصصل في صصصصصصورته ال عالة مع 

مع  خصصصيةا خربن داخل الملسصصسصصات التي يعملون بهام باإلضصصافة غلى فقر في الع اات الشصص
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لص  م ومنبعضصصصصصصصهص البعجم مما خللر حتمام على أدالهص الوظي ي ويحد من االنتاجية في العمل
 ي كر بصورة جدية في الهجرة التي تحقق له جودة الحياة التي خرتقبها وبتمناها. 

وتقخيص الملشصصصصصصرات الخاصصصصصصصة بجودة الحياة هو من أفضصصصصصصل طرق اياع جودة الحياةم 
البحوث والمقاخيع المسصصصصصصتخدمة في هذا المجال إلى تعدد أبعاد وخاصصصصصصصة حخنما تشصصصصصصخر معظص 

م هوص جودة الحيصصصاةم ويكصصصاد يكون هنصصصان ات صصصاق عصصصاص بخن البحوث في المجصصصاالت الطبيصصصة 
واالجتماعية والن سصصية على أن م هوص جودة الحياة ختضصصمن بعدخن أسصصاسصصخخن هما جودة الحياة 

م Self-quality of life لحياة الذاتيةوجودة ا Objective quality of life الموضصصوعية
 .ص2001وجودة الحياة يمكن أن تقاع في مجاالت الحياة المتعددة لهاشصم 

وجودة الحياة الموضصصصصصصصصوعية تشصصصصصصصصخر إلى ما خوفر  المجتمع ألفراد  من إمكانات ماديةم 
ص الوالء هتسهص في تلبية احتاجاتهص المجتمعية المت خرةم مما يشعرهص بتقدخر ذواتهصم وبنمي لدخ

واإلنتماء لملسصصصصصسصصصصصاتهصم ومن لص لوطنهصم كما يشصصصصصبع ال رد احتياجاته البخولوجية وبتوافق مع 
أفنار  ويعمل على تحقخق أهدافه الخاصصصة بصصصورة وااعيةم ويصصصل ال رد لمسصصتوب جودة الحياة 

كل شالذاتية  حخث شعور  العمخق بنمل الحياة الجخدة التي ختمناها ويعيال في م رداتهام مما ي
م ومن لص يصعق أن يسعى ال رد إلى لديه مستوب من الرضا والقناعة عن الحياة والسعادة بها

 الهجرة خارج موطنه الذ  يشكل له أهمية ال خراى لمستواها نظخر.
 Private quality of lifeن من جودة الحياة  جودة الحياة الخاصصصصصصصصصة اوهنان نوع

م وبركز على أهمية اياع جودة الحياة من Public quality of lifeوجودة الحياة العامة 
وجهة ال رد ن سصصهم وتعكع جودة الحياة الخاصصصة مدب رضصصا ال رد أو عدص رضصصا  عن مجاالت 
حياته المختل ةم ومدب سصصصصصصصصصعادته بهذ  الحياةم ولذا فإن اياع هذا الجانق الخاا خجق أن 

خها ياة على البخلة التي يعيال في طي جميع مجاالت حياتهم بخنما خركز الجانق العاص لجودة الح
 .(Lwasaki, 2007)ال ردم أنلر من التركخز على ال رد ذاته

وهنان ضصصصصصصصصصرورة ملحة للتعرف على وااع جودة الحياة الخاصصصصصصصصصصة والعامة ألصصصصصصصصصصحاق 
الن اءات في شتى المجاالتم لمحاولة تلبختها بما يسهص في تحقخق الرضا المجتمعي والوظي ي 

إخجابام على مسصصصصتوب األداء في أعمالهص  لتصصصصصل لمسصصصصتوب االبتنار وتحقق لدخهصم بما خنعكع 
 التنافسية لملسساتهص الخدمية أو اإلنتاجية.
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وتعكع جودة الحياة وعي ال رد بتحقخق التوازن بخن الجوانق الجسصصصصصصصصصمية والن سصصصصصصصصصية 
 ودةواالجتماعية لتحقخق الرضصصصصصصصصصا عن الحياة واالسصصصصصصصصصتمتاع بهام والوجود اإلخجابي  ذلن ألن ج

الحياة تعبر عن التوافق الن سصصصصصي كما يعكسصصصصصه الشصصصصصعور بالسصصصصصعادة والرضصصصصصا عن الحياة كنتاج 
لظروف الحياة المعيشصصصصصصصصصية والحياتية لألفرادم واإلدران الذاتي لهذ  الحياة  حخث ترتبل جودة 
ة يالحياة باإلدران الذاتي لهذ  الحياة لنون هذا اإلدران خللر على تقخيص ال رد للجوانق الموضوع

للحياة كصصصصصصصصصصصصصالتعليص والعملم ومسصصصتوب المعيشصصصةم والع اات االجتماعية من ناحيةم وأهمية هذ  
 ص.2010الموضوعات بالنسبة لل رد من ناحية أخربلأبو ح وةم 

 أبعاد جودة الحياة:
حر  بالذكر أن جودة الحياة تعبر عن درجة إحسصصصصصاع ال رد بالتحسصصصصصن المضصصصصصطرد في 
النواحي الن سصصصصصيةم والمعرفيةم واإلبداعيةم واللقافيةم والرباضصصصصصيةم والشصصصصصخصصصصصصيةم والجسصصصصصميةم 
والتنسصصصصخق بخنهام مع تهخلة المناخ الوجداني المناسصصصصق إلنجاز ما خوكل إليه من مهاص وأعمالم 

ى مواصصصصلة التعلص وتنمية الجانق المهار  والتدربق على حل المشصصصك تم باإلضصصصافة لمقدرته عل
بما يسصهص في زبادة التوافق والتنخهم ومن لص ختبنى منظور التحسصن المسصتمر لألداء كةسصلوق 

 أصحاق الن اءات في مجاالتهص المختل ة.حياةم وهذا ما يحتاج إليه 
جودة الحياة الموضصوعيةم وتهتص بما  وتوجد ل لة أبعاد لجودة الحياةم البعد األول وهو

خوفر  المجتمع ألفراد  من إمكانات ماديةم إلى جانق الحياة االجتماعية الشخصية لل ردم والبعد 
اللاني وهو جودة الحياة الذاتيةم وتركز على كي ية شصصصصعور ال رد بالحياة الجخدة التي يعيشصصصصهام 

وهو جودة الحياة الوجودية وتهتص بمسصصصتوب  ومدب رضصصصا  أو اناعته بهذ  الحياةم والبعد اللالث
عمق الحيصاة الجخصدة داخصل ال ردم والتي من خ لهصا يحقق ال رد إشصصصصصصصصصبصاع حصاجصاتصه البخولوجية 
والن سصصصصصصصصصيةم ويعيال مع األفنار والقيص الروحية والدخنية السصصصصصصصصصالدة في المجتمعلعبد المعطيم 

 .ص2005
بة التناملية لجودة من خ ل النظر   (Ventegodt, et. Al., 2003)بوضصصصصصصصصصر و 
أن جودة الحياة تتضصصصصصصصصمن    (The integrative quality- of- life theory) الحياة

 وبتضصصصصمن (Subjective Quality of Life) البعد األول: جودة الحياة الذاتية :بعدخن هما
 ال الرضصصصصصصصصصصصصا عن الحيصصصاة (Well-being) لالحيصصصاة اليسصصصصصصصصصخرة :أبعصصصاد فرعيصصصة تتملصصصل في
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(Satisfaction with the life) ال السصصصصصصصصصعصادة (Happiness) ال الحيصاة ذات المعنى 
(meaning in Life). م وجودة الحياة الموضصصصصصصصصصوعية(Objective Quality of Life) 

 Objective عوامل موضصصصصصصصوعية لملل المعاخخر اللقافيةصل :وبتضصصصصصصصمن أبعاد فرعية تتملل في
Factors (such as cultural norms).ال اشصصصصصصصصصبصصاع االحتيصصاجصصات Fulfilment of 

needsال إدران اإلمكصصصصانيصصصصات Realization of the potentialال النواحي البخولوجيصصصصة 
Biological Orderص. 

بعاد جوة الحياة تلسصصصصصصصصصع وفق اإلحسصصصصصصصصصصاع الداخلي لل رد  حخث أويمكن القول بةن 
وهذا ما  مالشعور العمخق بالرضا ارتباطام بالقناعات ال كربة أو المعرفية الداعمة لهذا اإلحساع

درانهصا الخصاا بهصام بمصا خلد  إلى أن يكون اصادر على رعصايصة  يملصل رليصة الصذات وتقخيمهصا واا
الذات وااللتزاص والوفاء باألدوار المهنية واالجتماعيةم كما خرتبل بالقدرة على االسصصصصصصصصصت ادة من 

ر الحياةص المصصصصصصصصصادر البخلة المتاحة االجتماعية منها لالمسصصصصصصصصاندة االجتماعيةصم والمادية لمعيا
 وتوظي ها بشكل إخجابي.

 :مكونات رليسة لجودة الحياة تتملل فيما خلي ةل ل (Katschnig, 2006) ويحدد
  اإلحسصصاع الداخلي بحسصصن الحال والرضصصا عن الحياة ال علية التي يعيشصصها المرء لبخنما

فية ر خرتبل اإلحساع بحسن الحال باالن عاالتم خرتبل الرضا بالقناعات ال كربة أو المع
دران  الداعمة لهذا اإلحسصصصصاعم وكلخهما م اهيص ن سصصصصية ذاتيةم أ  ذات ع اة برلية واا

 .وتقخيص المرءص
 دوار االجتماعية لتملل اإلعااة المنظور القدرة على رعاية الذات وااللتزاص والوفاء باأل

 ةصاالجتماعيالمنااج لهذ  القدرةم وترتبل بعجز المرء عن االلتزاص أو الوفاء باألدوار 
  القدرة على االسصصصصصصصصصت ادة من المصصصصصصصصصصادر البخلة المتاحة االجتماعية منها لالمسصصصصصصصصصاندة

 .االجتماعيةصم والمادية لمعيار الحياةص وتوظي ها بشكل إخجابي
ص ويصعق فصلها أو عزلها  حخث يسه والمتمعن لتلن التصني ات خجد أن بخنها تداخ 

ة وظي ية  لذا خرتبل الجانق االن عالي بالجانق كل مكون منها في دعص المكون ا خر بصصصصصصصصصصور 
الماد  وفق اناعات تشصصصكل مدب رضصصصا ال رد بجودة الحياة أو سصصصوء جودة الحياةم وبهذا خنب ي 
أن نهتص بالمكونات التي تشصصصكل جودة الحياة بالنسصصصبة ألصصصصحاق الن اءات من ذو  العقول في 

https://mathj.journals.ekb.eg/


 تصور مقترح لمواجهة هجرة العقول في ضوء متطلبات أبعاد جودة الحياة 
 مها محمد أحمد محمد عبد القادر                                                                            

47 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 
 

ص من خبرات تنهج بها الب دم شصصصصتى مجاالت تخصصصصصصصصصصاتهصم كي نتمكن من اسصصصصتلمار ما لدخه
 وتتمكن من التقدص وفق ركاق التقدص العالمي.

ال صصصصصصل بخن األبعاد ال رعية لنل من البعد الذاتي والبعد الموضصصصصصوعي  واد تمت محاولة
ا نظربما خربل بخن  Steel & Ones (2002) لجودة الحياة  حخث ادص سصصصصصصصتخل وونع نموذجم

 إلى ما يعرف وتص التوصصصل موفنرة السصصعادة والرضصصا عن الحياةجودة الحياة من المنظور الذاتي 
وء في ضصصوالذ  تضصصصمن ل ث محددات مت اعلة لتحقخق جودة الحياة  مبالوجود الذاتي األفضصصصل
 :ترتخق بعخنه تملل في

 ممحددات الرتبة األولي: طبيعة الشصصصصصخصصصصصصية من حخث المكونات والخصصصصصصالا 
االتزان  ال مقابل االنطواءاالنبسصصصصصصصصصاا في  :وبتضصصصصصصصصصمن بعدخن رليسصصصصصصصصصخخن هما

 .االن عالي في مقابل العصابية
 وتتضصصصصصمن مجموعة  ممحددات الرتبة اللانية: العوامل الداخلية الخاصصصصصصة بال رد

 .الت الل في مقابل التشالصال تقدخر الذات :من األبعاد الشخصية ملل
 ة وتتضصصصصمن كاف ممحددات الرتبة اللاللة: المدخ ت الناتجة عن الخبرات البخلية

وما تتضصصصصصصصصصمنه من  مسصصصصصصصصصواء المادية أو االجتماعية مالمكونات واألبعاد البخلية
 .مصادر إشباع ومساندة

وبالنظر إلى التصصصنخه سصصاله الذكر ي حظ مدب التداخل الواضصصر بخن محدداته  حخث 
وتقدخر الذات أو الت الل تعد سببيةم وال تن ن كلخرام عن األبعاد  إن الع اة بخن االتزان اإلن عالي

المادية أو االجتماعيةم بما خلكد أن ال صل ما هو إال ملشرات أولية للتعرف على جودة الحياة 
لدب ال ردم مما يحتص ضصصصرورة االهتماص بها بصصصصورة مجملة عندما نرغق في اسصصصتنشصصصاف جودة 

ول وأصصصصصصصصصصحصاق الن صاءات في مختله المجصاالت التي نسصصصصصصصصصعى الحيصاة الوااعيصة لصدب ذو  العق
 لتطوبرها.

بما  (Subjective Well-being) وتحقق جودة الحياة الهناء الشصصصصصصصخصصصصصصصصي لل رد
يشصصصصصصمل الرضصصصصصصا عن الحياة والسصصصصصصعادةم وبرتبل ذلن باالن عال اإلخجابي لالسصصصصصصعادةصم وبالجانق 

الرضصصصصصصا عن الحياة محددات نهالية المعرفي لتقويص الرضصصصصصصا العاص عن الحياةص وتعد السصصصصصصعادة و 
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وبدل ذلن أيضام على أن السعادة ترتبل ارتباطما  (John M. Bynner, 2010) لجودة الحياة
 .إخجابيما بالرضا عن الحياة وارتباطما سلبيما مع الوحدة والقلق االجتماعي

 رويمكن لل رد السصصصعخد أن يقدر مجاالت حياته بدرجة أفضصصصل وأنلر أهمية من ال رد غخ
السصصصعخدم كما أن الشصصصعور بالسصصصعادة مرتبل بالصصصصحة البدنيةم وأن كانت غخر مقصصصصورة علخهام 

 ,Jackie Brown & others)وبإاامة ع اات وليقة مع الطبيعة والبخلة المحيطة بال رد
2004). 

م تشصخر إلى تقخيص ال رد لنوعية الحياة التي (Life satisfaction) والرضصا عن الحياة
ا لنسصصصقه القيمي ويعتمد هذا التقخيص على مقارنة ال رد لظروفه الحياتية بالمسصصصتوب يعيشصصصها طبقم 

 .ص1999األملل الذ  يعتقد أنه مناسق لحياتهلالدسوايم 
مكونصات عصدخصدة ترتبل بصالصذات وبصالحصالصة االجتمصاعيصة جودة الحيصاة وبتضصصصصصصصصصمن م هوص 

 لتلن المكونات والعمل على تلبختها حتى والسصصصصصيكولوجية لل رد  لذا هنان ضصصصصصرورة للنظرة النلية
ختحقق الهدف المنشصصصصود من جودة الحياةم فهنان من يصصصصصه م هوص جودة الحياة بالمظلة التي 
تشصمل عناصصر الصصحة الن سصية اإلخجابيةم وهو ما ختطلع إليه اإلنسصان وفق مكوناته المتداخلة 

ه لع اات مجتمعية تبادلية والمعقدة  حخث تمكنه من السصصصصصصصصصيطرة على نمل حياته مع امت ن
 با خربن.

وتتبصصاخن العوامصصل التي تلد  إلى إحسصصصصصصصصصصاع ال رد بجودة الحيصصاة  فتشصصصصصصصصصمصصل الحقوق 
ص  حخث إحسصصصصصصاع ال رد بةنه يحصصصصصصصل على حقواه المتعددة لالمدنية والسصصصصصصياسصصصصصصية Rightsل

ي ذلن ضواالاتصادية واالجتماعيةصم كل ذلن خلد  إلحساسه بجودة الحياة واستمتاعه بها ويقت
ص  Relationsمعرفة ال رد ووعيه بحقواه والتزامه بالدفاع عن هذ  الحقوقم لص تةتي الع ااتل

حخث يستمتع ال رد بحياته في ظل ع اات اجتماعية توفر لل رد الدعص االجتماعي ويشبع فخها 
سصه أو  ال رد احتياجاته األسصاسصية من مصصادر اإلشصباع المتوفرة بالبخلة دون أن خلحق ال رد بن

ا من الضصصصصررم وعندما تتسصصصصص هذ  الع اات بالوضصصصصوح واالتزان والخلو من  بالبخلة المحيطة نوعم
صم Satisfactionالصصصصصصصراعات فإن ذلن خلد  إلى اإلحسصصصصصصاع بجودة الحياةم ويةتي الرضصصصصصصا ل

ويملل إحسصصصصصصصصصاع ال رد بالرضصصصصصصصصصا عن دخله ومسصصصصصصصصصكنه وع ااته والخدمات المقدمة له والبخلة 
فال رد يحكص على جودة الحياة من منظور    يعد ذلن ملشصصصصصصصصصرما على جودة الحياةالمحيطة حخث 
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صم وتشخر إلى الملشرات الموضوعية Environmentهو وما يشعر به وبدركهم وتةتي البخلة ل
لجودة الحياة فالبخلة النظي ة الصحية الخالية من الملولات والتي تتسص بالعناصر الجمالية هي 

صم ويشصصكل أحد economic securityياةم ويةتي األمن االاتصصصاد  لأحد عناصصصر جودة الح
المكونات الجخدة لجودة الحياة  فال رد الذ  تتوفر له القدرة المادية لتوفخر احتياجاته الحياتية 
لن ختعرج لنلخر من االحباطات ومن لص فهو يشصصصصصصعر بالسصصصصصصعادة ذلن ألن السصصصصصصعادة والرفاهية 

ص  Social inclusionالاتصصصصصصصاديةم ويةتي االحتواء االجتماعيلتحتاجان إلى توافر الجوانق ا
حخث مسصصاعدة ال رد على فهص مجتمعه والتنخه معهم بةن يشصصعر بةنه عضصصو في مجتمعم خلقي 
ا باألمن والسعادة والرفاهية  ألنه يشعر بةن هنان من  فيه التقبل والدعصم ويصبر أنلر أحساسم

ومن لص يشصعر بالقوة والمسصاندة  لذا فهو يسصتمتع بقوة  يشصاركه همومه وآالمه وأفراحه وأحزانهم
ص  فلنل فرد له حياته الخاصصصصصصصصصصة وهواياته Privacyاالنتماءم ومن لص تةتي الخصصصصصصصصصصوصصصصصصصصصصيةل

واهتماماته وأسصصصصرار  التي خدخرها بن سصصصصهم رغباته وطموحاتهم وهذ  الخصصصصصوصصصصصية تملل المنطقة 
رد بحربة دون تدخل ا خربن باعتبارها الن سصصصصصصصصصية واالجتماعية والعقلية التي ختحرن فخها ال 

مجاله الن سصصصصي الذ  يحتاج إلى بناء اللقة فيه وبناء اللقة فيما يحيل به بما يضصصصصمن أن تظل 
  2017ن سصصصصه أمنه فيشصصصصعر بةن الحياة لها ايمة ومن لص يحق الحياةلابن العربيم و داود م 

  اللوغانيم 2015  عبدالرازقم 2018  صصصصصصصصالحيم شصصصصصصصرب يم و حبوالم 2015الشصصصصصصصهر م 
 ص.2007  منصورم 2017  المطخربم و النعيصم 2018الق فم الم ربيم و السعخدم 

وبذلن ختسصصصصصصصصصع م هوص جودة الحياة  فهو يضصصصصصصصصصص الحالة الصصصصصصصصصصحيةم والقدرة على أداء 
مكانية الحصصصصول على ال را الترويحيةم والع اات مع ا خربنم  األنشصصصطة الخوميةم والعملم واا

التعليميةم والعمليةم والقدرة على االختيارم والمسصصلولية االجتماعيةم واالتصصصال والترف والخبرات 
ال عالم واألخذ والعطاءم كما تشصصصصصصصصصخر جودة الحياة إلى هناء ال رد ورفاهختهم واد اسصصصصصصصصصتخدمت 
بالتبادل مع المكونات األخرب لالهناءم الهناء الن سصيم الهناء الشصخصصيم السصعادةم الرضصا عن 

 عاالت اإلخجابية أو السلبيةص.ا خربنم االن 
أن م هوص جودة الحياة م هوص نسصصصصصصصصبي خختله من شصصصصصصصصخا  خرم من  وبنب ي إدارن

الناحختخن النظربة والتطبيقيةم في ضصصصصصصوء المعاخخر التي ختبناها ال رد لتقويص الحياة ومتطلباتهام 
والتي غالبا ما تتةلر بعوامل كلخرة تتحكص في تحدخد مقومات جودة الحياةم ومنها: القدرة على 
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دارة الظروف المحيلمة والصصصصصصصصصصحصة الجسصصصصصصصصصمية  الت كخرم واتخصاذ القرارم والقصدرة على التحكص واا
والن سصصصية والظروف االاتصصصصادية واالجتماعيةم والمعتقدات الدخنيةم والقيص اللقافية والحضصصصاربةم 

 التي يحدد من خ لها المهمة واألنلر أهمية بما يسهص في تحقخق سعادته.
بعد تحدخد أسصصباق عى البحث الحالي سصص وفي ضصصوء ما تص تناوله عن أبعاد جودة الحياة

إلى  موالتي تضصمنت األسصباق لاألاتصصادية ال االجتماعية ال السصياسصية ال العلميةص هجرة العقول
أن تتضصصصصصصصمن جودة الحياة بصصصصصصصصورة وظي ية حق ذو  العقول وأصصصصصصصصحاق الن اءات في شصصصصصصصتي 

تحمل ما زةم خوعقلية وان عالية ممتا تخصصصصصصصصاتهص أن يعيال كل فرد منهص متمتعام بحالة صصصصحية
خواجهه من ضصص وام يمتلن ك اءة ذاتية واجتماعية عاليةم راضصصيما عن حياته األسصصربة والمهنية 
والمجتمعيةم ساعيام مجتهدام في تلبية احتياجاته وطموحاته العامة والخاصةم لديه إتزان إن عالي 

طنه وترابه  ماء لو مع لقة بالن ع تدفعه إلى الت اللم مقترنام بتمسصصصصصصصصصكه بقيص مجتمعهم لديه إنت
لالسصصصصصصصصص مصة المهنيصةالاالحتيصاجصات االجتمصاعيصةالاالحتيصاجات  أبعصاد جودة الحيصاةتضصصصصصصصصصمنصت لصذا 

االاتصصصصصصصصصصصاديةالاألمان الوظي يالاالحتياجات المعرفيةالحاجات تحقخق الذاتالحاجات بخولوجية 
امت ن ال را لتحقخق أهداف  ذو  العقول وأصصصصصصصحاق الن اءات منم وهو ما يمكن ون سصصصصصصيةص

 ملسسية ومجتمعية وخاصة منشودة.
للدراسة المخدانية لإلجابة عن تسالالت البحث  بهدف وضع تصور  وفيما خلي عرج

يسهص في مواجهة هجرة العقول في ضوء متطلبات أبعاد جودة الحياة في ضوء آراء مقترح 
 .من أعضاء هخلة التدربع الخبراء والمتخصصخن
 إجراءات البحث:

الخطوات اإلجرالية التالية لتحقخق أهدافه  فمن خ ل ت البحث اتبعفي ضصصوء تسصصالالت 
أدواته تص األعتماد على وجهة نظر عخنة البحث للوصصصصصول إلى نتالذ تمكن من وضصصصصع تصصصصصور 

 م واد اشتملت أداة البحثيسهص في مواجهة هجرة العقول في ضوء متطلبات أبعاد جودة الحياة
وأصصصحاق الن اءات بجودة الحياة في ضصصوء آراء الخبراء ارتباا أسصصباق هجرة العقول لاسصصتبانة 

أسصصصصباق هجرة العقول وتضصصصصمنت األسصصصصباق لاألاتصصصصصادية ال ص واشصصصصتملت على والمتخصصصصصصصصصصخن
 أبعاد جودة الحياة والتي حددت فيلالسص مة كما تضصمنتم االجتماعية ال السصياسصية ال العلميةص

