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 اآلثـار المجتمعيـة لصـور العمـل الجديـدة فـي ظـل
 دراسة ميدانية في شركة نينوى لألدوية –تكنولوجـيا االتصاالت 

 والمستلزمات الطبية في مدينة الموصل
  د. جمعة جاسم خلف أ.م.

7/11/2012تأريخ القبول:   27/9/2012تأريخ التقديم:  
 المقدمة
دمببدلاببمليواةجل ببعلوببملمببب، لاببمل تبب ل ل شبب لأملأصببت اليومببلمليوات  ببجالشلي بب ل بب  ل 

يوتبضليصطلحلش امعلهذيليولضب لتبجورل،اليو دمبدالوش ةلول مبجليالشصبجالاليوشب لجمب،الا ب، ليو مبجال
لبب ل امببب ليوةببلي  ليال شصبببجدمعلليال شاجفمببعلليوراجلمبببعل لتذل بببجفدالفلبب ليةش بببج،للشل بب لابببجلمبببب، ل

لتجوبلواعليواجومعلليال شصجدمع.
صبجالالأاب،لالتبدلاةب ل للو بملفبدمليوبش  مللم بجلمهابدلابةجهبج ل ملهببد لأ لتمليابشك ليالش

ا بببم،الهببب ليوابللابببعللببب لل ش بببجللابببد لد ش بببجللصبببد  جل للبببفذيلابببجلي شببب ل ببب،طلابببمل ببب،لط جليلابببدهجل
ابةجهببببج لتذيلللجو صببببل لفلبببب ليوابللاببببعليو مببببدالليواامببببدالمشطلببببيلي ببببش ديمل هببببج ياللا ببببج،يالفجومببببعل

يو دمرعلل لهذيليوا ج ل للتاجلأمليإلة بجملهبلليوبذ ليل بدلهبذكليوش ةلول مبجللتجإلضجلعلتو ليوش ةلول مج
ليواببجد،لفلبب لي ببش ديا جلوشبجببممل ج جشبب لل ج ببجالات  ببش ليوشبب لمبابب لوصببجو  جلهببذيليو ببد ليوببذ ل
م ببب لتومبب ليوهبب،دلهببللوببيللججمببعليوات  ببعلت ببدلذيش ببج لل هببدي ليوات  ببعلش اببملأللشش لبب للبب لشبجببممل

عللي لبب،يدليوبببجالممللم ببجللذوبب لاببمل ببك ل امبب للججله ببجلاببملش طببمطلواببل لاةهبببعل بب لاببمليوات  بب
يوبجالبببعل لي بببشاطجيل لي شمبببج،ل لشبببد،ميل لشابببمملي دي لليوا جللبببجالليو بببليللليواجدمبببعلليوابةلمبببعل ل بببجل

لشصيلل ل جويللي دلهللشبجممل ماعليوات  ع.
ابب ليو دمببدللبب لجبب لوببذيل ببج ليوت ببالومشةببجل لالضببلثل مببل لمييرببج،ليوا شابمببعلوصببل،ليوب

ش ةلول مببجليالشصببجالاالد،ي ببعلامديةمببعللبب لادمةببعليوالصبب لل ببدلية صبب،ليوت ببالفلبب ليوات ببالي ل  ل
يإلطببج،ليوةجببب، لولت ببال لليوات ببباليورببجة لصبببل،ليوبابب ليو دمبببدالليإلطببج،ليواة  ببب لولت ببا.للأ مببب،يلل

ليوةشجلجليواشبلاعلوك شدال لفملييرج،ليوا شابمعلوصل،ليوبا ليو دمد.
ل
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 مبحث األولال
 اإلطار النظري للبحث

 أواًل: مشكلة البحث
ف،لاليو ةليالي  م،الةالل تم،لولش ةلول مجاليو دمرع لش ةلول مجليالشصبجالالليوابللابجا ل
جم،التصهعلا  ل علاملا ددياليوة جطليال شصجد لابمل بك لش رم،هبجليواتج ب،لليوا  بل لفلب ل

لليو ببج،  ليوببذ للببشحلأاجا ببجلا ببجالاللشل  ببجاليوات  ببعليوصببةجفمعل ببلي لفلبب لا ببشل ليوببدي ل لأ
ل دمدا.

