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 .اإلدارة يف بيئة متعددة الثقافاتالذايت، الكفاءات الدولية،  غرتاب، ال اإلدارة عرب احلدود : الكلامت املفتاحية 

  ؛ من تلقاء أنفسهم  املغرتبنيحول  يف املحتوى العريب عرفيةامل فجوةال إىل سد   املسحية الدراسة هذه دفهت ص البحث: لخ  م  

واسترشاف مستقبل البحث من منظور   ،البحثية وضوعاتامل وحتليل ،الذايت غرتابمفهوم ال ر تطو  رشح عن طريق للعمل 

 حتليلو ،عىل مسح أديب للدراسات السابقة  الدراسة تاعتمد. microوالدقيقة  ،meso رةصغ  وامل   ،macroالعوامل الكلية 

 thematic analysisدراسة  213حمتوى ملوضوعات  حتليل م  ومن ث  ، bibliometric analysis ببليوجرايف إحصاء  

 ؛ للمغرتبني من تلقاء أنفسهمل املتغريات التابعة ث  موضوعات بحثية ت  ثامنية  التحليلأظهرت نتائج  .Nvivo 12 استخدامب

 ، واملهنة من منظور فردي  ،ة بالدولة املستضيفةوعوامل خاص    ،واخلربات والتجارب الدولية  ،فالتكي  و  ،العوامل املهنية  :وهي 

لعوامل الكلية ا  يقوم عىل  انظري    انموذج  قدمت الدراسة أووعوامل ثقافية.    ،وعوامل الدعم النفيس واملهني  ،اجتامعيةوعوامل  

 .ل املتغريات املستقلةث  وت   ،والدقيقةرة صغ  وامل  

 

 مة املقد  

ف  عر  أو ما ي   ،الذايت غرتابظاهرة ال انتشارعىل الرغم من 

من الدول العربية إل أن   للكفاءات ،من تلقاء النفس غرتاببال

والدراسات  ،ق باألبحاث النظريةاملكتبة العربية فقرية فيام يتعل  

ب الشخصية واملهنية التجار  وربات اخلالتطبيقية التي تبحث يف 

وبعد   ،للعمل غرتابالفرتة للمغرتبني من تلقاء أنفسهم خالل 

عدد وضح تقرير البنك الدويل أن أحيث  ،العودة من الغربة

كثر من  أمن الدول العربية بلغ م 2017املغرتبني للعمل يف عام 

 ,WorldBank)يعملون حول العامل  مغرتب  ألفنيمائة وثالث

اإلشارة إىل التفريق بني أدبيات  ولكن من األمهية بمكان   .(2017

. احلقل العلمي األول هو علم  غرتابوأدبيات ال ،اهلجرة

وله أدبياته التي تدور حول هجرة العقول والكفاءات  ،اهلجرة

 هـ(1441م/2019)، 173-147 (، ص ص2)ع ،(28)جم ،(العلوم اإلدارية (جملة جامعة امللك سعود
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  : قرسية مثل أو اجتامعيةأو  اب طوعيةواأليدي العاملة ألسب

ية قتصاداحلروب والرصاعات السياسية واألوضاع ال

(AlAriss, 2010; Dos Santos & Postel-Vinay, 2003  ,الفيل ;

ا قى موضوع اهلجرة  ويل  .(2000 يف العامل    غرتابأكرب من ال  اهتامم 

واملؤترات  ،الدراسات البحثية هتاممومن أشكال هذا ال  ،العريب

واإلنسانية  جتامعيةي كان آخرها مؤتر العلوم التوال ،العلمية

يف جملة   ا ا خاص  وعدد   ان حمور  والذي تضم  م 2017السادس عام 

كان عنوانه اهلجرة   ،اإلنسانيةو جتامعيةعمران للعلوم ال

 .(2017)التحرير والشباب العريب: اهلجرة واملستقبل 

  غرتاب به هذه الدراسة هو علم ال  الذي هتتم   احلقل العلمي

وإدارة املوارد   ،ويدخل ضمن علم اإلدارة الدولية ،للعمل

مع حاجة الرشكات  العلموكانت بداية هذا  ،البرشية الدولية

إلدارة مواردها البرشية الدولية حول العامل   كربىاألمريكية ال

(Adler & Bartholomew, 1992; Aycan & Kanungo, 

1997; Carney & Wilbraham, 1993; Guzzo, 1996; Pucik 

& Saba, 1998) در اإلشارة إىل أن أغلب الدراسات جت. كام

زت عىل  رك   أنفسهمواألدبيات اخلاصة باملغرتبني من تلقاء 

عالية التأهيل والتخصص التي  ،الكفاءات البرشية الدولية

 اليا أسرتو  أوروبا و  أمريكا   :من دول مثل  يف اخلارجانتقلت للعمل  

لدهيا   د األيدي العاملة التي ينعدم أو يقل  ي  وهذا ي   ، ونيوزلندا

 Baruch & Forstenlechner, 2017; Suutari) املهنيالتأهيل 

& Brewster, 2000 )  . 

تتمث ل الفجوة املعرفية التي تسعى هذه الدراسة إىل 

، واملسحية بشكل  إثرائها، يف ن درة الدراسات العلمية بشكل عامٍّ

 خاصٍّ حول املغرتبني من تلقاء أنفسهم يف قواعد البيانات العربية.

أظهرته هذه الدراسة يف   ذيوهذا يظهر من واقع نتائج املسح ال 

(. مما استدعى القيام هبذه الدراسة 1اجلدول الالحق رقم )

املسحية التي قد ي ستفاد من استنتاجاهتا يف مراحل بحثية 

.  استكشافية أو وصفية مستقبال 

 مشكلة الدراسة 

ا   ألمهية مشكلة نقص الدراسات املتعلقة باملغرتبني للعمل   إدراك 

والتي أظهرهتا بيانات اجلدول   ،من تلقاء أنفسهم يف املكتبة العربية

احلقل إىل  إلضافةلفإن الدراسة احلالية تسعى (، 1الالحق رقم )

حول املغرتبني من تلقاء   ونمه العلامء السابقاملعريف الذي قد  

 األسئلة التالية: نبة ععن طريق اإلجا أنفسهم 

ن من تلقاء أنفسهم للعمل يف دول  ون هم املغرتبم   .1

رت هذه الظاهرة من واقع  وكيف تطو   ؟أخرى

 الدراسات واألدبيات السابقة؟

البحثية والدراسات السابقة  املوضوعات هي أهم   ما  .2

حتى   م1997للعمل منذ  مغرتبني من تلقاء أنفسهملل

 ؟م2018

األسئلة السابقة يف    نن اإلجابة عم ستفادةكيف يتم ال .3

فيام  الفجوة املعرفيةوإثراء  ،استرشاف مستقبل البحث

يف العامل  للعمل املغرتبني من تلقاء أنفسهم  خيص  

 العريب؟ 

 الدراسة   أمهية 

تكمن األمهية العلمية يف بناء نموذج بحثي يقوم عىل أهم  العوامل  

ات التي ركزت عليها الدراسات السابقة حول املغرتبني   واملتغري 

من تلقاء أنفسهم. مم ا يساعد يف معرفة الع القات والتداخالت بني  

لية يف   م  جمموعة من املتغريات واخلصائص. وتتمث ل األمهية الع 
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تاجات قد تساعد املنظامت واملديرين يف بيئة األعامل تقديم استن

العربية عىل إدارة املغرتبني من تلقاء أنفسهم؛ بناء  عىل األبعاد  

بدل  من العتامد عىل زاوية   ، الثالثة )الكلية واملنظمية والفردية(

 واحدة يف النظر إىل املغرتب، وهي غالب ا الفرد.

 أهداف الدراسة 

  ، من تلقاء أنفسهم للعمل فهم أفضل للمغرتبني  -

  واملهاجرين  نظرائهم من املغرتبني والفرق بينهم وبني 

لمية باللغة  عن طريق توفري معلومات دراسية ع  

 العربية.

ى باملغرتبني  عن البحثية التي ت   املوضوعاتف عىل التعر   -

للعمل من تلقاء أنفسهم من واقع الدراسات 

 ستفادةل الوذلك من أج ؛واألدبيات العلمية السابقة

منها وتوظيفها يف حتفيز البحث باللغة العربية حول  

هذه الرشية من الكفاءات البرشية الدولية يف العامل 

 العريب.  

والرشكات تساعد عىل فهم   ينريتوفري معلومات للمد -

ومعرفة خصائص املغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم يف  

غرتبني  والفرق بينهم وبني نظرائهم امل  ،العامل العريب

للعمل بمساعدة رشكاهتم األم يف أوطاهنم األصلية.  

وذلك من أجل تنويع وتكييف أدوات إدارة املوارد 

املغرتبني للعمل   احتياجاتالبرشية الدولية لتناسب 

عن   ،وبيئة العمل يف العامل العريب ،من تلقاء أنفسهم

  ين ريطريق تصميم أدوات وبرامج تساعد املد

ب وتوظيف وتطوير وإدارة  والرشكات عىل استقطا 

الكفاءات البرشية من املغرتبني للعمل من تلقاء 

 أنفسهم. 

عىل األدوات والسياسات والربامج  عتامدتقليل ال -

عىل   ، إدارة املغرتبني ام خيص فييف املنظامت دة وح  امل  

زاهتم  ف  وحم   هبم وخرباهتمجتار   اختالفالرغم من 

 الشخصية واملهنية.  