األمصصان الوظي يالاالحتيصصاجصصات المهنيصصةالاالحتيصصاجصصات االجتمصصاعيصصةالاالحتيصصاجصصات االاتصصصصصصصصصصصصاديصصةال
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م كما اشصصصصصصتملت اسصصصصصصتجابات عخنة المعرفيةالحاجات تحقخق الذاتالحاجات بخولوجية ون سصصصصصصيةص
 -طة متوس -البحث في ضوء محن درجة االرتباا على ل لة استجابات تشكل درجته: لكبخرة 

 ضعي ةص.
 البحث: أداةصدق 

تص عمل اإلجراءات الخاصة بتقنخنهام بعد االنتهاء من إعداد الصورة األولية ألداة البحث 
جراء التعدي ت ال زمة تص حساق صدق المحتوب أو المضمون   وللتةند من الداة العلميةم واا
حخث روعي في عباراتها أن تنون ممللة للهدف الذ م كما اعتمد على الصدق الظاهر  في 

 ن عم وفى ضوء ما أبدا ستاذة التربية وعلص العن طربق المحكمخنم من أ تحدخد صدق األدوات
المحكمون من آراءم أجربت التعدي ت ال زمةم كما تص عرج الصورة النهالية ألدوات البحث 

لبعج على مجموعة من المحكمخن المتخصصخنم فتص إعادة صياغة بعج العبارات وحذف ا
 .لتصبر أداة البحث صالحة للتطبخقا خرم وأضي ت عبارات جدخدة  
االرتباا بخن كل عبارة والدرجة النلية ألداة البحثم واد أظهرت وتص حساق معام ت 

صم وبذلن أصبحت أداة البحث 0.05م 0.01معام ت االرتباا لها داللة إحصالية عند مستوب ل
تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخليم كما تص حساق لبات أداة البحث باستخداص معامل أل ا 

عن طربق تطبخق أدوات البحث على    (SPSS)مذ اإلحصاليكرومباخ وذلن باستخداص البرنا
م واد بل ت (Google Form)ص عضو هخلة التدربع بواسطة 75عخنة استط عية اوامها ل
صم وهذ  الدرجة تحقق وظي ية استخداص أداة البحث للنشه عن 70.9درجة لبات االستبانة ل

 أهدافها.
ول التنراربة لنل م ردة والتي شملت وتص ت رب  بيانات أداة البحث باستخداص الجدا

ضعي ةصم لص حساق االنحراف المعيار  ومجموع الدرجات  -متوسطة  -االستجابات لكبخرة 
لقياع دالالت  2والمتوسل الذ  يملل الوزن النسبي لص استخداص اختبار حسن المطابقة كا

العملياتم وحدد مدب ص في إجراء تلن SPSSالتباخنم واد تص استخداص البرنامذ اإلحصالي ل
 االستجابة من خ ل الجدول التالي:

 ص1جصصدول ل
 المدب ودرجة االرتباا لنل استجابة من استجابات عخنة البحث على أداته
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 المصصصصدب درجة االرتباا
 2.34 – 3 كبخرة
 1.67 – 2.33 متوسطة
 1 - 1.66 ضعي ة

من ابل  (Google Form)هذا واد تباخنت عخنة البحث من خ ل االستجابة على 
أعضاء هخلة التدربع بالجامعات المصربة من خ ل وسالل التواصل االجتماعي ألداة البحث  

م واد صن ت عخنة البحث وفق مت خرات التخصا ص عضو هخلة تدربع555حخث بل ت ل
لعمليالنظر صم والنوع لذكورالإناثصم والدرجة العلمية لأستاذالأستاذ مساعدال مدرعصم وتص 
معالجة تلن المت خرات إحصاليامم ولص تظهر فروق لها داللة إحصالية في تباخن استجاباتها  لذا 

 .لص ختص تناولها في عرج النتالذ ب رج االختصار
 ائج البحث:نت

ما درجة االرتباا بخن أسباق هجرة لإلجابة عن السلال المخداني الذ  خنا على ل
العقول وأصحاق الن اءات وأبعاد جودة الحياة التي استهدفها البحث الحالي في ضوء آراء 

خن درجة االرتباا ب؟ص  فقد تص عرج نتالذ محاور استبانة النشه عن الخبراء والمتخصصخن
بصورة م صلةم وللنشه عن  العقول وأصحاق الن اءات وأبعاد جودة الحياةأسباق هجرة 

 أسباق هجرة العقول وأصحاقاالرتباا بخن  استجابات عخنة البحث فيما خرتبل بتحدخد درجة
موع مجو  االنحراف المعيار  تص حساق  من وجهة نظر عخنة البحثم الن اءات وأبعاد جودة الحياة

 والتي تتضر في الجداول التالية: درجة االرتبااص و 2اوايمة لك المتوسلو  الدرجات
 األسباق األاتصادية لهجرة العقول وأصحاق الن اءات -أوالم 

لهجرة العقول وأصحاق الن اءات المرتبطة  يعرج الجدول التالي األسباق األاتصادية
 بةبعاد جودة الحياةم وفق ما تمخضت عنه استجابات عخنة البحث بشكل م صل فيما خلي:

 ص2جصصدول ل
األسباق األاتصادية لهجرة العقول وأصحاق ص لعبارات 2االنحراف المعيار  والمتوسل وايمة لكا

 من وجهة نظر عخنة البحثبةبعاد جودة الحياة ودرجة ارتباطها الن اءات 
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 التباخن العبارات
االنحراف 
 المعيار  

مجموع 
 2كا المتوسل الدرجات

درجة 
 االرتباا

أبعاد 
جودة 
 الحياة

 ام ملات تعد الهجرة ح 
لمشصصصصصصصصصصكلة البطالة في 
الصصصصصصصصبصصصصصصصص د الصصصصصصصصطصصصصصصصصاردة 

 للن اءات.

 كبخرة 396.326 2.92 1622 0.268 0.072
حاجات 
بخولوجية 
 ون سية

إخجار ارت اع أسصصصصصصصصعار 
   المسكن

االحتياجات  كبخرة 657.546 2.81 1562 0.457 0.209
 االاتصادية

ضصصصصصعه العالد الماد  
  للن اءات

االحتياجات  كبخرة 646.714 2.80 1556 0.480 0.230
 االاتصادية

الحصصصصصد من الطصصصصصااصصصصصات 
الصمصنصتصجصصصصصصة بصصصصصصالصصصصصصدول 
الطصصصاردة ألصصصصصصصصصصصصصصحصصصاق 
الن صصاءات وخصصاصصصصصصصصصصصصصصصة 
ذات الخبرة العصصصصصاليصصصصصة 

 المجاالت.في شتى 

األمان  كبخرة 631.395 2.79 1548 0.507 0.257
 الوظي ي

صصصصصصصصصصصصصصصعصوبصصصصصصة تصصصصصصةمصخصن 
  المتطلبات األسربة

االحتياجات  كبخرة 663.384 2.77 1535 0.588 0.346
 االاتصادية

الركود االاتصصصصصصصصصصصصصصصصصاد  
نتخجة لتدني وسصصصصصصصصالل 
نتصاج في المجصاالت  اال

 المختل ة

االحتياجات  كبخرة 566.800 2.75 1528 0.543 0.295
 االاتصادية

زبصصصصصصادة الصصصتصصصوتصصصر فصصصي 
سصصصصصصصوق القوب العاملة 
العصصصصاليصصصصة المسصصصصصصصصصصصصصتوب 
بصصصصصصصالصصصصصصصدول الصصصصصصصطصصصصصصصاردة 
ألصصصصصصصصصصصصصصحاق الن اءات 
ممصصصا يضصصصصصصصصصصصصصطرهصصصا إلى 
إسصصصصصصصصصصصصصصتصصخصصراد الصصخصصبصصرات 
الصعصلصمصيصصصصصصة األجصنصبصيصصصصصصة 
لصصصصصتصصصصص فصصصصصي الصصصصصنصصصصصقصصصصصا 
الحاصصصصصصصصصصل جراء هجرة 

 الن اءات لدخها.

الس مة  كبخرة 520.616 2.72 1511 0.575 0.331
 المهنية
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 التباخن العبارات
االنحراف 
 المعيار  

مجموع 
 2كا المتوسل الدرجات

درجة 
 االرتباا

أبعاد 
جودة 
 الحياة

اللروات المصاديصصة توفر 
الضصصصصصصصصصصصصصخمصصصصة في بلصصصصد 
المهجر بمصصصصا يمكنهصصصصا 
من تموبل فرا عمل 
بمقصصابصصل مصصاد  مجز  
يشصصصصصصصصصصصصصكصصل إغراء اويصصام 
ألصصصصصصصصصصصصصصحاق الن اءات 
 في شتى المجاالت.

األمان  كبخرة 448.519 2.71 1502 0.533 0.284
 الوظي ي

ارت اع أسصصصصصعار شصصصصصراء 
  المسكن

 االحتياجات كبخرة 501.114 2.70 1497 0.614 0.378
 االاتصادية

ارت صصصاع تنل صصصة البنصصصاء 
 للمسكن

االحتياجات  كبخرة 447.859 2.69 1494 0.574 0.329
 االاتصادية

ارتصصصصصص صصصصصصاع تصصصصصصنصصصصصصلصصصصصص صصصصصصة 
  المعيشة

االحتياجات  كبخرة 424.681 2.69 1493 0.545 0.297
 االاتصادية

صصصصصصصصعوبة تحكص الدول 
الطصصصاردة ألصصصصصصصصصصصصصصحصصصاق 
الن اءات فى نسصصصصصصصصصصصصصق 
األجصور فصى سصصصصصصصصصصصصصوق 

 العمل المحلى.

االحتياجات  كبخرة 374.346 2.62 1454 0.657 0.431
 االاتصادية

الحرمان من الخدمات 
 كبخرة 374.443 2.61 1448 0.677 0.459 األساسية اإلنسانية

حاجات 
بخولوجية 
 ون سية

صصصصصصصصصصصصصصصعصصوبصصصصصصة امصصتصص ن 
  سيارة

االحتياجات  كبخرة 332.800 2.59 1438 0.669 0.448
 االاتصادية

طمع الصصصصدول الطصصصصاردة 
ألصصصصصصصصصصصصصصحاق الن اءات 
في تحقخق العصصصصصصالصصصصصصد 
الصصصمصصصصصصاد  مصصصن خصصص ل 

 التحوي ت المالية.

االحتياجات  كبخرة 341.524 2.57 1426 0.716 0.513
 االاتصادية

نظصاص الحوافز المصاديصصة 
غخر عادل وبلد  إلى 

األمان  كبخرة 233.719 2.50 1387 0.722 0.521
 الوظي ي
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 التباخن العبارات
االنحراف 
 المعيار  

مجموع 
 2كا المتوسل الدرجات

درجة 
 االرتباا

أبعاد 
جودة 
 الحياة

دفصصصصصن مصصصصصواهصصصصصصق ذو  
 .الن اءات

ارتصصصص صصصصصصاع تصصصصنصصصصصصالصصصصخصصصصه 
   الع ج

االحتياجات  كبخرة 215.708 2.49 1380 0.719 0.517
 االاتصادية

الصصصصصحصصصصصصد مصصصصصن نصصصصصتصصصصصصاج 
االاتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصاد الوطني 
والصصصذ  يعصصصد جزء مهص 
مصصن األمصصن الصصوطصصنصي  
اق  بصصصهصصصصصصدر أصصصصصصصصصصصصصصصصحصصصصصص
الن اءات في شصصصصصصصصصصصصصتى 

 المجاالت.

األمان  كبخرة 199.730 2.48 1375 0.709 0.503
 الوظي ي

صصصصصصصصصصصعوبة الحصصصصصصصصصصصول 
على العمل المناسصصصصصق 
لصتصحصقصخصق الصطصمصوحصصصصصصات 

  الخاصة والحياتية

 كبخرة 184.422 2.46 1366 0.713 0.509
حاجات 
تحقخق 
 الذات

 بالنظر إلي بيانات الجدول السابق اتضر أنه:
  الهجرة تعد حل ملات لمشصكلة البطالة في الب د اسصتجابات عخنة البحث على أن أندت

صم وتعد إحدب 2.92ادر ل   حخث سصصصصصصجلت تلن العبارة أعلى متوسصصصصصصلالطاردة للن اءات
 أبعاد جودة الحياة المتمللة في لحاجات بخولوجية ون سيةص.

  رصدت استجابات عخنة البحث االحتياجات االاتصادية أحد أبعاد جودة الحياة والمتمللة
في عبارات لارت اع أسصعار إخجار المسصكن ال ضصعه العالد الماد  للن اءات ال صصعوبة 

الركود االاتصصصصصصصصصصاد  نتخجة لتدني وسصصصصصصصصصالل االنتاج في  تةمخن المتطلبات األسصصصصصصصصصربة ال
الارت اع تنل ة البناء للمسصصصكن ال   المجاالت المختل ة ال ارت اع أسصصصعار شصصصراء المسصصصكن

الصصصصصعوبة تحكص الدول الطاردة ألصصصصصحاق الن اءات فى نسصصصصق  ارت اع تنل ة المعيشصصصصة
الطاردة طمع الدول ال   صصصصصصصعوبة امت ن سصصصصصصيارةال  األجور فى سصصصصصصوق العمل المحلى

ال ارت اع  ألصصصصصصصصصصحاق الن اءات في تحقخق العالد الماد  من خ ل التحوي ت المالية
 على التوالي اتمتوسصصصصصصصصصطصصصصص العبصصصصصاراتحخصصصصصث سصصصصصصصصصجلصصصصصت تلصصصصصن  ص تنصصصصصالخه الع ج
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2.4ال2.57ال2.59ال2.62ال2.69ال2.69ال2.70ال2.75ال2.77ال2.80ال2.81لااصصصدرهصصص
 ص.9

 ة الحياة والمتمللة في حددت اسصصصصصصصصصتجابات عخنة البحث األمان الوظي ي أحد أبعاد جود
عبارات لالحد من الطااات المنتجة بالدول الطاردة ألصصصصصصصحاق الن اءات وخاصصصصصصصة ذات 
الخبرة العالية في شصتى المجاالت ال توفر اللروات المادية الضصخمة في بلد المهجر بما 
يمكنها من تموبل فرا عمل بمقابل ماد  مجز  يشكل إغراء اويام ألصحاق الن اءات 

لمجاالت ال نظاص الحوافز المادية غخر عادل وبلد  إلى دفن مواهق ذو  في شصصصصصصصصصتى ا
الن اءات ال الحد من نتاج االاتصصصصصصصصصصاد الوطني والذ  يعد جزء مهص من األمن الوطني  
بهدر أصصصصصحاق الن اءات في شصصصصتى المجاالتص  حخث سصصصصجلت تلن العبارات متوسصصصصطات 

 ص.2.48ال2.50ال2.71ال2.79على التوالي ادرهال
 صصصصصصعوبة الحصصصصصصول على العمل المناسصصصصصق عبارة اسصصصصصتجابات عخنة البحث على  جاءت

صم 2.46حخث سصصجلت تلن العبارة متوسصصل ادر للتحقخق الطموحات الخاصصصة والحياتية  
 ص.حاجات تحقخق الذاتوتعد إحدب أبعاد جودة الحياة المتمللة في ل

  الية العاملة الع زبادة التوتر في سصصوق القوب حققت اسصصتجابات عخنة البحث على عبارة
المسصتوب بالدول الطاردة ألصصحاق الن اءات مما يضصطرها إلى إسصتخراد الخبرات العلمية 

ة   حخث سصصصجلت تلن العبار األجنبية لت في النقا الحاصصصصل جراء هجرة الن اءات لدخها
 صم وتعد إحدب أبعاد جودة الحياة المتمللة في لالس مة المهنيةص.2.72متوسل ادر ل

 األسباق االجتماعية لهجرة العقول وأصحاق الن اءات -لانيام 
ختناول الجدول التالي األسباق االجتماعية لهجرة العقول وأصحاق الن اءات المرتبطة 

 بةبعاد جودة الحياةم وفق ما تمخضت عنه استجابات عخنة البحث بشكل م صل فيما خلي:
 ص2جصصدول ل

لعبارات األسباق االجتماعية لهجرة العقول وأصحاق ص 2االنحراف المعيار  والمتوسل وايمة لكا
 الن اءات ودرجة ارتباطها بةبعاد جودة الحياة من وجهة نظر عخنة البحث
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 التباخن العبارات
االنحراف 
 المعيار  

مجموع 
 2كا المتوسل الدرجات

درجة 
 االرتباا

أبعاد 
جودة 
 الحياة

الصصصصصحصصصصصصصصصصصصصصصصصصصول عصصصصصلصصصصصى 
متطلبات الحياة الرااية 

 بسهولة
االحتياجات  كبخرة 539.362 2.75 1526 0.524 0.275

 االاتصادية

تصوفصخصر فصرا الصتصعصليص 
 المتقدص لألبناء

االحتياجات  كبخرة 531.341 2.75 1527 0.509 0.259
 االجتماعية

احتراص الدول المتقدمصة 
 كبخرة 556.443 2.74 1521 0.565 0.319 للعلص والعلماء

حاجات 
تحقخق 
 الذات

الحصصصصصصصصصول على فرا 
 كبخرة 490.454 2.72 1511 0.543 0.295 ع ج متطور

حاجات 
بخولوجية 
 ون سية

ضصصصصصصصصصصصصصعه تقصصصدخر العلص 
والعلمصصصصصصاء وانخ صصصصصصاج 
 مكانتهص االجتماعية

 كبخرة 456.032 2.71 1503 0.539 0.290
حاجات 
تحقخق 
 الذات

الحرا على تنميصصصصصصة 
ل  روابصصصصصصل الصصصصصصتصصصصصص صصصصصصاعصصصصصص
والصصدااة مع أصصحاق 
الصصصصصصصنصصصصصصص صصصصصصصاءات بصصصصصصصدول 

 المهجر

 كبخرة 481.600 2.70 1498 0.593 0.352
حاجات 
بخولوجية 
 ون سية

صعوبة الحصول على 
 وظي ة محترمة

الس مة  كبخرة 461.103 2.67 1480 0.643 0.414
 المهنية

السصصصصصصصصصصصصصعي عن مكصصصانصصصة 
اجتماعية وااتصصصصصصصصادية 

 أفضل
االحتياجات  كبخرة 438.627 2.67 1480 0.623 0.389

 االجتماعية

إي ء مكصانصة رفع رجصال 
السصصصصصصصصصصصصياسصصصصصصصصصصصصة واإلدارة 

 بمقارنتهص بالعلماء
 كبخرة 439.686 2.67 1482 0.617 0.380

حاجات 
تحقخق 
 الذات

تصصقصصصصصصدص دول الصصمصصهصجصر 
العصدخصد من المزايصا ملصل 
تسصصصصصصصصصصصصصصهصصخصصصصصصل إجصصراءات 
اإلاصصصامصصصة والجنسصصصصصصصصصصصصصيصصصة 
والعمصصصصصل ألصصصصصصصصصصصصصصحصصصصصاق 

 كبخرة 364.681 2.60 1445 0.678 0.460
حاجات 
تحقخق 
 الذات
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 التباخن العبارات
االنحراف 
 المعيار  

مجموع 
 2كا المتوسل الدرجات

درجة 
 االرتباا

أبعاد 
جودة 
 الحياة

الن اءات في المجاالت 
 المختل ة.

االطصصصصمصصصصلصصصصنصصصصصصان عصصصصلصصصصى 
 مستقبل األبناء

االحتياجات  كبخرة 337.070 2.59 1437 0.678 0.459
 االجتماعية

الحصصصصول على الحربة 
 ال كربة

االحتياجات  كبخرة 292.800 2.55 1416 0.700 0.490
 المعرفية

فرصصصصصصصصصصصصصصصصصصة الزواج من 
األجنبيصصصصصات رغبصصصصصة في 
االسصصصصصصصصصصصصصتقرار وتقويصصصصصصة 
لصمصواجصهصصصصصصة مصتصطصلصبصصصصصصات 

 الحياة

 كبخرة 269.200 2.54 1408 0.698 0.487
حاجات 
بخولوجية 
 ون سية

 بالنظر إلي بيانات الجدول السابق اتضر أنه:
  أحد أبعاد جودة الحياة والمتمللة االحتياجات االجتماعية حددت استجابات عخنة البحث

في عبصصارات لتوفخر فرا التعليص المتقصصدص لألبنصصاء ال السصصصصصصصصصعي عن مكصصانصصة اجتمصصاعيصة 
أفضصصصصصصلال االطملنان على مسصصصصصصتقبل األبناءص  حخث سصصصصصصجلت تلن العبارات وااتصصصصصصصادية 

 ص.2.59ال2.67ال2.75متوسطات على التوالي ادرهال
 اسصصتجابات عخنة البحث حاجات تحقخق الذات أحد أبعاد جودة الحياة والمتمللة  رصصصدت

في عبصصارات لاحتراص الصصدول المتقصصدمصصة للعلص والعلمصصاءال ضصصصصصصصصصعه تقصصدخر العلص والعلمصصاء 
اج مكانتهص االجتماعيةال إي ء مكانة رفع رجال السصصصصصصصصياسصصصصصصصصة واإلدارة بمقارنتهص وانخ 

بالعلماء ال تقدص دول المهجر العدخد من المزايا ملل تسصهخل إجراءات اإلاامة والجنسصية 
والعمصل ألصصصصصصصصصصحصاق الن صاءات في المجصاالت المختل صةص  حخصث سصصصصصصصصصجلصت تلصن العبصارات 

 ص.2.60ال672.ال2.71ال2.74متوسطات على التوالي ادرهال
  جاءت اسصصصصصصصصصتجابات عخنة البحث حاجات بخولوجية ون سصصصصصصصصصية أحد أبعاد جودة الحياة

والمتمللة في عبارات لالحصصصصصول على فرا ع ج متطورال الحرا على تنمية روابل 
الت اعل والصصصصدااة مع أصصصصحاق الن اءات بدول المهجرال فرصصصصة الزواج من األجنبيات 
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متطلبات الحياةص  حخث سصصصصصصصصصجلت تلن العبارات رغبة في االسصصصصصصصصصتقرار وتقوية لمواجهة 
 ص.2.54ال2.70ال2.72متوسطات على التوالي ادرهال

  خث   حصعوبة الحصول على وظي ة محترمةحققت استجابات عخنة البحث على عبارة
صم وتعد إحدب أبعاد جودة الحياة المتمللة في 2.67سصصصصجلت تلن العبارة متوسصصصصل ادر ل

 لالس مة المهنيةص.
 لت   حخث سجالحصول على الحربة ال كربةبات عخنة البحث على عبارة استجا سجلت

صم وتعصصد إحصصدب أبعصصاد جودة الحيصصاة المتمللصصة في 2.55تلصصن العبصصارة متوسصصصصصصصصصل اصصدر ل
 لاالحتياجات المعرفيةص.

  الحصصصصصصصصصصول على متطلبات الحياة الرااية اسصصصصصصصصصتجابات عخنة البحث على عبارة أندت
صم وتعد إحدب أبعاد جودة الحياة 2.75متوسل ادر ل  حخث سجلت تلن العبارة بسهولة

 المتمللة في لاالحتياجات االاتصاديةص.
 األسباق السياسية لهجرة العقول وأصحاق الن اءات - لاللام 

ختناول الجدول التالي األسباق السياسية لهجرة العقول وأصحاق الن اءات المرتبطة 
 بات عخنة البحث بشكل م صل فيما خلي:بةبعاد جودة الحياةم وفق ما تمخضت عنه استجا

 ص2جصصدول ل
ص لعبارات األسباق السياسية لهجرة العقول وأصحاق 2االنحراف المعيار  والمتوسل وايمة لكا

 الن اءات ودرجة ارتباطها بةبعاد جودة الحياة من وجهة نظر عخنة البحث

االنحراف  التباخن العبارات
 المعيار  

مجموع 
درجة  2كا المتوسل الدرجات

 االرتباا

أبعاد 
جودة 
 الحياة

انتشصصصصصصصصار المحسصصصصصصصصوبية 
 كبخرة 676.022 2.81 1560 0.487 0.237 وال ساد

حاجات 
بخولوجية 
 ون سية

انصصصصتصصصصهصصصصصصان الصصصصحصصصصربصصصصصصات 
 األناديمية 

الس مة  كبخرة 537.903 2.75 1528 0.512 0.262
 المهنية

ضصصصصصصصصصصصصصعه االسصصصصصصصصصصصصصتقرار 
 السياسي

األمان  كبخرة 540.097 2.75 1527 0.520 0.270
 الوظي ي
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 التباخن العبارات
االنحراف 
 المعيار  

مجموع 
 2كا المتوسل الدرجات

درجة 
 االرتباا

أبعاد 
جودة 
 الحياة

ضصصصصصصصصصصصصصعه الشصصصصصصصصصصصصص صافيصة 
وغياق حربة وسصصصصصصصصصصصالل 

 اإلع ص المختل ة
االحتياجات  كبخرة 556.876 2.74 1522 0.561 0.314

 المعرفية

ر  تصتصبصنصي دول الصمصهصجص
إجراءات صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصارمصصصصصصة 

 لحقوق الملنية.
الس مة  كبخرة 539.643 2.73 1515 0.575 0.331

 المهنية

الصصتصصمصصخصصخصصز بصصخصصن األفصصراد 
على أسصصصصصصصصصصصصصصصصاع الوالء 

 والسلطة
األمان  كبخرة 503.914 2.71 1504 0.589 0.347

 الوظي ي

مصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصادرة الصصحصصقصصوق 
المهنيصصصصصصة والنقصصصصصصابيصصصصصصة 

 والحربات
 كبخرة 473.200 2.70 1499 0.580 0.336

حاجات 
بخولوجية 
 ون سية

صصصصصصصصصصصصصصعوبصة تصةسصصصصصصصصصصصصصيع 
جصمصعصيصصصصصصات تصعصصصصصصاونصيصصصصصصة 
ونصصصقصصصصصصابصصصصصصات لصصصتصصصقصصصصصصديصصصص 
الخدمات إلخهص والدفاع 
عصصن حصصقصصواصصهصصص أمصصصصصصاص 
الصجصهصصصصصصات الصحصكصومصيصصصصصصة 

 وغخر الحكومية.

