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من  ىه العجد الخامذ من السجمج الخابعبدم هللا وبو ندتعين وكل عام والقخاء والباحثهن بخيخ وتقبل هللا من الجسيع، وبعج فيحا             
بين يجي القارئ نزعو   

 خجمشا فييا الباحث العخبي عمى امتجاد رقعة الهطن العخبي. ربع من االعهام العخبي، وىحا العجد امتجاد لجيهد ا

 معهقات البحث العمسي في الهطن العخبيفي ىحال العجد نقجم بحثين متسيدين لباحثين متسيدين االول وىه دراسة تحميمية 
 دراسة تحميمية

إلى التعخف عمى  والبحث ييجف الدعهدية–جامعة السجسعة  ،كمية التخبية من د . عبج الباقي دمحم عخفة أستاذ مداعج د . الديج يحيى دمحم 
وقج قام الباحثان بسعالجة مذكمة الجراسة بظخيقة عمسية متسيدة وقج خخج الباحثان من السذكالت التي تهاجو البحث العمسي في الهطن العخبي، 

بالسقتخحات واإلجخاءات التي تداعج عمى تظهيخ البحث العمسي في العالم العخبي وتحقيق السأمهل مشو، من خالل تحميل ومخاجعة  الجراسة
 م  2015م  إلى 2000البحهث والجراسات الدابقة واألدبيات التخبهية التي تشاولت البحث العمسي في الفتخة من 

إسيامات السخونة الشفدية في  من جامعة القريم.  وكان البحث بعشهان  صالح دمحم محسهد دمحم الجكتهر لمباحث السبجع والبحث الثاني فيه
الكذف عن مدتهى االغتخاب الشفدي وقج ىجفت الجراسة الى  التشبؤ بالتغمب عمى االغتخاب الشفدي لجي الظالب السرخيين الجارسين في الخارج

الجارسين في الخارج السبتعثين من الجامعات السرخية ومن ثم الكذف عن إسيامات السخونة الشفدية والسخونة الشفدية لجي الظالب السرخيين 
أن ارتفاع السخونة الشفدية يديم في خفض االغتخاب الشفدي والتغمب عميو الجراسة أعيخت . لتغمب عمى االغتخاب الشفدي لجييمفي التشبؤ با

أن أبعاد السخونة الشفدية )الثقة بالشفذ، السخونة التكيفية، البعج الخوحي( تديم مجتسعة في لجى أفخاد عيشة البحث وأعيخت الشتائج أيزا 
% من التباين في التغمب عمى االغتخاب الشفدي ككل لجى الظالب السرخيين الجارسين في الخارج السبتعثين من الجامعات 89تفديخ حهالي 

  .السرخية
ي في السهاقع والسؤسدات السختمفة، وىه جيج يجعه الى تبين الجيج الكبيخ الحي يبحلو الباحث العخبان الجراستين السشذهرتين في ىحا العجد 

 الفخخ واالعتداز بالباحث العخبي واالخح بجيهده بكل ثقة واطسئشان.
 
 

 شكخا لسن مشحشا ثقتو

 

 Info:gisr.org.uk التحخيخ
j@hotmail.com-Gisr 
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 معهقات البحث العمسي في الهطن العخبي
 دراسة تحميمية

دمحم عخفة أستاذ مداعج د . عبج الباقي 
(a.salem@mu.edu.s ) 

د . الديج يحيى دمحم أستاذ مداعج 
(e.mohamed@mu.edu.sa  ) 

 الدعهدية- جامعة السجسعة ،كمية التخبية 
التعخؼ عمى السذكالت التي تيجؼ الجراسة الحالية إلى : السمخص

تػاجو البحث العمسي في الػشغ العخبي،  لمخخوج مشيا بالسقتخحات 
واإلجخاءات التي تداعج عمى تصػيخ البحث العمسي في العالع 
العخبي وتحقيق السأمػؿ مشو، مغ خالؿ تحميل ومخاجعة البحػث 

ي في والجراسات الدابقة واألدبيات التخبػية التي تشاولت البحث العمس
بسا يزسغ الخخوج بخؤية عالجية   ـ0202ـ  إلى 0222الفتخة مغ 

 متكاممة لسػاجية معيقات تصػر البحث العمسي في الػشغ العخبي  .
وتختمف الجراسة الخاىشة عغ الجراسات الدابقة في مشيجية الجراسة 
حيث تعتسج الجراسة الحالية عمى تحميل األدبيات التخبػية التي 

لبحث العمسي في العالع العخبي مغ خالؿ السشيج تشاولت مػضػع ا
التحميمي وفي ضػء نتائج الجراسات الدابقة ووفقا لخؤية الباحثاف 
تقـػ الجراسة الخاىشة بػضع رؤية عمسية لسػاجية معػقات ومذكالت 

 البحث العمسي في العالع العخبي.
:  معػقات البحث ، البحث العمسي، الػشغ الكمسات السفتاحية

 ي. العخب

 
The obstacles of scientific research in 

the Arab world 

An analytical study 
Dr. Abdel Baqi Mohamed Arafa 

(a.salem@mu.edu.s) 

Dr . Assayed  Yahya Mohamed 

(e.mohamed@mu.edu.sa) 

 Assistant Professor, Faculty of Education, 

Majmaa University-KSA 

Abstract:The present study aims to identify the 

problems facing scientific research in the Arab 

world to come out with proposals and procedures 

that help to develop scientific research in the Arab 

world and achieve the hoped for by analyzing and 

reviewing previous researches and studies and 

educational literature that dealt with scientific 

research from 2000 to In order to ensure the 

emergence of an integrated therapeutic vision to 

face the obstacles of the development of scientific 

research in the Arab world. 

The current study differs from the previous studies 

in the methodology of the study. The present study 

is based on the analysis of the educational literature 

that dealt with the subject of scientific research in 

the Arab world through the analytical method. In 

light of the results of the previous studies, Arabi. 

Keywords: Obstacles: Scientific Research,  

research obstacles,  and - Arab World. 

وسبب  ،البحث العمسي في العرخ الحجيث سسة مغ سساتو مقجمة:
مغ أسباب االنفجار السعخفي وتحػيل كػكب األرض إلى قخية 

 صغيخة مغ ناحية التقشية واالتراؿ وتصبيق نػاتج السعخفة الشطخية.
والجوؿ التي تجرؾ قيسة ومكانة البحث العمسي تخفس أؼ تقريخ 

ة دعائع أساسية لشسػىا وتصػرىا نحػه، ألنيا تعتبخ البحػث العمسي
[1.] 

تحتل  2011اإلنفاؽ عمى البحث العمسي في عاـ وفي تقخيخ عغ 
الػاليات الستحجة األمخيكية السختبة األولي مغ بيغ الجوؿ األكثخ 
إنفاقا عمى البحث والتصػيخ، استسخت تشفق مبالغ كبيخة سشػيا ترل 

% مغ إجسالي الشاتج 2.81مميار دوالر، أؼ ما يعادؿ  487الى 
 [2السخكد األوؿ مشح ] السحمي وحافطت الػاليات الستحجة عمى 

ورغع امتالؾ الجوؿ العخبية مػارد بذخية وشبيعية ضخسة في 
مختمف القصاعات وليذ أدؿ عمى ذلظ مغ كػنيا تستمظ أكثخ مغ 

% مغ احتياشي العالع مغ البتخوؿ، وأكثخ مغ ذلظ مغ الغاز 50
وغيخىا مغ السعادف، إال أف استفادة الجوؿ العخبية مغ ىحه السػارد 

وغيخ مججية ويسكغ إرجاع ذلظ إلى تخمفيا في البحث  محجودة
 العمسي في مختمف القصاعات التقشية والرشاعية واالستخخاجية 

نجج أف وضع البحث العمسي في العالع العخبي وضع متجني لمغاية 
وذلظ عشجما نعمع إف ندبة اإلنفاؽ عمى البحث العمسي في مرخ 

%، وفي 0.2غخب: %، وفي الس0.33%، وفي األردف 0.4كانت: 
% مغ إجسالي الشاتج 0.1كل مغ سػريا ولبشاف وتػنذ والدعػدية: 

ـ، لشفذ السشطسة العالسية، 2004القػمي، أما إحرائيات سشة 
مميار دوالر  1.7تذيخ إلى إف الجوؿ العخبية مجتسعة خررت 

% مغ الشاتج القػمي، بيشسا في نفدي العاـ 0.3فقط، إؼ ندبة 
% مغ 2.6مميار دوالر إؼ  9.8ؿ في فمدصيغ أنفقت دولة االحتال

%  مغ إجسالي 3الشاتج القػمي ، والقصاع الخاص العخبي يشفق 
الشاتج السحمي في دعع البحث العمسي بيشسا القصاع الخاص في 

%  مغ إجسالي الشاتج السحمي 52الكياف السغترب لفمدصيغ يشفق 
ضع ، ومغ حيث و   في مجاؿ البحث والتصػيخ لمبحث العمسي

تخكيا في السخكد جاءت  2011الجوؿ العخبية واإلسالمية في تقخيخ 
 37وماليديا في السخكد اؿ  27وإيخاف في السخكد اؿ  22اؿ 

مميار دوالر حػالي  0.91بسا يعادؿ  45ومرخ في السخكد اؿ 
% مغ إجسالي الشاتج السحمي ثع الدعػدية في السخكد اؿ  0.23

ر حػالي مميار دوال 0.271بسا يعادؿ  62
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% مغ إجسالي الشاتج السحمي، ومغ خالؿ التقخيخ الدابق 0.05
 .يالحع تجني اإلنفاؽ عمى البحث العمسي في الجوؿ العخبية 

ويزاؼ إلى كل ذلظ ىجخة العقػؿ مغ العالع العخبي بدبب سػء 
األوضاع األمشية واألزمات الدياسية والحخوب والشداعات وعجـ تػفخ 

مثاليع وىحه اليجخة قجيسة وحجيثة قجيسة مغ فخص العسل بسا يميق بأ
أزمة فمدصيغ ولبشاف والعخاؽ وحجيثة لألحجاث والشداعات والرخاعات 
التي تسخ بيا كثيخ مغ الجوؿ العخبية بعج الخبيع العخبي وما تختب 
عميو مغ ىجخة كثيخ مغ األدمغة مغ بمجاف مثل سػريا والعخاؽ وليبيا 

 ومرخ والدػداف واليسغ وغيخىا 
وتفيج تقاريخ صادرة عغ الجامعة العخبية، ومؤسدة العسل العخبية، 

، أف السجتسعات العخبية أصبحت شاردة ٢ٕٓٓواألمع الستحجة عاـ 
لمعقػؿ العخبية والكفاءات العمسية إلى الخارج ،  ىاجخ بشدبة مغ 

%مغ حجع الكفاءات العخبية في الجوؿ االوروبية  25-50
خالؿ الخسديغ سشة الساضية يياجخ واالميخكية والكشجية وذلظ 

ألف مغ أصحاب التخررات في اليشجسة والصب  100حػالي 
والتكشػلػجيا كل عاـ مغ تدعة أقصار عخبية في لبشاف وسػريا 
والعخاؽ واألردف وفمدصيغ ومرخ وتػنذ والسغخب والجدائخ وأف  

%مغ العمساء الحيغ يدافخوف الى الجوؿ األجشبية بيجؼ  70ندبة 
 ز ال يعػدوف بل يدتقخوف في البالد التي يتخررػف فيياالتخر

الف  750ىاجخ اكثخ مغ  2006ـ حتى عاـ 1977مشح عاـ  و 
%مغ  50أف ندبة  و عالع عخبي الى الػاليات الستحجة األميخكية 

%مغ مجسػع الكفاءات  15%مغ السيشجسيغ و 25االشباء و
%مغ  54ندبة اف  العخبية يياجخوف الى اوروبا وامخيكا وكشجا و

الصالب العخب الحيغ يجرسػف في الخارج ال يعػدوف الى انسا 
األشباء العخب  يدتقخوف في البمجاف التي تخخجػا مشيا. ويذكل

%مغ مجسػع األشباء العامميغ فييا  34العاممػف في بخيصانيا نحػ 
 75ثالث دوؿ غخبية وىي )أمخيكا وبخيصانيا وكشجا نحػ  وتدتقصب

أكثخ مغ مميػف ونرف  وىاجخ كفاءات العخبية%مغ العقػؿ وال
السميػف مغ الكفاءات العخبية اإلسالمية إلى أميخكا وكشجا في الفتخة 

ـ. والحؼ يمفت الشطخ أف ىشاؾ صستا 2007وحتى  1960ما بيغ 
 مصبقا إزاء ىجخة العقػؿ والكفاءات في البالد العخبية واإلسالمية.

ئخ اقترادية كبيخة نتيجة عمسا إف الػشغ العخبي يتعخض إلى خدا
 ىجخة العمساء الستسيديغ باإلضافة إلى الخدائخ العمسية واالجتساعية

تذيخ تقاريخ أصجرتيا كل مغ الجامعة العخبية ومؤسدة العسل  وكسا
العخبية واألمع الستحجة )عبخ تقاريخ التشسية اإلندانية العخبية(، إلى 

الخارج. وتخكد ىحه وقائع وأرقاـ حػؿ ىجخة العقػؿ العخبية إلى 
العخبية أصبحت بيئة شاردة لمكفاءات  والسجتسعات التقاريخ عمى أف

% مسا يريب الجوؿ  31العمسية وتذكل ىجخة الكفاءات العخبية 
% مغ األشباء األكفاء في بخيصانيا إلى  34ويشتسى الشامية بالتخمف

 60الجاليات العخبية، وأف مرخ وحجىا قجمت في الدشػات األخيخة 

% مغ العمساء العخب والسيشجسيغ إلى الػاليات الستحجة، فيسا كانت 
%. وعمى الخغع مغ التػسع 15مداىسة كل مغ العخاؽ ولبشاف 

الستدايج في عجد الجامعات العخبية، إال أف حجع إسياماتيا في 
البحث العمسي ال يداؿ يعاني مغ القرػر الذجيج، بجليل قمة ما 

 [3بالسعجالت العالسية السعتسجة ]  يرجر عشيا مغ أبحاث مقارنة
وفي الػقت الحؼ تياجخ فيو العقػؿ واألدمغة والسبجعيغ والعمساء مغ 
العالع العخبي واإلسالمي إلى دوؿ العالع الستقجـ وخاصة الػاليات 
الستحجة األمخيكية وكشجا وغخب أوروبا بل وإلى الياباف وغيخىا مغ 

ومشيا أسباب متعمقة بالبحث الجوؿ الرشاعية الكبخػ ألسباب كثيخة 
العمسي واالبتكار واإلبجاع والحخية األكاديسية واإلنفاؽ عمى البحػث 
وغيخىا نجج أف الجوؿ الرشاعية الكبخػ تقيع عالقة وثيقة بيغ 
الجامعات ومؤسدات اإلنتاج ، فالرشاعة في تمظ الجوؿ تديع في 

مة ففي التخصيط لمبحث العمسي وتػفخ اإلمكانات والسػارد الالز 
الػاليات الستحجة بمغت ندبة ما أنفقتو الرشاعة عمى البحث العمسي 

%( 60%( وفي السانيا )70وفي الياباف ) 2003%( عاـ 60)
 [4% ( ] 40% ( والريغ )82وكػريا )

ومسا سبق يتزح أف البحث العمسي في العالع العخبي يعاني مغ   
 ؤالت التالية: مذكالت عجة ويسكغ تػضيح مذكمة الجراسة في التدا

 مذكمة الجراسة :
يسكن صياغة مذكمة الجراسة في محاولة اإلجابة عمى التداؤالت  

 التالية :
 ما أىسية البحث العمسي؟ -1
 ما مشطػر األدبيات لسعػقات البحث العمسي في العالع العخبي؟ -2
ما واقع البحث العمسي في العالع العخبي في ضػء مشطػر  -3

عمى البحث العمسي في العالع األدبيات؟ وما حجع اإلنفاؽ 
 العخبي في ضػء الجراسات والبحػث؟

ما الخؤية السدتقبمية السقتخحة لالرتقاء بالبحث العمسي في  -4
 الػشغ العخبي مغ مشطػر األدبيات ونتائج الجراسة الحالية ؟

تشبع أىسية ىحا البحث مغ خالؿ اإلجخاءات التي يتع  أىسية الجراسة
عمسي في العالع العخبي وفي إلقاء الزػء وضعيا لالرتقاء بالحث ال

عمى البحث العمسي في العالع العخبي مغ خالؿ مشطػر األدبيات، 
وتشبع األىسية كحلظ في التعخؼ عمى وواقع البحث في العالع 
العخبي، وتداعج نتائج الجراسة القائسيغ عمى التشسية في العالع 

الخؤية التي  العخبي ، ولمبحث الحالي أىسية تصبيقية في تصبيق
يرل إلييا البحث في أرض الػاقع لسػاجية السعػقات ولالنصالؽ 

 إلى آفاؽ الشيزة. 
تيجؼ الجراسة الحالية إلى التعخؼ عمى السذكالت أىجاف البحث 

التي تػاجو البحث العمسي في الػشغ العخبي،  لمخخوج مشيا 
ي بالسقتخحات واإلجخاءات التي تداعج عمى تصػيخ البحث العمسي ف

العالع العخبي وتحقيق السأمػؿ مشو، مغ خالؿ تحميل ومخاجعة 
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البحػث والجراسات الدابقة واألدبيات التخبػية التي تشاولت البحث 
ـ  بسا يزسغ الخخوج 2015ـ  إلى 2000العمسي في الفتخة مغ 

بخؤية عالجية متكاممة لسػاجية معيقات تصػر البحث العمسي في 
تصبيقي مغ خالؿ تصبيق الخؤية  الػشغ العخبي،  ولمبحث ىجؼ

السدتقبمية والخبط بيغ التقجـ والخقي في البحث العمسي وإحجاث 
 نيزة شاممة لمعالع العخبي واإلسالمي 

 مرظمحات الجراسة
تعجدت وتشػعت مفاىيع وتعخيفات البحث العمسي وفقا : البحث عمسي

ألىجاؼ البحث وأدواتو ومشيجو ومػضػعو ولكغ ىشاؾ إشار عاـ 
يسكغ وضع تعخيف البحث العمسي داخمو وىػ  عسمية تقري 
مشطسة باتباع أساليب ومشاىج عمسية محجدة لمحقائق العمسية بغخض 
التأكج مغ صحتيا وتعجيميا أو إضافة الججيج ليا فالبحث العمسي 

والتي تعتسج بجورىا عمى األساليب  يعتسج عمى الصخيقة العمسية
وات الالزمة لمبحث وجسع البيانات السشطسة واختيار الصخيقة واألد

 وتدجيل السعمػمات ووصف األحجاث وتكػيغ الفخضيات.
يسكغ تعخيفيا في ىحا البحث بكل ما يعيق البحث العمسي السعيقات: 

 في الػشغ العخبي ويقف دوف تحقيق أىجافو السأمػلة .
 مشيج الجراسة : 

ره أكثخ سػؼ يتبع البحث الحالي السشيج الػصفي التحميمي باعتبا
مالئسة بالشدبة لػاقع البحث العمسي في العالع العخبي، وتحميل 

ـ  2000األدبيات التخبػية التي تشاولت البحث العمسي في الفتخة مغ 
ـ بيجؼ التػصل دراسة وتحجيج السذكالت التي تػاجو 2015إلى 

البحث العمسي لمخخوج مشيا بالسقتخحات واإلجخاءات التي تداعج 
حث العمسي في العالع العخبي وتحقيق السأمػؿ مشو ) عمى تصػيخ الب

وسبب اختيار ىحه الفتخة أوال لحجاثة الجراسات والبحػث ، ثانيا 
لػاقعية الجراسة ودراسة الػاقع الحالي والستغيخات والسدتججات وسبب 
تشاوؿ ىحه الجراسات بجال مغ بحث ميجاني لكثخة األبحاث التي 

ف عجدا كبيخا مغ الجراسات قجيسة تشاولت مػضػع الجراسة وأف كا
 ـ( 2000وقبل عاـ 

 الجراسات الدابقة
[ ىجفت الجراسة إلى الكذف 5]    Saud al-Anzi  العشدي دراسة 

ف  عغ معػقات البحث العمسي في الجامعات الدعػدية الشاشئة، وتكػَّ
مجتسع الجراسة مغ جسيع أعزاء ىيئة التجريذ في جسيع الجامعات 

ة وبجسيع التخررات العمسية واإلندانية، لمفرل الدعػدية الشاشئ
ـ، بمغت عيشة الجراسة 2010-ـ2009الثاني مغ العاـ الجراسي 

عزػ لكل جامعة مغ  20عزػ ىيئة تجريذ بػاقع  160
الجامعات الثسانية: تبػؾ، الحجود الذسالية، الصائف، شيبة، حائل، 

لقرجية مغ نجخاف، الباحة، الجػؼ، وتع اختيار العيشة بالصخيقة ا
فقخة،  43السجتسع الكمي، وقج تع تصػيخ استبانة مكػنة مغ 

واستخجمت األساليب اإلحرائية السشاسبة لتحميل السعمػمات. 

وأضيخت نتائج الجراسة أف معػقات البحث العمسي في الجامعات 
الدعػدية الشاشئة )األكاديسية، واالقترادية، واالجتساعية واإلدارية( 

صة لجسيع مجاالت الجراسة، وأضيخت كحلظ حطيت بجرجة متػس
عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة 

(α˃0.05 في معػقات البحث العمسي في الجامعات الدعػدية ،)
الشاشئة، تعدػ إلى متغيخات الجشذ والتخرز األكاديسي لعزػ 
ىيئة التجريذ، وفي ضػء نتائج الجراسة قجـ الباحث مجسػعة مغ 
التػصيات التي يؤمل أف تفيج واضعي سياسة التعميع العالي 
والتخصيط االستخاتيجي في الدعػدية ورفع كفاءة البحث العمسي 

 والحج مغ معػقاتو.
[ دراسة ىجفت إلى تعخؼ عجد مغ 3] Mahmoudدراسة محسػد 

القزايا التي تخبط بيغ البحث العمسي والجامعة بالتشسية االجتساعية 
خبي. وكاف أولى القزايا التي ناقذيا الباحث، قزية في الػشغ الع

إصالح التعميع العالي العخبي وخمز الباحث إلى أف أؼ إصالح 
لسديخة الجامعات العخبية ال يتصػر مغ دوف دعع ممسػس مغ الجولة 
الستقاللية الجامعات، وتػفيخ الحخيات األكاديسية فييا. وأما القزية 

شسية بالشذاط البحثي العمسي، فقج أكج الثانية فتسثمت في عالقة الت
الباحث أف نذاشات البحث والتصػيخ واستخجاميا في تحقيق التشسية 
االقترادية واالجتساعية، ال يجخؼ بسعدؿ عغ الخؤية الذاممة 
لمسذخوع التشسػؼ الػششي. ورصج الباحث عجدا مغ السالحطات 

نو عمى حػؿ نذاشات البحث والتصػيخ في العالع العخبي مشيا: ا
الخغع مغ التػسع الستدايج في عجد الجامعات العخبية، إال أف حجع 
إسياماتيا في البحث العمسي ال يداؿ يعاني مغ القرػر الذجيج، 
بجليل قمة ما يرجر عشيا مغ أبحاث مقارنة بالسعجالت العالسية 
السعتسجة. وتجني معجؿ اإلنفاؽ العخبي عمى البحث العمسي، اذ يبمغ 

سالي ناتجو السحمي، في حيغ يبمغ الستػسط العالسي % مغ إج0,3
%. وغالبية البحػث العخبية تجخؼ بسبادرات فخدية ضسغ مجة 1,4

زمشية محجودة، ألغخاض التخقية فقط. وإف غالبية البحػث العخبية لع 
ترل حتى اآلف إلي السخحمة التي تفيج عسميات تصػيخ اإلنتاج 

السشتجات والخجمات العخبية والخجمات، مسا أبقي الصمب عمى ىحه 
في مدتػيات متجنية وضعيفة. وعجـ استقاللية الجامعات ومخاكد 
البحػث، وعجـ تصػيخ العالقة بيشيا وبيغ اإلدارات الحكػمية وتجني 

 سقف الحخيات األكاديسية.
[  ىجفت إلى تعخؼ مكانة 6] ,Bin Tareefبغ شخيف دراسة 

يع العالي األردنية، ومعػقات البحث العمسي في مؤسدات التعم
وتسكيغ الباحثيغ مغ مػاكبة العرخ ومػاجية تحجياتو، وأجخػ 
الباحث دراستو عمى أعزاء ىيئة التجريذ في الجامعة األردنية 

مغ الجامعات األردنية، وشبقت  27وعسجاء ونػاب العسجاء في 
( عزػًا. وتػصمت إلى وجػد مجسػعة مغ 54الجراسة عمى )

التي تعيق  البحث العمسي مشيا: نقز   السعػقات  والسذكالت
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تسػيل البحث العمسي، ونقز الجافعية الحاتية، ضعف التخصيط 
االستخاتيجي لمبحث، وضعف األحػاؿ االقترادية لمكادر التجريدي 
واإلدارؼ في الجامعات، وقمة كفاءة الصاقع السدؤوؿ عغ مخاكد 

وعجـ البحث العمسي، وضعف البيئة السالئسة لمبحث العمسي، 
االستقخار الػضيفي والشفدي لمباحثيغ، واستقصاب مخاكد البحث 

 العالسية لمباحثيغ والذباب، وىجخة الكفاءات والعقػؿ.
[   ىجفت  7]  Rasmi, Abou Awadدراسة رسسي، أبػ عػاد 

الجراسة إلى تحميل الجراسات الدابقة التي تشاولت واقع البحث 
ا اليجؼ، استخجـ السشيج العمسي في الػشغ العخبي، ولتحقيق ىح

( دراسة بحثية 15الشػعي التحميمي، وتكػنت عيشة التحميل مغ )
وورقة عسل. بيشت نتائج الجراسة أف مذكالت البحث العمسي في 
الػشغ العخبي تكاد تكػف واحجة، وتذسل جسمة مغ السعيقات 
السادية، واإلدارية، والتشطيسية، والبذخية، مشيا: اليجخة السدتسخة 

فاءات البحثية الستسيدة، وغياب مشطػمة واضحة السعالع لمبحث لمك
العمسي، وضعف استثسار ما ىػ متػفخ مغ شبكات اتراؿ في 
 البحث العمسي وغياب قاعجة عمسية متسيدة قادرة عمى السشافدة

العالسية واإلقميسية، وضعف القجرة التسكيشية الستثسار مػارد رأس 
في عسمية التشسية وتصػيخىا. وخمرت الساؿ البذخؼ العميا الستػفخة 

الجراسة إلى عخض ترػر لسخصط استخاتيجي يسكغ أف يجعع مجاؿ 
البحث العمسي ويداىع في تصػيخه، ومغ اإلجخاءات السقتخحة ضسغ 
ىحا الترػر: وضع نطاـ لتسػيل ونذخ األبحاث الستسيدة لمباحثيغ 

ػث وألعزاء ىيئة التجريذ، واتباع سياسة مالئسة لجعع البح
وإدارتيا، ودعع السذاركيغ مغ الباحثيغ وأعزاء الييئة التجريدية في 
السؤتسخات العمسية السحمية والجولية الستخررة، وتخريز حػافد 
مادية ألعزاء ىيئة التجريذ الستسيديغ في البحث، وتذجيع 
الباحثيغ عمى إعجاد مخصصات بحثية وضيفية وتقجيسيا إلى صشجوؽ 

 .دعع البحث العمسي
[ ىجفت الجراسة  إلى تقري 2]  Majidlاسة  السجيجؿ  در 

السعػقات التي تػاجو أعزاء الييئة التجريدية في مؤسدات التعميع 
العالي الحكػمية والخاصة وتحػؿ دوف إنجازىع ألبحاث عمسية 
وانخخاشيع بالبحث العمسي، وسبل التغمب عمى ىحه السعػقات 

مبجئية استصالعية، لخصج  وتحليميا وقج اعتسج الباحث عمى استبانة
أىع السعػقات التي تػاجو أعزاء الييئة التجريدية في ميجاف البحث 
العمسي، وتحجيج محاورىا بغية ترشيف ىحه السعػقات حيث تع 
ترشيفيا إلى : السعػقات السادية ، والسعػقات اإلدارية ، والسعػقات 

جريدية في الحاتية ، وتكػنت عيشة البحث مغ كافة أعزاء الييئة الت
كمية التخبية في صاللة وأعزاء الييئة التجريدية في الكمية التقشية 

، وتػصل الباحث إلى عجد 2004وفي جامعة ضفار خالؿ العاـ 
مغ الشتائج ومغ أىسيا أف السعػقات اإلدارية كانت ىي األشج وشأة 

عمى أعزاء الييئة التجريدية في السؤسدات الحكػمية والخاصة في 
 ث العمسي.مجاؿ البح

Barghouti and Abu Samra [9 ]دراسة البخغػثي وأبػ سسخة  
ىجفت الجراسة إلى عخض صػرة لحقيقة مذكالت البحث العمسي في 
العالع العخبي ، ومقارنتو بػاقع البحث العمسي في بعس الجوؿ 
الستقجمة عمسيا وتكشػلػجيا، مغ خالؿ الجراسات الدابقة في ىحا 

اف بتذخيز ىحه السذكالت وفق رؤية السجاؿ ، وقاـ الباحث
إسالمية ، وأضيخت الجراسة أف تبشي مفيـػ "عمسانية العمػـ " مغ 
قبل العمساء والباحثيغ ساعج عمى تفاقع مذكالت البحث العمسي في 
العالع العخبي ، ثع وضع الباحثاف رؤية مدتقبمية لمشيػض بسدتػػ 

لسؤسدات البحثية البحث العمسي في العالع العخبي ، عميا تداعج ا
والباحثيغ في وضع استخاتيجيات سميسة لسدتقبل البحث العمسي ، 
وخمرت الجراسة إلى أف مذكالت البحث العمسي ومعػقاتو تشحرخ 
في ركشيغ ، ىسا: الدياسة السػجية والباحث نفدو، وما السذكالت 
والسعػقات األخخػ إال مدائل ثانػية ، وقزايا فخعية مشيا ، وبيشت 

ية االرتقاء بيحا الػاقع مغ خالؿ : إعادة الثقة في نفػس إمكان
الباحثيغ ، واعالميع أنيع مصالبػف بالبحث العمسي، في جسيع 
مجاالتو ، ال فخؽ بيغ البحث التخبػؼ، والبحث التاريخي ، والتفديخ، 
والفقو ، والبحث في مجاؿ العمػـ الصبيعية ، وأف عمسانية العمـػ 

لباحثيغ والعمساء أضخت بالبحث العمسي التي أخح بيا غالبية ا
العخبي ، وباألمتيغ العخبية واإلسالمية ، وتحخيظ دافعية البحث 

 العمسي لجػ الباحثيغ
معػقات البحث العمسي بكميات   HEbes [10 ]دراسة ىباس 

ىجفت ىحه جامعة ججارة مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ ، 
الجراسة إلى تقجيخ وجػد درجة معػقات البحث العمسي مغ وجية 
نطخ أعزاء ىيئة التجريذ بجامعة ججارة مغ وجية نطخىع. وقج بمغ 

عزػ ، وىحا العجد  100عجد األعزاء الحيغ أجابػا عمى الجراسة 
٪ مغ مجتسع الجراسة. ولتحقيق أىجاؼ الجراسة، وضع 80يسثل 

( فقخة، مع مقياس انحجارؼ مغ 53مغ ) الباحث استبانة مكػنة
خسدة مدتػيات، مقدع إلى خسدة مجاالت ىي: ميارات البحث 
العمسي، ىيئة التحكيع، نذخ البحػث، أعزاء ىيئة التجريذ، القيػد 
السالية واإلدارية. ووججت الجراسة أف مجاؿ العػائق السالية واإلدارية 

ميارات البحث  كاف في السختبة األولى، تمييا عقبات مجاالت
العمسي، مغ السعػقات الستعمقة بسجاؿ البحث التحخيخؼ، بعج أف 
نذخ البحث. أما السعػقات التي تتعمق بأعزاء ىيئة التجريذ 
فكانت تحتل السختبة األخيخة وتػصمت الجراسة إلى وجػد فخوؽ ذات 
داللة إحرائية بيغ إجابات مجتسع الجراسة حػؿ معخفة ميارات 

التي تػاجو أعزاء ىيئة التجريذ في البحث العمسي البحث العمسي 
بجامعة الججارة ىػ متغيخ الجشذ لرالح الحكػر. باإلضافة إلى 
عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ استجابات مجتسع الجراسة 
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حػؿ السعػقات الستعمقة بسجاؿ التحكيع البحثي والعقبات الستعمقة 
قة بسجاؿ أعزاء ىيئة التجريذ بسجاؿ نذخ األبحاث والعقبات الستعم

والسالية والعقبات اإلدارية التي يػاجييا أعزاء ىيئة التجريذ في 
البحػث الستعمقة بشػع الجشذ. فزال عغ وجػد فخوؽ ذات داللة 
إحرائية بيغ مجتسع الجراسة في االستجابات حػؿ السعػقات التي 

ججارة يػاجييا أعزاء ىيئة التجريذ في البحث العمسي بجامعة ال
بدبب متغيخات: الكمية، الختبة األكاديسية، وسشػات الخبخة. وتػصل 
الباحث إلى عجة تػصيات مشيا رفع مدتػػ كفاية أعزاء ىيئة 
التجريذ بالجامعة في ميارات البحث العمسي مغ خالؿ إشخاكيع في 
دورات متخررة في ىحا السجاؿ داخل وخارج الجامعة. وضع 

شطع إجخاءات استالـ وتحكيع ونذخ األساس والتعميسات التي ت
 األبحاث في السجالت العمسية وزيادة تسػيل البحث العمسي

Algadheeb  Almeqren and[11 ]دراسة  السقخف و الحجيب   
معػقات البحث العمسي في ضػء عجد مغ الستغيخات ، ىجفت 
الجراسة إلى التعخؼ عمى معػقات البحث العمسي التي تػاجو أعزاء 

جريذ في كمية التخبية بجامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ ىيئة الت
وتحجيج االختالفات في السعػقات حدب العسخ والختبة األكاديسية 
والتخرز العمسي والحالة االجتساعية، والػقت مشح تمقي الختبة 
األكاديسية األخيخة. وقج تع إعجاد استسارة بيانات أولية واستبياف 

تعتخض البحث العمسي. وتكػف االستبياف مغ لتحجيج العقبات التي 
العػائق الذخرية والعائمية، والعػامل االجتساعية، والسيارات 
التقشية، والعقبات التشطيسية والسيشية، والعقبات السجتسعية. وقج قاـ 
الباحث بتقييع صحة ومػثػقية أداة السدح مغ خالؿ اختبارىا عمى 

الجامعة. وأضيخت الشتائج مغ أعزاء ىيئة التجريذ ب 23عيشة مغ 
درجة عالية مغ الرالحية )أؼ االتداؽ الجاخمي العالي( والسػثػقية 

(. وقج تع تصبيق أداة الجراسة عمى 0.97)معامل ألفا كخونباخ: 
عزػا )مغ أصل  69عيشة مغ أعزاء ىيئة التجريذ تكػنت مغ 

( في الجامعة. وأضيخت الشتائج انخفاضا في متػسصات 111
وكانت السعػقات الحدابية لمعقبات ىي العقبات التشطيسية العػائق. 

(، والعقبات 2.64(، والعقبات االجتساعية )2.76والسيشية )
(. 1.70(، والعقبات الستعمقة بالسيارات )1.87الذخرية والعائمية )

أضيخت الشتائج عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في أؼ 
يسية أو التخرز العمسي. معػقات تتعمق بالدغ أو الختبة األكاد

وكانت ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية في السعػقات الستعمقة 
بالسيارات وفقا لعجد الجراسات السشجدة. واجو الباحثػف الحيغ ليذ 
لجييع مذاريع مكتسمة عقبات أكبخ. كسا أضيخت الشتائج وجػد فخوؽ 

فتخة ذات داللة إحرائية في السعػقات السجتسعية السختبصة بصػؿ ال
 الدمشية التي تمقاىا آخخ مختبة أكاديسية.

 التعميق عمى الجراسات الدابقة

تعجدت الجراسات التي اىتست بجراسة السذكالت التي تػاجو البحث 
العمسي وواقعو سػاء عمى مدتػػ الكميات أو الجامعات أو عمى 
مدتػػ العالع العخبي ككل ، ودراسة ىحه السذكالت والسعػقات 
يداعج في تحجيج السقتخحات واإلجخاءات التي تداعج عمى تصػيخ 

وتحقيق السأمػؿ مشو وكحلظ أىسية   البحث العمسي في الػشغ العخبي
 الخبط بيغ البحث العمسي والتشسية الذاممة في الػشغ العخبي. 

[  التي ىجفت إلى الكذف  5]  العشدؼ دراسة ومغ تمظ الجراسات 
عغ معػقات البحث العمسي في الجامعات الدعػدية الشاشئة، و 

التي [ التي ىجفت إلى تعخؼ عجد مغ القزايا  3دراسة محسػد   ]
تخبط بيغ البحث العمسي والجامعة بالتشسية االجتساعية في الػشغ 
العخبي. وكاف أولى القزايا التي ناقذيا الباحث، قزية إصالح 

[ ىجفت إلى  6بغ شخيف  ]دراسة التعميع العالي العخبي ، بيشسا 
تعخؼ مكانة ومعػقات البحث العمسي في مؤسدات التعميع العالي 

لباحثيغ مغ مػاكبة العرخ ومػاجية تحجياتو، أما األردنية، وتسكيغ ا
[ فيجفت إلى تحميل الجراسات الدابقة  [7دراسة رسسي، أبػ عػاد 

التي تشاولت واقع البحث العمسي في الػشغ العخبي، ولتحقيق ىحا 
 [8اليجؼ، استخجـ السشيج الشػعي التحميمي، وكحلظ دراسة  السجيجؿ

اجو أعزاء الييئة التجريدية [ ىجفت إلى تقري السعػقات التي تػ 
في مؤسدات التعميع العالي الحكػمية والخاصة وتحػؿ دوف إنجازىع 
ألبحاث عمسية وانخخاشيع بالبحث العمسي ، وسبل التغمب عمى ىحه 

[  ىجفت 9السعػقات وتحليميا ، أما دراسة البخغػثي وأبػ سسخة ] 
العالع  الجراسة إلى عخض صػرة لحقيقة مذكالت البحث العمسي في

العخبي ، ومقارنتو بػاقع البحث العمسي في بعس الجوؿ الستقجمة 
 Hatamleh and Habesدراسة  عمسيا وتكشػلػجيا، وكحلظ 

Moh'd   [10 ]   عغ معػقات البحث العمسي بكميات  جامعة
ىجفت ىحه الجراسة إلى ججارة مغ وجية نطخ أعزاء ىيئة التجريذ 

العمسي مغ وجية نطخ أعزاء تقجيخ وجػد درجة معػقات البحث 
ىيئة التجريذ بجامعة ججارة مغ وجية نطخىع، وكحلظ دراسة  

Algadheeb and Almeqren [11 ىجفت الجراسة إلى  ]
التعخؼ عمى معػقات البحث العمسي التي تػاجو أعزاء ىيئة 
التجريذ في كمية التخبية بجامعة األميخة نػرة بشت عبج الخحسغ 

ي السعػقات حدب العسخ والختبة األكاديسية وتحجيج االختالفات ف
والتخرز العمسي والحالة االجتساعية، والػقت مشح تمقي الختبة 

 األكاديسية األخيخة. 
وتيجؼ الجراسة الحالية إلى دراسة وتحجيج السعػقات والسذكالت   

التي تػاجو البحث العمسي لمخخوج مشيا بالسقتخحات واإلجخاءات التي 
خ البحث العمسي في العالع العخبي وتحقيق تداعج عمى تصػي

السأمػؿ مشو  مغ خالؿ تحميل األدبيات التخبػية التي تشاولت البحث 
ـ   وسبب اختيار ىحه 2015ـ  إلى 2000العمسي في الفتخة مغ 

الفتخة الدمشية :  أوال لحجاثة الجراسات والبحػث، ثانيًا :  لجراسة 
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ات والخخوج بخؤية عالجية مغ الػاقع الحالي  والستغيخات والسدتجج
 خالؿ األدبيات التخبػية .

