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 تأثير هجرة الكفاءات العلمية للخارج علي البحث العلمي في مصر 

 م30/4/2022: تاريخ النشرم              5/3/2022: تاريخ إستالم البحث

 ملخص الدراسة: 
اءات العلميددة للخددارج مددك الملدد تت ال ددي ت الددب الدد  ك العر ددي  مددك تعدده هجددرة الكفدد

بينهددددا مصددددر  ت عددددهل ال خصصددددات المهددددالرة فمنهددددا علدددد م ال ما يددددة  هنه ددددة   دددد    افددددة 
ال خصصدددددات ممدددددا ردددددلل  الدددددي لرا دددددة تلدددددل اليددددداهرة  تأثيرهدددددا علدددددي البحدددددث العلمدددددي علدددددي 

اا ،ي تطدد ر  تمددهم المج معددات ترلع أهميددة تلددل الهرا ددة الددي اا للبحددث العلمددي ل را فدد،مصددر
تساهم تلل الكفاءات في نمل ،ا  غتل تلل الكفاءات لاخل المج مع يساعه علي تنمية المج مع

ال عرف علي أ باب هجرة الكفاءات  - تههف تلل الهرا ة الي:،خبرات البحث العلمي لألخريك
العلمدددي مدددك النددد ا ي  تحهرددده ال دددأثيرات اةيجابيدددة  السدددلبية ل لدددل الهجدددرة علدددي البحدددث للخدددارج،

)العلميددة، الصددحية، اةد صدداليةو ال يدد ل اليددات م الهددة هجددرة الكفدداءات العلميددة  ا دد  مارها 
الكفددداءات العلميدددة للخدددارج علدددي  تدددلثر هجدددرة هددد   فدددرئ رييسددديبدددال  ك  تنطلدددا الهرا دددة مدددك 

علدد   الكفدداءات العلميددة للخددارج هجددرة تددلثر :فر يددة فددر ئ؟  عددهة فددي مصددر البحددا العلمددي
مسدد  المنهج ال، ندد ه هددلد الهرا ددة  يددلية تحليليددة يددحيا، اد صددالياو؟، )علميددا البحددث العلمددي

 رى أعضاء هيئة ال هريس بالجامعة.المجال البل،بالعينة لعهل مك  ليات لامعة  فر الليخ
 .الكفاءات العلمية،البحث العلمي تأثير، الهجرة،: الكلمات المفتاحية

The impact of the emigration of scientific competencies 

abroad on scientific research in Egypt 
Abstract: 

The emigration of scientific competencies abroad is one of the 

problems facing the Arab world, including Egypt, and there are many 

immigrant disciplines, including social sciences, engineering, medicine 

and all disciplines, which leads to the study of this phenomenon and its 

impact on scientific research on Egypt, and the importance of this study 

is due to the role of scientific research in the development and progress 

of societies The exploitation of these competencies within the 

community helps the development of the community, these 

competencies contribute to the transfer of scientific research 

experiences to others, and this study aims to: - Identify the reasons for 

the emigration of competencies abroad, determine the positive and 

negative effects of that migration on scientific research in terms of 

(scientific, health) (Economic) access to mechanisms to confront the 

emigration of scientific competencies and their investment in the 

homeland. And several sub-hypotheses: The migration of scientific 
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competencies abroad affects the scientific research (scientific, health, 

economic)? The type of this study is descriptive and analytical, the 

method is a sample survey for a number of Kafrelsheikh University 

faculties, the human field, the faculty members of the university, 

Key words: influence, migration, scientific competencies, scientific 

research. 
 -مشكلة الدراسة: :أوال

ت إا يددددناعة المعرفددددة  أهمي هددددا ايددددبحا الر يددددالة اا ا ددددية فددددي بندددداء اةد صدددداليا
ل لما لها مك ل ر فاعد ،لللل تع بر المعرفة أهم ميهر مك مياهر الم ة في عالم الغه ،الحهر ة

  ت نددافس ، مددلثر فددي أعددهال رأل المددال البلددر   ا دد فالة ليددهة منددب فددي عمليددة ال نميددة اللدداملة
معيددم الدده ل فددي ال دددا الحاالددر علدد  اة دد  مار فددي مجددال العمدد ل  الكفدداءات العلميددة    ددراء 

 و2019ل غليك بالبحث العلمي مك علماء  فنييك م خصصيك. )عبه الحسيك هيليك،الم
  تكمدددك  راء هجدددرة الكفددداءات اخ تفدددات اد صدددالية   يا دددية  ال ما يدددة عميمدددة بددديك 

ك البلهاا. عالة ما ُرنير إل  هلد اةخ تفات في مجم عها عل  أنها تلمل   ل يك رييسي يك مد
ي. ردد م تصدد ير اا ددخاا ك   الكفدداءات علدد  أنهددم رن ملدد ا مددك الدده ل: العددالم الم مددهم  النددام

اله ل النامية إلد  الم مهمدة بسدب  مجم عدة م ن عدة مدك ع امدل الدهفع  الجدلب. ُرنيدر إلد  هدلد 
لايًمددا علدد  أنهددا رل منطمددي علدد  الفددر ا فددي االدد ر  الددهخل  أنمدداي الحيدداة  اامددك اللخصددي 

 و(J. Crush, C. Hughes,1994 0ي  المهني  الملار ة السيا ية  آفاا ال مهم ال ظيف
عمليا  ل بله ه  في نفس ال دا مر ل  مس مبل للمهالريك. لاخدل مدا يسدم  الده ل 

ناميدة ر له لاخل اله ل ال ،الم مهمة هناك تحر ات  بيرة للمهالريك المهرة بيك البلهاا.   الم ل
 ل  أخرى، يحافظ معيم المهالريك مك بينها مصر أللة م الارهة عل  ان مال المهارات مك بله ا

عدل المهرة مك الجيل اا ل عل  ر ابط اد صالية  ال ما ية  ثمافية د ية مع "الد  ك". إا ال فا
  العام بيك اآلثار السلبية  اإليجابية لهجدرة الكفداءات يخ لدن مدك بلده اخدر.  ينيدر الدبع  الد

ل. رائ ال جدارة  ال علديم  مدا إلد  كلدأا ا  نالاف العمد ل هد  هجدرة المد ارل البلدرية المداهرة ا د
فدد ا تحسدديك مسدد  يات  ،هندداك  الددة إلدد  هددلد الكفدداءات  فددي  ددل لددالء مددك العددالم.  مددع كلددل

 ال يدددد ل إلدددد  ال كن ل ليددددا الم مهمددددة  اليددددر ف  ، الر اتدددد  ااعلدددد  ،المعيلددددة  ن  يددددة الحيدددداة
 السيا ية ااك ر

ندا ا ااددل نمدً ا.  البيدة الهجدرة ا  مراًرا في البلهاا الم مهمدة تجدلب الم اهد  مدك الم
مك البلهاا النامية إل  البلهاا الم مهمة. هدلا مصدهر دلدا م الارده فدي لميدع أنحداء العدالم بسدب  
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تأثيرد عل  النيم الصحية في البلهاا النامية. ا   مرت هلد البلهاا في تعلديم  تدهري  المهنيديك  
مدع الف ايدده  ،ندهما رهدالر هدلةء اا دخاااللدباب.  هدلا ر درلم إلد  خسدارة  بيدرة فدي المد ارل ع

 Sunita Dodani)المبا درة ال دي تعد ل علد  الده ل المسد مبلة ال دي لدم ت كبده تكدالي  تعلديمهم 
and Ronald E LaPorte,2015)  

ك يددًرا مددا تسدد عيك بعدد  الدده ل  مددك الخددارج بالكفدداءات. مددك خددتل أيددحاب العمددل 
ل سددددي مددددك دبدددل الح  مددددات ل سددددهيل ال بددددالل ا  مددددك خدددتل اإل ددددار الم ،ل طددد ير مل سدددداتهم 

