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 ملخصىالردالة
 

إن الحاجاااس اااكان  افااس فوااامي  ك جاااممي ل ااا  هممت ااا إح  ف ااا ت ااج المحخ اااس التاا  تكجاا  الااا ك  فحااك  
(  ن الشاا ق ةاكي جمفامم مااي محخ اي االحاجاااس تتوامات رشاا ت مااتمخ ماا   Murrayهاج  م امن كمااخر ماكخا    

 جكع إلى حاجات م كال الةي رمف ما .الضغكط لحا اأن  ا ات الفاذ ال مم ن  ن تو م رش ت تام إاّل رالخ 
ان الحاجي االات خاضمي ه   حاجر حاجااس الشارال الفواامي التا  ت مفاا اا  الرحا  الحاال  ا اج مخااس    

م ى  ف ا الحاجي لجحل افتراه اآل خمن كمتم تح مق حل  من  الت المظ خ كتخ  افطراماس م اى اآل اخمن رشا ت 
مماناتاا  كماان مت مااج رحماا  مج اات الوااخج فوااا  مخ مااا كم ااامكماو ك ن ماااومخ كم ااا   اآل ااخمن ماان  ااالت تاااخاات  كا 

 الت إا كل التاف  ا  لغت   .  ما تف ام هحه الحاجي إلى حاجي اات خاضمي ظااهخي كحاجاي اات خاضامي  امفاي 
كمم ن ال كت  ن الحاجاس الظاهخي ت رخ مان فواا ا مااجي اا  اا ك  حخ ا  كظااهخ  م اى حامن تفتما  الحاجااس 

فاي إلااى مااالم الت مات كا حااالم . كهاا  حاجااس م مفااي ال مم اان الاامال ل ااا رااالت رمخ الحاخ جكن ال ااخك  م ااى ال ام
ال ااخ   ك الم اااممخ التاا  مف   ااا الكالااجان ماان المجتماا  ك الراااو مااا ت ماات هااحه الحاجاااس م ااى الماااتكر ال ااامن  ن 

مي كمان الماج الس الخ مااي لجخاااي الاا ك  الحاجي االات خاضمي من المتغماخاس ا اااامي المخترطاي رالااحي الفواا
كتتضاااااااااااااا  مشاااااااااااااا  ي                                                   .   اإلفااف  كا م ش امي الطالل

الرح  الحال  ا  الت خ  م ى مجر كجكج هاحه الحاجاي كماجر إشارام ا لاجر ط راي الجام اي كماا مالةاي المااتكر 
هااحه الحاجااي كحلاا  ماان طخمااق التااااوالس التاا  تحاااكت الراحوااي اإلجارااي مف ااا االةتااااج  لراااخي كالجاافذ ر شااراع 

كتوماااج فتاااا ا هاااحه الجخاااااي الموااااااس االجتماممااا  الم ت وااا   ال ا  ااا  كالمجخاااا  كالجام ااا  كالموااااااس اإلمالمماااي 
 الم ت و  كمخا د الشرال .

  ويهدف البحث الحالي إلى 
 مي الظاهخي كالحاجي االات خاضمي ال امفي لجر ط ري الجام ي .ال ش  من ماتكر  ت من الحاجي االات خاض .1

 ال ش  من ماتكر  ت من الحاجي  االات خاضمي الظاهخي كالحاجي االات خاضمي ال امفي لجر الح كخ . -  
 ال ش  من ماتكر  ت من الحاجي االات خاضمي الظاهخي كالحاجي االات خاضمي ال امفي لجر اإلفا  . - ل
ن ماااتكر  اات ماان الحاجااي االات خاضاامي الظاااهخي كالحاجااي االات خاضاامي ال امفااي ال شاا  ماان  الوااخكق راام .2

 لجر ط ري الجام ي   الت خ  م ى مجر إشراع الحاجي االات خاضمي لط ري الجام ي ( .
ال ش  من الوخكق رمن ماتكر  ت من الحاجي االات خاضمي الظاهخي كالحاجي االات خاضمي ال امفي لجر  -  

 مجر إشراع الحاجي االات خاضمي ل ح كخ ( . الح كخ   الت خ  م ى
ال ش  من الوخكق رمن ماتكر  ت من الحاجي االات خاضمي الظاهخي كالحاجي االات خاضمي ال امفي لجر  - ل

 اإلفا    الت خ  م ى مجر إشراع الحاجي االات خاضمي لإلفا  (
 
ات خاضامي ال امفاي كالمااتكر ال ش  من ال الةي رامن  ات مان الحاجاي االات خاضامي الظااهخي كالحاجاي اال .3

 االةتااج  لراخي .
ال شاااا  ماااان ال الةاااا  راااامن الوااااخكق راااامن الحاجااااي االات خاضاااامي الظاااااهخي كالحاجااااي االات خاضاااامي ال امفااااي  .4

   الت خ  م ى مجر إشراع الحاجي االات خاضمي لجر الط ري ( كالماتكر االةتااج  لراخي .



كتطرمااق م مااااذ الحاجاااي االات خاضاامي الظااااهخي كال امفاااي ك كلتح مااق  هاااجا  الرحاا  ةاماااس الراحواااي ااا  رفاااان 
(  296( طالرااااو ك   254( حمااا   اااان    555ا تااااخس الراحواااي ممفاااي مشاااكا مي مت اااججي المخاحااات ر ااا  حجم اااا   

 طالري من الجام اس ال خاةمي الح كممي المشمكلي رالرح  كةج حال ل م ماذ الاجق كالوراس كالتممد .
(  1995الةتااج  لراخي ا اج ااات جمس الراحواي م مااذ الاح   مجتا    م ا  اافي كلغخض ةماذ الماتكر ا
 ر ج إج ات الت جمالس م م  

  -كتكا س الراحوي إلى الفتا ا اآلتمي :
ان الحاجي االات خاضمي الظااهخي كال امفاي لاجر مماكم الط راي كلاجر  ات مان الاح كخ كاإلفاا   االو م اى حاجه  -

 ما رالفاري ل وخق رمن الحاجي االات خاضمي الظاهخي كال امفاي لاجر مماكم   افس  ةت من المتكاط الوخض  ،
الط راااي كلاااجر  ااات مااان الاااح كخ كاإلفاااا   اااالو م اااى حاااجه  افاااس الواااخكق جالاااي كلااااال  الحاجاااي االات خاضااامي 

 الظاهخي .
ااااج   مااا  ظ ااخس الفتااا ا  كجااكج مالةااي امجارمااي كجالااي راامن الحاجااي االات خاضاامي الظاااهخي كالماااتكر االةت -

 لراخي  ما ال الةي رمن الحاجي االات خاضمي ال امفي كالماتكر االةتااج  ا افس جالي كل ف ا ا رمي .
 ماااا  ظ اااخس الفتاااا ا  كجاااكج مالةاااي امجارماااي جالاااي رااامن مااااتكر االةتاااااج  ل  ا  اااي كالواااخكق رااامن الحاجاااي  -

  ةاااجمس الراحواااي تكاااامات ا االات خاضااامي الظااااهخي كالحاجاااي االات خاضااامي ال امفاااي كاااا  ضاااكن فتاااا ا الرحااا
 كم تخحات ا .

 