مراجعة   أسئلة الدراسة، سوف يتم   نعقبل البدء باإلجابة 

السابقة حول املغرتبني من تلقاء   العربية واإلنجليزية الدراسات

 .للعمل من واقع قواعد البيانات العربية والعاملية أنفسهم

البحثية والدراسات السابقة للمغرتبني من تلقاء    املوضوعاتأهم  

  أنفسهم للعمل

 حدود الدراسة  

 1997عام  منالعلمية املنشورة  الدراسات: الزمنية احلدود

 .عاملي  بحثي تأثري ذات ،جمالت علمية حمكمة يف م2018وحتى 

 املكانية: قواعد البيانات العلمية العربية والعاملية.   احلدود

 . أنفسهم تلقاء من  نواملغرتب: ةالبرشي احلدود

 الدراسات العربية 

 اعتمدت هذه الدراسة عىل قواعد البيانات العربية التي هتتم  

واستخدمت الكلامت    ،واإلدارية والقتصادية  جتامعيةبالعلوم ال

،  غرتاب، مغرتب، الةمغرتبني، مغرتبون، غرب" :املفتاحية مثل

 اوالبحث أيض  . "ومرادفاهتا  الدولية الكفاءات الدولية، العقول 

من أجل  ؛الرتمجة اإلنجليزية للكلامت املفتاحية استخدامب

  توفر ومعرفة مدى  ،الوصول إىل الدراسات السابقة املحكمة

يف   معلومات ودراسات حول املغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم
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ات قواعد البيان  (1رقم )ح اجلدول  وض  . وي  قواعد البيانات العربية

املغرتبني   حولوعدد الدراسات السابقة التي ن رشت  ،العربية

البحث عن   . تم  للعمل من تلقاء أنفسهمواملغرتبني  ،بشكل عامٍّ 

يف جمالت علمية   رشتن  السابقة املحكمة التي العلمية الدراسات 

وهي سنة ظهور مصطلح املغرتبني للعمل  م  1997  عام  بني حمكمة  

 .  م2018  عام حتى هناية ةألول مر   من تلقاء أنفسهم

 

 الدراسات السابقة حول املغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم يف قواعد البيانات العربية :(1جدول )

 قاعدة البيانات 
 عدد الدراسات املحكمة 

 )مغرتبون عام( 

 النطاق 

 العلمي 

عدد الدراسات حول  

تلقاء  املغرتبني للعمل من  

 أنفسهم 

 الدراسة 

EcoLink 231 0 اقتصاد وإدارة - 

HumanIndex 124 0 العلوم اإلنسانية - 

EduSearch 97 1 تربوي/تعليمي 
أوزبلغن  &)العريس 

2010) 

IslamicInfo 59 0 إسالمية/قانونية - 

Al Manhal 2 0 متعدد - 

 إعداد الباحث املصدر: -

أي   يتضح من اجلدول السابق أن املكتبة العربية ل حتوي 

والدراسة الوحيدة    ،دراسة عن املغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم

والتي كان عنواهنا  ،(م2010العريس وأوزبلغن ) ني  ف  ؤل  للم  

حماولة فهم املغرتبني بمبادرة ذاتية: جتارب وخربات املسارات  "

إنام هي يف  ؛"بمبادرة ذاتية يف فرنسا  ،املهنية للمغرتبني اللبنانيني

رشت باللغة اإلنجليزية عن املغرتبني للعمل الواقع ترمجة ملقالة ن  

. وكانت ( Al Ariss & Özbilgin, 2010)من تلقاء أنفسهم 

  وأربعني هات واخلربات املهنية لثالثة التوج   يف الدراسة تبحث

 أشار الباحثان  حيث  ؛يف فرنسا  للعمل مغرتب ا من تلقاء أنفسهم

ر املغرتب ة إذا قر  خاص    ؛إىل صعوبة التفريق بني املغرتب واملهاجر

  وجودالدراسة  أظهرت نتائجكام  ،اإلقامة الدائمة يف بلد املهجر

التي تبحث يف جتارب  السابقة قصور واضح يف الدراسات

ة من الدول  خاص   ؛وخربات املغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم

من الدول املتقدمة. كام  باملغرتبني من نفس الفئة  النامية مقارنة  

ة  ( يف دراستهامم2010ذكر العريس وأوزبلغن ) أشكال من  عد 

يف دول املهجر التي حتول دون تكافؤ الفرص   القانونيةوائق الع

بسبب النظرة الدونية ملؤهالهتم وخرباهتم    ؛ ا املهنية للمغرتبني ذاتي  

عرقل اندماجهم يف سوق العمل يف  مما ي   ؛يف بلداهنم األصلية

ي سياسات عاملية ومهنية  إىل أمهية تبن  فرنسا. كام أشار الباحثان  

  من  ة للمغرتباتخاص   ؛وتكافؤ الفرص ،لعرقيع ا تدعم التنو  

. وكانت هذه الدراسة  (م2010أوزبلغن  &)العريس النساء 

خرون حول مفهوم  آضمن عدة مقالت نرشها العريس و

هات املهنية  والفرق بينه وبني اهلجرة والتوج   ،الغرتاب الذايت

-Al Ariss & Crowley) للمغرتبني من تلقاء أنفسهم للعمل 

Henry, 2013; AlAriss, 2010; Bozionelos, Al Ariss, & 

Porschitz, 2018 )  . 

إىل ( إضافة م2010ترمجة دراسة العريس وأوزبلغن )عترب ت  

كوهنا ترمجة  ملقالة ن رشت   ولكن بالنظر إىل ، املكتبة العربية حمتوى

ر األدبيات تاريخ نرشها ومراحل تطو  باللغة اإلنجليزية، و 
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فإن   ؛والدراسات السابقة للمغرتبني من تلقاء أنفسهم للعمل

ت باللغة العربية من أجل هناك حاجة  إلجراء املزيد من الدراسا 

مواكبة اجلديد حول ما ي نرش من الدراسات النظرية والتطبيقية.  

رت مفاهيم هذه الفئة  رشت العديد من الدراسات التي أط  فقد ن  

التعريفات والفروقات  منمت الكثري وقد   ،من املغرتبني 

ظرائهم من  ون   ، الشخصية واملهنية بني املغرتبني من تلقاء أنفسهم

املغرتبني التقليديني   :مثل ؛ ائح املغرتبني للعمل املختلفةرش

؛ ولتحقيق  ل رشكات يف أوطاهنم األصليةب  املرسلني للعمل من ق  

تسعى هذه الدراسة إىل سد  الفجوة املعرفية، وبناء جمتمع   ذلك،

املعرفة باللغة العربية عن طريق اإلجابة عن أسئلة الدراسة،  

ءات الدولية من املغرتبني للمكتبة  وتقديم هذه الفئة من الكفا 

 .  العربية والباحث العريب

ر مفهوم الغرتاب الذايت للعمل   تطو 

من أجل اإلجابة عن السؤال األول للدراسة؛ قام الباحث 

ت بتعريف مفهوم الغرتاب الذايت،   بحرص الدراسات التي اهتم 

ومن ثم  استعراض تطور هذا املفهوم حتى الوصول إىل املعايري  

ح الفرق  التي اعتمدت عليها أغلب الدراسات، والتي ت وض 

ب  
ل رشكات أو ن ظرائهم من  بينهم وبني املغرتبني املرسلني من ق 

  "املغرتبني من تلقاء أنفسهم"الكفاءات املهاجرة. ظهر مصطلح 

ة يف دراسة  م، وكان تقديام  1997وزمالئه عام  Inksonألول مر 

لنوعية من التجارب واخلربات الدولية، ختتلف عن تلك املهنية  

ب ل رشكات، والت
ي  التي يصل عليها املغرتبون مم ن أ رسلوا من ق 

، وإثراء   يكون الرتكيز فيها عىل حتقيق أهداف الرشكة من جهة 

اجلانب املهني للفرد املغرتب من جهة  أخرى. يف البداية مل يكن  

ز الرئيس للمغرتبني من تلقاء أنفسهم،   السفر للعمل هو امل حف 

وإنام كان من بني حمفزات الغرتاب الذايت: التطوير الشخيص،  

ف عىل الثقافات األخرى، والبحث عن املغامرة، و التعر 

 ,Inkson)والتعلم، والكثري من الفضول عن الثقافات األخرى 

Arthur, Pringle, & Barry, 1997)  ومن ثم  قام .Suutari   و

Brewster (2000بعد ثالث سنوا )ت بتوجيه الدراسات يف م

هذا املجال عىل املغرتبني من تلقاء أنفسهم للعمل من أجل 

الرتكيز عىل الكفاءات الدولية التي تستضيفهم املنظامت الدولية  

يف دول خارج أوطاهنم للعمل؛ أ سوة  بنظرائهم من املغرتبني  

ب ل رشكات يف أوطاهنم األصلية 
لني من ق  التقليديني املرس 

(Suutari & Brewster 2000)  ويف املقابل اقرتح .Inkson and 

Myers (2003a)   يف دراستهام أن يكون هناك مصطلح خمتلف

العمل، وي طلق عليه  لالغرتاب الذايت الذي ل يقترص عىل 

الغرتاب من أجل اخلربة الدولية؛ ليشمل بذلك املغرتبني من  

تلقاء أنفسهم للعمل، ولكن  واقع النرش والدراسات السابقة 

يعكس الرتكيز عىل املغرتبني من تلقاء أنفسهم للعمل مقارنة  

 باملغرتبني من تلقاء أنفسهم بحث ا عن اخلربة الدولية.  