 العددالمي للمهددارات، أا هندداك عتدددة إيجابيددة بدديك تددهفمات العمالددة المدداهرة  تمددهم  تطدد ر الدده ل
  أيدددب  أيدددحاب المهدددارات العاليدددة ر حر ددد ا بحريدددة أكبدددر ل غييدددر أنيمدددة ،المهدددالر ا اليهدددا

  ،و( John Salt,1997تصاري  العمل ة  يعاب البحث العلمي 
فدددي نلدددرتب السدددن ية  ،  مصدددر  لدددن الجهدددا  المر دددال  لل عبئدددة العامدددة  اإل صددداء فددد

 9.5. إلددد  أا عدددهل العمددد ل المهدددالرة بلددد  2020 /69/13001الخايدددة بالسددد اا تحدددا رددددم 
، م الددًحا أا التفددا للنيدددر أا %63مليدد ا مدد ا ك ر ر ددال أ لدددبهم فددي الدده ل العر يددة بنسدددبب 

، مل ددًها أا إلمددالي تحدد يتتهم %3نسدداء بلغددا نسددب هم نسددبب الكفدداءات العاليددة المهددالرة مددك ال
 و2020،مليار ل ةر.)الياء الهرك  أ مه 27، 2019بلغا في 

، فدي المرتبدة اا لد  مدك المهدالريك ا د ح كت فئدة « نة 44  40»تأت  الفئة العمرية بيك  -
 افمدة أيحاب المهدك العلميدة علد  النصدي  ااكبدر مدك أعدهال المصدرييك الدلرك  صدل ا علد  م

٪، رلديهم 35.8مهدالًرا بنسدبة  120للهجرة  المصرييك اللرك اك سب ا يدفة المهدالر  يدث بلد  
 ٪ مك إلمالي أعهال المهالريك24.2مهالًرا بنسبة  81عمال المهك العالية   ل  عهلهم 

يأتي الحايل ا عل  مدلهتت لامعيدة فدي المرتبدة اا لد  مدك أعدهال المصدرييك الدلرك  صدل ا 
٪ 38.2مهالًرا بنسدبة  137ة للهجرة  المصرييك اللرك اك سب ا يفة المهالر ب ادع عل  م افم

مدددددك إلمدددددالي أعدددددهال المهالدددددددريك الدددددلرك اك سدددددب ا يفددددددة المهالدددددددر فددددددي  ددددددك الد علدددددددديم.)ماهر 
 و2022،هنها   

  بمددا لهددلد اة صددايية نجدده ارتفدداه نسددبة هجددرة الكفدداءات العلميددة مددك مصددر للخددارج 
با دددث   بمددا ل خصصدددب فدددي  ريمددة تنيددديم المج مدددع أ ددهى  دددرا مهندددة الخهمدددة ممددا ردددللى بال

اةل ما يددددة ال عددددرف علدددد  أ ددددباب  أثددددار هجددددرة الكفدددداءات العلميددددة   ددددلا ال ددددد ف علدددد  ر يددددة 
  .مس مبلية لطريمة تنييم المج مع مع تلل الياهرة
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 -:وقد أجريت بعض الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع ومنها
و  ت يدلا الهرا دة الدي أا معيدم الده ل فدي ال ددا 2019،عبه الحسدي  هيلديك محمدهلرا ة )

الحاالر تع مه عل  اة د  مار فدي مجدال العمد ل  الكفداءات العلميدة    دراء الملد غليك بالبحدث 
العلمدددي مدددك علمددداء  فنيددديك م خصصددديك بعددده أا ألر ددد ا أا عمليدددة ال طددد ير تدددأتي مدددك خدددتل 

تلد ل لانبدا  ي يدا مدك مخ لدن الج اند  اةد صدالية  اةل ما يدة  يث أنهدا  ،الكفاءات العلمية
 . ال مافية
و تم لا ن دايج الهرا دة فد  أا ل افدع هجدرة الكفداءات 2017)عبه الر مك  يماء عصام،لرا ة 

ر تکدد ا اد صددالية  ال ما يددة   يا ددية  أكاليميددة  ثمافيددة.  أا اآلثددار اإليجابيددة المبا ددرة   يددد
فددي  دد ا العمددل المصددر  ت جسدده فددي العتدددة الطرليددة مددا بدديك إلمددالي  المبا ددرة لهجددرة العمدد ل

فدي َّ ا ف ا هلد الهجرة تلثر تأثيًرا  لبي،أعهال المهالريك المصرييك   جم ال ح يتت المالية لهم
ال نمية اةد صالية في مصر  منها أا الم ا   ال ي تحصل عليها الده ل المسد مبلة أربدر مدك 

 ر مك هجرة عم لها   فاءاتها.الم ا   ال ي تحصهها مص
و  ت يلا الهرا ة الي الر رة مرالعة  يا ات ال لغيل فدي الده ل 2016،)كاظم ل اللرا ة 

 خطدددط فر يدددة  ، الدددع خطدددة  ددداملة   يلدددة االدددل ،العر يدددة  اعطددداء اا ل يدددة ابنددداء الددد  ك
 البحددث عددك  ،ة  يالدات اله لددة مددك المدد   العاملددة الملهلددة علميدا  عمليددا فددي دطاعددات ال نميددة
  ددددلا المدددد ارل  ، لدددد ل   ددددهايل ل طدددد ير ال نميددددة اللدددداملة منهددددا  سددددك ا دددد خهام المدددد ارل البلددددرية

 الم ا ة.
و  ددده ت يددلا الهرا ددة أا اة ددباب الطددارلة للكفدداءات 2015،)اله دد دي  سددام ابددرا يملرا ددة 

يم ة تمهرر الدندل ،الر تيك،العن اةه مام بالبحث العلمي ،دلة العايه المال  ،العلمية المصرية
اةه مددددام بالبحددددث العلمددددي  ، مك الع امددددل الجاكبددددة ل لددددل الكفدددداءات،السيا ددددية للعمدددد ل الم ميددددالة

مدة ا  درام  را ، ل لة النيام ال عليمي لهرهم العايه المال  الم ميدال ايدحاب الكفداءات،بالخارج
 . النيام  اةنضباي في العمل ،اةنساا
را ددة اد را ددات للحدده مددك ظدداهرة هجددرة الكفدداءات  و دددهما اله2011،) ن  ددي  دديخا   لرا ددة 

علدددي مسددد    اةعدددتم الدددر رة ملدددار ة ال  دددايل  : اة ددد فالة منهدددا مدددك خدددتل عدددهة مسددد  يات
علددددي المسدددد    العلمددددي  ،السددددمعية  البصددددرية  اةن رنددددا بطددددرا اة دددد فالة مددددك تلددددل الكفدددداءات

يدة لر عات البح ية بأهدهاف تنم ر ط الم ، اةكاليمي  يالة لافعية البحث العلمي له  البا  يك
 يددالة المرتبددات  ال ر يددات  الفددرا الم ا ددة  السدد ك  :علي المسدد    المددال   المهنددي،المج مددع

 . المضاء علي الر تيك
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و ت يلا الهرا ة ال  الر رة تحسيك ال الع اةد صال   تأهيل 2012،لرا ة )ف ل  ميس ا 
 تحسددديك مسددد  يات  ،ع المطددداه الخددداا تلدددجي ، اةه مدددام بالبحدددث العلمدددي ،الكددد الر البلدددرية
ال خطيط للبحددددث العلمددددي  ال علدددديم العددددالي  ر طددددب ، تلددددجيع الكفدددداءات العلميددددة،ال نميددددة البلرية

 ال عا ا الهايم  المس مر مع الكفاءات المهالرة.،با  يالات ال نمية اللاملة
معدارف  و  تدرى الهرا دة أا العلمداء بحالدة إلد  اك سداب(Philip Hunter2013 فد  لرا دة 

 مهدددارات لهردددهة  ال عدددا ا بغددد  النيدددر عدددك الحددده ل ال  نيدددة أ  اةنمسدددامات السيا دددية  لمددده 
ا لالت هجرة العلماء بديك البلدهاا فدي لميدع المرا دل المهنيدة بلد ل مطدرل بمدر ر ال ددا،  داا 