االحتياجات  كبخرة 433.978 2.67 1482 0.611 0.373
 االجتماعية

ت شصي ظاهرة الوسصاطة 
التي تعصصد اصصاتلصصة لصصذو  
الن صصصاءات في شصصصصصصصصصصصصصتى 
التخصصصصصصصصصصصصات بالدولة 
الطصصصصصاردة ألصصصصصصصصصصصصصصحصصصصصاق 

 العقول.

الس مة  كبخرة 410.800 2.65 1471 0.630 0.397
 المهنية

 غياق الديمقراطية
 كبخرة 418.995 2.63 1461 0.673 0.453

حاجات 
تحقخق 
 الذات

ضصصصصصصعه توفخر الحماية 
القصصصصصانونيصصصصصة للن صصصصصاءات 

 العلمية
الس مة  كبخرة 315.341 2.59 1437 0.650 0.423

 المهنية
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 التباخن العبارات
االنحراف 
 المعيار  

مجموع 
 2كا المتوسل الدرجات

درجة 
 االرتباا

أبعاد 
جودة 
 الحياة

ضصصصصصصصصصصصصصعه تقصصدخر النظص 
السصصصصصصصصصياسصصصصصصصصصية الحانمة 

 للعقول المتمخزة 
 كبخرة 280.811 2.53 1405 0.721 0.520

حاجات 
تحقخق 
 الذات

السصصصصصياسصصصصصي االسصصصصصتبداد 
ومحصصاولصصة التصصدخصصل في 

 شلون األفراد
األمان  كبخرة 267.935 2.53 1402 0.716 0.513

 الوظي ي

 بالنظر إلي بيانات الجدول السابق اتضر أنه:
  أحد أبعاد جودة الحياة والمتمللة في السصص مة المهنية رصصصدت اسصصتجابات عخنة البحث

المهجر إجراءات صصصصصصصصصصارمة لحقوق تتبني دول انتهان الحربات األناديمية ال عبارات ل
الملنية ال ت شي ظاهرة الوساطة التي تعد ااتلة لذو  الن اءات في شتى التخصصات 
بالدولة الطاردة ألصصصحاق العقول ال ضصصعه توفخر الحماية القانونية للن اءات العلميةص  
حصصصصصخصصصصصث سصصصصصصصصصصصصصجصصصصصلصصصصصت تصصصصصلصصصصصن الصصصصصعصصصصصبصصصصصارات مصصصصصتصصصصصوسصصصصصصصصصصصصصطصصصصصات عصصصصصلصصصصصى الصصصصصتصصصصصوالصصصصي 

 ص.2.59ال2.65ال2.73ال2.75ادرهال
 سصصصصصصصصصتجابات عخنة البحث األمان الوظي ي أحد أبعاد جودة الحياة والمتمللة في حددت ا

عبارات لضصعه االسصتقرار السصياسصي ال التمخخز بخن األفراد على أسصاع الوالء والسصلطة 
ال االسصتبداد السصياسصي ومحاولة التدخل في شصلون األفرادص  حخث سصجلت تلن العبارات 

 ص.2.53ال2.71ال2.75متوسطات على التوالي ادرهال
 أحد أبعاد جودة  في حصصصر حاجات بخولوجية ون سصصيةاسصصتجابات عخنة البحث  سصصاهمت

مصصصادرة الحقوق المهنية ال انتشصصار المحسصصوبية وال سصصاد الحياة والمتمللة في عبارات ل
ص  حخصصصث سصصصصصصصصصجلصصصت تلصصصن العبصصصارات متوسصصصصصصصصصطصصصات على التوالي والنقصصصابيصصصة والحربصصصات

 ص.2.70ال2.81ادرهال
  اامت اسصصصصصصصصتجابات عخنة البحث بحصصصصصصصصصر حاجات تحقخق الذات أحد أبعاد جودة الحياة

والمتمللة في عبارات لغياق الديمقراطية ال ضصصصصصعه تقدخر النظص السصصصصصياسصصصصصية الحانمة 
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للعقول المتمخزةص  حخصصصصصث سصصصصصصصصصجلصصصصصت تلصصصصصن العبصصصصصارات متوسصصصصصصصصصطصصصصصات على التوالي 
 ص.2.53ال2.63ادرهال

  صصصصصعوبة تةسصصصصيع جمعيات تعاونية ونقابات أندت اسصصصصتجابات عخنة البحث على عبارة
  لتقصديص الخصدمصات إلخهص والصدفصاع عن حقواهص أمصاص الجهصات الحكوميصة وغخر الحكومية

صم وتعد إحدب أبعاد جودة الحياة المتمللة 2.67حخث سصصجلت تلن العبارة متوسصصل ادر ل
 في لاالحتياجات االجتماعيةص.

  افية وغياق حربة وسصالل اإلع ص ضصعه الشصأندت اسصتجابات عخنة البحث على عبارة 
صم وتعد إحدب أبعاد جودة 2.74  حخث سصصصصصصصصصجلت تلن العبارة متوسصصصصصصصصصل ادر لالمختل ة

 الحياة المتمللة في لاالحتياجات المعرفيةص.
 األسباق العلمية لهجرة العقول وأصحاق الن اءات - رابعام 

عاد الن اءات المرتبطة بةبخوضر الجدول التالي األسباق العلمية لهجرة العقول وأصحاق 
 جودة الحياةم وفق ما تمخضت عنه استجابات عخنة البحث بشكل م صل فيما خلي:

 ص2جصصدول ل
ص لعبارات األسباق العلمية لهجرة العقول وأصحاق الن اءات 2االنحراف المعيار  والمتوسل وايمة لكا

 ودرجة ارتباطها بةبعاد جودة الحياة من وجهة نظر عخنة البحث

االنحراف  التباخن لعباراتا
 المعيار  

مجموع 
درجة  2كا المتوسل الدرجات

 االرتباا

أبعاد 
جودة 
 الحياة

ات  ارت اع مخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص
الصبصحصصصصصصث الصعصلصمصى مصن 
الصصصبصصصخصصصلصصصصصصة الصصصعصصصلصصصمصصصيصصصصصصة 
والتجهخزات والمختبرات 

 في دول المهجر.

االحتياجات  كبخرة 620.497 2.80 1554 0.463 0.214
 االاتصادية

تصصهصصتصصص دول الصصمصصهصصجصصر 
تصنصنصولصوجصيصصصصصصا بصمصجصصصصصصال 

المعلومصصصاتم ممصصصا أدب 
لصصصنصصصمصصصو الصصصنصصصلصصصخصصصر مصصصن 

 الصناعات.

 كبخرة 580.454 2.76 1534 0.527 0.278
حاجات 
تحقخق 
 الذات
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 التباخن لعباراتا
االنحراف 
 المعيار  

مجموع 
 2كا المتوسل الدرجات

درجة 
 االرتباا

أبعاد 
جودة 
 الحياة

الصصصنصصصظصصصصصصاص الصصصتصصصعصصصلصصيصصمصصي 
 كبخرة 524.962 2.73 1513 0.571 0.326 تقلخد .

حاجات 
تحقخق 
 الذات

الصصصصربصصصصصصادة الصصصصعصصصصلصصصصمصصصصيصصصصصصة 
والتننولوجية ليسصصصصصصصصصصصصصت 
عصصصصلصصصصى الصصصصمسصصصصصصصصصصصصصصصصصتصصصصوب 

 المرتقق.

االحتياجات  كبخرة 515.362 2.72 1507 0.587 0.345
 المعرفية

نصقصا الصتسصصصصصصصصصصصصصصهصيص ت 
الصصعصصلصصمصصيصصصصصصة الصصنصصصصصصافصصيصصصصصصة 
لمصخصصصصصصابصرم مصكصتصبصصصصصصاتم 

 معداتص.

االحتياجات  كبخرة 497.978 2.70 1498 0.608 0.370
 االاتصادية

ر  تصصوفصصر دول الصصمصصهصصجصص
الصجصمصصصصصصاعصصصصصصة الصعصلصمصيصصصصصصة 
الصصمصصرجصصعصصيصصصصصصة الصصمصصحصص صصزة 
لصإلبصصصصصصداع الصعصلصمصي فصي 

 مجاالته المختل ة.

االحتياجات  كبخرة 416.314 2.69 1492 0.536 0.287
 المعرفية

االنقسصصصصصصصصصاص التننولوجى 
المتنامى ما بخن الدول 
الصصمصصتصصقصصصصصصدمصصصصصصة والصصصصصصدول 
 الصاعدة أو النامية.

 كبخرة 417.341 2.68 1488 0.561 0.315
حاجات 
تحقخق 
 الذات

ص  ضصصصصصصصصصصصصصصصعصصه االهصصتصصمصصصصصصا
 بالبحث العلمي.

االحتياجات  كبخرة 380.724 2.64 1464 0.625 0.390
 المعرفية

تشصصصصصصصصصصصصصرع دول المهجر 
اوانخن شصصصصصصصصصصصصصصصصاملصصصة في 
ا  إدارتصصهصصصصصصا وتصصمصصوبصصلصصهصصصصصصص

 للبحث العلمي.

األمان  كبخرة 410.735 2.64 1465 0.653 0.426
 الوظي ي

نصصصصصصدرة الصصصتصصصخصصصصصصصصصصصصصصصصصا 
الوظي ي في ضصصصصصصصصصصصصصوء 
الصصصصمصصصصلهصصصصصصل الصصصصعصصصصلصصصصمصصصصي 
والخبرات التي يمتلنهصا 

 أصحاق الن اءات.

 كبخرة 381.286 2.63 1457 0.653 0.426
حاجات 
تحقخق 
 الذات
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 التباخن لعباراتا
االنحراف 
 المعيار  

مجموع 
 2كا المتوسل الدرجات

درجة 
 االرتباا

أبعاد 
جودة 
 الحياة

صصصصصصصصعوبة توافر المناخ 
 الداعص للبحث العلمي.

االحتياجات  كبخرة 335.124 2.61 1449 0.627 0.393
 المعرفية

تصصصصصصدنى العصصصصصصالصصصصصصد على 
نصصكصصمصصصصصصاال  الصصتصصعصصلصصيصصصم واا
فصصصصرا الصصصصعصصصصمصصصصصصل فصصصصى 
الصصصصصصصقصصصصصصصطصصصصصصصاع الصصصصصصصعصصصصصصصاصم 
ومحدودية فرا العمل 
 فى القطاع الخاا.

االحتياجات  كبخرة 337.438 2.58 1432 0.694 0.482
 االاتصادية

البخرواراطيصصصصة اإلداربصصصصة 
 والروتخن.

الس مة  كبخرة 269.200 2.54 1408 0.698 0.487
 المهنية

انصبصهصصصصصصار أصصصصصصصصصصصصصصصحصصصصصصاق 
الن اءات بكص المعارف 
والخبرات اإلضصافية في 

 ب د المهجر.

االحتياجات  كبخرة 179.849 2.46 1364 0.711 0.505
 المعرفية

بخلصصصصصة العمصصصصصل في ب د 
المهجر تسصصصصصصصصصصصصصهص في 
تصصحصصقصصخصصق الصصطصصمصصوحصصصصصصات 
ا  العلميصصة في مجصصاالتهصص

 المختل ة.

الس مة  كبخرة 173.524 2.45 1358 0.722 0.522
 المهنية

 بالنظر إلي بيانات الجدول السابق اتضر أنه:
  رصصصصدت اسصصصتجابات عخنة البحث االحتياجات المعرفية أحد أبعاد جودة الحياة والمتمللة

ليسصصصصت على المسصصصصتوب المرتقق ال توفر دول  في عبارات لالربادة العلمية والتننولوجية
المهجر الجمصاعصة العلميصة المرجعيصة المح زة لإلبصداع العلمي في مجصاالتصه المختل صة ال 
ضعه االهتماص بالبحث العلمي ال صعوبة توافر المناخ الداعص للبحث العلمي ال انبهار 

لن سجلت ت أصحاق الن اءات بكص المعارف والخبرات اإلضافية في ب د المهجرص  حخث
 ص.2.46ال 2.61ال2.64ال2.69ال2.72العبارات متوسطات على التوالي ادرهال

  أحد أبعاد جودة الحياة والمتمللة حاجات تحقخق الذات حددت اسصصصصصصتجابات عخنة البحث
تهتص دول المهجر بمجال تننولوجيا المعلوماتم مما أدب لنمو النلخر من في عبارات ل
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االنقسصصصصاص التننولوجى المتنامى ما بخن الدول ال النظاص التعليمي تقلخد  ال الصصصصصناعات 
ال ندرة التخصصصصصصا الوظي ي في ضصصصصصوء الملهل  المتقدمة والدول الصصصصصصاعدة أو النامية

ص  حخث سجلت تلن العبارات متوسطات العلمي والخبرات التي يمتلنها أصحاق الن اءات
 ص.2.63ال2.68ال2.73ال2.76على التوالي ادرهال

  جاءت اسصصصصصصصصصتجابات عخنة البحث باالحتياجات االاتصصصصصصصصصصصادية أحد أبعاد جودة الحياة
والمتمللة في عبارات لارت اع مخصصصصصصات البحث العلمى من البخلة العلمية والتجهخزات 
والمختبرات في دول المهجر ال نقا التسصصصصصصصصصهي ت العلمية النافية لمخابرم مكتباتم 

ن كماال فرا العمل فى القطاع العاصم ومحدودية معداتصال تدنى العالد على التعليصم واا
فرا العمل فى القطاع الخااص  حخث سصصصصجلت تلن العبارات متوسصصصصطات على التوالي 

 ص.2.58ال2.70ال2.80ادرهال
  اامت استجابات عخنة البحث بحصر الس مة المهنية أحد أبعاد جودة الحياة والمتمللة

بخلة العمل في ب د المهجر تسصصصصصصصصصهص في في عبارات لالبخرواراطية اإلداربة والروتخن ال 
تحقخق الطموحصصات العلميصصة في مجصصاالتهصصا المختل صصةص  حخصصث سصصصصصصصصصجلصصت تلصصن العبصصارات 

 ص.2.45ال2.54متوسطات على التوالي ادرهال
  تشصرع دول المهجر اوانخن شصاملة في إدارتها أندت اسصتجابات عخنة البحث على عبارة

صم وتعد إحدب 2.64رة متوسصصصصصل ادر ل  حخث سصصصصصجلت تلن العباوتموبلها للبحث العلمي
 أبعاد جودة الحياة المتمللة في لاألمان الوظي يص.

 مناقشة النتائج:
تتطلق السصصصصصصصصص مة المهنية ضصصصصصصصصصرورة تجنق انتهان الحربات األناديمية والبخرواراطية 
اإلداربصصة والروتخنم وأن تتوافر بخلصصة عمصصل داعمصصة تسصصصصصصصصصهص في تحقخق الطموحصصات العلميصصة في 
مجاالتها المختل ةم وأنه البد من توافر إجراءات صصصارمة لحقوق الملنيةم وكذلن توفخر الحماية 

ت العلميةم والحد بشصصصصصصصصصكل كبخر من ظاهرة الوسصصصصصصصصصصاطة التي تعد ااتلة لذو  القانونية للن اءا
الن اءات في شتى التخصصاتم كما خجق أن نبقي على أصحاق الن اءات  كي نتجنق إستخراد 
الخبرات العلمية األجنبية وبالتالي نتجنق اضصصصصصصصصصطراق سصصصصصصصصصوق القوب الذ  يحتاج لألصصصصصصصصصصحاق 

 لتوفخر وظاله توصه بالمحترمة. ام تياجالن اءات في شتى التخصصاتم وأن هنان اح
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وبعد جودة الحياة الذ  ختملل في حاجات تحقخق الذاتم ختطلق ضصصصصصصصصرورة احتراص العلص 
والعلماءم وسصصصصصصصصصعى الدول النامية لتجنق االنقسصصصصصصصصصاص التننولوجى المتنامى معالدول المتقدمةم 

د والعمل على تقديص العدخ وتجنق إي ء مكانة رفع رجال السصصصصياسصصصصة واإلدارة ومقارنتهص بالعلماءم
من المزايا ملل تسصصصصصصهخل إجراءات اإلاامة والجنسصصصصصصية والعمل ألصصصصصصصحاق الن اءات األجنبية في 
المجاالت المختل ةم وضصصصصصصصصصرورة االهتماص بمجال تننولوجيا المعلوماتم ال زص لنمو النلخر من 

الحياتيةم الصصصصناعاتم وتسصصصهخل الحصصصصول على العمل المناسصصصق لتحقخق الطموحات الخاصصصصة و 
والحرا على تقدخر العلص والعلماء ورفع مكانتهص االجتماعيةم وضصرورة تقدخر النظص السصياسصية 
الحانمة للعقول المتمخزةم وبسصصل الديمقراطية في كافة ملسصصسصصات الدولة لنافة أطياف الشصصعقم 
وتعضصصصخد لقافتها لدخهص لتصصصصبر منهذ حياةم والعمل على توفخر التخصصصصا الوظي ي في ضصصوء 

لملهل العلمي والخبرات التي يمتلنها أصصصصحاق الن اءاتم وتقديص الجهود البناءة لتحدخث النظص ا
 التعليمية  لتصبر مول ة مع التقنيات الرامية بما يسهص في تحقخق أهدافها المنشودة.

ضصصرورة الحد من  إلىن سصصية أحد أبعاد جودة الحياة البخولوجية و الحاجات البعد  واشصصار
بية وال سصصصادم والقناعة بةن الهجرة حل زاله وملات لمشصصصكلة البطالةم وبنب ي انتشصصصار المحسصصصو 

الحرا على تنمية روابل الت اعل والصصصدااة مع أصصصحاق الن اءات األجنبية ب رج االسصصت ادة 
منهصم وتوفخر الخدمات األسصصاسصصية اإلنسصصانية ألصصصحاق الن اءات في شصصتى المجاالتم وبالتالي 

المتطور لهصم مع ضصصصصصصصصصرورة اسصصصصصصصصصتي صاء الحقوق المهنيصة والنقصابيصة العمصل على توفخر الع ج 
 والحربات.

وبلكد األمان الوظي ي أحد أبعاد جودة الحياة على ضصصرورة تجنق االسصصتبداد السصصياسصصي 
ومحاولة التدخل في شصصصصصصصصصلون األفرادم وبالتالي تجنق التمخخز بخن األفراد على أسصصصصصصصصصاع الوالء 

شصصصصاملة في إدارتها وتموبلها للبحث العلميم وضصصصصرورة والسصصصصلطةم والعمل على تشصصصصربع اوانخن 
توفخر التموبل ال زص  خجاد فرا عمل بمقابل ماد  مجز  يشصصصصصصصصصكل إغراء اويام ألصصصصصصصصصصحاق 
الن اءات في شصصصصصصصصصتى المجاالتم وتوفخر نظاص الحوافز المادية العادلةم والعمل على اسصصصصصصصصصتلمار 

لعالية في شصتى المجاالتم بما يسهص الطااات المنتجة ألصصحاق الن اءات وخاصصة ذات الخبرة ا
في تعضصصصصصصصصخد نتاج االاتصصصصصصصصصاد الوطني والذ  يعد جزء مهص من األمن الوطنيم مع بذل الجهود 

 البناءة في تنوبن االستقرار السياسي.
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واد اشصصصتمل بعد االحتياجات االاتصصصصادية أحد أبعاد جودة الحياة على العدخد من النقاا 
خجار  وخ ج تنالخه  التي أندت على ضصصصرورة خ ج تنل ة البناء للمسصصصكن وأسصصصعار شصصصراله واا
الع ج وتنل ة المعيشصصصصةم والعمل على تنمية وسصصصصالل االنتاج في المجاالت المختل ةم وتسصصصصهخل 

عمل على توفخر تةمخن المتطلبات األسصصصصصصصصصربة من خ ل زبادة العالد الماد  امت ن سصصصصصصصصصيارةم وال
للن اءاتم والتحكص في نسصصصصصصصصصق األجور فى سصصصصصصصصصوق العمل المحلىم والعمل على تلبية متطلبات 
الحيصاة الراايصة بسصصصصصصصصصهولصةم وتوفخر فرا العمصل فى القطصاع العصاصم ومحصدودية فرا العمصل فى 

تسصصصصصصصصصهي ت العلمية النافية لمخابرم مكتباتم معداتصم القطاع الخاام والحرا على توفخر ال
 والتةنخد على ارت اع مخصصات البحث العلمى من البخلة العلمية والتجهخزات والمختبرات.