ومغ حيث العيشة، فقج تبايشت العيشات لمبحػث والجراسات الدابقة 
 160بمغت عيشة الجراسة  [5]العشدؼ  بسا يحقق أىجافيا ، ففي دراسة

عزػ لكل جامعة مغ الجامعات  20عزػ ىيئة تجريذ بػاقع 
الثسانية: تبػؾ، الحجود الذسالية، الصائف، شيبة، حائل، نجخاف، 
الباحة، الجػؼ، وتع اختيار العيشة بالصخيقة القرجية مغ السجتسع 

فقخة، واستخجمت  43الكمي، وقج تع تصػيخ استبانة مكػنة مغ 
بغ دراسة ب اإلحرائية السشاسبة لتحميل السعمػمات ، بيشسا األسالي
فقج أجخػ الباحث دراستو عمى أعزاء ىيئة التجريذ في  [6]شخيف

مغ الجامعات  27الجامعة األردنية وعسجاء ونػاب العسجاء في 
( عزػًا ، و دراسة رسسي، أبػ 54األردنية، وشبقت الجراسة عمى )

( دراسة بحثية وورقة عسل ، 15غ )تكػنت عيشة التحميل م [7]عػاد 
تكػنت عيشة البحث مغ كافة أعزاء  [8]كحلظ دراسة  السجيجؿ 

الييئة التجريدية في كمية التخبية في صاللة وأعزاء الييئة 
، 2004التجريدية في الكمية التقشية وفي جامعة ضفار خالؿ العاـ 

فقج بمغ عجد  Hatamleh, Habes Moh'd  [10]دراسة  وأما 
عزػ ، وىحا العجد يسثل  100عزاء الحيغ أجابػا عمى الجراسة األ
٪ مغ مجتسع الجراسة. ولتحقيق أىجاؼ الجراسة، وضع الباحث 80

( فقخة، مع مقياس انحجارؼ مغ خسدة 53استبانة مكػنة مغ )
مدتػيات، مقدع إلى خسدة مجاالت ىي: ميارات البحث العمسي، 

ة التجريذ، القيػد السالية ىيئة التحكيع، نذخ البحػث، أعزاء ىيئ
فقج تع تصبيق Algadheeb; Almeqren  [11]واإلدارية، ودراسة

 69أداة الجراسة عمى عيشة مغ أعزاء ىيئة التجريذ تكػنت مغ 
 ( في الجامعة. 111عزػا )مغ أصل 

وفي الجراسة الحالية سيكػف االىتساـ التصبيقي عمى تحميل األدبيات 
ث العمسي في الػشغ العخبي ومعػقاتو التخبػية التي تشاولت البح

ـ   بيجؼ 2015ـ  إلى 2000وسبل التغمب عمييا في الفتخة مغ 
التػصل لجراسة وتحجيج السذكالت التي تػاجو البحث العمسي 
لمخخوج مشيا بالسقتخحات واإلجخاءات التي تداعج عمى تصػيخ 

 البحث العمسي في العالع العخبي وتحقيق السأمػؿ مشو .
نتائج  البحػث والجراسات الدابقة ، فقج تعجدت نتائجيا ،   ومغ حيث

أضيخت نتائج الجراسة أف معػقات البحث  [5] العشدؼ ففي دراسة 
العمسي في الجامعات الدعػدية الشاشئة )األكاديسية، واالقترادية، 
واالجتساعية واإلدارية( حطيت بجرجة متػسصة لجسيع مجاالت 

ػد فخوؽ ذات داللة إحرائية عشج الجراسة، وأضيخت كحلظ عجـ وج
(، في معػقات البحث العمسي في α˃0.05مدتػػ الجاللة )

الجامعات الدعػدية الشاشئة، تعدػ إلى متغيخات الجشذ والتخرز 
األكاديسي لعزػ ىيئة التجريذ، وفي ضػء نتائج الجراسة قجـ 
الباحث مجسػعة مغ التػصيات التي يؤمل أف تفيج واضعي سياسة 

العالي والتخصيط االستخاتيجي في الدعػدية ورفع كفاءة  التعميع
فقج رصج  [3]البحث العمسي والحج مغ معػقاتو ، أما دراسة محسػد 

الباحث عجدا مغ السالحطات حػؿ نذاشات البحث والتصػيخ في 
العالع العخبي مشيا: انو عمى الخغع مغ التػسع الستدايج في عجد 

سياماتيا في البحث العمسي ال يداؿ الجامعات العخبية، إال أف حجع إ
يعاني مغ القرػر الذجيج، بجليل قمة ما يرجر عشيا مغ أبحاث 
مقارنة بالسعجالت العالسية السعتسجة. وتجني معجؿ اإلنفاؽ العخبي 

% مغ إجسالي ناتجو السحمي، في 0,3عمى البحث العمسي، اذ يبمغ 
لعخبية تجخؼ %. وغالبية البحػث ا1,4حيغ يبمغ الستػسط العالسي 

بسبادرات فخدية ضسغ مجة زمشية محجودة، ألغخاض التخقية فقط. 
وإف غالبية البحػث العخبية لع ترل حتى اآلف إلي السخحمة التي 
تفيج عسميات تصػيخ اإلنتاج والخجمات، مسا أبقي الصمب عمى ىحه 
السشتجات والخجمات العخبية في مدتػيات متجنية وضعيفة. وعجـ 

جامعات ومخاكد البحػث، وعجـ تصػيخ العالقة بيشيا استقاللية ال
بيشسا وبيغ اإلدارات الحكػمية وتجني سقف الحخيات األكاديسية ، 

تػصمت إلى وجػد مجسػعة مغ السعػقات   [6]بغ شخيف دراسة 
والسذكالت  التي تعيق  البحث العمسي مشيا: نقز تسػيل البحث 
العمسي، ونقز الجافعية الحاتية، ضعف التخصيط االستخاتيجي 
لمبحث، وضعف األحػاؿ االقترادية لمكادر التجريدي واإلدارؼ في 

ث العمسي، الجامعات، وقمة كفاءة الصاقع السدؤوؿ عغ مخاكد البح
وضعف البيئة السالئسة لمبحث العمسي، وعجـ االستقخار الػضيفي 
والشفدي لمباحثيغ، واستقصاب مخاكد البحث العالسية لمباحثيغ 
والذباب، وىجخة الكفاءات والعقػؿ ، وكحلظ دراسة رسسي، أبػ عػاد 

خمرت الجراسة إلى عخض ترػر لسخصط استخاتيجي يسكغ  [7]
العمسي ويداىع في تصػيخه، ومغ اإلجخاءات أف يجعع مجاؿ البحث 

السقتخحة ضسغ ىحا الترػر: وضع نطاـ لتسػيل ونذخ األبحاث 
الستسيدة لمباحثيغ وألعزاء ىيئة التجريذ، واتباع سياسة مالئسة 
لجعع البحػث وإدارتيا، ودعع السذاركيغ مغ الباحثيغ وأعزاء 

الجولية الييئة التجريدية في السؤتسخات العمسية السحمية و 
الستخررة، وتخريز حػافد مادية ألعزاء ىيئة التجريذ 
الستسيديغ في البحث، وتذجيع الباحثيغ عمى إعجاد مخصصات بحثية 
وضيفية وتقجيسيا إلى صشجوؽ دعع البحث العمسي، ودراسة  السجيجؿ 

تػصل الباحث إلى عجد مغ الشتائج ومغ أىسيا أف السعػقات  [8]
وشأة عمى أعزاء الييئة التجريدية في اإلدارية كانت ىي األشج 

السؤسدات الحكػمية والخاصة في مجاؿ البحث العمسي ، ودراسة 
أضيخت الجراسة أف تبشي مفيـػ "عمسانية   [9]البخغػثي وأبػ سسخة

العمـػ " مغ قبل العمساء والباحثيغ ساعج عمى تفاقع مذكالت البحث 
ؤية مدتقبمية العمسي في العالع العخبي ، ثع وضع الباحثاف ر 

لمشيػض بسدتػػ البحث العمسي في العالع العخبي ، عميا تداعج 
السؤسدات البحثية والباحثيغ في وضع استخاتيجيات سميسة لسدتقبل 
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البحث العمسي ، وخمرت الجراسة إلى أف مذكالت البحث العمسي 
ومعػقاتو تشحرخ في ركشيغ ، ىسا: الدياسة السػجية والباحث 

الت والسعػقات األخخػ إال مدائل ثانػية ، وقزايا نفدو، وما السذك
فخعية مشيا ، وبيشت إمكانية االرتقاء بيحا الػاقع مغ خالؿ : إعادة 
الثقة في نفػس الباحثيغ ، واعالميع أنيع مصالبػف بالبحث العمسي، 
في جسيع مجاالتو ، ال فخؽ بيغ البحث التخبػؼ، والبحث التاريخي ، 

لبحث في مجاؿ العمـػ الصبيعية ، وأف عمسانية والتفديخ، والفقو ، وا
العمػـ التي أخح بيا غالبية الباحثيغ والعمساء أضخت بالبحث العمسي 

 ,Hatamlehدراسة  العخبي ، وباألمتيغ العخبية واإلسالمية ، و 
Habes Moh'd  [10]  تػصمت الجراسة إلى وجػد فخوؽ ذات

ؿ معخفة ميارات داللة إحرائية بيغ إجابات مجتسع الجراسة حػ 
البحث العمسي التي تػاجو أعزاء ىيئة التجريذ في البحث العمسي 
بجامعة الججارة ىػ متغيخ الجشذ لرالح الحكػر. باإلضافة إلى 
عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ استجابات مجتسع الجراسة 
حػؿ السعػقات الستعمقة بسجاؿ التحكيع البحثي والعقبات الستعمقة 

نذخ األبحاث والعقبات الستعمقة بسجاؿ أعزاء ىيئة التجريذ  بسجاؿ
والسالية والعقبات اإلدارية التي يػاجييا أعزاء ىيئة التجريذ في 
البحػث الستعمقة بشػع الجشذ. فزال عغ وجػد فخوؽ ذات داللة 
إحرائية بيغ مجتسع الجراسة في االستجابات حػؿ السعػقات التي 

يذ في البحث العمسي بجامعة الججارة يػاجييا أعزاء ىيئة التجر 
بدبب متغيخات: الكمية، الختبة األكاديسية، وسشػات الخبخة. وتػصل 
الباحث إلى عجة تػصيات مشيا رفع مدتػػ كفاية أعزاء ىيئة 
التجريذ بالجامعة في ميارات البحث العمسي مغ خالؿ إشخاكيع في 

وضع دورات متخررة في ىحا السجاؿ داخل وخارج الجامعة. 
األساس والتعميسات التي تشطع إجخاءات استالـ وتحكيع ونذخ 
األبحاث في السجالت العمسية وزيادة تسػيل البحث العمسي، وأما 

فقج  Algadheeb & Almeqren ،[11] الغزيب والسقخف  دراسة
أضيخت الشتائج درجة عالية مغ الرالحية )أؼ االتداؽ الجاخمي 

(. وقج تع تصبيق 0.97فا كخونباخ: العالي( والسػثػقية )معامل أل
 69أداة الجراسة عمى عيشة مغ أعزاء ىيئة التجريذ تكػنت مغ 

( في الجامعة. وأضيخت الشتائج انخفاضا في 111عزػا )مغ أصل 
متػسصات العػائق. وكانت السعػقات الحدابية لمعقبات ىي العقبات 

(، 2.64(، والعقبات االجتساعية )2.76التشطيسية والسيشية )
(، والعقبات الستعمقة بالسيارات 1.87والعقبات الذخرية والعائمية )

(. أضيخت الشتائج عجـ وجػد فخوؽ ذات داللة إحرائية في 1.70)
أؼ معػقات تتعمق بالدغ أو الختبة األكاديسية أو التخرز 
العمسي. وكانت ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية في السعػقات 

جد الجراسات السشجدة. واجو الباحثػف الحيغ الستعمقة بالسيارات وفقا لع
ليذ لجييع مذاريع مكتسمة عقبات أكبخ. كسا أضيخت الشتائج وجػد 

فخوؽ ذات داللة إحرائية في السعػقات السجتسعية السختبصة بصػؿ 
 الفتخة الدمشية التي تمقاىا آخخ مختبة أكاديسية.

السقتخحة وىػ  وىحا ما تدعى الجراسة الخاىشة إلى تحقيقو في نتائجيا
دراسة السذكالت التي تػاجو البحث العمسي لمخخوج مشيا 
بالسقتخحات واإلجخاءات التي تداعج عمى تصػيخ البحث العمسي في 
العالع العخبي وتحقيق السأمػؿ مشو مغ خالؿ تحميل األدبيات 

ـ  إلى 2000التخبػية التي تشاولت البحث العمسي في الفتخة مغ 
سبق تتزح أىسية الجراسة التي نحغ  ـ   وفي ضػء ما2015

برجدىا، بسا يزسغ الخخوج بخؤية عالجية متكاممة لسػاجية 
 معيقات تصػر البحث العمسي في الػشغ العخبي  

مغ خالؿ مخاجعة البحػث والجراسات الدابقة تع التعخؼ عمى 
السشيجية العمسية، وبعس األدوات العمسية السدتخجمة لجراسة وتحجيج 

لتي تػاجو البحث العمسي لمخخوج مشيا بالسقتخحات السذكالت ا
واإلجخاءات التي تداعج عمى تصػيخ البحث العمسي في العالع 
العخبي وتحقيق السأمػؿ مشو مغ خالؿ تحميل األدبيات التخبػية التي 

 ـ  2015ـ  إلى 2000تشاولت البحث العمسي في الفتخة مغ 
بقة في مشيجية الجراسة وتختمف الجراسة الخاىشة  عغ الجراسات الدا

حيث تعتسج الجراسة الحالية عمى تحميل األدبيات التخبػية التي 
تشاولت مػضػع البحث العمسي في العالع العخبي مغ خالؿ السشيج 
التحميمي وفي ضػء نتائج الجراسات الدابقة ووفقا لخؤية الباحثاف 

الت تقـػ الجراسة الخاىشة بػضع رؤية عمسية لسػاجية معػقات ومذك
 البحث العمسي في العالع العخبي 

لإلجابة عغ الدؤاؿ األوؿ ما أىسية : نتائج الجراسة ومشاقذتيا
 البحث العمسي؟

وبعج أف قاـ الباحث بتحميل أىسية البحث العمسي مغ خالؿ مشطػر 
األدبيات والجراسات التي تشاولت البحث العمسي وأىسيتو ومشيا دراسة 

  Tehini  [13 ،  ]Monir[  ، الصحيشي  12]  Gaberجابخ 
 Badran[ ، وبجراف   15] Abdul motlib[ ، وعبج السصمب 14]

[ اتفقت األدبيات فيسا بيشيا عمى عجد مغ العشاصخ التي تسثل 16] 
 أىسية البحث العمسي ومشيا: 

البحث العمسي يسثل العسػد الفقخؼ لمتخصيط الدميع في مختمف  -
 جػانب الحياة.

لبحػث العمسية تػجو اإلنطار لمسذكالت في مختمف نتائج ا -
 مشاحي الحياة.

البحث العمسي يزع الخؤػ والحمػؿ لسػاجية السذكالت  -
 السختمفة.

كاف الحتزاف البحث العمسي واالىتساـ بو مغ الجوؿ  -
والسشطسات والييئات العالسية أثخ ممسػس في تقجـ العمـػ 

 التقشية. 
حث العمسي األثخ البالغ في كاف لخعاية الجوؿ الستقجمة لمب -
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سخعة وتيخة االنجازات العمسية والتقشية الستالحقة التي تحيط 
بشا في مختمف مشاحي الحياة ومشيا االتراالت وعمـػ الفزاء 
والشانػ تكشػلػجي والعمـػ التصبيقية واليشجسة والصب والريجلة 

 والدراعة وغيخىا 
السعارؼ وتجفق تؤدؼ الجراسات والبحػث العمسية إلى تفجيخ  -

 السعمػمات في جػانب الحياة السختمفة
 التقجـ العمسي الحؼ حققتو البذخية ىػ نتاج البحث العمسي  -
االختخاعات واالبتكارات التي يدخت وسيمت وأسعجت البذخية  -

 ىي مغ نتاج البحث العمسي 
 التشسية الذاممة ىي نتاج البحث العمسي  -
 التكشػلػجي البحث العمسي ىػ عرب التقجـ العمسي و  -
استشباط مفاىيع ونطخيات وكحلظ أجيدة عمسية ججيجة لجراسة  -

 الطػاىخ السختمفة.
اليجؼ األسسى لمبحث ىػ الكذف عغ السعخفة وتقجيع الحمػؿ  -

والبجائل التي تداعجنا في تعسيق فيسشا لألبعاد السختمفة 
لمعسمية التخبػية. ويداعج كحلظ في مجاؿ التخبية عمى تحجيج 

 صخؽ واألساليب السدتخجمة في حجخة الجراسة فعالية ال
البحث العمسي يداعج عمى تصػيخ ورفع كفاءة أعزاء ىيئة  -

 التجريذ 
 مغ مرادر تسيد الجامعات وريادتيا االىتساـ بالبحث العمسي  -
البحث العمسي يداعج عمى مػاجية الكػارث الصبيعية مغ  -

 زالزؿ وبخاكيغ وترحخ وقحط وتمػث وغيخىا
العمسي يداعج عمى التحكع في الصبيعية واالستفادة مغ البحث  -

 السػارد بأشكاؿ مختمفة .
ولإلجابة عمى الدؤاؿ الثاني ما مشطػر األدبيات لسعػقات البحث 

 العمسي  في العالع العخبي 
ومغ خالؿ نتائج البحػث والجراسات واألدبيات يسكغ حرخ 

بي في معػقات السعػقات التي تػاجو البحث العمسي في الػشغ العخ 
مادية وإدارية وأكاديسية  وتشطيسية وثقافية ومجتسعية وشخرية 

[ إلى وجػد معػقات  17]   Sakranوتػصمت دراسة   الدكخاف  
ثقافية مجتسعية ويشبثق مشيا الغياب الػاضح لسشيج العمع ومفاىيسو 
وقيسو وأخالقياتو ، وغياب الخؤية العمسية والزعف الشدبي لسفاىيع 

الشقج ( وعسمياتو في حياتشا ، وىجخة كثيخ مغ الباحثيغ وقيع )
والعمساء إلى الخارج  ومعػقات تعميسية عمسية ومشيا اعتساد التعميع 
عمى الكع وليذ الكيف واالعتساد عمى ثقافة السحاكخة أكثخ مغ ثقافة 
اإلبجاع ، والزعف الػاضح في إعجاد وتكػيغ الباحث العمسي  وذكخ 

[ معػقات البحث فيسا يمي  18]    Monfikhy 1992السشفيخي 
األعباء التجريدية ، واإلدارية وعجـ تػافخ الكتب والسخاجع والجوريات 
الحجيثة وانذغاؿ أعزاء ىيئة التجريذ بتقجيع االستذارات والخبخة 
خارج الجامعة وعجـ مػضػعية قخارات بعس السحكسيغ وفي دراسة 

تػصمت الجراسة إلى [ و  19]    Aza Elbana 2003عدة البشا 
أف  معػقات البحث العمسي ىي عجـ الخبط بيغ نتائج البحث العمسي 
بخصط التشسية وتػجييا لخجمة السجتسع ، وتػصمت دراسة إيساف 

[   إلى أف أىع معػقات 7]  EMAN . FERILرسسي أبػ عػاد  
البحث العمسي معػقات مادية، وإدارية، وتشطيسية، وبذخية، وكحلظ 

سدتسخة لمكفاءات البحثية الستسيدة، وغياب مشطػمة واضحة اليجخة ال
السعالع لمبحث العمسي، وضعف استثسار ما ىػ متػفخ مغ شبكات 
اتراؿ في البحث العمسي وغياب قاعجة عمسية متسيدة قادرة عمى 
السشافدة العالسية واإلقميسية، وضعف القجرة التسكيشية الستثسار مػارد 

الستػفخة في عسمية التشسية وتصػيخىا.  رأس الساؿ البذخؼ العميا
[ وجػد السعػقات  التالية )األكاديسية،  5وتػصمت دراسة   العشدؼ ]

 واالقترادية، واالجتساعية واإلدارية( 
[  التي   10]    Hatamleh, Habes Moh'dووفقا لجراسة

أجسمت معػقات البحث العمسي في العػائق السالية واإلدارية، 
يارات البحث العمسي، ومعػقات خاصة بالشذخ. ومعػقات تخز م

ومعػقات تتعمق بأعزاء ىيئة التجريذ ومشيا ارتباط البحث بالتخقية 
وال يختبط بقزايا ومذكالت السجتسع وضعف البشاء العمسي 

ابغ  واألكاديسي لجػ عجد مغ أعزاء ىيئة التجريذ وأجسل وذكخ 
حث العمسي، [ معػقات البحث العمسي في نقز تسػيل الب6]شخيف

ونقز الجافعية الحاتية، ضعف التخصيط االستخاتيجي لمبحث، 
وضعف األحػاؿ االقترادية لمكادر التجريدي واإلدارؼ في 
الجامعات، وقمة كفاءة الصاقع السدؤوؿ عغ مخاكد البحث العمسي، 
وضعف البيئة السالئسة لمبحث العمسي، وعجـ االستقخار الػضيفي 

قصاب مخاكد البحث العالسية لمباحثيغ والشفدي لمباحثيغ، واست
 والذباب، وىجخة الكفاءات والعقػؿ.

ومغ معػقات البحث العمسي ضعف السػارد السادية السقجمة لجعع 
البحػث في مختمف السؤسدات العمسية في الػشغ العخبي ، وضعف 
تبشي السخاكد الرشاعية والتقشية في الػشغ العخبي في الػقت الحؼ 

%  مغ دعع البحث 80خاص في الجوؿ األوربية يقجـ القصاع ال
العمسي وتػثيق الرمة بيغ السرانع والذخكات والسؤسدات التصبيقية 

 والسخاكد البحثية 
ومغ السعػقات ضعف تشػع مرادر التسػيل ، وغياب رؤية سياسية 
وعمسية واضحة لمبحث العمسي في البمجاف العخبية ، معػقات 

ية وضعف الحخية األكاديسية في مجتسعية تزع السعػقات الدياس
مشاقذة وتشاوؿ السػضػعات السختمفة والشطاـ الثقافي الدائج في 
السجتسع ، وعجـ وجػد تكامل بيغ مخاكد البحػث والػحجات 

 .[20]اإلنتاجية جابخ 
ولإلجابة عمى الدؤال الثالث ما واقع البحث العمسي في العالم 

 العخبي في ضهء مشغهر األدبيات؟
يسكغ مشاقذة واقع البحث العمسي في العالع العخبي مغ خالؿ 
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مجسػعة مغ السؤشخات التي تطيخ واقع البحث العخبي مغ 
حيث الدمبيات واإليجابيات ويسكغ حرخ ىحه السؤشخات فيسا 

 يمي: 
مغ حيث حجع اإلنفاؽ عمى البحث وإنتاجية الباحث العخبي 

حيث عجد  ومغ حيث تختيب الجامعات العخبية دوليا ومغ
العمساء العخب ومغ حيث االختخاعات واالبتكارات ومغ حيث 

 بخاءات االختخاع 
أما مغ حيث اإلنفاؽ عمى البحث العمسي خالؿ فتخة   

الثسانيشيات مغ القخف العذخيغ أنفقت الػاليات الستحجة 
مميار دوالر عمى البحث العمسي وفي  40األمخيكية أكثخ مغ 

ر دوالر كأكبخ دولة في العالع مميا 452أنفقت  2013عاـ 
مغ حيث األنفاؽ في حيغ أف كاف إنفاؽ الجوؿ العخبية 

مميػف دوالر فقط ،  وفي عاـ  200مجتسعة في الثسانيشيات 
أنفقت الجوؿ العخبية مجتسعة عمى البحث العمسي  2005

 تدعة  2008مميار دوالر  وبمغ إنفاؽ إسخائيل في عاـ  4.5)
ضعف إنفاؽ الجوؿ العخبية،  تشفق  مميار دوالر بسا يعادؿ

% مغ مػازناتيا 1البمجاف العخبية عمى البحث العمسي أقل مغ 
 !مغ دخميا القػمي % 0.3العامة وبالتحجيج 

ندبة اإلنفاؽ عمى البحث العمسي بالشدبة إلى الشاتج السحمي 
% في األقصار العخبية كافة لعاـ  0.5اإلجسالي لع تتعج 

 .%2.7% وفي فخندا 2.9الدػيج ، بيشسا بمغت في 1992
أف الجوؿ العخبية  2004وتؤكج إحرائيات اليػندكػ لعاـ  -

مميار دوالر  1.7مجتسعة خررت لمبحث العمسي ما يعادؿ 
 .% مغ الشاتج القػمي اإلجسالي0.3فقط، أؼ ما ندبتو 

( دوالرات 4معجؿ اإلنفاؽ العخبي عمى البحث والتصػيخ لكل ندسة )
 ( دوالرا في الريغ50الػاليات الستحجة و) في ( دوالرا953مقابل )

[21،22 ،23  ،24 ،25،26 . ] 

% مغ انتاجيا القػمي عمى البحث 4.7وتشفق إسخائيل ما مقجاره 
العمسي، وىحا يسثل أعمى ندبة انفاؽ في العالع، بيشسا تشفق الجوؿ 

% مغ دخميا القػمي والجوؿ العخبية في آسيا 0.2العخبية ما مقجاره 
 % مغ دخميا القػمي عمى البحث العمسي. 0.1تشفق فقط 

إلنفاؽ عمى البحث العمسي في الػشغ وفي الػقت الحؼ ال يتجاوز ا
% إلجسالي الجخل القػمي العخبي بيشسا يبمغ في الدػيج 0.2العخبي 

% أؼ أف دولة مغ ىحه الجوؿ تشفق عمى 3.4والياباف وفشمشج حػالي 
 [  27]ضعفا مسا تشفقو الجوؿ العخبي  15البحث 

وبخرػص فجػة اإلنتاج العمسي في العالع العخبي يػرد البصيخي 
 :السؤشخات اآلتية[ 28]

 مغ حيث الشذخ العمسي 
%( أؼ  0.7ندبة البمجاف العخبية مغ الشذخ ال تتعجػ ) .1

أقل مغ سجس ندبة العخب إلى إجسالي عجد الدكاف 
 .عالسيا

%( مغ اإلنتاج 1.1إنتاج العخب مغ الكتب لع يتجاوز ) .2
 العالسي عمى الخغع أف العخب يذكمػف 

 .%( مغ سكاف العالع4.5نحػ )
د األبحاث السشذػرة لكل ندسة يتكخر وجػدىا في عج .3

وىػ  Index Citation مخاجع األبحاث التي تحيل إلييا
مؤشخ لمجاللة عمى نػعية األبحاث مغ حيث اإلنفاؽ 

 عمى كل شالب 
معجؿ اإلنفاؽ الحكػمي سشػيا عمى كل شالب جامعي  .4

( دوالرا في دولة  14200( دوالر في مقابل ) 2400)
 [7]  [، 29] .مثل إسبانيا

ومغ حيث تختيب الجامعات في أفزل الجامعات العالسية في الػقت 
التي خمت قائسة أفزل خسدسائة جامعة في العالع مغ الجامعات 

 64العخبية نجج أف الجامعة العبخية )إسخائيل( التي احتمت السخكد 
لترشيف ششغياؼ  2013وفي ترشيف ، مدتػػ العالع عمى

مخكدا مغ العذخيغ مخكد األوؿ  17ترجرت الجامعات األمخيكية 
جامعات عخبية ضسغ  5ضسغ أفزل مائة جامعة وجاءت 

جامعات مغ السسمكة العخبية  5الخسدسائة جامعة األفزل وىع 
 .[[30الدعػدية وجامعة القاىخة مغ مرخ 

مى البحث العمسي وخاصة البحػث في العمـػ وىحا الترشيف يخكد ع
دوف غيخه، ومغ السعاييخ السعتسجة في ىحا الترشيف عجد جػائد 
نػبل التي حازىا باحثػف في الجامعة حتى في الدابق، فزاًل عغ 
عجد جػائد "يمجز" )بسثابة "نػبل" الخياضيات(، إضافة إلى عجد 

باإلنكميدية مثل مجالت دورية ترجر  السقاالت السشذػرة حرخًا في
  .""نيتذخ" و"سايشذ

واف ىشالظ تدعة عمساء إسخائيمييغ حازوا عمى جػائد نػبل، بيشسا 
جػائد، ثالثة مشيا بجوافع سياسية، ومشيع العالع  6حاز العخب عمى 

السرخؼ أحسج زويل الحؼ ناؿ الجائدة عمى أبحاثو التي أجخاىا في 
العمساء، تحكخ مرادر اليػندكػ بالشدبة لعجد  .الجامعات االمخيكية

الف باحث عخبي، بيشسا تع تقجيخ عجد  124اف ىشاؾ حػالي 
الفا، وافادت مرادر  24العمساء والباحثيغ اإلسخائيمييغ بحػالي 

الف عالع وميشجس يعسمػف في البحث  90أخخػ بػجػد حػالي 
العمسي وترشيع التكشػلػجيا الستقجمة خاصة االلكتخونيات الجقيقة 

 ،والتكشػلػجيا تقخيخ اليػندكػ حػؿ العمـػ [ .لتكشػلػجيا الحيػيةوا
2008[ 

 من حيث نريب الفخد في اإلنفاق عمى البحث 
أما بالشدبة لشريب الفخد مغ االنفاؽ عمى البحث العمسي فقج احتمت 

دوالر وجاءت في  1272.8إسخائيل السختبة االولى عالسيا بػاقع 
 1205.9تحجة االمخيكية وانفقت حػالي السختبة الثانية الػاليات الس

دوالر. اما الجوؿ العخبية  1153.3دوالر وثالثا جاءت الياباف بػاقع 
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فقج جاءت مئة مخة اقل مغ إسخائيل مغ حيث نريب الفخد مغ 
دوالر  14.7االنفاؽ عمى البحث العمسي حيث انفقت ما معجلو 
بسا فييا الجوؿ سشػيا عمى الفخد، والجوؿ العخبية السػجػدة في اسيا 

دوالر وىػ ما يداوؼ ما  11.9الشفصية الغشية كاف نريب الفخد 

تشفقو الجوؿ االفخيقية التي ترشف بالفقيخة ججا، وقج بمغ نريب الفخد 
دوالر. الججوؿ ادناه بيغ ندبة الفجر مغ االنفاؽ  9.4فييا ما مقجاره 

 [ 22عمى البحث العمسي ] 

 عمى البحث العمسي نريب الفخد مغ اإلنفاؽ
 الجولة عمى البحث العمسي )دوالر( نريب الفخد مغ اإلنفاؽ ندبة اإلنفاؽ مغ الشاتج القػمي

 إسخائيل 1,272.8 4.7%
 الياباف 1,153.3 3.4%
 االوروبيةالجوؿ  531 1.8%
 أمخيكيا الذسالية 1,205.9 2.6%
 أمخيكيا الالتيشية 58.4 0.6%
 الجوؿ الستقجمة 710 2.3%
 الجوؿ الشامية 58.5 1.0%
 الجوؿ العخبية 14.7 0.2%
 الجوؿ العخبية في آسيا 11.9 0.1%
 الجوؿ االفخيقية 9.4 0.5%
 السعجؿ العالسي 170 1.7%
 *فمدصيغ 2.9 0.3%

وعمى صعيج بخاءات االختخاع، نجج أف عجد بخاءات االختخاع العخبية 
بخاءة اختخاع بيشسا  475لع تتجاوز  2009و 2005ما بيغ عامي 

بخاءة اختخاع  ومغ السعمـػ أف عجد  566بمغت في ماليديا وحجىا 
مميػف ندسة بسعشى أف ىشاؾ بخاءة اختخاع  350بي سكاف العالع العخ 

مميػف  26ألف عخبي بيشسا عجد سكاف ماليديا  694واحجة لكل 
ألف ماليدؼ أؼ أف  46ندسة بسعشى تدجيل بخاءة اختخاع واحجة لكل 

ضعف لبخاءات االختخاع في  15معجؿ اإلبجاع في ماليديا يرل 
 [ 27الجوؿ العخبية مجتسعة] 

فيي السؤشخ االكثخ تبايشا بيغ العخب وإسخائيل، فقج سجمت إسخائيل  
بخاءة اختخاع، بيشسا سجل العخب مجتسعيغ  16,805ما مقجاره 

% مغ 5بخاءة اختخاع في كل تاريخ حياتيع، وىػ يسثل  836حػالي 
 .عجد بخاءات االختخاع السدجمة في إسخائيل

االختخاع التي سجمت  وتفيج تقاريخ اليػندكػ كحلظ اف عجد بخاءات
تفػؽ ما انتجو  1,166والتي تبمغ  2008في إسخائيل في العاـ 

 .بخاءة اختخاع 836العخب بتاريخ حياتيع وىػ 
عجد بخاءات االختخاع العخبية السدجمة في الػاليات  .5

ال تتجاوز  (2000-1990) الستحجة خالؿ العقج الثاني
 ( 7652ئيل )( وإسخا6328( في مقابل كػريا الجشػبية )300)

أما بالشدبة لمسؤلفات والكتب السشذػرة، فقج أفادت أيزا السعصيات 
كتابا بيشسا  6,866الستػفخة الى انو في إسخائيل تع تأليف ونذخ 

كتاب سشػيًا. اما بالشدبة لمشذخ  10,000يؤلف العخب ما يقجر ب 
خ الباحثػف االبحاث العمسية في السجالت السحكسة فقج نذ

 140,000بحثا محكسا، ونذخ العخب حػالي 138,881اإلسخائيميػف 

بحث محكع. عمى الخغع مغ أف عجد االبحاث متقارب، الى اف 
جػدة ونػعية االبحاث اإلسخائيمية أعمى بكثيخ مغ االبحاث العخبية، 
وىحا يسكغ االستجالؿ عميو مغ مغ عجد االقتباسات لتمظ االبحاث 

جػ انتاجية دولة معيشة لمعمػـ ومجػ الحؼ يعبخ عغ م (H) ومعامل
تأثيخ تمظ العمـػ عمى السعخفة االندانية. بمغ عجد االقتباسات 

اقتباس، بيشسا بمغ عجد  620,000لالبحاث العخبية ما مقجاره 
اقتباسا، وبمغ معامل  1,721,735اقتباسات االبحاث اإلسخائيمية 

 .40خبية حػالي وبمغ بالسعجؿ لمجوؿ الع 293إلسخائيل  (H) الفعالية
أّما بالشدبة إلى اإلنتاجية العمسية في الػشغ العخبي، فالسالحع ىػ 
حجع التفاوت في السداىسة مغ قصخ إلى آخخ. ومغ السعاييخ 
اليامة التي تداعج عمى إعصاء صػرة عغ مجػ تقجـ أو تخّمف 
البحث العمسي، نذيخ إلى عجد البحػث وإنتاجية الباحث. عمسًا أّف 

الستاحة في ىحا السجاؿ ما زالت قميمة، فقج أضيخت  اإلحراءات
دراسات  أف ما يشذخ سشػيًا مغ البحػث في الػشغ العخبي ال 

( ألف بحث. ولسا كاف عجد أعزاء ىيئة التجريذ نحػ 15يتعجػ )
( وىػ قميل  مغ 0.3( ألفًا، فإّف معّجؿ اإلنتاجية ىػ في حجود )55)

في مجاؿ اإلنتاجية العخبية، إذ  حيث اإلمكانات العمسية والتكشػلػجية
 [  31% مغ معجالت اإلنتاجية في الجوؿ الستقجمة(  10يبمغ )

وغشي عغ القػؿ إف حجع البحػث العمسية العخبية قميل  بالشدب 
أبحاث اقتخبت  2006العالسية. وقج نذخت في الػشغ العخبي عاـ 

كل بحثًا ل 35في مجسميا نحػ أحج عذخ ألفًا ومئة بحث، أؼ نحػ 
بحثًا لكل مميػف،  140مميػف عخبي، والشدبة العالسية أكثخ مغ 
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في  4400باحثًا لكل مميػف عخبي، مقابل  135وىشاؾ 
 [ 32].أميخكا

أما بخرػص التصبيق فخغع أف الباحثػف مغ أساتحة الجامعة وحسمة 
الساجدتيخ والجكتػراه يقزػف الكثيخ مغ الػقت والجيج في إعجاد 

تي يعكفػف عمى جسعيا وإعجادىا بصخيقة أكاديسية البحػث العمسية ال
وعمسية وخاصة إذا كانت أبحاث تصبيقية وأبحاث تحاوؿ عالج 
مذكالت واقعية سػاء عمسية أو اجتساعية أو إندانية وبعج قياـ 
المجاف العمسية بتسحيز وتجقق ىحا الكع الكبيخ مغ األبحاث إال أف 

-يج الكبيخ يشتيي تمظ التػصيات وذلظ اإلعجاد السكثف والج
  .عمى رؼ مكتبات الجامعات-ألسفل

أما بالشدبة لستػسط عجد الباحثيغ لعجد الدكاف كسؤشخ مغ 
ة بالبحث العمسي السؤشخات التي تدتخجـ لإلشارة إلى اىتساـ الجول

باحث لكل مميػف شخز  380ىشالظ حػالي [  22]فقج ذكخ ربايعة
الجكتػراه والسجرسيغ في عخبي وىحا عمى اعتبار اف حاممي شيادات 

 الجامعات محدػبػف كباحثيغ.
لإلجابة عمى الدؤال الخابع ما الخؤية السدتقبمية السقتخحة لالرتقاء 

 بالبحث العمسي في الهطن العخبي؟  
 رؤية تصػيخ البحث العمسي في الػشغ العخبي 

التعميع والبحث العمسي رؤية في بحثو بعشػاف ) [  33أحسج  ]  يخؼ 
الشيػض بالبحث العمسي   أف (لمتقجـ والخيادة لإلصالح ... ودعػة 

 يحتاج إلى:
إعادة الشطخ في السيدانيات السخررة لمبحث العمسي بسا  .1

% مغ الجخل 3% أو 2يتساشى مع أو يديج عغ السعجالت العالسية 
 القػمي.

الجيػد بيغ واضحة السعالع تتكامل فييا  استخاتيجيةوضع  .2
الجامعات ومخاكد البحػث لخجمة خصط التشسية في جسيع 

 السجاالت.
تصػيخ مشاىج الجراسات العميا في الجامعات إلعجاد الكػادر  .3

البحثية القادرة عمى حل السذكالت التي تعتخض خصط التشسية 
 الػششية.