ا كً ال دي تعده مدت ، ه ث ال ألي  المل رك الل  يع س تعا ًنا ل لًيا مرتفعا فدي ال ةيدات الم حدهة
م  الت اتفا يدددة العلددد   ،للبدددا  يك مندددل خدددر ج العلمددداء اا ر  يددديك خدددتل الحدددرب العالميدددة ال انيدددة

 0مك ال عا ا العلمي  1998 ال كن ل ليا بيك اةتحال اا ر  ي  ال ةيات الم حهة في عام 
و االاء العلمدي  ا د نالاف العمد ل فدي العدالم الندامي  تدرى هدلد Bruce A 2015,فدي لرا دة) 

اامددر الددل  ر طلدد  إن دداج  ،هرا ددة أا إنلدداء مج مددع علمددي ددد   أمددًرا مهًمددا مددع تطدد ر البلددهااال
كنهدا ل ،علماء مهميك  اة  فدا  بهدم.  أا البلدهاا الناميدة تند ج عدهًلا  بيدًرا مدك العلمداء المهمديك

فرل للتعاني مك هجرة هايلة لأللمغة. ترتبط مس  يات ال عليم  الس اا  الناتج المحلي اإللمالي 
لددل تارتباً ددا إيجابًيددا بعددهل العلمدداء المهمدديك الم لدد لرك فددي بلدده مددا  المديمدديك فيددب.  ددده  دداعهت 

  للل تحهره م الد ه الهرا دة  ،  الع فر الها ،الهرا ات البا ث في ييا ة مل لة الهرا ة
 .الحالية

ةت  مصر  غيرها مك ل ل العالم ال ي د  أثر بهجرة الكفاءات العلمية ف   افدة المجدا
  فالعلمية  الطبية  الطادة  الهنه ة   يرها  أثبا العلماء المهالر ا للخارج نجا ات عييمة 

الطددد   الفياليددداء  الطاددددة   يرهدددا مدددك المجددداةت   عددد  مدددك هدددلد الكفددداءات عدددالت الددد  ارئ 
 فهل أثرت تلل الهجرة علي البحث العلمي بمصر؟،ال  ك  ااخرى ما  الا بالخارج

 -:الهرا ة البحث عنب مك ختل مجم عة مك ال سا ةت  ه  هلا ما تحا ل تلل
لبحدث اما ال أثيرات اإليجابية  السلبية لهجرة الكفاءات العلمية للخدارج علدي  -ال سا ل الرييسي:

 -:من خالل عدة تساؤالت وهىالعلمي في مصر؟ 
لهجددددرة  مددددا أ ددددباب هجددددرة الكفدددداءات مددددك مصددددر للخددددارج ؟ مددددا ال ددددأثيرات اإليجابيددددة  السددددلبية -

الكفاءات مك النا ية العلمية علد  مصدر؟ مدا ال دأثيرات اإليجابيدة  السدلبية لهجدرة الكفداءات مدك 
النا يدددة الصدددحية علددد  مصدددر؟ مدددا ال دددأثيرات اإليجابيدددة  السدددلبية لهجدددرة الكفددداءات مدددك النا يدددة 
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 يدة اةد صالية عل  مصر؟ مدا أليدات م الهدة هجدرة الكفداءات العلميدة  ا د  مارها بدال  ك؟ الر 
 المس مبلية لطريمة تنييم المج مع لم الهة هجرة الكفاءات العلمية للخارج؟ 

 -:أهمية الدراسة-ثانيا
 -ترلع أهمية تلل الهرا ة الي:

 .اا للبحث العلمي ل را في تط ر  تمهم المج معات -
 .اا ا  غتل تلل الكفاءات لاخل المج مع يساعه علي تنمية المج مع -
 ،ات في نمل خبرات البحث العلمي لألخريكتساهم تلل الكفاء -
تسليط الض ء عل  أهمية هلا الم ال ه لت  فالة مدك  افدة الطاددات البلدرية المم دا ة لاخدل  -

 .ال  ك
 :تههف تلل الهرا ة الي -:أهداف الدراسة -ثالثا

لددي تحهردده ال ددأثيرات اإليجابيددة  السددلبية لهجددرة الكفدداءات العلميددة للخددارج ع -:الهدددف الرسيسدد 
 البحث العلمي في مصر.

 -:ومجموعة من األهداف الفرعية
 .ال عرف علي أ باب هجرة الكفاءات للخارج -
 علمي.تحهره ال أثيرات اإليجابية  السلبية لهجرة الكفاءات مك النا ية العلمية علي البحث ال - 
 مي.ي البحث العلتحهره ال أثيرات اإليجابية  السلبية لهجرة الكفاءات مك النا ية الصحية عل -
 تحهردده ال ددأثيرات اإليجابيددة  السددلبية لهجددرة الكفدداءات مددك النا يددة اةد صددالية  علددي البحددث -

 العلمي.
 محا لة ال  يل اليات م الهة هجرة الكفاءات العلمية  ا   مارها بال  ك. -
ارج فددي تحهردده ر يددة مسدد مبلية لطريمددة تنيدديم المج مددع لم الهددة هجددرة الكفدداءات العلميددة للخدد -

 .مصر
تددلثر هجددرة الكفدداءات العلميددة  -:تنطلددا الهرا ددة مددك فددرئ رييسددي فددروا الدراسددة: -:رابعددا

 -:للخارج علي البحث العلمي في مصر.  مجم عة مك الفر ئ الفر ية
تلثر هجرة الكفاءات العلمية للخارج عل  البحث العلمي مدك النا يدة العلميدة مدك  -1

 امعة  فرا لليخ. لهة نير أعضاء هيئة ال هريس بج
تددلثر هجددرة الكفدداءات العلميددة للخددارج علدد  البحددث العلمددي مددك النا يددة الصددحية  -2

 مك  لهة نير أعضاء هيئة ال هريس بجامعة  فرا لليخ.
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تلثر هجرة الكفاءات العلمية للخارج عل  البحث العلمي مدك النا يدة اةد صدالية  -3
 لليخ.مك  لهة نير أعضاء هيئة ال هريس بجامعة  فرا 

 -:مفاهيم الدراسة: خامسا
 -:مفهوم البحث العلم  -1

ا ددد ما  لمدددة "علدددم" مدددك الكلمدددة التتينيدددة "علدددم"  ال دددي تعندددي المعرفدددة. يلدددير العلدددم إلددد        
مجم عة منهجية  منيمة مك المعرفة في أ  مجال مك مجاةت البحث ر م اك سابها با  خهام 

لددددد  فئ ددددديك رييسدددددي يك: العلددددد م الطبيعيدددددة  العلددددد م "الطريمدددددة العلميدددددة  يم دددددك تصدددددني  العلددددد م إ
رهددهف البحددث العلمددي عم ًمددا إلدد  الحصدد ل علدد    (OER services,2020)اةل ما يددة. 