م( حجر زاوية  2000) Brewsterو  Suutariت عترب دراسة  

يف تغيري مفهوم الغرتاب الذايت ألغراض خمتلفة، إىل الغرتاب  

من أجل العمل والتطوير واملهني، وهذا ما قامت عليه  

  Brewsterو  Suutari الدراسات واألدبيات الالحقة لدراسة

ون باإلدارة الد(2000) ولية، وإدارة  ، وبدأ العلامء املختص 

املوارد البرشية الدولية بالعديد من الدراسات التي سعت إىل 

وضع تعريف للمغرتبني من تلقاء أنفسهم للعمل. ومن  

ا ملفهوم الغرتاب الذايت   ا وتوضيح  مت تعريف  الدراسات التي قد 

التي قدمت أربعة   Cerdin and Selmer (2014)للعمل دراسة 

معايري ي بنى عليها تعريف املغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم.  

ن التعريف املع  أن يتضم 
يار األول الذي اقرتحه الباحثان 
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ل أو دعم من جهة   مصطلح الغرتاب الذايت؛ وذلك دون تدخ 

عمل خارج الدولة املستضيفة، وهذا املعيار يضمن التفريق بني  

فئة املغرتبني من تلقاء أنفسهم، واملغرتبني التقليديني املرسلني  

ب ل منظامت يف اخلارج.  
املعيار الثاين: يتعل ق بالنتظام للعمل من ق 

يف عمل أثناء الغرتاب لفرتات عمل  تصل لسنتني  أو مخس  

. ويساعد هذا املعيار عىل التفريق بني  ( Guzzo, 1996)سنوات  

 املغرتبني من تلقاء أنفسهم للعمل، ون ظرائهم من املهاجرين ذوي

التأهيل املهني العايل الباحثني عن الستقرار يف دول أخرى، من 

أجل البحث عن حياة أفضل يف ب لدان املهجر، ويستبعد هذا  

املعيار املغرتبني للعمل مؤقت ا، أو التي تكون زيارات عملهم يف  

اخلارج قصرية. املعيار الثالث: يتعل ق برشط اإلقامة املؤقتة يف بلد  

د ني ة لعودة املغرتب للعمل من تلقاء نفسه  الغرتاب مع وجو

ا ما ملوطنه األصيل بعد انقضاء فرتة عمله يف الدولة   يوم 

املستضيفة. وهذا املعيار يساعد عىل تييز هذه الفئة عن ن ظرائهم 

ا، أو دائمة يف   من املهاجرين التي تكون مدة إقامتهم طويلة جد 

ري: يتعل ق برشط التأهيل  الدولة املستضيفة. املعيار الرابع واألخ

واملهارات العالية للمغرتب من تلقاء نفسه، وهذا املعيار جيعل 

املغرتبني من تلقاء أنفسهم مستوى قريب ا من املغرتبني التقليديني  

الذين يتم إرساهلم للعمل يف اخلارج عن طريق الرشكات، بناء  

ت هذه  عىل الحتياج ملهاراهتم وتأهيلهم املهني العايل. وساعد

املعايري عىل توضيح مفهوم الغرتاب الذايت للعمل، والفرق بني  

أتباعه وبني غريهم من املهاجرين واملغرتبني ألغراض وفرتات  

 عمل خمتلفة.  

ف عىل تطور مفهوم الغرتاب الذايت للعمل،   بعد التعر 

سوف تقوم هذه الدراسة بمراجعة األدبيات والدراسات 

ف عىل  البحثية حتى اآلن التي  املوضوعاتم أه السابقة للتعر 

 للعمل. ركزت عىل املغرتبني من تلقاء أنفسهم

 

 املنهجية 

اعتمدت هذه الدراسة عىل مصادر بيانات ثانوية من واقع 

ة زمنية من  قواعد البيانات العاملية التي هلا تأثري بحثي عاملي، وملد 

م؛ من أجل الوصول إىل الدراسات  2018وحتى  1997

السابقة، بحثت هذه الدراسة يف قواعد املعلومات املشهورة يف  

 ;Ariss & Crowley-Henry, 2013) اإلدارةحمتوى علم 

McDonnell, Collings, Mellahi, & Schuler, 2017 )   والتي

تنرش  دراسات علمية حمكمة يف جمالت علمية هلا مرجعية 

 Web ofاستشهادات وسجالت تأثري بحثي عاملي، مثل: 

science  وEBSCO  وProQuest و Scopus وElsevier.    وتم

الرتكيز عىل الدراسات التي كان الغرض منها بحث ودراسة  

املغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم؛ وذلك عن طريق استخدام  

كلمة مفتاحية لالغرتاب الذايت تم عرضها   20أكثر من 

صني وباحثني يف احلقل العلمي الذي   تخص  ب ل م 
ومراجعتها من ق 

لعمل من أجل الوصول ألكرب  هيتم  باملغرتبني من تلقاء أنفسهم ل

عدد من الدراسات التي هلا عالقة مبارشة هبذه الفئة. وكان 

ا من  557جمموع الدراسات العلمية  ، تم  فرزها لحق  دراسة 

رة يف قواعد البيانات املختلفة،   أجل استبعاد الدراسات امل كر 

 Cerdinوالدراسات التي ل تتوافق مع معايري التعريف لدراسة 

and Selmer (2014)  دراسة، أو تلك  الذي اعتمدت عليه هذ ال

التي مل يكن الغرض األسايس منها املغرتبني من تلقاء أنفسهم،  

دراسة علمية حمكمة.   213وكان املجموع النهائي للدراسات 

متها هذه   من أجل فهم أفضل للموضوعات البحثية التي قد 

الدراسة، تم استخدام النموذج النظري الذي قدمته دراسة  

(Crowley-Henry, 2012) و(Ariss & Crowley-Henry, 

ي ة  (2013 ل  ، ويقوم عىل تصنيف العوامل املوضوعية إىل ك 

macro  رة )مستوى املنظمة(   meso)مستوى الدولة( وم صغ 

ل   microودقيقة  )مستوى الفرد(؛ وذلك من أجل فهم التداخ 
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متها  الدراسات السابقة حول  بني املوضوعات البحثية التي قد 

الكفاءات الدولية من املغرتبني من تلقاء أنفسهم من منظور الفرد  

 واملنظمة والدولة.  

 حتليل البيانات 

من أجل اإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة، تم  حتليل  

تتابعة   ، حيث sequential phasesالبيانات عىل ثالثة مستويات م 

: بات باع حتليل إحصاء   ببليوجرافيةقام الباحث أول 

bibliometric analysis   للدراسات السابقة، فيام يتعل ق بأعداد

واقع بيانات الدراسات السابقة، أهم الباحثني من 

( وحتى شكل  4الستشهادات، والتي ظهرت نتائجها يف شكل )

 text(. ثاني ا: قام الباحث بالعتامد عىل طريقة ت كرار النص 11)

frequency query    وأظهر التحليل ثامنية موضوعات تم  عرضها

(. ثالث ا: اعتمد الباحث عىل طريقة حتليل املحتوى 3يف جدول )

ة الثامنية، والتي تظهر طريقتها يف جدول  للموضوعات البحثي

 ( لبناء النموذج النظري للدراسة.2)

ات ضح من حتليل البيانات لألوراق العلمية املحكمة حول  

ا يف عدد   ا سنوي  املغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم بأن هناك ارتفاع 

م وحتى هناية عام 2000الدراسات العلمية املنشورة من عام 

ذه الفئة من الكفاءات الدولية حسب البيانات م حول ه2018

ح شكل )1يف شكل ) ( النرش العلمي حول املغرتبني  2(. وي وض 

ح شكل ) من تلقاء أنفسهم حسب الدول.  ا ي وض  (  3وأخري 

الدراسات السابقة حسب احلقول العلمية، وي الحظ أن اإلدارة  

سهم للعمل.  واألعامل مها احلقالن املهامن للمغرتبني من تلقاء أنف

ا تم  استخدام  لتحليل   Nvivo 12و  Endnote X7برناجميلحق 

املحتوى واملوضوعات البحثية من واقع الدراسات السابقة. 

ح جدول ) ( آلية حتليل املحتوى ملوضوعات الدراسات 1ي وض 

ح   رة والدقيقة. وي وض  السابقة بناء  عىل العوامل الكلية وامل صغ 

وضوعات البحثية، وأهم  الدراسات السابقة ( أهم  امل3جدول )

التي ركزت عليها من واقع قواعد املعلومات التي اعتمدت 

 Nvivoو Endnote X7  عليها هذه الدراسة باستخدام برناجمي

 يف حتليل املحتوى.   12

 حمل الدراسة   ات املتغري  

أظهرهتا نتائج سوف نتناول املوضوعات البحثية التي 

ات تابعة للمغرتبني من تلقاء أنفسهم، وهي   التحليل كمتغري 

العوامل املهنية والتكي ف يف الدول املستقلة، واخلربات  

والتجارب الدولية، والدولة املستضيفة، واملهنة من منظور  

فردي، والعوامل الجتامعية، وعوامل الدعم النفيس واملهني،  

ات املستقلة الثالثة  والعوامل الثقافية، وال نظر هلا من خالل املتغري 

ث ل النموذج البحثي التي  )الكلية واملنظمية والفردية(، والتي ت 

 تقوم عليه الدراسة احلالية.