االستفادة مغ خبخات العمساء العامميغ بالخارج في تصػيخ  .4
 البحث العمسي .مشطػمة العسل ب

[ رؤيتو لمتصػيخ وفقًا لشتائج دراستو السيجانية  34] الصبي وفي دراسة
وعشػانيا )ضساف جػدة البحث العمسي في الػشغ العخبي  ) دراسة 

 تتسثل في الشقاط التالية :    ميجانية( -تحميمية 
أف تيتع الجوؿ العخبية بالباحثيغ وتػشيغ العقػؿ العخبية في  .1

عسل عمى استقخار السؤسدات البحثية واالىتساـ بمجانيع، وال
بالسكتبات والسرادر والسخاجع العمسية التي مغ شأنيا مداعجة 
الباحث في البحث العمسي، وأف تعسل الجامعات عمى إنتاج السعخفة 
بجاًل مغ نقميا، والتخكيد في عسمية التجريذ الجامعي عمى البحث 

في أغمب جامعات الػشغ العمسي بجاًل مغ التمقيغ كسا ىػ سائج 
العخبي، وتصبيق السعاييخ العمسية التي مغ شأنيا أف تخقى بسدتػػ 

 .البحث العمسي
وفي الجانب الثاني )اإلنفاؽ( تؤكج الجراسة أف الجانب السالي  .2

ميع ججًا في عسمية البحث العمسي مغ حيث تػفيخ السدتمدمات 
ؼ، وزيادة والسشاخ السشاسب لمبحث العمسي، وكحلظ الجعع الساد

 [9]السػارد السخررة لمبحث العمسي، ويذيخ البخغػثي، وأبػ سسخة 
أف ندبة اإلنفاؽ عمى البحث العمسي مغ الشاتج القػمي السحمي في 

% في حيغ نجج أف ألسانيا 0.5الجوؿ العخبية لع يتجاوز أؼ مشيا 
%، وبمغت 2.7%، وإسخائيل 3%، والياباف 2.9%، وأمخيكا 3.5

بحثًا لمباحث، بيشسا لع  1.5ث في الجوؿ الستقجمة إنتاجية الباح
بحثًا لمباحث، كسا رأت عيشة الجراسة  0.2يتجاوز في العالع العخبي 

تػعية القصاع الخاص بأىسية البحث العمسي، وتحسل جدء مغ 
. وفي ىحا الرجد يذيخ تقخيخ التشسية اإلندانية لعاـ [31]تكاليفو 
اإلنفاؽ عمى البحث العمسي % مغ 90إلى أف ما يقارب مغ  2003

في البمجاف العخبية مغ مرادر حكػمية، بيشسا تسثل السرادر 
% مغ اإلنفاؽ عمى البحث العمسي في 2030الحكػمية مغ 

الػاليات الستحجة األمخيكية، والباقي يسػؿ مغ القصاعات الخاصة 
% فقط مغ تسػيل البحث 3كالذخكات الرشاعية، في حيغ أف 

 .[32]العخبي يأتي مغ الرشاعةالعمسي في الػشغ 
أما البعج الثالث والخاص بالجانب الدياسي واالجتساعي: تخػ  .3

الجراسة العسل عمى إعادة ىيكمة السؤسدات البحثية، وإيجاد 
تذخيعات ذات لػائح تعتسج عمى نطع ليا عالقة بسعاييخ الجػدة، 

نيج والعسل عمى االستقخار الدياسي لمجوؿ العخبية مغ خالؿ إتباع 
ديسقخاشي، وحخص السجتسع عمى التقجيخ االجتساعي لمسؤسدات 

 .البحثية
 البحث العمسي فيفي بحثو بعشػاف ) [  35]  بيشسا يخػ أمعزذػ 

أف مغ أساسيات الشيػض  (-رؤية تذخيرية   -الػشغ العخبي 
بالبحث العمسي التغمب عمى القرػر الػاضح  في أعجاد الباحثيغ  
بدبب قمة التسػيل، حيث يفدخ الزعف السيػؿ في أعجاد الباحثيغ 
عمى الرعيج العخبي ىػ نقز اإلنفاؽ عمييع وعمى البحث العمسي 
عسػمًا، ذلظ بأف ما تخصجه الجوؿ العخبية مغ مخررات مالية 

لبحث ال يرل إلى الشدبة الستػسصة الستعارؼ عمييا دوليًا في ليحا ا
ىحا الشصاؽ، والتي تحجد ما إذا كاف إنفاؽ أؼ بمج عمى البحث 

% مغ 1العمسي مججيًا أو غيخ مجج، وقج حجدت ىحه الشدبة في 
. بسعشى أف اإلنفاؽ عمى ىحا البحث، في أؼ بمج، 4الشاتج اإلجسالي 

لشدبة كحج أدنى، وإذا لع يرميا فإف يكػف مججيًا إذا بمغ ىحه ا
إنفاقو، في ىحا الرجد، يعج غيخ ذؼ ججوػ، ولع تدتصع أؼ دولة 
عخبية بمػغ نرف ىحه الشدبة لدشػات شػيمة، ويعج مؤشخ عجد 
السذتغميغ بحقل البحث العمسي، بالشدبة إلى عجد الدكاف، مغ 
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البحث  السعاييخ األساسية السعتسجة دوليًا في ترشيف الجوؿ في سمع
 العمسي(

)مغ الشاحية الكيفية، نجج أف أبحاث عمساء الجوؿ الستقجمة ودارسييا 
تستاز بكثيخ مغ الججة واإلبجاع واألصالة، وتخبط الشطخؼ بالتصبيقي 
والعسمي، وتدعى إلى تقجيع إجابات، قابمة لألجخأة والتشفيح، لكثيخ مغ 

الجوؿ تدتحػذ  إشكاالت الػاقع والسقاوالت وغيخىا، وليحا، نجج تمظ
% مغ 95% مغ بخاءات االختخاع عالسيًا، وتتحكع في 99عمى 

 التكشػلػجيا العالسية الستصػرة(
[  أف ندبة ميسة مغ األبحاث الجامعية،  35أمعزذػ  ]  ويزيف

جامعيػف، في العالع العخبي، يكػف اليجؼ مشيا،  أو التي يشجدىا
ب؛ فتكػف قيستيا أساسًا، مع الحرػؿ عمى تخقية أو تثبيت في مشر

 متأثخة وخاضعة ليحا السصمب  .  
 السحاورويسكغ اقتخاح تصػيخ البحث العمسي في إشار مجسػعة مغ 

في دراستو وعشػانيا  )مدتقبل التعميع [  36كسا يخػ الحديشي ] 
مي لالمتحانات والتقػيع دراسة حالة لمسخكد القػ  -والبحث العمسي

 التالي :  (  عمى الشحػالتخبػؼ 
 .مخاجعة أسذ تقييع األبحاث في المجاف العمسية الجائسة  -1
وضع خصة لألبحاث في أقداـ الكميات   -2

 .الساجدتيخ والجكتػراه وال تتع بذكل عذػائي لسػضػعات السختمفة
 .وضع إشار لمسذخوعات البحثية الجساعية  -3
تصػيخ قػاعج البيانات بذكل مجروس وعمسي بسا يخجـ   -4

 .األبحاث العمسية
ية لتقييع أبحاث الييئة البحثية بالسخاكد البحثية في وضع آل  -5

 .ضػء أىجاؼ ووضائف السخاكد
وضع خصة استخاتيجية لألبحاث في السخاكد في ضػء رؤية  -6

 .2050لسدتقبل التعميع في مرخ 
اقتخاح حمػؿ غيخ تقميجية لتسػيل األبحاث وتػفيخ السػارد   -7

 .السالية والسادية
يخ وفقا لقػاعج تترف تخشيح المجاف ومذخوعات التصػ  -8

 .بالذفافية
 .تفعيل التشسية السيشية السدتجامة ألعزاء ىيئة التجريذ -9

تفعيل مذخوع التخجسة بسا يجعع ويعسق التخاث الشطخؼ   -10
 .السعاصخ في التخررات السختمفة
رؤية استذخافية لسدتقبل ) [  37ويزع أبػ زيج  في بحثو بعشػاف ] 

ػء التغيخات السجتسعية ي ضالتعميع في مرخ والعالع العخبي ف
مجسػعة مغ التػصيات يسكغ مغ خالليا تصػيخ البحث   (السعاصخة

 العمسي والتي تتسثل في الشقاط التالية : 
أوال:  تفعيل دور الكميات الجامعية في قزايا البحث العمسي 

 بالسجتسع:
 ثانيًا: تقييع دور البعثات في تصػيخ البحث العمسي :

 مكانات والسػارد السالية لمبحث العمسي:ثالثًا:  زيادة اإل
 رابعًا: ضخورة وجػد خصة قػمية لمبحث العمسي

 خامدا: دعع مكانة أعزاء ىيئة التجريذ السادية واالجتساعية:
 سادسًا:  تكثيف السؤتسخات والسيسات العمسية:

عمسي ومغ بيغ اآلليات والصخؽ التي تزسغ االستثسار في البحث ال
في بحثو ) البحث   [ 38] أبه عخابي  وردىافي الػشغ العخبي أ

 التالية : العمسي في الػشغ العخبي واقع وتصمعات (، اآلليات 
تصػيخ بخامج ربط الباحث بسؤسدات القصاعات السختمفة  .1

 الرشاعية والدراعية واإلنتاجية وغيخىا، 
تعديد مبجأ التذاركية في عسل األبحاث التصبيقية وذلظ  .2

 السدتفيجة ومتابعة كافة مخاحل الجراسة،بسذاركة الجية 
تػصيل نتائج األبحاث بصخيقة سمدمة وسيمة ومفيػمة لمسدتفيج  .3

( مغ خالؿ البخامج التجريبية والشذخات End Userالشيائي )
اإلرشادية ومغ خالؿ وسائل اإلعالـ السخئية والسدسػعة ومتابعة 

 السدتيمظ،( مغ Feedbackتصبيق الشتائج وأخح التغحية الخاجعة )
( Success storiesتدميط الزػء عمى حاالت نجاح ) .4

وتعسيسيا عمى السدتفيجيغ ودراسة الحاالت غيخ السػفقة والتعخؼ 
عمى أسباب عجـ الشجاح، التأكيج عمى تػافق نتائج البحث مع 

 السدتػػ االجتساعي واالقترادؼ والعمسي لمسدتفيج األوؿ، 
فيد الدجاؿ العمسي مع مشاقذة نتائج البحػث مع الصمبة وتح .5

 أعزاء ىيئة التجريذ بشيج عمسي يحث عمى التفكيخ واإلبجاع، 
التأكيج عمى أىسية مداىسة مختمف السؤسدات في دعع البحث  .6

العمسي واإلفادة مغ نتائج البحػث التي تجخؼ في الجامعات 
والسؤسدات البحثية  بسا يخجـ الرشاعات الػششية وتشعكذ نتائجو 

 مختمف القصاعات،  اإليجابية عمى
رفع مخررات البحث العمسي مغ الشاتج القػمي اإلجسالي  .7

والسؤسدات الخاصة في تبشي سياسات تجعع البحث العمسي 
وتػشيشو، وتذجيع البحػث السذتخكة بيغ الجامعات والقصاع 

 الخاص.
االلتداـ األخالقي في بحثو وعشػانو  ) [  39] حسداوػ  بيشسا يخػ 

أف مدألة   لتحقيق جػدة وتسيد البحث العمسي (لمباحث ... الدبيل 
أخالقيات البحث تبقى مدألة جػىخية وىي أساس فعل التأشيخ 
والتقييع وتقـػ عمى خمق أرضية مشاسبة لتشسية البحث العمسي في 
الجامعات وخارجيا، وتصػيخ الكفاءات العمسية حدب التقاليج 

لع احتخاما لسبادغ الجامعية السعسػؿ بيا في أرقى الجامعات في العا
 أخالقيات البحث.

وحتى نرل إلى تحقيق جػدة البحث العمسي وتسيده داخل 
السؤسدات البحثية  نؤكج بجورنا عمى ضخورة االعتساد عمى 
مجسػعة مغ اآلليات لسخاقبة أخالقيات البحث العمسي بالتخكيد 
بذكل أساسي عمى التشذئة االجتساعية كػنيا اآللية األساسية لشقل 
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باإلضافة إلى وضع ضػابط  أخالقيات البحث العمسي والسعخفة.
لمشذخ العمسي والتخقيات داخل السؤسدات،  ناىيظ عغ معاقبة 

 السشحخفيغ عغ االلتداـ األخالقي في مجاؿ البحث العمسي
[ مغ بحثو ) تأثيخ التكشػلػجيا الخقسية  40]   و يدتخمز لخزارؼ 

لتالية لتصػيخ البحث يات االتػص عمى جػدة البحث العمسي (
 :العمسي

ضخورة تسكيغ الصمبة والباحثيغ مغ آليات التسكغ مغ التكشػلػجيا  .1
الخقسية إلعجاد البحػث العمسية، بإقامة الػرشات الجراسية، والجورات 

 التجريبية لمتحكع في مختمف أوجو ىحه السجاالت.
 بيغ مختمف الجامعات والسخاكد البحثية، يتعديد التعاوف السخقس .2

 بتبادؿ قػاعج البيانات، وإقامة صالت التعاوف بيغ الباحثيغ.
تذجيج الخقابة والرخامة في التعامل مع مطاىخ وحاالت الدخقات  .3

 العمسية، عمى اعتبار أنيا تسثل تيجيجا جادا لمبحث العمسي.
العسل عمى تصػيخ بخمجيات مكافحة الدخقات العمسية، وتبادؿ  .4

 ومخاكد البحث. الخبخات والتجارب بيغ الجامعات
ضساف جػدة البحث  )[  في بحثيا  بعشػاف  41وتخػ عبج الجبار  ]

، أف مغ أىع عػامل  (جاـ السكتبة االفتخاضية العمسية العمسي باستخ
 تصػيخ البحث العمسي تحقيق الشقاط التالية : 

دعع وتذجيع الشذخ االلكتخوني لمبحػث العمسية في السجالت  .1
 .والعالسيةالعمسية العخبية 

االستسخار في تػفيخ البيئة االلكتخونية )السكتبة االفتخاضية  .2
العمسية العخاقية( لتشسية إمكانيات التجريدييغ والقجرة عمى التصػيخ 

 .واإلبجاع
التأكيج عمى التعاوف مع القصاع الخاص مغ خالؿ إعجاد  .3

 .البحػث العمسية التصبيقية التي تسػؿ مغ قبمو
السيشية السصمػبة مغ قبل إدارة السعيج لمحرػؿ بحؿ العشاية  .4

 .عمى السشح البحثية ألعزاء ىيئة التجريذ
االشتخاؾ السدتسخ والحزػر السسيد في السؤتسخات والشجوات  .5

 .العمسية السحمية مشيا والجولية
مذاركة أعزاء ىيئة التجريدييغ في مذاريع وأبحاث مذتخكة  .6

 .مع شخكاء استخاتيجييغ محميا ودولياً 
أف يكػف ألعزاء ىيئة التجريذ دورات في تصػيخ الدياسات  .7

 .البحثية وإدارتيا ومسارستيا بسا يشدجع مع رسالة السعيج وأىجافو
نحػ استخاتيجية فاعمة لزساف في بحثو  )  [  42الصائي  ] ويزع 
إشار االستخاتيجية  (في البحث العمسي بالػشغ العخبي الجػدة

وجية نطخه  ووفقًا لشتائج  مغ -سي السقتخحة لتصػيخ البحث العم
 بسا يزسغ  التقييع في السدتػيات التالية : -بحثو  

مدتػػ الشطاـ . يجب أف تػفخ االستخاتيجية السقتخحة اإلجابة  -1
 عغ التداؤالت اآلتية وىي:

ىل عسمية اختيار مذاريع البحػث تتع بفاعمية ؟ وىل الساؿ 
 السخرز لجعع البحػػث يقجـ إلى أفزل الباحثيغ؟ 

ىل نطاـ السدار الػضيفي مشطع بذكل فاعل بحيث يتع إعصاء  -2
الباحثيغ الذباب الػاعجيغ الفخصة الكاممة لتصػيخ واستكذاؼ سبل 

 ججيجة لمبحث؟ 
مخاكد البحػث الػششية ىل تشطيع األبحاث في الجامعات و  -3

 متشاغسة مع البخامج السخصػط في جسيع التخررات؟ 
ىل نطاـ الختب األكاديسيػة يتدػع بالتحػجؼ بسػا فيػو الكفايػة  -4

sufficiently 
challenging  ؟ أـ أنشا بحاجة إلى التخمي عغ فكخة أف "السحاضخ

ي الجامعي" و" األستاذ الجامعي " يسكغ أف يكػوف السػقف الشيائ
final positions  ؟ 

ىل التدمدل اليخمي لييكل الػضائف عسمي/وضائفي فعميا؟ وما  -5
 ىػ دور الباحث في ىحا الييكل؟ 

ىل تحجد الجيات الجاعسة لمبحث العمسي مصالبيا وغاياتيا  -6
 عمى نحػ فاعل؟  

السشصمقات التي تقػـ عمييا رؤية تصػيخ البحث العمسي في الػشغ 
 العخبي :

 أن رؤية التظهيخ تشظمق من عجة مدمسات وىي:يخى الباحثان 
أف الػشغ العخبي قادر عمى التصػيخ بسا لجيو مغ خبخات  .1

 وقجرات بذخية ومادية وتاريخية.
إف اليػية اإلسالمية والثقافية والحزارية لمػشغ العخبي يجب  .2

أف تكػف األساس الحؼ يشصمق مشو جيػد السذخوع الحزارؼ 
 لتصػيخ البحث العمسي.

ػد التصػيخ في الػشغ العخبي البج أف تقػـ عمى إف جي .3
الدػاعج القػية والعقػؿ الشاضجة مغ خبخة أبشائيا السخمريغ في 
الجاخل والخارج وبالتسػيل الحاتي دوف الحاجة لمسداعجات الخارجية 

 السذخوشة.
أىسية الجمج بيغ األصالة والسعاصخ في تصػيخ البحث العمسي  .4

 في الػشغ العخبي.
صػيخ كسا يخاىا الباحثاف مغ خالؿ استعخض الجراسات ورؤية الت

والبحػث والتجارب السحمية والعالسية تقـػ عمى تفعيل السحاور 
 التالية: 

وضع مقخرات في خصة الصالب تيتع بالبحث العمسي ومياراتو  .1
 بجء مغ السدتػػ األوؿ وحتى تخخجو.             

ىيئة التجريذ  نذخ البحػث السسيدة مغ أبحاث الصمبة وأعزاء .2
 في الجوريات العمسية التي ترجرىا الجامعة.

ربط السػضػعات البحثية بالػاقع السجتسعي بحيث يذعخ  .3
البحث وأىسيتو ونتائجو في مجاالت حياتو السختمفة    الجسيع بقيسة

  . 
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تذجيع األساتحة عمى اإلشخاؼ ومتابعة بحػث الصالب مغ  .4
 خالؿ تقجيع الجعع السادؼ والسعشػؼ ليع  

تقجيع الجعع السعشػؼ والسادؼ لمصالب واألعزاء الستسيديغ  .5
 بحثيا  

إنذاء لجشة متخررة لتقييع البحػث الصالبية وتحجيج كيفية  .6
 مشيا ودعسيا ونذخىا االستفادة

قيفية لتجريب الصالب عمى كيفية تقجيع بخامج تجريبية تث .7
االستفادة مغ السكتبة الخقسية في عسمية البحث عغ السخاجع 

 والسرادر      
احتداب ندبة محجدة مغ درجات أعساؿ الدشة لألبحاث التي  .8

 يقجميا الصالب 
تشطيع العجيج مغ السدابقات الصالبية في مجاؿ البحث العمسي،  .9

 وتكخيع الستسيديغ مشيع 

ة لجراسة األولػيات البحثية لمصالب في مجاؿ البحث إنذاء لجش .10
 العمسي  

تػفيخ اإلمكانيات الالزمة لجراسة البحث العمسي وشخقو،  .11
 وخاصة التكشػلػجيا التعميسية والبحثية التي تخجـ ىحا السجاؿ.

تأسيذ مجمة عمسية شالبية لشذخ األعساؿ البحثية والعمسية  .12
 الستسيدة مشيا . 

لجامعات والسحضسات والييئات السحمية دعع التػاصل بيغ ا .13
والجولية السيتسة بالبحث العمسي في  جسيع السجاالت  واالشتخاؾ 

 فى بخامجيا  
تثسيغ نتائج البحػث العمسية وتدػيقيا إلى القصاعات  .14

 السدتيجفة 
 إنذاء وحجة متخررة لتدػيق نتائج البحػث والتعخيف بيا  .15
لسشاقذة مدتججات  عقج  نجوات و ممتقيات و مؤتسخات عمسية .16

 البحػث العمسية  واالستفادة مغ نتائجيا  .
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إسيامات السخونة الشفدية في التشبؤ بالتغمب عمى االغتخاب 
 الشفدي لجي الظالب السرخيين الجارسين في الخارج

 د/ صالح دمحم محسهد دمحم
 جامعة القريع –كمية التخبية  قدع عمع الشفذ –أستاذ مداعج 

ىجؼ البحث الحالي إلى الكذف عغ مدتػػ االغتخاب سمخص:ال
الشفدي والسخونة الشفدية لجؼ الصالب السرخييغ الجارسيغ في 
الخارج السبتعثيغ مغ الجامعات السرخية ومغ ثع الكذف عغ 
إسيامات السخونة الشفدية في التشبؤ بالتغمب عمى االغتخاب الشفدي 

عث بسشحة مجانية ( شالب مبت32لجييع وتكػنت عيشة البحث مغ )
لجراسة الجكتػراه بالسسمكة الستحجة, واستخجـ الباحث مقياس االغتخاب 
الشفدي ومقياس السخونة الشفدية ,وكالىسا مغ إعجاد الباحث, 
واستخجـ الباحث السشيج الػصفي وأضيخت نتائج البحث أف مدتػػ 
االغتخاب الشفدي لجػ الصالب السرخييغ السبتعثيغ في الخارج 

وأف مدتػػ السخونة الشفدية وأبعادىا السختمفة لجػ الصالب مختفع 
السرخييغ السبتعثيغ في الخارج مختفع أيزا وأف بعج السخونة 
التكيفية لجييع مختفع ججًا, وأضيخت نتائج البحث  أيزا وجػد 

بيغ السخونة  0.01عالقات سالبة دالة إحرائيًا عشج مدتػػ 
السخونة  -الثقة بالشفذ -لذخريةالشفدية وأبعادىا الفخعية)الكفاءة ا

البعج الخوحي ( وبيغ االغتخاب الشفدي  -االتداف الشفدي -التكيفية
عجـ االلتداـ  -فقجاف الذعػر باالنتساء  -وأبعاده الفخعية )العجد 

مخكدية  -فقجاف اليجؼ والسعشى -العدلة االجتساعية -بالسعاييخ
رج، ماعجا عالقة الحات( لجػ الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخا

العجد بالسخونة التكيفية واالتداف الشفدي فمع تكغ دالة إحرائيًا، 
والعالقة الدالبة ىشا أضيخت أف ارتفاع السخونة الشفدية يديع في 
خفس االغتخاب الشفدي والتغمب عميو لجػ أفخاد عيشة البحث 
وأضيخت الشتائج أيزا أف أبعاد السخونة الشفدية )الثقة بالشفذ، 

سخونة التكيفية، البعج الخوحي( تديع مجتسعة في تفديخ حػالي ال
% مغ التبايغ في التغمب عمى االغتخاب الشفدي ككل لجػ 89

الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج السبتعثيغ مغ الجامعات 
 .السرخية

الصالب  ،االغتخاب الشفدي  ،السخونة الشفدية : الكمسات السفتاحية
 السرخييغ الجارسيغ في الخارج.
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ABSTRACT: The current research aimed at 

investigating the level of psychological 

alienation and psychological flexibility among 

the Egyptian university missionary students 

abroad in order to identify the contributions of 

the psychological flexibility in predicting the 

psychological alienation overcoming. The 

participants of the study were 32 missionary 

students completing free scholarships in the UK 

for fulfilling their Doctorate degrees. The 

instruments of the study were the psychological 

alienation and flexibility scales (developed by 

the researcher). The current research adopted the 

descriptive method. The results of the study 

revealed that the level of psychological 

alienation and the level of the psychological 

flexibility taking into account its dimensions 

were high, and the level of the adaptive 

flexibility was very high. The results of the 

research revealed that there were statistically 

negative correlations at 0.01 level between the 

psychological flexibility taking into account its 

sub-dimensions (personal efficacy – self-

confidence – adaptive flexibility – psychological 

balancing – spiritual dimension) and the 

psychological alienation taking into account 

(inability – loss of belongings – disobeying 

standards – social isolation – losing goal and 

meaning –self-centralization) among the 

Egyptian missionary students. The correlation 

between the inability with the adaptive flexibility 

and the psychological balancing was not 

statistically significant. The negative correlation 

showed that the increase in the psychological 

flexibility contribute in deceasing and 

overcoming the psychological alienation among 

the study participants. The results of the study 

also showed that the sub-dimensions of the 

psychological flexibility sub-dimensions together 

(self-confidence – adaptive flexibility – spiritual 

dimension) contribute in interpreting about 89% 

of the variance in overcoming the psychological 

alienation among the Egyptian university 

missionary students.  

Keywords: psychological flexibility, 

psychological alienation and The Egyptian 

missionary students abroad. 
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يعج الذعػر باالغتخاب الشفدي أمخًا حتسيًا يذعخ بو الصالب  مقجمة:
السرخييغ, وغيخىع مغ غيخ السرخييغ الجارسيغ في الخارج وخاصة 
مع االحتكاؾ بحىشيات وشخريات مختمفة باختالؼ الثقافات التي 

وتذسل السذاكل الذائعة التي  ،تخبى عمييا كل شالب في وششو
زيادة الحسل  ،يتحسميا كل شالب يجرس في الخارج

 ،األيجولػجية الفجػةو   ، والجيغ حاجد المغةو  ، السعمػماتي
 ،قذواختالؼ في الص ،وارتفاع مدتػػ السعيذة، التكشػلػجيةو 

ومغ ثع يدبب ذلظ كمو ضغػط نفدية ، والسأكل ،والسمبذ والسدكغ
ومغ ثع شعػرىع الذجيج  ،ىائمة عمى السبتعثيغ تخىق كاىميع

 باالغتخاب الشفدي والتفكيخ في العػدة لمػشغ األـ.
أف االغتػخاب الشفدي  ،[1]ولقج أوضػػػػػػحت كخسػػػػػػتيغ وكػػػػػػاثخيغ 

عمػػػى شػػػعػر  ؼ ا وىػػ رد فعػل نفدػػػي يشصػػػػ مرػصمح ججيػج ندػبيً 
ة والفذػػػل والالمعشػػػى والعجػػػد، وىػػػحا الذػػػعػر أمخًا الفػػػخد بالقصيعػػػ

تػاجو الفخد كسا  يالتػ شفديةالحتسيًا يؤثخ عمى التعامل مع الزغػط 
جاف الذػػػػعػر إلى القمق والخػؼ مغ السدػػػػتقبل، ويدػػػػبب فقػػػػ ؼيؤد

 .يبػػػػاألمغ الشفد
فسشيع مغ  ،الخارجوتختمف استجابات السغتخبيغ الجارسيغ في 

يحتػيو القمق ويؤدؼ بو إلى اكتئاب يعتدؿ مغ خاللو العالع الججيج 
ومشيع مغ يحاوؿ التأقمع قجر السدتصاع  ،بسا يحػيو مغ ضغػط

ويتبجؿ الحاؿ مغ تمقاء  ،حتى تسخ أزمة اإلحداس باالغتخاب الشفدي
ويخػ كل  ،وىشاؾ مغ يترجػ ليحا الذعػر باالغتخاب ،نفدو

ويعسل  ،ويؤمغ بأف السحغ الخاىشة يشبغي أف تسخ ،ندبيةالسذكالت 
 ،جاىجا مدتغاًل كل ما لجيو مغ ميارات وخبخات سابقة وأفكار بشاءة

محاواًل تغييخ السػاقف الرعبة التي يتعخض ليا ليدتعيج حالتو 
ويعػد بشفدو إلى حالة مغ اليجوء واالتداف الشفدي  ،الشفدية

أكثخ  الدسات الشفدية أىسية في واالنفعالي وىؤالء مغ يستمكػف 
تذكيل نسط خاص مغ الذخرية القػية التي ال تخزع لمطخوؼ 

 . [2]وال تدتدمع لمفذل وىحه الدسة يصمق عمييا السخونة الشفدية
قجرة لجػ السبتعث إذا امتمكيا فإنيا   Resilienceوالسخونة الشفدية

ستسخارية تحسل في ثشاياىا تفكيخا إيجابيا في الحياة ورغبة في ا
ة فزال عغ مػاجية العير في البالد األجشبية بستغيخاتيا الثقافي

والتػافق مع  ،والتأقمع ،والرجمات مػاجية حقيقية ثالزغػط والكػار 
لجػ الفخد زادت معيا  الشفدية السخونةتمظ الزغػط وكمسا زادت 

وكمسا  ،قجرتو عمى مػاجية الرجمات الثقافية ومغ ثع الشفدية
ومغ السسكغ أف  ،واإلرىاؽ ،وانتابو التعب ،ضعفت قجرتو ،ضعفت

 . [4,3] يفذل في التغمب عمى تمظ الرجمات
ولحلظ فإف السخونة الشفدية ىي التي قج تسشح السعشى الججيج لمحياة  

والتػازف  ،والحخية الشفدية ،لمصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج
التغمب عمى العجد والسثابخة  و  ،والتػافق اإليجابي ،الشفدي

واإلحداس باغتخاب الحات ومغ ثع تحقيق اليجؼ مغ ىحا االبتعاث 

بشجاح. وقج تديع في التشبؤ بالتغمب عمى االغتخاب الشفدي لجؼ 
 .الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج

 . ومغ أجل ذلظ جاء ىحا البحث
عرػر التاريخ السختمفة كاف ىشالظ دائسًا عبخ : الجراسةمذكمة 

كثيخوف يتشقمػف مغ بمج إلى آخخ، ومغ ثقافة إلى أخخػ، إما شمبًا 
لمعمع، أو بحثًا عغ الخزؽ، أو ألسباب أخخػ، وىػ ما تخافق كثيخًا 
بسذاكل نفدية، وبزغػط أخالقية واجتساعية، ربسا كاف أشيخىا ما 

اب الشفدي عمى أنو يعخؼ باالغتخاب الشفدي ويعّخؼ االغتخ 
الرعػبة التي يػاجييا البعس في التكيف مع ثقافات ججيجة مختمفة 
إلى حج كبيخ عغ الثقافة األصمية في البمج األـ، عشج االنتقاؿ 

 لمجراسة أو لمعسل أو الحياة في الغخب. 
الجارسيغ  الصالبومغ خالؿ تجارب حقيقية لسعايذة الباحث مع 

رض الػشغ وفي أثشاء تجسعيع في في الخارج أثشاء عػدتيع أل
مخاكد التجريب التعميسية بالسجيشة العمسية االستكذافية بالدادس مغ 
أكتػبخ التي كاف الباحث مذخفا عاما عمييا مغ قبل ومدئػؿ 

وترسيع  ،مدئػلية مباشخة عغ إدارة االبتعاث ومخاكد التجريب فييا
دعػتيع برفة ىحه الفعاليات التجريبية وكاف ىجؼ الباحث مغ 

 ،مدتسخة مغ أجل االستفادة مغ تجاربيع في إعجاد السبتعثيغ اآلخخيغ
وإعجاد الصالب والسعمسيغ السدافخيغ ليحا الغخض وألغخاض أخخؼ 

وأعزاء ىيئة التجريذ  ،في مجاؿ التجريب و تصػيخ أداء السعمسيغ
 في الجامعات السرخية. 

و عمى العجيج مغ والثسخة التي جشاىا الباحث مغ جخاء ذلظ وقػف
السذكالت التي يسكغ أف تيجد الغالبية العطسى مغ السبتعثيغ 
السرخييغ الحيغ مازالػا قيج الجراسة في الجوؿ الغخبية والتي مغ 
السسكغ أف تيجد بقائيع ومثابختيع عمى تحقيق أىجافيع مغ عسمية 

 ونفذ الحاؿ يشصبق عمى السبتعثيغ الججد.  االبتعاث
 ه السذكالت في ما يصمق عميو عمساء الشفذوانريخت أسباب ىح

الذعػر باالغتخاب الشفدي الحؼ يػاجيو السبتعث   [10,9,8,7,6,5]
في بجاية مذػاره في الخارج في مقابل فقجاف بعس السبتعثيغ إلى 
السخونة الشفدية الكافية لتحقيق التكيف الشفدي السصمػب أثشاء فتخة 

يعتبخه الباحث التحجؼ األولي  والذعػر باالغتخاب الشفدي ،االبتعاث
لكل السبتعثيغ السرخييغ والعخب في الجوؿ الغخبية؛ فإف استصاعػا 

ومغ ثع العػدة إلى أرض الػشغ بسثابة  ،تجاوزه, تكػف فتخة االبتعاث
الشعسة، وإف لع يدتصيعػا، أصبحت بسثابة الكابػس الحؼ ال يسكغ 

وإف تع تجاوزىا وحرل  االستيقاظ مشو إال بالخحيل والعػدة لمبمج األـ
السبتعث عمى الذيادة التي درس في الخارج مغ أجميا, يربح 

اغتخاب نفدي مغ نػع أخخ السبتعث بعج العػدة لػششو ميجد بخصخ 
و األثار الشفدية لمرجمة الثقافية العكدية وىػ في وششو حيث يػاج

ومغ السسكغ أف يفكخ في العػدة مخة أخخػ إلى مػشغ االبتعاث 
ىشاؾ وال يدتفيج مشو الػشغ في شيء ويفيج السجتسع الغخبي ويبقى 
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ومػاىبو ويفقج السجتسع السرخؼ والعخبي أنبغ أبشائو  وبإبجاعات
وعمسائو بعج الشفقات اليائمة التي تع إنفاقيا عمى ىؤالء السبتعثيغ 
والتي كانت الجولة في أشج االحتياج ليع حتى ولػ كانت ىحه 

 .أخخػ البعثات مشح مجانية فكاف يسكغ االستفادة مشيا بصخؽ 
  [6]عقيلو  [11] دراسة كل مغ  نعيدة إليو نتائج أشار ت ما وىحا
 مذاعخ مغ يعانػف  األفخاد الحيغ أف بيشت ىحه الجراسات حيث

ومحجودية  السعشى وفقجاف الجونية مذاعخ مغ يعانػف  االغتخاب
 انخفاض مغ حالة لجييع يػلج الحؼ األمخ اآلخخيغ مع العالقات
 الحات. إلثبات أخخػ  عغ شخؽ  والبحث الشفدي التػافق

وقج يتػقف نجاح السبتعث في تجاوز األزمة الخاصة بالذعػر 
باالغتخاب الشفدي عمى درجة تستعو بالسخونة الشفدية والتي تعتبخ 
بسثابة قجرة السبتعث عمى التكيف مع التػتخ  والسراعب واألحجاث 

ة التي تيجد استسخار حياتو الجراسية في الغخبة عمى الخغع الزاغص
مغ األثار الدمبية التي تتخكيا ىحه الرعػبات واألحجاث الزاغصة 

 .[12]عمى نسػه الشفدي
إلى عجد مغ االضصخابات الشفدية التي  الجراسات  توقج أشار 

تطيخ عمى السبتعثيغ الحيغ يفتقجوف السخونة الشفدية الكافية لسػاجية 
الذعػر باالغتخاب الشفدي, وىحه االضصخابات تتخاوح ما بيغ 
اليمػسة واليحياف، مع حالة مغ الػىع، واإلحداس باالضصياد، 

وفقجاف االتراؿ والتسييد الدمبي مغ قبل اآلخخيغ،  والعجوانية،
بالػاقع، والتػتخ الذجيج، باإلضافة إلى بعس السطاىخ الجدسانية 
مثل الجوخة والغثياف، والتعخُّؽ الدائج، وتدارع ضخبات القمب. وعمى 
الخغع مغ تبايغ الرػرة اإلكميشيكية ليحا االضصخاب، إال أف مغ 
القػاسع السذتخكة بيغ الحاالت حجوثو في الغالب لبعس الصالب 

 .[14,13,1]لسرخييغ والعخب الجارسيغ في الخارجا
ىحه الحالة أيزا عمى أنيا بدبب  ويفدخ الباحثيغ وعمساء الشفذ

الرجمة الثقافية الشاتجة عغ الفجػة بيغ تػقعات السبتعث قبل 
شخوعو في الدفخ إلى أجسل مجف أو بمجاف العالع، وبيغ الػاقع الحؼ 

بعج حرػلو عمى السؤىل ػدة يتعخض لو أثشاء دراستو أو مع الع
. فاالنصباع العاـ لجػ غالبية [18,17,16,15,2]ب السصمػ 

السبتعثيغ عغ الغخب والثقافة الغخبية بػجو عاـ، وخرػصًا بيغ 
العخب والسرخييغ، انصباع إيجابي مبالغ فيو، تحيط بو ىالة مغ 
الخوماندية غيخ الػاقعية، التي تتياوػ غالبًا عشج االحتكاؾ 

جخفيغ، يتسيد سمػكيع بالغمطة والفطاضة واختالؼ بأشخاص متع
الجيغ والثقافة، مسا يذكل صجمة لسغ قزػا سشػات في تحقيق حمع 

التي كاف يطشيا  االبتعاثالدفخ واالبتعاث، لتتحػؿ حيشيا مجيشة 
مجيشة الشػر إلى مجيشة الجحيع. وخصػرة ومجػ انتذار ىحه الرجمة 

ة أعخاضيا يتجمياف مغ خالؿ حق يقة اليالة الكبيخة التي تحيط وحجَّ
بيحه الجوؿ، التي غالبًا ما تطيخ ىحه الجوؿ في وسائل اإلعالـ 

 برػرة مفخشة في الخوماندية واإليجابية.

وتعج أزمة الذعػر باالغتخاب الشفدي التي يسخ بيا السبتعثػف في 
بجاية مذػارىع الجراسي وبسجخد وصػليع إلى بمج الجراسة مغ اخصخ 

وقج ُعخّؼ ىحا السرصمح بأنو الحالة  ،لتي يتعخضػف لياالتحجيات ا
الشفدية التي تشتاب الذخز عشج انتقالو إلى بيئة مختمفة عغ بيئتو 

 .[6 ,19]التي عاش فييا مجة شػيمة
وال شظ في إف أزمة الذعػر باالغتخاب الشفدي في الحىاب ومغ ثع 

عجـ  العػدة بالسؤىل السصمػب ليا أعخاض وقػاسع مذتخكة, مشيا
الخغبة في التػاصل مع اآلخخيغ والذعػر بالشقز لعجـ فيع الشاس 

السمل, وعجـ الخغبة في لو والتخػؼ مغ اآلخخيغ, واإلحداس ب
 .   [15]بعج نجاحو, ويفزل البقاء ىشاؾ ،االستسخار

الجارسيغ بالخارج برفة  مع الصالب الباحث تػاصل خالؿ مغ و
وسائل التػاصل الذخرية مغ خالؿ  األحاديثو  مدتسخة،

 ضيػر الحع الباحث العجيج مشيع االجتساعي بالرػت والرػرة مع
 إلى تذيخ داللتيا الديكػلػجية والتي الدمبية عمييع السذاعخ ىحه
 باالنتساء الذعػر تجني إلى تذيخ ،كسا الشفدية بالػحجة يذعخوف  إنيع
 انتذار بعس إلى يذيخ ما ووجػد بالحياة, االىتساـ وضعف بل

 واستجؿ الباحث ، برػرة كبيخة بيشيع االغتخاب الشفدي ضاىخة أبعاد
 اإلحداس عمى تشصػؼ  الستكخرة التي الذكاوؼ  خالؿ مغ ذلظ عمى
, الشطخ عغ فزالً  ، والقمق االستقخار بعجـ مغ  والخػؼ بتذاـؤ

 القمق بشبخة السربػغة والتبـخ الزيق عبارات أضيختيا التي السدتقبل
 الذعػر عغ فزالً  واإلحباط اليأس شابعتحسل  التي والذكػػ  ,

 ما عمى الثػرة والتسخد في والخغبة األىجاؼ بعس تحقيق في بالعجد
 .ومػجػد سائج ىػ

ولعل مغ أسباب الذعػر باالغتخاب الشفدي لجػ الصالب السرخييغ 
الجارسيغ في الخارج مغ وجية نطخ الباحث تخجع إلى اختالؼ 

وحتى الػجػه وأحيانا صجمة  الصقذ والمغة والعادات والترخفات
الثقافة واالنفتاح والحخية، وكل ىحه األشياء قج تدبب أمػرا ال 
نتسشاىا مشيا إصابة الصالب السرخييغ الجارسيغ بالخارج بحالة 
نفدية قج يفذمػا بدببيا مع عجـ تػافخ السخونة الشفدية الكافية لجييع  

جرجة يأس ويقخر بأبعادىا السختمفة وبعس السبتعثيغ قج يرل ىشا ل
  معيا قصع بعثتو والعػدة إلى دياره مخة أخخػ.