وتضصصصمن بعد االحتياجات المعرفية أحد أبعاد جودة الحياة على ضصصصرورة توفخر المعارف 
شصصتى المجاالتم كما أن هنان أهمية والخبرات اإلضصصافية التي يحتاج لها أصصصحاق الن اءات في 

اصصصصصصصصصصوب لتوفخر الجمصاعصة العلميصة المرجعيصة المح زة لإلبصداع العلمي في مجصاالتصه المختل صةم 
وبالتالي العمل على توفخر الحربة ال كربة ألصصصصصصصصصصحاق الن اءات في شصصصصصصصصصتى المجاالتم ورفع 

بحث العلمي واالهتماص مسصصصصصصصصصتوب الربادة العلمية والتننولوجية من خ ل توافر المناخ الداعص لل
بهم كما ختطلق ذلن زبادة الشصصص افية وتةنخد حربة وسصصصالل اإلع ص المختل ة بشصصصكل وظي ي على 

 أرج الوااع.
واهتص بعد االحتياجات االجتماعية أحد أبعاد جودة الحياة بضصصصصصصصصصرورة طمةنة أصصصصصصصصصصحاق 

قدص لهصم ليص المتال كاءات في شصتى المجاالت على مسصتقبل أبنالهصم من خ ل توفخر فرا التع
وتحقخق مكانة اجتماعية وااتصصصصصصصادية متمخزة بخن أفراد المجتمعم وسصصصصصصهولة إجراءات تةسصصصصصصيع 
جمعيات تعاونية ونقابات لتقديص الخدمات إلخهص والدفاع عن حقواهص أماص الجهات الحكومية 

 وغخر الحكومية.
نت حخث تضمتباخنت أسباق هجرة العقول وأصحاق الن اءات في شتى المجاالت  واد 

مزبجام من تلن األسصصصصباق األاتصصصصصادية واالجتماعية والسصصصصياسصصصصية والعلميةم وبتسصصصصق ذلن مع ما 
أشصصارت إليه نتالذ العدخد من البحوث والدراسصصات السصصابقة التي اهتمت بتناول تلن األسصصباق في 

  بدرم 2012  أغ لم 2017صصصصصصصصصورة مجمعة أو من ردةم ومنها دراسصصصصصصصصة كل من لأبورونيةم 
  2002  حسصصصصصنم و الننانيم 2016  حسصصصصصانخنم 2007  توفخقم 2009البدرانيم   2013
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  محمودم 2017  عرفهم 2011  صصصالرم 2019  الشصصاميم 2010  الزبونم 2010ذياقم 
  المنصصصور م 2017  مصصصباحم 2017  مرتجىم 2015  مرادم إسصصماعخلم و جوهرم 2017

 ص.2011  مهد م 2010و الداخخم 
الهجرة بم هومها الواسع ومحاولة تحسخن نمل وهنان بعج الدراسات التي ربطت بخن 

الحياة أو مسصتوب الرضصا نحوهام أو من أجل ال رار من مشصك ت تعد ضصد الحياة في األسصاعم 
  2018  البروار م و الدباغم 2007ومن تلن الدراسصصصصصصصصصصات دراسصصصصصصصصصصة كل من لآدصم و حبةم 

صم وأنه ال 2010  مصصصط ىم 2012  دبوبةم 2006لحسصصخنيم   ا2019البروار م و الدباغم 
تتوافر دراسصصصصصصصة ربطت بخن هجرة العقول وأصصصصصصصصحاق الن اءات في مجاالتهص المختل ة مع جودة 
الحياة بةبعادها المختل ةم مما خلكد أهمية مت خرات البحث الحالي  لتناوله مت خرات أصصصصصصلية في 

يم يمكن للباحلخن إجراء المزبد من البحوث صورة تسهص في سد سبر غور المجال بشكل وظي 
والدراسصصصصات التي تلكد ما تص التوصصصصصل إليه على مت خرات أخرب وعخنات بحلية في حاجة للبحث 

 والدراسة.
وتناولت العدخد من البحوث والدراسصصصصصصصصصات السصصصصصصصصصابقة جودة الحياة مع بعج المت خرات 

حيصاة المتمللصة فيلالسصصصصصصصصص مة األخربم وهنصان بعج الصدراسصصصصصصصصصصات التي تنصاولصت أبعصاد جودة ال
المهنيصصةالاالحتيصصاجصصات االجتمصصاعيصصةالاالحتيصصاجصصات االاتصصصصصصصصصصصصاديصصةالاألمصصان الوظي يالاالحتيصصاجصصات 
المعرفيةالحاجات تحقخق الذاتالحاجات بخولوجية ون سصيةصم وهنان بحوث ودراسصات تناولت بعد 

مي أو المهني أو بعدخن على األنلرم ومنها ما ركز على نمل جودة الحياة الوظي ي أو األنادي
أو التعليميم ومنها ما تناول جودة الحياة في عمومختهام ومن تلن البحوث والدراسصصصات دراسصصصة 

  2018م و عجخلم أبو غنيص  2018  أبو سصصصصصصصصصخهم 2017م و داود م ابن العربيلكل من 
م و بى  الحر 2014  الحايعم 2008  جاد الرقم 2012  البلبيسصصصصصصصصصيم 2005األشصصصصصصصصصولم 
  2013  صصصصصصصالرم 2015  الشصصصصصصهر م 2010  شصصصصصصقخرم 2020اطرم   خ2018الشصصصصصصقرانم 

  2014م و سليمانم عبدالحمخد  2005  عبد المعطيم 2018م و حبوالم صالحيم شرب ي
  القرشيم و القحطانيم 2019عبدالقادرم و مزبانم   2019  عبدالعاليم 2015عبدالرازقم 

  2004  الم ربيم 2017  المطخربم و النعيصم 2018  محمودم 2014  ماضصصصصصصصصيم 2018
 ص.2001  هاشصم 2010  المنوفيم 2007منصورم 
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 التصور املقرتح ملواجهة هجرة العقول يف ضوء متطلبات أبعاد جودة احلياة:
القصالص على متطلبصات أبعصاد جودة  يعرج الجزء التصالي من البحصث التصصصصصصصصصصور المقترح

وذلن في ضصصوء اإلطار ال لسصص ي للبحثم وما تص التوصصصل إليه  الحياة في مواجهة هجرة العقولم
من نتالذ ارتبطت بالدراسصصصصصصصة المخدانيةم وهو ما خجخق عن تسصصصصصصصالل البحث الذ  نا علىلما 
التصصصصور المقترح الذ  يسصصصهص في مواجهة هجرة العقول في ضصصصوء متطلبات أبعاد جودة الحياة 

 حقق الهدف الرليع من البحث الحالي.في ضوء آراء الخبراء والمتخصصخن؟صم وبالتالي ي
 مبررات التصور المقترح:

 ااص التصور المقترح على بعج المبررات ومن أهمها:
  من الدول األال نموام إلى  أصصصصصحاق الن اءات والمهارات في شصصصصتى المجاالت هجرةتزاخد

 .األمانن األنلر تنافسية في ااتصاد العالص المبني على المعرفة
  الن صصاءات  التطور العلمي في مجصصاالتصصه المختل صصة على مصصدب توافر أصصصصصصصصصصحصصاقختواه

 والمهارات.
  أسباق ومعواات التطور ال كر  والعلمي واالاتصاد م مما حدا بةصحاق الن اءات تزاخد

والمهصارات إلى اتخصاذ ارار الهجرة أو النزوح إلى المكصان الصذ  خلمن لهص القصدر النصافي 
 .ام بمح زات االبتنار في مجاالتهص المختل ةمن عوامل االستقرار مدعوم

  ضصصصعه االسصصصتقرار السصصصياسصصصي خلد  حتمام لمشصصصك ت حقيقية ترتبل بالجانق االجتماعي
أصصصصصحاق الن اءات والمهارات في شصصصتى  واإلاتصصصصصاد  بالمجتمعم مما يعد حافز لهروق

اد اتصصصمن تلن الدول إلى دول تتمخز باالسصصتقرار السصصياسصصيم ومن لص تمتلن أ المجاالت
 .او  

  هجرة العقول من أصصصصصصحاق الن اءات والمهارات في شصصصصصتى المجاالت ال تتواه نتالجها
 .ستنزاف األاتصاد م بل هنان خسالر يصعق حصرهاعند حد اال

  تبني برامذ جودة الحياة  حخث تعد أحد أاوب العوامل التي تعمل على جذق ضصصصصصصصصصرورة
 .االتأصحاق الن اءات والمهارات في شتى المج واستبقاء

 جودة الحياة في تحقخق األمان الوظي يم مما يحد من هجرة العقول  لبوت نجاح برامذ
 .وأصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة
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 فلس ة ومنطلقات التصور المقترح:
اعتمدت فلسصصصصصصصص ة التصصصصصصصصصور المقترح بالبحث الحالي على المنطلقات ال كربة والمباد  

جودة حياة اإلنسصان من أهص أهداف الدراسصات اإلنسصانية تحسصخن األسصاسصية التي تلكد على أن 
في الوات الحاضصصرم وأن هجرة العقول من أصصصحاق الن اءات والمهارات في المجاالت المختل ة 

 تدهور االاتصصاد نتخجة لضصعه م باإلضصافة إلى أنارتبطت بشصكل مباشصر بمسصتوب جودة الحياة
مار في العنصصصصصصر البشصصصصصر  خلد  إلى خسصصصصصارة االهتماص بالبحث العلمي ومخرجاته وندرة االسصصصصصتل

عصداد الن صاءات المهصاجرةم  مزدوجصة لضصصصصصصصصصيصاع مصا أن قتصه الصدولصة من أموال وجهود في تعليص واا
ومواجهة نقا الن اءات وسصصوء اسصصت  لها واإلفادة منها عن طربق اسصصتخراد العقول من الدول 

طلقات لى ما تقدص هنان منالتي تسصصصعى ل سصصصتلمار في العنصصصصر البشصصصر  بتنل ة كبخرةم وبناء ع
 :ومن هذ  المنطلقات واضحة للتصور المقترحم

  هجرة العقول صصارت من أهص العوامل المللرة على االاتصصادم والتركخق الهيكلي
 للسكانم والقوب المنتجةم ومن لص تللر على األمن القومي للدولة.

  جرة ه لتزاخد الخسصصصصصصصصالر المالية واالاتصصصصصصصصصادية التي تتحملها الدولة نتخجةتزاخد
 .العقول من أصحاق الن اءات والمهارات في المجاالت المختل ة

  هجرة العقول على المخططات التنموية للدولةم وتضصخر بمسصتقبلها تللر ظاهرة
 في شتى المجاالت.

  هجرة العقول إحدب جوانق الحران االجتماعي وصصصصصصصصصارت ظاهرة اجتماعية تلخر
 على الدولة. القلق  لارها السلبية غخر المحدودة

 يشصصصكل ال سصصصاد بصصصصور  المختل ة أحد أهص العوامل التي تسصصصهص في زبادة ظاهرة 
 هجرة العقول من أصحاق الن اءات والمهارات في المجاالت المختل ة.

  غياق العدالة والمسصصاواة وندرة تطبخق مبدأ الشصص افيةم وتجنق وضصصع الشصصخا
هجرة العقول وأصصصحاق المناسصصق في المكان المناسصصقم من األسصصباق الداعمة ل

 الن اءات في شتى المجاالت.
 الن اءات والمهارات في شصصصصصصصصصتى  تحرا الدول المتقدمة والجاذبة ألصصصصصصصصصصحاق

 المجاالت على تبني برامذ توفر متطلبات جودة الحياة.
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  ضصصعه االسصصتقرار الوظي ي لل رد يشصصعر  بضصصعه الرضصصا الوظي ي  حخث يصصصعق
 أن يحقق ذاته.

   الدافع والعامل األهص وراء كل عمليات الهجرة لمعظص يعد عامل النسصصق الماد
 القدرات العلمية التي تهاجر من بلد  خر سعيام وراء حياة أفضل.

  تتجه الن اءات العلمية وال نية المهاجرة دالمام من الدول أو المجتمعات األال
 تقدمام إلى الدول األنلر تطورام وتقدمام.

  الن اءات والمهارات  ألصصصحاق للدول المصصصدرةاألوضصصاع لألسصصوأ بالنسصصبة تت ااص
 في شتى المجاالت.

  فشصصصصصصصل مشصصصصصصصاربع التنمية االاتصصصصصصصصادية في مختله الدول النامية على تحقخق
 معدالت النمو المرتبطة بالخطل التنموية خاصتها.

  الن اءات والمهارات في شصصصصصتى  ألصصصصصصحاقوااع الحياة االاتصصصصصصادية غخر مرج
 عن مستوب ماد  ختناسق مع مستوياتهص.المجاالت بما يح زهص للبحث 

   اتسصصصصاع ال جوة بخن بخن دول العالص المتقدص ودول العالص النامي بشصصصصكل خطخر
نتخجة الستنزاف عقول أبنالها التي تعد اوة علمية وخبراتية تملل س حام تواجه 
بصه مصا يقصابلهصا من تحصديصات في كصافصة المجصاالتم وتمكنهصا من التقصدص والتطور 

 ماص.والدفع لأل
   إلى إخجصصصابيصصصة وارت صصصاع الروح المعنويصصة توافر متطلبصصصات جودة الحيصصصاة خلد

 الن اءات والمهارات. أصحاق واالنتماء والوالء للوطن لدب
 تعكع وعي ال رد بتحقخق التوازن بخن الجوانق  جودة الحياة االت اق على أن

 ا.ع بهالجسمية والن سية واالجتماعية لتحقخق الرضا عن الحياة واالستمتا
 أهداف التصور المقترح:

هجرة العقول من أصحاق الن اءات  تملل الهدف الرليع للتصور المقترح في الحد من
بصصصصصصصصصصورة إجراليصةم  متطلبصات جودة الحيصاة م من خ ل توفخروالمهصارات في المجصاالت المختل صة

 وتمخج عن ذلن بعج األهداف ال رعية تمللت في ا تي:
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  البشصصصصصصصربة الحخوية وال زمة لتحقخق العمليات التنموية العناصصصصصصصصر اإلبقاء على
تحسصصصصصصصخن مختله الجوانق التي تللر على الحياة الوظي ية الشصصصصصصصاملة للدولة  ب

 .والشخصية لهص
 األسصصصصصصباق التي أدت إلى ت ااص هجرة العقول والتي تتضصصصصصصمن  الواوف على أهص

 لاألاتصادية ال االجتماعية ال السياسية ال العلميةص.
  بكافة أسصصصصصصباق ودوافع هجرة العقول ما بخن سصصصصصصياسصصصصصصية وااتصصصصصصصادية االهتماص

 واجتماعية وتعليمية وبحلية وفنربة ولقافية.
 هجرة العقول والن اءات  ب ية وضع آليات  حصر المشك ت التي تمخضت عن

 .لمعالجتها
 هجرة  المشصصصصك ت التي تمخضصصصصت عن حصصصصصر الصصصصصعوبات التي تواجه معالجة

 لت لق علخها.العقول والن اءات  ب رج ا
  صصصصصصصياغة متطلبات جودة الحياة في صصصصصصصورة إجرالية تسصصصصصصهص في مواجهة هجرة

 العقول.
  اسصصتلمار رأع المال البشصصر  وخاصصصة ذو  وضصصع خطة اسصصتراتخجية تسصصاعد في

 .الن اءات في كافة المجاالت العلمية والحياتية
  المهنيصةالاالحتيصاجصات االهتمصاص بصةبعصاد جودة الحيصاة والمحصددة فيلالسصصصصصصصصص مصة

االجتمصصصاعيصصصةالاالحتيصصصاجصصصات االاتصصصصصصصصصصصصصاديصصصةالاألمصصصان الوظي يالاالحتيصصصاجصصصات 
 المعرفيةالحاجات تحقخق الذاتالحاجات بخولوجية ون سيةص.

 أصصحاق الن اءات العقلية النادرة والخبرات  وضصع برامذ خاصصة تلبي احتياجات
 العلمية العالية المستوب والمهارات الدايقة.

  أصحاق الن اءات العقلية  واإلجراءات والعمليات المتبعة مع السياساتمراجعة
النادرة والخبرات العلمية العالية المسصصصتوب والمهارات الدايقة  لتصصصصبر مناسصصصبة 

 ومح زة لجودة الحياة بالنسبة لهص.
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  ةصصصصصصصحاق الن اءات العقلية النادرة بخلات العمل الخاصصصصصصصة بالعمل على مراجعة
المسصصصصصصصصصتوب والمهارات الدايقة  ب ية تحقيقها ألبعاد والخبرات العلمية العالية 

 جودة الحياة لهص.
  الحيصصاة الوظي يصصة وبخلتهص االجتمصصاعيصصة واللقصصافيصصة والصصصصصصصصصصحيصة االهتمصصاص بنمل

صصحاق الن اءات العقلية النادرة والخبرات العلمية العالية المسصتوب والمهارات أل
 الدايقة.

  ات الخبرات البحليصصة وتوفخر المنصصاخ الصصديمقراطي العلمي بصصإتصصاحصصة حربصصت عخصصل
صصصصصصصحاق الن اءات في أل متطلبات المرانز البحلية والمعامل والمختبرات العلمية

 شتى المجاالت.
 وفق معاخخر وضصصصصصع الشصصصصصخا المناسصصصصصق في المكان المناسصصصصصقم  الحرا على

 في شتى المجاالت. مما يحد من هجرة العقول وأصحاق الن اءاتمعلنةم 
 بنظرالهص من الخبراء األجانق في شتى المجاالت  أصحاق الن اءات في مساواة

 المزايا المادية والمعنوية.
  العمل على تعضصصخد مشصصاربع التنمية االاتصصصادية والحرا على تحقخق معدالت

 النمو التي تستوعق اإلعداد المتزاخدة من الخرجخن.
 م صت عخصل التوافق بخن التعليص العصالي وحصاجصات المجتمع ال عليصة للتنميصة والتقصد

مما خلد  إلى استلمار الجهد والمالم والحد من نسبة البطالة في المجتمعاتم 
 والحد من الخربجخن إلى الهجرة.

 حدود التصور المقترح:
 جاءت حدود التصور المقترح فيما خلي:

  اعتمد التصور المقترح على اإلطار ال لس ي للبحثم ونتالذ الدراسة المخدانية
 وحرا على أال ختجاوزها.

  اعتمد التصصصصصصصصصور المقترح على آراء عخنة البحث من أعضصصصصصصصصاء هخلة التدربع
 بالجامعات المصربة دون غخرهص.
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  راعى التصصصصصور المقترح السصصصصياق الداخلي الذ  يعمل في ضصصصصولهم وصصصصص حخته
 للتطبخق في البخلة المصربة.

  تمخز التصصصصور المقترح بمرونة آليات تن خذ م وأند على أن نجاحه ختواه على
متطلبات أبعاد جودة الحياة بصصصصصصصصصصورة من أسصصصصصصصصصباق هجرة العقول بت عخل الحد 
 .وظي ية

 متطلبات تن خذ التصور المقترح:
 المتطلبات العامة لتن خذ التصور المقترح:

  :القيادة السصصصصصياسصصصصصية وهيكلها التنظيميم ملسصصصصصسصصصصصات الدولة متطلبات بشصصصصصربة
اق أصحالخدمية واإلنتاجية ومكونات الهيكل اإلدار  التابعة لتلن الملسساتم 

 .في شتى المجاالت الن اءات
  م في شصصصتى المجاالت أصصصصحاق الن اءاتمتطلبات ملسصصصسصصصية: رصصصصد احتياجات

 قة بهجرة العقولم حصرالواوف على الوااع لتحدخد األسباق والمشك ت المتعل
 متطلبات جودة الحياةم تبني برامذ تسهص في ت عخل متطلبات جودة الحياة.

  براص ات اايات وعمل شصصرانة متطلبات تشصصربعية: وضصصع اوانخن ولوالر منظمةم واا
فاعلة بخن ملسصصصصصصصسصصصصصصصات الدولة المختل ة تسصصصصصصصهص من خ ل خبراتها في توفخر 

في شصصصصصصتى المجاالتم مما يحد من  الن اءات متطلبات جودة الحياة ألصصصصصصصحاق
 هجرة العقول.

  بعاد متطلبات أمتطلبات مادية: توفخر الدعص اللوجسصصصتي الذ  يسصصصهص في توفخر
 .في شتى المجاالت جودة الحياةم مما يحد من هجرة العقول والن اءات

 المتطلبات الخاصة لتن خذ التصور المقترح:
ي ف العقول والن اءاتألصحاق  أبعاد جودة الحياة لني توفر ملسسات الدولة متطلبات

وضصصع تصصصور مقترح لمواجهة هجرة العقول في ضصصوء متطلبات اسصصتلزص ضصصرورة  شصصتى المجاالت
أبعاد جودة الحياة من وجهة نظر الخبراء والمتخصصصصصصصصصصصصصصخن وتلن األبعاد تمللت فيلالسصصصصصص مة 

مصصان الوظي يالاالحتيصصاجصصات المهنيصصةالاالحتيصصاجصصات االجتمصصاعيصصةالاالحتيصصاجصصات االاتصصصصصصصصصصصصاديصصةالاأل
أسصصصصصباق هجرة العقول م وتضصصصصصمنت المعرفيةالحاجات تحقخق الذاتالحاجات بخولوجية ون سصصصصصيةص

https://mathj.journals.ekb.eg/


 تصور مقترح لمواجهة هجرة العقول في ضوء متطلبات أبعاد جودة الحياة 
 مها محمد أحمد محمد عبد القادر                                                                            

75 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 
 

 الجوانق لاألاتصادية ال االجتماعية ال السياسية ال العلميةص.
 اإلجراءات التن خذية للتصور المقترح لآليات الت عخلص

 متطلبات الس مة المهنية األسباق

زبصصادة التوتر في سصصصصصصصصوق 
القوب العصصصاملصصصة العصصصاليصصصة 
المسصصصصصصصتوب بالدول الطاردة 
ألصصصصصصصصصحاق الن اءات مما 
يضصصصصصصصصطرهصا إلى إسصصصصصصصصتخراد 
ة  الخبرات العلميصصصة األجنبيصصص
لت في النقا الحصاصصصصصصصصصصل 
 جراء هجرة الن اءات لدخها.

  توفخر جودة الحياة ال زمة ألصصصصحاق الن اءات في المجاالت التي يصصصصعق
 طاعات الدولة المختل ة.االست ناء عنها بق

  مراجعة عقود العمل والمكافات التي يحصصصصصصصصصل علخها أصصصصصصصصصحاق المواهق
والن اءات في كافة القطاعات والمجاالت الرسصصصصصصصمية وغخر الرسصصصصصصصمية ب ية 

 تحسخنها وتلبية متطلباتهص الحياتية.
  تلقي الخبرة بالتدربق من الدول صاحبة الخبرات النادرةم لص تةهخل األعضاء

 ن لسد االحتياجات األساسية في المجاالت المختل ة.المدربخ
  ابتعاث أصصصصصحاق المواهق والن اءات للخارج ب ية تبادل الخبرات ومعرفة ما

هو جدخد في المجاالت التخصصصصصصصصصصصصصصصصصصية المختل ةم والحرا على تدرببهص 
 لزم لهص بعد عودتهص ب ية تعميص الخبرات المكتسبة.

صصصصصصصعوبة الحصصصصصصصول على 
 وظي ة محترمة

 خل لجان متخصصصصصصصصة لوضصصصع معاخخر الوظاله واشصصصتراطاتها الخاصصصصة تشصصصك
بالقطاعات الحكومية وغخر الحكومية تتضصصصصمن أحاق الن اءات في مجاالت 

 تخصاتهص.
  اإلع ن عن معاخخر الوظاله وأشصصصصصتراطاتها الخاصصصصصصة في وسصصصصصالل اإلع ص

 الرسمية للدولة.
 تلناءم وسصصصصن االلتزاص بالمعاخخر واالشصصصصتراطات الخاصصصصصة للوظاله دون اسصصصص

 تشربعات تعمل على حماية ذلن.
  مشصصصصصصروعية التقاضصصصصصصي حال شصصصصصصعور المتقدص لظلص في عدص ابوله للوظي ة

 المعنية.
  إنصصاف األحكاص القضصالية والعمل على محاسصبة لجان االختيار عند إدانتها

 بعدص االلتزاص بالمعاخخر المت ق علخها.

 انتهان الحربات األناديمية 

 التدربع والط ق على اواعد الحربة األناديمية من  إط ع أعضصصصصصصصاء هخلة
 خ ل نشرها على الموااع الرسمية للجامعات والملسسات التعليمية.

  مراجعة بنود الحربة األناديمية في ضصصصصصصوء اللوابت الرليسصصصصصصة للمجتمع من
 العادات والتقالخد واللقافات الراسخة األصخلة.
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 وااللتزاص بمعصصاخخر اللقصصافصصة  تجنصصق التقلخصصد لمصصا يحصصانى بصصالصصدول األجنبيصصة
 المجتمعية ولوابت التدخن المرتبطة به فيما خخا الحربات األناديمية.

  لضصصمان االبتنار الملسصصسصصي خجق ت عخل بنود الحربات األناديمية في كافة
 الملسسات التعليمية دون استلناء.

  وضصصصع مادة في الدسصصصتور تضصصصمن حماية الحربة األناديمية بما ختوافق مع
 الشربعة األصخلة للمجتمع المسلص.

  حربة التقاضصصصي عند انتهان الحربة األناديمية في ملسصصصسصصصة مام وضصصصرورة
 تن خذ ما يصدر من القضاء من أحكاص باتة. 

تصصتصصبصصنصصي دول الصصمصصهصصجصصصر 
إجراءات صصصصصصصصصارمة لحقوق 

 الملنية.

  تراجع الخبرات العلمية في مجال حماية الحربة ال كربةم وبختار منها ما
طبيعة مجتمعاتنا. تتبنى الملسصصصسصصصات التعليمية والمنتجة اوانخن ختناسصصصق و 

 صارمة لحماية الملنية ال كربة.
  تراجع الملسسات الراابية ت عخل اوانخن الحماية ال كربة في كافة ملسسات

 الدولية.
  تطبق الجهات التن خذية العقوبات المنصصصصصصصصصوا علخها حال االسصصصصصصصصتهانة

 بالملنية ال كربة.

وسصصصصصصاطة ت شصصصصصصي ظاهرة ال
التي تعصصصصد اصصصصاتلصصصصة لصصصصذو  
الصصنصص صصصصاءات فصصي شصصصصصصصصصتصصى 
التخصصصصصصصصصصصصصصصصصصات بالدولة 
 الطاردة ألصحاق العقول.

  الحد من سصصيطرة أصصصحاق الن وذ وأصصصحاق العمل وأصصصحاق رلوع األموال
 من فرج سيطرتهص على التحكص في بنيان الوظاله على مستوب الدولة.

  ومحاسصصصصصبة إعادة الترشصصصصصر مرة أخرب في الوظاله حال لبوت الوسصصصصصاطةم
 المتسبق.

  التمسصصصصصن بت عخل المعاخخر الحانمة للتقدص للوظاله لنل مجال من المجاالت
 على مستوب الدولة.

ضصصصصصصصصعه توفخر الحمصصصايصصصة 
 القانونية للن اءات العلمية

  مراجعة التشصصصصربعات القانونية التي تحمى أصصصصصحاق الن اءات والمواهق في
 كافة القطاعات والمجاالت.

 عات القانونية التي تحمى أصصصحاق الن اءات والمواهق مراابة ت عخل التشصصرب
 في كافة القطاعات والمجاالت بالملسسات الرسمية وغخر الرسمية.