 

 الدراسات السابقة من منظور العوامل الكلية واملصغرة والدقيقة ملوضوعاتآلية حتليل املحتوى  :(2)رقم جدول 

 الصطالح املستخدم  أمثلة من واقع الدراسات السابقة  الرتميز 

 The current research is based on working-abroad“ 1ك
experiences of academics as self-initiated expatriates in a 
new culture” 

 Macro factors العوامل الكلية

الثقافة،  :العوامل املتعلقة بالدولة املستضيفة مثل

 ف...التكي  
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الدراسة احلالية بخربات األكاديميني املغرتبني من تلقاء أنفسهم املكتسبة يف ثقافة تتعلق  

 جديدة.

SIEs are less critical and more willing than OEs to emulate 
typical Brazilian behaviors for resolving problems related to 
adaptation to the country 

ل ب  أكثر من املرسلني من ق   استعدادولدهيم  اسهم أقل انتقاد  املغرتبني من تلقاء أنف 

  املنظامت ملحاكاة السلوك الربازييل.

 Findings show that structural arrangements for SIEs in“ 1م
 host country limit the investment in career developmentا
opportunities to support SIEs,..” 

ت النتائج أن املغرتبني من تلقاء أنفسهم يفتقرون للدعم املهني من قبل املنظامت أظهر

 . قطبوا ولدهيم اخلربات الكافيةلكوهنم است  

 meso factors املصغرةالعوامل 

الدعم   :باملنظامت أو الرشكات مثلالعوامل املتعلقة  

 والعوامل املهنية. ،النفيس واملهني

 by connecting individual career…“ 1د
characteristics with career satisfaction, job satisfaction and 
intention to leave.” 

ة الوظيفي وني   ضا املهني والر ت املنظور الفردي املهني مع الرضا من خالل ربط صفا 

 .ترك املغرتب للعمل

 micro factors الدقيقةالعوامل 

العوامل عىل مستوى األفراد املغرتبني من تلقاء 

واملرافقني  ،املهنة من منظور فردي :أنفسهم مثل

 هلم.

 املصدر: إعداد الباحث.

 

 (Scopusم )2018وحتى  2000املقالت العلمية املنشورة حول املغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم من عام  :(1شكل رقم )
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 (Scopus)النرش العلمي حول املغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم حسب الدول  :(2شكل رقم )

 

 

 

 
 

 (Web of science)النرش العلمي حول املغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم حسب احلقول العلمية  :(3شكل رقم )
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 م.2018وحتى  1997استنتاجات املوضوعات البحثية للمغرتبني من تلقاء أنفسهم من عام  :(3)رقم جدول 

 البحثية   املوضوعات أهم  
 

 أهم الدراسات  TFQ)تكرار املحتوى )

 (4شكل ) career 13580)عوامل مهنية )

 (5شكل ) 6004 (adjust)ف يف الدول املستضيفة التكي  

 (6شكل ) experience 5675)) اخلربات والتجارب الدولية

 (7شكل ) host 3310)الدولة املستضيفة )

 (8شكل ) 4402 (individual career)املهنة من منظور فردي 

 (9شكل ) social 4357)عوامل اجتامعية )

 (10شكل ) support 3791)عوامل الدعم النفيس واملهني )

 (11شكل ) culture 6652)عوامل ثقافية )

 

 
 عوامل املهنية :(4)رقم شكل 

 التكي ف يف الدولة املستضيفة :(5) رقم  شكل



 

 

 

 

 قة باملغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم البحثية املتعل   املوضوعاتدراسة وحتليل سعيد الشهراين: 

 

157 

 
 اخلربات والتجارب الدولية :(6)رقم شكل 

 

 
 الدولة املستضيفة :(7) رقم  شكل
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 املهنة من منظور فردي :(8)رقم شكل 

 

 

 
 عوامل اجتامعية :(9) رقم  شكل
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 عوامل الدعم النفيس واملهني :(10)رقم شكل 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عوامل ثقافية :(11) رقم شكل  

 

البحثية،    املوضوعات  قة بأهم  وبعد استعراض البيانات املتعل  

سوف تقوم هذه الدراسة بإلقاء الضوء عىل كل موضوع بحثي  

ف عىل أهم املفاهيم واملصطلحات العلمية  للتعر   ة ؛عىل حد

 اخلاصة باملتغربني من تلقاء أنفسهم من واقع الدراسات السابقة.  

البحثية والدراسات السابقة للمغرتبني من تلقاء    املوضوعات 

 أنفسهم للعمل 

 العوامل املهنية 

زت بعض الدراسات السابقة عىل اجلانب املهني رك  

ف عىل وذلك من أجل التعر    ؛للمغرتبني من تلقاء أنفسهم للعمل



 

 160 هـ( 1441م/2019) ،173-147ص ص   (،2، ع )(28) ، مج(العلوم اإلدارية) جامعة امللك سعود جملة

واستكشاف الفروقات املهنية بينها وبني نظرائها من   ، هذه الفئة

 الكفاءات الدولية األخرى. ومن هذه الدراسات ما قام به

Dickmann (2018)  رأس املال  استكشافه من أجل ؤوزمال

 ومخسني من املغرتبني من  نيلدى اثن  (Career capital)املهني 

ل  ب   وثامنني من املغرتبني املرسلني من ق  نيثنا مقارنة بتلقاء أنفسهم  

ت عىل أسلوب اعتمدرشكاهتم. وقد خلصت دراستهم التي 

إىل أن كال العينتني   ( longitudinal study)البحث الطويل 

إل   غرتابرأس املال املهني خالل سنوات ال ياستطاعتا أن تبن

 ار وضوح  ل الرشكات كانت أكثب  أن عينة املغرتبني من ق  

والعائد عىل عالقتهم الشخصية واملهنية من   ،باملحفزات املهنية

أكثر من نظرائهم املغرتبني من تلقاء أنفسهم   غرتابال

(Dickmann et al., 2018)  ع الباحثون أن وجود  . وقد توق

ل رشكاهتم يف وظائف قيادية أو مناصب ب  املغرتبني املرسلني من ق  

قد يكون أحد أسباب   ،باملغرتبني من تلقاء أنفسهم قارنة  عالية م  

ن بإجراء دراسات ونتائج. وقام علامء آخريف ال ختالفهذا ال

للنظر يف الفروق املهنية بني املغرتبني من تلقاء أنفسهم واملغرتبني  

 Cerdin & Le)وكان أبرزها دراسة  ،ل رشكاتب  من ق  

Pargneux, 2010)  ( 1990) ت عىل نظريةاعتمدالتيSchein  

من املغرتبني من    138ت عىل اشتمل املسارات املهنية لعينة  ملعرفة

ل ب  من املغرتبني املرسلني من ق   165ويقابلهم  ،تلقاء أنفسهم

من املغرتبني    رشكات. وقد ظهر من النتائج تشابه كبري بني الفئتني  

نجذاهبم جتاه املهن  او ،هم باألمان الوظيفياهتاممق بقلة فيام يتعل  

ومرونة أكثر جيدوهنا أثناء  ،سلوب حياة تناسبهمأالتي توفر هلم 

 للعمل.   غرتابال

الذايت فرصة سانحة للنساء   غرتابة أخرى أتاح الومن جه

ومنافسة الرجال الذين   ،لبناء وتطوير اجلانب املهني الدويل

زت عليهم املنظامت يف أعامهلا الدولية يف اخلارج إىل وقت رك  

حيث   .(Andresen, Biemann, & Pattie, 2015)قريب 

بناء خربات العمل يف اخلارج   لن  فض  ت النتائج أن النساء ي  أظهر

عن طريق   غرتابمن ال ر  الذايت أكث   غرتابعن طريق ال

من املغرتبني   67ت عىل اشتملوذلك يف دراسة  ،الرشكات

من املغرتبني من تلقاء   126املرسلني من قبل رشكات مقابل 

ت النتائج أن أظهرا خري  أ. و( Andresen et al., 2015)أنفسهم 

غرتبني من تلقاء أنفسهم يف دول أخرى ملدة طويلة  عمل امل

ورأس املال   ،ساعدهم عىل بناء اخلربات والتجارب الدوليةي  

 Vesa) ا ومهني   ا وله أثر إجيايب عىل نجاحهم وظيفي   ،املهني

Suutari, Chris Brewster, Liisa Mäkelä, Michael 

Dickmann, & Christelle Tornikoski, 2018)  . 

 

 ف يف الدول املستضيفة التكي  

عن   ف يف الدول املستضيفة أمهية  موضوع التكي   ل يقل  

 & ,Cao, Hirschi)  وقد أثبتت دراسة  ،اجلانب املهني للمغرتب

Deller, 2013)   يجتامعف الأن هناك عالقة إجيابية بني التكي، 

ل مسؤولية أكرب يف إدارة وبني كونه يتحم   ،بورفاهية املغرت

م املنظمة أو  ا عن حتك  وتطوير اجلانب املهني له بشكل فردي بعيد  

 ,Hall  "Protean Career "(Hall بمصطلح هالعرف ي   ما 

هناك العديد من الدراسات التي بحثت يف عوامل  . (1996

ومنها عىل سبيل املثال دراسة  ،غرتابف يف بلدان الالتكي  

(Peltokorpi & Froese, 2009) ف حثت يف أوجه التكي  التي ب

ت  اشتمللعينة  ف العام  والتكي   ،يجتامعف الوالتكي   ،الوظيفي

  ني واثن  ،عىل مائة وأربعة وعرشين من املغرتبني من تلقاء أنفسهم

ل رشكات للعمل يف اليابان.  ب   من املغرتبني املرسلني من ق  نيومخس

املغرتبني من تلقاء  ضح من النتائج أن عينة الدراسة من ت  اوقد 

ي مع األفراد جتامعف القت يف جانب التكي  أنفسهم تفو  

عىل الرغم من الدعم املهني والشخيص الذي يلقاه   ، املحليني

هذا   فان  ؤل   امل  ل رشكات. وقد فرس  ب  هم من املغرتبني من ق  ؤنظرا
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  ، إىل حاجة املغرتبني من تلقاء أنفسهم إىل التفاعل ختالفال

  ، عالقات قبل وبعد السفر للعمل يف الدولة املستضيفةوبناء ال

عىل عينة من   ( Froese, 2012)وهذه النتيجة أكدهتا دراسة 

املغرتبني من تلقاء أنفسهم يف كوريا اجلنوبية. ويف املقابل وجدت 

الثقايف  أن التباين  (Selmer & Lauring, 2016)دراسة 

ف الوظيفي الثالثة  ي  يف عوامل التكللمغرتب له تأثري مبارش 

الوظيفي( و)اجلهد   ندماجالوظيفي( و )ال ستيعاب)ال

من املغرتبني من تلقاء أنفسهم يف   640الوظيفي( لعينة شملت 

 الصني.  