 Moorea)، ومػريذ وزمالؤه [21] وفي ىحا الدياؽ أشار عميجة
et al.,[22])  إذا لع تحل مذكمة االغتخاب إلى أنو   [23]عقيلو

الشفدي فقج يشتج عشيا عػدة مبكخة إلى ثقافة الػشغ األـ، وصعػبات 
 . مصػلة لمسبتعثيغوضيفية، ومحشة نفدية 

وىحا ما دفع الباحث بخغبة ممحة وبزخورة حتسية لجراسة ىحا 
السػضػع الياـ والحيػؼ لحلظ جاء ىحا البحث مغ أجل التعخؼ عمى 
مدتػػ االغتخاب الشفدي ومدتػػ السخونة الشفدية لجػ الصالب 
السرخييغ الجارسيغ في الخارج السبتعثيغ مغ الجامعات السرخية 

ى حقيقة إسيامات السخونة الشفدية في التشبؤ بالتغمب والتعخؼ عم
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 عمى االغتخاب الشفدي لجييع. 
 الستعمقة الشطخية والجراسات البحػث و نتائج سبق ما الى وباالستشاد

  [6 ,9 ,24 ,25 ,40 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47]السػضػع  بيحا
 بذكل تؤثخ الػشغ قج خارج الشفدي االغتخاب ضاىخة أف الباحث رأػ

 الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج ووججاف إحداس في عسيق
 الجراسي ىشاؾ.  مدتقبميع عمى وسمبياً  مباشخاً  تأثيخاً 
 دقيق بذكل دراستيا وعجـ الطاىخة ىحه لخصػرة اإلدراؾ خالؿ ومغ

خالؿ األعػاـ الساضية واألحجاث السزصخبة  السرخؼ  في السجتسع
 البحث في األسئمة التالية. مذكمة برياغة الباحث قاـ الحالية،

ما مدتػػ االغتخاب الشفدي الحؼ يتعخض لو الصالب  -1
 السرخييغ الجارسيغ في الخارج السبتعثيغ مغ الجامعات السرخية ؟

ما مدتػػ السخونة الشفدية لجػ الصالب السرخييغ الجارسيغ  -2
 في الخارج السبتعثيغ مغ الجامعات السرخية؟ 

الصالب السرخييغ الجارسيغ  ىل تديع السخونة الشفدية لجػ -3
في الخارج السبتعثيغ مغ الجامعات السرخية في التشبؤ  بالتغمب 

 عمى االغتخاب الشفدي أثشاء فتخة  االبتعاث في الخارج؟ 
 ييجف البحث إلى -أىجاف البحث:

التعخؼ عمى مدتػػ االغتخاب الشفدي لجػ الصالب السرخييغ  -1
 معات السرخية.الجارسيغ في الخارج السبتعثيغ مغ الجا

التعخؼ عمى مدتػػ السخونة الشفدية لجػ الصالب السرخييغ  -2
 الجارسيغ في الخارج  السبتعثيغ مغ الجامعات السرخية.

التعخؼ عمى مجػ إسياـ السخونة الشفدية في التشبؤ بالتغمب  -3
عمى االغتخاب الشفدي لجػ الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج 

 السرخية.السبتعثيغ مغ الجامعات 
 -يسكغ تمخيز أىسية البحث في الشقاط التالية:أىسية البحث 

 لشجرة الجيػد استجابة يأتي كػنو مغ ىحا البحث أىسية تبخز -1
 لجػ الشفدية االغتخاب الشفدي والسخونة مدتػػ  مجاؿ في البحثية،

 .السبتعثيغ في الخارج الصالب السرخيغ
والعسمية التي يسكغ أف تتسثل أىسية البحث في الفػائج الشطخية  -2

يحققيا ويدتفيج مشيا السدئػليغ والصالب السبتعثيغ لمخارج وذلظ مغ 
أجل إعجادىع بذكل سميع لسػاجية الرجمة الثقافية ومغ ثع  أزمة 
الذعػر باالغتخاب الشفدي ووضعيا في الحدباف قبل مغادرة 
السبتعثيغ أرض الػشغ وتشسية السخونة الشفدية لجييع مغ أجل 

ادىع بذكل سميع لسػاجية التحجيات واآلثار  الدمبية لمغخبة إعج
الشفدية وكي يدتفيج مشيع السجتسع بعج العػدة ويزسغ عػدتيع 
وبقائيع في الػشغ األـ ليدتفيج مغ جيػدىع وكحلظ في إعجاد غيخىع 

 مغ السبتعثيغ الججد.
تدويج السدئػليغ بالسعمػمات عغ حجع ومدتػػ االغتخاب  -3

يػاجيو الصالب السرخييغ الججد  الجارسيغ في الشفدي الحؼ س
الخارج وكحلظ تدويجىع بسدتػػ السخونة الشفدية بأبعادىا السختمفة 

الالزمة لمتغمب عمى تمظ األزمة و مغ ثع مػاجيتيا بأقل الخدائخ 
بذكل  االبتعاثالشفدية السسكشة وتحقيق األىجاؼ السخجػة مغ 

 متكامل . 
عمى تييئة وإعجاد الصالب في نتائج ىحا البحث  قج تداعج  -4

مرخ والعالع العخبي لعالع االبتعاث مغ ججيج والتكيف مع متغيخاتو 
الحجيثة والسعاصخة, ومػاجية تحجياتو والتعامل معو بسخونة وتػافق 

 وصحة نفدية سميسة.
تدويج السدئػليغ برػرة مفرمة عغ مدتػػ السخونة الشفدية  -5

لجػ الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج األمخ الحؼ يسكشيع مغ 
تقجيع البخامج, والخجمات التي مغ شأنيا أف تعدز مدتػػ السخونة 
الشفدية لجييع ومداعجتيع عمى التػافق الشفدي ومغ ثع التغمب عمى 

 دي. اإلحداس باالغتخاب الشف
يعتبخ متغيخ االغتخاب الشفدي لمجارسيغ بالخارج مغ الستغيخات  -6

السيسة الحؼ يعتبخه الباحث الرػرة الشفدية  لمرجمة الثقافية التي 
نجرت فيو األبحاث العخبية واألجشبية في حجود عمع الباحث رغع 
أىسيتو السحػرية لمجوؿ العخبية التي تخسل بباحثييا لتكسمة تعميسيع 

ي الخارج, وفذميع في مػاجية ىحه الرجمة يعشي إىجار العالي ف
مػارد ىحه الجوؿ وإنياكيا اقتراديا وضياع مدتقبل شبابيا 
وإصابتيع باالكتئاب واإلحباط إلى جانب اآلثار الدمبية التي يسكغ 

 أف تشعكذ عمى اآلخخيغ. 
يعج مرصمح السخونة الشفدية مغ الستغيخات الفارقة في مجاؿ  -7

واإلرشاد الشفدي الرتباشو بالتػافق الشفدي والقجرة  الرحة الشفدية
عمى الحفاظ عمى مدتػػ مدتقخ  مغ التكيف بشجاح مع السحغ 

 واألزمات والذجائج ,والزغػط الشفدية.
السجتسع الجامعي في مرخ والعالع العخبي اآلف أحػج مغ أؼ  -8

وقت مزى لتجريب الصالب قبل الدفخ لمجراسة في الخارج عمى 
لشفدية نطخًا  لسا يتعخضػف لو مغ صجمات ثقافية, ومغ ثع السخونة ا

اغتخاب نفدي, وأزمات ومذكالت, ومحغ, واضصخابات نفدية قج 
 تػدؼ بيع إلى التعثخ والفذل.

السخونة الشفدية عامل ميع لمسبتعث في الػقاية مغ تصػر  -9
االضصخابات الشفدية, والتخفيف مغ اآلثار الدمبية لزغػط 

والحفاظ عمى األداء األمثل والرحة الشفدية  االغتخاب الشفدي,
 .[12] والبجنية في السػاقف الزاغصة

نتائج ىحا البحث لغ تداعج في عالج مذكمة االغتخاب الشفدي  -10
لمصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج فحدب بل وفي عالجيا في 
الجاخل مخة أخخػ مع العػدة ألرض الػشغ وشعػر الصالب العائجيغ 

اث الخارجي باالغتخاب الشفدي مخة أخخػ ولكغ ىحه السخة مغ االبتع
داخل وششيع األـ نتيجة لتعخضيع  لمثقافة الػششية السختمفة والسغايخة 

 يعيذػف فيو وتعػدوا عميو.  السا كانػ 
نتائج ىحا البحث ستفيج السدئػليغ عغ مخاكد التجريب في  -11
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الخارجي في الػزارات  االبتعاثالسجيشة العمسية االستكذافية وإدارات 
والجامعات في االستفادة مغ نتائجيا في تييئة ىؤالء السبتعثيغ لعالع 

الخارجي واالستفادة مغ خبخاتيع في إعجاد السعمسيغ  االبتعاث
 والسحاضخيغ واالرتقاء بسدتػػ أدائيع.

 -مرظمحات البحث:
االغتخاب الشفدي لجي الظالب السرخيين الجارسين في  -1

 Psychological Alienation :الخارج 
 Psychological Alienation يعخؼ الباحث االغتخاب الشفدي 

 يذعخ نفدية حالة لجػ الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج بأنو
 ذاتو، عغ وبانفرالو بالغخبة الشفدية، الصالب السرخؼ مغ خالليا

 الفاعمية بعجـ إحداسو و وقيسو وشسػحاتو، ومبادئو رغباتو وعغ
 بالحريمة متعمقة عػامل نقز بدبب  الػاقع مغ ومغ ثع االندحاب

والدمػكيات االجتساعية  السعارؼ ومحرمة جية، مغ لحاتو السعخفية
 لمجساعة مفارؽ  بدمػؾ بعجىا يتجمى حيث أخخػ  جية مغ والثقافية

 العجد، و بالسعاييخ، االلتداـ وعجـ الذعػر باالنتساء، بفقجاف و
 وفقجاف اليجؼ والسعشى .ومخكدية الحات 

 مقياس عمى السبتعث عمييا يحرل التي ويعخؼ إجخائيا بالجرجة
فقجاف   -األتية: )العجد  بأبعاده الدتة الشفدي الذعػر باالغتخاب
 -العدلة االجتساعية -عجـ االلتداـ بالسعاييخ -الذعػر باالنتساء

 مخكدية الحات(   -فقجاف اليجؼ والسعشى
   Psychological Resilience : السخونة الشفدية -2

  Psychological Resilience الشفدية يعخؼ الباحث السخونة
الحؼ يجرس في  يطيخ مغ خالليا الصالب ديشامية بأنيا عسمية

يجابو فيو مذقة  الحؼ الػقت في التكيفي اإليجابي الخارج الدمػؾ
الخرائز  والسخونة الشفدية خاصية مغ، االغتخاب الشفدي

التعامل  ىحا الصالب عمى قجرة تعكذ التي الذخرية في يةاإليجاب
مع ما يتعخض لو مغ  إيجابية بصخؽ  واألزمات الرجمات مع

، االبتعاثصعػبات وأحجاث ضاغصة تيجد استسخاره  وبقائو في بمج 
عمى الخغع مغ األثار الدمبية التي تتخكيا ىحه الرعػبات واألحجاث 

إجخائيا بالجرجة التي يحرل الزاغصة عمى نسػه الشفدي. وتعخؼ 
األتية   بأبعاده الخسدة الشفدية السخونة مقياس عميو السبتعث عمى
االتداف  -السخونة التكيفية -الثقة بالشفذ -)الكفاءة الذخرية

 البعج الخوحي (.  -الشفدي
  حجود البحث

  :التالية السحجدات البحث حجود زسشتت
الجراسات العميا الحكػر جسيع شالب  تزسشت  :البذخية الحجود -ا

السبتعثيغ مغ الجامعات السرخية  الجارسيغ في الخارج
ـ ( والسقيسيغ حاليا في السسمكة الستحجة بسشحة مجانية 2016عاـ)  

( وذلظ بعج 32عجدىع ) بمغ لمحرػؿ عمى درجة الجكتػراه والحؼ
استبعاد العجيج مغ السبتعثيغ ألحجاث تكافؤ  في الستغيخات السختمفة 

غ عيشة البحث وجسيعيع مغ جامعة القاىخة, وعيغ شسذ, بي
واالسكشجرية, والسشرػرة, وتع التػاصل معيع عغ شخيق البخيج 

 ووسائل التػاصل االجتساعي.  ياإللكتخون
تشاوؿ ىحا البحث إسيامات السخونة  :السهضهعية الحجود -2

الشفدية في التشبؤ بالتغمب عمى االغتخاب الشفدي لجػ الصالب 
 رخييغ الجارسيغ في الخارج السبتعثيغ مغ الجامعات السرخيةالس

 التي األدوات خالؿ وقياسيسا مغ لمحرػؿ عمى درجة الجكتػراه،
 باستخجاـ السػضػعية الحجود تتسثل البحث, كسا في استخجمت

اإلحرائية  واألساليب السشاسبة، واألدوات التحميمي، الػصفي السشيج
 .ومعالجتيا البحث بيانات لتحميل

السجيشة العمسية  في الحالي البحث تع تصبيق: السكانية الحجود -3
تجسع ألعزاء  االستكذافية لمتعميع بسجيشة الدادس مغ أكتػبخ أثشاء

ىيئة التجريذ الحاصميغ عمى درجة الجكتػراه مغ الخارج لتشطيع 
دورات وفعاليات تجريبية لالستفادة مغ خبخاتيع في تأىيل الصالب 
السبتعثيغ السدافخيغ لمخارج لمحرػؿ عمى شيادات في التعميع ما 
قبل الجامعي والجامعي وكحلظ في إعجاد  السعمسيغ السبتعثيغ 

الخارج بحزػر بعس أولياء األمػر في السجيشة التي لمتجريب في 
كاف الباحث مذخفا عاما عمييا مغ قبل ومدئػؿ مدئػلية مباشخة 

ومخاكد التجريب فييا  وترسيع ىحه الفعاليات  االبتعاثعغ إدارة 
البحث جسيع السبتعثيغ الججد الحيغ يجرسػف  التجريبية وشسل

يغ في الخارج وتع التػاصل الجكتػراه  في السسمكة الستحجة والسقيس
 ووسائل التػاصل االجتساعي. ياإللكتخونمعيع عغ شخيق البخيج 

 الريفية اإلجازةفي  الحالي البحث تصبيق تع  :الدمانية الحجود -4
 ـ. 2017/2018 لمعاـ الجراسي

 اإلطار الشغخي والجراسات الدابقة
 إندانية ومذكمة نفدية اجتساعية ضاىخة الشفدي االغتخاب ضاىخة تعج

 الثالث العالع دوؿ ومشيا السجتسعات كثيخ مغ في وشائعة عامة
 تمظ عغ وصخاعاتو الشاتجة ومعاناتو السعاصخ اإلنداف  أزمة بدبب
 وتقجـ الدخعة، ىائل بسعجؿ يديخ الحؼ السادؼ التقجـ بيغ الفجػة
 ىحا صاحبت التي التغيخات تكغ ولع بصيء، يديخ بسعجؿ قيسي

 وخاصة الدمبيات مغ أيزًا العجيج ليا كاف بل كميا، ايجابية التصػر
 التي الشامية برفة عامة ومرخ برفة خاصة العالع دوؿ في

  التػقعات. كل فاؽ سخيع ومفاجئ بذكل التغييخ عجوػ  أصابتيا
واالقترادية  االجتساعية السذكالت مغ العجيج ذلظ عغ نجع وقج

 ربسا التي الشفدية السذكالت أبخزىا و والشفدية والجيشية والدياسية
 الشفدي واالكتئاب والتػتخ القمق شيػعاً  مطاىخىا وأكثخىا أىع مغ كاف

 حيث اآلخخيغ وبيغ وخارجية بيشو لمفخد، داخمية وصخاعات والتسخد،
يعيذيا  التي الحياة لصبيعة نتيجة وتعجدت االغتخاب مذاعخ تدايجت
 الستالحقة. والتغيخات بالتشاقزات الستدسة اإلنداف

ورغع أف الصالب السغتخبيغ الجارسيغ في الخارج يسخوف بأعخاض 
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والتي تسثمت أعخاضيا   (Culture  Shock)  "الرجمة الثقافية
سيكػلػجيًا في الذعػر باالغتخاب الشفدي إال أف معطع الباحثيغ ال 
يجركػف السعشى الجقيق ليحا السرصمح العمسي بالشدبة لمصالب 

 -كسا تػحي العبارة -رس في الخارج, فيع يطشػف السرخؼ الحؼ يج
بأنو مجخد شعػر بالجىذة يريب الصالب فجأة وبال مقجمات فػر 
وصػلو إلى بمج الغخبة نتيجة االختالفات بيغ ثقافتو وثقافة البمج 

 [25]ر ناقز ومغايخ لمحقيقةبالصبع ترػ  األجشبي, وىحا 
بالخارج يأتي  واالغتخاب الشفدي الحؼ يريب الصالب الحؼ يجرس

 . [10]بدبب االنتقاؿ مغ مكاف مألػؼ إلى مكاف آخخ غيخ مألػؼ
بالبيئة واألصجقاء والذػارع واألنطسة  مختبصة تكػف  ما واألُْلفة دائساً 

واألعخاؼ والتقاليج، وكػنيا مألػفة فال تحتاج لمبحث عغ تفاصيميا 
النتقاؿ وعمي سبيل السثاؿ يفقج الصالب األلفة عشج ا ،لمتعامل معيا

مغ الػشغ األـ واإلقامة في بمج آخخ يختمف إلى حج 
، عغ وششو في بيئتو وشػارعو ونطامو وأعخافو وتقاليو "ثقافيًا" كبيخ

وممبدو وشعامو وشقدو ومشاخو وحاللو وحخامو مسا يػدؼ بو إلى 
 .  [23]مشدلق االغتخاب الشفدي

عشجما تجخبة تحجث تشاقزات لجػ الذخز   واالغتخاب الشفدي
كسا أنو قج يكػف أيًزا  يشتقل السخء إلى بيئة ثقافية تختمف عغ ذاتو.

االرتباؾ الذخري الحؼ قج يذعخ بو السبتعث عشج تجخبة أسمػب 
و االنتقاؿ ببداشة إلى نػع آخخ مغ ، غيخ مألػؼ في الحياة

  .[8]في بيئة أجشبية  الحياة
عل بدبب وفي السقابل تطيخ عػارض االغتخاب الشفدي كخّدَة ف

عغ البيئة واألصجقاء والذػارع واألنطسة  )وليذ االنتقاؿ( االبتعاد
فاألصجقاء  ،واألعخاؼ والتقاليج، فبعجىع يؤثخ عمى السذاعخ والسداج

والبيئة مرجر الخزؽ والصعاـ  ،مرجر السذػرة والفكاىة والتدامخ
واألعخاؼ مرجر الصسأنيشة واألمغ الشفدي, والبعج عشيا   ،والذخاب

ُيفقج اإلنداف الخاحة والصسأنيشة ومغ ثع التكيف الشفدي السصمػب  قج
 .  [35 ,59]عػامل مالزمة لمشفذ والذخرية -بال شظ- ألنيا

ومغ الصبيعي أف يكػف ىشاؾ صعػبة لمصالب الجارسيغ في الخارج  
في التكيف الشفدي مع أؼ ثقافة ججيجة مغايخة تساما لثقافتيع التي 

قج كبخوا مع القيع والسعتقجات التي تختمف  نذئػا عمييا حيث أنيع
ختالفات، تختمف القيع . وبدبب ىحه اال  عغ قيع ومعتقجات غيخىع

الصخؽ التي تعبخ عغ نفديا ، وأىسية األفكار السختمفة والسعتقجات، و 
. ولكغ الرجمة ا عسا ىػ متعارؼ عميو في ثقافتيعتكػف مختمفة جج
 [2 ,19 ,59]مؤقتة,   الثقافية قج تكػف 

واالختالفات بيغ الثقافات تجعل مغ الرعب ججا عمى الصالب الحؼ 
. حيث ترادفو ج التكيف الشفدي مع محيصو الججيجيجرس في الخار 

مالبذ غيخ مألػفة ، والصقذ، والسػاد الغحائية، فزال عغ اختالؼ 
 [48,23نطع التعميع، ونطاـ  الجامعات، والقيع

و عشج ضيػر القشػات الفزائية ورغع أف العالع قج انفتح عمى أرجائ
والبث الفزائي السفتػح وبجأت الثقافة تتغيخ  ولع يعج مغ الديل 
تزميل الحقيقة وإخفائيا عغ أعيغ السجتسع الحؼ قج يبحث عشيا أو 
 حتى بجوف أف يبحث عشيا فيي تأتي إليو. 

باالغتخاب الشفدي لجػ السبتعث لمجراسة في الخارج لو  والذعػر 
تستج لمجدج والحياة الشفدية فسثاًل الخػؼ مغ السخض  أعخاض سمبية

ألنو ال يػجج معو مغ يخعاه ويقجـ لو السداعجة الذخرية, وىحا يديج 
مغ الذعػر بالقمق والتػتخ أيزًا فقج يراب الصالب بالرجاع, 
ويدتسخ معو.. أو األرؽ وكل ىحه األمػر تؤثخ عمى أداء الصالب 

لحع أف ىحه الحالة مؤقتة، وال في دارستو وعالقاتو لكغ لحدغ ا
وعشجما يالحع الذخز أنو ما زاؿ يعاني مغ  ،تدتسخ شػيالً 

أعخاضيا فإف ىشاؾ غالبًا أقداـ خاصة في الجامعات البخيصانية 
يعسل بيا متخررػف ومتصػعػف لسداعجة األشخاص الحيغ 

 .[7]يعانػف مغ ىحه الحالة
 Psychological الشفدي االغتخاب مفيـػ استخجاـ ولقج شاع 

alienation -  ًبعج وخاصة واالجتساعية الشفدية البحػث في كثيخا 
 ىحا زاد وقج ، أخخػ  معخفية مجاالت إلى الفمدفي الدياؽ نقمو مغ
 شكمت أخخػ  بسفاىيع الرتباشو أكبخ وذلظ تعقيجاً  السفيـػ التجاوؿ

 الشفذ وعمػـ وعمع االجتساع وعمع الفمدفة بيغ جسع ججيجاً  ندقاً 
 عاماً  مفيػماً  الشفدي االغتخاب والجيغ, ويعتبخ واالقتراد الدياسة
 إلى وحجة الذخرية فييا تتعخض التي الحاالت إلى يذيخ وشامالً 
 الثقافية العسميات بتأثيخ االنييار، أو ،الزعف أو التسدؽ 

 شخرية عمى بحلظ مؤثخةً  السجتسع تتع داخل التي واالجتساعية
 فييا تفقج ،حيث اإلندانية الذخرية نسػ تذػه يعشي وىحا الفخد،

  [10 ,25]والجيسػمة بالػجػد الستكامل اإلحداس مقػمات الذخرية
 مغ شكل أؼ في لالغتخاب الشيائية الحريمة ىػ الشفدي االغتخابو  

 الحياة مغ األخخ والسػضػع الحات بيغ الرخاع انتقاؿ وإنو إشكالو،
 الشفدي فاالغتخاب اإلندانية، في الشفذ الجاخمية الحياة إلى الخارجية

 شخرية اإلنداف الف االغتخاب مغ أخخ نػع أؼ عغ يشفرل ال
 ىي كسا واالجتساعية، والشفدية البيػلػجية جػانبيا في متكاممة وحجة
 ىحا ، السختمفة أبعادىا بكل اإلنداف فيو يعير العالع الحؼ مغ وحجة
 ، لػجػده وضخورياً  حيػيًا,أمخًا  لإلنداف بالشدبة العالع أف عغ فزالً 
 تتغيخ، أو تشسػ وال ، تتفتح ال وإمكاناتو قجراتو و اإلنداف قػػ  وألف
 ىحا في السػجػدة السػضػعية والطخوؼ الذخوط خالؿ مغ إال

 .[8 ,10]العالع 
 الفمدفية الجراسات في واسعاً  حيداً  االغتخاب الشفدي مفيـػ ولقج أخح 

 الشفذ عمساء واختمف ، العمساء مغ األخيخة الدشػات خالؿ والشفدية
 ، إليو العالع يشتسي الحؼ السشحى باختالؼ لالغتخاب تعخيفيع في

 والسقاييذ االختبارات، و والذخرية، الشفدية، الشطخيات وباختالؼ
 تعخيفات في األوسع التعخيف االغتخاب ناؿ مفيػـ إذ ، الشفدية
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  ، السعاصخة الشفدية الجراسات
 أؼ بأنو انييار االغتخاب (الشفدي والصب الشفذ عمع معجع ويعخؼ
 بيغ الفجػة إلى بحلظ مذيخاً  شخرية، أو بشية اجتساعية عالقات

 مغ ذلظ وما يتزسشو اآلخخيغ، وبيغ بيشو والتباعج ونفدو، الفخد
 الػعي مغ تدتبعج التي الخاصة مذاعخه مغ لمفخد غخبة أو تباعج

  .[68] الجفاعية خالؿ السشاورات
 االنتساء، بعجـ الفخد شعػر بأنو االغتخاب الشفدي إلى يذيخ جابخ و 

 مغ والسعاناة االجتساعية والسعاييخ ورفس القيع الثقة وفقجاف
 بتأثيخ واالنييار لمزعف الذخرية وحجة وتعخض الشفدية الزغػط
 .[8]السجتسع داخل تتع التي واالجتساعية الثقافية العسميات

 الفخد عالقة في االضصخاب مغ نػع بأنو االغتخاب وتعخؼ )عمي( 
 عغ مشفرل ذاتو عغ غخيب بأنو السخء يذعخ حيث بشفدو والعالع،

 اليجؼ في أساسية الستسثل برػرة السعشى فقجاف بدبب واقعو
 . [50]والػاقع الحات بيغ ما الجيشاميكية الحخكة يعصل مسا ، والقيسة

وفي الدياؽ ذاتو يحجد الباحث ستة مطاىخ مختمفة لالغتخاب 
الشفدي استذعخىا الباحث مغ خالؿ التػاصل مع معطع الصالب 
السرخييغ الجارسيغ في الخارج ومشيع أخػة وأصجقاء لمباحث ىشاؾ 

 :االتيوالتي يمخريا الباحث في 
 أ. تػتخ ناجع عغ الجيج السصمػب لمتكيف الشفدي السصمػب.

اس بالزياع وشعػر بالحخماف في ما يتعمق باألصجقاء، ب. إحد
 والسكانة، والسيشة، والسستمكات.

 ج. التعخض لمشبح أو نبح أىل الثقافة الججيجة.
د. التباس في الجور, وتػقعات الجور، والقيع، والسذاعخ، واليػية 

 الحاتية.
ت ىػ. الجىذة، والقمق، وحتى االشسئداز والشقسة بعج إدراؾ االختالفا

 الثقافية.
و. شعػر بالعجد مغ جخاء عجـ التسكغ مغ مجابية البيئة الججيجة 

 بشجاح.
 السفاىيع مغ الشفدي االغتخاب يعج :الشفدي االغتخاب أسباب  

 الحجيث ويسكغ الشفذ عمع في واالنتذار الريت ذائعة الشفدية
يمخريا الباحث  األسباب مغ مجسػعة إلى الشفدي االغتخاب إرجاع
 يمي:فيسا 

  :في الشفدية : وتتسثل األسباب-
 االغتخاب حالة في تتزح التي الرخاعات أىع مغ :الرخاع -1

 السعاييخ بيغ والرخاع ، والخغبات الجوافع والزػابط بيغ الرخاع ىػ
 الذخرية بيغ الحاجات والرخاع األخالقية، والقيع االجتساعية

 والرخاع والسيشية، االجتساعية واألدوار ، القيع وصخاع ، والػاقع
 صخاع إلى إضافة الدمصة، عمى والرخاع ، األجياؿ الثقافي بيغ

 التػتخ إلى تؤدؼ التي مغ األسباب الرخاعات ىحه وتعتبخ األدوار
 [.2الذخرية] في واضصخاب والقمق االنفعالي

 والفذل والخدارة األمل بخيبة بالذعػر اإلحباط يختبط: إلحباطا -2
 الصسػح مدتػػ  تحقيق واستحالة التاـ بالعجد والذعػر والتأخخ
 .[62]الحات وتحقيق بالقيخ والذعػر

 حالة في كسا الحاجات وإشباع دوافع لتحقيق الفخصة تقل: الحخمان 
 الحاجات إشباع وعجـ واالجتساعية الخعاية الػالجية, مغ الحخماف
 التي الرادمة والخبخات واالجتساعية, والشفدية الحيػية, األساسية

 الرادمة والخبخات لالغتخاب, السدببة األخخػ  العػامل تحخؾ
 .[8]والحخوب االقترادية األزمات أخصخىا ومغ األليسة،
 أىسيا ومن :االجتساعية األسباب

 االجتساعية األسباب أىع االجتساعية ومغ البيئة ضغػط -1
 التحكع وعجـ الزغػط ىحه في مػاجية الفذل ىػ الشفدي لالغتخاب

 .بيا
 الحزارة معصيات وفق االجتساعي الحزارؼ والتغيخ التصػر -2

 متصمبات ومع معو التػافق عمى الشفدية تػافخ القجرة وعجـ ، الججيجة
 القػانيغ تعقيج ذلظ والستغيخة، ويزاؼ إلى السعقجة الرشاعية الحياة
 .االجتساعية السدؤوليات وزيادة

 السػجػد االجتساعي التفاعل نقز االجتساعية مغ السذكالت -3
 خصخ في والسعاناة الدالبة واالتجاىات االجتساعية األقميات، عشج

 . األمغ وانعجاـ بالشقز والذعػر التعرب
 عمى الحرػؿ صعػبة في وتتسثل االقترادية األحػاؿ سػء  -

 تعاليع عغ والبعج ، والزالؿ األخالقي الحياة والزعف مدتمدمات
 القيع ىحه وترارع واألخالؽ، القيع نطاـ تجىػر و الرحيحة الجيغ
  .[48]والزعف  بالخػ واألماف والذعػر األمغ وانعجاـ األجياؿ بيغ

 ,10 ,19 ,58 ,59]كل مغ يتفق :الشفدي االغتخاب تذيكل مخاحل
 مخاحل ثالث إلى الشفدي االغتخاب مخاحل تقديع عمى [2 ,7 ,9

 تمييا التي السخحمة مع وثيقة بعالقة وتختبط تسيج كل مخحمة أساسية،
 :ىي السخاحل وىحه

 مدتهيات بثالث الفخد يسخ وفييا لالغتخاب التييؤ مخحمة- 1
 السعشى، فقجاف السعاييخ، فقجاف ، الديصخة فقجاف :ىي متتالية

 فقج إذا إال مدتػػ الالمعشى  إلى يرل أف يسكغ ال فالذخز
 التشبؤ يدتصيع وال ، معيا يتفاعل التي السػاقف عمى سيصختو
 الدمػؾ معاييخ بأف بالذعػر فيبجأ مخٍض، بذكل فيا لسدتقبل بدمػكو

 السعاييخ.  تغييخ ومجاراة  سمػكو بالخزػع ويتسيد ، عميو مفخوضة
 عجـ إلى يػصل السػاقف فيع عمى الفخد قجرة عجـ أف الباحث ويخػ 

 السػاقف ىحه عمى بالديصخة وعجـ مقجرتو بيا التحكع استصاعتو
 السػاقف التي تحكع التي سعياريةال مدتػػ  إلى يرل وبالتالي
 .الفخد يعيذيا

  :الثقافي والشفهر الخفض مخحمة - 2
 العامة األفخاد مع األىجاؼ اختيارات تتعارض السخحمة ىحه وفي

 لمقيع األفخاد اختيارات الثقافة تخفس حيث الثقافية، والتصمعات
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 أف نجج لحلظ ، واقعي ىػ وما متػقع ىػ ما بيغ الدائجة والتشاقس
 إلى ، ججؼ بذكل تييئو األىجاؼ والتي صخاع مخحمة يعير الفخد

وعي  مجػ عشج تعبخ السخحمة ىحه االغتخاب، بسخحمة الجخػؿ
 األوضاع ورفس الخضا وبعجـ ، السجتسع في بػضعو اإلنداف

 السخحمة ىحه تخافق ، الدائجة والثقافة والعقمية والقيع واألنطسة
 والتسخد والقيخ ,والطمع والقمق العجد : مثل السذاعخ مغ مجسػعة
 الكخامة وفقجاف

 االجتساعي. االنعدال مخحمة تجعى :السغتخب تكيف مخحمة- -3
 ،أسختو عغ االنعداؿ مغ حالة أصبح في انو الفخد يجرؾ وفييا

 فيحاوؿ التكيف األوضاع، مدايخة عمى قادر غيخ وأنو ، وأصجقائو
 : يمي ما خالؿ مغ
 عجـ في ويتسثل ، اغتخابو يدبب الحؼ الػاقع مغ االندحاب -1

 . اليخوب أو السػاجية
 قبػؿ ذلظ عغ ويشذأ قيخاً  معو والتعاوف  القائع لمشطاـ الخضػخ  -2

 .التبخيخ االنتطار، بالربخ، التحمي داخمي ويخافقو ورفس ، ضاىخؼ 
 جحرؼ  تغييخ أجل مغ شعبية حخكة ضسغ الثػرؼ  التسخد  -3

 . االغتخاب حالة وتجاوز
 :االغتخاب الشفدي عاىخة أبعاد
 مكػناتو عغ البحث دوف  ، بحاتو قائساً  مفيػماً  االغتخاب مفيـػ ضل

 مغ واسع باىتساـ السفيـػ ىحا حطي شػيمة حتى فتخة إلى وأبعاده
 الكتابات لحلظ تعجدت ، والفالسفة واالجتساعييغ الشفدييغ الباحثيغ

 الجراسات ىحه مجسل واتفقت ، السفيػـ بيحا يتعمق فيسا والجراسات
  ، والسكػنات األبعاد متعجد االغتخاب أف ضاىخة عمى
 شيػعاً  األكثخ االغتخاب الشفدي، أبعاد ألىع عخضاً  الباحث ويقجـ
 :والباحثيغ وىي والسفكخيغ العمساء بيغ
 يعخفو جابخ Power lessness  القهة قرهر العجد -1

Gaber   االجتساعية األحجاث مػاجية عغ بالعجد اإلحداس بأنو 
 عمى القجرة وعجـ األحجاث عمى الديصخة عغ الفخد وعجد والدياسية

 .[8]عالع اليـػ والغج مذاكل مػاجية في أمخ أؼ فعل
الصالب السرخؼ  قجرة عجـ يعشي العجد فإف بعج وفي ىحا البحث

 فقجانو عغ صخيح وتعبيخ حياتو، وتػجيو ضبط عمى في الخارج
 اإلحباط مغ بحالة يتدع يجعمو ما وىحا ، أىجافو تحقيق القجرة عمى

 الحياة تفعيل عمى قجرتو لجيو وعجـ الفاعمية نقز بدبب ،
 .العامة الحياة في والتفاعل االيجابي والحزػر

 معشى الفخد فقجاف ىػ بالعجد الذعػر أف إلى [2] ويذيخ مجيج
 بحلظ ، والتػجيو والديصخة الفعل امتالؾ إرادة عمى والقجرة ، وجػده
 يذعخوف  الحيغ لمسدتقبل واألشخاص والتخصيط الصسػح سسة تشصفئ
 ، بالتسخد ترخفاتيع تتدع بالعجد

 ويقرج :  Meaning  lessness السعشى الالمعشى فقجان -2 
 الحياة، بأوجو السختبصة السعاني لكل والفيع اإلدراؾ نقز بو

 عمى الفخد قجرة فعجـ ووجػده، حياتو بتػىاف بػصمة الفخد وإحداس
 معشى إعصاء قادر عمى غيخ تجعمو لجرجة وتفديخىا األشياء فيع

 اإلقجاـ في الخغبة يفقجه بالشتائج االىتساـ وعجـ ، لدمػكو حقيقي
 .[58] وجػده ىػية لجيو وتزصخب الفعل إرادة ويدمبو الحياة، عمى 

 يقرج فقجاف السعشى و بعج فقجاف اليجؼ فإف بعج و في ىحا البحث
 األحجاث بأف السبتعث السرخؼ الجارس في الخارج إحداس بيسا

 ويذعخ بالفخاغ ومعقػليتيا، داللتيا قج فقجت بو السحيصة والػقائع
 السبتعث يحقق خالليا مغ والتي السعشى إرادة وفقجاف الػجػدؼ

 .الحياة في الخارج مغ واليجؼ السعشى والججوػ 
السقيع  يذعخ بو السبتعث السرخؼ  السعشى فقجاف ويخػ الباحث أف

 الكفاءة مغ عالية بجرجة يتشبأ أف يدتصيع الحؼ ال في الخارج
 ال عشجما يغتخب فالصالب السرخؼ  لمدمػؾ، بالشتائج السدتقبمية

 .فيو يثق أو يؤمغ ما لجيو واضحاً  يكػف 
 :  Norm lessnessاألنهميا أو  الالمعيارية-3

التي  الدمػؾ أشكاؿ أف كبيخة بجرجة الفخد بيا يتػقع التي الحالة وىي
 محجدة أىجاؼ أية تجاه مقبػلة غجت اجتساعياً  مخفػضة أصبحت

 أصبح خصًأ كاف ما معيارية، ضػابط ليا أية يعج لع األشياء أف ،أؼ
 عمى صبغة الذخعية إضفاء مشصمق مغ ، صحيح والعكذ ، صػاباً 

 وقػانيغ والقػاعج السعاييخ عمى حجبيا و لمفخد الحاتية السرمحة
 .،[1]السجتسع 

 :مشيا معافٍ  بعجة يدتخجـ الالمعيارية مرصمح ويخػ الباحث أف
 .االجتساعي التساسظ ييجد الحؼ الذخري التفكظ  -ٔ
 السبحولة الجيػد وبيغ السعاييخ بيغ صخاعاً  تذيج التي السػاقف -ٕ

 .ليا لالمتثاؿ
 نتيجة تساماً  السعاييخ فيو تشعجـ الحؼ االجتساعي السػقف  -ٖ

 العادية الدمػكية التػقعات والتي تغمب وثقافية اجتساعية لتغيخات
  . لمفخد

 التي السعاييخ انييار حالة " بأنو الالمعيارية مفيـػ جابخ ويحجد
 والقػاعج والسعاييخ لمقيع الفخد رفس ومغ ثع ، الدمػؾ وتػجو تشطع

 .[8]السجتسع في ثقتو لعجـ نطخاً  ، السجتسع في الدائجة
 يقرج : Social   isolation االجتساعية  العدلة -4
 مجتسعو، في الدائجة الثقافة تيار عغ وانفرالو الفخد اندحاب بيا

 مع اآلخخيغ، مع كاف ولػ حتى الشفدي والفخاغ بالػحجة، والذعػر
 .[64]اآلخخيغ عغ لالبتعاد سعيو

 وصف في االغتخاب عغ الحجيث عشج السرصمح ىحا ويدتخجـ
 ، بالتجخد الذعػر عميو يغمب الحؼوالسثقف  السفكخ دور وتحميل
 في السجتسع الذعبية بالسعاييخ والفكخؼ  الشفدي االنجماج وعجـ

 مغ لمكثيخ كبيخة قيسة يخوف  ال ، العدلة إلى يسيمػف  الحيغ فاألفخاد.
 . السجتسع التي يشسييا والسفاىيع األىجاؼ

 التي الحالة إلى يذيخ االجتساعية العدلة فإف بعج و في ىحا البحث
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 ومعتقجات مشخفزة ألىجاؼ قيسة السبتعث السرخؼ  فييا يعصي
 عغ باالنفراؿ السبتعث فيذعخ مختفعة، قيسة السجتسع يعصييا
 قادر غيخ يجعمو مسا مختمفة، مفاىيع ويتبشى مجتسعو وثقافتو معاييخ

 . األوضاع مدايخة عمى
 التي االغتخاب مطاىخ أىع مغ االجتساعية العدلة أف  ىجىػد وتؤكج
 ضعيف تػحج شكل يأخح :األوؿ اتجاىيغ أساسييغ في معشاىا تأخح
 :الثاني السدتػػ االجتساعي أما عمى االغتخاب عغ يعبخ ما وىػ

 بيغ العالقات نػعية أؼ البيغ شخرية، العالقات بسدتػػ  يختبط
 .[55]التػاصل إلى والحاجة باالنتساء الذعػر التي تحجد األشخاص

 إف تذيخ )الريادؼ( إلى  Rebelliousmess : التسخد  -5
القيسية  السجتسع لسعاييخ التقبل وعجـ واالبتعاد االنفراؿ ىػ التسخد

 إلى تتجو تجميخية ندعة شكل في واالجتساعية والتاريخية والحزارية
 السجتسع ضج والعجوانية بالعشف شكل يترف في الحات خارج

 عدلة شكل .في الحات داخل عمى تتجو أو ، الحزارية ومعصياتو
 .   [56]الحات إلى مػجو داخمي وعجواف ونكػص

 الػاقع عغ بالبعج السبتعث السرخؼ  شعػر ويقرج بو في ىحا البحث
 االنرياع لمعادات وعجـ ، والذائع السألػؼ عغ الخخوج ومحاولتو ،

 بالفخد يحيط ما لكل والعجاء والكخاىية، والخفس ، الدائجة والتقاليج
 بسا السجتسع عمى أو الشفذ عمى التسخد يكػف  ومعاييخ وقج قيع مغ

 . وقزايا أخخػ  ومؤسدات أنطسة مغ يحتػيو
 إف تعشي فمدفية مقػلة التذيؤ أصل  Reification : التذيؤ -6

 مغ ويعج روسػ .عشو اإلندانية صفات مشدوع كذيء يعامل اإلنداف
 تعخيفو خالؿ مغ وذلظ التذيؤ مفيـػ تشاولػا الحيغ الباحثيغ
 البيع، أو التدميع ىػ يذيخ إلى أف االغتخابحيث   لالغتخاب
 وإنسا يدمع نفدو ال إنداف ، ألخخ عبجاً  نفدو يجعل الحؼ فاإلنداف

 نطخة أو لالغتخاب سمبية إشارة وىي ، بقاءه أجل مغ نفدو يبيع ىػ
 .لمبيع سمعة أو شيء كأنو إلى ذاتو اإلنداف

 واغتخاب ، العسل عغ اغتخاب ىي الذيئية تعج ومغ مشطػر الباحث
 ،و مادية قيسة إلى بحلظ اإلنداف اإلندانية وتحػؿ الحات عغ العسل
 اغتخابو. إلى يؤدؼ الحؼ جػىخه الصالب يفقج التحػؿ بيحا
 الحاتي الػجػد جػىخ إف   Aimlessmess :الالىجف -7

 ويعتبخ ، لتحقيقو يدعى لحياتو، ىجؼ وجػد في يكسغ لإلنداف
 حياة في االيجابية الجػانب مغ لمحياة ومحجد واضح وجػد ىجؼ

 لجيو مغ وأف ، واآلخخيغ مع الػاقع التػاصل لو يحقق بحيث ، الفخد
 بالالىجؼ والسقرػد .كيفسا يذاء يختقي ما غالباً  يعير ألف سبباً 

 ، لحياتو ومحجد واضح ىجؼ وجػد إلى باالفتقار الفخد شعػر
 الخاىشة المحطة يعير وإنسا ، مدتقبمية شسػحات أية وليدت لجيو

 حياتو وأسمػب الفخد سمػؾ اضصخاب في ذلظ عمى ويتختب ، فقط
[54, 12]. 