  معاابة المتسصصصصصصبق في تعطخل التشصصصصصصربعات القانونية التي تحمى أصصصصصصصحاق
 الن اءات والمواهق في كافة القطاعات والمجاالت.
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  ج المخال ات نتخجة توظخه وسصصصصصصالل اإلع ص الرسصصصصصصمية في الدولة في عر
تعطخل التشصصصصصربعات القانونية التي تحمى أصصصصصصحاق الن اءات والمواهق في 

 كافة القطاعات والمجاالت من ابخل العبرة.

الصصبصصخصصرواصصراطصصيصصصصة اإلداربصصصصة 
 والروتخن.

  تنقير دوالق العمل الوظي يم في ضصصصوء االحتياجات الرليسصصصة للملسصصصسصصات
 لة.الرسمية وغخر الرسمية في كافة اطاعات الدو 

  مراجعة اللوالر والقوانخن المنظمة في كافة الملسصصصصصصسصصصصصصات الحكومية وغخر
الحكوميصة للحصد من البخرواراطيصة والروتخن القصاتصل للمواهصق والن صاءات في 

 كافة المجاالت.
  لدول المتقدمة في ظليات تنظيص العمل وطرق تجنق االسصصصصصصصصتعانة بخبرات ا

 المختل ة. البخرواراطية اإلداربة والروتخن في المجاالت 

بخلة العمل في ب د المهجر 
تسصصصصصصصصصصهصصص فصصي تصصحصصقصصخصصصق 
الطموحصصصصات العلميصصصصة في 

 مجاالتها المختل ة.

  تحدخد االحتياجات الرليسصصصصصصصة ال زمة لت عخل بخلات العمل بالملسصصصصصصصسصصصصصصصات
 الرسمية وغخر الرسمية في كافة القطاعات والمجاالت.

  حقق العمل بما يحصصر الخبرات التي يمكن االسصتعانة بها في تحسصخن بخلة
 طموحات كافة العاملخن في المجاالت المختل ة.

  الدعص اللوجستي وفق االحتياجات الرليسة التي تص التوصل إلخها من خ ل
 الخبراء والمتخصصخن في المجاالت المختل ة.

 متطلبات تلبية االحتياجات االجتماعية األسباق

توفخر فرا التعليص المتقدص 
 لألبناء

 اجات التعليمية ألبناء العاملخن من أصصصصصصصصحاق الن اءات في حصصصصصصصصر االحتي
 مجاالتهص المختل ة.

  تشصصصصصصخخد وبناء الملسصصصصصصسصصصصصصات التعليمية التي تقدص الخدمة المجانية ألبناء
 أصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة.

  توفخر أنماا التعليص المختل ة لعربي ال ل ات ال دولي ال ...ص لتعددية فرا
 أبناء أصحاق الن اءات في المجاالت المختل ةم ودعمهص ماديام. إلتحاق

  إمكانية تحوبل األبناء من نمل تعليمي  خر وفق رغبة آباء أصصصصصصصصصحاق
 الن اءات وفي ضوء مصلحة األبناء التعليمية.

  االسصصتعانة بالخبراء في التعليص في التخصصصصصصات المختل ة إلضصص اء الخبرات
 لمختل ة.المربية في المواد الدراسية ا

  إمكانية إلحاق أبناء أصصصصصصصصصحاق الن اءات والعقول المتمخزة بالتعليص خارج
 الدولة على ن قة الملسسة التي يعملون بها.
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السصصصصصصصصصعصصي عصصن مصصكصصصصانصصصصة 
ة  اجتمصصاعيصصة وااتصصصصصصصصصصصاديصص

 أفضل

  التقدخر المعنو  بصصصصصصور  المختل ة ألصصصصصصحاق الن اءات والمواهق بصصصصصص ة
والتشصصصصجيعية والملتمرات العامة مسصصصصتمرة بواسصصصصطة جوالز الدولة التقدخربة 

 واالحت االت المختل ة.
  ربل التقدخر المعنو  بمكافات مادية مجزبة تسصصصصصصصصهص في تح خز أصصصصصصصصصحاق

 الن اءات والمواهق المتمخزة لمواصلة العمل في ميادخنهص المختل ة.
  تسصصصصصصصصهخل كافة المتطلبات الحياتية وتجنق اتخاذ الروتخن معهص في جميع

لدولة تقدخرام لمكانتهص المجتمعية وما يقدمونه من الملسصصصصصسصصصصصات الخدمية با
 جهد مضني في راي ملسسات الدولة.

االطملنان على مسصصصصصصصصتقبل 
 األبناء

  متابعة جهات الرعاية الصحية والمجتمعية ألبناء أصحاق الن اءات وتقديص
 ما خلزص من متطلبات وخدمات ت ي باحتياجاتهص الجسدية والن سية.

 ن اءات بالرباضصات التي تسصهص في بنالهص الجسصمي إلحاق أبناء أصصحاق ال
 والعقلي والن سي بصورة ممخزة.

  إجراء مقاخيع علمية ون سصية للنشصه ما لدب أبناء أصصحاق الن اءات من
 مواهق وص ات يمكن استلمارها من خ ل برامذ تسهص في تنمختها.

  متصصصابعصصصة التقصصصدص العلمي ألبنصصصاء أصصصصصصصصصحصصصاق الن صصصاءات من خ ل الخبراء
رسال تقاربر توصية لحالتهص.  والمتخصصخن واا

  دراسة الحالة الن سية ألبناء أصحاق الن اءات بص ة مستمرة ب ية الولوق
من اللبات اإلن عالي والن سصصصصصي الذ  يضصصصصص ي المناخ الجخد لألسصصصصصرة بكامل 

 أفرادها.

صصصصعوبة تةسصصصيع جمعيات 
تعصصاونيصصة ونقصصابصصات لتقصصديص 
الخدمات إلخهص والدفاع عن 

مصصصصاص الجهصصصصات حقواهص أ
 الحكومية وغخر الحكومية.

  ماص أ تسصصهخل إجراءات تةسصصيع جمعيات تعاونية ونقابية تدافع عن الحقوق
 وتقدص الخدمات المختل ة. الجهات الحكومية وغخر الحكومية

  هات أماص الج ت عخل عمل الجمعيات التعاونية والنقابية للدفاع عن الحقوق
 ت المختل ة.وتقدص الخدما الحكومية وغخر الحكومية

  سصصصصصصصصهولة التحاق جميع العاملخن بالجمعيات التعاونية والنقابية للدفاع عن
 وتقدص الخدمات المختل ة. أماص الجهات الحكومية وغخر الحكومية الحقوق 

 متطلبات تلبية االحتياجات االاتصادية األسباق
ارت صصصاع أسصصصصصصصصعصصصار إخجصصصار 

   المسكن
   لإلخجار من ابل الملسسات التي يعمل توفخر المسكن وتقديص الدعص الماد

 بها أصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة.

https://mathj.journals.ekb.eg/


 تصور مقترح لمواجهة هجرة العقول في ضوء متطلبات أبعاد جودة الحياة 
 مها محمد أحمد محمد عبد القادر                                                                            

79 

   جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 
 

  بناء مسصصانن خاصصصة وتمكخن العاملخن من أصصصحاق الن اءات في المجاالت
 المختل ة بإخجارات رمزبة تسهص في دعمهص ماديام.

ضصصصصصصصصعه العصصصالصصصد المصصصاد  
  للن اءات

 ق والن اءات المتمخزة مرجعة األجور والمكافات ألصصصصصصصصصحاق العقول والمواه
 والعمل على تحسخنها في ضوء ما تسمر به المخزانية العامة للملسسة.

  الرجوع إلى التقدخر الماد  بالدول المتقدمة ألصصصصصصصصصحاق الن اءات المتمخزة
 ومحاولة التقارق منها بما يضمن جودة الحياة لدخهص ويحقق طموحاتهص.

  المكصافصات والعمصل على رفعهصا مراجعصة ا جور المت خر والبصدالت المختل صة و
 يما ي ي باالحتياجات األساسية ألصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة.

صصصصصصعوبة تةمخن المتطلبات 
  األسربة

  مراجعة حالة ال  ء المت حقة وتةمخن زبادة المرتبات ألصصصصصصصصحاق الن اءات
 في المجاالت المختل ة بما يحقق تةمخن متطلباتهص األسربة.

 ات تلبية المتطلبات األسصصصصصربة من الجهات االاتصصصصصصادية الداعمة تقديص خدم
 كنوع من التمخز ألسر اصحاق الن اءات بما ي ي بمتطلباتهص.

  إجراء المزبد من التخ ضيات فيما ختعلق بمتطلبات األسربة لذو  الن اءات
 بالمجاالت المهنية المختل ة.

الركود االاتصصصصصصصصاد  نتخجة 
لتدني وسصصصصصصالل االنتاج في 

 المجاالت المختل ة

  تقديص القروج عديمة ال الدة ألصصصصصصصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة
 لتسهل سبل المعيشة وتحقخق جودة الحياة لذوبهص.

 .الحد من إنتاج السلع والخدمات والبضالع األال استه نام بالمجتمع 
  تقديص العروج والتخ يضصصصصصات لنلخر من السصصصصصلع االسصصصصصته نية ألصصصصصصحاق

الن اءات في المجاالت المختل ة لتح خزهص لمواصلة العمل وشعورهص بجودة 
 الحياة.

  توفخر العم ت األجنبية للزوص المشصصصصصتربات التي تخا أصصصصصصحاق الن اءات
 في المجاالت المختل ة.

  العمل على تحسخن االنتاج وخ ج التنل ة باالهتماص بالتش خل ا لي الناتذ
 لن اءات في المجاالت الصناعية المختل ة.عن المهارات ال نية ألصحاق ا

ارت صصاع أسصصصصصصصصعصصار شصصصصصصصصراء 
  المسكن

  تبني نظاص الجمعيات التعاونية في بناء المسصانن للهخلات والملسصسصات بما
 يضمن توافر سكن ااتصاد  ألصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة.

  الصدعص المصاد  المعلن لمسصصصصصصصصصانن ذو  الن صاءات في المجصاالت المختل صة
 تشجعخهص على مواصلة االنجاز.ل
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  الحد من أسصصصصباق ارت اع أسصصصصعار شصصصصراء المسصصصصكن والتي منها لتوحخد أدوار
 ارت اع أسعار األراضي ال ارت اع أسعار مواد البناء ال ....ص. العقارات ال 

  األاسصصصصصصاا طوبلة األجل بدون فالدة لمسصصصصصصانن ذو  الن اءات في المجاالت
 المختل ة.

ارتص صصصصاع تصنصلص صصصصة الصبصنصصصصاء 
 مسكنلل

  الحد من ارت اع أسصصصصصصعار مواد البناء ملل الحدخد وغخر م وتقديص دعص خاا
 ألصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة.

  منر األراضصصصصصصي المرفقة للبناء بةسصصصصصصعار مدعومة ألصصصصصصصحاق الن اءات في
المجاالت المختل ة في مناطق متمخزة من المدن أو التجمعات السصصصصصصصصكنية 

 الرااية.
  ألصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة في التقدص لشصصراء تقديص األولوية

أراضصصصصصصصصي البناءم وتقديص الهخلات الخدمية ما خلزص من خدمات مجانية لهص 
 سواء بالرسص الهندسي أو المتابعة أو التشطخبات  ..... الخ.

  ارت اع تنل ة المعيشة

  دون األجنبيةالعمل على زبادة القدرة الشرالية للعم ت النقدية المحلية. 
 .العمل على زبادة إنتاج المواد ال ذالية ودعمها للمواطنخن 
 .الحد من الطلق على السلع والمنتجات والخدمات غخر الضروربة 
 .تجنق االستخراد ادر االمكان والعمل على االنت اء الذاتي للسلع األساسية 
 ر ن مصصصدتنويع أمانن االسصصتخراد عند الحاجة الماسصصة له لتجنق االحتنار م

 التصدخر.
  سصصصصن التشصصصصربعات التي تسصصصصهص في الحد من ربحية الشصصصصركات والمشصصصصاربع

 التجاربة والرغبة.
  الدعص الماد  الصصصربر ألصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة لتجنبهص

 المشك ت الحياتية التقلخدية ولضمان استمراربة ك التهص.

صصصصصصصصصعوبصصصصة تحكص الصصصصدول 
الطاردة ألصصحاق الن اءات 

نسق األجور فى سوق فى 
 العمل المحلى.

  وضصصع معاخخر تسصصهص في رفع األجور في ضصصوء مواصصص ات المنتذ والمهارة
 المستخدمة.

  الزبادة التدربجية لألجور بما ختناسصصصصق مع الزبادة في الخدمات والمتطلبات
 المعيشية على اخت فها.

  وق السصصصربل المكافات بمسصصصتوب األداء المهني لل رد وفي ضصصصوء احتياجات
 المحلي.
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  ربل المكافات ألصحاق الن اءات في المجاالت الخدمية بالمستوب الخبراتي
 لهص.

   ارتناز الحد األدني لألجور على سصصصد االحتياجات األسصصصاسصصصية لل رد في بلد
 أو مكان إاامته.

  صعوبة امت ن سيارة

 .التصنيع المحلي للسيارت يحد من تنل تها بشرا التمخز التقني لها 
 ر سصصصصصصصصيارات بالسصصصصصصصصوق الحلي ت ي باحتياجات ال رد وتحقق له األمان توفخ

 والمتعة.
 .توفخر ارج سيارة بدون فالدة ألصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة 
 .توفخر الصيانة المجانية ألصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة 
 توفخر مواصص ت خاصصة ألصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة لراحتهص 

 في الوصول ألمانن عملهص.
  توفخر مواصصص ت خاصصصة ألسصصر ألصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة

 لضمان راحتهص وأمانهص.

طصصصمصصصع الصصصصدول الصصصطصصصصاردة 
ألصصصصصصصصصحصصاق الن صصاءات في 
تحقخق العصصالصصد المصصاد  من 
 خ ل التحوي ت المالية.

  ضصصل أفالعالد الماد  دعص االسصصتلمار األجنبي داخل الب د يسصصهص في توفخر
 من االعتماد على التحوي ت المالية.

  دعص تنمية رأع المال البشصصصصصر  داخل القطر خدر نتاجام وابتنارات تدر طال م
 من المال أفضل من االعتماد على التحوي ت المالية.

  الحرا على التبادل التجار  واالنتاج في كافة المجاالت يسصصصصهص في توفخر
 على التحوي ت المالية.العالد الماد  أفضل من االعتماد 

  تنمية السصصصصوق المحلي ودعمه يسصصصصهص في توفخر العالد الماد  أفضصصصصل من
 االعتماد على التحوي ت المالية.

   ارت اع تنالخه الع ج

 .العمل على صناعة الدواء المحلي بتنل ة أال وبجودة عالية 
 ة  توفخر الع ج بةسصصصصعار مدعومة ألصصصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل

 عند الحاجة إليه.
  دعص أسصصصصصصصر أصصصصصصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة في الرعاية الطبية

 والع جات ال زمة.
  التامخن الطبي الشصصامل ألصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة وأسصصرهص

 في كل األواات بالمجان.
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  توفخر األمانن في المسصصصتشصصص يات المتقدمة بالمجان داخل الوطن ألصصصصحاق
 اءات في المجاالت المختل ة وأسرهص.الن 

الحصصصصصصصصصول على متطلبات 
 الحياة الرااية بسهولة

  توفخر المصصصصصصصصاخه وأمانن التنز  الرااية ألصصصصصصصصحاق الن اءات في المجاالت
 المختل ة وأسرهص في كل أواات السنة بشكل مدعوص.

  توفخر فرا السصصياحة الترفخهية في أمانن خارج القطر ألصصصحاق الن اءات
 المجاالت المختل ة وأسرهص بشكل مدعوص.في 

  توفخر نواد  اجتمصاعيصة آمنصة وفخمصة ألصصصصصصصصصحصاق الن صاءات في المجصاالت
 المختل ة وأسرهص تشمل كافة الرباضات األساسية والترفخهية.

  تنظيص رح ت ومعسصصصصكرات ألمانن خختارها أصصصصصحاق الن اءات في المجاالت
يام من ابل ملسصصسصصات الدولة المختل ة وأسصصرهص بشصصكل توافقي ختص دعمها كل

 المنتجة.

ارت اع مخصصصصصصات البحث 
العلمى من البخلصصة العلميصة 
والتجهخزات والمختبرات في 

 دول المهجر.

  مراجعة البنية التحتية للمختبرات المعملية في كافة الملسصصصصسصصصصات التعليمية
 وغخر التعليمية في ضوء اشتراطات المعاخخر الدولية.

 لمختبرات المعملية في كافة الملسصصصصسصصصصات التعليمية تحدخث البنية التحتية ل
 وغخر التعليمية في ضوء اشتراطات المعاخخر الدولية.

  حصصر االحتياجات ال زمة للبحث العلمي في الملسصسصات التعليمية البحلية
 وغخر التعليمية والعمل على توفخرها.

 لعلمية ا مراجعة خبرات الدول في مخصصصصصصصصصصاتها البحلية فيما خرتبل بالبخلة
 والتجهخزات والمختبرات.

  خبرات الدول في مخصصصصصصصصصصاتها البحلية فيما خرتبل بالبخلةاالسصصصصت ادة من 
براص عقود التعاون والت اهص معها.  العلمية والتجهخزات والمختبرات واا

نقا التسصصصصصهي ت العلمية 
النصافيصة لمخصابرم مكتبصاتم 

 معداتص.

 لمعلومصصات لتوفخر الجصصانصصق العمصصل على توفخر المكتبصصات الراميصصة وبنون ا
 المعلوماتي الذ  خرفع من مهارة أصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة.

  العمصصل على توفخر المعصصدات البحليصصة والعمليصصة لتنميصصة مهصصارات أصصصصصصصصصحصصاق
 الن اءات في المجاالت المختل ة.

  إنشصصصصصصصصاء المزبد من المختبرات العملية والبحلية لتنمية مهارات أصصصصصصصصصحاق
 المجاالت المختل ة. الن اءات في

  التسصصصصصصصصهي ت العلميصة إجراء مزبصد من التعصاون الصدولي للعمصل على توفخر
 النافية لمخابرم مكتباتم معداتص.
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تصصدنى العصصالصصد على التعليصم 
نكمصاال فرا العمصل فى  واا
ة  القطصصاع العصصاصم ومحصصدوديصص
فرا العمصصصل فى القطصصصاع 

 الخاا.

  النتصصاج ومهصصارات القطصصاع العصصاص فيمصصا خخا االعمصصل على تطوبر مخطل
 العاملخن به.

  العمل على فتر مجاالت صصصناعية جدخدة في القطاع الخاا بما يمكنه من
 استيعاق المزبد من فرا العمل لذو  المهارة في المجاالت المختل ة.

  معادوة االسصصصصتلمار في القطاع التعليمي تحقيقام لمبدأ االسصصصصتلمار في الراع
 المال البشر .

  الدول في تنشصصصصصصصصيل القطاع العاص والخاا لدخها االسصصصصصصصصت ادة من خبرات
 وبخاصة القطاع التعليمي.

 متطلبات تحقخق األمان الوظي ي األسباق

الحد من الطااات المنتجة 
بالدول الطاردة ألصصصصصصصصحاق 
الن صاءات وخصاصصصصصصصصصصة ذات 
الخبرة العصاليصة في شصصصصصصصصتى 

 المجاالت.

  الن اءات أصصصصصصصصصحاق تجنق البخرواراطية والروتخن المدمر في التعامل مع
 وخاصة ذات الخبرة العالية في شتى المجاالت.

  الطااات المنتجة ألصصصصصصحاق الن اءات وخاصصصصصصة ذات العمل على اسصصصصصتلمار
 الخبرة العالية في شتى المجاالت.

  عقد برامذ تدرببية داعمة للطااات المنتجة ألصصصصصصصحاق الن اءات وخاصصصصصصصة
 ذات الخبرة العالية في شتى المجاالت.

لصمصصصصاديصصصصة تصوفصر الصلصروات ا
الضصصصصصصصخمة في بلد المهجر 
بمصصصصا يمكنهصصصصا من تموبصصصصل 
فرا عمصل بمقصابصل مصاد  
مجز  يشصصصصصصصصكل إغراء اويام 
ألصصصصصصصصصحصصاق الن صصاءات في 

 شتى المجاالت.

  فرا عمصل بمقصابصل مصاد  مجز  يشصصصصصصصصكصل إغراء اويصام العمصل على توفخر
 ألصحاق الن اءات في شتى المجاالت.

  الن اءات في شصصصصصصصصتى  ألصصصصصصصصصحاقتوفخر متطلبات جودة الحياة المتناملة
 المجاالت.

  لدولة لدعص فرا عمل متمخزة ألصصصصصصصصصحاق تخصصصصصصصصصيا جزء من مخزانية ا
 الن اءات في شتى المجاالت.

  فرا عمل متمخزة تخصصصيا جزء من مخزانية الملسصصسصصات االنتاجية لدعص
 ألصحاق الن اءات في شتى المجاالت.

نظاص الحوافز المادية غخر 
عصصصصادل وبصصلد  إلصصى دفصصن 

 .الن اءاتمواهق ذو  

  إعادة تقدخر الحوافر المادية بشصصصصصكل دور  ختناسصصصصصق مع ما خبذل جهد وما
 تلدب من مهاص ألصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة.

  اتباع عدالة توزبع الحوافر بخن أصصصصصحاق الن اءات في المجال الواحد حتى
 ختسنى رفع معنوياتهص وتحقخق أاصى جهد ممكن.

  المتقدمة لتقدخر حوافر ذو  الن اءات في المجاالت مراجعة خبرات الدول
 المختل ةم ومحاولة المقاربة منها في ضوء االمكانات المتاحة.
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الحد من نتاج االاتصصصصصصصصصاد 
الوطني والصصصصذ  يعصصصصد جزء 
مهص من األمن الوطني  
بهدر أصصصصصصصصصحاق الن اءات 

 في شتى المجاالت.

 وفخر متطلبات الح ا  على أصصصصصصصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة بت
 جودة الحياة ادر المستطاع.

  االهتماص باالاتصصصاد الوطني والعمل على تنمخته بمزبد من رعاية رأع المال
 البشر  الذ  يعد ااطرة التقدص في المجاالت المختل ة.

  تعضخد االهتماص بضرورة التنمية المستدامة في االاتصاد الوطني من خ ل
 سمية بالدولة بطربقة منهجية وعلمية.وسالل اإلع ص الرسمية وغخر الر 

  فتر مجاالت تسصصصصصتوعق أصصصصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة وتوفخر
 مزايا عدخدة لهص تح زهص على البقاء وتجنق الهجرة للخارج.

 ضعه االستقرار السياسي

  ضصرورة امت ن الدولة مقومات مواجهة األزمات ومقاومة الملامراتم وح ظ
ي أصصصحاق الن اءات فالعاصم بما خوفر بخلة مسصصتقر لعمل  اسصصتقرارها وأمنها
 شتى المجاالت.

  وجوق أن توفر الدولة تدابخر سصصصصصياسصصصصصية واجتماعية وااتصصصصصصادية ولقافيةم
تجعل من كل اوب المجتمع وفلاته عخنام سصصاهرة على األمن ورافدام أسصصاسصصي 

 .أصحاق الن اءات في شتى المجاالتمن روافد االستقرار وبخاصة 
  ة سعي الدولة على الرضا الشعبي واللقة والحياة السياسية الداخلية ضرور

 .أصحاق الن اءات في شتى المجاالتالديمقراطيةم بما يسهص في تح خز 
  العمل على توفخر اللقة المتبادلة والرضصصصصا المتبادل بخن السصصصصلطة والمجتمع

 .أصحاق الن اءات في شتى المجاالت في موطنهصبما يحقق لقة 

لتمخخز بخن األفراد على  ا
 أساع الوالء والسلطة

  ت عخل إدارة الدولة االمة على أن الشصصصصصصصعق هو السصصصصصصصلطةم والحكومات هي
وكخلةم للشصصصصصصصعق في إدارة الدولة وله أن يحاسصصصصصصصبها ويقّومها دون أن ختهص 

 بالمعاداة بما خرفع من معنويات أصحاق الن اءات في شتى المجاالت.
 هو ترابل وت حص بخن الشعق والقيادةم بعخدام ممن  توطخد م هوص الوالءم بما

يحصصاولون زرع ال تنم بمصصا يحقق األمصصان المجتمعي لصصدب فلصصات المجتمع 
 المختل ة.

  تعضصصصصصصصخد االنتماء والوالء لدب األفراد نحو الدولة وليع ألحزاق بعخنها مما
 يقو  الدولة وسلطتها.