 

 اخلربات والتجارب الدولية 

  اتاملوضوع عترب عامل اخلربة والتجربة الدولية من أهم  ي  

وذلك من أجل معرفة   ؛التي بحثت فيها الدراسات السابقة

وكأحد   ، تأثريها عىل رأس املال املهني واملعريف للمغرتب

زات لسفر املغرتبني من تلقاء أنفسهم للعمل خارج  حف  امل  

الذايت كان يف   غرتابإذا ما علمنا أن ال ا أوطاهنم. ليس مستغرب  

 ملعرفة التي مل يتسن  األصل من أجل احلصول عىل التجربة وا

  غرتاب للمغرتبني من تلقاء أنفسهم احلصول عليها عن طريق ال

طلق عليهم  ل رشكات يف أوطاهنم األصلية. وكان ي  ب  املدعوم من ق  

الذايت )املغرتبون بدافع اخلربات    غرتابر أدبيات اليف بداية تطو  

كام ورد يف عدد من   (Overseas experience)الدولية( 

  ( Inkson & Myers, 2003b)دراسة  :الدراسات السابقة مثل

دت العديد من  . كام أك  (Inkson et al., 1997) ةودراس

الدراسات عىل أمهية اخلربات والتجارب الدولية للمغرتبني من  

 ,Biemann & Andresen) ومن ذلك دراسة  ، تلقاء أنفسهم

التي أكدت   ( Kuzhabekova & Lee, 2018)ودراسة  (2010

والتجارب الدولية يف   ،عىل أمهية خربات العمل يف اخلارج

التطور املهني للمغرتبني من تلقاء أنفسهم. كام أكدت دراسة  

(Biemann & Andresen, 2010)   عىل أن هذه الفئة لدهيم

وأبعد من   ، ةل بني الوظائف واملهن املختلفمرونة أكثر يف التنق  

  غرتاب ذلك بني املنظامت والقطاعات الصناعية يف بلدان ال

بنظرائهم من املغرتبني عن طريق منظامت. وقد دعمت   مقارنة  

التي   ( Alshahrani & Morley, 2015) هذه النتائج دراسة 

سهم كانوا أكثر من نظرائهم  خلصت إىل أن املغرتبني من تلقاء أنف

وداخل   ،عىل مستوى الدول املرسلني عن طريق رشكات تنقال  

الدولة املستضيفة بني الوظائف واملهن والقطاعات الصناعية  

 املختلفة.  

 

 الدولة املستضيفة 

ف  يف تكي   مهام   ا موضوع   غرتابكان ول يزال مكان ال

أنفسهم للعمل يف دول  وجذب وبناء خربات املغرتبني من تلقاء 

زت الكثري من الدراسات السابقة عىل الدول  دون أخرى. رك  

املستضيفة ودورها يف التطوير الوظيفي واملهني للمغرتبني من  

  ( Cao, Hirschi, & Deller, 2014) دراسة :تلقاء أنفسهم مثل

  التي خلصت إىل أن بقاء املغرتب يف الدولة املستضيفة مرهون  

والدعم الذي جيده من املنظمة املستضيفة. ويف   ،املهني ا بالرض

بدراسة    (Richardson & McKenna, 2006)من    املقابل قام كل  

ت عىل ثالثني  اشتمللعينة  م  ولة األ  عالقة الدولة املستضيفة بالد

من املغرتبني الربيطانيني من تلقاء أنفسهم ممن يعملون يف  

  اتضح نيوزلندا وسنغافورة وتركيا واإلمارات العربية املتحدة. و

ن النظر من خالهلا إىل مك  من دراستهم أن هناك مخسة أبعاد ي  

ضيفة  بالدولة املست م  مدى قوة أو ضعف عالقة الدولة األ  
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( مدى وجود  1للمغرتب من تلقاء نفسه. وتشمل هذه األبعاد )

( 3( عدد مرات السفر بني الدولتني )2العائلة واألصدقاء )

( مدى العزلة 4مستوى الوضع الوظيفي يف الدولة املستضيفة )

.  م  ة العودة إىل الدولة األ  ( ني  5) ا يف الدولة املستضيفة وأخري  

فة إىل النموذج النظري الذي قدمته  عترب هذه األبعاد إضا وت  

يف العالقة بني الرشكة   ( Black & Gregersen, 1992) دراسة

ف املغرتب  ي  كمدى تسها عىل ا نعكاو ،األم والرشكة املستضيفة

  ( Rodríguez & Yepes, 2018)  يف الدولة املستضيفة. وقد وجد

يف أملانيا أن اإلملام بلغة   ا سباني  إ ا مغرتب   870يف دراستهم عىل 

قات وبناء العال  ،ر املهنيالدولة املستضيفة له أثر بالغ يف التطو  

للمغرتبني من تلقاء أنفسهم. وخلصت نتائج دراستهم أنه من 

ر عىل  ؤث  مما ي   ؛م لغات مثل األملانية يف فرتة وجيزةالصعوبة تعل  

حتى وإن كانت اللغة   ،املغرتب وعالقاته الشخصية واملهنية

اإلنجليزية هي اللغة الرسمية يف أماكن العمل. وقد واجه  

للتأقلم   صعوبات   أسرتاليا ن من تلقاء أنفسهم من واملغرتب

لعدم إتقان اللغة الكورية   ا والعمل يف كوريا اجلنوبية نظر  

(Despotovic, Hutchings, & McPhail, 2015 ) . 

 

 املهنة من منظور فردي 

ظهر مفهوم املنظور الفردي املهني بعد سيطرة املنظمة لوقت  

طويل عىل أدبيات اإلدارة والتخطيط والتطوير املهني لألفراد.  

ئة  ر إىل املفهوم املهني اجلديد عىل أنه بيوأصبح علم اإلدارة ينظ  

ومن ذلك ما يقوم به املغرتبون من   ،مشرتكة بني الفرد واملنظمة

تلقاء أنفسهم من دور ذايت يف إدارة وتطوير اجلانب املهني بشكل  

هم من ؤع به نظراللدعم املنظمي الذي يتمت   ا فردي خالف  

 ,Altman & Baruch)ل رشكات ب  املغرتبني املرسلني من ق  

أو  "لحمدود"ى م  سومن املفاهيم املهنية اجلديدة ما ي   .(2012

boundaryless   ة وظهر هذا املفهوم أول مر(Arthur & 

Rousseau, 1996)   اإلدارة املهنية الفردية التي   ا من ليقدم نوع

فيها عن التخطيط   ويكون الفرد مسؤول   ،تتجاوز حدود املنظمة

  ، والقرارات املهنية التي تتجاوز سلطة املنظمة التقليدية ،املهني

ل خارج اإلدارة واملنظمة  وتعطي الفرد مساحة أكرب للتنق  

  والقطاع الصناعي بأكمله. وأجريت العديد من الدراسات عىل 

املغرتبني من تلقاء أنفسهم ملعرفة مدى توافق مسارهم املهني  

ومنها عىل   ، الدويل مع مفهوم إدارة املهنة خارج حدود املنظمة

التي أظهرت  (Andresen et al., 2015)دراسة  :سبيل املثال

نتائجها أن املغرتبني من تلقاء أنفسهم لدهيم خيارات مهنية  

نظرائهم املغرتبني املرسلني  الت يف مساراهتم املهنية أكثر من  وتنق  

  ويملون الفكر املهني الفردي الالحمدود  ،ل رشكاتب  من ق  

(Inkson et al., 1997) ويف املقابل أظهرت النتائج أنه ل يوجد .

هنية  فيام يتعلق بالتوجهات امل ،دللة إحصائية تاوات ذاختالف

بني املغرتبني من تلقاء   boundarylessباملنظمة  ةالحمدودال

 Cerdin & Le) واملغرتبني عن طريق رشكات   ،أنفسهم

Pargneux, 2010)  . 