ل دلأل،لالصل،ليوبا ليو دمدال العلآرج،لا شابمعللضكللفلب لابجلو بجلابملشبديفمجالفلب ل
يوباجوبعللاببملأهببملييرببج،ليوا شابمببعلشةمبب،ليوةجبب،الوا جةببعليوا ببم للتبببدلأمل ببجمليوشامببمملا،شتطببجللتجو ببمج ل

الصببل،ليوبابب ليو دمببدا لتذلية هضببالا جةببعلتبببضليوا ببمليال شاببجف لأصببتحلييملا،شتطببجللتاشطلتببج
يوشبب ل جةببالش ببة لا جةببعلفجومببعلاببمل تبب ل للوببملمابب لي ابب،لفةببدلهببذيل لتبب لأد لتوبب لشالببم ل  بببمل
يوباجوعلل ليواة  اللش لمل بجلتوب لفاجوبعلات شبعللتجوشبجو لشبتد لتوب لشةبجا ليوتطجوبعل لتذلشبد  ليوباجوبعل

يوشبب لشش بب لابب لهببذيليوشببدل ل ل اببجلشبببجة ليوباجوببعلاببملشببدة لليوهجلضببعلفببمليوبابب لتوبب لديلبب،اليوتطجوببع
ي  ل،لليوشهجلاللم للفدملرتجش للش،الطلملعللأ مجةجللش همض لت تيل ر،اليواب،لضلابمليوباجوبعللملمبدل

لي ا،ل ل يللا لجمجيلدل،ليوةاجتجاليوباجومعلل ل اجمعليوباجوع.
بمببعلوصببل،ليوبابب ليو دمببداللبب لللبب لهببذيليإلطببج،لم ببب ليوت ببالولشببب، لفلبب لييرببج،ليوا شا
لج لش ةلول مجليالشصجالالامل ك ليإل جتعلفل ليوش جتالالييشمع.

ل؟لج،ليوا شابمعلوصل،ليوبا ليو دمدااجله ليير -
لاجله ل ال ليوباجوع؟ -

 ثانيًا: أهمية البحث
مبدلالضلثليوت الاملاشطلتجالهذيليوبص،لواجلوش ةلول مجليالشصجالالاملدل،لل لشطبل،ل

اليو دمرببعللت صببل لي  ببتجيليوبلامببعل لل ببدلي ببش درالوببد ليوبببجوملفتبب،لشج،م بب ليوطلمبب ليوا شابببج
شطببل،يالاشك اببعللش ببلالال تمبب،اللبب لطبب، للأ ببجوميليو مببجالليوابم ببعل لتبببدلأملمبشاببدلفلبب ليول،يفببعل
واببدالاببمليوببلامل شبب ل ببدراليورببل،اليوصببةجفمعلوشلتبب لوبب لي شمج جشبب ليوا ببش داللشةمبب،لت بب  ل ببله، ل

ش  لرملاجلوتراليوا شابجالل جصعليواشطل،الي شصجدمجللأملشطل لصه عليوبصب،ليوصبةجف لأةاجطل مج
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وشهشحلصه عل دمدالوبص،ليوابللاجاليوبذ لشبم ب ليومبلم لتذلأ بدرالهبذكليوربل،الةالبعلةلفمبعللب ل مبجال
يإلة بببجمللجمببب،الهبببذكليوربببل،اليو رمببب،لابببملاهجهماببب ليال شصبببجدمعلليال شاجفمبببعل للابببجلليوبببالهبببذكليوربببل،ال

ش ،الل لمعلتبدلأملي ذليوا شا ليوصةجف لمش ل لفملا جةعلوا شا ل دمبدلمباب لججوتمبعلألب،يدكللب لاة
يوابللاجا للاملماشل ليوابللاجاللم شرا،هجلت   لألضب ل للابملماشلب لةجبملابللابجالاشطبل،الهبلل