أراء الدادة السحكسيغ عمى مقياس االغتخاب الشفدي  إلى وبالعػدة
 الالىجؼ بيغ وثيق ارتباط ىشاؾ وأبعاده السختمفة وججوا أف

 األوؿ لكػف  واضحاً  التسييد عجـ فييا أصبح إلى درجة والالمعشى
األوؿ ولحلظ ضسيع الباحث  نتاج ىػ الثاني وكػف  الثاني يتزسغ

  .بتػجو مغ السحكسيغ عمى السقياس في بعج واحج
 تعخؼ Self  Estramgememt : الحات   عن االغتخاب -8

أو  الحات غخبة(Kristen &,Catherine)  كخستيغ وكاثخيغ 
 ونافخاً  ذاتو عغ مغتخباً  أصبح بأنو الفخد إدراؾ بأنيا مخكدية الحات

 والحات ،دلمفخ  الػاعية الحات االتراؿ بيغ فقجاف حالة وىي ، مشيا
 بالفخاغ الالواقعي والذعػر الدمػؾ صػرة في ذلظ ويتجمى ، الحقيقية
 وصفًا يتزسغ باعتبارىا الحات اغتخاب إلى  ويذيخ والسمل، والفتػر

 نسػىا الذخرية أوقفت ما فإذا ، الفخد لجػ والعفػية الفخدية قسع
 ،[1]الحات عغ االغتخاب حاالت مغ حالة وصفت بأنيا الصبيعي

 الحات أو مخكدية الحات في ىحا البحث عغ والسقرػد باالغتخاب
 عسا باالنفراؿ وشعػره نفدو مع التػاصل عمى السبتعث قجرة عجـ

 ىجؼ حياتو في الغخبة بال تديخ ،حيث عميو يكػف  أف في يخغب
 مغ يخيج ما تحقيق دوف  الحياة لو تقجـ لسا مدتجيباً  لكػنو ويحيا
   ذاتياً  السكافأة األنذصة إيجاد عمى القجرة وعجـ ، أىجاؼ

 االنتساء شاخت يعخؼ Non committed : االنتساء عجم -9
 حقػؽ  مغ ألفخادىا ما لو معيشة جساعة إلى الفخد انتداب " بأنو

 واالرتباط ,والتقبل والقبػؿ الستبادؿ بالحب شعػر عغ االنتساء ويعبخ
 باآلخخيغ باالرتباط اإلنداف لحاجة إشباع وىػ ، بالجساعة الػثيق

 مكانة عمى يدتحػذ فخد بأنو ويذعخ بالقبػؿ ليحطى ، وتػحجه معيع
 الفخد ارتباط في االنتساء أوجو ،ويتسثل االجتساعي الػسط في متسيدة
 أصجقائو،، أسختو : فيو يقيسػف  وبسغ ، فيو يحيا الحؼ بػششو

 مجسػعة تبشي االنتساء مطاىخ ومغ مجتسعو، يسثمػف  والحيغ جيخانو،
 مغ غيخه عغ السجتسع ىحا تسيد التي األفكار والقيع

  [10].السجتسعات
 لكغ الذباب، مخحمة في والسيسا ججاً  ميع يخػ الباحث أف االنتساء و 

 وعجـ انتساء، عجـ إلى وتحػلو عميو، سمباً  تؤثخ عػامل عجة ىشاؾ
وال  األساسية لجساعتو يشتدب ال بأنو الفخد شعػر ىػ االنتساء
 الدائجة لمقيع رافس وىػ ، ابي بالفخخ يذعخ وال عشيا يخضى
 وعجـ والعجد بالغخبة عاـ مع شعػر بسجتسعو الخاصة ولمثقافة
 .االنتساء

 مرصمح االغتخاب الشفدي أف سبق مسا ومغ السالحع لمباحث
 ويتسثل االغتخاب الشفدي االنتساء، عجـ معشى كبيخ حج إلى يذابو

 ترل وقج ، بالعدلة والذعػر والتجميخ باالستياء الفخد شعػر في
 وفقجاف ، الحياة مغدػ  وفقجاف ذاتو عغ انفراـ الفخد إلى العدلة

 بالعجاء األفخاد والذعػر و األشياء مغ كل بيغ بالخوابط الذعػر
تمعب  لحلظ اء،االنتس نقيس يعج االغتخاب فاف ىحا وعمى نحػىسا



 
 
 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

32 
  

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 MAY   Vol.4 No 5 

 رئيداً  دوراً  والتعميسية مغ خالؿ مخاكد التجريب، التخبػية السؤسدات
الصالب الجارسيغ في الخارج  لجػ االنتساء مذاعخ وتشسية تعديد في

وتشسية السخونة الشفدية لجييع في محاولة لمتغمب عمى الذعػر 
لدشػات في باالغتخاب الشفدي لييع أثشاء فتخة الجراسة التي قج تستج 

 . الخارج
ويكتشف مرصمح السخونة الشفدية الغسػض ، ويعبخ عشو برػرة  

عامة باعتباره : القجرة عمي التحسل, ومػاجية الذجائج والسراعب 
برالبة، والقجرة عمي التعافي والتجاوز الدخيع لمتأثيخات الدمبية 
لسحغ الحياة وأحجاثيا الزاغصة ، وىحا يتدق مع السعشي المغػؼ 

إذ أف ىحه الكمسة مذتقة مغ أصل التيشي Resilience رصمح لس
 . [25]يعشي يقفد عمي أو يتجاوز أو يدتعيج

وقج تع تشاوؿ مفيـػ السخونة الشفدية مغ قبل العجيج مغ العمساء 
 راىات والياف والباحثيغ بالعجيج مغ التعخيفات ،حيث يعخفو

(Rahat, & İlhan)  استخاتيجيات  بأنيا : قجرة الفخد عمي استخجاـ
 . [14]الجفاع الجاخمية لتحديغ ميارات التػافق الشفدي والكفايات

 ىفي عمع الشفذ إل  Psychological Resilience شيخ السخونةو 
ميل الفخد إلي الثبات والحفاظ عمي ىجوئو واتدانو الحاتي والخوحي 
عشج التعخض إلى ضغػط أو مػاقف عريبة ، فزال عمي قجرتو 
عمي التػافق الفعاؿ والسػاجية االيجابية ليحه الزغػط وتمظ السػاقف 

 .[25]الرادمة 
ومغ ثع تختبط سسة السخونة الشفدية بالرحة الشفدية إذ أف ىشاؾ 

السؤشخات لمرحة الشفدية الدميسة أو التػافق ، ومشيا أف بعس 
يترف الفخد بالسخونة حيث يكػف متػازنا في أمػر حياتو ، ويبتعج 
عغ التصخؼ في الحكع عمي األمػر واتخاذ القخارات ، ويدايخ  
اآلخخيغ في بعس السػاقف وفق قشاعتو ، ويكػف قادرا عمي التعاير 

نغالؽ عمي مجسػعة خبخاتو مع االختالؼ واحتسالو دوف اال
 .[2]وترػراتو 

السػخونػػػػػة الشػفدػػػػية بأنيػػػػػا االسػتجػػػػابة االنفعاليػػػػة  ويعػػػخؼ األحسػػػجؼ
والعقميػػػة التػػػي تسكػػػغ الفػػػخد مػػػغ التكيػػػف اإليجػػػابي مػػػع مػاقػػػف الحيػػػاة 
السختمفػػػػة ، سػػػػػاء كػػػػاف ىػػػػحا التكيػػػػف بالتػسػػػػط أو القابميػػػػة لمتغيػػػػخ أو 

 .  [26]بأيدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ الحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح
أف السخونػػة الشفدػػية فػػي مػاجيػػة االغتػػخاب   Kelleyؼ كيمػػي كسػػا يػػخ 

حيػػػػػاة الصبيعيػػػػػة ، والخضػػػػػا عػػػػػغ الػػػػػحات، واالكتفػػػػػاء الشفدػػػػػي تعشػػػػػي ال
، والديصخة عمػي الستصمبػات الستغيػخة ، وىػػ مػا يعشػي عػجـ االجتساعي

وجػػػػػد السذػػػػكالت التػػػػي تشػػػػتج عػػػػغ الػضػػػػع الػػػػجاخمي لمفػػػػخد أو البيئػػػػة 
التفاعػػػل بيشيسػػػا ، كسػػػا ال يسكػػػغ أف يتحقػػػق االجتساعيػػػة الخارجيػػػة أو 

التػافػػػػق لمفػػػػخد إال عشػػػػجما يكػػػػػف خػػػػاؿ مػػػػغ الرػػػػخاعات الجاخميػػػػة بػػػػيغ 
 .[27]احتياجاتػػػػػػػػػو السحػػػػػػػػػػجدة والقػػػػػػػػػيع والسعػػػػػػػػػاييخ التػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػيط بػػػػػػػػػو

وتعػػج السخونػػة الشفدػػية بسثابػػة حاجػػو ضػػػخورية لكػػل الصػػالب الجارسػػيغ 
ة، فيػػػى حالػػة فػػي الخػػارج فػػي كػػل مخحمػػة مػػغ مخاحػػل حيػػاتيع الجراسػػي

ذاتيػػة نفدػػية تذػػيخ إلػػي التغيػػخات والطػػػخوؼ التػػي تشذػػأ بشذػػاط األفػػخاد 
  [28]فيتقبمػنيػػا مػػغ أجػػل السحافطػػة عمػػي حالػػة الخضػػا داخػػل أنفدػػيع 

بأنيا : مفيـػ خاص يدػعي الفػخد مػغ  في حيغ عخفيا فخيجماف وويت
ة مذػكالتو مػغ يػخاللو في سعيو لتشطيع حياتػو وحػل صػخاعاتو ومػاج

ع وإحباشػػات وصػػػاُل إلػػي مػػا يدػػسي بالرػػحة الشفدػػية أو الدػػػاء إشػػبا
 . [29]أو االندػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ والتشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحات

السخونػػػػة الشفدػػػػية بأنيػػػػا  القػػػػجرة  Masten ماسػػػػتغ فػػػػي حػػػػيغ عػػػػخؼ 
اإليجابية لمفخد عمي التكيػف مػع الزػغػط الشفدػية ، وتسكشػو مػغ أداء 

 .[30]وضائفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج
سخونػػة الشفدػػية بأنيػػا قػػجرة الفػػخد عمػػي فعػػخؼ ال Kelly [27] كيمػػيأمػػا 

التكيػػػف بشجػػػاح مػػػع السحػػػغ التػػػي تقابمػػػو، واالرتػػػجاد عػػػغ السذػػػكالت، 
: تػػػفيخ فػػخص  ضػػخوؼ معيشػػة مثػػلفػػي  والتعامػػل بقػػػة وبػػحكاء أكثػػخ 

، زيػػادة الػػخوابط االجتساعيػػة ، ووضػػع حػػجود  ػ السذػػاركة ذات السغػػد 
، وتعمػػػع خةاألسػػػواضػػػحة متدػػػقة فػػػي العالقػػػات مػػػع األصػػػجقاء وأفػػػخاد 

ميػػارات الحيػػاة، وتػقعػػات اآلخػػخيغ، السختفعػػة بالشجػػاح لمفػػخد، وتػػػفيخ 
 . [27]غ قبػػػػػػػػػػػػػػػل اآلخػػػػػػػػػػػػػػػخيغالخعايػػػػػػػػػػػػػػػة والحػػػػػػػػػػػػػػػب والتػػػػػػػػػػػػػػػجعيع مػػػػػػػػػػػػػػػ

السخونػػػة اإليجابيػػػة بأنيػػػا : عسميػػػة ديشاميػػػة ذات  (كسػػػا عػػػخؼ )القممػػػي
شػػػخاز فخيػػػج تتدػػػع بكػنيػػػا متعػػػجدة األبعػػػاد ، ويتسيػػػد مػػػغ يترػػػف بيػػػا 

 التيجيػػػجاتبالقػػػجرة عمػػػي التػافػػػق الشفدػػػي أو التكيػػػف الجيػػػج مػػػع كافػػػة 
والزػػغػط بذػػتى صػػػرىا والقػػجرة عمػػي اسػػتعادة الفاعميػػة والتعػػافي مػػخة 

 . [31]أخخؼ بعج االنكدار أو االنييار 
ويخػ الباحث أف أبعاد السخونة الشفدية  نقاط قػية لمذخرية يسكغ 
تشسيتيا وغخسيا في شخرية ونفػس العجيجيغ مغ الجارسيغ 
السرخييغ في الخارج باعتبارىا أحج أىع العػامل الػقائية " التي 
 تذسل كل ما يعيغ الفخد عمي التػافق الشفدي الجيج.

ت إلي إف السخونة الشفدية عسمية ويدتخمز الباحث مغ ىحه التعخيفا
ديشاميكية تذتسل عمي قجرة الفخد عمي التػافق مع األحجاث 

ومع ما يػاجيو مغ مذكالت يػمية وأحجاث  والطخوؼ الحياتية،
 .صادمة

يؤكج كال مغ كخوغخ  :ائص األفخاد ذوي السخونة الشفديةخر
ات ( أف األفخاد مسغ لجييع مدتػي,Kruger & Prinslooوبخيشدمػ )

نتائج  ىالػصػؿ إل ىالسخونة الشفدية لجييع القجرة عممختفعة مغ 
تي تمظ السثيخة لمزغػشات ، حية مغ السػاقف الحياتية السختمفةإيجاب

مدتػيات مختفعة مغ  ىالسحافطة عم ىالشفدية، كسا أنيع قادروف عم
إنيا  ىندعة فصخية لمشطخ إلي الحياة عم ، ولجييعالرحة الشفدية

 ىبكل كفاية واقتجار، ويشطخوف إل تحجؼ يشبغي عمييع التعامل معو
واالنفعالي.  ،والجدجؼ ،أنيا فخصة لمتعمع, والشسػ الشفدي ىالحياة عم

كسا أنيع ال يشتطخوف حجوث الزغػط الشفدية وضيػرىا لجييع ، بل 
ة ىحه الزغػط والتعمع مشيا ، وكحلظ التعمع مغ ييعسمػف عمي مػاج

، ىحه ولة جعميا جدء مغ حياتيع اليػميةت الدمبية ومحاالخبخا



 
 
 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

33 
  

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 MAY   Vol.4 No 5 

ثسخ مع السػاقف الحياتية باإلضافة إلي التعامل الفاعل والس
 .[6]الدمبية

إف األفخاد الحيغ يدجمػف  ىإل (Felten & Hall)ويذيخ فيمتغ وىاؿ 
مدتػيات مختفعة مغ السخونة الشفدية أكثخ قجرة عمي مػاجية 

دروف عمي اختيار الحمػؿ األفزل مغ مذكالتيع الشفدية، وقا
الخيارات الستػفخة مغ أجل الحفاظ عمي مدتػيات إيجابية مغ 
الرحة الشفدية حتى يتسكشػا مغ تجاوز السذكالت االنفعالية 
والشفدية ، والحج مغ أثخىا عمي الرحة الشفدية والجدجية 

 .[32]لجييع
لسػاقف السثيخة باإلضافة إلي قجرة الفخد عمي مػاجية الخبخات وا اىح

لمزغػط الشفدية، وعجـ اليخوب مشيا خالؿ استخجاـ بعس 
يخ لمزغػط استخاتيجيات التػافق الشفدي مثل تفديخ السػقف السث

، والشطخ إلييا مغ زوايا متشػعة، واستخجاـ الشفدية بصخيقة مختمفة
الفخح مغ أجل الشطخ إلي السذكمة بصخيقة مختمفة، والتخصيط 

حث عغ وسائل الجعع الشفدي واالجتساعي الستشػعة لسػاجيتيا ، والب
[22]. 

إلى عجدا مغ السؤشخات التي يسكغ   شاختوفي ىحا الدياؽ أشارا  
االستجالؿ بيا عمي السخونة الشفدية لجػ الجارسيغ في الخارج مشيا 

ووقف التجىػر وسخعة  قػة السبتعثيغ عمي االرتجاد مغ االنتكاسات،
والتصػر ، والقجرة عمي حل السذكالت بذكل التعافي، ومعاودة الشسػ 

ماىخ ، واالستستاع بالتعميع في الحياة الجامعية ، وقػة التػقعات 
 [10]االيجابية لجييع 

ويخػ الباحث أف السخونة الشفدية صفة مالزمة لمحياة وقػة كامشة 
خمقيا هللا تعالي في اإلنداف وال يسكغ أف تتحػؿ إلي ميدة إال إذا قاـ 

تفعيميا بالتجخبة والسسارسة، ويبجأ ذلظ عشجما يشطخ إلي الفخد ب
األمػر بسشاضيخ مختمفة، ويعتخؼ بػجػد وجيات نطخ مختمفة بجال 
مغ وجية الشطخ الػحيجة، فيتغيخ في مػاقفو وردود أفعالو وعاداتو 

( 2005السػروثة, وىحا ما أكجه تقخيخ )مشطسة الرحة العالسية 
مية لتشسية السخونة الشفدية االيجابية عمي ضخورة تعديد الجيػد الخا

 كأحج السػارد الشفدية اليامة السزادة لمسحغ واإلجياد.
 (Association (APA),2014أمػػا الجػسعػيػة األمخيكػيػة لعمع الشفذ

   ( American  Psychological  فعخفت السخونة الشفدية بػأنيا
مات : عسمية التػافق الجيج والسػاجية اإليجابية لمذجائج ، والرج

الشفدية والثقافية، والشكبات، أو الزغػط الشفدية العادية، التي 
، مثل : السذكالت األسخية ، مذكالت العالقة مع يػاجييػا البذػخ

ل ، السذكالت اآلخخيغ، السذكالت الرحية الخصيخة ، ضغػط العس
 .  [34]السالية

خػػػػخؼ لػػػػحوؼ بعزػػػػا مػػػػغ الدػػػػسات األ [12]الونػػػػج مػػػػاف  كسػػػػا أضػػػػاؼ
اإليجابيػػػػػػػػػة ومشيػػػػػػػػػا : عالقػػػػػػػػػات جيػػػػػػػػػجة مػػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػػخيغ ، ميػػػػػػػػػارات  
تػاصػػػػػػػػػمية ومعخفيػػػػػػػػػػة جيػػػػػػػػػػجة ، تقػػػػػػػػػػجيخ الفػػػػػػػػػػخد لسػاىبػػػػػػػػػػو وانجازاتػػػػػػػػػػو 

وتقػػػػػػػػػجيخىا بالشدػػػػػػػػػبة لفخػػػػػػػػػخيغ ، معخفػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػجؼ مػػػػػػػػػغ الحيػػػػػػػػػاة ، 
دػػػػػػاىسة فػػػػػػي الحيػػػػػػاة االجتساعيػػػػػػة ، تعديػػػػػػد الذػػػػػػعػر باالنتسػػػػػػاء ، الس

الػػػػػحات، اإليسػػػػػاف بػػػػػأف الزػػػػػغػط تديػػػػػج الفػػػػػخد قػػػػػػة ، رؤيػػػػػة الزػػػػػغػط 
 عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيات.
ويزػػػػػيف الباحػػػػػث إلػػػػػى ذلػػػػػظ أف الصػػػػػالب الجارسػػػػػيغ بالخػػػػػارج ذوؼ 
السخونػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػية يترػػػػػػػػػفػف أيزػػػػػػػػػا باالعتسػػػػػػػػػاد عمػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػحات ، 

لسيػػػػػػػػػػػػػؿ واإلبػػػػػػػػػػػجاع ، والثقػػػػػػػػػػػة بالػػػػػػػػػػػػحات ، والذػػػػػػػػػػػعػر بالبيجػػػػػػػػػػػة ، وا
اإلبجاعيػػػػػػة ، وتقػػػػػػجيخ الػػػػػػحات، والزػػػػػػبط الػػػػػػجاخمي ، كسػػػػػػا أف لػػػػػػجييع 
ميػػػػػػػػػػارات متعػػػػػػػػػػجدة لحػػػػػػػػػػل السذػػػػػػػػػػكالت التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػاجييع، ويكػػػػػػػػػػػف 
 تحرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيميع األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديسي مختفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا .

 ةثػػػػػإلػػػػػى وجػػػػػػد ثال  [31]والقممػػػػػي  ,[35]ويذػػػػػيخ كػػػػػل مػػػػػغ الصحػػػػػاف
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع لمسخونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ، كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاآلتي :

نفدػػػػػػيو شبيعيػػػػػػة : ىػػػػػػحا الشػػػػػػػع مػػػػػػغ السخونػػػػػػة الشفدػػػػػػية  ةمخونػػػػػػ  -1
مػجػػػػػػد عشػػػػػج الفػػػػػخد السػػػػػؤمغ ويشسػػػػػػ معػػػػػو، ويكتدػػػػػبو مػػػػػغ التفاعػػػػػل 

 والبيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . ةالػراثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ 
مخونػػػػػة نفػديػػػػػػػة مكػتدػػػػػػبة شبيعيػػػػػػػًا : ىػػػػػػحا الشػػػػػػع مػػػػػػغ السخونػػػػػػة   -2

الشفدػػػػػػية يكتدػػػػػػبيا الفػػػػػػخد مػػػػػػغ الػػػػػػتعمع والخبػػػػػػخات الدػػػػػػابقة لجيػػػػػػو فػػػػػػي 
 جاث الزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغصة.مػجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػبات واألحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مخونػػػػػة نفدػػػػػػية مكتدػػػػػبة صػػػػػػشاعيا : وىػػػػػػحا الشػػػػػػع مػػػػػػغ السخونػػػػػػة  -3
يكتدػػػػػػػػػبيا الفػػػػػػػػػخد مػػػػػػػػػغ خػػػػػػػػػالؿ تعخيزػػػػػػػػػو لمعجيػػػػػػػػػج مػػػػػػػػػغ السػاقػػػػػػػػػف 
الزػػػػػػػاغصة والسثيػػػػػػػخة لمقمػػػػػػػق ، بعػػػػػػػج تجريبػػػػػػػو عمػػػػػػػي الدػػػػػػػيصخة عمػػػػػػػي 
انفعاالتػػػػػػػو ومذػػػػػػػاعخه ، واسػػػػػػػتبجاؿ  االنفعػػػػػػػاالت الدػػػػػػػمبية بانفعػػػػػػػاالت 

ت والسػاقػػػػػػػػػػػػػف ومذػػػػػػػػػػػػػاعخ إيجابيػػػػػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػػػػػج تعخضػػػػػػػػػػػػػو لمرػػػػػػػػػػػػػعػبا
 الزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاغصة. 

تتصػػػػػر السخونػػػػة الشفدػػػػية لػػػػجؼ  تظووووهيخ وبشوووواء السخونووووة الشفدووووية :
األفػػػػػخاد خػػػػػالؿ فتػػػػػخة زمشيػػػػػة شػيمػػػػػة ندػػػػػبيا إذ إنيػػػػػا تحتػػػػػاج لخبػػػػػخات 
حياتيػػػػػػة شػيمػػػػػػة حتػػػػػػي يتسمػػػػػػظ الفػػػػػػخد ميػػػػػػارات فاعمػػػػػػة فػػػػػػي السخونػػػػػػة 

سحػػػػػػػػػػغ والسذػػػػػػػػػػكالت الحياتيػػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػػية تسكشػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػغ تجػػػػػػػػػػاوز ال
د مػػػػػػػغ اآلثػػػػػػػار الدػػػػػػػمبية الشاتجػػػػػػػة عشيػػػػػػػا ، ، وحسايػػػػػػػة الفػػػػػػػخ السختمفػػػػػػػة

وتدػػػػػيل عسميػػػػػات التعػػػػػافي مشيػػػػػا ، كسػػػػػا أنيػػػػػا تجعػػػػػل األفػػػػػخاد قػػػػػجرة 
عمػػػػي السحافطػػػػة عمػػػػي تصػػػػػر شبيعػػػػي عمػػػػي الػػػػخغع مػػػػغ الستغيػػػػخات 

 .[31,16]البيئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبة السحيصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 American) و قػػػػجمت الجسعيػػػػػة األمخيكيػػػػػة لعمػػػػػع الػػػػػشفذ 

psychological Association( APA) 2010) عػػػجدًا مػػػغ
الصػػػػخؽ التػػػػي مػػػػغ شػػػػأنيا أف تجعػػػػل الصالػػػػب الػػػػحؼ يػػػػجرس بالخػػػػارج 
يتسمػػػػػػظ مدػػػػػػتػيات مختفعػػػػػػة مػػػػػػغ السخونػػػػػػة الشفدػػػػػػية ، وىػػػػػػحه الصػػػػػػخؽ 
تتسثػػػػل فػػػػي قػػػػجرة الفػػػػخد عمػػػػي إقامػػػػة عالقػػػػات اجتساعيػػػػة إيجابيػػػػة مػػػػع 
السحيصػػػػػيغ بػػػػػو، وتدػػػػػاعجه عمػػػػػي الػػػػػتخمز مػػػػػغ التفكيػػػػػخ واالعتقػػػػػاد 

، مػػػػػػا يتعػػػػػػخض لػػػػػػو مػػػػػػغ صػػػػػػعػبات وضػػػػػػغػشات  برػػػػػػعػبة تغييػػػػػػخ
وتقبػػػػػػل مػػػػػػا يرػػػػػػعب تغييػػػػػػخه مػػػػػػغ ضػػػػػػخوؼ، والعسػػػػػػل عمػػػػػػي تحجيػػػػػػج 
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أىػػػػػػػجاؼ يسكػػػػػػػغ تحقيقيػػػػػػػا ، والدػػػػػػػعي بإيجابيػػػػػػػة نحػػػػػػػػ تحقيػػػػػػػق ىػػػػػػػحه 
األىػػػػػػػػجاؼ ، والقيػػػػػػػػاـ بدػػػػػػػػمػكيات حاسػػػػػػػػسة وفاعمػػػػػػػػة فػػػػػػػػي السػاقػػػػػػػػف 
الرػػػػػػػػعبة التػػػػػػػػي يتعػػػػػػػػخض ليػػػػػػػػا ، وتشسيػػػػػػػػة الثقػػػػػػػػة بالػػػػػػػػحات ، وفيػػػػػػػػع 

عػػػػػخض ليػػػػػا ، والعسػػػػػل بتفػػػػػاؤؿ وتػقػػػػػع األحػػػػػجاث الزػػػػػاغصة التػػػػػي يت
األفزػػػػػل ، ىػػػػػحا باإلضػػػػػافة إلػػػػػي اىتسامػػػػػو بعقمػػػػػو وجدػػػػػجه ، والعسػػػػػل 
عمػػػػػي االنػػػػػجماج فػػػػػي مسارسػػػػػة التػػػػػجريبات واألنذػػػػػصة التخفيييػػػػػة التػػػػػي 
تدػػػػػػػػاعجه عمػػػػػػػػي االسػػػػػػػػتخخاء، واالسػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػغ الخبػػػػػػػػخات الدػػػػػػػػابقة 
والػػػػػػػػػػػتعمع مشيػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػغ أجػػػػػػػػػػػل التستػػػػػػػػػػػع بحيػػػػػػػػػػػاة تتدػػػػػػػػػػػع بالسخونػػػػػػػػػػػة 

 .[34]واالتداف
لػػػػػػػػػػػػػػحلظ يػػػػػػػػػػػػػػخػ الباحػػػػػػػػػػػػػػث أنػػػػػػػػػػػػػػو يجػػػػػػػػػػػػػػب أف يكػػػػػػػػػػػػػػػف الصالػػػػػػػػػػػػػػب و 

السبتعػػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػػحؼ يػػػػػػػػػػػػجرس بالخػػػػػػػػػػػػارج قػػػػػػػػػػػػادرا عمػػػػػػػػػػػػي االحتفػػػػػػػػػػػػاظ 
بدػػػػػػػػػػػػػػػػػػعادتو، وأمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الشفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػي، وثقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بحاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو، وتحسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
السدػػػػػػػػػػػػئػلية، وأف يحػػػػػػػػػػػػافع عمػػػػػػػػػػػػي عالقػػػػػػػػػػػػات اجتساعيػػػػػػػػػػػػة تكيفيػػػػػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػػػػػخيغ، وأف يتستػػػػػػػػػػػػع بالسبػػػػػػػػػػػػادأة، وروح الجعابػػػػػػػػػػػػة، كػػػػػػػػػػػػل 

 ية.ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ يعسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء السخونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ومػػػػػػػػغ اإلجػػػػػػػػخاءات التػػػػػػػػي يػػػػػػػػخػ الباحػػػػػػػػث بأنػػػػػػػػو يشبغػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػخص 
عمػػػػػػػػػػػػى اتخاذىػػػػػػػػػػػػا تعديػػػػػػػػػػػػدا لمسخونػػػػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػػػجػ الصػػػػػػػػػػػػالب 
السرػػػػػػػػػػػػخييغ الجارسػػػػػػػػػػػػيغ فػػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػػارج تفاديػػػػػػػػػػػػًا لتفػػػػػػػػػػػػاقع الحالػػػػػػػػػػػػة 

أف يػػػػػػػػػػجرؾ  الشفدػػػػػػػػػػية لػػػػػػػػػػجييع والذػػػػػػػػػػعػر بالغخبػػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػػية وىػػػػػػػػػػى
السبتعػػػػػػػػث أنيػػػػػػػػا حالػػػػػػػػة شبيعيػػػػػػػػة يسػػػػػػػػخ بيػػػػػػػػا أؼ شػػػػػػػػخز وليدػػػػػػػػت 

والبقػػػػػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػػػػػى تػاصػػػػػػػػػػػػػل دائػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػع  حالػػػػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػو,
األصػػػػػػػػػػػػػجقاء واألقػػػػػػػػػػػػػارب فػػػػػػػػػػػػػي وششػػػػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػػػػغ شخيػػػػػػػػػػػػػق وسػػػػػػػػػػػػػائل 

ولحدػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػع تتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافخ  اآلف  التػاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػل االجتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي,
اترػػػػػػػػػاؿ كثيػػػػػػػػػخة تجعػػػػػػػػػل التػاصػػػػػػػػػل سػػػػػػػػػياًل عػػػػػػػػػغ شخيػػػػػػػػػق  وسػػػػػػػػػائل

الرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت والرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة, ويفزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل االحتفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظ برػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أو 
مجدػػػػػػػػػػػػػسات تخاثيػػػػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػػػػا عالقػػػػػػػػػػػػػة بثقافتػػػػػػػػػػػػػو ووششػػػػػػػػػػػػػو, كػػػػػػػػػػػػػحلظ 

تسػػػػػػػػػػػاريغ الخياضػػػػػػػػػػػية إمػػػػػػػػػػػا داخػػػػػػػػػػػػل الحػػػػػػػػػػػخص عمػػػػػػػػػػػى مسارسػػػػػػػػػػػة ال
الحػػػػػػػػػـخ الجػػػػػػػػػامعي أو باالشػػػػػػػػػتخاؾ فػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػس الشػػػػػػػػػػادؼ القخيبػػػػػػػػػة 
مػػػػػػػػػػػػغ مقػػػػػػػػػػػػخ الدػػػػػػػػػػػػكغ, ومػػػػػػػػػػػػغ السيػػػػػػػػػػػػع أيزػػػػػػػػػػػػًا التعػػػػػػػػػػػػخؼ عمػػػػػػػػػػػػى 
الصػػػػػػػػػػالب العػػػػػػػػػػخب ألنيػػػػػػػػػػع أقػػػػػػػػػػخب لسعاناتػػػػػػػػػػو ويتفيسػػػػػػػػػػػف وضػػػػػػػػػػعو 
أكثػػػػػػػػػػػػػػخ مػػػػػػػػػػػػػػغ غيػػػػػػػػػػػػػػخىع, وىػػػػػػػػػػػػػػحا ال يعشػػػػػػػػػػػػػػي االنصػػػػػػػػػػػػػػػاء وعػػػػػػػػػػػػػػجـ 
االنغسػػػػػػػػػاس فػػػػػػػػػي الثقافػػػػػػػػػة الججيػػػػػػػػػجة, بػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػى العكػػػػػػػػػذ يشبغػػػػػػػػػي 

شػػػػػػػػػػػػتخاؾ فػػػػػػػػػػػػي الشذػػػػػػػػػػػػاشات و االنزػػػػػػػػػػػػساـ لمستصػػػػػػػػػػػػػعيغ لفيػػػػػػػػػػػػع اال
الثقافػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػغ كثػػػػػػػػػػػػػب, وال نشدػػػػػػػػػػػػػى دور السدػػػػػػػػػػػػػجج الخوحػػػػػػػػػػػػػاني, 

حيػػػػػػػػػث يػػػػػػػػػدوؿ الذػػػػػػػػػعػر بػػػػػػػػػاالغتخاب  ،والرػػػػػػػػػالة, وقػػػػػػػػػخاءة القػػػػػػػػػخآف
الشفدػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػع الرػػػػػػػػػػػػالة وقػػػػػػػػػػػػخاءة القػػػػػػػػػػػػخآف وليػػػػػػػػػػػػا وقػػػػػػػػػػػػع آخػػػػػػػػػػػػخ 
إيجػػػػػػػابي عمػػػػػػػى القمػػػػػػػب والػػػػػػػشفذ, وفػػػػػػػػؽ ذلػػػػػػػظ كمػػػػػػػو البحػػػػػػػث عػػػػػػػغ 

يرػػػػػػػغي لسػػػػػػػا يػػػػػػػجور فػػػػػػػي خمػػػػػػػػج  الرػػػػػػػجيق السػػػػػػػؤمغ الػػػػػػػػفّي الػػػػػػػحؼ
صػػػػػػػػجيقو مػػػػػػػػغ غيػػػػػػػػخ نقػػػػػػػػج وال اسػػػػػػػػتيداء فػػػػػػػػحلظ مػػػػػػػػغ وجيػػػػػػػػة نطػػػػػػػػخ 

 الباحث أوؿ قائسة العالج لالغتخاب الشفدي.