 اجتامعية عوامل  

سات السابقة أمهية دور األرسة يف قرار  ايتضح من الدر

وهذا يظهر يف نتائج الدراسات التي  ،والسفر الدويل غرتابال

ومنها دراسة   ،زت عىل املغرتبني من تلقاء أنفسهم للعملرك  

(Richardson, 2006)   ة  التي أظهرت أن دور األرسة خاص

  غرتاب الزوجة واألطفال ل ينحرص يف دعم قرار ال الزوج أو

 استفادةى ذلك إىل مدى  وإنام يتعد    ،الذايت للعمل يف اخلارج فقط

يف بناء مهاراهتم الثقافية والتعليمية   غرتابعائلة املغرتب من ال

والشخصية واللغوية. من املصاعب التي تواجه املغرتبني من  

ل يف عدم تأقلم العائالت أو  تتمث  تلقاء أنفسهم يف كثري من الدول  

ات الثقافية أو ختالفلكثري من ال انظر   ستقرارعدم ال

وبناء العالقات، ولكن هذا خيتلف يف بعض الدول   ،جتامعيةال
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بعض دول    :باملغرتبني مثل  قارنة  ن فيها أقلية م  والتي يكون املواطن

 & Schoepp) دولة اإلمارات العربية املتحدة :مثل ،اخلليج

Forstenlechner, 2010)  من األسباب التي حفزت املغرتبني .

من تلقاء أنفسهم عىل البقاء والعمل يف دولة اإلمارات هي 

ووجود مدارس ألبناء املغرتبني   ،قراف  وظائف للم   سهولة إجياد

لون أقلية مث  ى للمغرتبني عندما ي  وهذا ل يتسن  ،متعددة الثقافات

.  (Schoepp & Forstenlechner, 2010)يف كثري من الدول 

 للمغرتبني من تلقاء مهام   ي عامال  جتامععترب رأس املال الوي  

والعالقات الشخصية    ،جتامعيةألنه يقوم عىل املعرفة ال  ؛أنفسهم

وتساعدهم عىل جتاوز    ،ن يف اخلارجوواملهنية التي يكتسبها املغرتب

 Makela) املصاعب الثقافية والتنظيمية داخل وخارج املنظمة

& Suutari, 2013)  حيث ظهر أن املغرتبني من تلقاء أنفسهم .

للعالقات    وبناء    ،من املغرتبني املرسلني من رشكات  أكثر تواصال  

تؤكده   ا يض  أوهذا  ،غرتابمع األفراد واملجتمعات يف بلد ال 

من املغرتبني من تلقاء أنفسهم يعملون   210أجريت عىل دراسة 

 & ,Selmer, Lauring, Normann)يف الصني وتايوان 

Kubovcikova, 2015 )  وهذا ينقلنا إىل أمهية الدعم الشخيص .

 واملهني للمغرتبني من تلقاء أنفسهم.  

 

 

 عوامل الدعم النفيس واملهني 

الذايت، فإن املغرتبني من تلقاء أنفسهم   غرتابلال  انظر  

ل  ب  بنظرائهم املغرتبني من ق    سوة  يفتقدون للدعم النفيس واملهني أ  

و    ( Cao et al., 2014)  دراساتحيث أظهرت نتائج    ؛الرشكات

(Chen & Shaffer, 2017 )  و(Jannesari, Wang, McCall, 
& Zheng, 2017)  و(Ballesteros Leiva, Poilpot-

Rocaboy, & St-Onge, 2018) ملنظمة املستضيفة  أمهية ا

واألقران يف العمل يف توفري الدعم الوظيفي واملهني  ينريواملد

والذي بدوره يرفع   ، والنفيس للمغرتبني من تلقاء أنفسهم

يزيد من فرص استمرارهم يف  و ،مستوى رضاهم الوظيفي

ى اجلانب املهني إىل العمل. كام أن دور املنظمة املستضيفة يتعد  

ل يف مساعدة عائلة املغرتب من  والذي يتمث   ،اجلانب الشخيص

وتوفري خدمات السكن والتعليم لألبناء   ستقرارتلقاء نفسه يف ال

(Howe-Walsh & Schyns, 2010)  ويدعم ذلك وجود .

أكرب لدى املغرتبني من تلقاء أنفسهم لبناء شبكات  استعداد

 ,Agha-Alikhani) امت التي يعملون هبا عالقات مهنية يف املنظ  

  ، ويساعدهم الدعم املنظمي يف حتقيق النجاح الوظيفي، (2016

 van der)وشبكات تواصل مهني  ،وبناء عالقات شخصية

Laken, van Engen, van Veldhoven, & Paauwe, 2016) .  

أمهية الدعم    (Shen & Kram, 2011)وضحت نتائج دراسة  أكام  

النفيس للمغرتبني من تلقاء أنفسهم الذي جيدونه عند العمل يف  

 ئ ا خاط هناك فهام   أن  ومن الالفت للنظر  تنوعة.شبكات ثقافية م  

امت التي تستقطب املغرتبني من تلقاء أنفسهم  لدى بعض املنظ  

خلرباهتم   انظر   ؛ تدريبأو  إىل دعم مهني  بأهنم ليسوا بحاجة

. هذا  (Rodriguez & Scurry, 2014)وجتارهبم الدولية املختلفة  

ى إىل ترك الكثري من املغرتبني من تلقاء أنفسهم  الفهم اخلاطئ أد  

لوظائفهم يف املنظامت التي تفشل يف تقديم الدعم املهني 

ومؤامة اخلربات   ،والوظيفي عن طريق التقويم املستمر

والكفاءات هلذه الفئة من الكفاءات البرشية الدولية مع الوظائف  

    .( Hussain & Deery, 2018)فون هبا كل  واملهام التي ي  

 

 عوامل ثقافية 

من   ار العلامء إىل أن املغرتبني من تلقاء أنفسهم أكثر تأثر  ينظ  

د حمفزات ووجهات د  والتي بدورها حت    ،غريهم بالعوامل الثقافية
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ية  قتصادوذلك بناء عىل العوامل ال ؛العمل يف دول دون غريها 

ومدى تقارب أو تباين الثقافات بني الدول   ،والسياسية

املستضيفة والدول األصلية للمغرتبني. ويرجع ذلك إىل 

أو   امتيف التنقل الدويل دون دعم من منظ   أنفسهمهم عىل اعتامد

يف بلدان   ستقرارل بإدارة قرارات التنقل والجهات عمل تتكف  

ية حيث أظهرت الكثري من الدراسات السابقة أمه ؛الغربة

  ، التقارب الثقايف بني الدولة األم للمغرتبني من تلقاء أنفسهم

من العامل  ا والتي ظهر بأهنا أكثر جذب   ،والدولة املستضيفة

من دوهلم  ا ي للمغرتبني للعمل يف دول قريبة ثقافي  قتصادال

. كام أن التقارب الثقايف (Belot & Ederveen, 2012)األصلية 

 انتقاليف    دان األصلية واملستضيفة له دور مهم  واجلغرايف بني البل

سيوية وعربية  آاملغرتبني من تلقاء أنفسهم القادمني من دول 

 & Alshahrani)بشكل خاص للعمل يف دول اخلليج العريب 

Morley, 2015)ء عمل ا. ويف املقابل كان عامل املقابل املادي ور

عىل حساب التأقلم   أمريكا اهلنود املغرتبني من تلقاء أنفسهم يف 

 & Vijayakumar) يف الثقافة األمريكية ندماجوال

Cunningham, 2016 )  . 

يتضح من الدراسات السابقة تركيزها عىل العوامل املهنية 

، وأمهية  اجتامعيةمن عوامل ثقافية و غرتاب وما يرتتب عىل ال

 ا العمل يف حتقيق الرضوزمالء  ينريدعم الرشكات واملد

باإلضافة   ،الوظيفي واملهني والنفيس للمغرتبني من تلقاء أنفسهم 

عىل   ف يف الدول املستضيفة. وهذا يدل  إىل ترسيع عملية التكي  

أمهية املغرتبني للعمل من تلقاء أنفسهم كأحد املوارد البرشية  

  غرتبني الذين يتم  أمهية عن نظرائهم من امل الدولية الذي ل يقل  

وعىل الرغم من   ،م وإدارهتم عن طريق رشكاهتم األمإرساهل 

وجود باحثني عرب ضمن قائمة املؤلفني يف الدراسات السابقة 

إل أن نتاجهم الفكري والتطبيقي حول املغرتبني من تلقاء 

ف  ضع  وهذا ي   ،نرش أغلبه باللغة اإلنجليزية أنفسهم للعمل يتم  

   العربية واملوارد املتاحة للباحث العريب.حمتوى املكتبة 

  عنيف القسم التايل، سوف تقوم هذه الدراسة باإلجابة 

من الناتج الفكري والتطبيقي  ستفادةق بالتعل  سؤال البحث امل  

من واقع الدراسات السابقة يف توجيه وإثراء اجلانب النظري 

 والتطبيقي يف املكتبة العربية.  

 

رة  صغ  البحث يف املستقبل من منظور العوامل الكلية وامل    اجتاه 

 قيقة والد 

سؤال البحث الثالث، سوف تسترشف   عن من أجل اإلجابة  

لمي من منظور العوامل الكلية  الدراسة مستقبل البحث الع

رة )مستوى املنظمة( والدقيقة )مستوى صغ  )مستوى الدولة( وامل  

عىل نتائج هذه الدراسة يتضح أن العوامل املهنية   الفرد(. بناء  

أكرب من الدراسات   اللمغرتبني من تلقاء أنفسهم تأخذ حيز  

وبني   ل بني اجلانب املهنيالسابقة. وترجع أمهية ذلك إىل التداخ  

والعوامل   ، (Cao et al., 2013)ف ي  العوامل الكلية مثل التك

  ا يض  أوكونه  ، (Kraak, Altman, & Laguecir, 2018) الثقافية

 ,Bjerregaard) يف بناء اخلربات والتجارب الدولية مهام   اعنرص  

2014; Jokinen, Brewster, & Suutari, 2008; Thorn, 

. وهذا ينطبق عىل العوامل املصغرة مثل الدعم املهني  (2009

يف رفع   ونرياملنظامت واملدمه ع أن تقد  توق  والنفيس الذي ي  

الوظيفي للمغرتبني وبقائهم لفرتات أطول يف   ا الرض مستوى

. كام  (Chen & Shaffer, 2017)العمل لدى املنظامت املستضيفة  

ل ويتمث   ، أن اجلانب املهني مرتبط بالعوامل الدقيقة للمغرتب

عن حتكم املنظامت   اذلك يف النظرة الفردية للجانب املهني بعيد  

. وهذا يعكس  (Altman & Baruch, 2012) وخارج حدودها 

يف توفري الدعم النفيس والشخيص واملهني    ينريدور املنظمة واملد 
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  غرتاب أثناء فرتة ال ،للمغرتبني من تلقاء أنفسهم واملرافقني هلم

   للعمل.