لي  ل .
 ثالثًا: أهداف البحث

لم د ليوت التو ليوشب، لفل لاجلم ش ل ل
لشصجالالفل لةلفمعليوبا .ير،لش ةلول مجليال-أ
يربب،لش ةلول مببجليالشصببجالالفلبب لا ببجالاليوبابب ليو جومببعلليوا ببشاتلمعلولباببج ليو جومببعلليوا ببشاتلمعل-ي

لولباج .
 رابعًا: فرضيات البحث:

ليش ج جللا لا  لعللأهدي ليوت الصمةاليوه،ضمجالييشمع 
علتببمملش ةلول مببجليالشصببجالاليوه،ضببمعليو،لم ببعلي لوبب  لشل ببدلفك ببعلابةلمببعلذيالدالوببعلت صببجلم-1

للصل،ليوبا ليو دمدال لششه،ثلاة جلل،ضمشممل 
لشل دلفك علذيالدالوعلت صجلمعلتمملشالم ل  مليوباجوعللالي  عليواةجل علل ل ل ليوبا .-أ
شل دلفك علذيالدالوعلت صجلمعلتشللم،لش ةلول مجليالشصجالاليو هج اليإلةشج معللب ل ب،فعلية بجلل-ي

ليوبا .
لمعليو،لم عليورجةمع يوه،ض-2

لهةج لير،لابةل لوصل،ليوبا ليو دمدالفل ليوباج للشه،فالاة جليوه،ضمجالييشمع 
لتمليوبجالمملاملفةص،ليو تجيلهملأ ر،لشهضمكللامل تج،ليو ةع.-أ
شببتد لصببل،ليوبابب ليو دمببدلتوبب لية هببجضلا جةببعلتبببضليوا ببمليوشالمدمببعليوشبب ل جةببالش شبب لا جةببعل-ي

لفجومعل جتاجل.
 : تحديد المفاهيم والمصطلحات رابعاً 

ششةبببلثليواهبببجهممليال شاجفمبببعلتبببج شك لل  بببجاليوةجببب،لليال شصجصبببجاليوبدمبببداللببب ليوبلبببلمل
يال شاجفمعلليإلة جةمعل لوبذيلشببدلفالمبعلش دمبدليواهبجهمملليواصبطل جاليوبلي،داللب ليوت بالابملي ابل،ل
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ه ببج لوببذو لمةتةبب لش دمببدلليو طببلياليواة  مببعللبب ل بب لت بباللد،ي ببعلا اببجل ببجملي شصجصبب جلألليش ج
لا1مابجة ليواهجهمملليواصبطل جاليوشب لمشبديلو جليوت بالوم بلمليوابج،تليوا بش للجمب،كلفلب لتمةبعلاة بج

يول ملعليو،المعليوشب لم بشبمملت بجليإلة بجملولشبتمب،لفبملل(Concept)ل رم،لامليوتج رمملمبدليواه لمل
ل.للا2مج يوابجة للي ل ج،ليوا شلهعلتةمعلشلصمل جلتو لجم،كلامليوة

ل ببدلل،دالتبببضليواهببجهمملليواصببطل جالي  ج ببمعللبب لهببذيليوت ببالليوشبب لماشضبب لشلضببم  جللتمببجمل
لااجصدهجللادولالش جلتلصه جلاهجشمحللادي  لا اعلل لهذيليوت اللاة جلاجلمجش ل لل

   Social Effect'sاآلثار االجتماعية -أ
هلليوةشم علامللب ل   لفل ل ب  لآ ب،للمب، لي ر،ليال شاجف  ل ج لل ليولةعليوب،تمعلت ملي ر،

ل.لا3م للير،لل ليو   لش، للم لير،يلل
لهةج لشبج،م لفدمدال ل ملول معلوآلرج،ليال شاجفمعلوب لأها بجليوشب،مب ليوبذ لمبة لفلب ل
أة بجليوةشبجلجليوشب لشبشا ضلفببمليوجبجه،اليال شاجفمبعليوشب لشاب للبب ليوا شاب لليوشب لم بب،لت بجليإلة ببجمل