  مدرن وم هوصم تعضصصصصصصخد م هوص السصصصصصصلطة التي تعتمد على حق في الحكصم
ويحصصدث االذعصصان من خ ل التزاص اخ اي ومعنو  من ابصصل المحكوص بصصان 

 يطيع.
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االسصصصصصصصتبداد السصصصصصصصياسصصصصصصصي 
ومحصصصصاولصصصصة التصصصصدخصصصصل في 

 شلون األفراد

  تجنق تصصصصصصصصرف أصصصصصصصصحاق القرار وفق أهوالهص واتباع المعاخخر العلمية في
 صنع ارارات األوطان في جميع مجاالته وآماله ومستقبله.

  كرامة األفراد داخل وخارج مجتمعهص بما خلد  إلى تعضصصصصصصصصخد الح ا  على
الوالء وحق الوطن والح ا  على مقدراته والحث على تنمية موارد  بمزبد 

 من العمل.
  مراعاة حرمة األديان وتجنق الخوج في العقالد بما يضصصصصصصصصخر أصصصصصصصصصحابها

ويسهص في تةجخذ ال تن ويشق وحدة صه األمة وبهدر حاضرها ويقضي 
 لها.على مستقب

  ت عخل عمل ووحدة واستق ل الملسسات بالدولة وفق ما نا عليه دستور
الب د والقوانخن المنظمة وال صصصصل بخن السصصصلطات عند حدوث تداخل بخنهما 
من ابل الملسصصسصصات المعنية بذلن بما يضصصمن السصص مة واالسصصتقرار بشصصكل 

 مستمر ويسهص في النهضة المنشودة وفق خطل التنمية للب د.

دول المهجر اوانخن  تشصصصرع
شاملة في إدارتها وتموبلها 

 للبحث العلمي.

  ت عخل اوانخن البحث العلمي بشصصصصكل إجرالي للحث على االهتماص به من ابل
 أصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة.

  مراجعة القوانخن المعنية بالبحث العلمي والتي تتضمن روتخنام أو بخرواراطية
ذلن والعمل على تسصصصصصصصهخل إجراءاته بما يضصصصصصصصمن  مقتية  حخث خنب ي إزالة
 تحقخق أهدافه المنشودة.

  تقديص كافة التسصصهي ت القانونية واإلداربة ألصصصحاق الن اءات في المجاالت
 المختل ة بما ال يحد من طموحاتهص البحلية بصورة غخر متواعة.

  ي كمراجعة القوانخن التي تتضمن مزبدام من اإلجراءات والعمل على تعدخلها
ال يصصصاق أصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة باالحباا حيال الجمود 

 ال كر  في تطبيقها.
 متطلبات تلبية االحتياجات المعرفية األسباق

الحصصصصصصصصصول على الحربصصصصة 
 ال كربة

  العمل على محاربة ال كرة الضصصصالة فقل وهي التي اد تلحق األذب با خربن
 بقصد أو دون اصد.

  ال كر في صصصصصصصورته السصصصصصصليمة تعد شصصصصصصرطام جوهربام للنهضصصصصصصة توطخد حربة
 االجتماعية.

  الحرا على حربة ال كر في المجاالت المختل ة ألنها تعتبر من أسصصصصصصصصمى
 المراتق للتقدص العقلي والخلقي.
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  تقبل أن يكون ألصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة آراء أو تصصصورات
وهذا خدعص حربة ال كر في  مسصتقلة عن آراء ا خربن حول موضصوع معخنم

 ن وسهص وبجعلهص خبتنرون في مجاالتهص بصورة غخر مسبواة.
  ت عخل القوانخن التي تحمي الحربة ال كربة  حخث حق ال رد في الوصصصصصصصصولم

واالسصصتنشصصافم والنظرم والتعبخر عن األفنار والمعلومات بطرق مختل ة بما 
 ال يضخر وطنه.

ضصصصصصعه الشصصصصص افية وغياق 
اإلع ص حربصصصة وسصصصصصصصصصصالصصصل 

 المختل ة

  تجنق ممارسصصصصة الضصصصص وا على حربة وسصصصصالل اإلع ص سصصصصواء من الجهات
 الحكومية أو القطاعات الخاصة.

  تشصصصصصربع القوانخن التي تحمي حربة وسصصصصصالل اإلع ص وتمكنها من ممارسصصصصة
 مهامها بما يحقق الش افية المطلقة في المجاالت المختل ة.

 ختل ة في الوصصصصصصول لوسصصصصصالل تمكخن أصصصصصصحاق الن اءات في المجاالت الم
االع ص حتى يمكنهص التعبخر عن آرالهص وأفنارهص بشصصصصصص افية تسصصصصصصت خد منها 

 ميادخن العمل المختل ة وفق تخصاصاتها.
  تمكخن وسالل اإلع ص من متابعة التحوالت السربعة السياسية والتننولوجية

 واالاتصادية لتقديص الوااع بصورة حقيقية غخر مزب ة.

ة الصصصصربصصصصادة الصصصص عصصصصلصصصصمصصصصيصصصص
والتننولوجية ليسصصصصصصت على 

 المستوب المرتقق.

  محاولة موانبة التنمية التقنية التي تسصصصصصصصصهص في التطور الذ  يقدص بدالل
 .جدخدة ألداء الخدمات وتطوبر المنتجاتم بشكل أنلر ك اءة وتنافسية

  تنمية األفنار االبتناربة في المجاالت المختل ة من خ ل أصحاق الن اءات
 والعمل تطوبرها وتن خذها وتسويقها.ب ية دعمها 

  تهخلصة البخلصة الحصاضصصصصصصصصنصة للربصادة العلميصة في المجصاالت المختل صة وتوفخر
التقنيات التي تسصصصصصصاعد في تحقخق أهداف الربادة التي تسصصصصصصعى أن تحققها 

 الملسسات الرسمية وغخر الرسمية.
 ناء لتقديص توفخر الدعص ال زص ألصصصصصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة أ

مسصخرة العمل ومسصاعدتهص في االسصت ادة القصصوب من الموارد والمسصاعدات 
 المتاحة.

توفر دول المهجر الجماعة 
العلميصصة المرجعيصصة المح زة 
لإلبداع العلمي في مجاالته 

 المختل ة.

  االهتماص باراء الجماعة العلمية في مجاالتها المختل ة يعد من األولويات
 ونهضة الشعوق.الرليسة لنجاح األمص 

  القناعة بةن بعج لوابت العلص اد تت خر بواسصصصصصصطة الجماعة العلميةم والتي
 .تجمعهص تقالخد واواعد واحدة مستمدة من نظرة واحدة إلى العاَلص
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  ت عخل عمل الجماعة العلمية المرجعية المح زة لإلبداع العلمي في مجاالته
 لمجاالت.المختل ة التي تحقق لورات علمية نوعية في شتى ا

  ضصصصصرورة أن تلتزص الجماعة العلمية بالعلص المعيار  والذ  يشصصصصكل مجموعة
القوانخن والنظربات والتطبيقات والتقالخد المتعارف علخها حتى نطملن لما 

 تصل إليه.
  تحج الدولة ملسصصسصصاتها المختل ة الرسصصمية وغخر الرسصصمية على احتضصصان

بتنار العلمي في شصصصصصصصصتى وتشصصصصصصصصكخل الجماعة العلمية والتي تعد ااطرة اال
 المجاالت.

  ترعى الدولة من خ ل ملسصصصصصصسصصصصصصاتها رعاية كاملة حقوق الجماعة العلمية
 التي تشكل حجر الزاوية للنهوج والتطور في المجاالت المختل ة.

  تشصصصكل الجماعة العلمية من أصصصصحاق الن اءات والمواهق والعقول المتمخزة
وفق معاخخر شصصصصصص افة تضصصصصصصمن في مجاالتهص المختل ةم وبتص تحدخث لجانها 

 نزاهتها.

ضصصصصصصصصعه االهتماص بالبحث 
 العلمي.

 .العمل على توفخر البنصى التحتخصة فصي مجصاالت البحصث العلمصي المختل ة 
 .العمل على زبادة اإلن صاق علصى البحصث والتطصوبر في المجاالت المختل ة 
  البحث العلميتجنق التعقخصصصدات االداربصصصصصصة والمالخصصصصصصة التي تحد من إنتاجية 

 في شتى المجاالت.
  تمكخن الملسصصصسصصصات البحلية من نقل وجهة نظرها المدروسصصصة الى صصصصانعي

 القرار.
  العمل على دعص نشصصصصصصاا الباحلخن وتح خزهص على بذل المزبد من الجهد في

 البحث والتطوبر.
 .ت عخل توظخه نتالذ البحوث العلمية لخدمة القضايا التنموية 
  الحرا على استقطاق النخبة من الباحلخن من خ ل رفع السمعة العالمية

 للملسسات البحلية.
  حرا الصدولصة على جصذق التموبصل الخصارجي لألبحصاث من خ ل تسصصصصصصصصوبق

 اإلمكانيات البحلية.
  حرا الدولة على مد جسصصصصور التعاون مع الملسصصصصسصصصصات المحلية والدولية

 فنية. على هخلة عقود واستشارات بحلية وخدمات
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  العمل على تعضخد رغبصصصة المرانصصصز البحلخصصصة ممللصصصة بالبصصصاحلخن من أصحاق
الن اءات في المجاالت المختل ة فصصصصي معالجصصصصة مختلصصصصه المصصصصشك ت التصصصصي 
يمكصصصن الحصصصصول علخهصصصا مصصصن القالمخن على العملية االنتاجية والخدمية في 

 القطاعخن العاص والخاا.
 لدولة النظرة الجادة من ابل متخذ القرار الى النتالذ البحلية التي  تتبنى ا

 .ختص التوصل الخها في المجاالت المختل ة واتخاذ القرارات المناسبة بشةنها
  لدراسصصصصصصصصات وتجنق االعتماد على تنويع مصصصصصصصصصادر تموبل مرانز البحوث وا

 التموبل الحكومي بشكل كبخر.
 وغخر  تشصجيع بصصصصصصصصصصراءات االختصصصصصصصصصصراع من خ ل ملسصسصات الدولة الرسصمية

 الرسمية.

صصصصصصصصصعوبصصصة توافر المنصصصاخ 
 الداعص للبحث العلمي.

  صي ص ص صشاركة ف ص صال المص ص صي مجص ص ص صطخن ف ص صاحلخن الناشص ص ص صسهي ت للب ص ص صديص الت ص ص تق
المصصصلتمرات والنصصصدوات داخصصل البلصصصد وخارجصصصه مصصصن ناحخصصصة االي صصصاد وت طخصصصة 

 .لمشاركخن في تلن الملتمرات سنوياتنالي صصصه ومكافصصصةة البصصصاحلخن ا
  توفخر بخلة مناسصصصبة ومشصصصجعة على البحث العلمي واالبتنار من خصصصصصصصصصصصص ل

اعتمصصاد حصصوافز ومكافصصات مالخصصة ومعنوبصصصصصصة مجزبصصصصصصة ومصصصصصصشجعة ت طصصصصصصي 
التنصصصالخه المعخصصصشية وتنصصصالخه البحصصصوثم والتركخصصصز علصصصى العمصصصل الجماعي 

خ ل البحوث المشصصصصصصتركة وال رق البحلية وتنلخه الحوارات المشصصصصصصترن من 
 العلمية.

  االهتماص بدعص التعصصصصاون والتنصصصصسخق المتبصصصصادل بخن المرانز البحلية والحرا
على تبصصادل الخبرات واألفنصصار العلميصصة والتقنيصصة مع الصصدول المتقققصصدمصصة في 

 تل ة. المجاالت المختل ة استعانة بةصحاق الن اءات في المجاالت المخ
  تتبنى الدولة اسصصتراتخجية تهصدف الصى تعزبصز الصروابل العلمخصة واللقافخصة بصخن

ملسصصسات ومرانصصز البحصصث العلمصصي فصصي دول العالص المتقدص من أجل رفاهية 
 .الشعوق وتحقخق التنمية المستدامة واالستقرار االمني

انبهار أصصصصصصصحاق الن اءات 
بصكصص الصمصعصصصصارف والصخصبصرات 

 في ب د المهجر. اإلضافية

 .توفخر المكتبات الرامية وبنون المعلومات في المجاالت العلمية المختل ة 
  تسصصصصصصصصهخصصل التبصصادل اللقصصافي من خ ل رح ت التبصصادل العلمي عبر المرانز

 اللقافية ألصحاق الن اءات بالمجاالت المختل ة.
  لتي اتشجيع س ر أصحاق الن اءات بالمجاالت المختل ة للملتمرات الدولية

 تضمن نقل الخبرات بصورة وظي ية يمكن االست ادة منها بعد عودتهص.
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  تنظيص ملتمرات دولية داخل القطر تسصصصصصصتضصصصصصصخه خبراء الدول المتقدمة في
موضصصصصوعاتها المختل ة بما يسصصصصهص في نقل الخبرات التي تتلق ها أصصصصصحاق 

 الن اءات بالمجاالت المختل ة.
 متطلبات حاجات تحقخق الذات األسباق

صصصصصصصعوبة الحصصصصصصصول على 
العمل المناسصصصصصصصصق لتحقخق 
ة  الطموحصصصصات الخصصصصاصصصصصصصصصصصص

  والحياتية

 .ربل المنتذ التعليمي باحتياجات سوق العمل الحاضرة والمستقبلية 
  ت عخصل آليصات التحول المهني المعنيصة بتصةهخصل األفراد للوظصاله في شصصصصصصصصتى

 المجاالت.
 تهص لمله   استلمار طااات الن اءات في شتى المجاالت بالوظاله المناسبة

 وخبراتهص.
   دعص الوظاله التي يشصصصصصصصص لها أصصصصصصصصصحاق الن اءات في شصصصصصصصصتى المجاالت

 لحصولهص على متطلبات جودة الحياة.
   إعادة النظر في وضصصعيات وظاله أصصصحاق الن اءات في شصصتى المجاالت

 ب ية تصحير أوضاعهص في وظال هص. 

احتراص الصصصصدول المتقصصصصدمصصصصة 
 للعلص والعلماء

  تقدخر أصحاق الن اءات في شتى المجاالت بص ة دوربة ومنحهص األوسمة
 والتنربمات المتنررة لرفع الروح المعنوية لدخهص.

  شصصص ل أصصصصحاق الن اءات في شصصصتى المجاالت للموااع القيادية التي تشصصصكل
تخاذ القراراتم بما يسهص في النهضة بالمجاالت المختل ة.  بلرة صناعة واا

 ل المتقدمة في تقديص الدعص المعنو  للعلماءم واالست ادة مراجعة خبرات الدو
 منها مع أصحاق الن اءات في شتى المجاالت.

  تخصصصصيا مخزانية تتناسصصصق مع طبيعة العلص ومقدرات الملسصصصسصصصات العلمية
 بالدولة بما يحقق االحتراص والرفاهية ألصحاق الن اءات في شتى المجاالت.

ضعه تقدخر العلص والعلماء 
ج مصصكصصصصانصصتصصهصصص وانصصخصص صصصصا
 االجتماعية

  منر العلماء مكانة اجتماعية متمخزة تسصصصصصصصهص في رفع معنوياتهص بما يحقق
 أاصى است ادة من أصحاق الن اءات في شتى المجاالت.

  تقصديص الخصدمصات االجتمصاعيصة المختل صة ألصصصصصصصصصحصاق الن صاءات في شصصصصصصصصتى
 المجاالتم بما يحقق جودة الحياة لدخهص بصورة وظي ية.

  العلص بزبادة مخصصصصصصصصصصصصصصصصصصاته المادية كل عاصم وتقديص الدعص رفع مكانة
 اللوجستي للباحلخن في شتى مجاالته.
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إي ء مكصصصانصصصة رفع رجصصصال 
السياسة واإلدارة بمقارنتهص 

 بالعلماء

  تقديص العلماء وأصصصصصصصصحاق الن اءات في شصصصصصصصتى المجاالت في المناسصصصصصصصبات
 المختل ة عن رجال السياسة والسلطة تقدخرام لهص.

  جال السصصياسصصة بالعلماء و أصصصحاق الن اءات في شصصتى المجاالت اسصصتعانة ر
في صصصصصصصصصنع القرارات في شصصصصصصصصتى المجاالت اعترافام بدور العلص والعلماء في 

 الرلية اللاابة الصحيحة لمجربات الحياة.
  إتاحة ال رصصصصة ألصصصصحاق الن اءات في شصصصتى المجاالت في المشصصصاركة عند

 ة في المجاالت المختل ة.وضع الخطل االستراتخجية للملسسات وللدول
  اختيار رجال السصصياسصصة من أصصصحاق الن اءات في شصصتى المجاالت لضصصمان

 صناعة واتخاذ ارارات سليمة تحقق الهدف منها.

تقصصدص دول المهجر العصصدخصصد 
من المزايصا ملصل تسصصصصصصصصهخصل 
إجراءات اإلاامة والجنسصصية 
والعمل ألصصصصحاق الن اءات 

 في المجاالت المختل ة.

  المعيشصصصصية ألصصصصصحاق الن اءات في شصصصصتى المجاالتم بما تحسصصصصخن األحوال
 يحقق جودة الحياة المنشودة.

  تمكخن أصصصصصحاق الن اءات في شصصصصتى المجاالت من السصصصص ر أل  دولة ب ية
 الحصول على الخبرات أو للسياحة أو للع ج على ن قة الدولة.

  تحسصصصخن وضصصصعية جواز السصصص ر ليصصصصبر ممخزام كةحد أفضصصصل وأاوب جوازات
 ي العالص.الس ر ف

  تقديص خدمات انصصصلية متعددة للمسصصافربن من أصصصحاق الن اءات في شصصتى
 المجاالت بالدول التي يسافرون إلخها.

  إتاحة تةشصصصخرات جميع دول العالص بسصصصهولة ويسصصصر ألصصصصحاق الن اءات في
 شتى المجاالت.

 غياق الديمقراطية

 ية غالب ضصصصصمان التحول الديمقراطي لتصصصصصبر الديمقراطية النمل السصصصصالد في
 التعام ت.

 .تةخخد السلطة السياسية لعملية التحول الديمقراطي في كافة مناحي الحياة 
  شصصص ل الوظاله القيادية في جميع ملسصصصسصصصات الدولة بواسصصصطة االنتخابات

 المباشرة.
  التةنخد على مباد  حقوق االنسصصصصصان وايص المواطنة وسصصصصصن سصصصصصلسصصصصصلة من

والتعبخر وتشصصصصصكخل الجمعيات الحقوق منها الحق بالتجمع السصصصصصلمي والرأ  
 والنقابات.

 .التةنخد على حالة الحربات العامة وتجنق القخود على حربة الرأ  والتعبخر 
 .تجنق االنقساص وتحقخق المصالحة والوحدة الوطنية بخن أطياف الشعق 
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ضصصصصصصصصصعصه تصقصصصصدخصر الصنصظصص 
السصصياسصصية الحانمة للعقول 

 المتمخزة 

 تل ة العدخد من المزايا في الخدمات منر العقول المتمخزة في المجاالت المخ
 الطبية والشرالية وغخرها من متطلبات جودة الحياة.

  النظص السياسية الحانمة.وضع آليات لجذق العقول الممخزة من خ ل 
  العمل على إدارة اسصصصصصصتلمار العقول المتمخزة من خ ل النظص السصصصصصصياسصصصصصصية

 الحانمة.
  النظص السياسية لجذق العقول الممخزة من خ ل تقديص المزبد من االغراءات

 الحانمة.

تهتص دول المهجر بمجصصصال 
تننولوجيا المعلوماتم مما 
أدب لصصنصصمصصو الصصنصصلصصخصصر مصن 

 الصناعات.

  االهتماص بعمليات العرج والبيع والشصراء للسصلع والخدمات والمعلومات عبر
 نظاص النتروني بخن المنتذ والمورد والمستهلن.

 وظ خن الصصذ  لص يعصصد لهص حصصاجصصة في اإلعمصصال اإلداربصصة الحصصد من عصصدد الم
 والحسابات.

  ضصرورة اسصتخداص الملسصسصات الحواسصخق والشصبكات الداخلية والخارجية في
تسصصخخر شصصلونها اإلداربة وكذلن في التواصصصل بخن فروع الملسصصسصصة التي اد 

 تنون متباعدة.
 لمعلومصصاتت عخصصل نظصصاص اإلدارة االلنترونيصصة الصصذ  يعتمصصد على تننولوجيصصا ا 

 واالتصاالت في إدارة ملسسات الدولة.
  ت عخل أنظمة المعلومات المحوسصصصبة الملمنة بما يضصصصمن حماية المعلومات

وأمنها مما يسصصصهل انجاز الخدمات والمراسصصص ت بخن الجهات الرسصصصمية من 
جهةم والملسصصصصصصسصصصصصصات والمواطنخن من جهة أخربم بما خوفر الوات والجهد 

 والمال.
  تننولوجيا المعلومات واالتصصصصصصصاالت في مجال الصصصصصصصحة العمل على توظخه

والتطبخق عن بعدم بهدف رفع المسصصتوب الصصصحي لسصصكان المناطق الناليةم 
 مما يقلل من ن قات الع ج والس ر.

 .ت عخل صناعة تننولوجيا المعلومات تشكل اطاعام مهما في ااتصاد الدولة 

 النظاص التعليمي تقلخد .

  واالهتمصصاص بصصاألنشصصصصصصصصطصصة التي تظهر المهصصاراتم تجنصصق اسصصصصصصصصلوق التلقخنم
 والمواهق.

  االهتماص بالجانق العقلي للطالق من خ ل اسصصصصصصصصتنباا الم اهيص والمعارفم
 وتوظخه استخداص الوسالل والتقنيات التعليمية.
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  ضصصصرورة اهتماص المعلص لجانق االسصصصتقصصصصاء والبحث عن معلومات إضصصصافية
لرالية.  واا

 خارج حجرة الدرعم وبطرق الت كخر العلمي. االهتماص باألنشطة التي تتص 
 .االهتماص باحتياجات المتعلمخن ومخولهص 
 .تةنخد دور القدوة الحسنة في توجيه السلون 
 .الحد من طربقة التح يظ والتسميع بالنسبة للمتعلمخن 
  التعليص التقلخصصصد  خنب ي أن خرتبل بتوظخه التقنيصصصة ألنصصصاء إلتقصصصاء المعلص

 .والمتعّلص وجهام لوجه

لتننولوجى  االنقسصصصصصصصصصصصصاص ا
المتنصصصامى مصصصا بخن الصصصدول 
المتقدمة والدول الصصصصاعدة 

 أو النامية.

  دراسصصصصصصة خبرات الدول المتقدمة في المجال التقني ووضصصصصصصع سصصصصصصخناربوهات
 ل ست ادة منها بصورة إجرالية.

  ضصرورة االحتنان باللقافات العالمية مع االحت ا  بخصصوصصية األمة وفنرها
 بادلها.ولقافتها وايمها وم

  العمصل على ت عخصل التبصادل بخن الصدول من خ ل عمليصات انتقصال السصصصصصصصصلع
 ورلوع األموال وتقنيات اإلنتاج واألشخاا والمعلومات.

 االنقسصصصصصصصصصاص  رفع مكصانصة أصصصصصصصصصحصاق الن صاءات في المجصال التقني للحصد من
 التننولوجى المتنامى ما بخن الدول المتقدمة والدولة.

ندرة التخصصصصصصصصصا الوظي ي 
وء الملهل العلمي في ضصصصصصصص

لتي يمتلنهصصصصا  والخبرات ا
 أصحاق الن اءات.

  االهتماص بتنمية العنصصصصصر البشصصصصر  بالمزبد من التدربق وانتسصصصصاق الخبرات
 المتقدمة في شتى مجاالت التخصا ألصحاق الن اءات.

  سصصصعى ملسصصصسصصصات الدولة الرسصصصمية في تحقخق االسصصصتقرار واألمن الوظي ي
 المجاالت المختل ة. واالستعانة بةصحاق الن اءات في

  العمل على توسصيع التخصصصصات العلمية للعمل على توفخر متطلبات سصوق
 العمل من أصحاق لن اءات في شتى المجاالت.

  ربل أهداف الملسسات التعليمية بةهداف واحتياجات الملسسات االنتاجية
للدولة لتحقخق التوازن بخن الخربجخن ومتطلبات سصصصصصصصصوق العمل بصصصصصصصصصورة 

 وظي ية. 
 متطلبات حاجات بخولوجية ون سية األسباق

تعصصصصد الهجرة حصصصصل ملاصصصصت 
لمشصصصصكلة البطالة في الب د 

 الطاردة للن اءات.

  تجنق تدخل الدولة في السصصصصصصخر العاد  لعمل السصصصصصصوق الحر وخاصصصصصصصة في
واألعلى لألجور إذ أن تخ يج األجور  تصصدخلهصصا لضصصصصصصصصمصصان الحصصد األدني

خجاد اللروات وفرا العمل.  والضرالق ك ي ن بتشجيع االستلمار واا
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  االسصصصتلمار في رأع المال البشصصصر  بتنمية مهاراته ألاصصصصى درجةم وبالتالي
 خلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.

