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 البحثمستخمص 
، وقذكك ل اككمةكنلـككةزاندًا  ًاـةطد إداذب اككطذفب كل اككفامنك اإلداذنب اكثدنتب اكةن ةكقن امةكاك        

فن اكثاكطاة أم فن رواء قان ن اككثاالة اكةذبمنب ـب فـف إداذب اككطذفـأصبثة ملاق ةمثماة لثم ةضبن
نك كدمذما مأمكنةما فن ةلضنك اككطذفب مةذةنبما مةمكندما فن كثاالة ـب ماكةطكـدنذناة اكةذبنـاككداذر أم فن ك

 مفن ةثدند اكرناراة اكةذبمنب.، نثن ماةخاد اكقذاذاةنض اإلرةذاةـاكةخضنض اكةذبمن ماكةخض
تذ فن شةن كثاالة ؤغنذاة ماكةضمذاة ماكةثمالة اكةن ةاكطاكك اكنمك كثكمطب كل اكةولظرًا ككا نشمدل        

اككطذفب طلصذ اككفممك االقةصادن بال  ثاءفن مدل اكبنئب اكطاككنب ماكةن ال ةقف طلد ثد كطنل م، ناب اكث
مدا  ل ثأد اككثةكط اككادنب ماكبشذنب مكل كماذقل ذب ةلافرنب طاككنب فن ـف كنـق كةثقنـدكفرن مارةذاةنثن ةلا

اث اككؤرراة اكخاصب ـلثل ائـك مرـكل أم واككبةقرةماككطذفب اككةثددب  اكفقرل أاإلداذب فن اكطاكك طككاء قذذ 
لفرما أم ملدرب أطكاكما  ةشقنلد ممدا فذض طكنما أل ةطن .ماكطاكب مبغض اكلضذ طل أمدافما أم لمط لشاضما

 اككرةلدب طكن اككطذفب ماكةن ةقمك بإلةات م لشذ اككطذفب.اككؤررب مدت ـلكةواقب ن ـكك
كقون ثومري فمم ، أثد اكثمالب اككمكب فن لضاك اكدمافط اإللرالنبقادنكن األاكدافط كإللثاذ ل نكتقكا         

اشار كاقكناللد مقد ، كا نلثذل كل أمدافل اةل كل خالمةثقنف دركوقل ، فن طككنب إدذاق اكفذد مةمثنل 
McClelland  ، أم ةؤتذ دافطنب ل ثنت ةطك، كةبانلبً كل اكركمقلكاطًا أألواطًا و اكدافط كإللثاذ  ةضكنإكن

 ذـد ضمـدكق فقـك، ماأللشضب اكةن نماثمما، مإلةاثل فن كخةكف اككثاالة، اكفذداداء  اإللثاذ فن ةثدند كرةمم 
كلد ، ركمقـصنب ماكـككدذارب ماكبثت فن دنلاكناة اكشخاكككنزة اككطاكك قأثد  االقادنكنب اإللثاذكفممك دافطن

ب طالقةل بكةغنذاة اثةكاطنب ـدذارل شكـإد اةرط االمةكاك بل كن، اكثاضذ اكوقترةنلاة اكقذل اككاضن ثةن 
كذكك ثاءت  اكةبانل فن دافطنب اإللثاذ بنل األفذاد.بةفرنر اكةن ةرمك ل ماكةطذف طكن اكطماك، ملفرنب مةذبمنب

قادنكن لثاز األدارة اككطرفب واكدافطنب لثو اإلإواكةقصن فن اكطالقب بنن كةغنري  اكدرارب اكثاكنب كثاوكب ككبثث
 كدى ةدرنرنن اكثاكطب. وطكنل ارةمدف اكبثث اكثاكن اكةطرف طكن اهةن: 

 دارة اككطرفب كدى ةدرنرنن اكثاكطب.إ .1
 قادنكن كدى ةدرنرنن  اكثاكطب.لثاز األافطنب لثو اإلاكد .2
 قادنكن كدى ةدرنرنن اكثاكطب.لثاز األدارة اككطرفب واكدافطنب لثو اإلإاكطالقب بنن  .3
كطب ةبطًا ككةغنر قادنكن كدى ةدرنرنن اكثالثاز األدارة اككطرفب واكدافطنب لثو اإلإاكفرق فن اكطالقب بنن  .4

 لاث ( .إ –اكثلس )ذقور 
قادنكن كدى ةدرنرنن اكثاكطب ةبطًا ككةغنر لثاز األدارة اككطرفب واكدافطنب لثو اإلإق فن اكطالقب بنن اكفر  .5

 .(رلوات" 11" اقل كن قصنرة  –رلوات فاقتر" 11")طونكب رلوات اكخدكب 
 :كقابل اكفرضنات اكبدنكب االةنب  اكفرضنات اكصفرنب وةم اخةبار        

( بنن ادارة اككطرفب واكدافطنب لثو االلثاز االقادنكن كدى 1015د كرةوى )طالقب داكب اثصائنًا طل ةوثد .1
 ةدرنرنن اكثاكطب .