لحلظ جاءت العجيج مغ الجراسات التي تشاولت السخونة الشفدية 
وعالقتيا ببعس الستغيخات مثل : السذاعخ االيجابية ، والتػافق 

، سيشيفدي، والتػافق الالشاجح مع الزغػط، واالحتخاؽ الش
، واألحجاث الرامجة، وتحقيق ػلية االجتساعية، وادارة األزماتوالسدئ

 .  [44,46,42,41,40,39,37,36]الحات وجػدة الحياة
 ضاىخة نحػ الذباب اتجاىات عمى التعخؼ عباس وىجفت دراسة

 عمى واإلضخار الشاجسة اإلرىاب مفيـػ عمى والتعخؼ االغتخاب
 بيغ شخدية عالقة وجػد الجراسة نتائج ومغ أىع.اإلرىاب ضاىخة

 اإلرىاب بطاىخة وعي اإلرىاب ووجػد واالتجاه الشفدي االغتخاب
مغ  الذباب لجػ اإلرىاب مفيـػ في تشػع ووجػد عالي بسدتػػ 
 عغ الشاجسة باألضخار الجشديغ مغ الذباب ووعي الجشديغ

 مغ الذباب نطخ وتعجد وجيات وتشػع اإلرىابية، السسارسات
 .[9]اإلرىاب أسباب حػؿ الجشديغ

معخفػػػػػػػػػػػػػة العالقػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػيغ   كسػػػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػػػتيجفت دراسػػػػػػػػػػػػػة جعػػػػػػػػػػػػػيز
السخونػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػية والقػػػػػػػػػػػػػػػػػػجرة عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػل السذػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالت 
باالضػػػػػػػػػػػػػصخابات الػػػػػػػػػػػػػشفذ جدػػػػػػػػػػػػػسية لػػػػػػػػػػػػػجؼ شػػػػػػػػػػػػػالب الجراسػػػػػػػػػػػػػات 
العميػػػػػػػػػا بكميػػػػػػػػػة التخبيػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػأسيػط . وىػػػػػػػػػل ىشػػػػػػػػػاؾ فػػػػػػػػػخوؽ تعػػػػػػػػػدؼ 
لستغيػػػػػػػػػػػخ الجػػػػػػػػػػػشذ، والعسػػػػػػػػػػػل ، وتكػنػػػػػػػػػػػت عيشػػػػػػػػػػػة الجراسػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػغ 

( شالبػػػػػػػػػػػػػا، حيػػػػػػػػػػػػػث شبقػػػػػػػػػػػػػت الباحثػػػػػػػػػػػػػة مقيػػػػػػػػػػػػػاس السخونػػػػػػػػػػػػػة 283)
الشفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ، ومقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل السذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالت ، ومقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس 
االضػػػػػػػػػػػصخابات الػػػػػػػػػػػػشفذ جدػػػػػػػػػػػػسية، وجسيػػػػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػػػػحه األدوات مػػػػػػػػػػػػغ 
إعػػػػػػػػجاد الباحثػػػػػػػػة ، وتػصػػػػػػػػمت الجراسػػػػػػػػة إلػػػػػػػػي وجػػػػػػػػػد فػػػػػػػػخوؽ دالػػػػػػػػة 
إحرػػػػػػػػػػػائيا بػػػػػػػػػػػيغ مختفعػػػػػػػػػػػي ومشخفزػػػػػػػػػػػي االضػػػػػػػػػػػصخابات الػػػػػػػػػػػشفذ 

عمػػػػػػػػػػػػي  جدػػػػػػػػػػػػسية فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػػغ السخونػػػػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػػػػية والقػػػػػػػػػػػػجرة
السذػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالت لرػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح مػػػػػػػػػػػػػػػػػػشخفس االضػػػػػػػػػػػػػػػػػػصخابات الػػػػػػػػػػػػػػػػػػشفذ 
جدػػػػػػػػػػػػػسية ، كسػػػػػػػػػػػػػػا تػجػػػػػػػػػػػػػػج عالقػػػػػػػػػػػػػة ارتباشيػػػػػػػػػػػػػػة مػجبػػػػػػػػػػػػػػة دالػػػػػػػػػػػػػػة 
إحرػػػػػػػائيا بػػػػػػػيغ كػػػػػػػل مػػػػػػػغ السخونػػػػػػػة الشفدػػػػػػػية والقػػػػػػػجرة عمػػػػػػػي حػػػػػػػل 

دػػػػػػػػػػػػػسية لػػػػػػػػػػػػػجؼ الػػػػػػػػػػػػػحكػر السذػػػػػػػػػػػػػكالت االضػػػػػػػػػػػػػصخابات الػػػػػػػػػػػػػشفذ ج
كسػػػػػػػػػا أف اإلنػػػػػػػػػاث العػػػػػػػػػامالت أكثػػػػػػػػػخ اضػػػػػػػػػصخابا نفػػػػػػػػػذ ، واإلنػػػػػػػػػاث

ف الػػػػػػػػػػحكػر العػػػػػػػػػػامميغ جدػػػػػػػػػػسيا مػػػػػػػػػػغ غيػػػػػػػػػػخ العػػػػػػػػػػامالت ، كسػػػػػػػػػػا أ
أكثػػػػػػػػػػػخ قػػػػػػػػػػػجرة عمػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػل السذػػػػػػػػػػػكالت مػػػػػػػػػػػغ اإلنػػػػػػػػػػػاث وأكثػػػػػػػػػػػخ 

 .[40]مخونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة نفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية أيزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
لفحػػػػػػػػػػػػز العالقػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػيغ    Yokusيػػػػػػػػػػػػػكذ  وجػػػػػػػػػػػػاءت دراسػػػػػػػػػػػػة

السخونػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػية ومدػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػيات التحرػػػػػػػػػػػػػػػػػػيل األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاديسي، 
وأشػػػػػػػػارت نتػػػػػػػػائج الجراسػػػػػػػػة إلػػػػػػػػي تستػػػػػػػػع عيشػػػػػػػػة الجراسػػػػػػػػة بسدػػػػػػػػػتػؼ 

بيػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػيغ مخونػػػػػػػػػػة نفدػػػػػػػػػػي مختفػػػػػػػػػػع ، كسػػػػػػػػػػا تػجػػػػػػػػػػج عالقػػػػػػػػػػة إيجا
السخونػػػػػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػػػػػية والتحرػػػػػػػػػػػػػيل الجراسػػػػػػػػػػػػػي ، كسػػػػػػػػػػػػػا أف ىشػػػػػػػػػػػػػاؾ 
فخوقػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي السخونػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػية وفقػػػػػػػػػا لستغيػػػػػػػػػخ الجػػػػػػػػػشذ لرػػػػػػػػػالح 
الػػػػػػػػػػػػػحكػر ، ولكػػػػػػػػػػػػػغ ال تػجػػػػػػػػػػػػػج فػػػػػػػػػػػػػخوؽ دالػػػػػػػػػػػػػة إحرػػػػػػػػػػػػػائيا فػػػػػػػػػػػػػي 

 . [4]السخونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية وفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشة الجراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية
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فاسػػػػػػػػػػػتيجفت معخفػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػجعع االجتسػػػػػػػػػػػاعي واالكتئػػػػػػػػػػػاب والخضػػػػػػػػػػػا 
عػػػػػػػػػػغ الحيػػػػػػػػػػاة كسشبػػػػػػػػػػئ لمسخونػػػػػػػػػػة ، وتػصػػػػػػػػػػمت الجراسػػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػػي أف 
الػػػػػػػػػجعع االجتسػػػػػػػػػاعي والخضػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػغ الحيػػػػػػػػػاة مشبئػػػػػػػػػاف بالسخونػػػػػػػػػة ، 
فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػيغ أف االكتئػػػػػػػػػػاب لػػػػػػػػػػيذ مشبئػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػغ السخونػػػػػػػػػػة ، كسػػػػػػػػػػا 
أنػػػػػػػػػو ال تػجػػػػػػػػػج فػػػػػػػػػخوؽ دالػػػػػػػػػة إحرػػػػػػػػػائيا بػػػػػػػػػيغ متغيػػػػػػػػػخات الجراسػػػػػػػػػة 

لجػػػػػػػػػػػػشذ ، كسػػػػػػػػػػػػا أف مدػػػػػػػػػػػػتػؼ السخونػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػجؼ وفقػػػػػػػػػػػػا لستغيػػػػػػػػػػػػخ ا
الصػػػػػػػػالب الػػػػػػػػحيغ يعيذػػػػػػػػػف مػػػػػػػػع والػػػػػػػػجييع أعمػػػػػػػػي بالسقارنػػػػػػػػة بسػػػػػػػػغ 
ال يعيذػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػع والػػػػػػػػػػجييع ، كسػػػػػػػػػػا أوصػػػػػػػػػػت الجراسػػػػػػػػػػة بزػػػػػػػػػػخورة 
تقػػػػػػػػػػػجيع التػػػػػػػػػػػجريب الشفدػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػغ خػػػػػػػػػػػالؿ تقػػػػػػػػػػػجيع السذػػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػي 
السػػػػػػػػػػجارس لمصػػػػػػػػػػالب وخاصػػػػػػػػػػة لمصػػػػػػػػػػالب الػػػػػػػػػػحيغ يعيذػػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػع 

د الػػػػػػػػػجعع أحػػػػػػػػػج الػالػػػػػػػػػجيغ فقػػػػػػػػػط ، كسػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػب تخرػػػػػػػػػيز مػػػػػػػػػػار 
االجتسػػػػػػػػػاعي لصػػػػػػػػػػالب السخحمػػػػػػػػػػة الثانػيػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػحيغ يعيذػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػي 
أسػػػػػػػػػػخ انفرػػػػػػػػػػل فييػػػػػػػػػػا الػالػػػػػػػػػػجاف أو آبػػػػػػػػػػائيع ليدػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػي قيػػػػػػػػػػج 
الحيػػػػػػػػػػػػاة ، كسػػػػػػػػػػػػا أوصػػػػػػػػػػػػت بزػػػػػػػػػػػػخورة أعػػػػػػػػػػػػجاد بػػػػػػػػػػػػخامج لمتػػػػػػػػػػػػجريب 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػى السخوتػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشفدػػػػػػػػػػػػػػػػية وتشسيتيػػػػػػػػػػػػػػػػػا تدػػػػػػػػػػػػػػػػتيجؼ الفئػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 .   [3]السعخضة لمخصخ
 عيشة لجػ الشفدي االغتخاب ضاىخة عمى التعخؼ عقيل وىجفت دراسة

 ببعس الستغيخات وعالقتو األردف في الدػرييغ الالجئيغ مغ
 العدلة ، الالمعيارية مدتػػ  إف :الجراسة نتائج الجيسػغخافية ومغ أىع

 تعميسيع كاف مغ أعمى لجػ كانت والالمعشى، ، العجد االجتساعية،
 مدتػػ  واف بكالػريػس مؤىالت يحسمػف  بسغ مقارنة ثانػية مغ اقل

 االغتخاب،  الالمعشى العجد، الالىجؼ، التسخد، ) بأبعاده االغتخاب
 بغيخ مقارنة الستدوجيغ لجػ أعمى الكمية كانت والجرجة الحات، عغ

 الستدوجيغ مقارنة لجػ أعمى االغتخاب كاف كحلظ ، الستدوجيغ
 مقارنة األرامل لجػ أعمى االغتخاب مدتػػ  وكاف بالسصمقيغ
 اكبخ الشفدي باالغتخاب الذعػر مدتػػ ،كاف  والسصمق باألعدب

 .[6]الحكػر مغ اإلناث لجػ
استيجفت التػصل لمعالقة بيغ السخونة ف  [44]ر عبج الغفاأما دراسة

والزغػط الشفدية وجػدة الحياة ، تػصمت الجراسة إلي أف ىشاؾ 
ػجج عالقة سمبية عالقة إيجابية بيغ السخونة وجػدة الحياة ، كسا ت

وجػدة الحياة ، ووجػد عالقة سمبية بيغ  ةالشفديبيغ الزغػط 
 السخونة والزغػط الشفدية.

مدتيجفة التػصل لعالقة ، Ikizer)) اكدار في حيغ جاءت دراسة
بعس العػامل بالسخونة الشفدية لجؼ الشاجيغ مغ الدالزؿ التي 

، حيث أجخؼ الباحث مقابالت Turkey  Vanضخبت فاف بتخكيا
الدالزؿ ، الستكذاؼ ترػرات السخونة  ( مغ الشاجيغ مغ51مع )

، ميالت أف اإليساف باهلل / التجيغالشفدية لجييع ، وكذفت التح
، والخرائز ، والعالقات االجتساعية، والرحةوالسػارد االقترادية 

 .الشفديةة بالسخونة الذخرية اإليجابية ليا عالقة إيجابي

العالقة  معخفة [43]بيجغػف وكي وفي نفذ الدياؽ حاولت دراسة
 بيغ السخونة واليقطة العقمية والدعادة الشفدية لجؼ شالب الجامعة،

( شالبا جامعيا ، حيث تع 141حيث تكػنت عيشة الجراسة مغ )
تصبيق استبانات اليقطة العقمية ، والسخونة ، والدعادة الشفدية ، 
ووصمت الشتائج إلي وجػد عالقة إيجابية بيغ القجرة عمي التكيف 

العقمية ، ووجػد عالقة إيجابية بيغ السخونة واليقطة العقمية واليقطة 
والدعادة الشفدية لجؼ شالب الجامعة ، كسا أكجت الجراسة عمي دعع 
وتصػيخ بخامج لصالب الجامعات تدتيجؼ تشسية السخونة لديادة 

 . [46]قجرتيع عمي إدارة فعالة لمتحجيات السقعجة والسصالب التشافدية
دراسة  (Masuda & Cohen)  ػد وكػىيغمدع وأجخؼ كال مغ

األكل والسخونة الشفدية والعقمية،  اضصخابلمتحقق مغ العالقة بيغ 
( 231( شالبة أمخيكية أسيػية ، )87تكػنت عيشة الجراسة مغ )

شالبة أمخيكية أوربية ، حيث تػصمت الجراسة إلي وجػد عالقة 
، ووجػد  عكدية بيغ اضصخاب االكل والسخونة الشفدية والعقمية

 .[47]يغ اضصخاب األكل والزغػط الشفديةعالقة ارتباشية مػجبة ب
 االغتخاب بيغ القائسة العالقة عغ الكذفالى  يػنذ وىجفت دراسة

 ،الجدائخية شالب الجامعة لجػ األكاديسي والتحريل الشفدي
 التحريل ودرجة الشفدي االغتخاب ضاىخة بيغ الفخوؽ  والكذف عغ

 الكمية، نػع اإلقامة، مكاف جشذ، التالية، لمستغيخات األكاديسي تبعاً 
 عالقة وجػد عغ أسفخت :الجراسة نتائج ومغ أىع.التخرز

 التحريل الشفدي ودرجة االغتخاب ضاىخة بيغ سالبة ارتباشية
 قل كمسا الشفدي االغتخاب زاد كمسا أنو عمى يجؿ مسا األكاديسي
 االغتخاب بيغ الفخوؽ  يخز فيسا أما.الجامعة لجػ شالب التحريل

 نػع الكمية، اإلقامة، مكاف الجشذ، :التالية والستغيخات الشفدي
 داللة ذات فخوؽ  وجػد عجـ عغ الشتائج أسفخت فقج التخرز،

 االقترادية العمػـ كمية شالب الكمية ولرالح متغيخ في إحرائية
 فقج أسفخت األكاديسي التخرز متغيخ يخز فيسا أما والتدييخ
 شالب لرالح احرائية داللة ذات فخوؽ  وجػد عغ الشتائج

 .  [48]االنكميدية المغة تخرز
( دراسة لسعخفة ,Masuda & Tully) ماسػدا وتػلي ػ أجخ و 

والسخونة الشفدية، واالكتئاب ، والقمق ،  العالقة بيغ اليقطة العقمية،
الزغط الشفدي ، واالضصخابات الجدسية لجؼ شالب الجامعة ، 

، ( شالبة بجامعة والية جػرجيا494)الجراسة  حيث بمغت عيشة
ة ارتباشية سالبا بكل مغ : القمق، وأضيخت الشتائج : وجػد عالق

، واالضصخابات الجدسية ، كسا أنيسا واالكتئاب، والزيق الشفدي
 .[49]يشبئاف بيحه الستغيخات لجؼ عيشة الجراسة

 انتذار االغتخاب مجػ عمى التعخؼ يعم عمي وىجفت دراسة
 الجامعات بعس يجرسػف في الحيغ الدػرييغ الصمبة الشفدي لجػ

ىؤالء الصمبة  تػاجو التي السذكالت أىع عغ السرخية والكذف
، الجيسػغخافيةيػاجيػنيا وبعس الستغيخات  التي بالسذكالت وعالقتيا
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  وضع مقياس  االغتخاب الشفدي السدتخجـ في ىحه الجراسة األبعاد
 التذيؤ، ، الالىجؼ ، التسخد العدلة  االجتساعية، األتية الالمعيارية،

 وجػد الجراسة الحات, وأضيخت نتائج واغتخاب ، الالمعشى العجد،
لستغيخ  تبعاً  الصمبة بيغ باالغتخاب الذعػر في إحرائيا دالة فخوؽ 

 الحيغ الجكتػراه  شالب صالح في الفخوؽ  وكانت التعميسي السدتػػ 
 درجة في إحرائيا دالة فخوؽ  وجػدوعجـ  اغتخابًا، األقل كانػا

 عالقة ارتباشية وجػد الجشذ، ستغيخلتبعا  باالغتخاب الذعػر
 يػاجييا التي السذكالت ودرجة باالغتخاب الذعػر درجة بيغ إيجابية
 .[65]الصمبة

 االجتساعية اليػية عمى رتب التعخؼي وىجفت دراسة عم
 .دمذق شمبة جامعة لجػ الشفدي باالغتخاب وعالقتيا واإليجيػلػجية
الختب ) اإليجيػلػجية واليػية االجتساعية اليػية وتحجيج رتب

 لجػ السػجػد (التحجيج السشخفزة الختب االنتقالية، الخالرة، الختب
 لميػية الخالرة الختب وتحجيج حاالت .العيشة أفخاد الجامعة شمبة

تت التذ االنغالؽ، التعميق، اإلنجاز،) واإليجيػلػجية االجتساعية
 الختب بيغ الفخوؽ  وتحجيج .العيشة أفخاد الجامعة شمبة لجػ السػجػدة
 اإلنجاز،) واإليجيػلػجية اليػيتيغ االجتساعية مغ لكل الخالرة
الجشذ  تبع الستغيخ الصمبة لجػ (التذتت االنغالؽ، التعميق،

 الذعػر مدتػػ  في بيشيا فيسا الفخوؽ  ثع ومغ الجراسي واالختراص
 ارتباشية عالقة الجراسة وجػد وأضيخت نتائج .الشفدي باالغتخاب

 االجتساعيةاليػية  في الخالرة الختب درجات إحرائيا بيغ دالة
 باالغتخاب الذعػر ودرجة (تذتت انغالؽ، إنجاز،) واإليجيػلػجية

 عالقة تػجج فيحيغ مغ الحكػر واإلناث لجػ كل العاـ الشفدي
 اليػية االجتساعية تعميق درجة إحرائيا بيغ دالة إيجابية ارتباشية
 اليػية تعميق درجة وبيغ الحكػر، لجػ العاـ الشفدي االغتخاب ودرجة

 ووجػد إلناث، لجػ العاـ الشفدي االغتخاب اإليجيػلػجية ودرجة
 وبعس االجتساعية رتب اليػية بيغ إحرائيا دالة ارتباشية عالقات

 .[50]واإلناث الحكػر مغ كل لجػ القيسية.الشفدي االغتخاب أبعاد
 االغتخاب ضاىخة انتذار مجػ عغ كذفلمالسحسجاوؼ  وىجفت دراسة

 مغ كل وأثخ بالدػيج، بعس الجامعات في العخاقييغ الصمبة لجػ
 الجراسة عيشة الجراسي عمى والسدتػػ  العائمية والحالة الجشذ متغيخ

 داللة ذات سالبة ارتباشية نتائج الجراسة وجػد عالقة وأضيخت
 ذات فخوؽ  وججت كسا.الشفدي والتػافق بيغ االغتخاب إحرائية

 الحكػر، ولرالح الجشذ لستغيخ وفقاً  في االغتخاب إحرائية داللة
 أيزاً  الشتائج وأشارت.العازب ولرالح االجتساعية ومتغيخ الحالة

 العسخ لستغيخ تبعاً  االغتخاب في إحرائية داللة ذات فخوؽ  إلى
 سشػات عجد لستغيخ ووفقاً  الرغيخة، العسخية ولرالح الفئة الدمشي
 ذات فخوؽ  إلى وجػد إضافة .القريخة الدمشية الفتخة لرالح الغخبة
 التحريل لستغيخ وفقاً  باالغتخاب الذعػر في إحرائية داللة

 .[15]السشخفس الجراسي التحريل ذوؼ  الجراسي ولرالح

 لجػ الشفدي االغتخاب درجة التعخؼ عمى كتمػ وىجفت دراسة
 لمجشذ، تعدػ  في االغتخاب الفخوؽ  ومعخفة .الجامعي الذباب
 الفمدصيشي الذباب إف الجراسة نتائج الجامعة ومغ أىع العسخ،
 انتذاراً  أبعاد االغتخاب أكثخ وكاف متػسصة، بجرجة االغتخاب يعانػف 
 تعدػ  االغتخاب في فخوؽ  لػجػد أشارت كسا .بالعجد الذعػر
 دلت كسا دوف، فسا ١ٔ العسخ فئة مغ الذباب العسخ لرالح لستغيخ

 فقج الجشذ، لستغيخ االغتخاب تعدػ  ضاىخة في فخوؽ  وجػد عمى
 . [51]اإلناث مغ باالغتخاب شعػراً  أكثخ الحكػر أف اتزح

 التعخؼ عمى مدتػػ  (Alfred et, al)وآخخوف  الفخيج وىجفت دراسة
 والية في القاششيغ العخبية الجاليات شمبة لجػ ونػعو االغتخاب

 لسذاعخ عالي مدتػػ  فخجيشيا األمخيكية وأضيخت الشتائج أف ىشاؾ
 ضسشيًا السدتػػ  نػقر وقج العيشة، أفخاد لجػ االغتخاب
 .[52]الجامعي

 (Mahoney & QUICK) وكػيظ  ماىػني ولقج ىجفت دراسة
في  الجامعات السغتخبيغ شمبة لجػ باالغتخا مذاعخ الكذف
 الحؼ والجور الجشذ متغيخ أثخ فوبيا ، األمخيكية الستحجة الػاليات

 أو شمبتيا لجػ االغتخاب رفع مذاعخ في الجامعة تؤديو
 عالية درجة لجييع الصمبة  غالبية  إف الجراسة نتائج وبيشت.خفزيا

 تػجج ال وانو ، الجشذ عغ الشطخ برخؼ الذعػر باالغتخاب مغ
 ، بباالغتخا يتعمق بالذعػر فيسا الجشديغ بيغ داللة ذات فخوؽ 

 مغ عالية درجة لجييع الحيغ الجامعة شمبة أف الشتيجة وكانت
 السشاخ مغ بجعع الطاىخة ىحه مع التعاير االغتخاب يسكشيع

 .[53]الجامعة في األجػاء تداعج أؼ ، الجامعي
ولقج استشتج الباحث مغ خالؿ اإلشار الشطخؼ ونتائج الجراسات 

 بأنو ال  [6 ,9 ,24 ,39 ,40 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47]الدابقة 
تػجج شخيقة حقيقية لسشع شعػر الصالب الجارسيغ في الجاخل أو 

حيث يتأثخ السغتخبيغ بالحىاب ألؼ  الخارج باالغتخاب الشفدي تساًما،
مجتسع ججيج بذكل شخري بالتشاقزات الثقافية والزغػط الشفدية, 
ولحلظ فإف السخونة الشفدية التي يسكغ أف يتستع بيا الجارسيغ في 

أو الخارج ىي التي قج ترشع الفارؽ في القجرة عمى مػاجية  الجاخل
 االغتخاب زاد كمسا الذعػر باالغتخاب الشفدي, واجتيازه بشجاح وأنو

 الشفدية السخونة الجامعة وإف لجػ شالب التحريل قل كمسا الشفدي
انخفاض  في وكحلظ السختفعة، الفخد تكيف درجة في أثخ واضح ليا

حياتيسا اليػمية  أنذصة في األفخاد ىؤالء لجػ الشفدي الزغط درجة
وأف السخونة الشفدية يسكغ تشسيتيا لجػ الصالب بالتجريب والسسارسة 
وصشاعة السػاقف التجريبية وكل ىحا يعصي دالالت واضحة بإمكانية 

الثقة  -أف تديع السخونة الشفدية وأبعادىا الفخعية )الكفاءة الذخرية
البعج الخوحي ( في  -االتداف الشفدي -السخونة التكيفية -بالشفذ

  -التشبؤ بالتغمب عمى االغتخاب الشفدي وأبعاده الفخعية)العجد 
العدلة  -عجـ االلتداـ بالسعاييخ -فقجاف الذعػر باالنتساء
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مخكدية الحات( لجؼ الصالب  -فقجاف اليجؼ والسعشى -االجتساعية
ت السرخية. السرخييغ الجارسيغ في الخارج السبتعثيغ مغ الجامعا

وكحلظ استفاد الباحث مغ ىحه الجراسات في إعجاد أدوات البحث 
وصياغة فخوضو, وكحلظ وضع الباحث في حداباتو عشج اختيار 

عمى نتائج  الجيسػغخافيةعيشة البحث تأثيخات بعس الستغيخات 
 ,15 ,40 ,48 ,50 ,51 ,53]جراسات الالبحث مدتفيجا مغ نتائج 

6]. 
 فخوض البحث

تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات أفخاد "ال  -1
عيشة البحث عمى مقياس االغتخاب الشفدي وأبعاده الفخعية )العجد 

العدلة  -عجـ االلتداـ بالسعاييخ -فقجاف الذعػر باالنتساء  -
مخكدية الحات(  والستػسط  -فقجاف اليجؼ والسعشى - االجتساعية
 الفخضي.

ة إحرائية بيغ متػسط درجات أفخاد "ال تػجج فخوؽ ذات دالل -2
وأبعادىا الفخعية )الكفاءة  عيشة البحث عمى مقياس السخونة الشفدية

البعج  -االتداف الشفدي -السخونة التكيفية -الثقة بالشفذ -الذخرية
 والستػسط الفخضي. الخوحي (

 -"تديع السخونة الشفدية وأبعادىا الفخعية )الكفاءة الذخرية -3
البعج الخوحي (  -االتداف الشفدي -لسخونة التكيفيةا -الثقة بالشفذ

  -في التشبؤ بالتغمب عمى االغتخاب الشفدي وأبعاده الفخعية)العجد 
العدلة  -عجـ االلتداـ بالسعاييخ -فقجاف الذعػر باالنتساء

مخكدية الحات(   لجػ الصالب  -فقجاف اليجؼ والسعشى -االجتساعية
 سبتعثيغ مغ الجامعات السرخية .السرخييغ الجارسيغ في الخارج ال

 :إجخاءات البحث
تع استخجـ السشيج الػصفي والحؼ يتشاسب مع أىجاؼ  مشيج البحث:

ىػ  ىحا البحث فالسشيج الػصفي ييتع ويقـػ بػصف وتفديخ ما

كائغ, وىػ مغ أكثخ السشاىج استخجاما في الجراسات اإلندانية؛ 
لكػنو يخكد عمى ترشيف السعمػمات وتشطيسيا والتعبيخ عشيا كسا 

 وكيفًا.
تسثل مجتسع البحث الحالي مغ جسيع الصالب  مجتسع البحث:

السرخييغ الحكػر الجارسيغ في السسمكة الستحجة والسبتعثيغ مغ 
جامعة القاىخة وعيغ شسذ واإلسكشجرية  الجامعات السرخية مغ

 والسشرػرة وذلظ لمحرػؿ عمى درجة الجكتػراه.
تع عيشة التأكج من الخرائص الديكهمتخية لألدوات:  عيشة البحث:

تقشيغ األدوات السدتخجمة في البحث الحالي وذلظ بتصبيقيا عمى 
في الخارج  االبتعاثعزػ ىيئة تجريذ مغ العائجيغ نيائيا مغ  20

 بعج حرػليع عمى درجة الجكتػرة مغ غيخ عيشة البحث األساسية. 
شالب  32تكػنت عيشة البحث الشيائية مغ عيشة البحث األساسية: 

مغ الصالب السرخييغ الحكػر الجارسيغ في الخارج لمحرػؿ عمى 
درجة الجكتػراه وىع جسيع الصالب السبتعثيغ مغ جامعة القاىخة 

والسشرػرة, وقج روعي في اختيارىع أنيع ، شجريةوعيغ شسذ واإلسك
ـ,ومغ غيخ الستدوجيغ 2016مبتعثيغ في سشة ميالدية واحجة عاـ 

سشة, ومغ أصحاب  28إلى   27ومسغ تتخاوح أعسارىع مغ 
الثقافي االجتساعي الػاحج وجسيعيع مغ الحكػر  االقترادؼالسدتػػ 

مغ الجامعات ويجرسػف الجكتػراه ومغ الحاصميغ عمى الساجدتيخ 
السرخية, وذلظ بعج االشالع عل ممفاتيع في الجامعات وبالتشديق 
مع السدئػليغ في السجيشة العمسية االستكذافية التي أجخؼ فييا 

حيث راع الباحث في ، البحث ومع السدئػليغ السعشيغ في الجامعات
اختياراتو ليحه العيشة وبيحه الكيفية استفادتو مغ اإلشار الشطخؼ 

 ,15 ,40 ,48 50 ,50 51 ,53] ونتائج الجراسات الدابقة لمبحث
والججوؿ التالي يػضح تػزيع أفخاد عيشة البحث في ضػء  [6

 :انتداب أفخاد العيشة لمجامعات
 (: تهزيع أفخاد عيشة البحث في ضهء الجامعة1ججول )

 الشدبة العجد الجامعة
 %37.50 12 جامعة القاىخة

 %31.25 10 جامعة عيغ شسذ
 %15.63 5 جامعة االسكشجرية
 %15.63 5 جامعة السشرػرة

 السعالجة اإلحرائية السدتخجمة في البحث:
 استخجام:لمتحقق من صجق وثبات أدوات الجراسة تم 

  Person Correlationمعامالت االرتباط -1
 . Cronbach Alphaمعامل ثبات ألفا كخونباخ -2
 

ولإلجابة عن أسئمة الجراسة والتحقق من مجى صحة فخوضيا تم 
 استخجام:

لسقارنة متػسط One Sample T-Testاختبار ت لعيشة واحجة .3
 تجخيبي بستػسط فخضي.

 Multiple Regressionتحميل االنحجار الستعجد . 4
Analysis بصخيقة الخصػات الستتابعةStep-Wise 

 أدوات البحث:
لجراسة إسيامات السخونة الشفدية في التشبؤ بالتغمب عمى االغتخاب 
الشفدي لجؼ الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج السبتعثيغ مغ 

 الجامعات السرخية  فقج استخجـ الباحث األدوات التالية:
 إعجاد الباحثمغ   االغتخاب الشفديمقياس  -1
                             إعجاد الباحث مننة الشفدية   مقياس السخو  -2

 إعجاد الباحث مغس االغتخاب الشفدي         أواًل: مقيا
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قاـ الباحث بإعجاد ىحا السقياس بعج االشالع عمى مقاييذ كل مغ  
 [48] وكخيسة [11]نعيدةو   [21]وعميجة [15]السحسجاوؼ 

وذلظ بيجؼ تحجيج األبعاد الخئيدية لسقياس  [9]وعباس [54]بمقادر
االغتخاب الشفدي, ويرمح السقياس لمتصبيق عمى الصالب السبتعثيغ 

عاـ، وتكػف السقياس 30إلى   18الجارسيغ في الخارج مغ عسخ 
( مفخدة مػزعة عمى ستة أبعاد 66في صػرتو األولية مغ )

االلتداـ )فقجاف الذعػر باالنتساء, عجـ لالغتخاب الشفدي ىي: 
بالسعاييخ، العدلة االجتساعية ، فقجاف اليجؼ والسعشى, العجد, 

وتست صياغة عبارات السقياس بحيث تجور حػؿ  مخكدية الحات(
ىحه األبعاد وتعبخ عشيا بذكل حقيقي ويصمب مغ الصالب السرخيغ 
الجارسيغ في الخارج والسبتعثيغ مغ الجامعات السرخية االستجابة 

اس مغ بيغ خسذ فئات لالستجابة تبجأ بػ تشصبق عمى مفخدات السقي
، 4، 5عمّي, دائسًا, وتشتيي بال تشصبق عمّي أبجًا, لتقابل الجرجات )

( عمى التختيب مع مخاعاة عكذ التختيب في حالة العبارات 1، 2، 3
 الدمبية.

 الخرائص الديكهمتخية لمسقياس:

( 13عجد )تع التأكج مغ صجؽ السقياس بعخضو عمى  أواًل: الرجق:
( 7محكسا مغ أساتحة عمع الشفذ والرحة الشفدية مشيع عجد )

محكسيغ حاصميغ عمى درجات عمسية مغ الخارج إلبجاء الخأؼ في 
عبارات السقياس ومجػ انتسائيا لمسحاور الخئيدية لو وذلظ إلبعاد 
العبارات ذات السعاني الستجاخمة وكحلظ العبارات التي ال تشتسي 

( عبارات مغ 7وفي ضػء تمظ الخصػة تع استبعاد )ألبعاده الفخعية 
عبارات السقياس,، وتع اإلبقاء عمى العبارات التي حرمت عمى 

%، 85محكع عمى األقل بشدبة اتفاؽ حػالي  11ندبة اتفاؽ 
 ( مفخدة.59ليتكػف السقياس في صػرتو الشيائية مغ )

 ثانيًا: االتداق الجاخمي لمسقياس:
السقياس بحداب معامالت االرتباط بيغ  تع التأكج مغ صجؽ عبارات

درجة العبارة ودرجة البعج السشتسية لو بعج ححؼ درجة العبارة مغ 
درجة البعج حتى ال تؤثخ عمى معامل االتداؽ الشاتج وذلظ لمتأكج 
مغ تجانذ عبارات كل بعج فيسا بيشيا كسا ىػ مػضح بالججوؿ 

 التالي:

 (: معامالت االرتباط بين درجات عبارات السقياس ودرجة البعج بعج ححف درجة العبارة2ججول )

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة
 مخكدية الحات فقجاف اليجؼ والسعشى عجـ االلتداـ بالسعاييخ عجـ االلتداـ بالسعاييخ فقجاف الذعػر باالنتساء العجد

1 0.701** 10 0.628** 35 0.588** 3 0.852** 
5 0.645** 12 0.635** 37 0.593** 19 0.833** 8 0.829** 

14 0.593** 45 0.687** 15 0.680** 39 0.692** 24 0.666** 11 0.863** 
 **0.673 32 **0.683 16 العدلة االجتساعية **0.681 42 **0.673 18 **0.652 49
52 0.632** 20 0.649** 44 0.757** 4 0.826** 21 0.647** 40 0.649** 
53 0.611** 23 0.692** 46 0.777** 7 0.698** 27 0.644** 43 0.692** 
57 0.752** 25 0.758** 47 0.749** 13 0.688** 29 0.152 54 0.676** 

 **0.697 55 **0.581 33 **0.673 17 **0.755 48 **0.719 26 فقجاف الذعػر باالنتساء
2 0.814** 28 0.792** 50 0.659** 22 0.652** 38 0.576** 56 0.801** 
6 0.723** 30 0.753** 51 0.678** 34 0.645** 

41 0.759** 58 0.705** 9 0.740** 31 0.589** 59 0.599** 36 0.662** 

 0.5368تداوؼ 20وحجع عيشة  0.01قيسة "معامل االرتباط" الججولية عشج مدتػػ 
يتزح مغ الججوؿ الدابق أف جسيع معامالت االرتباط بيغ درجات 
العبارات ودرجات األبعاد السشتسية ليا معامالت ارتباط دالة إحرائيًا 

، ويتأكج مسا سبق تجانذ عبارات كل بعج  0.01عشج مدتػػ ثقة  
( في بعج فقجاف اليجؼ 29وتساسكيا فيسا بيشيا ماعجا العبارة )

حؼ ىحه العبارة لتربح العبارات الشيائية والسعشى ولحلظ تع ح

عبارة، ويتأكج مسا سبق تجانذ عبارات كل بعج 58السكػنة لمسقياس 
 وتساسكيا فيسا بيشيا.