ل.ا4مللليوتطجوعلألليوا،ض... جو ،ماعلألليوها،لأ
ماصدلتصل،ليوبا ليو دمداللب لهبذيليوت بال لشلب ليإل ب ج لجمب،ليوا وللبعلصورة العمل الجديدة: -ب

ابببمليوباببب ل لليوشببب لل،ضبببش جليوش بببلالاليال شصبببجدمعلليوشطبببل،ليوش ةلوبببل  للجمببب،لذوببب ل لل ، بببالابببمل
 .لا5مليوا جمللرلت جليوشالمد لوش،شد لرلتجلل دمديللا،ةجللاش طمعلفةص، ليولاجم

                                                 

 لدي،ليوطلمبعلولطتجفعلل1يو  مل لت  جملا ادلميود شل،ال لي   ليوبلامعلواةجهجليوت اليال شاجف ل لطلا1م
 .ل41 ل ل1982ليوة ، لتم،لا ل

لا2م  Blumer, H. Societyas Symbolic interaction in many Jerome and Bernard Meltzerl 

(eds) . Symbolic Interaction : Areader in social . phychology , 2
nd

 ed. Allyn and 

Bacon, Boston, 1973, P.151. 

يتملاةجل،ل ل اج ليودمملا ادلتملا ،ملي ةصج، ل لو جمليوب،يل لطتبعلتلال ل ليودي،ليواص،معلولش وم للا3م
ل.90 ل ل5ليوش، اعل لج

لا4م  Cressey , D. Crime , in contemporary Social problems, Merton and Nisbet, New 

York 1tar court Brace, 1983, P.22.  

ليال شاجثليوصةجف للا5م لل لفلم ل  ليو ديرع لتبد لاج لل لفجوم ل لصل،ليوبا ليو دمدا لآاج لميود شل،اا ل  فتديو امد
 .لل197 ل 2009ي ،دمل لل لدي،ليوا م،الولة ،لليوشللم لليوطتجفعل لفاجمل 1ليوشةجممل لط
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لمب،ل بجليوتج ببالت ة ببجلمما الفببعليوا ببملليولجببجل ليوشب لشة بب للبب ل ببل ليوبابب لةشم ببعليوشطببل،يالل
ليوش ةلول معليو جللعلل لا ج ليالشصجالالتاجلمشطليلشللم،ل ليد،لاد،تعلولبا لت جاا.

ج ليوابللابعلمبت،لفة جلت ة جلمما الفعلاملي دلياليوش لش جهملل لي بشاتلتكنولوجيا االتصاالت:-ج
لابجو ش جللش لمة جللي ش، جف جللطتجفش جللةال جلت   ليو ش،لة ل بلي لأ جةبالت ب  لةب لأللصبل،ال

ل.ا1مألللمدملللذو لتج ش ديمليو ج لياا
لهةببج لاببملمب،ل ببجلفلبب لأة ببجليو جةببيليوش ةلوببل  لاببملةجببجمليوابللاببجاليوببذ لم ببا ليوا لةببجالل

ل.للا2ميو ت جايواجدمعل ليوت،ا مجال ل جفداليوتمجةجال ل
ل

 المبحث الثاني
 صور العمل الجديدة

شش   للب لضبل لش ةلول مبجليالشصبج لليوابللابجالصبل،ل دمبدالابمليوباب لعمل عابر للقوميات: -1
يودلو ليوبجت،لولالامجال لل دليهشاالتبضليود،ي جالت ذيليو   ليوذ لمج ،للب لضبل لشا بمملدلوب ل

ودلومببببع لتذلشهبببشحلشلبببب ليو بببب، جالل،لفبببجللو ببببجللبببب ل دمبببدلمبابببب لفلببب لش ،م بببب ليو بببب، جالليوات  بببجالي
يوالامبجالفتب،لشة ببم لفبجوا لو ةشبججلليوشللمبب لمبشملت ب  لجمبب،لاب ول ل لابمل ببك لي بش ديملأ ببجوميل