قادنكن لثاز األدارة اككطرفب واكدافطنب لثو اإلإ( فن اكطالقب بنن 1015لد كرةوى )ط إثصائناً نوثد فرق دال  .2
 لاث( .إ -اكطب ةبطًا ككةغنر اكثلس )ذقوركدى ةدرنرنن اكث

قادنكن لثاز األدارة اككطرفب واكدافطنب لثو اإلإبنن  ( فن اكطالقب1015صائنًا طلد كرةوى )نوثد فرق دال اث .3
 11" اقل كن قصنرة  –رلوات فاقتر" 11"طونكب )كدى ةدرنرنن اكثاكطب ةبطًا ككةغنر رلوات اكخدكب 

 .(رلوات"
الاث( ككن  –قور ةدرنرنن اكثاكطب اككرةلصرنب ، كن قال اكثلرنن )ذاقةصر اكبثث اكثاكن طكن     

 ( م. 2112 – 2111اكصباثنب واككرائنب ، وككطام اكدرارن ) ككدرارةنننقوكون باكةدرنس فن اكثاكطب 
إذ  قادنكنودافطنب اإللثاز األ دارة اككطرفبإ نكقنار باطدادةثقنقًا ألمداف اكبثث اكثاكن قاكت اكباثتب و        

( فقرة قبل 56. واكُكقوَّن كن )Wiig) )ونت  ة اككطرفب لدار إكثاالت طكن وفق الكوذج  بأربط ولةضكن األ
 .( فقرة بصنغةل اكلمائنب 47طرضل طكن اككثقكنن و)

( 33( فقرة قبل طرضل طكن اككثقكنن و)55) كنقادنكن لثاز األكقناس اكدافطنب لثو اإل ةقون فن ثنن       
 كن صدقوكن تم اكةثقق ظري ككبثث اكثاكن طار لإقباالطةكاد طكن لظرنب كاقكناللد  فقرة بصنغةل اكلمائنب.

، تم قاكت اكباثتب بةطبنق اداةن اكبثث طكن طنلب كن ةدرنرنن اكثاكطب اخةنروا بطرنقب  كاوتباةم اككقنارنن
. وبطد ةطبنق أدوات اكبثث وارةطكال اكورائل اإلثصائنب وةدرنرنب ةدرنرناً ( 311كقولب كن )طشوائنب طبقنب 

  ف اكبثث ةم اكةوصل إكن اكلةائت اهةنب:اككلاربب وفن ضوء أمدا
 دارة اككطرفب.إ كرةوىن كةورط طنلب اكبثث أطكن كن اككةورط اكفرضن، ككا ندل طكن ارةفاع إ -
دافطنب لثو اك فن طال  كرةوى  ن كةورط طنلب اكبثث أطكن كن اككةورط اكفرضن ، ككا ندل طكن وثودإ -

 طنلب اكبثث. أفرادقادنكن كدى لثاز األاإل
وطكنل فان اكفرضنب اكصفرنب قادنكن ، لثاز األدارة اككطرفب واكدافطنب لثو اإلإطالقب ارةباطنب داكب بنن  ملاك -

 قادنكن.لثاز األاككطرفب واكدافطنب لثو اإل إدارةبنن  إثصائناوذكك كوثود طالقب داكب ةرفض 
 -دنكن ةبطًا ككةغنر اكثلس )ذقورقالثاز األدارة اككطرفب واكدافطنب لثو اإلإةوثد فروق داكب فن اكطالقب بنن  -

دال  فرق، وطكنل ةرفض اكفرضنب اكصفرنب وةقبل اكفرضنب اكبدنكب وذكك كوثود إلاث( وكصاكث اكذقور
 . اثصائنا بنن اكثلرنن

قادنكن ةبطًا ككةغنر رلوات لثاز األدارة اككطرفب واكدافطنب لثو اإلإةوثد  فروق داكب فن اكطالقب بنن ال  -
 ةرفضاكفرضنب اكصفرنب  ةقبلرلوات( ، وطكنل 11رلوات فاقتر(، واكقصنرة ) اقل كن  11)اكطونكب اكخدكب 

  اكقصنرة(.  -اكفرضنب اكبدنكب وذكك كطدم وثود فرق دال اثصائنا بنن ذوي اكخدكب ) اكطونكب
                                

 