المعرفدددة فدددي  ددد ل تفسددديرات دابلدددة لتخ بدددار يم دددك للعلمددداء ا ددد خهامها لل نبدددل بن دددايج ال جدددارب 
 Stanovich, Keithالهرا ة. المس مبلية. ر ي  كلل للعلماء اك ساب فهم أفضل للم ال ه ديه 

E, 2007)و 
ر م تم يددل ،رددرى البحددث العلمددي هدد   ريمددة منهجيددة لجمددع البيانددات  تحليلهددا  تفسدديرها         

يم دددك  ،البحدددث العلمدددي مدددك دبدددل الهيئدددات العامدددة  المنيمدددات الح  ميدددة  المجم عدددات الخايدددة
ليميدددة  ال طبيديدددة. يعددده تمسددديم البحدددث العلمدددي إلددد  تصدددنيفات مخ لفدددة  فًمدددا لل خصصدددات ااكا

 Ceyda ،البحث العلمي معياًرا مس خهًما عل  نطاا  ا ع للح م عل  م انة مل سة أكاليمية
Ozhan Capariar, 2016) و البحدد ث العلميددة هددي لرا ددات يجدد  ال خطدديط لهددا بلدد ل

 & J. Scott Armstrong    رح  تصني   ين الهرا ات العلمية. ،منهجي دبل إلرايها.
Tad Sperry,1994)و 

 ،الطادددة،مجم عددة العلدد م الطبيعددة  اةل ما يددة )الط  -: يمصدده بالبحددث العلمددي الراييددا
 اةد صال   يرها مك العل م و ،العل م الالرا ية ،العل م اةنسانية

 .للبحث العلمي ا راالا يحية  اد صالية  علمية  تنم ية -
 . لل الخبرةيم م بالبحث العلمي مجم عة مك الكفاءات العلمية ال ي تم -

  مفهوم هجرة الكفاءات العلمية-2
 و Merriam Websterالسفر إل  بله لغرئ اإلدامة الهايمة هناك): تعريف الهجرة

للعدديف فددي م دداا  ،م ددل بلدده اللددخي اايددلي أ  منطم ددب ،تعنددي الهجددرة مغددالرة م دداا مددا    
 آخر.
 shundalyn,)فيهدددداتعنددددي الهجددددرة اةن مددددال إلدددد  بلدددده أ  منطمددددة  يددددر أيددددلية للعدددديف     

Allen2020) 
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الهجددرة هددي الحر ددة اله ليددة لأل ددخاا إلدد  بلدده الممصدده الددلرك ليسدد ا مددك م ا نيهددا أ   يددث ة 
 Oxfordيحملددد ا الجنسدددية مدددك ألدددل اة ددد مرار  مديمددديك لايمددديك أ  مددد ا نيك م جنسددديك)

s ,2016 Dictionarie    و 
ء مدددهرة أ  السدددل ك الدددل  يسددداهم فددددي االاهددد  المعرفدددة المابلدددة للديدددال،  المهدددارة،  ال :الكفددداءة

 ال ظيفي النال .
ال عريدد   المل ددرات السددل  ية.   تعريدد  يلددرح مددا يعنيددب  -: هنددام مكوندداي رسيسددياي للكفدداءة

 الكفاءة. ر فر هلا لغة مل ر ة يم ك للجميع في المنيمدة فهمهدا بدنفس الطريمدة.  دل  فداءة لهدا
ية. تم دل هدلد المجم عدات  رًددا مخ لفدة إلثبدات أيضا مجم عات مرتبطة مك المل درات السدل  

 الكفاءة  هي نماي البهاية ل حهره " ظاين ااههاف" المطل  ة في ل ر معيك
 OECDتلدير إلد  ددهرة الفدرل علد  ال صدرف بلد ل منا د  فدي م ددن معديك" ) -:الكفداءات
2013b لمهدارات خاية إل   فاءة  دخي مدا فدي ألاء مهدام معيندة. الكفداءات "... تم دل ا ،و

 فدددي  الدددة بعددد   ،اا ا دددية لل يددد ل إلددد  المعل مدددات النصدددية  فهمهدددا  تحليلهدددا  ا ددد خهامها
 OECDالمعل مات في   ل تم يتت )م ل الص ر  الر  م البيانيدةو" ) ،المعل مات الرياالية

2013b  .و 
 (Kerckhoff et al. 2001  ؛Marks 2014  و ردرى أا الكفداءات مهدارات خايدة بمجدال

لنًبددا إلدد  لندد  مددع الحصدد ل علدد  لبلدد م ر ددمي أ   ددهالة أ   ،إا المددلهتت ال عليميددةمعدديك، 
فريدددة ال سدددجيل فدددي إ ددددهى  ،عدددالًة مدددا يمدددن  بعددد  الفددددرا لحامدددل الملهدددل ،لمددد  أكددداليمي

 و. Baumert et al. 2009الجامعات أ  )ال أهل اإلالافيو لممار ة مهنة معينة. )
 (Bourdieu 1986مدافي "المل سدي" هدي "ن دايج العمليدات ال راكميدة و. ررى أا رأل المال ال 

ةك ساب المعرفة ال دي رد م اإل دراف عليهدا إلد   ده مدا مدك خدتل المدهرة علد  ال فكيدر " هد  مدا 
رددددد م تسدددددهيل العهرددددده مدددددك هدددددلد  .و174ا  ،2009 ، آخدددددر ا  Baumert) .ر لددددده الكفددددداءات

 .ءاتالعمليات مك ختل ال عليم الر مي باله ل  ا   مار تلل الكفا
 Brainو ُيطَلدا مصدطل  هجدرُة الكفداءات باإلنجلياليدة: 2020 ، يدر )  دتل ملدعل

Drain  صديك،  أيددحاب المهدارات،  الم هدد  يك مددك علد  ان مددال العلمداء،  الكفدداءات،  الم خصو
مدة؛ بح ددًا عدك ظددر ف   البلدهاا كات اا د ال اةد صددالية  المعيلدية المحده لة إلدد  البلدهاا الم مهو

ل أ  ال هجرة الكفاءات؛ فهناك الهجرة  الجغرافية مك بله  إل  آخر أك در معيلية  أفضل ،  ت عهو
ا  ضانًا لمهاراتهم   م انيواتهم،  هناك هجرة الكفاءات مك  ظيفة ف  لامعة الد  نفدس ال ظيفدة 
بجامعة أخر  لنمي الفرا الم ا ة أمامهم في الجامعة الحالية، إلد  لامعدة أخدرى تد فور لهدم 
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دددا اللددد ل ال الدددث مدددك أ ددد ال هجدددرة  ، اإلم انيدددات الت مدددة لحيددداة  ظيليدددة أفضدددل اةم يدددا ات أمو
  0الكفاءات في  ا ب خلوي الكفاءات عك مجال تخصصب  البحث عك مجال  آخر

  -:يقصد بهجرة الكفاءات العلمية إجراسيا
  افدة  ،علمداء الطاددة ،ممرالد ا ،مهنه  ا  ،معلم ا ،ان مال الكفاءات العلميدة )أ بداء -

 براء ف  تخصصاتهم ال  اله ل ااخرى  ير مصر والخ
ترلدددع هددددلد الهجددددرة الدددد  عددددهة أ ددددباب منهدددا الم علددددا بمصددددر  منهددددا الم علددددا بددددالبتل  -

 المهالر اليها 
 لهلد الهجرة أثار علمية  يحية  اد صالية عل  مصر باإليجاب  السل . -
 :ا  عانا الهرا ة بنيريات  هي -:المنطلقات النظرية للدراسة-ساسا

  تر  أا  جم الهجرة  SA Stoufferلعالمة اةل ماه اةمري ية  -:يرية الحر ةن -1
تخ لددن مددك ل لددة اخددر   سدد  ع امددل الطددرل  الجددلب لكددل ل لددة،  تسدد خهم الهرا ددة 

 .النيرية في تحهره أ باب هجرة الكفاءات
اا أد ددرح إيفريددا نيريددة للهجددرة  أا الع امددل ال دد  تددللى لل نمددل الم دداني للسدد -:نيريددة لددي -2

الع امددل اللخصددية و، دددرار الهجددرة  ،الع ايا الم هاخلددة،هددي )م دداا المنلددأ، م دداا الممصدده
  ا د فالة الهرا دة منهدا فد  تحهرده ا دباب هجدرة ،ه  ن يجة ال فاعل بيك لميع هلد الع امل

 .الكفاءات
 ت الدد  أا هندداك تبددارك مددا بدديك اافددرال  المج معددات فددي المعرفددة  -:نيريددة فجدد ة المعرفددة -3

ا ردددهفع بعدد  الكفددداءات للحصددد ل علدد  المعرفدددة مدددك لهددات أخدددر   يدددر المددد  ك  هدد  مددد
 و2020) مههى لبن ، اايلي.