 

 العوامل الكلية 

العلامء الباحثني املهتمني باملغرتبني من تلقاء أنفسهم إىل    يث  

مثل العوامل   ؛توسيع جمال دراساهتم لتشمل العوامل الكلية

ف يف الدول املستضيفة من أجل فهم  وعوامل التكي   ،الثقافية

تأثريها عىل استقطاب العقول والكفاءات الدولية من املغرتبني  

للبيئات املناسبة للعمل ومدى توفريها  ، من تلقاء أنفسهم

 .V. Suutari, C. Brewster, L. Mäkelä, M) ستقراروال

Dickmann, & C. Tornikoski, 2018)  وهذا ينطبق عىل .

الثقافات  اختالفوذلك بسبب  ،الباحثني يف الدول العربية

لية يف كثري من البلدان  ام  والسياسات التنظيمية والقانونية والع  

البحثية واملعرفية عىل نتائج العربية التي تعتمد يف مواردها 

جريت حول املغرتبني من تلقاء أنفسهم يف دول  الدراسات التي أ  

وبعض الدول   ،ونيوزلندا أسرتاليا و أمريكا و أوروبا غربية مثل 

ي قتصادسيوية. وعىل الرغم من التقارب الثقايف والاآل

والسيايس والقانوين والتنظيمي بني الكثري من الدول العربية إل 

ا كأفضل وجهات جاذبة  ا سنوي  عربية تنافس عاملي   ن هناك دول  أ

دولة اإلمارات العربية   :مثل ؛للعقول والكفاءات الدولية

التي تدخل ضمن العرش دول األكثر جاذبية للمغرتبني   ،املتحدة

ن يرى . وهناك من العلامء م  (HSBC, 2018) من حول العامل

صعوبة حتديد ثقافات معينة من خالل النظر إىل الدولة  

وذلك بسبب التعقيدات   ؛املستضيفة كمقياس للثقافة

 ,Lauring)ا داخل الدولة الواحدة فية أحيان  والصعوبات الثقا 

Bjerregaard, & Klitmøller, 2018) كام أن أنظمة العمل .

والعامل يف بعض الدول العربية جتعل منها بيئة عمل خمتلفة 

م  نظ  للمغرتبني من تلقاء أنفسهم. ومن ذلك نظام الكفالة الذي ي  

وعىل الرغم من   ،وإدارة هذه الكفاءات الدولية استقدام

التحديث والتطوير املستمر ألنظمة الكفالة يف بعض الدول  

هنا ل تزال حتتاج إىل املزيد من اجلهود لتحقيق  أإل  ؛العربية

عالية   ،عىل الكفاءات البرشية الدولية  الكبري  عتامدالتوازن بني ال 

ق وحتفظ مصالح  ق  وبني بناء عالقات تعاقدية واضحة حت    ،التأهيل

اقدين للعمل. وذلك يعكس صعوبة وتعقيد إدارة الكفاءات  املتع

الرتكيز عىل ما   الدولية من املغرتبني من تلقاء أنفسهم عندما يتم  

يف الدول العربية من أجل إنجاح   ونريتقوم به املنظامت أو املد

يف رأس املال  ستثامرمن ال مهمة املغرتبني واحلصول عىل عائد  

رة التي تقوم هبا  صغ  لنا إىل العوامل امل  وهذا ينق ،البرشي الدويل

ن عن إدارة املغرتبني من تلقاء  واملسؤول ونرياملنظامت واملد

 .  أنفسهم

 

 رة صغ  العوامل امل  

  ، عىل الرغم من النظرة الفردية للمغرتبني من تلقاء أنفسهم

وكوهنم مسؤولني عن ختطيط وإدارة أعامهلم الوظيفية واملهنية،  

دت عىل أمهية دور الرشكات إل أن الدراسات السابقة أك  

  ، يف توفري دعم نفيس وشخيص ومهني ينرياملستضيفة واملد

هم يف  استقراروذلك من أجل جتاوز املصاعب التي حتول دون 

 Cao) امت املستضيفةيف املنظ  الدول املستضيفة أو بقائهم للعمل

et al., 2014) من الدراسات السابقة أمهية مشاركة  اتضح . وقد

املنظمة يف التخطيط وإدارة اجلانب املهني للمغرتبني من تلقاء  

ناسب وتقديم الدعم يف صورة سياسات وإجراءات ت   ،أنفسهم

م الوظيفية  احتياجاهتالمس وبرامج تدريبية ت   ، طبيعة مهامهم
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النظر عن كوهنم يملكون خربات وجتارب   نية بغض  وامله

 Rodriguez & Scurry) سني يف العمل خارج الدول تمر  وم  

ع الثقايف للعاملني يف  ن فكرة إدارة التنو  إ. لألسف (2014

حيث  ؛ العامل العريب تكاد تكون مفقودة  املنظامت والرشكات يف

نه ل توجد أي رشكة عربية ضمن القائمة السنوية ألفضل مائة  إ

. وهذا  (Fortune, 2018) ع الثقايف مكان عمل يف إدارة التنو  

ينطبق عىل الرشكات العربية املستضيفة للمغرتبني من تلقاء 

عن   ا ا ومهني  موظفني ختتلف ثقافي   ةلون فئمث  ألهنم ي   ؛أنفسهم

ل  ب  غريها من فئات العاملني املحليني واملغرتبني املرسلني من ق  

رشكات يف اخلارج. وهذا بدوره يزيد من مسؤوليات املغرتب  

ومن ضمنها فشل   ،والصعوبات التي يواجهها  ، من تلقاء نفسه

وهذا   ،له يف املشاركة والدعم املهني والوظيفي ةاملنظمة املشغل

ل يف اجلهود الفردية  ث  موالتي تت ،الدقيقةينقلنا إىل أمهية العوامل 

ن من تلقاء أنفسهم من أجل إنجاح مهام  والتي يقوم هبا املغرتب

   عملهم يف اخلارج. 

 

 العوامل الدقيقة 

 املنظمة عن بعض مسؤولياهتا جتاه العاملني لدهيا  فكرة ختيل  

، وذلك بعد ظهور  ( Cohen & Mallon, 1999) ليست حديثة

  ،عن املنظامت استقاللأنواع من املهن والوظائف التي تعمل ب

ن من تلقاء  وومثال عىل ذلك املغرتب ،وخارج حدود سيطرهتا 

لون مسؤولية ختطيط وإدارة اجلوانب املهنية  أنفسهم الذين يتحم  

لهم وعملهم يف الدول واملنظامت خالل تنق  ة والوظيفي

املستضيفة. يظهر من الدراسات السابقة أن األشخاص يغرتبون  

من تلقاء أنفسهم إذا فشلوا يف احلصول عىل عمل لدى منظامت  

زهم عىل ذلك الرغبة يف بناء  ف  وي   ،رسلهم للعمل يف اخلارجت  

. وتكون  (Tharenou, 2009) اخلربات والتجارب الدولية

ل املغرتبني من تلقاء الذايت عىل حساب حتم   غرتابرضيبة ال

 ،ملسؤولية التخطيط الشخيص واملهني من جانب فرديأنفسهم 

عىل بناء رأس  غرتابمن ال ستثامروتقويم مدى العائد من ال

. لألسف  (Tharenou, 2003) املال املهني والوظيفي للمغرتبني

يوجد الكثري من األبحاث والدراسات حتى اليوم حول آلية   ل

ختطيط أو إدارة املغرتبني من تلقاء أنفسهم لوظائفهم أو خياراهتم  

  وهذا جيعل من الصعوبة فهم   ،اخلارجاملهنية أثناء فرتة العمل يف 

قابل نظرائهم املغرتبني  التجارب واملامرسات الفردية هلذه الفئة م  

ل املنظامت التي حتتفظ رشكاهتم بسجالت ومعلومات  ب  من ق  

منها يف ختطيط وإدارة التوجهات   ستفادةمكن الي   ، عنهم

   . (Bjerregaard, 2014)واملسارات املهنية 

ركز عىل  ل تزال هناك حاجة ملزيد من الدراسات التي ت  

حمدود باملنظمة  لاجلانب املهني من منظور فردي 

boundaryless ،  القرارات التي يقوم هبا  اختاذمن أجل فهم آلية

ن من تلقاء أنفسهم يف ختطيط وإدارة توجهاهتم  واملغرتب

مساعدة املامرسني يف  ومساراهتم املهنية والوظيفية. من أجل 

سرتاتيجيات إلدارة الكفاءات ااملنظامت عىل استخدام أدوات و

والتي تتناسب مع   ،البرشية من املغرتبني من تلقاء أنفسهم

م وحتقق أهداف املنظامت املستضيفة. ول تقترص احتياجاهت

ى ذلك إىل وجود  بل يتعد    ،الفجوة املعرفية عىل األبحاث العلمية

البيانات واملعلومات احلديثة واملوثوقة حول  نقص واضح يف 

سواق الوظائف والبيانات اإلحصائية للكفاءات البرشية أ

 ,Kapiszewski)الدولية العاملة يف كثري من الدول العربية 

القرارات املهنية والوظيفة  اختاذر عىل ؤث  والتي بدورها ت   (2017

ن من تلقاء  وواجه املغرتب للمغرتبني القادمني إىل هذه الدول. وي  

  ، ل رشكاتب  غرتبني من ق  ئهم املاأكرب من نظر أنفسهم صعوبات  

  ؛ ق بأنظمة الكفالة التي ذكرت ضمن العوامل الكليةفيام يتعل  

ن التعاقد للعمل يكون بني املغرتب من تلقاء نفسه إحيث 

 الة يف بعض الدول العربية سواء كان فرد  واجلهة املشغ   ،مبارشة  
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املزيد من  . ويضع ذلك عىل املغرتبني من تلقاء أنفسهم أو منظمة  