 حاق صة أصوضع خطل تنموية تسعى لتش خل كافة القدرات والطااات وبخا
 الن اءات في المجاالت المختل ة.

  العمل على إنشصصصصصصاء تنت ت صصصصصصصناعية وزراعية مع الدول الصصصصصصصديقة ب ية
االسصصصصصتلمار في رأع المال البشصصصصصر  واالسصصصصصت ادة بمقدرات الدول بصصصصصصورة 

 وظي ية.
  وضصصصع اسصصصتراتخجية واضصصصحة المعالص بشصصصةن التوظخه السصصصتيعاق أصصصصحاق

 الن اءات في المجاالت المختل ة.

الحرمصصصصان من الخصصصصدمصصصصات 
 األساسية اإلنسانية

 .توفخر الصحة البدنية والعقلية بتوفخر ال ذاء والمةوب والعمل 
  الحماية المتمللة في الرعاية الصصصصصصصصصحية والقدرة على التنخه واالسصصصصصصصصتق ل

 الذاتي.
  الشصصصصصصصصعور بالمودة والتراحص من خ ل االحتراص وروح الدعابة والنرص وتنمية

 المشاعر.
 .المشاركة والتي تترجمها معاني التقبل والت اني وروح الدعابة 
 .استلمار أواات ال راغ حخث الخيال والهدوء والع وية والخصوصية 
  تنميصصة المهصصارات والقصصدرات من خ ل المزبصصد من الخيصصال والجرأة واإلبصصداع

 ال ضول العلمي.
 خر الصذات تنميصة االنتمصاء والهويصة حخصث الشصصصصصصصصعور بصاالنتمصاء واحتراص وتقصد

 واالستقامة واللبات.
  المسصصصصصصصاواة في الحقوق والواجبات وبترجمها الحكص الذاتي والعاط ة واحتراص

 وتقدخر الذات واالن تاح وفق المعاخخر واللوابت اللقافية للب د.

الحصول على فرا ع ج 
 متطور

 .العمل على صناعة الع ج في السوق المحلي بما يك ي االحتياج إليه 
 .انتساق خبرات الدولة المصنة للع ج وعقد بروتوك ت تصنيع متبادلة 
 .توفخر األمصال من األمراج الوبالية بما يضمن الس مة البدنية لألفراد 
الحرا على تنميصصة روابل 
الت صصاعصصل والصصصصصصصصصصدااصصة مع 
أصصصصصصصصصحاق الن اءات بدول 

 المهجر

  بما يسصصصهص فيتيسصصصخر سصصصبل الت اعل االجتماعي من خ ل الموااع الرامية 
 تنوبن ع اات طخبة بخن أصحاق الن اءات في شتى المجاالت.

  إنشصصصصاء نواد  اجتماعية علمية رسصصصصمية تسصصصصهص في تعضصصصصخد الع اات بخن
 أصحاق الن اءات في شتى المجاالت.
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  توفخر الطقوع الخومية التي تشصصعر أصصصحاق الن اءات في شصصتى المجاالت
 بالنظاص واألمن.

 االجتماعي والصصصصصصصصصدااة على األخ قم فنّلما ارتنزت  ارتناز روابل الت اعل
الصصصصصصصصدااة على عناصصصصصصصصر األخ ق والتقوب حققت نتالجها المرجّوة وكانت 

 .أطول أمدام وأنلر استمرارام 
  اإلخ ا عند تنوبن روابل الت اعل االجتماعي والصدااةم وذلن بةن يكون

م لاركّل صصصصدخق مخلصصصصام نحو صصصصديقهم وبتجلى في صصصصدق النصصصصرم واإلخ
وخدمة الصصدخق والتضصحية من أجلهم والحرا على نصصحهم والصصدق في 

 .إبداء المشورةم والع و عن اإلساءة والتقصخرم وغخرها من المظاهر
  التةنخد على أن روابل الت اعل االجتماعي والصدااة ع اة تبادلّية خجق أن

اة فالحيتنون بخن األصصصصصدااءم وال سصصصصيما في المصصصصصالر المشصصصصتركة بخنهصم 
ومتطلباتها هي في األصصصصصصصصصل نتاج ع اات تبادلّية بخن األفرادم ترتنز على 

 الن ع واإلفادة في شتى جوانق الحياة.

فصصصصرصصصصصصصصصصصصصة الصصصصزواج مصصصن 
األجصصنصصبصصيصصصصات رغصصبصصصصة فصصي 
االسصصتقرار وتقوية لمواجهة 

 متطلبات الحياة

  إع ء ايمة عاط ة األمومة واألبوة الناتذ عن بناء أسرة طبيعيةم وبظروف
 .ية واجتماعية صحيحةشرع

  إنشاء صنادخق من ابل الدولة لتيسخر الزواج وتخ خه العقء على الشباق
 من أصحاق الن اءات في شتى المجاالت.

  التن خر من زواج األجنبيصصات بحجصصة أنهن أاصصل تنل صصة ومتطلبصصات مقصصارنصصة
 .بالزوجة المحلية

  ات المتطلبتوعية ال تيات بتجنق إصصصصصصرارهن على إبداء بعج الشصصصصصروا أو
 .للمتقدص من الشباق أصحاق الن اءات في شتى المجاالت

  الحد من غ ء المهور ومتطلبات الزواج خاصة للشباق أصحاق الن اءات
 .في شتى المجاالت

  العمل على تقلخل الرغبة في السصصصصصصصص ر والعمل في الخارج بتوفخر متطلبات
 .الزواج خاصة للشباق أصحاق الن اءات في شتى المجاالت

 انتشار المحسوبية وال ساد

  العمل على سّن األنظمة والتشربعات الّش افة في األنظمة المضاّدة لل ساد
نزال أاصى العقوبات على مخال خها.  وتوضيحهام واا

   اهرة الخطخرةم ومصدب تصةلخرهصا على المجتمع ة لهصذ  الظصّ التوعيصة المجتمعيصّ
  واألفرادم وتنمية دورهص في مكافحتها والقضاء علخها.
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  تخصصصصصيا مكافلة مالّية لمن يقوص بالّتبلي  عن حاالت ال سصصصصاد في الّدوالر
 الحكومّية وغخر الحكومية. 

  وضصصصصع عقوبات رادعة تناسصصصصق كّل فسصصصصادم وذلن لتجنق تنرار م بشصصصصرا أن
 يكون معلنام على المأل للعبرة والعظة. 

  العمل على إخجاد فرا عمل مناسبة خاصة للشباق أصحاق الن اءات في
ى المجاالتم من خ ل إخجاد كادر وظي ي مناسصصصصصق لنل فلةف من فلات شصصصصصت

 المجتمعم وذلن لتحسخن الّظروف المعيشّية لل ردم والمجتمعم والبلد. 
  تنميصة اإلبصداع وتنمختصه لصدب أصصصصصصصصصحصاق الن صاءات في شصصصصصصصصتى المجصاالتم

 ومكافلتهص عليه. 
 ت تعخخن القيادات الّنشصصصصصصصيطةم من أصصصصصصصصحاق الن اءات في شصصصصصصصتى المجاال

الملمنة بالّتطوبر والت ّخرم ذات الن اءة والملّهل والخبرة العلمّية في مجال 
 العمل.

مصصصصصصصادرة الحقوق المهنية 
 والنقابية والحربات

  التةنخد على التمسصصصصصصصن بالعمل بات ااية الحربة النقابية وحماية حق التنظيص
 .1948ص لسنة 87النقابي لراص 

  للدفاع عن حقواهص ومصصالحهص بعدم ومن حق األفراد في التنظيص الجماعي
 خ لم ممارستهص لحق اإلضراق.

  التةنخد على فنرة تنوبن النقابات كتنظيص دالص ومسصصصصصصتمر للدفاع عن حقوق
 العمال وحماية مصالحهص.

  الحق المطلق للعمال في تنوبن النقابات هو الحق المطلق الذ  يسصصصصصصصصبق
 لحربة النقابية ومضمونها.الحق في االنضماص للنقابات بحربةم وهو الق ا

  خرفع اانون العمل المسصصتوب العلمي لل لات العمالية في المجتمع من خ ل
تزوبصدهص بم صاهيص علميصة ألهميصة النظربصات المعصاصصصصصصصصصرة في مجصال العمصلم 

 وكذلن الوااية من األمراج المهنية والس مة العامة.
 معواات تن خذ التصور المقترحم وسبل الت لق علخها:

أبعاد جودة الحياة من وجهة نظر الخبراء والمتخصصصصخن دعت الحاجة لتن خذ متطلبات 
إلى االهتماص بالمحاور التي بما يسصصصصصهص في مواجهة أسصصصصصباق هجرة العقول وأصصصصصصحاق الن اءات 

تضصصصصصصصصصمنها التصصصصصصصصصصور المقترحم واد تواجه بعج المعوااتم يمكن تناولهام مع وضصصصصصصصصصع بعج 
 لي:المقترحات للت لق علخها فيما خ
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 :المعواات المرتبل باألسباق األاتصادية لهجرة العقول وأصحاق الن اءات 
  سصصصصصوق العمل المصصصصصصر  ال يسصصصصصتوعق مخرجات الملسصصصصصسصصصصصات التعليمية بكافة

 أنواعها.
 .نسق األجور ال ي ي بتوفخر حياة كربمة لمعظص العاملخن بملسسات الدولة 
 اد النربمة وفق أبع ناتذ االاتصصاد القومي يصصعق أن يسصتوعق متطلبات الحياة

 جودتها المنشودة.
 سبل الت لق علخها:

 يمكن الت لق على هذ  المعواات من خ ل ا تي:
  خطل تنموية تسصصهص في مقدرة سصصوق العمل المصصصر  على اسصصتيعاق مخرجات

 الملسسات التعليمية بكافة أنواعها.
  ربل مخرجات الملسصصصسصصصات التعليمية باحتياجات سصصصوق العمل المصصصصر  بصصصص ة

 وربة.د
  مراجعة هيكلة األجور بما ي ي بتوفخر حياة كربمة لجميع العاملخن بملسصصسصصات

 الدولة.
  خطل تنموية تسصصصصصهص في زبادة ناتذ االاتصصصصصصاد القومي بما يسصصصصصهص في تحقخق

 متطلبات الحياة النربمة وفق أبعاد جودتها المنشودة.
 ن اءات:المعواات المرتبل باألسباق االجتماعية لهجرة العقول وأصحاق ال 

  لقافة ضصصصصصصصصصعه تقدخر العلص والعلماء وانخ اج مكانتهص االجتماعية بالمجتمع
 المصر .

  تقدخر المكانة االجتماعية لرجال السصصصصصصصصصياسصصصصصصصصصة واإلدارة في المجاالت المختل ة
 وللجهات السيادية بالدولة.

 .االمتيازات المعيشية ألصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة ضعي ة لل اية 
  لق علخها:سبل الت

 يمكن الت لق على هذ  المعواات من خ ل ا تي:
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  توفخر مكانة اجتماعية وااتصصصصصصصادية أفضصصصصصصل ألصصصصصصصحاق الن اءات في المجاالت
 المختل ة.

  إي ء مكانة رفع العلماء وأصصصصصصصصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة مقابل
 ال لات األخر .

  اإلاامة والجنسية والعمل ألصحاق تقديص العدخد من المزايا ملل تسهخل إجراءات
 الن اءات في المجاالت المختل ة.

 :المعواات المرتبل باألسباق السياسية لهجرة العقول وأصحاق الن اءات 
  ضصصصصصعه االسصصصصصتقرار السصصصصصياسصصصصصي بالدولة خلد  إلى زعزعة األمنم مما خزبد من

 ظاهرة هجرة العقول وأصحاق الن اءات.
 ن اءات العلميةم بما يصصصصصصصصصصخبهص باإلحباا ضصصصصصصصصصعه توفخر الحماية القانونية لل

والقلقم ممصصا يح زهص نحو الهجرة التي تضصصصصصصصصصمن لهص االسصصصصصصصصصتقرار الن سصصصصصصصصصي 
 واالجتماعي.

  ضصصصصصصصصصعه تقدخر النظص السصصصصصصصصصياسصصصصصصصصصية الحانمة للعقول المتمخزة  حخث االهتماص
 بالجوانق المادية البحتةم والسيطرة غخر الرشخدة.

  والسصصصلطةم بما ال يعطى مسصصصاحة لحربة التمخخز بخن األفراد على أسصصصاع الوالء
 الرأ  أو الحوار البناء.

 سبل الت لق علخها:
 يمكن الت لق على هذ  المعواات من خ ل ا تي:

  تعضصخد التعددية الحزبية البناءة التي تضصمن اسصتقرار الدولة والعمل بالمشصاركة
 على بنالها والوالء لهام مما خلد  حتما ل ستقرار السياسي المنشود.

  مراجعة التشصصصصصصصصصربعات والقوانخن التي تضصصصصصصصصصمن تقدخر ألصصصصصصصصصصحاق الن اءات في
 المجاالت المختل ة.

  شصصصمول أصصصصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة بالرعاية المتناملة من خ ل
 النظص السياسية الحانمة.
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  الحوار البناء ا من خلد  لمزبد من الحربات المنضصبطة التي تراعي المصصلحة
 ة ب ج النظر عن المصالر التي تخا األفراد.العليا للدول

 :المعواات المرتبل باألسباق العلمية لهجرة العقول وأصحاق الن اءات 
  انخ اج مخصصصصصصصصات البحث العلمى من البخلة العلمية والتجهخزات والمختبرات

في الدولة مما يسصصصصصصصصهص في ضصصصصصصصصعه تلبية االحتياجات والتطلعات العلمية لدب 
 لمجاالت المختل ة.أصحاق الن اءات في ا

  نصصدرة توافر الجمصصاعصصة العلميصصة المرجعيصصة المح زة لإلبصصداع العلمي في مجصصاالتصه
 المختل ة في ملسسات الدولة العلمية.

  نكماال فرا العمل فى القطاع العاصم ومحدودية تدنى العالد على التعليصم واا
 فرا العمل فى القطاع الخاا.

 سبل الت لق علخها:
 المعواات من خ ل ا تي: يمكن الت لق على هذ 

  العمل على رفع مخصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصات البحث العلمى من البخلة العلمية والتجهخزات
والمختبرات في الصدولصةم ممصا يعمصل على تلبيصة االحتيصاجصات والتطلعصات العلميصة 

 لدب أصحاق الن اءات في المجاالت المختل ة.
 في مجاالته  تعضصصصصصصصصصخد عمل الجماعة العلمية المرجعية المح زة لإلبداع العلمي

 المختل ة في ملسسات الدولة العلمية.
  تحسصصصصخن مخرجات التعليص التي تناسصصصصق احتياجات سصصصصوق العمل مما خلد  إلى

 زبادة فرا العمل فى القطاعخن العاص والخاا.
 مقرتحات البحث:

في ضصصصصصوء ما تمت دراسصصصصصته من مجاالت البحثم هنان مجاالت أخرب لص تسصصصصصمر حدود 
 تقترح الموضوعات التالية: البحث لمعالجتها  لذا

  تصصصصصصصصصصور مقترح لت عخل متطلبات السصصصصصصصصص مة المهنية وع اتها بالحربات األناديمية
 والبخرواراطية اإلداربة والروتخن لدب عخنة من أعضاء هخلة التدربع.
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  تصصصصور مقترح لرفع مخصصصصصصصصات البحث العلمى في ضصصصوء آليات التحكص في نسصصصق
 ة خبراء األاتصاد.األجور فى سوق العمل المحلى من وه

  تصصصصصصور مقترح للحد من انتشصصصصصار المحسصصصصصوبية وال سصصصصصاد في ضصصصصصوء توافر الحاجات
البخولوجيصة والن سصصصصصصصصصيصة أحصد أبعصاد جودة الحيصاة لصدب عخنصة من العصاملخن بصالقطصاع 

 الصحي.
  دور األمان الوظي ي أحد أبعاد جودة الحياة في تنمية مهارات البحث العلمي لدب

 امعة ببعج النليات العملية.عخنة من الباحلخن بالج
  سصصصصناربو مقترح لرفع مسصصصصتوب الربادة العلمية والتننولوجية بالجامعة في ضصصصصوء بعد

 االحتياجات المعرفية أحد أبعاد جودة الحياة.
  ع اصة احتيصاجصات تحقخق الصذات في ضصصصصصصصصصوء الملهصل العلمي والخبرات التي يمتلنها

 أصحاق الن اءات في بعج المجاالت الصناعية.
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استنزاف العقول إلي م هوص النسق المشترن. مجلة دراسات ااتصادية: جامعة 

كلية العلوص االاتصصصصصصادية والتجاربة وعلوص  - 2اسصصصصصنطخنة  -عبدالحمخد مهر  
 .42 - 9م  3التسخخرم ع

ص. البحصصصث العلمي في العلوص االجتمصصصاعيصصصة: 2012فم بختصصصاو م و فلادم عبصصصدال ني. لبولجرا
 كلية التربيةم -تحديات وصصعوبات. دراسصات تربوية واجتماعية: جامعة حلوان 

 .424 - 415م  2, ع 18مذ 
ص.م هجرة الن اءات العربية م نزبه أص فرا ؟ م 2008التقربر اإلاليمي لهجرة العمل العربية ل

رة السصصصصصياسصصصصصات السصصصصصكانية و الهجرة / القطاع االجتماعي م جامعة الدول م إدا
 العربية م القاهرة.
ص. فجوات التعليص و التدربق و البحث العلمي و سصصصصصصصصصوق 2010التميميم علي خلخل إبراهيص. ل

العمل العربية. ملتقى: مخرجات التعليص العالي وسوق العمل في الدول العربية: 
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ا ليات: المنظمة العربية للتنمية اإلداربةم  -سصصصصصصات السصصصصصصيا -االسصصصصصصتراتخجيات 
 .37 - 1المنامة: المنظمة العربية للتنمية اإلداربةم 

ص. مهجرة أبناء الشصصصمال األفربقي إلى أوروبا: تحلخل لألسصصصباق والدوافعمم 2007توفخقم راوية.ل
 ندوة مالم تربون العرق من شصصمال إفربقيا في المهجر األوروبيمم جامعة الدول
العربية لإدارة الم تربخن العرقص بالتعاون مع برنامذ الدراسصصصصصصصصصصات المصصصصصصصصصصربة 

 .اإلفربقية بجامعة القاهرةم أبربل
في منظمات األعمال العصصصربة.  QWLص. جودة الحياة الوظي ية 2008جاد الرقم سصصخد محمدل

 مصر: دار ال كر العربي للنشر.
للهجرة الصصدوليصصة العربيصصة الهجرة الصصدوليصصة ص. التقربر اإلاليمي 2014جصصامعصصة الصصدول العربيصصة ل

والتنميةم اطاع الشصصصصلون االجتماعيةم إدارة السصصصصياسصصصصات السصصصصكانية والم تربخن 
 والهجرةم األمانة العامةم مخدان التحربرم القاهرة.

ص. تصصصصور مقترح االص علي التعلص 2017الجهنيم خالد علخلهم و أبو ال ضصصصلم مجاهد محمد. ل
ة بخن مخرجات التعليص العالي ومتطلبات سصصصصصوق العمل مدب الحياة لسصصصصصد ال جو 
. أبحاث ملتمر: دور الجامعات السصصصصصصصصصعودية في 2030لتحقخق أهداف رلية 

 - 369ص: جامعة القصصصصصصصيصم القصصصصصصصيص: جامعة القصصصصصصصيصم 2030ت عخل رلية 
383. 

ص. تحديات اسصصصتخداص البحث العلمي االجتماعي 2014الحايعم عبدالوهاق جودة عبدالوهاق. ل
صصصنع السصصياسصصات بالوطن العربي: دراسصصة مخدانية. مجلة عجمان للدراسصصات  في

 .70 - 38م  2, ع13والبحوث: جالزة راشد بن حمخد لللقافة والعلوصم مذ
ص. التحديات التي 2016الحجيم خل ان بن زهران بن حمدم و الصصصصصصصصارميم عبدهللا بن حمود. ل
عة السصصلطان اابوع. مجلة تواجه البحث العلمي بكليات العلوص اإلنسصصانية بجام

 - 199م  1, ع22مكتبة الملن فهد الوطنية: مكتبة الملن فهد الوطنيةم مذ
229. 
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ص. مسصصتوب جودة 2018الحربىم سصصمخرة مرشصصدم و الشصصقرانم رامي بن ابراهيص بن عبدالرحمن. ل
حياة العمل لدب أعضصصصصصاء هخلة التدربع في جامعة أص القرب. دراسصصصصصات عربية 

 .285 - 215م  102الن ع: رابطة التربوبخن العرقم ع في التربية وعلص
ص. الهروق النبخر: دوافع الهجرة من دول أمربكصصا الجنوبيصة 2018حسصصصصصصصصصصصانم على عصصاطه. ل

للواليات المتحدة األمربكية. آفاق سصياسصية: المركز العربي للبحوث والدراسصاتم 
 .7 - 5م  38ع

تي تلد  باألسصصر للموافقه علي الهجرة ص. األسصصباق ال2016حسصصانخنم أمل عبدالنربص عباع. ل
غخر الشصصصصصصصصصرعية ألبناءهص من منظور الممارسصصصصصصصصصة العامة للخدمة االجتماعية: 
دراسصصة مطبقة على بعج مرانز محافظة أسصصخوا. دراسصصات تربوية واجتماعية: 

 .807 - 741م  4, ع22كلية التربيةم مذ -جامعة حلوان 
ص. هجرة السصودانخخن إلى الخارج: 2002الحسصن. لحسصنم خالد إبراهيصم و الننانيم إبراهيص عبد

األسصباق وا لار الن سصية واإلجتماعية. شصلون اجتماعية: جمعية االجتماعخخن 
 .67 - 43م  74, ع  19في الشاراةم مذ 

ص. الهجرة إلى مدخنة القاهرة ونوعية الحياة بالمعمور المصر . 2006الحسخنيم سعخد محمد. ل
 كلية ا داق -فية والنارتوجرافية: جامعة المنوفية مجلة مركز البحوث الج را

 .120 - 70م  14مركز البحوث الج رافية والنارتوجرافيةم ع -
ص. الجصامعصات العربيصة بخن بطصالصة الخربجخن وهجرتهص واإلنتصاجية 2007حمصاد م عبصدالرحمن. ل

م ع صالمنشصصصصودة. مجلة التربية: اللجنة الوطنية القطربة للتربية واللقافة والعلو 
 .237 - 220م  162, ع 36

ص. أبعصصاد إدارة جودة حيصصاة العمصصل في النهذ 2020خصصاطرم محمصصد إبراهيص عبصصدالعزبز ابراهيص. ل
مكانية اإلفادة منها في تحسصصخن مناخ المدارع المصصصربة: دراسصصة  اإلسصص مي واا

م  1, ع35كلية التربيةم مذ -تحلخلية. مجلة كلية التربية: جامعة المنوفية 
88 - 195. 
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ص. م الجاليات العربية الم تربة والتنمية م م التقربر اإلاليمي للهجرة 2014الخشصصصصصصصصصانيم محمدل
الدولية العربية الهجرة الدولية والتنمية م إدارة السصصياسصصات السصصكانية والم تربخن 

 . والهجرة م اطاع الشلون االجتماعية م جامعة الدول العربية م القاهرة
هجرة الشصصباق العربي إلى دول االتحاد األوروبي: اراءة نقدية في ص. 2017الخشصصانيم محمد. ل

السصصصصصصياسصصصصصصة األوروبية للهجرة. مجلة ع مران للعلوص االجتماعية: المركز العربي 
 .54 - 35م  21, ع6لألبحاث ودراسة السياساتم مذ

ي ص. االسصصصصتيطان اإليطالي وألر  على الحياة االجتماعية ف2012دبوبةم موسصصصصى محمد مي د. ل
م  3لخبيا: ظاهرة الهجرة أنموذجام. مجلة جامعة الزبتونة: جامعة الزبتونةم ع

200 - 216. 
ص. سصياسصة االتحاد األوروبى تجا  ظاهرة الهجرة غخر الشصرعية. 2017الدرسصىم خالد صصالر. ل

معهد الدراسصصصصصصصصات  -مجلة شصصصصصصصصلون دبلوماسصصصصصصصصية: الجامعة البربطانية اللخبية 
 .49 - 32م  1, ع1الدبلوماسيةم مذ

 ص.مقياع الرضا عن الحياةم القاهرةم مكتبة النهضة المصربة.1999الدسوايم مجد  محمد.ل
ص. أسصصباق و دوافع هجرة النوادر الطبية و التمربضصصية من وزارة 2010ذياقم صصص ح محمود. ل

العلوص اإلداربة: الجامعة األردنية  -الصصصحة األردنية: دراسصصة تحلخلية. دراسصصات 
 .203 - 189م  1, ع 37العلميم مذ عمادة البحث  -

ص. هجرة العقول و الن اءات 2004الرفاعيم عبدالهاد م دخقم سصصصصصصنان عليم و عامرم ولخد. ل
ال نية و ا لار الناجمة عنها: دراسصصصصصة حالة العقول و الن اءات العربية. مجلة 

سصصصصصلسصصصصصلة العلوص االاتصصصصصصادية  -جامعة تشصصصصصربن للبحوث والدراسصصصصصات العلمية 
 .110 - 95م  2, ع 26ية: جامعة تشربنم مذ والقانون

ص. تعزبز دور المناهذ الدراسصصصصصصصصية في سصصصصصصصصد ال جوة بخن 2019الرويعم عزبزة بنت سصصصصصصصصعد. ل
مخرجات التعليص العالي ومتطلبات سصصصصصصصصصوق العمل في ضصصصصصصصصصوء رلية المملنة 

 1, ع19كلية التربيةم مذ -. مجلة كلية التربية: جامعة ك ر الشصصصصصصخخ 2030
 .472 - 439م 
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ص. أسصصصباق هجرة العقول من وجهة نظر أعضصصصاء الهخلة 2019لزبونم معن حمدان سصصص مة. لا
التدربسصصصصصصصصصية في الجامعة األردنية. مجلة العلوص التربوية والن سصصصصصصصصصية: المركز 

 .141 - 126م  30, ع3القومي للبحوث غزةم مذ
قول على ص. ألر هجرة الع2020سصعدم عبدالرزاق عمران سصالصم و معتوقم طارق أبو شصع ة. ل

بناء مجتمع المعرفة: دراسصصصصصصة مخدانية من وجهة نظر أعضصصصصصصاء هخلة التدربع 
بكلية االاتصصصصصاد والتجارة جامعة المراق. مجلة الدراسصصصصات االاتصصصصصادية: جامعة 

 .143 - 118م  1, ع3كلية االاتصادم مذ -سرت 
ناخي: اراءة ص. الهجرة بخن الت خر البخلي والم2018سصصصص يانم جبرانم و مجدوقم عبدالملمن. ل

في إشصصصصكالية الم هوص بخن األطراف ال اعلة على مسصصصصتوب السصصصصياسصصصصة الدولية. 
لية ك -مجلة القانون العقار  والبخلة: جامعة عبد الحمخد بن باديع مسصصت انص 

 - 125م  11مخبر القانون العقار  والبخلةم ع -الحقوق والعلوص السصصياسصصية 
137. 