 دداعهت البا ددث فددي تحهردده بعدد  الع امددل  -:أ لددب ا دد فالة البا ددث مددك تلددل المنطلمددات 
 دددداهما فددددي تحهردددده . دددداعهت فددددي يدددديا ة ملدددد لة الهرا ة،ال ددددي تددددللى الدددد  هجددددرة الكفاءات

 تسا ةت الهرا ة.
 -االجراءات المنهجية للدراسة:-ا سابع
 نوع الدراسة: -أ

 تعه هلد الهرا ة مك أن اه الهرا ات ال يدلية ال حليليدة  كلدل  بمدا لمعطيدات الهرا دة
ي النيرية  أههافها،  يث تس ههف هلد الهرا ة تحهره تأثير هجدرة الكفداءات العلميدة للخدارج علد

 ،معل مدات الم علمدة بهجدرة الكفداءاتا تجمدع الالبحث العلمي في مصر  تم اخ يار الهرا ة انهد
 . ال ي ل لل ب ء بما تك ا عليب الياهرة في المس مبل،  ين هجرة الكفاءات  يفا ل يما
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 -:المنهج المستخدم-ب
مدددنهج المسددد  بالعيندددة العلددد ايية لدددبع  أعضددداء هيئدددة ال دددهريس ب ليدددات لامعدددة  فدددر 

رج علددي البحدث العلمددي فددي مصدر  ددده ر عددي  كلددل ل حهرده تددأثير هجددرة الكفداءات للخددا ،اللديخ
 -في اخ يار العينة ما رل :

 .أا ت ضمك معيم  ليات الجامعة -
 أا تر ال عل  الكليات العملية  الط   ال مري   الالراعة  ال ر ية  ال ر ية الن  ية  -

ممددددا يعمددددل علدددد  تدددد فير ال دددددا ، تدددم اخ يددددار المسدددد  بالعينددددة نيددددرا لكبددددر  جدددم مج مددددع البحث
 .ل عل  ن ايج في  دا دصير الحص  

 تم لا أل ات لمع البيانات في: -أدوات الدراسة: -ج
الممابلدددة مدددع المسدددئ ليك بالجامعدددة    عددد  مدددك عمدددهاء الكليدددات لجمدددع المعل مدددات الت مدددة  -

 .إللراء الهرا ة
 .ا  مارة ا  بياا للسالة أعضاء هيئة ال هريس ب لل الكليات -
غيرات  الهرا ات السابمة ل حهره العبارات المرتبطة بم ،للهرا ةالرل ه لل راث النير  الم لب  -

 .الهرا ة
 التأكد من صدق وثبات االستمارة:

تم عرئ اة  مارة عل  عهل مك المح ميك  أ اتلة الخهمة اةل ما يدة  -يها اة  مارة  -
ف  كلل للح م عل  مهى  تمة العبارات مك  يث ييا  ها  تم أالافة بع  العبدارات   دل

 ..يها اةلاة %80العبارات الم ررة بنسية أتفاا ة تمل عك 
 ةثبات اة  مارة تم با  خهام  ريمة إعالة اةخ بار ب طبيا اة  مارة في ي رتها المبهيي -

ر مدا  ا د خهام معامدل ارتبداي  15مك أعضاء ال هريس   تم إعالة تطبيا اة  مارة بعه10عل 
 .0.05عنه لرلة معن ية0.9الكلية لت  بياا   يبرماا   انا ن ايج ثبات الهرلة

 . بما بالهرا ة اا الي  اة صايية ال الية أساليب التحليل اإلحصاس : -
المدددد ة  ،ال كددددرارات  النسدددد  المئ يددددة، الدددد  ا المددددرل    مجمدددد ه اة  اا، الم   ددددط الحسددددابي -

 .النسبية
 -:مجاالت الدراسة -ل
 اني للهرا ة في  ليات لامعة  فر الليخ : ر م ل المجال الم المجال المكان -1
: ر حددهل المجددال البلددر  للهرا ددة فددي عمددهاء الكليددات   عدد  أعضدداء هيئددة المجددال البشددر  -2

  -:ال هريس ب لل الكليات  علي النح  ال الي
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 -:وقدتم اختيار تلك الكليات لألسباب التالية 
 .عملية لمع البيانات معرفة البا ث بأعضاء هيئة ال هريس ب لل الكليات مما يسهل -

معيدددم هدددلد الكليدددات تع مددده علددد  الج انددد  العمليدددة فددد  لرا ددد ها ممدددا رل ددده أهميدددة ل رهدددا فددد  
 .المج مع
 .ر له بهلد الكليات بع  مك الكفاءات العلمية بالخارج مما يفيه الهرا ة الحالية -

 و ر ال  المجال البلرى للهرا ة1له ل )

 م2022/رناررال   م2021/ن فمبرا  غردا الهرا ة المهة مك  -:المجال الزمنى -4
 :نتاسج الدراسة –:ثامنا

 :و ر ال   ين مج مع الهرا ة2له ل )
 % ك السن م % ك النوع م

66.7 34 .ذكر 1

% 
1 25- 5 10% 

 %16 8 -35 2 %33.3 16 .أنثي 2

 %50 25 -45 3 %100 50 المجموع 

 %24 12 فأكثر55  4   المؤهل الدراسي م

 %100 50 المجموع  %4 2 بكالوريوس 1

   الوظيفة م %0 - ليسانس 2

 %4 2 معيد 1 %22 11 ماجستير 3

 %22 11 دمدرس مساع 2 %74 37 دكتوراه 4

 %20 10 مدرس 3 %100 50 المجموع 

 %40 20 أستاذ مساعد 4   سنوات الخبرة م

 %14 7 أستاذ دكتور 5 %10 4 سنوات 5أقل من  1

 %100 50 المجموع  16% 8 -5 2

3 10- 13 26%     

4 15- 25 50%     

     %100 50 المجموع 

ارتفداه نسدبة الدل  ر عدك  ممدا رل ده%33.3 اةنداث  %66.7بلغا نسبة الل  ر 
هددد  ااعلددد  فدددي ا ددد جابات  -15الهرا دددي ااعلددد  الددده   راد   دددن ات الخبدددرة  اةنددداث  الملهدددل

امددا ال ظيفددة فدداا ،مددك المبح ثيك%50هددي أعلدد  اة دد جابات بنسددية  -45 السددك  ،المبحدد ثيك
امعددة  لعددل هدلد الن ددايج ترلدع الدد   هاثدة الج%40أعلدي اة د جابات هددي أ د اك مسدداعه بنسدبة 

 فهي لامعة  هر ة عك بع  الجامعات في مصر.

 العدد الكلية العدد الكلية

 8 الخدمة االجتماعية 7 كلية الطب

 7 كلية التربية 7 كلية التمريض

 7 كلية التربية النوعية 7 كلية الزراعة

 50 المجموع 7 كلية اآلداب
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 -أسباب هجرة الكفاءات للخارج:و  3له ل )  
الي حد  موافق العبارة م

 ما

مجموع  غير موافق

 االوزان

المتوسط 

 المرجح

 الترتيب

التقدير المادي ألصحاب  1

 الكفاءات العلمية في الخارج.

25 14 11 114 2.28 9 

اب التقدير المعنوي ألصح 2

 الكفاءات العلمية في الخارج.

35 10 5 130 2.6 1 

جودة النظام التعليمي في  3

 .الخارج

29 14 7 122 2.44 5 

االهتمام بالبحث العلمي  4

 بالخارج.

36 7 7 129 2.58 2 

ربط مشروعات البحث العلمي  5

 .لقضايا التنمية بالخارج

33 11 6 127 2.54 3 

في قلة العائد المادي للعلماء  6

 مصر.

32 5 13 119 2.38 8 

قلة توفر فرص عمل مناسبة  7

للحاصلين على دراسات عليا 

 في مصر.

33 8 9 124 2.48 4 

نقص االمكانيات المالية  8

المخصصة للبحث العلمي 

 بمصر.

29 12 9 120 2.4 7 

قلة استخدام نتائج الدراسات  9

العلمية في المشروعات 

 التنموية بمصر.