األعباء اإلدارية والتنظيمية التي قد حتول دون حتقيق أهدافهم  

املهنية والوظيفية يف بعض الدول العربية التي تعتمد عىل أنظمة  

ل  ب  الكفالة. ويف املقابل يكون التعاقد الوظيفي للمغرتبني من ق  

  ، الرشكات عىل مستوى املنظامت يف الدول األصلية واملستضيفة

وصعوبات الكفالة يف  أنظمةمواجهة مع  م أقل  وهذا جيعله

لذلك يلجأ بعض املغرتبني من تلقاء أنفسهم   ؛الدول املستضيفة

القادمني إىل بعض الدول العربية التي تعتمد عىل الكفالة إىل 

لة  علن عنها الرشكات املشغ  البحث عن الوظائف التي ت  

ربية من سواء داخل أو خارج الدول الع ؛للمشاريع من الباطن

 ب التعاقد بنظام الكفالة املبارش.  أجل جتن 

ات الدراسة، قامت هذه   ومن أجل فهم العالقات بني متغري 

ات التابعة للمغرتبني من   الدراسة بتقديم نموذج نظري للمتغري 

تلقاء أنفسهم الثامنية من منظور اخلصائص الكلية واملنظمية 

ح شكل ) ( النموذج البحثي للدراسة  12والفردية. وي وض 

   والعالقات بني جمموعة متغريات الدراسة.

 

 
وتداخلها من منظور  النموذج النظري للموضوعات البحثية  (  12شكل ) 

 واملصغرة والدقيقة   لكلية ا العوامل  

 املصدر: إعداد الباحث

 

 

 الدراسة   استنتاجات  

ص ألهم الستنتاجات التي توصلت إليها  لخ  فيام ييل م  

 ،بحثية موضوعات يةوكان من أمهها أن هناك ثامن ،الدراسة

والدراسات البحثية والدراسات  املوضوعاتزت حوهلا ترك  

 وهي:   ،السابقة للمغرتبني من تلقاء أنفسهم للعمل

 العوامل املهنية.   ▪

 ف يف الدول املستضيفة.  التكي   ▪

 اخلربات والتجارب الدولية.   ▪

 عوامل خاصة بالدول املستضيفة.   ▪

 .املهنة من منظور فردي ▪

 . جتامعيةالعوامل ال ▪

 بالدعم النفيس واملهني.العوامل اخلاصة  ▪

 . العوامل الثقافية ▪

 

سترشاف  نموذج نظري للت الدراسة إىل بناء أ  وقد توص  

مستقبل البحث يف العامل العريب من منظور العوامل الكلية  

عليه فإن . و"الفرد"والدقيقة  ،"املنظمة"رة صغ  وامل   ،"الدولة"

التحليل ألهم  نتائج من  ستفادةبال هذه الدراسة توص 

يف توجيه البحث والباحث   موضوعات الدراسات السابقة

يز عىل الكفاءات الدولية من املغرتبني من تلقاء كالعريب إىل الرت

لفهم أفضل   ؛أنفسهم من أجل عمل دراسات نظرية وتطبيقية

ومقارنة أوجه التشابه  ،للعوامل الكلية واملصغرة والدقيقة

جريت ئج الدراسات السابقة التي أ  ونتا   ،بني نتائجها   ختالفوال

 يف دول خارج اإلقليم العريب.  

بإدراج موضوع املغرتبني من تلقاء أنفسهم يف املؤترات 

ق بإدارة  واملقررات الدراسية التي تتعل   ،العلمية يف الدول العربية
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ونظرائهم من الكفاءات البرشية الدولية   ،املوارد البرشية الدولية

 األخرى. 

  ، ز عىل اجلانب املهني للمغرتبني من تلقاء أنفسهمبالرتكي

 :ى حدود املنظامت وإرشافها مثلواملفاهيم احلديثة التي تتعد  

و  "boundaryless"أو  "لحمدود"( 1املفاهيم املهنية احلديثة )

 . "Protean Career"لية الفردية يف إدارة املهنة و( املسؤ2)

العالقات بني العوامل  باملزيد من األبحاث حول 

واملستويات املختلفة التي قدمتها هذه الدراسة من منظور األفراد  

والدول من أجل إثراء احلقل املعريف   ينريواملنظامت واملد

    والتطبيقي يف املكتبة العربية.

 توصيات الدراسة 

تم   الذي  النظري النموذج  من بالستفادةهذه الدراسة  وصت  

 للموضوعات التحليل نتائج وأظهرته  ،( 12) الشكل يف تقديمه

من  وتطبيقية ووصفية استكشافيةدراسات  إجراءيف  البحثية

  جمموعات بني املبارشة وغري املبارشة العالقات اختبارأجل 

وص  ت   كاماملتغريات الثالثة املستقلة واخلصائص التابعة هلا. 

من استنتاجات هذه   بالستفادةوالعلامء يف العامل العريب    الباحثني

، املحتوى العريب  إثراءالدراسة يف  واملكتبة العربية من جانب 

وتقديم احللول العملية للمنظامت واملديرين يف قطاع األعامل يف  

   الدول العربية من جانب آخر.

 اخلاتة 

، بمراجعة الدراسات السابقة  ويف اخلتام قامت هذه الدراسة أول 

من أجل التعريف باملغرتبني من    م؛2018وحتى    1997من عام  

ر ظاهرة الغرتاب الذايت مقارنة  وتطو   ،تلقاء أنفسهم للعمل

بالغرتاب عن طريق الرشكات. ثاني ا، تم حرص وحتليل 

رشت حول املغرتبني من  موضوعي للدراسات السابقة التي ن  

  املوضوعات وذلك من أجل استطالع أهم    ؛ تلقاء أنفسهم للعمل

رشت حول املغرتبني من تلقاء أنفسهم للعمل  التي ن  البحثية 

وإلقاء الضوء عليها. وقد أظهر التحليل املوضوعي ثامنية  

ف يف الدول املستضيفة والتكي   ،تشمل عوامل مهنية موضوعات

واملهنة من   ،والدولة املستضيفة ،واخلربات والتجارب الدولية

نفيس  وعوامل الدعم ال ،وعوامل اجتامعية  ،منظور فردي

ا عوامل ثقافية. ثالث ا، تم استخدام نموذج   ،واملهني وأخري 

(Crowley-Henry Ariss & Crowley-Henry)و (2012 , , 

النظري الذي يقوم عىل العوامل الكلية )مستوى الدولة(    (2013

لربط  ؛وى الفرد(واملصغرة )مستوى املنظمة( والدقيقة )مست

البحثية من أجل استرشاف مستقبل البحث العلمي   وضوعاتامل

وذلك من منظور   ،يف الدول العربية للمغرتبني من تلقاء أنفسهم

ا قامت هذه الدراسة   العوامل الكلية واملصغرة والدقيقة. وأخري 

من التوصيات من أجل إثراء البحث النظري  بتقديم عدد  

   ربية.والتطبيقي باللغة الع
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Abstract:  
The study aims to examine research on the topic of self-initiated expatriates (SIEs.) in 
order to fill the gap in the Arabic literature and enrich Arabic content in this area. A 
bibliometric analysis was conducted to survey previous research studies published on 
SIEs from 1997 to 2018 using various Arabic and international scientific databases. 
NVivo12 and thematic analysis were conducted to extract relevant outcomes. Two 
hundred thirteen peer-reviewed papers were examined for this purpose. Findings from 
the thematic analysis reveal eight research themes including; career, cross-cultural 
adjustment, international experiences, host country factors, individual career, social 
factors, organizational support and cultural factors. The study presented a reasearch 
model for the analysis of SIEs which can be interpreted through the macro-meso-micro 
research model and offers some recommendations to direct future research.    
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 شكر وتقدير: 

يتقدم الباحث بالشكر إىل املحكمني عىل جهودهم ومالحظاهتم التي ساعدت عىل إثراء البحث وإظهاره بالشكل النهائي. كام ل ينسى 

شقري؛ عىل قراءهتم للمسودات األولية للدراسة، ومالحظاهتم التي كان    الفيتوري  أبوسعده و أ.د. مجال  حممد  الباحث أن يشكر أ.د. إبراهيم

 هلا األثر الكبري يف الوصول بالدراسة إىل الشكل النهائي. 

 

 



 