ص. ألر هجرة األدم ة من الدول النامية على إنتاجها 2016سصصصصصصصودانيم ناديةم و عرابةم رابر. ل
, 4سصصصصكيكدةم مذ 1955اوت  20ال كر . مجلة الباحث اإلاتصصصصصاد : جامعة 

 .238 - 218م  6ع
ص. وااع هجرة األدم ة في الدول النامية وانعكاسصصصصاتها 2017سصصصصودانيم ناديةم و عرابةم رابر. ل

ية للملنية ال كربة. مجلة على نسصصصصصبة مسصصصصصاهمة هذ  الدول في األنظمة العالم
كلية العلوص االاتصصصصصصصصصصادية  -أبعاد ااتصصصصصصصصصصادية: جامعة أمحمد بوارة بومرداع 

 .564 - 545م  7والتجاربة وعلوص التسخخرم ع
ص. الهجرة غخر الشصصصرعية فى مصصصصر من منظور االاتصصصصاد 2019الشصصصاميم إيمان نور الدخن. ل

آليات المواجهة. مجلة السصصصصياسصصصصى: دراسصصصصة تحلخلية فى األسصصصصباق والتداعيات و 
مصصر المعاصصرة: الجمعية المصصربة ل اتصصاد السصياسصي واإلحصصاء والتشصربعم 

 .460 - 411م  536, ع110مذ
ص. دور منظمات التعليص العالي الخاا فى دعص تنافسصصية 2019الشصصربخنىم عادل سصصعد خلخل. ل

لية ة كالملهلخن للعمل فى إدارة الموارد البشربة فى سوق العمل المصر . مجل
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 1م  1, ع56كلية التجارةم مذ -التجارة للبحوث العلمية: جامعة اإلسصصصكندربة 
- 33. 

ص. جودة الحياة واضصصصصصصطرابات النوص الملتمر اإلاليمي اللاني لعلص 2010شصصصصصصقخرم زبنق محمود.ل
 1 -نوفمبر  29الن عم  رابطة األخصصصصالخخن الن سصصصخخن المصصصصربةم  مصصصصرم  

 ص.790 - 773ديسمبر لا ا
ص. الحلول العربية لمنع هجرة األدم ة العربية إلى أوروبة. 2011خيم رحيص هاد . لالشصصصصصصصصصم

 .333 - 328م  576, ع50المعرفة: وزارة اللقافةم ع
ص ظاهرة نزبه أو هجرة العقول العربية لأسصصصصبابها انعكاسصصصصها 2016الشصصصصمر م حسصصصصخن عباع ل

للدراسصصصصصصصصصات مجلة كلية اإلدارة واالاتصصصصصصصصصصاد  –وسصصصصصصصصصبل معالجتهام جامعة بابل 
 .151 -136م ا 8االاتصادية واإلداربة والمالية ج

ص. الع و كمت خر وسيل بخن جودة الحياة والعوامل الخمسة 2015الشهر م خزبد محمد حسن. ل
 2, ج162كلية التربيةم ع -النبرب للشصصخصصصية. مجلة التربية: جامعة األزهر 

 .346 - 283م 
جودة حياة العمل لدب أعضاء هخلة التدربع بكليات ص. وااع 2013صالرم أماني عبدالتواق. ل

التربية بجامعة سصلمان بن عبدالعزبز. دراسصصات عربية في التربية وعلص الن ع: 
 .189 - 158م  2, ج 39رابطة التربوبخن العرقم ع 

ص. هجرة العقول العربية: أسصصصصصصبابها و ألارها. ملتمر: الرليا 2011صصصصصصصالرم خوسصصصصصصه أمحمد. ل
هوج بصصالبحصصث العلمي في الوطن العربي: المنظمصصة العربيصة المسصصصصصصصصصتقبليصصة للن

للتنميصصة اإلداربصصة وجصصامعصصة الخرمونم أربصصد: المنظمصصة العربيصصة للتنميصصة اإلداربصة 
 .69 - 53وجامعة الخرمونم 

ص. ع اة جودة الحياة الن سية 2018صالحيم سعخدةم شرب يم هناءم و حبوالم سعاد أخت. ل
ة: دراسصصة مخدانية مقارنة على طلبة جامعة بالعوامل الخمسصصة النبرب للشصصخصصصي

. المجلة الدولية للدراسصصصات التربوية والن سصصصية: مركز رفاد للدراسصصصات 2الجزالر 
 .395 - 384م  3, ع4واألبحاثم مذ
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ص. تحديات البحث العلمي في دولة النوبت من وجهة نظر 2018الصصصصصصصصلخليم مربص شصصصصصصصعبان. ل
ات. مجلة البحث العلمي في أعضصصصصصصاء هخلة التدربع في ضصصصصصصوء بعج المت خر 

, 19كلية البنات لآلداق والعلوص والتربيةم ع -التربية: جامعة عخن شصصصصصصصصصمع 
 .566 - 547م  7ج

ص. هجرة األخد  العاملة والن اءات العلمية. مجلة كلية المةمون: 2017الطانىم محمد على. ل
 .126 - 103م  29كلية المةمون الجامعةم ع

ص. هجرة العقول العربيصصة وتصصةلخرهصصا على جودة التعليص 2006طصصاهرم محمصصد أمحمصصد علمصصان. ل
جودة الجصصامعصصات ومتطلبصصات  -الجصصامعي: لخبيصصا نموذجصصام. الملتمر العربيصصاألول 

أعمصصال الملتمراتم  -الترخيا واالعتمصصاد: المنظمصصة العربيصصة للتنميصصة االداربصصة 
إلداربة و المنظمة العربية للتنمية ا -م الشصصصصاراة: جامعة الدول العربية  1مذ 

 .37 - 29اإلمارات العربية المتحدم  -جامعة الشاراة 
ص. اإلرشاد الن سي وجودة الحياة في المجتمع المعاصرم 2005عبد المعطيم حسن مصط ى.ل

الملتمر العلمي اللالث لنلية التربية جامعة الزاازبق ماإلنماء الن سصصي والتربو  
مارعم ا  16 -15بق لإلنسصصصصصصصصصان العربي في ضصصصصصصصصصوء جودة الحياةمم الزااز 

 .23 -13ا
ص. تصصصصصصور 2014عبدالحمخدم خميع محمد خميعم و سصصصصصليمانم سصصصصصليص عبدالرحمن سصصصصصخد. ل

مقترح لمنهذ الج رافيا ومنهذ ال لسصصصصص ة فى المرحلة اللانوية فى ضصصصصصوء ابعاد 
جودة الحياة: دراسصصصصصصة مقارنة. مجلة الجمعية التربوية للدراسصصصصصصات االجتماعية: 

 .292 - 253م  58راسات االجتماعيةم عالجمعية التربوية للد
ص. العوامصصل المللرة فى جودة الحيصصاة الوظي يصة 2015عبصصدالرازقم شصصصصصصصصصيمصصاء حسصصصصصصصصصخن ربيع. ل

لألخصصصصصصصصالختن االجتماعخخن العاملخن بالملسصصصصصصصسصصصصصصصات التعليمية. مجلة الخدمة 
 - 43م  54اإلجتماعية: الجمعية المصصصصصصصصصربة لألخصصصصصصصصصالخخن اإلجتماعخخنم ع

68. 
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ص. جودة حياة العمل وألرها على األداء المنظمي: دراسصصصصصصة 2019وان محمد. لعبدالعاليم نشصصصصصصص
 -نخنوب. تنمية الرافدخن: جامعة الموصصصصصصل  -اسصصصصصتط عية في المعهد التقني 

 .70 - 49م  121, ع38كلية اإلدارة واالاتصادم مذ
والرتبة ص. جودة حياة العمل في ظل مت خر  الخبرة 2019عبدالقادرم رفافم و مزبانم محمد. ل

المهنية: دراسصة مخدانية بالملسصسصة الوطنية للسصيارات الصصناعية بوالية بشصار. 
كلية العلوص  -مجلة البشصصصصصصصصصالر االاتصصصصصصصصصصادية: جامعة طاهر  محمدم بشصصصصصصصصصار 

 .472 - 458م  3, ع5االاتصادية والعلوص التجاربة وعلوص التسخخرم مذ
لجزالر في ظل ازدياد التوجه نحو ص. إشصصصصصصكالية هجرة العمالة في ا2013عبدوعم عبدالعزبز. ل

تبني سصصصياسصصصة االن تاح التجار . مجلة دفاتر ااتصصصصادية: جامعة عاشصصصور زبان 
 6, ع4كلية العلوص االاتصصصادية والعلوص التجاربة وعلوص التسصصخخرم مذ -الجل ة 

 .210 - 196م 
رق. ص. هجرة العقول العربية من وجهة نظر المهاجربن الع2011علمانم محمد الصصصصصصصصصصصايص. ل

دارة إ -المجلصصة العربيصصة للتربيصصة: المنظمصصة العربيصصة للتربيصصة واللقصصافصصة والعلوص 
 .113 - 71م  31التربيةم مذ 

ص. جودة البحث العلمي في 2013العجميم لبنى حسصصصصصصصخنم و الشصصصصصصصربخنيم غادة حمزة محمد. ل
مناهذ كليات البنات بجامعة الملن خالد ومد  ارتباطها بتلبية متطلبات سصوق 

 - 391م  1, ع7مجلة العلوص التربوية والن سصية: جامعة القصصيصم مذ العمل.
427. 

ص. نحو بخلة جاذبة لرأع المال البشصصر  في ظل ااتصصصاد المعرفةم بحث 2006العربيم أشصصرف.ل
منشصصصور بمجلة ااتصصصصاد المعرفةم مركز دراسصصصات وبحوث الدول الناميةم جامعة 

 القاهرة. 
ص. الهجرة غخر الشصصصصصصصصرعية: دراسصصصصصصصصة في األسصصصصصصصصباق وا لار 2017عرفهم محمد عبدالمعطي. ل

االاتصصصصصصصصصصادية. الملتمر العلمي السصصصصصصصصصنو  الحاد  عشصصصصصصصصصر : ا لار القانونية 
م كلية الحقوق  -واإلجتماعية واإلاتصصصصادية للهجرة غخر الشصصصرعية: جامعة بنها 

 .386 - 367كلية الحقوقم  -بنها: جامعة بنها 
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ص. األلر االسصصصصتراتخجي لعولمة إدارة الموارد البشصصصصربة على 2017ربخنم ع ء عبدالوهاق. لالعم
 2015هجرة العقول العربية: دراسة تطبيقية في سلطة منطقة العقبة الخاصة 

ص لرسصصالة ماجسصصتخر غخر منشصصورةص. جامعة أص درمان االسصص ميةم اص 2016 -
 درمان.

سصسصات التعليص العالي في تنمية الوعي االاتصصاد  ص. دور مل 2018العوفيم محمد بن علي. ل
لدب الشصصصصصباق في ظل الظروف االاتصصصصصصادية غخر المسصصصصصتقرة في دول المنطقة: 
رلية مقترحة. مجلة رماح للبحوث والدراسصصصصصصصصصات: مركز البحث وتطوبر الموارد 

 .34 - 12م  27رماحم ع -البشربة 
قول العربية وألرها في تنمية ص. هجرة الع2005ال افر م سصصصصصصصصصصالص بن سصصصصصصصصصليمان بن خميع. ل

المجتمع العربي اجتماعيام وااتصصصصصصصاديام. الملتمر السصصصصصصنو  العاص السصصصصصصادع في 
دور اإلدارة العربية في  -اإلدارة: االبداع والتجدخد من أجل التنمية اإلنسصصصصصصانية 

إدارة مجتمع المعرفة: ورشصصة عمل حاضصصنات األعمال: المنظمة العربية للتنمية 
: المنظمصصة العربيصصة للتنميصصة االداربصصة ومعهصصد االدارة العصصامصة اإلداربصصةم مسصصصصصصصصصقل

 .425 - 404لمسقلصم 
ص.هجرة الن صاءات من الوطن العربي في منظور اسصصصصصصصصصتراتخجيصة لتطوبر 2001ال رجصانيم نصادر.ل

 التعليص العاليم مركز المشكاة للبحثم القاهرة.
ا في الحد من ظاهرة هجرة ص. اسصتراتخجيات التنمية البشصربة ودوره2014فوجوم مسصخون زكي.ل

الن اءات العلمية في فلسصصصصصصصصصطخن لدراسصصصصصصصصصصة حالة اطاع غزةصم مجلة الجامعة 
م الجامعة اإلس ميةم 1م ع 22اإلس مية للدراسات االاتصادية واإلداربةم مذ 

 .غزةم خناخر
ص. تةلخر العولمة على سوق العمل ومدب تةالص البحث العلمي مع مت خراته. 2014اارةم رابر. ل

أعمصال الملتمر الصدولي اللصالصث : العولمصة ومنصاهذ البحصث العلمي: مركز جخل 
 .98 - 91الجزالرم  -البحث العلميم بخروت: مركز جخل البحث العلمي 
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ص. العرق في أمربكا: دراسصصصصصة لتاربخ 1997ااسصصصصصصم جمال زكربام و محمودم أحمد أبو الدهق. ل
ة. الوعي اإلسصصصصصصصصص مي: وزارة الهجرة العربيصصصة إلى الواليصصصات المتحصصصدة األمربكيصصص

 .83 - 82م  377, ع32االوااف والشلون االس ميةم ع
ص. هجرة العقول وع اتها باالبداع في الملسسات العربية. 2005ااسصم ااسص عباع عيسى. ل

الملتمر السصصصصنو  العاص السصصصصادع في اإلدارة: االبداع والتجدخد من أجل التنمية 
ة في إدارة مجتمع المعرفصة: ورشصصصصصصصصصصة عمل دور اإلدارة العربيص -اإلنسصصصصصصصصصصانيصة 

حاضصصصنات األعمال: المنظمة العربية للتنمية اإلداربةم مسصصصقل: المنظمة العربية 
 .447 - 426للتنمية االداربة ومعهد االدارة العامة لمسقلصم 

ص. ألر جودة حياة العمل على 2018القرشيم سوزان بنت محمدم و القحطانيم سامية مذكر. ل
ة الموارد البشصصصربة: دراسصصصة مخدانية على الموظ خن اإلداربخن في ممارسصصصات إدار 

 - 2016مسصتشص ى القوات المسصلحة بجنوق المملنة العربية السصعودية لل ترة 
. مجلة العلوص اإلاتصصصصصادية واإلداربة والقانونية: المركز القومي للبحوث 2017
 . 136 - 117م  5, ع2غزةم مذ

ص. تحديات ت عخل البحث العلمي بملسصصصسصصصات التعليص 2011كعكىم سصصصهاص بنت محمد صصصصالر. ل
العالي. ملتمر: الرليا المسصصتقبلية للنهوج بالبحث العلمي في الوطن العربي: 
المنظمصصة العربيصصة للتنميصصة اإلداربصصة وجصصامعصصة الخرمونم أربصصد: المنظمصصة العربيصة 

 .120 - 99للتنمية اإلداربة و جامعة الخرمونم 
ص. التقخيص في نظاص التعليص العالي في الم رق: حصصصخلة االنجازات 2009لكعواشصصيم عبدالعالي. 

نحو فضصصصاء عربي  -والقصصصصور والتحديات الرليسصصصة. الملتمر االاليمي العربي 
للتعليص العصالي التحصديصات العصالميصة والمسصصصصصصصصصلوليصات المجتمعيصة: منظمصة االمص 

بية في و االاليمي للتر المتحدة للتربية واللقافة والعلوصم القاهرة: مكتق الخونسصصصك
 .476 - 463الدول العربية ببخروتم 
ص. االسصصصصصصصصصتلمار في التعليص العالي ومدب مواءمته 2019لمخنم حداد  محمدم و زاخدم مراد. ل

لمتطلبات سصصوق العمل في الجزالر. مجلة البشصصالر االاتصصصادية: جامعة طاهر  
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وعلوص التسصصصصصصخخرم  كلية العلوص االاتصصصصصصصادية والعلوص التجاربة -محمدم بشصصصصصصار 
 .664 - 645م  1, ع5مذ

اللوغانيم أحمد عيسصصىم الق فم نبخل عبدهللا راشصصدم الم ربيم محمد محمد عباعم و السصصعخدم 
ص. العوامل البخلية المسصصصاهمة في جودة الحياة لدب 2018محمد حمد محمد. ل

ة يعخنة من األط ال ذو  صصصعوبات التعلص بدولة النوبت. المجلة التربوية الدول
 .68 - 47م  8, ع7المتخصصة: دار سمات للدراسات واألبحاثم مذ

ص. جودة الحياة الوظي ية وألرها على مسصصتوب األداء الوظي ي 2014ماضصصيم خلخل إسصصماعخل ل
للعاملخنم دراسصصصصصة تطبيقية على الجامعات ال لسصصصصصطخنية. لرسصصصصصالة دكتورا  غخر 

  .اناة السويع: مصرمنشورةص. اسص إدارة األعمالم كلية التجارةم جامعة 
ص. هجرة الن صاءات العربيصة وا لصار االاتصصصصصصصصصصصاديصة واالجتمصاعيصة: 2017محمودم حمصاد  خخر. ل

الع ج. الملتمر العلمي السصصصنو  الحاد  عشصصصر : ا لار القانونية  -األسصصصباق 
م كلية الحقوق  -واإلجتماعية واإلاتصصصصادية للهجرة غخر الشصصصرعية: جامعة بنها 

 .1294 - 1283كلية الحقوقم  -بنها: جامعة بنها 
ص. دور جودة حياة العمل في ت عخل سلون ربادة األعمال في 2018محمودم مي مرعي كامل. ل

المنظمات: دراسصصصصصصصصصة مخدانية. أعمال الملتمر الدولي اللاني : إدارة المنظمات 
الصصصصصصصناعية والخدمية : الممارسصصصصصصات الحالية والتوجهات المسصصصصصصتقبلية: جامعة 

كلية  -م ال رداة: جامعة جنوق الواد   1كلية التجارةم مذ -جنوق الواد  
 .49 - 21التجارةم 

ص. 2015مرادم حساص إبراهيص الدسوايم إسماعخلم توفخق عليم و جوهرم علي صالر حامد. ل
أسصباق هجرة العقول المصصربة: دراسصة مخدانية. مجلة القراءة والمعرفة: جامعة 

م  167المصصصصصربة للقراءة والمعرفةم ع الجمعية -كلية التربية  -عخن شصصصصمع 
137 - 159. 
ص. أسصصصصصباق مخل الخربجخن إلى الهجرة وع اتها باتجاهاتهص نحوها 2017مرتجىم زكي رمز . ل

وانتمالهص الوطني في محافظات غزة. مجلة جامعة االسصصتق ل لألبحاث: جامعة 
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 31م  , عدد خاا2عمادة البحث العلمي والدراسصصات العليام مذ -االسصصتق ل 
- 66. 

ص. دور ملسصصصصصسصصصصصات التعليص العالي في تنمية 2016المشصصصصصهدانيم أنرصم و السصصصصصلميم فاطمة. ل
المجتمع: جامعة الملن سصصصصعود أنموذجام. مجلة الدراسصصصصات المالية والمصصصصصرفية: 

مركز البحوث المصصاليصصة  -االنصصاديميصصة العربيصصة للعلوص المصصاليصصة والمصصصصصصصصصصرفيصصة 
 .32 - 31م  2, ع24والمصرفيةم مذ

ص. هجرة الن اءات العربية للدول ال ربية: األسصصصصصصصباق 2017صصصصصصصصباحم دلخلة مصصصصصصصصباح حامد. لم
 -وا لار والحلول المقترحة. مجلة العلوص والدراسات اإلنسانية: جامعة بن از  

 .28 - 1م  45كلية ا داق والعلوص بالمرجم ع
اة. مجلة بحوث ص. الهجرة غخر الشرعية: الموت من أجل الحي2010مصط ىم محمد سمخر. ل

م ع 17م16ااتصصصصصصصصصصادية عربية: الجمعية العربية للبحوث االاتصصصصصصصصصصاديةم مذ 
 .120 - 105م  49م48

ص. مستوب جودة الحياة وع اته 2017المطخربم رحاق بنت عوجم و النعيصم عزبزة عبدهللا. ل
بالعوامل األسصصربة لدب طالبات كلية ا داق بجامعة الملن سصصعود. مجلة جامعة 

م  1, ج8كلية التربيةم ع -لعلوص التربوية والن سصصصصصصصصصية: جامعة ال خوص ال خوص ل
160 - 182. 

ص. جودة حيصاة العمصل وألرهصا في تنميصة االسصصصصصصصصصت راق 2004الم ربيم عبصدالحمخصد عبصدال تصاح. ل
كلية  -الوظي ي: دراسصصصصصصصصصة مخدانية. مجلة البحوث التجاربة: جامعة الزاازبق 

 .318 - 251م  2, ع 26التجارةم مذ 
ص.تطوبر وتقنخن مقياع جودة الحياة 2010نسصصصصصصصيم محمود عبد الحليص وكاظصم علي مهد .لم

لدب ط ق الجامعة في سصصصصصصصصصلطنة عمانم مجلة أمارابانم األناديمية األمربكية 
 .64-41صم1مل1العربية للعلوص والتننولوجيا م

عالي وسصصمة ما ص. جودة الحياة وع اتها بالذكاء االن 2007منصصصورم السصصخد كامل الشصصربخني. ل
وراء المزاح والعوامل الخمسصصة النبر  في الشصصخصصصية والقلق. المجلة المصصصربة 
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 1م  57, ع17للدراسصصات الن سصصية: الجمعية المصصصربة للدراسصصات الن سصصيةم مذ
- 80. 

ص. هجرة العقول العربية أسصصصصصصصصصبابها وآلارها 2010المنصصصصصصصصصصور م محمد م الداخخم عبدالعالي ل
 .ر العربياالاتصادية م ملسسة ال ك

ص. هجرة العقول العربية أسصصصصصصصصبابها وآلارها 2010المنصصصصصصصصصور م محمدم و الداخخم عبد العالي.ل
 االاتصاديةم القاهرةم ملسسة ال كر العربي.
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