25 21 4 121 422.  6 

  22.12 1106 71 102 277 المجموع 

  2.46 122.89 7.88  11.33 30.77 المتوسط الحسابي 

61.6 النسبة 

% 

22.6

% 

15.8% 100%    

     %83  القوة النسبية 

بددالنير الددي الجدده ل السددابا نجدده أا معيددم أفددرال العينددة  افمددا علدد  أا أهددم أ ددباب 
اةه مدددام بالبحدددث ،2.6   للكفددداءات بم   دددط مدددرل  ال مدددهرر المعنددد -:هجدددرة الكفددداءات للخدددارج

  ر ددددط ملددددر عات البحددددث العلمددددي لمضددددايا ال نميددددة بالخددددارج ،2.58العلمدددي بالخددددارج بم   ددددط 
، فدد  المرتبددة ال انيددة دلددة تدد فر فددرا عمددل منا ددبة للحايددليك علدد  لرا ددات عليددا فدددي 2.54
يدات الماليدة المخصصدة نمدي اةم ان ، 2.44ل لة النيام ال عليمي فدي الخدارج   ،2.48مصر

دلدددة ا ددد خهام ن دددايج الهرا دددات العلميدددة فدددي الملدددر عات ال نم يدددة  ،2.4للبحدددث العلمدددي بمصدددر
 و،2015،. ت فا تلل الن ايج مع بع   الهرا ات  هرا ة )اله  دي  سام ابرا يم2.42بمصر

ك فددي اة ددباب ال ددي تددهفع الكفدداءات للهجددرة للخددارج  يم دد و2017)عبده الددر مك  دديماء عصددام،
اة ددد فالة ب  يددديات تلدددل الهرا دددات فددد  ال يددد ل لر يدددة مسددد مبلية لل عامدددل مدددع تلدددل اليددداهرة 

 .مس ميت



 

 

 

105 

 

 مجلة مستقبل العلوم االجتماعية

Journal Future of social siences 
 2022 إبريل (4جالتاسع )العدد 

تلثر هجدرة الكفداءات العلميدة للخدارج علد  البحدث العلمدي مدك النا يدة العلميدة مدك  و4له ل ) 
  50 لهة نير أعضاء هيئة ال هريس بجامعة  فرا لليخ.ا=

الي حد  موافق العبارة م

 ما

غير 

 افقمو

مجموع 

 االوزان

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

االطالع علي االتجاهات العلمية  13

 الحديثة في البحث العلمي.

39 11 0 139 2.78 1 

نقل االفكار العلمية الجديدة في البحث  14

 العلمي. 

33 17 0 133 2.66 2 

اسهام الكفاءات العائدة من الخارج في  15

 علمي. تطوير المعرفة العلمية للبحث ال

34 14 2 132 2.64 3 

اكتساب الكفاءات المهاجرة المهارات  16

 الالزمة لتطور البحث العلمي بمصر.

25 18 7 118 2.36 6 

تؤدي الهجرة لنقص الكفاءات العلمية  17

 بمصر.

28 15 7 121 2.42 5 

الخسارة المالية لما انفقته مصر في  18

أعداد تلك الكفاءات في هجرتها 

 للخارج.

14 32 4 110 2.2 7 

قلة عودة تلك الكفاءات مرة أخري   19

تؤثر علي عملية البحث العلمي 

 لمصر.

18 21 11 107 2.14 9 

نقل الخبرات العلمية الحديثة الي  20

 مصر.

35 8 7 128 2.56 4 

ُضـعف اإلنتاج العلمي والبحثي في  21

 وطننا.

17 25 8 109 2.18 8 

.9421 1097 46 161 243 المجموع    

  2.44 21.89 5.11 17.8 27 المتوسط الحسابي 

  54% 35.8

% 

10.2% 100%    

81.33   القوة النسبية 

% 

   

اة دته علدي  مك أهم ال دأثيرات اةيجابيدة علدي البحدث العلمدي مدك النا يدة العلميدة
 ردهة فدينمل اةفكار العلميدة الجه ،2.78اةتجاهات العلمية الحهر ة في البحث العلمي بم   ط 

ا ددهام الكفدداءات العايددهة مددك الخددارج فددي تطدد ير المعرفددة العلميددة للبحددث  ،2.66البحددث العلمددي
الخسددارة  تددلل  الهجددرة لددنمي الكفداءات العلميددة بمصددر،  مددك ال ددأثيرات السدلبية، 2.64 العلمدي

اُلددددعن اإلن ددداج  ،2.2الماليدددة لمدددا انفم دددب مصدددر فدددي أعدددهال تلدددل الكفددداءات فدددي هجرتهدددا للخدددارج
. ت فددا تلددل الن ددايج مددع بعدد  الهرا ددات  هرا ددة لرا ددة )عبدده 2.18مددي  البح ددي فددي   نندداالعل

 و2019،الحسي  هيليك محمه
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و تلثر هجرة الكفاءات العلمية للخارج علد  البحدث العلمدي مدك النا يدة الصدحية 5له ل )
 50مك  لهة نير أعضاء هيئة ال هريس بجامعة  فرا لليخ.ا=

الي حد  موافق العبارة م

 ام

غير 

 موافق

مجموع 

 االوزان

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

نقل الخبرات الحديثة في المجال  22

 الطبي لمصر.

33 11 6 127 2.54 3 

االطالع على أحدث النظم  23

 .الصحية المعمول بها بالخارج

39 7 4 135 2.7 1 

مساهمة تلك الكفاءات في دعم  24

 .القطاع الطبي بمصر

35 11 4 131 2.62 2 

المساعدة في اقامة عالقات دولية  25

 مع مصر.

18 28 4 94 1.88 8 

نقص الكوادر الطبية المتميزة  26

 نتيجة الهجرة.

21 21 8 113 2.26 6 

قلة االستفادة من تلك الكفاءات  27

 .نتيجة الهجرة

25 21 4 121 2.42 5 

تمثل تلك الكفاءات صورة ايجابية  28

 للعلماء بمصر.

29 18 3 126 2.52 4 

قلة توفر األدوية الجديدة لهجرة   29

 .تلك الكفاءات

11 25 4 87 1.74 7 

مساهمة نلك الكفاءات في التصدي  30

 لألمراض الجديدة.

14 35 1 113 2.26 6 

  20.94 1044 38 177 225 المجموع 

  2.33 116 4.22 19.6 25 المتوسط الحسابي 

  51.13

% 

40.23

% 

8.64

% 

100

% 

  

77.55  بيةالقوة النس 

% 

    

 -أهدددم ال دددأثيرات اةيجابيدددة ال دددي أتفدددا عليهدددا المبح ثددد ا علددد  النا يدددة الصدددحية:
مسدددداهمة تلددددل  ،2.7اة ددددته علدددد  أ ددددهث الددددنيم الصددددحية المعمدددد ل بهددددا بالخددددارج بم   ددددط 

نمدددل الخبدددرات الحهر دددة فدددي المجدددال الطبدددي  ،2.62الكفددداءات فدددي لعدددم المطددداه الطبدددي بمصدددر 
  اندا ال دأثيرات السدلبية  2.52الكفاءات ي رة ايجابية للعلماء بمصدرتم ل تلل  ،2.54لمصر

 نمدي الكد الر الطبيدة ،2.42دلة اة  فالة مك تلل الكفاءات ن يجة الهجرة -: بما لت  جابات
 ت فدددا  1.74دلدددة تددد فر اال يدددة الجهردددهة لهجدددرة  تلدددل الكفددداءات ،2.26الم ميدددالة ن يجدددة الهجدددرة

 را ة.الن ايج مع بع  الهرا ات  ه
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تلثر هجرة الكفاءات العلمية للخارج عل  البحث العلمي مك النا ية اةد صالية  -:و6له ل )
 50مك  لهة نير أعضاء هيئة ال هريس بجامعة  فرا لليخ.ا=

  م

 العبارة

الي حد  موافق

 ما

غير 

 موافق

مجموع 

 االوزان

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

االطالع على النظم االقتصادية  31

 .الحديثة

28 22 0 128 2.56 1 

نقل التجارب التنموية الناجحة الى  32

 مصر.