 .للا3م دمدالو دي،الليوشةجمملليو مط،الفل ليوباجوعلليو ،ي ليوا ة 
ي ببشك لأةليف ببجللاللم هبب لفلبب لي ببدلأهامببعللدل،ليالشصببج ليوببذ لم ببداللبب ليوات  ببجالفلبب لل

ل.للا4ملمش ذلهذيليوةلثل  كلله،امجللليو د لاة لش ام لأهدي ليوات  ع
ل بببدلألضببب الد،ي بببعلمالاتببب،الللم بببش،اليوبببدل،ليوبببذ لملبتببب ليالش بببجدليوبببدلو للببب ليوباببب ليوبببدلو لل

يو دمدلفملط،م للشحلأتلييليوبا لأاجمليوباجوعلل ليوالامجال للمب  لهذيليوةلثلامليوبا ل ، بجال
فمببعل دمببدالشببدل،لأ ج ببجلل ببل ليوبابب لليواةش ببجا للمببشمليوبابب لفببملتبببدلاببمل ببك لي ببش،يشم مجالي شاج

                                                 

يو ةج  ل ةج لفتديو ،ممل لدل،لش ةلول مجليوابللاجالليالشصجالالل لفالمجالتدي،اليواب،لعل لت  ،ال ليو ليل،ل للا1م
 .50 ل 2005

 .53يواصد،لةه  ل ل لا2م

ف لليوشةجمم لدي،لفتديو امد لآاج لميود شل،كالصل،ليوبا ليو دمدلل لفجوملاجلتبدليو ديرع لفلمليال شاجثليوصةجلا3م
 .212 ل 2009يوا م،الولة ،لليوشللم  لي ،دم ل

لا4م  Brok , Mills, The effect of Communication , New York, 1983, P.290. 
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اةجاعلد ماعلشلبيللم جلش ةلول مجليالشصج لدل،يللا اجلل لتج ش ديمليوت،مبدليالو ش،لةب ل للابجلم بجهملتب ل
ل.للا1ميو ج ليلييو لاملل جل لشةجممليوبا لفت،ليوالامجا

يوش ةلول مبببعللربببل،اليوابللابببجالليالشصبببجالالتوببب لا شلببب لا بببجالاللياشبببداليوشطبببل،ياليوبلامبببعلللل
يو مببجا لتذلأصببتحليوبببجملمبببماللبب ليش ببجكليالةهشببج ليو جابب لو جلببعليوببةجملوا شلبب لأتبجدهببجليال شصببجدمعل
ليال شاجفمببعلاببملدلملشا ببمملأ لةجببجملأملمبببماللبب لفلوببعلفببمليو مببجمليوبببجوا  لابب لت ببديالشةمبب،يال

ل.للا2مةشججلل لأ جوميللل جل ليوبا لليإل
ل ببدلشبببتد لهبببذكليواشةمبب،ياليودلومبببعلتوببب لتفببجداليوةجببب،للببب لرليتببالجلبببال،ي ببب عللبب لفبببجومليوباببب لل

وهش،ياللاةمعلطلملعلارب للي بيليوباب ل ل مبلدليوا بجملليولابجملولباب  لاابجلةبشجلفبملشهشباليوش اببجال
لومملاببب ليوباجومبببعلليالش بببجكلة بببلليو ص صبببعللش للبببعليوباببب لفلببب لةطبببج للي ببب لليول بببل لتوببب ليواابببج

يالفشابببجدليواشليمببببدلفلبببب ليو بببليد،لليو هببببج ياليوبلامببببعلاابببجلمببببةب  لفلبببب لدل،ليإلة بببجمللبببب ل لببببعلةابببب ل
ل.ا3ميوابللاجا

رملتمليةهشج لابجمليودل ليوةجامعللاة جليوتلديمليوب،تمعلفلب ليو بل ليوبجوامبعلل ،مبعليةشابج ليو بل لل
يو بل ليوبجوامبعللتجوشبجو لما بمليوابل لليو داجاللي ابلي ل بمتد لتوب لشالبم ل بد،ش جليوشةجل بمعلدي ب ل