تع كحلظ التأكج مغ اتداؽ أبعاد السقياس فيسا بيشيا بحداب 
معامالت االرتباط بيغ درجات األبعاد والجرجة الكمية لمسقياس بعج 

درجة السقياس فكانت كسا ىػ مػضح ححؼ درجة البعج مغ 
 بالججوؿ التالي:

 (: معامالت االرتباط بين درجات أبعاد السقياس والجرجة الكمية لمسقياس بعج ححف درجة البعج3ججول )

 مخكدية الحات العجد فقجاف اليجؼ والسعشى االجتساعية العدلة عجـ االلتداـ بالسعاييخ فقجاف الذعػر باالنتساء
0.71** 0.78** 0.74** 0.81** 0.75** 0.70** 

 عمى التختيب0.5368تداوؼ 20وحجع عيشة  0.01قيسة "معامل االرتباط" الججولية عشج مدتػػ 
يتزح مغ الججوؿ الدابق أف جسيع معامالت االرتباط بيغ 
درجات أبعاد السقياس والجرجة الكمية لمسقياس بعج ححؼ درجة البعج 

مغ الجرجة الكمية لمسقياس معامالت ارتباط دالة إحرائيًا عشج 
، ويتأكج مسا سبق تجانذ أبعاد السقياس 0.01مدتػػ ثقة 
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تع التأكج مغ ثبات   السقياس:ثالثًا: ثبات  وتساسكيا فيسا بيشيا.
-درجات السقياس وأبعاده الفخعية باستخجاـ معامالت ثبات ألفا

 كخونباخ فكانت كسا ىي مػضحة بالججوؿ التالي:

 كخونباخ االغتخاب الشفدي-(: معامالت ثبات ألفا 4ججوؿ ) 

 مخكدية الحات العجد فقجاف اليجؼ والسعشى العدلة االجتساعية عجـ االلتداـ بالسعاييخ فقجاف الذعػر باالنتساء الشفدياالغتخاب 
 0.75 0.72 0.80 0.73 0.90 0.81 كخونباخ-ألفا

وأبعاده الفخعية عمى قجر مغ الججوؿ الدابق يتزح أف السقياس 
مقبػؿ مغ الثبات، ومسا سبق يتزح أف لمسقياس مغ الكفاءة 

 االحرائية ما يؤكج صالحية استخجامو في البحث الحالي:
 ) إعجاد الباحث(: مقياس السخونة الشفدية ثانياً 

إلعجاد مقياس السخونة الشفدية في البحث الحالي قاـ الباحث 
 -بالخصػات التالية:

الشفدية لمشدخة األمخيكية  السخونة مقياس الباحث عمىإشالع  -1
الستخجع  [38](Connor & Davidsonإعجاد كػنػر وديفجسػف )

والسقشغ عمى البيئة السرخية ومغ ثع مخاجعة  [31]مغ قبل )القممي(
الجراسات التي استخجمت ىحا السقياس وشػرت مشو ومغ األبعاد 

  [25 ,36 ,38 ,39]التي يتكػف مشيا 
الشفدية لمشدخة اإليصالية  السخونة مقياس إشالع الباحث عمى -2

 Rahatلبخوفيل واتجاىات السخونة والتي تع استخجاميا  في دراسة )
&  Ilhan) [14]  ووجج الباحث أف الشدخة األمخيكية واإليصالية ال

تتشاسب مع أعسار عيشة البحث الحالي فتع صياغة عبارات السقياس 
 إلى ة مفخدات ىحه السقاييذ وتع التػصلباالستفادة مغ صياغ

والتي تتشاسب مع متغيخات  الشفدية السخونة مشيا تتكػف  التي األبعاد
 -البحث باتفاؽ السحكسيغ عمى السقياس وىى)الكفاءة الذخرية

 البعج الخوحي ( -االتداف الشفدي -السخونة التكيفية -الثقة بالشفذ
 تتالءـالشفدية  السخونة أبعاد مغ بعج لكل فقخات ومغ ثع تع صياغة

مع ثقافة العيشة السدتيجفة وتعكذ بذكل حقيقي قجرة الجارسيغ في 

الخارج عمى تجاوز مذاعخ االغتخاب الشفدي والتغمب عميو وذلظ 
بعج مخاجعة السحكسيغ واالتفاؽ معيع عمى السفخدات التي تعبخ عمى 

 و وقج تكّػف األبعاد الستفق عمييا، كسا تع التحقق مغ صجقو وثبات
 عمى ( فقخة مػزعة32)   مغ الشيائية في صػرتو السقياس ىحا

 -السخونة التكيفية -الثقة بالشفذ -)الكفاءة الذخرية :التالية األبعاد
البعج الخوحي ( ويذيخ الباحث أف عبارات كل بعج   -االتداف الشفدي

ختيار ويدتجيب السبتعث عمى بشػد السقياس با( 5مػضحة بججوؿ )
تشصبق  ،عمى التختيب )تشصبق دائسا يل واحج مغ خسدة بجائل ىبجي

أحيانا، تشصبق إلى حج ما، نادرا ما تشصبق، ال تشصبق أبجا( لتقابل 
مع مخاعاة عكذ  ( عمى التختيب.1، 2، 3، 4، 5الجرجات )

 التختيب في حالة العبارات الدمبية.
 الخصائص السيكومترية للمقياس:

محكما  13من صذق انمقياس بعشضو عهَ  : حم انخأكذأوالً: الصدق

من أساحزة عهم اننفس ًانصحت اننفسيت انحاصهين عهَ دسجاحيم 

انعهميت من انخاسج إلبذاء انشأُ فِ عباساث انمقياس ًمذٍ انخمائيا 

نهمحاًس انشئيسيت نو ًرنك إلبعاد انعباساث راث انمعانِ انمخذاخهت 

ًقذ حصهج  مفخشضت،ًكزنك انعباساث انخِ ال حنخمِ ألبعاده ان

هَ األقم بنسبت احفاق محكم ع 11عباساث انمقياس عهَ احفاق 

 %85حٌانِ 

حم انخأكذ من صذق عباساث  انياً: االتساق الداخلي للمقياس:ث

انمقياس بحساب معامالث االسحباط بين دسجت انعباسة ًدسجت انبعذ 

حؤثش انمنخميت نو بعذ حزف دسجت انعباسة من دسجت انبعذ حخَ ال 

عهَ معامم االحساق انناحج ًرنك نهخأكذ من حجانس عباساث كم بعذ 

 فيما بينيا كما ىٌ مٌضح بانجذًل انخانِ:
 (: معامالت االرتباط بين درجات عبارات السقياس ودرجة البعج بعج ححف درجة العبارة5ججول )

 االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط العبارة االرتباط عبارةال
 البعج الخوحي االتداف الشفدي السخونة التكيفية الثقة بالشفذ الكفاءة الذخرية

1 0.71** 8 0.59** 
15 0.78** 

19 0.46** 27 0.68** 
2 0.68** 9 0.75** 20 0.80** 28 0.69** 
3 0.65** 10 0.62** 

16 0.64** 
21 0.71** 29 0.66** 

4 0.47* 11 0.68** 22 0.62** 30 0.67** 
5 0.59** 12 0.63** 

17 0.69** 
23 0.68** 

31 0.45* 
6 0.60** 13 0.54** 24 0.49* 

7 0.82** 14 0.51* 18 0.66** 
25 0.57** 

32 0.77** 
26 0.78** 

 عمى التختيب0.5368، 0.4227تداوؼ 20وحجع عيشة  0.01، 0.05االرتباط" " الججولية عشج مدتػػ قيسة ""معامل 
يتزح مغ الججوؿ الدابق أف جسيع معامالت االرتباط بيغ 

دالة  درجات العبارات ودرجات األبعاد السشتسية ليا معامالت ارتباط
تع كحلظ التأكج مغ و  0.01أو  0.05إحرائيًا عشج مدتػػ ثقة 

اتداؽ أبعاد السقياس فيسا بيشيا بحداب معامالت االرتباط بيغ 
درجات األبعاد والجرجة الكمية لمسقياس بعج ححؼ درجة البعج مغ 

 درجة السقياس فكانت كسا ىػ مػضح بالججوؿ التالي:
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 (: معامالت االرتباط بين درجات أبعاد السقياس والجرجة الكمية لمسقياس بعج ححف درجة البعج6ججول )

 البعج الخوحي االتداف الشفدي السخونة التكيفية بالشفذ الثقة الكفاءة الذخرية
0.77** 0.70** 0.64** 0.66** 0.71** 

 عمى التختيب0.5368تداوؼ 20وحجع عيشة   0.01قيسة "معامل االرتباط" الججولية عشج مدتػػ 
يتزح مغ الججوؿ الدابق أف جسيع معامالت االرتباط بيغ درجات 
أبعاد السقياس والجرجة الكمية لمسقياس بعج ححؼ درجة البعج مغ 
الجرجة الكمية لمسقياس معامالت ارتباط دالة إحرائيًا عشج مدتػػ 

، ويتأكج مسا سبق تجانذ أبعاد السقياس وتساسكيا فيسا 0.01ثقة 

تع التأكج مغ ثبات درجات السقياس  السقياس:ثالثًا: ثبات  بيشيا.
كخونباخ فكانت كسا -وأبعاده الفخعية باستخجاـ معامالت ثبات ألفا

 ىي مػضحة بالججوؿ التالي:

 كخونباخ ألبعاد السخونة الشفدية-(: معامالت ثبات ألفا 7ججول ) 

 السقياس ككل البعج الخوحي االتداف الشفدي السخونة التكيفية بالشفذ الثقة الكفاءة الذخرية
0.81 0.76 0.77 0.71 0.84 0.88 

 

مغ الججوؿ الدابق يتزح أف السقياس وأبعاده الفخعية عمى قجر 
ومسا سبق يتزح أف لمسقياس مغ الكفاءة مقبػؿ مغ الثبات، 

 االحرائية ما يؤكج صالحية استخجامو في البحث الحالي:
يػػػػػشز الفػػػػػخض االوؿ لمبحػػػػػث  أواًل: نتػػػػػائج الفػػػػػخض االوؿ: شتوووووائج:ال

الحػػػػػالي عمػػػػػى "ال تػجػػػػػج فػػػػػخوؽ ذات داللػػػػػة إحرػػػػػائية بػػػػػيغ متػسػػػػػط 
درجػػػات أفػػػخاد عيشػػػة البحػػػث عمػػػى مقيػػػاس االغتػػػخاب الشفدػػػي وأبعػػػاده 

 -عػجـ االلتػداـ بالسعػاييخ -فقجاف الذعػر باالنتسػاء  -)العجد الفخعية
مخكديػػػػػػة الػػػػػػحات(   -فقػػػػػػجاف اليػػػػػػجؼ والسعشػػػػػػى -العدلػػػػػػة االجتساعيػػػػػػة
 والستػسط الفخضي.

وتسثل ىجؼ الباحث مغ ىحا الفخض في الكذف عغ مدتػػ 
االغتخاب الشفدي لجػ الصالب السرخييغ السبتعثيغ في الخارج، 

اـ اختبار "ت" لمعيشة الػاحجة لسقارنة الستػسط ولحلظ تع استخج
التجخيبي لجرجات أفخاد عيشة الجراسة في مقياس االغتخاب الشفدي 
والستػسط الفخضي، ونطخًا العتساد البحث الحالي عمى التجريج 
الخساسي في االستجابة عمى مقياس االغتخاب الشفدي فقج تع تحجيج 

عجد عبارات البعج( ×3.4الستػسط الفخضي عمى أنو يداوؼ )
ىي بجاية فئة االستجابة تشصبق عمى كثيخ  3.4باعتبار أف الجرجة 

)االستجابة الخابعة( بعج تحػيل مجػ الجرجات لسجػ مترل، فكانت 
 الشتائج كسا ىػ مػضح بالججوؿ التالي:

 خوق بين الستهسط الفخضي والتجخيبي لالغتخاب الشفدي لجى أفخاد عيشة الجراسة(: داللة الف8ججول )

 مدتػػ االغتخاب الشفدي ندبة التػافخ قيسة "ت" وداللتيا االنحخاؼ السعيارؼ  الستػسط التجخيبي الستػسط الفخضي االغتخاب الشفدي

 مختفع %73.13 **2.694 3.77 25.59 23.80 العجد
 مختفع ججاً  %84.69 **14.851 7.63 101.63 81.60 باالنتساءفقجاف الذعػر 

 مختفع %77.92 **3.741 2.25 11.69 10.20 عجـ االلتداـ بالسعاييخ
 مختفع %80.18 **7.117 3.39 28.06 23.80 العدلة االجتساعية

 مختفع %77.08 **6.893 3.35 34.69 30.60 فقجاف اليجؼ والسعشى
 مختفع %75.70 **2.721 6.41 30.28 27.20 مخكدية الحات
 مختفع %79.98 **8.673 22.66 231.94 197.2 الجرجة الكمية

 704.2تداوؼ  10وحجع عيشة  0.0.قيسة "ت" الججولية عشج مدتػػ ثقة 
تػجج فخوؽ دالة احرائيًا عشج  يتزح مغ الججوؿ الدابق أنو:

بيغ الستػسط التجخيبي والستػسط الفخضي لجرجات  0.01مدتػػ 
أفخاد عيشة البحث في مدتػػ االغتخاب الشفدي وأبعاده الفخعية 

العدلة  -عجـ االلتداـ بالسعاييخ -فقجاف الذعػر باالنتساء  -)العجد 
لح مخكدية الحات( لرا -فقجاف اليجؼ والسعشى -االجتساعية

الستػسط التجخيبي، وىػ ما يعشي أف مدتػػ االغتخاب الشفدي لجػ 
 الصالب السرخييغ السبتعثيغ في الخارج مختفع. 

ويسكغ لمباحث تفديخ ىحه الشتيجة في ضػء أف الذعػر باالغتخاب 
الشفدي واقعًا مفخوضًا يذعخ بو الصالب السرخيػف وغيخىع مغ غيخ 

ة مع االحتكاؾ بحىشيات السرخييغ الجارسيغ في الخارج وخاص
وشخريات مختمفة باختالؼ الثقافات التي تخبى عمييا كل شالب 

السذاكل الذائعة التي يتحسميا كل شالب أضف إلى ذلظ  في وششو
حاجد و  ، يادة الحسل السعمػماتيز  يجرس في الخارج والستسثمة في

وارتفاع مدتػػ  التكشػلػجيةو  األيجولػجية الفجػةو  ، والجيغ المغة
ومغ ثع ، , والسأكلالسعيذة, واختالؼ في الصقذ, والسمبذ والسدكغ
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يدبب ذلظ كمو ضغػط نفدية ىائمة عمى السبتعثيغ السرخييغ 
شعػرىع الذجيج ومغ ثع  ,الجارسيغ في الخارج تخىق كاىميع

 .[1] باالغتخاب الشفدي وقج يفكخوف في العػدة لمػشغ األـ
أضف إلى ذلظ السذاعخ الشفدية السخبكة التي يسخ بيا السبتعث  

السرخؼ لمجراسة في الخارج بعج مغادرتو ثقافة مألػفة في العير، 
والعير في ثقافة ججيجة ومكاف ججيج ومختمف, يكػف فيو السبتعث 

الكثيخ مغ التغييخات, فيسكغ أف تكػف مثيخة  مزصخ لسػاجية
ومحفدة ، ويسكغ أيزا أف تكػف ساحقة  قج تذعخ بالحدف والقمق 

 واإلحباط ، والخغبة في العػدة إلى أرض الػشغ األـ.
 [6]وعقيل  [11]دراسة كل مغ نعيدة اشارت إليو نتائج ما وىحا
 خمذاع مغ يعانػف  االفخاد الحيغ أف بيشت ىحه الجراسات حيث

ومحجودية  السعشى وفقجاف الجونية مذاعخ مغ يعانػف  االغتخاب
 انخفاض مغ حالة لجييع يػلج الحؼ االمخ االخخيغ مع العالقات
 الحات. إلثبات أخخػ  عغ شخؽ  والبحث الشفدي التػافق

و االغتخاب الشفدي صػرة سيكػلػجية لمرجمة الثقافية قج يتػقف 
يتع التعبيخ عشو في عجـ قجرة نجاح السبتعث عمى تجاوزىا والحؼ 

السبتعث عمى التكيف مع التػتخ  والسراعب واألحجاث الزاغصة 
التي تيجد استسخار حياتو الجراسية في الغخبة أضف إلى ذلظ األثار 
الدمبية التي تتخكيا ىحه الرعػبات واألحجاث الزاغصة عمى نسػه 

 .[57,18,17] الشفدي
الحالة أيزا عمى أنيا بدبب ىحه  ويفدخ الباحثيغ وعمساء الشفذ

الرجمة الثقافية الشاتجة عغ الفجػة بيغ تػقعات السبتعث قبل 
شخوعو في الدفخ إلى أجسل مجف أو بمجاف العالع، وبيغ الػاقع الحؼ 
يتعخض لو أثشاء دراستو أو مع العػدة بعج حرػلو عمى السؤىل 

تعثيغ فاالنصباع العاـ لجػ غالبية السب ، [2, 5 ,16 ,45]السصمػب
عغ الغخب والثقافة الغخبية بػجو عاـ، وخرػصًا بيغ العخب 

إيجابي مبالغ فيو تحيط بو ىالة مغ الخوماندية  انصباعوالسرخييغ 
غيخ الػاقعية التي تتياوػ غالبًا عشج االحتكاؾ بأشخاص متعجخفيغ 
يتسيد سمػكيع بالغمطة والفطاضة واختالؼ الجيغ والثقافة، مسا يذكل 

الحيغ قزػا سشػات في تحقيق حمع الدفخ  صجمة لمصالب
التي كاف يطشيا مجيشة  االبتعاثواالبتعاث، لتتحػؿ حيشيا مجيشة 

ة  الشػر إلى مجيشة الجحيع. وخصػرة ومجػ انتذار ىحه الرجمة وحجَّ

أعخاضيا يتجمياف مغ خالؿ حقيقة اليالة الكبيخة التي تحيط بيحه 
ي وسائل اإلعالـ برػرة الجوؿ، التي غالبًا ما تطيخ ىحه الجوؿ ف

 مفخشة في الخوماندية واإليجابية.
ومغ الصبيعي أف يكػف ىشاؾ صعػبة لمصالب الجارسيغ في الخارج  

في التكيف الشفدي مع أؼ ثقافة ججيجة مغايخة تساما لثقافتيع التي 
عمييا حيث أنيع قج كبخوا مع القيع والسعتقجات التي تختمف  نذأوا

. وبدبب ىحه االختالفات ، تختمف القيع   عغ قيع ومعتقجات غيخىع
واالختالفات بيغ  ، ات، و الصخؽ التي تعبخ عغ نفدياوالسعتقج

الثقافات تجعل مغ الرعب ججا عمى الصالب السبتعث الحؼ يجرس 
. حيث ترادفو ج التكيف الشفدي مع محيصو الججيجفي الخار 

مالبذ غيخ مألػفة ، والصقذ، والسػاد الغحائية، فزال عغ اختالؼ 
 [ 2 ,19 ,23 ,48 ,58] نطع التعميع، ونطاـ  الجامعات، والقيع 

مدتػػ االغتخاب  ارتفاعوألجل ىحا كمو بيشت نتيجة ىحا الفخض 
الشفدي لجػ السرخييغ الجارسيغ في الخارج وتتفق ىحه الشتيجة مع 

لجراسات التي اجخيت في ىحا اإلشار وعمى عيشات مختمفة نتائج ا
 [6 ,15 ,50 ,52] .ومتشػعة لكل مغ

يشز الفخض الثاني لمبحث الحالي عمى لفخض الثاني: ثانيًا: نتائج ا
"ال تػجج فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات أفخاد عيشة 

كفاءة البحث عمى مقياس السخونة الشفدية وأبعادىا الفخعية )ال
البعج  -االتداف الشفدي -السخونة التكيفية -الثقة بالشفذ -الذخرية
 والستػسط الفخضي. الخوحي (

تسثل ىجؼ الباحث مغ ىحا الفخض في الكذف عغ مدتػػ السخونة 
الشفدية لجػ الصالب السرخييغ السبتعثيغ في الخارج، ولحلظ تع 

ط التجخيبي استخجاـ اختبار "ت" لمعيشة الػاحجة لسقارنة الستػس
لجرجات أفخاد عيشة البحث في مقياس السخونة الشفدية والستػسط 
الفخضي، ونطخًا العتساد البحث الحالي عمى التجريج الخساسي في 
االستجابة عمى مقياس االغتخاب الشفدي فقج تع تحجيج الستػسط 

عجد عبارات البعج( باعتبار أف ×3.4الفخضي عمى أنو يداوؼ )
اية فئة االستجابة تشصبق عمى كثيخ )االستجابة ىي بج 3.4الجرجة 

الخابعة( بعج تحػيل مجػ الجرجات لسجػ مترل، فكانت الشتائج كسا 
 ىػ مػضح بالججوؿ التالي:

 الشفدية لجى أفخاد عيشة الجراسة(: داللة الفخوق بين الستهسط الفخضي والتجخيبي لمسخونة 9ججول )

 السخونة الشفدية مدتػػ  ندبة التػافخ قيسة "ت" وداللتيا االنحخاؼ السعيارؼ  الستػسط التجخيبي الستػسط الفخضي السخونة الشفدية

 مختفع %82.86 **6.244 4.71 29.00 23.8 الكفاءة الذخرية
 مختفع %81.34 **6.783 3.89 28.47 23.8 الثقة بالشفذ

 مختفع ججاً  %84.84 **7.976 2.39 16.97 13.6 السخونة التكيفية
 مختفع %78.13 **5.562 4.12 31.25 27.2 االتداف الشفدي
 مختفع %83.33 **6.683 3.89 25.00 20.4 البعج الخوحي
 مختفع %81.68 **7.404 16.72 130.69 108.8 الجرجة الكمية

 2.457تداوؼ  31وحجع عيشة  0.01قيسة "ت" الججولية عشج مدتػػ ثقة 



 

 
                         Mayfair. 19hertford street, London w1j7ru. UK.  license 10220051uk 

42 
 
 

Global Institute for Study and Research Journal (GISR-J) 2018 MAY   Vol.4 No 5 

تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا عشج  يتزح مغ الججوؿ الدابق أنو:
بيغ الستػسط التجخيبي والستػسط الفخضي لجرجات  0.01مدتػػ 

أفخاد عيشة البحث في السخونة الشفدية وأبعادىا الفخعية)الكفاءة 
البعج  -االتداف الشفدي -السخونة التكيفية -الثقة بالشفذ -الذخرية

وىػ ما يعشي أف مدتػػ  ،الخوحي( لرالح الستػسط التجخيبي
السخونة الشفدية لجػ الصالب السرخييغ السبتعثيغ في الخارج 

 مختفع. 
ه الشتيجة في ضػء إف فكخة السخونة الشفدية تحيط ويفدخ الباحث ىح

بيا خرائز نفدية وحيػية جػىخية فيي تذكل جػىخ خرائز 
الفخد وىى قابمة لمتعجيل وتسشح الحساية ضج اإلجياد, والزغػط 

ى العسل واإلنتاج في أصعب وتداعج في تصػيخ الشفذ ,والسقجرة عم
الخارج مدتػػ  وامتالؾ الصالب السرخييغ الجارسيغ في، الطخوؼ

مختفع مغ السخونة الشفدية وفي كافة األبعاد ستجعميع قادريغ عمى 
مػاجية السػاقف السختمفة في الغخبة وبكفاية والخد عمييا ومػاجيتيا 
بذكل عقالني, وإقامة عالقات شيبة مع اآلخخيغ, أساسيا الػد 
واالحتخاـ الستبادؿ وتقبل اآلخخيغ ويشصبق ذلظ مع ما تذيخ إليو 

مغ أف الفخد الحؼ يستمظ ،  [59]لخابصة األمخيكية لمرحة الشفديةا
السخونة الشفدية بسدتػػ مختفع فإنيا تداعجه عمى بشاء الذخرية 
الدػية وتحدغ الصبيعة الذخرية واالجتساعية لجيو وتسكشو مغ 

 التػافق والتأقمع اإليجابي مع ضخوؼ الحياة واألحجاث الزاغصة.
وما يػد أف يذيخ إليو الباحث ىشا ىػ أف تػافخ السخونة الشفدية لجػ 
الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج ىػ الحؼ ساعجىع عمى 
التغمب عمى مذاعخ االغتخاب الشفدي في الخارج ومغ ثع عمى 
التػافق الشفدي واالجتساعي خاصة في ضل الطخوؼ السعاصخة التي 

ة أشكاؿ الزيق وصيغ الكجر تػصف بأنيا ضخوؼ مشتجة لكاف

االنفعالي, وأخز بالحكخ ىشا بعج مخونة التكيف السختفعة ججًا لجػ 
الصالب السرخييغ السبتعثيغ في الخارج وىى العسمية السدئػلة عغ 
التغمب عمى األثار الدمبية لمتعخض لعػامل خصػرة تزخ بالدالمة 

شب الشتائج وتج، الشفدية وإلى السػاجية الشاجحة لمخبخات الرادمة
وفي سياؽ ىحه الشتيجة فقج مبية التي تراحب عػامل الخصػرة. الد

اعتبخ العمساء مخونة التكيف عسمية ديشامية تتزسغ التفاعل بيغ 
السخاشخ وعسميات الػقاية الحاتية والخارجية بالشدبة لمفخد والتي 
تعسل عمى تغييخ أثار األحجاث الحياتية الدمبية والديئة ويسكغ أف 

خ مخونة التكيف في فتخات الحقة بعج مػاجية مذكالت حياتية تطي
سابقة ويحجث ذلظ نتيجة العػامل الػاقية السػجػدة لجػ الفخد وفي 
بيئتو السحيصة بو حيث أف وجػد العػامل الػاقية يسكغ أف يبصل 

وىػ ما يعصي مؤشخ حقيقي وتفديخ  [12] تأثيخ عػامل السخاشخة
السرخييغ الجارسيغ بالخارج مغ واضح إلمكانية نجاح الصالب 

 التغمب عمى االغتخاب الشفدي والديصخة عمى أثاره الدمبية.
يشز الفخض الثالث لمبحث الحالي  ثالثًا: نتائج الفخض الثالث:

 -عمى "تديع السخونة الشفدية وأبعادىا السختمفة )الكفاءة الذخرية
ج الخوحي ( البع -االتداف الشفدي -السخونة التكيفية -الثقة بالشفذ

في التشبؤ بالتغمب عمى االغتخاب الشفدي وأبعاده السختمفة )العجد 
العدلة  -عجـ االلتداـ بالسعاييخ -فقجاف الذعػر باالنتساء  -

مخكدية الحات( لجؼ الصالب  -فقجاف اليجؼ والسعشى -االجتساعية
 السرخييغ الجارسيغ في الخارج السبتعثيغ مغ الجامعات السرخية.

مغ مجػ صحة الفخض الثالث لمبحث الحالي تع في ولمتحقق 
البجاية التحقق مغ داللة العالقة الخصية بيغ متغيخات الجراسة 
)السخونة الشفدية و االغتخاب الشفدي( فكانت معامالت االرتباط كسا 

 ىػ مػضح بالججوؿ التالي:
 (: معامالت االرتباط بيغ السخونة الشفدية واالغتخاب الشفدي ألفخاد عيشة الجراسة10ؿ )ججو 

 السخونة الشفدية
 االغتخاب الشفدي

 البعج الخوحي االتداف الشفدي السخونة التكيفية الثقة بالشفذ الكفاءة الذخرية
 الجرجة الكمية

 **0.545- **0.488- 0.173- 0.210- 0.264- *0.435- العجد
 **0.887- **0.784- **0.857- **0.601- **0.791- **0.792- فقجاف الذعػر باإلنتساء
 **0.587- **0.501- 0.332- **0.496- **0.540- **0.682- عجـ االلتداـ بالسعاييخ

 **0.907- **0.800- **0.870- **0.769- **0.783- **0.762- العدلة االجتساعية

 **0.875- **0.790- **0.778- **0.619- **0.822- **0.782- فقجاف اليجؼ والسعشى

 **0.912- **0.847- **0.783- **0.690- **0.822- **0.823- مخكدية الحات

 **0.942- **0.871- **0.817- **0.688- **0.835- **0.869- الجرجة الكمية

 عمى التختيب 0.4487و 0.3494 تداوؼ  0.01و 0.05ومدتػػ ثقة  32قيسة معامل االرتباط الججولية عشج حجع عيشة 
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تػجج عالقات سالبة دالة إحرائيًا  يتزح مغ الججوؿ الدابق أنو:
بيغ السخونة الشفدية وأبعادىا الفخعية وبيغ  0.01عشج مدتػػ 

ييغ الجارسيغ االغتخاب الشفدي وأبعاده الفخعية لجػ الصالب السرخ 
في الخارج ، ماعجا عالقة العجد بالسخونة التكيفية واالتداف الشفدي 
فمع تكغ دالة إحرائيًا، والعالقة الدالبة ىشا تعشي أف ارتفاع السخونة 

الشفدية يديع في خفس االغتخاب الشفدي والتغمب عميو لجػ أفخاد 
الخصػات  وتع استخجاـ تحميل االنحجار الستعجد بصخيقة ،عيشة البحث

لمتشبؤ  بجرجات األفخاد في االغتخاب الشفدي  Step Wiseالستتابعة 
مغ خالؿ أبعاد السخونة الشفدية، فكانت الشتائج كسا ىػ مػضح 

 بالججوؿ التالي:
والشدبة الفائية لتحميل تباين R2 ومخبع معامل االرتباط الستعجد  Rومعامالت االرتباط الستعجد  Bوغيخ السعيارية  Beta(: معامالت االنحجار السعيارية11ججول )

 االنحجار الستعجد لمتغمب عمى االغتخاب الشفدي من خالل أبعاد السخونة الشفدية 

السخونة                        
 الشفدية

فقجاف الذعػر  العجد معامل االنحجار
 االنتساءب

عجـ االلتداـ 
 بالسعاييخ

فقجاف اليجؼ  العدلة االجتساعية
 والسعشى

 الجرجة الكمية مخكدية الحات 

 **63.436 **16.926- **12.533 1.496 2.246 **49.971 **18.985 ثابت االنحجار

     **B  -0.593** -0.326 الكفاءة الذخرية  
Beta  -0.366 -0.682**     

 **B    -0.249** -0.455** -0.680** -2.393 الثقة بالشفذ  
Beta    0.340 0.528 -0.413 -0.411 

 *B    -0.482**  -0.599** -1.891 السخونة التكيفية  
Beta    0.340  -0.224 0.199 

    **B -0.493* -1.103**  -0.362 االتداف الشفدي  
Beta -0.539 -0.596  0.440    

 **B -0.880**    -0.368** -0.707** -2.731 البعج الخوحي   
Beta -0.910    -0.105 0.430 -0.469 

 **0.943 **0.926 **0.878 **0.932 **0.682 **0.895 **0.592 معامل االرتباط الستعجد   
Total R2        0.351 0.800 0.465 0.868 0.771 0.858 0.890 

 (28، 3) (28، 3) (29، 2) (29، 3) (30، 1) (29، 2) (29، 2) درجات الحخية    
 **75.245 **56.331 **48.956 **61.359 **26.064 **58.178 **7.843 قيسة "ؼ" وداللتيا   

 يتزح من الججول الدابق أنو:
 بالشدبة لمتغمب عمى االغتخاب الشفدي فيسا يتعمق ببعج العجد:  -1

الستغيػػػخات ذات الجاللػػػة فػػػي التشبػػػؤ بالتغمػػػب عمػػػى االغتػػػخاب الشفدػػػي 
الستعمقػػة ببعػػج العجػػد لػػجػ الصػػالب السرػػخييغ الجارسػػيغ فػػي الخػػارج 
ىي )االتداف الشفدي، البعج الخوحي( كأبعاد لمسخونة الشفدػية، وبمغػت 

وىي قيسػة دالػة إحرػائيًا عشػج  0.592قيسة معامل االرتباط الستعجد 
كانػت الشدػبة الفائيػة لتحميػل تبػايغ االنحػجار الستعػجد و  0.01مدػتػػ 

مسا يؤكج أىسيػة الستغيػخات الدػابقة  0.01دالة إحرائيًا عشج مدتػػ 
فػػػي التشبػػػؤ بالتغمػػػب عمػػػى االغتػػػخاب الشفدػػػي الستعمقػػػة ببعػػػج العجػػػد، 

مسػػا يعشػػى أف  0.351وبمغػػت قيسػػة مخبػػع معامػػل االرتبػػاط الستعػػجد 
عػج الخوحػي( تدػيع مجتسعػة فػي تفدػيخ متغيخات )االتػداف الشفدػي، الب

% مػػػػغ التبػػػػايغ فػػػػي التغمػػػػب عمػػػػى االغتػػػػخاب الشفدػػػػي 35.1حػػػػػالي 
الستعمقة ببعػج العجػد لػجػ الصػالب السرػخييغ الجارسػيغ  فػي الخػارج 

 ويسكغ صياغة معادلة التشبؤ كالتالي:   

- 19.985=التغمب عمى االغتخاب الشفدي الستعمقة ببعج العجد
 البعج الخوحي×0.880 –دي االتداف الشف×0.493

بػػالعجد يعشػػي  ويسكػػغ تفدػػيخ ىػػحه الشتيجػػة فػػي ضػػػء أف اإلحدػػاس
وعػجـ  والدياسػية االجتساعيػة األحػجاث مػاجيػة عػى عػجـ قػجرة الفػخد

 أمػخ أؼ فعػل عمػى القػجرة وعػجـ األحػجاث عمػى الدػيصخة القجرة عمػى
 ضػبط عمػى الفػخد قػجرة عػالع اليػـػ والغػج, وعػجـ مذػاكل مػاجيػة في
 تحقيػق القػجرة عمػى فقػجاف عػغ صػخيح وتعبيػخ حياتػو، جيػووتػ 

 بدػبب اإلحبػاط، مػغ بحالػة يتدػع الفػخد يجعػل مػا وىػحا األىػجاؼ،
 والحزػػر الحيػاة تفعيػل عمػى القػجرة وعػجـ لجػ الفػخد الفاعمية نقز

 وجػػده، معشػى الفػخد مع فقجاف، العامة الحياة في والتفاعل االيجابي
 تشصفػئ بػحلظ ،و والتػجيػو والدػيصخة الفعػل امتالؾ إرادة عمى والقجرة
 يذػعخوف  الػحيغ لمسدػتقبل واألشػخاص والتخصػيط الصسػػح سػسة

،وىحا ما يفدخ لمباحػث لسػاذا وبذػكل  بالتسخد ترخفاتيع تتدع بالعجد
خاص تديع ىػحه الستغيػخات بعيشيػا )االتػداف الشفدػي، البعػج الخوحػي( 

الشفدػية فػي تفدػيخ تدػيع مجتسعػة كأبعػاد محػريػة مػغ أبعػاد السخونػة 
% مػػػػغ التبػػػػايغ فػػػػي التغمػػػػب عمػػػػى االغتػػػػخاب الشفدػػػػي 35.1حػػػػػالي 

 الستعمقة ببعػج العجػد لػجػ الصػالب السرػخييغ الجارسػيغ  فػي الخػارج
السخونػػػػة  ويعتبػػػػخ البعػػػػج الخوحػػػػي مخكػػػػد ومرػػػػجر تػجيػػػػو لكػػػػل أبعػػػػاد

الشفدية في التعامل مع مذكالت الذعػر باالغتخاب الشفدي والتغمػب 
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السرػػخؼ الػػحؼ يػػجرس فػػي الخػػارج ويذػػسل البعػػج لصالػػب الػػجػ  عمييػػا
الذخرػػػػي, ويستػػػػج ليرػػػػل لمشسػػػػػ الخوحػػػػي سػػػػسػ, وتفػػػػػؽ فػػػػي الشسػػػػػ 

الشفدػػػػي الرػػػػػحي، ويبػػػػجأ بػػػػػدرع الثقػػػػة، والػػػػػػعي الػػػػحاتي، والرػػػػػجؽ، 
والتػاضع، وفعل الخيخ، واألصالة، واحتخاـ االختالفػات، والخغبػة فػي 

، وىػحه الدػػسات مدػاعجة اآلخػخيغ، والسدػالسة، والسيػل لمعصػف  والكػـخ
تػجج أيزًا لجػ األشخاص ذوؼ الرحة الشفدػية والتػي تػػافخت لػجػ 
الصػػػالب السرػػػخييغ الجارسػػػيغ فػػػي الخػػػارج وبذػػػكل مختفػػػع وكشتيجػػػة 

 حتسية لتجيشيع بالجيغ اإلسالمي العطيع.
ووفقػػًا ليػػحه الشتيجػػة  فإنػػو إذا أردنػػا لمصػػالب السرػػخييغ الجارسػػيغ فػػي 

بييغ، ومشتجػػػػيغ، ومدػػػاعجاتيع عمػػػى تبشػػػػي الخػػػارج أف يرػػػبحػا إيجػػػا
وجيػػػػة نطػػػػخ إيجابيػػػػة فػػػػي حيػػػػاتيع الجراسػػػػية فػػػػي الخػػػػارج ، وتحقيػػػػق 
الدالـ الجاخمي ليع، وتحديغ دوافعيع لمزػبط الػحاتي، والتغمػب عمػى 
العجد في الغخبة وخفس السدػتػيات السختفعػة مػغ الزػغػط الشاتجػة 

تػخاب الشفدػي عغ الحياة السعاصخة ومغ ثع التغمب عمى مذاعخ االغ
فيجػػػب تػػػجريبيع عمػػػى االتػػػداف الشفدػػػي وتشسيػػػة البعػػػج الخوحػػػي لػػػجييع 
بدبب قجرتو الفائقػة عمػى التػأثيخ فػي ىػؤالء الصػالب, وكػحلظ التغييػخ 
فػػػي الثقافػػػات والسجتسعػػػات ويعػػػج تشسيػػػة البعػػػج الخوحػػػي لػػػجػ الصمبػػػة 
السرػػػػخييغ السبتعثػػػػيغ لمخػػػػارج أحػػػػج متصمبػػػػات الرػػػػحة الشفدػػػػية فػػػػي 

الشسػػػػ اإلندػػػاني، بجايػػػة مػػػغ الصفػلػػػة والسخاىقػػػة وحتػػػى جسيػػػع مخاحػػػل 
الذػػػيخػخة، ومػػػغ واقػػػع حػػػخص ديششػػػا اإلسػػػالمي العطػػػيع عمػػػى تخبيػػػة 
البعػج الخوحػػي لػجػ اإلندػػاف فػػي مخاحػل عسػػخه السبكػخة، كتمقػػيغ الػليػػج 
كمسػػة التػحيػػج مػػغ خػػالؿ اآلذاف فػػي أذف السػلػػػد بعػػج والدتػػو مباشػػخة، 

غ في تعميسو شؤوف عبادتػو، وتخسػيخ وكحلظ واجب الػالجيغ, والسعمسي
األخػػالؽ اإلسػػالمية فػػي شخرػػيتو مشػػح الدػػشػات األولػػى لمصفػلػػة فػػي 

 األسخة والسجرسة والجامعة. 
ومػػػغ ثػػػع فػػػإف تػػػػافخ البعػػػج الخوحػػػي وبذػػػكل مختفػػػع جػػػجا لػػػجػ ىػػػؤالء 
الصػالب والػحؼ ضيػخ مػػغ خػالؿ ىػحه الشتيجػة ىػػػ مػغ سػاعجىع عمػػى 

لسفيػػػػج مػػػغ األشػػػياء والثقافػػػات فػػػػي رؤيػػػة الجانػػػب السػػػبيج, والسػػػخح وا
الغخبػة، وأدػ إلػى زيػػادة الدػالـ الػجاخمي مػػع أنفدػيع واتػدانيع الشفدػػي 
مسػػػػا جعميػػػػع أكثػػػػخ قػػػػجرة عمػػػػى الػػػػتحكع فػػػػي أنفدػػػػيع، وعمػػػػى تخفيػػػػف 
الزػغػط التػػي تػػػاجييع فػػي حيػػاتيع السعاصػػخة والتػػي تتسيػػد بإيقاعيػػا 

خوحػي يدػتحػذ الدخيع. وتجلل ىػحه الشتيجػة لمباحػث أيزػا أف البعػج ال
عمػػػػى الشرػػػػيب األكبػػػػخ فػػػػي التغمػػػػب عمػػػػى االغتػػػػخاب الشفدػػػػي لػػػػجػ 
الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج وأنػو بػحلظ السحػخؾ الخئيدػي 
لمصالب في الغخبة الػحؼ يػجيػو دومػًا نحػػ فعػل الخيػخ وتعبػج الخػالق 
بيقيغ, وخذػع، ولحلظ فإف نقرانو أو غيابػو يجعػل الصالػب فػي ىػحه 

جة في دراستو في الخارج يزل ويرػبح أسػيخًا لخغباتػو, السخحمة الحخ 
واحتياجاتػػو، ويزػػل عػػغ الصخيػػق الدػػميع، ويغػػخؽ فػػي إشػػباع ممحاتػػو 
واحتياجاتػػػو الجدػػػسية الػػػجنيا، مسػػػا يجعمػػػو يغػػػػص فػػػي إشػػػباع رغباتػػػو 
الػػػػػجنيا أو الصيشيػػػػػة ناسػػػػػيًا ومتجػػػػػاىاًل أداء السشاسػػػػػظ، والحفػػػػػاظ عمػػػػػى 

ػع هلل، وحػػب اآلخػػخيغ والتفػػاني الرػالة ، والصقػػػس، والذػػكخ، والخذػ
في مداعجاتيع, ولحلظ فإف ارتفاع الجانػب الخوحػي لػجػ الصالػب فػي 
الخػػػارج وفػػػي ىػػػحه السخحمػػػة الحخجػػػة مػػػغ العسػػػخ جعمػػػو يػػػدداد صػػػفاء, 
وروحانيػػة, وشػػفافية، مسػػا سػػاعجه فػػي التغمػػب عمػػى مذػػاكل االغتػػخاب 

 الشفدي وبذكل كبيخ. 
لقجرات عمى الػعي الستدايج وبالتالي فإف الصالب الحيغ يطيخوف ا

والتغمب عمى العجد يستمكػف البعج الخوحي واالتداف الشفدي. 
وبالتالي فإف ضعف امتالؾ ىحا البعج لجػ الصالب السرخيغ 
الجارسيغ في الخارج يعخضيع لسذكالت عجيجة مشيا: ضعف 
التػافق مع الحات, والعالع الخارجي، وضعف القجرة عمى إدراؾ 

تخبط اأُلمػر والطػاىخ السحيصة، وماىية الػجػد، العالقات التي 
وبالتالي يقػد آجال أـ عاجال إلى ضعف الذخرية وضعف األداء, 
وضعف االعتداز بالشفذ، وعميو يقل التشبؤ بالتغمب عمى االغتخاب 
الشفدي والعكذ صحيح كسا أوضحت ىحه الشتائج. ونفذ الحاؿ 

لتي عخضيا الباحث في يشصبق مع نتائج غالبية الجراسات الدابقة ا
 يؤدؼ السخونة الشفدية ارتفاع اإلشار الشطخؼ والتي تػصمت إلى أف

 السخونة ارتفاع أف عيشة الجراسة، كسا لجػ التكيف درجة إلى ارتفاع
 مسا درجة الزغط واالغتخاب الشفدي، انخفاض إلى يؤدؼ الشفدية
 درجة في أثخ واضح ليا الشفدية السخونة أف استشتاج إلى يؤدؼ
 الشفدي الزغط انخفاض درجة إلى وكحلظ السختفعة، الفخد تكيف
 .حياتيسا اليػمية أنذصة في األفخاد ىؤالء لجػ