25 18 7 118 2.36 3 

نقص االستفادة من الكفاءات  33

 االقتصادية نتيجة الهجرة

25 17 8 117 2.34 4 

تؤثر تلك الهجرة علي االنتاجية  34

الزراعية لنقص التكنولوجيا 

 .الزراعية

18 25 7 111 2.22 6 

ة بكفاءات من الخارج االستعان 35

للتنمية االقتصادية بمصر نتيجة 

 هجرة ابناءها.

14 15 21 93 1.86 8 

أهدار األموال التي تم أنفاقها على  36

 .تعليم وتدريب تلك الكفاءات

11 32 7 104 2.08 7 

تفقد الدولة استراتيجيات التخطيط  37

للمشروعات نتيجة هجرة 

 .الكفاءات

11 28 11 80 1.6 9 

حاجة مصر للتكنولوجيا  38

 المصنوعة بجهود المهاجرين

21 21 8 113 2.26 5 

تؤثر الهجرة علي االنتاج  39

 الصناعي في مصر.

29 17 4 125 2.5 2 

  19.78 989 73 195 182 المجموع 

  2.20 109.89 8.11 21.66 20.22 المتوسط الحسابي 

40.5 النسبة 

% 

43.3

% 

16.2% 100%    

73.25   القوة النسبية 

% 

   

ر ضدد  مددك الجدده ل أا أهددم ال ددأثيرات اةيجابيددة علدد  النا يددة اةد صددالية اة ددته علدد  الددنيم 
، مدك أهدم ال دأثيرات 2.36، نمل ال جدارب ال نم يدة النالحدة الد  مصدر2.56الحهر ة اةد صالية

 نمدددي اة ددد فالة مدددك الكفددداءات ،2.5السدددلبية تدددلثر الهجدددرة علدددي اةن ددداج الصدددناعي فدددي مصدددر
 تددلثر تلددل الهجددرة علددي اةن اليددة الالرا يددة لددنمي ال كن ل ليددا ،2.34اةد صددالية ن يجددة الهجددرة

 ت فددا الن ددايج مددع 2.26 الددة مصددر لل كن ل ليددا المصددن عة بجهدد ل المهددالريك ،2.22الالرا يددة
و يث ت فا مع الهرا ة الحالية ف   ل ل تدأثيرات اد صدالية 2012لرا ة لرا ة )ف ل  ميس ا،

 .كفاءاتلهجرة ال
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 -و أليات م الهة هجرة الكفاءات العلمية  ا   مارها بمصر:7له ل )
غير  الي حد ما موافق  العبارة م

 موافق

مجموع 

 االوزان

الوزن 

 المرجح

 الترتيب

أعادة النظر في األجور  40

والرواتب التي تمنح للكفاءات 

   .العلمية

43 7 0 143 2.86 2 

توفير فرص عمل مناسبة  41

 اصلين علي دراسات علياللح

43 6 1 142 2.84 3 

ربط موضوعات البحث العلمي  42

 بالمشروعات التنموية بمصر

43 7 0 143 2.86 2 

تنفيذ نتائج الدراسات العلمية  43

 الناجحة علي ارض الواقع 

42 7 1 141  2.82 4 

اجراء دورات تدريبية لتحسين  44

أداء أعضاء التدريس داخل 

 الجامعة

45 4 1 144 2.88 1 

ارسال بعثات علمية للخارج  45

لالستفادة باالتجاهات الحديثة 

 .بكافة المجاالت

44 6 0 144 2.88 1 

االستعانة ببعض الكفاءات العلمية  46

من الخارج لنقل الخبرة ألعضاء 

 التدريس بالجامعة.

39 7 4 135 2.7 5 

زيادة الموارد المالية المخصصة  47

 .للبحث العلمي

38 7 5 133 2.66 6 

العمل علي تعديل التشريعات  48

الخاصة بأعضاء التدريس بما 

يتناسب مع متطلبات العلم 

 الحديث.

39 7 4 135 2.7 5 

  25.2 1404 16 58  376 المجموع 

  2.8 156 1.77 6.44  41.77 المتوسط الحسابي 

83.6 النسبة 

% 

12.9%  3.5

% 

100

% 

  

%93.33  القوة النسبية       

ربيك الجه ل أهدم أليدات م الهدة هجدرة الكفداءات العلميدة  ا د  مارها بمصدر  منهدا مدا 
أعالة النير في االد ر  الر اتد  ال دي تمدن  للكفداءات  -: ه  المبح ث ا بال رتي  أتفا عليها
، ار دددددددال بع دددددددات علميدددددددة للخدددددددارج لت ددددددد فالة باةتجاهدددددددات الحهر دددددددة ب افدددددددة 2.86بم   دددددددط 
، 2.88ل رات تهريبيدددة ل حسددديك ألاء أعضددداء ال دددهريس لاخدددل الجامعدددة الدددراء ،2.88المجددداةت

، ر ط م ال عات البحدث العلمدي 2.84ت فير فرا عمل منا بة للحايليك علي لرا ات عليا
، اة  عانة ببع  الكفاءات العلمية مك الخدارج لنمدل الخبدرة 2.86بالملر عات ال نم ية بمصر
تعدهرل ال لدريعات الخايدة بأعضداء ال دهريس بمدا  ، العمل علي2.7اعضاء ال هريس بالجامعة

،  يدددالة المددد ارل الماليدددة المخصصدددة للبحدددث العلمدددي 2.7ر نا ددد  مدددع م طلبدددات العلدددم الحدددهرث
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و 2011،  ) ن  دي  ديخا    Philip Hunter,2013. ت فدا تلدل الن دايج مدع لرا دة ))2.66
 و2016، )كاظم ل ال

 -:النتاسج العامة للدراسة-تاسعا 
 .و ر ال  الن ايج العامة للهرا ة8له ل )

 النتائج المتغير م

خصااائص مجتمااع  1
 الدراسة 

والمؤهااااال الدراساااااي األعلاااااى الااااادكتوراه ,%33.3واإلنااااااث %66.7نسااااابة الاااااذكور
هااي  -45والساان ,هااي األعلااى فااي اسااتجابات المبحوثين -15,وساانوات الخباارة 74%

د ابات هااي أسااتاذ مساااعاماا الوظيفااة فااان أعلااي االساتج,%50أعلاى االسااتجابات بنسااية 
 %40بنسبة 

أساااااااباب هجااااااارة  2
الكفاااااااااااااااااااااااااءات 

 -للخارج:

بااط رو ,االهتمااام بالبحااث العلمااي بالخااارج,التقاادير المعنااوي للكفاءات -:عوامللل الجلل  
 قلاة تاوفر فارص -:لطلرداوعواملل  ,مشروعات البحث العلمي لقضاايا التنمياة بالخاارج

نقااص االمكانيااات الماليااة  عماال مناساابة للحاصاالين علااى دراسااات عليااا فااي مصاار, و
عات المخصصة للبحث العلمي بمصر, قلة استخدام نتائج الدراسات العلمية في المشارو

 التنموية بمصر.

التاااااااااااااااااااااااأثيرات  3
اإليجابية والسالبية 
لهجااارة الكفااااءات 
علاااااااااي البحاااااااااث 
العلمي من الناحية 

 العلمية.

التجاهاات االطاالع علاي ا -التأثيرات االيجابية علي البحث العلماي مان الناحياة العلمياة:
ساهام لعلمي, االعلمية الحديثة في البحث العلمي, نقل االفكار العلمية الجديدة في البحث ا
خبارات نقال ال ,الكفاءات العائدة من الخارج فاي تطاوير المعرفاة العلمياة للبحاث العلماي

 العلمياة العلمية الحديثة الي مصر ومن التأثيرات السلبية تؤدي الهجارة لانقص الكفااءات
خاارج, بمصر, الخسارة المالية لما انفقته مصر في أعاداد تلاك الكفااءات فاي هجرتهاا لل

 ُضـعف اإلنتاج العلمي والبحثي في وطننا.