لتمليواشةم،ياليودلومعليواش ج،فعل دلشار لأهمليوبليا ليو لتمعليواتر،الفل لأ لي ليوبا للل،صعل.
لفل ليو،جملامل  لدليال ش ج،ياليودلومعللات  جاليوبلواعلوة،ضل مج بجاللبشحلأ بلي ليوببجوملل

،ياليال ش ببج،يال لفلبب ليوبب،جملاببملذوبب لش بب، ليواةلاببعلليواامببدالأاببجل ، ببعل،تل لي اببلي للي ببشراج
ةهبب ليوات  ببجاليو ببجفمعلوةبب،ضليوبلواببعليو،أ بباجومعلفلبب لأ ببلي ل ببلاليوبابب لأ ببلي جللا لمببع للشهبب،ضل

ل.ا4ميواملدلفل ل ، عليةشاج لله ،ال لاليوبا لت رجللفمل ،لطلفا لألض لل لتلدملأ ، 

                                                 

لا1م  Ibid, P.212. 

لشج،مخليو  يللا2م لفل لل، ليوبا لضامليوا،  ليوال  ل  للأر،هج ليوبلواع ليوه،ديم  لفتديو ،مم ليالةش،ةال   ت ع
 http:///www.w3.orgلللللل1/11/2013

 يواصد،لةه  .لا3م

للا4م ليو  ي لشج،مخ ليوال   لضام ل  ليوبا  لأ لي  لفلواع ل  ل جود ل  ليوهم جل  ل  ليالةش،ةا ل1/11/2013 ت ع
htpp//gmpg.org.2007. 
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وبابب للبب ليوبببجوملشتشببد للبب لتتبب،يللش لبب لهببذكليولضبببمعل جوببعلشةجل ببمعلجمبب،لشضببجاةمعلتببممل ببل ليل
صل،هجللب لضبم ليوابل ليوبجالبعلليواةش بعللب لججوتمبعلتلبديمليوببجوملابملي شب،ي ليو بل ليوصبمةمعلت رجلبعل

ل  لي  جل للف لهجلفملاةجل علأ بج،هج.
لشا ةاليولالمجاليواش بد لي ا،م مبعلتج بمليوبلوابعلابملش ب م،ليوشطبل،ياليوش ةلول مبعللب لا بج لل

ابللاببجاليو ببمط،الفلبب ل ببتلمليوبببجومليال شصببجدمعل للشبببدلهببذكليوشطببل،ياليوش ةلول مببعليالشصببجالالليو
يو ببتيليوبب،لم للبب لشا ببممليولالمببجاليواش ببداللبب ليو ببمط،الفلبب ليوبببجومل للوببملشبببدلهةببج لل بب عل لملببعل

ل.للا1مأاجا لفل ل طحلهذيليو لملاملش ام لتبدكليوبجوا لل لل داليو ل للفجوامعليواةشج
يوش ةلول مبعلتوب لي،شهبجثللب ليإلةشبججليوصبةجف لو امب لأصبةجل للأةليفب  لاابجلللأداليوشطل،يا

أد لتو ليلشاج،ليوصةجفجاليوشالمدمعلليو ،لمعلل ليوتلبديمليواشادابعلليوب لش  بمليوصبةجفجاليوا لمبعللب ل
يوتلديمليوةجامبعلوببدمل بد،ش جلفلب لاةجل بعلصبةجفعليوبدل ليواشادابعل للةبشجلفبملذوب لتوب لية هبجضللب ل

ومدليوبجالعل لل،جمل  لذو لتو لية هجضلل ل لهعليومدليوبجالعل لل،جمل  لذو لهةبج ل رمب،لابمل لهعلي
يوببدل لاللشل بب لتوبب لش بب،محليوباببج ل لالفشتببج،يالي شاجفمببعلشاشضبب ليال شهببججلت ببتال للبب ليوبابب ل،جببمل
علتةشببج  ملصببه،ل لتمةاببجللبب لجبب ليوبلواببعللببجمليوات  ببجاليواشبلواببعلاللششبب،دللبب ليوببش ل لاببمليوباجوبب