بالشدػػبة لمتغمػػب عمػػى االغتػػخاب الشفدػػي فيسػػا يتعمػػق ببعػػج فقػػجاف  -2
 الذعػر باالنتساء: 

الستغيػػػخات ذات الجاللػػػة فػػػي التشبػػػؤ بالتغمػػػب عمػػػى االغتػػػخاب الشفدػػػي 
الستعمقػػػػة ببعػػػػج فقػػػػجاف الذػػػػعػر باالنتسػػػػاء لػػػػجػ الصػػػػالب السرػػػػخييغ 
الجارسػػػػيغ فػػػػي الخػػػػارج ىػػػػي )االتػػػػداف الشفدػػػػي، الكفػػػػاءة الذخرػػػػية( 
كأبعػػػػػاد لمسخونػػػػػة الشفدػػػػػية، وبمغػػػػػت قيسػػػػػة معامػػػػػل االرتبػػػػػاط الستعػػػػػجد 

وكانػت الشدػبة  0.01يًا عشػج مدػتػػ وىي قيسة دالة إحرائ 0.895
الفائيػػػة لتحميػػػل تبػػػايغ االنحػػػجار الستعػػػجد دالػػػة إحرػػػائيًا عشػػػج مدػػػتػػ 

مسػػا يؤكػػج أىسيػػة الستغيػػخات الدػػابقة فػػي التشبػػؤ بالتغمػػب عمػػى  0.01
االغتػػػخاب الشفدػػػي الستعمقػػػة ببعػػػج فقػػػجاف الذػػػعػر باالنتسػػػاء ، وبمغػػػت 

ا يعشػى أف متغيػػخات مسػ 0.800قيسػة مخبػع معامػل االرتبػػاط الستعػجد 
)االتػػػػداف الشفدػػػػي، الكفػػػػاءة الذخرػػػػية( تدػػػػيع مجتسعػػػػة فػػػػي تفدػػػػيخ 

% مػػػػػغ التبػػػػػايغ فػػػػػي التغمػػػػػب عمػػػػػى االغتػػػػػخاب الشفدػػػػػي 80حػػػػػػالي 
السختبصػػػػة ببعػػػػج فقػػػػجاف الذػػػػعػر باالنتسػػػػاء لػػػػجػ الصػػػػالب السرػػػػخييغ 

 الجارسيغ في الخارج ويسكغ صياغة معادلة التشبؤ كالتالي:   

ب الشفدي الستعمقة ببعج فقجاف الذعػر باالنتساء التغمب عمى االغتخا
الكفاءة ×0.592 –االتداف الشفدي ×1.103- 49.971= 

 الذخرية
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 تػؤثخ عػامػل عػجة ىشػاؾ ويسكػغ تفدػيخ ىػحه الشتيجػة فػي ضػػء أف
 عمػػى االنتسػػاء لػػجػ الصػػالب السرػػخييغ الجارسػػيغ فػػي الخػػارج، سػػمباً 

 السبتعث السرخؼ  ػرشع ىػ االنتساء وعجـ انتساء، عجـ إلى وتحػلو
 بالفخخ يذعخ وال عشيا وال يخضى األساسية لجساعتو يشتدب ال بأنو
 مع شعػر بسجتسعو الخاصة ولمثقافة الدائجة لمقيع رافس وىػ ، بيا
 .االنتساء وعجـ والعجد بالغخبة عاـ

 االنتسػاء، عػجـ معشػى كبيػخ حػج إلػى يذػابو واالغتػخاب الشفدػي ىشػا
 والتػجميخ باالسػتياء الفػخد شػعػر فػي ويتسثػل االغتػخاب الشفدػي

 ذاتػو عػغ انفرػاـ الفػخد إلػى العدلػة ترػل وقػج بالعدلػة، والذػعػر
 األشػياء مػغ كػل بػيغ بالخوابط الذعػر وفقجاف الحياة، مغدػ  وفقجاف

 يعػج االغتػخاب فػاف ىػحا وعمػى نحػىسػا بالعػجاء األفػخاد والذػعػر و
والتعميسيػة  التخبػيػة تمعػب السؤسدػات يجػب أف لحلظ االنتساء، نقيس

 دوراً  والدػػفارات السرػػخية فػػي الخػػارج مػػغ خػػالؿ مخاكػػد التػػجريب،
الصػالب السرػخييغ  لػجػ االنتسػاء مذػاعخ وتشسيػة تعديػد فػي رئيدػاً 

الجارسػػػػيغ فػػػػي الخػػػػارج وتشسيػػػػة السخونػػػػة الشفدػػػػية لػػػػجييع فػػػػي محاولػػػػة 
لمتغمػػػب عمػػػى الذػػػعػر بػػػاالغتخاب الشفدػػػي لػػػجييع أثشػػػاء فتػػػخة الجراسػػػة 

 . ي قج تستج لدشػاتالت
وبالتالي فإف امتالؾ الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج درجة  

عالية مغ السخونة الشفدية في بعج االتداف الشفدي وبعج الكفاءة 
الذخرية ىسا مغ جعميع يرشعػف الفارؽ في التغمب عمى 

ومػاجية الذجائج  االغتخاب الشفدي ومشحيع القجرة عمي التحسل,
برالبة، بل والقجرة عمي التعافي والتجاوز الدخيع والسراعب 

لمتأثيخات الدمبية لسحغ الحياة وأحجاثيا الزاغصة في الخارج, 
أضف إلى ذلظ فإف شبيعة الصالب السرخييغ وخرائريع الشفدية 
واالجتساعية  في التعاوف والتػاد في عالقاتيع الخارجية وانتدابيع 

سرخييغ وغيخ السرخييغ لسجسػعات السجتسع الحؼ يعير فيو ال
كبعج ىاـ ججا مغ  فقجاف الذعػر باالنتساء ساعجىع في التغمب عمى
 أبعاد االغتخاب الشفدي، 

يسشح  حقػؽ  مغ ألفخادىا ما لو معيشة جساعة إلى الفخد انتدابإف 
 بالجساعة، الػثيق واالرتباط ,والتقبل والقبػؿ الستبادؿ بالحب الذعػر

 وتػحجه معيع، باآلخخيغ باالرتباط اإلنداف لحاجة إشباع وىػ
 في متسيدة مكانة عمى يدتحػذ فخد بأنو ويذعخ بالقبػؿ ليحطى
 الفخد ارتباط في االنتساء أوجو وىحا يعكذ ، االجتساعي الػسط
 أصجقائو، ، أسختو : فيو يقيسػف  وبسغ  فيو يحيا الحؼ بػششو

 تبشي االنتساء مطاىخ ومغ مجتسعو، يسثمػف  والحيغ جيخانو،
 مغ غيخه عغ السجتسع ىحا تسيد التي األفكار والقيع مجسػعة

  [1 ,10 ,16 ,29 ,32 ,60].السجتسعات
بالشدبة لمتغمب عمى االغتخاب الشفدي فيسا يتعمق ببعج عجـ  -3

 االلتداـ بالسعاييخ: 

الستغيػػػخات ذات الجاللػػػة فػػػي التشبػػػؤ بالتغمػػػب عمػػػى االغتػػػخاب الشفدػػػي 
الستعمقػػػة ببعػػػج عػػػجـ االلتػػػداـ بالسعػػػاييخ لػػػجػ الصػػػالب السرػػػخييغ فػػػي 
الخارج ىي )الكفاءة الذخرػية( كبعػج لمسخونػة الشفدػية، وبمغػت قيسػة 

وىػػػػي قيسػػػػة دالػػػػة إحرػػػػائيًا عشػػػػج  0.682معامػػػػل االرتبػػػػاط الستعػػػػجد 
شدػبة الفائيػة لتحميػل تبػايغ االنحػجار الستعػجد وكانػت ال 0.01مدػتػػ 

مسا يؤكج أىسيػة الستغيػخات الدػابقة  0.01دالة إحرائيًا عشج مدتػػ 
في التشبؤ بالتغمب عمى االغتخاب الشفدػي الستعمقػة ببعػج عػجـ االلتػداـ 

مسػا  0.465بالسعاييخ ، وبمغت قيسة مخبع معامػل االرتبػاط الستعػجد 
الذخرػػػػية( تدػػػػيع فػػػػي تفدػػػػيخ حػػػػػالي يعشػػػػى أف متغيػػػػخات )الكفػػػػاءة 

% مػػغ التبػػايغ فػػي التغمػػب عمػػى االغتػػخاب الشفدػػي السختبصػػػة 46.5
ببعػػػػج عػػػػجـ االلتػػػػداـ بالسعػػػػاييخ لػػػػجػ الصػػػػالب السرػػػػخييغ السبتعثػػػػيغ 

 بالخارج ويسكغ صياغة معادلة التشبؤ كالتالي:   

التغمب عمى االغتخاب الشفدي الستعمقة ببعج عجـ االلتداـ بالسعاييخ 
 الكفاءة الذخرية×0.326–2.246= 

ويسكػػغ تفدػػيخ ىػػحه الشتيجػػة فػػي ضػػػء أنػػو إذا كػػاف بعػػج عػػجـ االلتػػداـ 
 شػػعػر بالسعػػاييخ كبعػػج ىػػاـ مػػغ أبعػػاد االغتػػخاب الشفدػػي ويعشػػي

 ومحاولتػو ، الػاقع عغ بالبعج الصالب السرخؼ الحؼ يجرس بالخارج
 والتقاليػج االنرػياع لمعػادات وعػجـ ، والذػائع السػألػؼ عػغ الخػخوج
 قػيع مػغ بػو يحػيط مػا لكػل والعػجاء والكخاىيػة، والػخفس ، الدػائجة

السجتسػع الػحؼ  عمػى أو نفدػو عمػى التسػخد ىػحا يكػػف  ومعػاييخ وقػج
 وقزػايا أخػخػ  ومؤسدػات أنطسػة مػغ يحتػيػو بسػا يػجرس فيػو

القيسيػػة  السجتسػػع لسعػػاييخ التقبػػل وعػػجـ واالبتعػػاد ،واالنفرػػاؿ
 إلى تتجو تجميخية ندعة شكل في جتساعيةواال والتاريخية والحزارية

 السجتسػع ضػج والعجوانيػة بػالعشف شػكل يترػف فػي الػحات خػارج
 عدلػة شػكل .فػي الػحات داخػل عمػى تتجو أو ، الحزارية ومعصياتو
الػػحات ولػػحلظ فػػإف الكفػػاءة  إلػػى مػجػػو داخمػػي وعػػجواف ونكػػػص

ة الشفدػػية لػػجػ السبتعػػث يػػؤدؼ الذخرػػية كبعػػج مػػغ أىػػع أبعػػاد السخونػػ
فػػػػاض ندػػػػبة التعػػػػخض لمخصػػػػخ مػػػػغ ىػػػػحا الشػػػػػع مػػػػغ خػػػػالؿ خناإلػػػػى 

مسارسػػػػػػة السيػػػػػػارات الالزمػػػػػػة وتػضيػػػػػػف السرػػػػػػادر لحػػػػػػل ومػاجيػػػػػػة 
فالكفػػػاءة الذخرػػػية لمسبتعػػػث إذا ىػػػي  ،الرػػػخاعات مػػػغ ىػػػحا الشػػػػع 

التػػػػي مشحػػػػت السبتعػػػػث السرػػػػخؼ القػػػػجرة عمػػػػى الكفػػػػاح و والسشاضػػػػمة 
حػػػػجوث الرػػػػخاع وحمػػػػو مػػػػخات عجيػػػػجة بػاسػػػػصة والػػػػتعمع, مػػػػغ خػػػػالؿ 

 الشسحجة أو الخبخات البجيمة. 
والكفاءة الذخرية عسمية تصػرية تشسػية مدتسخة يػتعمع فيػو الجارسػيغ 

 االلتػداـفي الخارج التغمب بشجاح عمى مدػتػيات السخػاشخة مػغ عػجـ 
بسعاييخ السجتسع الحؼ يعيذػف فيو ويربحػا أكثػخ نزػجا واسػتعجادا 

لسديػج مػغ السخػاشخ وزيػادة قػجرتيع عمػى السشاضػمة والكفػاح لسػاجية ا
والشجػػػػاح فػػػػي التغمػػػػب عمػػػػى االغتػػػػخاب الشفدػػػػي الخػػػػاص ببعػػػػج عػػػػجـ 

 .  [61]االلتداـ بالسعاييخ
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مسػػا يؤكػػج أىسيػػة بعػػج الكفػػاءة الذخرػػية لمسخونػػة الشفدػػية فػػي التشبػػؤ 
بالتغمب عمى االغتخاب الشفدػي الستعمقػة ببعػج عػجـ االلتػداـ بالسعػاييخ 

 كبعج ىاـ ومحػرؼ مغ أبعاد االغتخاب الشفدي. 
بالشدػػبة لمتغمػػب عمػػى االغتػػخاب الشفدػػي فيسػػا يتعمػػق ببعػػج العدلػػة  -4

اللػػػػػػة فػػػػػػي التشبػػػػػػؤ بالتغمػػػػػػب عمػػػػػػى االجتساعيػػػػػػة: الستغيػػػػػػخات ذات الج
االغتػػػخاب الشفدػػػي الستعمقػػػة ببعػػػج العدلػػػة االجتساعيػػػة لػػػجػ الصػػػالب 
السرػػخييغ السبتعثػػيغ بالخػػارج ىػػي )الثقػػة بػػالشفذ، السخونػػة التكيفيػػة، 
االتػػػػػداف الشفدػػػػػي( كأبعػػػػػاد لمسخونػػػػػة الشفدػػػػػية، وبمغػػػػػت قيسػػػػػة معامػػػػػل 

مدػػػػتػػ وىػػػي قيسػػػػة دالػػػػة إحرػػػائيًا عشػػػػج  0.932االرتبػػػاط الستعػػػػجد 
وكانػػػت الشدػػػبة الفائيػػػة لتحميػػػل تبػػػايغ االنحػػػجار الستعػػػجد دالػػػة  0.01

مسػا يؤكػج أىسيػة الستغيػخات الدػابقة فػي  0.01إحرائيًا عشج مدتػػ 
التشبػػػػػػؤ بالتغمػػػػػػب عمػػػػػػى االغتػػػػػػخاب الشفدػػػػػػي الستعمقػػػػػػة ببعػػػػػػج العدلػػػػػػة 

 0.868االجتساعيػػة ، وبمغػػػت قيسػػػة مخبػػع معامػػػل االرتبػػػاط الستعػػػجد 
يػػػػخات )الثقػػػػة بػػػػالشفذ، السخونػػػػة التكيفيػػػػة، االتػػػػداف مسػػػػا يعشػػػػى أف متغ

% مػػغ التبػػايغ فػػي 86.8الشفدػػي( تدػػيع مجتسعػػة فػػي تفدػػيخ حػػػالي 
التغمب عمى االغتخاب الشفدي السختبصة ببعج العدلة االجتساعية لػجػ 
الصالب السرػخييغ السبتعثػيغ بالخػارج ويسكػغ صػياغة معادلػة التشبػؤ 

 كالتالي:   

الشفدي الستعمقة ببعج العدلة االجتساعية = التغمب عمى االغتخاب 
-السخونة التكيفية×0.482-الثقة بالشفذ×0.249 –1.496

 االتداف الشفدي×0.362

ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة في ضػء أنو إذا كاف بعج العدلة 
االجتساعية كبعج مغ أبعاد االغتخاب الشفدي لجػ الصالب 

 وانفرالو الفخد حاباند بو السرخييغ الجارسيغ في الخارج يقرج
 بالػحجة، والذعػر السجتسع الغخبي، في الدائجة الثقافة تيار عغ

 عغ لالبتعاد سعيو مع اآلخخيغ، مع كاف ولػ حتى الشفدي والفخاغ
 الحيغ فإف الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج ، [1]اآلخخيغ
 األىجاؼ مغ لمكثيخ كبيخة قيسة يخوف  ال ، العدلة إلى يسيمػف 

 . السجتسع الججيج الحؼ يجرسػف فيو التي يشسييا والسفاىيع
 ىي االجتساعية بالتالي العدلة أنو إذا كانت إلى الباحث ويذيخ
 ومعتقجات مشخفزة ألىجاؼ قيسة السبتعث فييا يعصي التي الحالة

 عغ باالنفراؿ لسبتعثا فيذعخ مختفعة، قيسة السجتسع يعصييا
 غيخ يجعمو مسا مختمفة، مفاىيع ويتبشى مجتسعو وثقافتو معاييخ

وبالتالي فإف السخونة الشفدية والثقة  األوضاع مدايخة عمى قادر
بالشفذ واالتداف الشفدي ىي العسميات واألبعاد السدئػلة في السخونة 
الشفدية عغ التغمب عمى األثار الدمبية ليحه العدلة االجتساعية, 

أنيا أف تزيخ ولعػامل الخصػرة ولمخبخات الرادمة التي مغ ش
 بالدالمة الشفدية لمصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج . 

ومخونة التكيف ليدت صفة وراثية ولكشيا تشسػ وتتصػر مع الحياة 
والدشػات وتبجوا ذات أىسية خاصة التغمب عمى األثار الدمبية 

لمعدلة االجتساعية, ولعػامل الخصػرة ولمخبخات الرادمة التي مغ 
 يشفدية لمسغتخبيغ فسخونة التكيف ىتزيخ بالدالمة الشأنيا أف 

صفة ديشامية تعتسج في نسػىا عمى إدارة الرعػبات اليػمية في 
الحياة والتغمب عمى األزمات واألعباء وعبػر مخاحل التغمب عمى 

 .[4 ,12 ,43]االغتخاب الشفدي بشجاح كبيخ
بالشدبة لمتغمب عمى االغتخاب الشفدي فيسا يتعمق ببعج فقجاف  

الستغيخات ذات الجاللة في التشبؤ بالتغمب عمى اليجؼ والسعشى: 
االغتخاب الشفدي الستعمقة ببعج فقجاف اليجؼ والسعشى لجػ الصالب 
السرخييغ السبتعثيغ بالخارج ىي )الثقة بالشفذ، البعج الخوحي( 

ية، وبمغت قيسة معامل االرتباط الستعجد كأبعاد لمسخونة الشفد
وكانت الشدبة  0.01وىي قيسة دالة إحرائيًا عشج مدتػػ  0.878

الفائية لتحميل تبايغ االنحجار الستعجد دالة إحرائيًا عشج مدتػػ 
مسا يؤكج أىسية الستغيخات الدابقة في التشبؤ بالتغمب عمى  0.01

جؼ والسعشى، وبمغت قيسة االغتخاب الشفدي الستعمقة ببعج فقجاف الي
مسا يعشى أف متغيخات )الثقة  0.771مخبع معامل االرتباط الستعجد 

% 77.1بالشفذ، البعج الخوحي( تديع مجتسعة في تفديخ حػالي 
مغ التبايغ في التغمب عمى االغتخاب الشفدي السختبصة ببعج فقجاف 

غ اليجؼ والسعشى لجػ الصالب السرخييغ السبتعثيغ بالخارج ويسك
 صياغة معادلة التشبؤ كالتالي:   

التغمب عمى االغتخاب الشفدي الستعمقة ببعج فقجاف اليجؼ والسعشى 
 البعج الخوحي×0.368-الثقة بالشفذ×0.455 – 1.496= 

 الػجػػػد ويسكػغ تفدػػيخ ىػػحه الشتيجػػة فػػي ضػػػء أنػػو إذا كػػاف جػػػىخ
 ، لتحقيقػو يدػعى لحياتػو، ىػجؼ وجػػد فػي يكسػغ لإلندػاف الػحاتي

 فػي االيجابية الجػانب مغ لمحياة ومحجد واضح وجػد ىجؼ تبخويع
 لجيو مغ وأف واآلخخيغ، مع الػاقع التػاصل لو يحقق بحيث ، حياتو
والزػغػط  يختقػي بحاتػو عػغ كػل الرػجمات مػا غالبػاً  يعير ألف سبباً 

وإذا  كػػاف السقرػػػد بفقػػجاف اليػػجؼ كبعػػج مػػغ  .كيفسػػا يذػػاء والسحػػغ
الرػخؼ فػي   السبتعث بذعػر أبعاد االغتخاب الشفدي في ىحا البحث

وليدػت  ، لحياتػو ومحػجد واضػح ىػجؼ وجػػد إلػى باالفتقػار الغخبػة
 ، فقػط الخاىشػة المحطػة يعػير وإنسػا ، مدػتقبمية شسػحػات أيػة لجيػو

 ، حياتػو ػبوأسػم السبتعػث سػمػؾ اضػصخاب فػي ذلػظ عمػى ويتختػب
إلػى  والالمعشػى الالىػجؼ بػيغ وثيػق ارتبػاط ىشػاؾ وأف , والتخػبط

 الثػاني يتزػسغ األوؿ لكػػف  واضػحاً  التسييػد عػجـ فييػا أصػبح درجة
األوؿ ولػػحلظ ضػػسيع الباحػػث بتػجػػو مػػغ  نتػػاج ىػػػ الثػػاني وكػػػف 

 .السحكسيغ عمى السقياس في بعج واحج
 بأوجػو السختبصػة السعػاني لكػل والفيػع اإلدراؾ نقػز بيسػا ويقرػج
 قػجرة فعػجـ ووجػػده، حياتػو بتػىػاف بػصػمة الفػخد وإحدػاس الحيػاة،

 قػادر عمػى غيػخ تجعمػو لجرجػة وتفدػيخىا األشػياء فيػع عمػى الفػخد
 الخغبػة يفقػجه بالشتػائج االىتسػاـ وعػجـ ، لدػمػكو حقيقي معشى إعصاء

 ىػيػة لجيػو وتزػصخب الفعػل إرادة ويدػمبو الحيػاة، عمػى  اإلقػجاـ فػي
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 .[54]وجػده
 األحػجاث بػأف الفػخد إحدػاس بػو يقرػج وإذا كػاف فقػجاف السعشػى

 ومغ ثع اإلحداس ومعقػليتيا، داللتيا قج فقجت بو السحيصة والػقائع
فػػإف البعػػج الخوحػػي السختفػػع عشػػج الصػػالب  الػجػػػدؼ, لػػحلظ بػػالفخاغ

السرخييغ الجارسيغ في الخارج والتي أضيختػو ىػحه الشتيجػة ىػػ الػحؼ 
 مػغ والتػي السعشػى إرادة الجارسػيغ السرػخييغ فػي الخػارج حيػاة مػشح

الحيػاة فػي اسػتسخار  مػغ واليػجؼ السعشػى والجػجوػ  حققػػا خالليػا
 .اجتيازىع في التغمب عمى الذعػر بالغخبة الشفدية في الخارج

ولػػحلظ فػػإف ىػػحه السحرػػمة مػػغ الشتػػائج تجعػػل الباحػػث يػػخػ فػػي ىػػحه 
 أف يدػتصيع الػحؼ ال عػثيذػعخ بػو السبت السعشػى فقػجاف الشتيجػة أف

 فالسبتعػث لمدػمػؾ، بالشتائج السدتقبمية الكفاءة مغ عالية بجرجة يتشبأ
ولػحلظ ، فيػو يثػق أو يػؤمغ مػا لجيػو واضػحاً  يكػػف  ال عشػجما يغتػخب

فػػػإف البعػػػج الخوحػػػي السختفػػػع ىػػػػ مػػػغ مػػػشح السبتعػػػث السرػػػخؼ سػػػسػ 
وتفػػػػػؽ فػػػػػي الشسػػػػػػ الذخرػػػػػي وامتػػػػػج  حتػػػػػى وصػػػػػل لمشسػػػػػػ الشفدػػػػػي 

لجيػػو ، وبػػجأ بػػدرع الثقػػة والػػػعي الػػحاتي والرػػجؽ والتػاضػػع الرػػحي 
والخحسػػػػة وفعػػػػل الخيػػػػخ واألصػػػػالة واحتػػػػخاـ االختالفػػػػات والخغبػػػػة فػػػػي 
مداعجة اآلخخيغ والسدالسة والسيل لمعصف والكـخ وىحه الدسات إنسػا 

 تػجج أيزًا لجػ األشخاص ذوؼ الرحة الشفدية الجيجة.
إلػػػى أف القػػػػة الخوحيػػػة،  يوتذػػػيخ األبحػػػاث فػػػي عمػػػع الػػػشفذ اإليجػػػاب

يسكغ أف تكػػف ىامػة فػي مدػاعجة األفػخاد فػي التغمػب عمػى األزمػات 
والخدػػػائخ وتجاوزىػػػا ، فسػاجيػػػة التحػػػجيات الرػػػعبة فػػػي الحيػػػاة تميػػػع 
األفػػخاد التفكيػػخ بعسػػق أكثػػخ عػػغ معتقػػجاتيع الجيشيػػة والخوحيػػة ومعشػػى 

 الحياة.
 [62 ,63 ,64] نتائج دراسات كل مغ وفي ىحا الدياؽ فقج أشارت

أف الخوحانية والجيغ واإليساف جحور تختبط مع نتائج السخونة بيغ 
األشخاص الحيغ يعانػف مغ السحغ والعشف والرجمات الشفدية . 
وعمى الخغع مغ أف الخوحانية كثيخًا ما تختبط بشتائج الحياة السخنة، 

لظ إال أف أشكاؿ العالج التقميجية نادرًا ما تشاولت ىحا البعج ، ولح
فإف األسئمة الخوحية الذائعة بيغ الجارسيغ السرخييغ في الخارج قج 

 مكشتيع مغ الفيع وكحلظ مغ وضع خصة لمشسػ الخوحي لجييع.
الخوحػي لػجػ الجارسػيغ السرػخيغ فػي  امػتالؾ البعػج حيث أف ضعف

 عجيػجة يعخضػيع لسذػكالت الخارج ومغ ثع ضعف الثقة في الػشفذ 
عمػى  القػجرة وضػعف والعالع الخػارجي مع الحات التػافق ضعف مشيا

 السحيصػة وماىيػة والطػػاىخ اأُلمػػر تػخبط التػي العالقػات إدراؾ
 الذخرػية ضػعف إلػى عػاجال أـ آجػال يقػػد وبالتػالي الػجػػد،
التشبػؤ بالتغمػب عمػى  يقػل األداء واالعتػداز بػالشفذ, وعميػو  وضػعف

 االغتػػخاب الشفدػػػي والخػػػاص ببعػػػج فقػػجاف السعشػػػى واليػػػجؼ مػػػع وجػػػػد
مذاكل سمػكية تتفاقع مع الػقت وال يتع مداعجتيع في التغمػب عمييػا 
ذاتيػػا قبػػل فػػػات األواف وبالتػػالي فػػإف ارتفػػاع السخونػػة الشفدػػية ببعجيػػو  

حي والثقة بالشفذ ىػ مغ جعل الجارسيغ السرػخيغ  فػي الخػارج الخو 

يتغمبػػػا عمػػى اإلحدػػاس بفقػػجاف اليػػجؼ والسعشػػى كأحػػج األبعػػاد اليامػػة 
تػخاب الشفدػي بػل أصػبحت ىػحه األبعػاد )الثقػة بػالشفذ والبعػج في االغ

 الخوحي(  مشبئًا قػيا بفقجاف اليجؼ والسعشى. 
بالشدوووبة لمتغموووب عموووى االغتوووخاب الشفدوووي فيسوووا يتعموووق ببعوووج  -5

الستغيػػػػخات ذات الجاللػػػػة فػػػػي التشبػػػػؤ بالتغمػػػػب عمػػػػى مخكديووووة الووووحات: 
االغتػػػػػػخاب الشفدػػػػػػي الستعمقػػػػػػة ببعػػػػػػج مخكديػػػػػػة الػػػػػػحات لػػػػػػجػ الصػػػػػػالب 
السرػػخييغ السبتعثػػيغ بالخػػارج ىػػي )الثقػػة بػػالشفذ، السخونػػة التكيفيػػة، 
البعج الخوحي( كأبعاد لمسخونة الشفدية، وبمغػت قيسػة معامػل االرتبػاط 

 0.01ائيًا عشػػػػػج مدػػػػػتػػ وىػػػػػي قيسػػػػػة دالػػػػػة إحرػػػػػ 0.926الستعػػػػػجد 
وكانػػت الشدػػبة الفائيػػة لتحميػػل تبػػايغ االنحػػجار الستعػػجد دالػػة إحرػػائيًا 

مسػػػا يؤكػػػج أىسيػػػة الستغيػػػخات الدػػػابقة فػػػي التشبػػػؤ  0.01عشػػػج مدػػػتػػ 
بالتغمػػػػب عمػػػػى االغتػػػػخاب الشفدػػػػي الستعمقػػػػة ببعػػػػج مخكديػػػػة الػػػػحات ، 

ف مسػػا يعشػػى أ 0.858وبمغػػت قيسػػة مخبػػع معامػػل االرتبػػاط الستعػػجد 
متغيػػػػخات )الثقػػػػة بػػػػالشفذ، السخونػػػػة التكيفيػػػػة، البعػػػػج الخوحػػػػي( تدػػػػيع 

% مػػغ التبػػػايغ فػػي التغمػػػب عمػػػى 85.8مجتسعػػة فػػػي تفدػػيخ حػػػػالي 
االغتػػػػػخاب الشفدػػػػػي السختبصػػػػػة ببعػػػػػج مخكديػػػػػة الػػػػػحات لػػػػػجػ الصػػػػػالب 

 السرخييغ السبتعثيغ بالخارج ويسكغ صياغة معادلة التشبؤ كالتالي:

-الشفدي الستعمقة ببعج مخكدية الحات = التغمب عمى االغتخاب 
-السخونة التكيفية ×0.599-الثقة بالشفذ×0.680 –16.926

 البعج الخوحي×0.707

الحات  ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة في ضػء أنو إذا كاف بعج مخكدية
 حالة وىي ، مشيا ونافخاً  ذاتو عغ مغتخباً  أصبح بأنو الفخد وإدراؾ

 ويتجمى ، الحقيقية والحات ، لمفخد عيةالػا  الحات االتراؿ بيغ فقج
 والسمل، والفتػر بالفخاغ الالواقعي والذعػر الدمػؾ صػرة في ذلظ
 والعفػية الفخدية قسع وصفًا يتزسغ باعتبارىا الحات اغتخاب إلى
 وصفت بأنيا الصبيعي نسػىا الذخرية أوقفت ما فإذا ، الفخد لجػ
البعج الخوحي كسا يخاه ،وألف  الحات عغ االغتخاب حاالت مغ حالة

الباحث قاسع مذتخؾ مع كل أبعاد السخونة الشفدية في التشبؤ 
بالتغمب عمى االغتخاب الشفدي بأبعاده السختمفة وذلظ ألنو أكثخ مغ 

فيػ يخبط الجارس السرخؼ في الخارج  ،مجخد قجرة عقمية فخدية
ويتجاوز بحلظ الشسػ  ،أيزا كسا الجاخل بالخالق والحات والخوح

حيث يفتح القمب ويشيخ العقل  ،لخوحي الشسػ الديكػلػجي التقميجؼا
 ،ويسكغ اإلنداف مغ التسيد بيغ الػاقع والخياؿ ،ويػحي إلي الخوح

واكتذاؼ اليشابيع الخفية لمحب والفخح تحت ضخوؼ الزغط 
وبحلظ ُيسكغ السبتعث مغ رؤية األشياء كسا  ،ومذاكل الحياة اليػمية

ويسكغ التعبيخ عشو مغ خالؿ  ،غ الػعيىي بعيجا عغ التذػيو ع
وسمػؾ حل السذكالت التي  ،أؼ ثقافة بأنو الحب والخجمة والحكسة

تتزسغ أعمى مدتػيات الشسػ في جسيع السجاالت السعخفية 
ويداعج السبتعث السدمع عمى  ،واألخالقية واالنفعالية والذخرية

 ،التكيف مع مختمف الطػاىخ السحيصة بو
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 . [63,7] لجاخمي والخارجيوتحقيق التكامل ا
وبالتػػػػالي فػػػػإف البعػػػػج الخوحػػػػي مػػػػغ خػػػػالؿ نتػػػػائج ىػػػػحا البحػػػػث مخكػػػػد 
مرػػػجر وتػجيػػػو ألبعػػػاد االغتػػػخاب الشفدػػػي األخػػػخػ وقاسػػػسًا مذػػػتخكًا 

ويسثػػل  ،أعطػػع فػػي التشبػػؤ بيػػا لػػجؼ الجارسػػيغ السرػػخييغ فػػي الخػػارج
 ،والقػػجرات الخوحيػػة والثقػػة بػػالشفذ ،مطمػػة تجسػػع بػػيغ اليقطػػة الخوحيػػة

ويسثػػػل البػصػػػمة التػػػي  ،والػجػػػػد الخوحػػػي واالتػػػداف و مخونػػػة التكيػػػف
تداعج السبتعث عمى التشقل في بحػخ الحيػاة فػي الخػارج ومػغ ثػع فػي 

واكتذػػاؼ مػػا يػػجور فػػي  ،الػػجاخل بعػػج العػػػدة بحكسػػة ورحسػػة وتفػػاؤؿ
ولػػػحلظ جػػػاءت األبعػػػاد التالية)الثقػػػة  ،رحػػػى الحيػػػاة ىشػػػا وىشػػػاؾ واآلف 

البعػػػج الخوحػػي( ذات الجاللػػػة فػػػي التشبػػػؤ  -تكيفيػػػة السخونػػػة ال-بػػالشفذ
بالتغمػػػػب عمػػػػػى االغتػػػػػخاب الشفدػػػػػي ككػػػػل لػػػػػجػ الصػػػػػالب السرػػػػػخييغ 

% 89مجتسعػػة فػي تفدػػيخ حػػػالي  الجارسػيغ فػػي الخػػارج والتػي تدػػيع
مػػغ التبػػايغ فػػي التغمػػب عمػػى االغتػػخاب الشفدػػي ككػػل لػػجػ الصػػالب 

 ة التالية: والتي ضيخت في الشتيج السرخييغ السبتعثيغ بالخارج
الستغيػخات بالشدبة لمتغمب عمى االغتخاب الشفدوي )الجرجوة الكميوة(: 

ذات الجاللػػػة فػػػي التشبػػػؤ بالتغمػػػب عمػػػى االغتػػػخاب الشفدػػػي ككػػػل لػػػجػ 
الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج ىي )الثقػة بػالشفذ، السخونػة 

ل التكيفية، البعج الخوحي( كأبعاد لمسخونة الشفدية، وبمغت قيسػة معامػ
وىػػػي قيسػػػػة دالػػػػة إحرػػػائيًا عشػػػػج مدػػػػتػػ  0.943االرتبػػػاط الستعػػػػجد 

وكانػػػت الشدػػػبة الفائيػػػة لتحميػػػل تبػػػايغ االنحػػػجار الستعػػػجد دالػػػة  0.01
مسػا يؤكػج أىسيػة الستغيػخات الدػابقة فػي  0.01إحرائيًا عشج مدتػػ 

التشبػػػػؤ بالتغمػػػػب عمػػػػى االغتػػػػخاب الشفدػػػػي ككػػػػل، وبمغػػػػت قيسػػػػة مخبػػػػع 
مسػػػػا يعشػػػػى أف متغيػػػػخات )الثقػػػػة  0.890د معامػػػػل االرتبػػػػاط الستعػػػػج

بػالشفذ، السخونػػة التكيفيػػة، البعػػج الخوحػي( تدػػيع مجتسعػػة فػػي تفدػػيخ 
% مػػغ التبػػايغ فػػي التغمػػب عمػػى االغتػػخاب الشفدػػي ككػػل 89حػػػالي 

لػػجػ الصػػالب السرػػخييغ السبتعثػػيغ بالخػػارج ويسكػػغ صػػياغة معادلػػة 
 التشبؤ كالتالي:

الثقة ×2.393–63.436التغمب عمى االغتخاب الشفدي ككل= 
 البعج الخوحي×2.731-السخونة التكيفية ×1.890-بالشفذ

 تهصيات البحث
تييئة وإعجاد الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج مغ  -1

الجامعات السرخية ومغ السؤسدات التعميسية والتخبػية السعشية بيحا 
الذأف في مرخ  بكيفية التعامل مع ضاىخة االغتخاب الشفدي التي 
سيػاجيػنيا في الخارج بتجريبيع عمى مػاجية الرجمات الثقافية 
واالختالفات األيجولػجية والتكشػلػجية في الخارج وذلظ بإعجاد 

بخامج تػعػية وتشسػية وإرشادية وتجريب السبتعثيغ عمييا قبل الدفخ  
 لمجراسة في الخارج. 

العسل عمى االرتقاء بسدتػػ السخونة الشفدية وأبعادىا السختمفة  -2
 الجامعاتلجػ الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج مغ 

السرخية ومغ السؤسدات التعميسية والتخبػية السعشية بيحا الذأف في 
مرخ وخاصة البعج الخوحي والثقة بالشفذ واالتداف االنفعالي ومغ 

سخونة التكيفية كأكثخ أبعاد السخونة الشفدية ثع الكفاءة الذخرية وال
تأثيخا في التغمب عمى أبعاد االغتخاب الشفدي السختمفة وذلظ بإعجاد 
البخامج اإلرشادية لتشسية السخونة الشفدية لجييع بذكل كبيخ قبل 

وىحا الحاؿ بجوره يشصبق عمى ، الجراسة في الخارج بسجة كافية
 لخارج.السعمسيغ السدافخيغ لمتجريب في ا

استغالؿ اإلمكانيات السػجػدة في السجف العمسية االستكذافية  -3
 Virtual Realityفي مرخ وخاصة تكشػلػجيا الػاقع االفتخاضي 

(V.R)  بكل متغيخاتيا كي  االبتعاثفي تجديج الحياة في بالد
يتعاير السبتعثيغ في ىحه البيئات ويألفػىا ويتعػدوا عمييا حيث أف 

دتصيع أف تشقل السبتعثيغ بعقػليع وخياليع ىحه التكشػلػجيا ت
والجامعات السبتعثيغ إلييا دوف أف  ياالبتعاثليتعايذػا في بالد 

يتحخكػا بأجدادىع وبجوف خصػرة أو نفقات مادية تحكخ  وذلظ 
 بالتشديق بيغ ىحه السجف والجامعات.

قياـ الدفارات السرخية في الخارج بجورىا عمى أكسل وجو مغ  -4
مخاكد تجريب لسداعجة الجارسيغ السرخيغ عمى اجتياز خالؿ إنذاء 

 مذاعخ وتشسية تعديد والعسل عمى ىحه األزمة ومخورىا بشجاح ،
الصالب السرخييغ الجارسيغ في الخارج وتشسية  لجػ االنتساء

السخونة الشفدية لجييع في محاولة لمتغمب عمى الذعػر باالغتخاب 
 . قج تستج لدشػات الشفدي لجييع أثشاء فتخة الجراسة التي

 :اآلتيفتح الباب لسديج مغ البحػث التي تتشاوؿ  -5
دراسة الرجمة الثقافية والزغػط الشفدية وعالقاتيا باالغتخاب  - أ

الشفدي والسخونة الشفدية لجػ الصمبة السرخيغ الجارسيغ في 
 الخارج.

فاعمية بخامج إرشادية انتقائية في تشسية السخونة الشفدية لجػ  - ب
 يغ السبتعثيغ لمجراسة في  الخارج.الصالب السرخي

دراسة الرجمة الثقافية العكدية وعالقتيا بالسخونة الشفدية  - ت
والتكيف الشفدي أو السخونة التكيفية لجػ السرخييغ العائجيغ مغ 

 الجراسة في الخارج.
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