التاااااااااااااااااااااااأثيرات  4
اإليجابية والسالبية 
لهجااارة الكفااااءات 
علاااااااااي البحاااااااااث 
العلمي من الناحية 

 الصحية.

حديثاة نقال الخبارات ال ,ي بمصارمساهمة تلك الكفاءات في دعم القطااع الطبا-:االيجابية
 فاي المجااال الطباي لمصاار, تمثال تلااك الكفاااءات صاورة ايجابيااة للعلمااء بمصاار وكاناا 

 الهجاارة, قلااة االسااتفادة ماان تلااك الكفاااءات نتيجااة -:التااأثيرات الساالبية طبقااا لالسااتجابات
ك ة  تلاانقااص الكااوادر الطبيااة المتمياازة نتيجااة الهجاارة, قلااة تااوفر األدويااة الجدياادة لهجاار

 .الكفاءات

التاااااااااااااااااااااااأثيرات  5
اإليجابية والسالبية 
لهجااارة الكفااااءات 
علاااااااااي البحاااااااااث 
العلمي من الناحية 

 .االقتصادية

لاى لناجحاة ااالطالع على النظم االقتصادية الحديثة, نقال التجاارب التنموياة ا-االيجابية:
قاص مصر ومن أهم التأثيرات السلبية تؤثر الهجرة علي االنتاج الصناعي فاي مصار, ن

تاجيااة السااتفادة ماان الكفاااءات االقتصااادية نتيجااة الهجاارة, تااؤثر تلااك الهجاارة علااي االنا
 الزراعيااة لاانقص التكنولوجيااا الزراعيااة, حاجااة مصاار للتكنولوجيااا المصاانوعة بجهااود

 المهاجرين

أليااااااات مواجهااااااة  6
هجاااارة الكفاااااءات 
العلمياااااااااااااااااااااااااااااة 
واسااااااااااااااااااتثمارها 

 بمصر

خاارج فااءات, ارساال بعثاات علمياة للأعادة النظر في األجاور والرواتاب التاي تمانح للك
أداء  اجااراء دورات تدريبيااة لتحسااين ,لالسااتفادة باالتجاهااات الحديثااة بكافااة المجاااالت

أعضاء التدريس داخال الجامعاة, تاوفير فارص عمال مناسابة للحاصالين علاي دراساات 
 عليا, ربط موضوعات البحث العلمي بالمشروعات التنموياة بمصار, االساتعانة بابعض

لااي ات العلميااة ماان الخااارج لنقاال الخباارة ألعضاااء التاادريس بالجامعااة, العماال عالكفاااء
ث, تعديل التشريعات الخاصاة بأعضااء التادريس بماا يتناساب ماع متطلباات العلام الحادي

 زيادة الموارد المالية المخصصة

صدر رؤية مستقبلية لطريقة تنظيم المجتمد  لمواجهدة هجدرة الكفداءات للخدارج فد  م –عاشرا 
 -:ف التصور المقترحأهدا

 المساعهة في ال د ف عل  أ باب هجرة الكفاءات للخارج  -1
 .اة  فالة مك الكفاءات العلمية المصرية بالخارج  ر طهم بالمج مع  مل تتب -2
 .محا لة ايجال  ل ل ل لل المل لة مس مبت -3
 المساعهة في اة  فالة مك الكفاءات العلمية الم ل لة  بهاخل مصر.  -4



 

 

 

110 

 

 مجلة مستقبل العلوم االجتماعية

Journal Future of social siences 
 2022 إبريل (4جالتاسع )العدد 

  -:ت  يمكن استخدامهااألدوات ال
 .لهاخل لمنادل هم   ل تلل المضبةمع المسئ ليك   افة الكفاءات العلمية با -:المقابلة-
 .مع المسئ ليك  الكفاءات العلمية  كلل ل الع أليات لم الهة تلل الياهرة االجتماعات-
اءات تلدددد يل لجدددداا مددددك الكفدددداءات العلميددددة لعمددددل برت  دددد ل تعددددا ا بينهددددا   دددديك الكفدددد اللجدددداي-

 اخرى لهرا ددة أ ددباب الهجددرة  لجنددة ل مددهرر ا  يالددات أعضدداء هيئددة ال ددهريس  رفعهددا ،المهددالرة
 للجهات المخ صة.

 -:االستراتيجيات
 أا هندداك الددر رة تبنددي بددرامج   يا ددات لهرددهة ل غييددر النيددرة تجدداد اسددتراتيجية المواجهددة: -أ

  .الكفاءات العلمية
ة ث تغييددر ل نميددة المدد ارل  اإلم انيددات الم لددب إلتا دد تسدد ههف إ ددها :اسددتراتيجية التنميددة -ب

الفريددددة للكفدددداءات للديددددام بدددده رها بددددالمج مع،   الددددع خطددددة  ددددن ية ل نميددددة الكفدددداءات العلميددددة 
 .الم ل لة

ك :  كلددل ادندداه الكفدداءات الم لدد لة بالخددارج بددالع لة مسدد مبت للمدد  اسددتراتيجية اإلقندداع -ج
 ال ط ير  ال نمية. اايلي     ر سن  اة  فالة منهم في

 -:أدوار االخصاس  االجتماع 
لد ل البتل الم   ،مل تتهم ،:) لمع المعل مات عك هجرة الكفاءات أعهالهمالدور اإلدار  : أوال

 تنسيا الجه ل بيك الهيئات المخ لفة و ،بها تلل الكفاءات
ات العلميددة تلددجيع الكفدداء، ددث الكفدداءات علدد  ال  ايددل مددع المج مع (الدددور التريددو  : ثانيددا

 اةتصال  ال  ايل مع الكفاءات بالخارج و،بالهاخل عل  الديام به رهم
اك لدداف   الددع الخطددة المنا ددبة .تحهردده ااهددهاف المطلدد ب تحديمهددا - :الدددور المهندد : ثالثددا

 لعم ال نسيا   ال عا ا بيك مم لي الهيئات الم ارل المالية   البلرية.
  -:المراج  العريية 
و، مجلددددددددة 1970:2010وهجددددددددرة الكفدددددددداءات العر يددددددددة )2016الحسددددددددنا   )لدددددددد ال  دددددددداظم  -1

 .24العهل  ،12المجله ،ميساا
أ ددددباب هجددددرة العمدددد ل  ن ايجهددددا اةد صددددالية علدددد   :و2017 دددديماء عصددددام عبددددهالر مك ) -2

ية ، لكليدة الهرا دات اةد صدال4، العدهل 2ال نمية اةد صالية في مصر، المجلة العلمية المجلده 
 209-163 ية ، لامعة اإل  نهرية ا  العل م السيا

 مصر. ،لريهة أخبار الي م،و:أ باب هجرة المصرييك للخارج2020الياء الهرك أ مه ) -3
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 ، ليدة ال ر يدة ،مالس ير ،أ باب هجرة العم ل المصرية :و2015 سام ابرا يم اله  دي )-4  
 لامعة لمياي.

 الية ال نميدة فدي المغدرب العر دي و: هجرة الكفاءات ال  نية  ا د2011 يخا    ن  ي )- 5 
ف لدد   -6لامعددة ابدد   ر بلماردده، تلمسدداا  ،وكليددة الحمدد ا 2010: 1999لرا دة  الددة للجالايددر )

و: ا دد راتيجيات ال نميددة البلددرية  ل رهددا فددي الحدده مددك ظدداهرة هجددرة الكفدداءات 2012ميسدد ا )
 . الة،الجامعة اة تمية ،العلمية في فلسطيك

و: هجددددرة االمغددددة الددددرابط: 2020أك دددد  ر  28) ،09:37: آخددددر تحددددهرث -ملددددعل  ددددتل -7
https://mawdoo3.com 

 https://e3arabi.comرابط النلر  ،و: أن اه نيريات اةتصال2020مههى لبن  )-8
عدددك الجهدددا   2021و:النلدددرة السدددن ية للمهدددالريك المصدددرييك لعدددام 2022هندددها   مددداهر )-9
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