ل.للا2ميوليلدا
مش بببملشةجبببممليوباببب ليواببب،مل ابببجلمببب، لمول بببملللابببج ةل التببببدال صبببجل لاة بببجل لالعمـــل المـــرن: -2

يوكا، لمعل لتذلما ملت صجتكللش ب م للب، لفاب ل للمش بمليوباب لتجو ب،فعلفتب،لاضبجامملي شصبجدمعل
ش،تط ببجلتج  ببلي ل لتذلمبشاببدلفلبب ليوش ةلول مببعليوشبب لشببةجمليوبابب لتببممليول ببدياليال شصببجدمعليوه،فمببعللل

يوا لمعلليوبجوامعل للت ذيلم لمليوشةجبمملفالمبجالا،ةبعلش  بذلا جة بجللب ل بمج ليوباب ليوابجصب،ل لتابجل
ل.لللللللا3مو لاملأل  لاشبددال لتذلشبا لفت،لا شل ليوا شلمجاليوشةجمامعلألامجللل،أ مجلل

للامليت،للصل،لشةجممليوبا ليوا،ملاجلم ش ل لل

                                                 

ل.30-29 ل ل2000 ج ،لا ادلذمجيل لاجليوبلواعل لاطتبعليو ةدتجدل لتةديد للا1م
 .31يواصد،لةه  ل ل لا2م

 lucio.Miguel لةاكللفمل213يو له، ل لا ادلا الدلميود شل،ال لفلمليال شاجثليوصةجف لليوشةجممل ل لا3م

Martine & Machenzie. Robert unstable boun dariesل 
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يإلةشبببججلفةبببدليوطلبببي لتذلششطلبببيليوا،لةبببعلفبببدملشببب،ي مليواةش بببجالتجواة بببجالا،لةبببعليإلةشبببجج لاة بببجل-أ
لمصمت جليو، لدلليوتلي، لوذيلمشمليإلةشججلفمليوطليللش لمملهذيليإلةشججلللابجللول ب،لطلليواليصبهجاللب ل

ل.للا1ميول اليوا دد
علا،لةبببعليوباجوبببع لشل ببب ليواة ببب التوببب لشالبببم ل  بببمليوباجوبببعلابببملي ببب ل هبببضليوش بببجوم ليواجومبببب-ي

لالي  عليواةجل علل ل ل ليوباب ل لتذلمبشمليال بشةةج لفبمليوباجوبعليورجتشبعللش بةم لفبددلا بدلدلابة مل
ا لش ةم لفاجوعلات شعلفةدل ج بعليوباب  لللب ل بتم لش ب،محليوباجوبعلشل ب ليواة بجالتوب لفبدالآومبجال

شبدل لتجوباجوبعللاة ج ليوابجاليوات ،للأ لليل  ،ليوباج للي  ج اليوابجالبعللش لمه بجلابجلاللمطبج ل شب 
ل.ا2موش، ليوبا 

ا،لةعليوشبج دل لله لتذيل جةاليواة  الششبجا لا لاة  الأ ب، للفةب لمبشمل شجتبعلفابلدلفاب لل،فمبعل-ج
ات شعلالضحللم جلطتمبعليوبا لل،تاجلي  ،للشةش  لفك بعليوباب لتجةش بج ليوبابدلليوباب ليواطلبليل ل

ل.للا3مل،تاجلمش ددليوبادلا،الأ ، لللاجللو ج عليوبا 
ا،لةعلي  ، لاللمل دليوشليملت  ،لا ددلل لتطج،ليوش ةم ليوا،مل لوبذيلمج ب،ليوشهبجلاللب لي  ب،ل-د

 للم،شه لأللمة هضل  يليوب،ضلليوطليل لللل ل ل لفب،ضليوباجوبعلابمل مبال ليوباجوبعليورجتشبعل
اب للفبدملمأ ،لأفل الليوات شعلمأ ب،ليدةب اللشاتب ليوباجوبعلفلب لي  ب،لوالبعليوابب،لضللب ل بل ليوب

رتجشببب ل للمبببشملدلببب لي  ببب،لأابببجلملامبببجللأللأ بببتلفمجللألل ببب ،مجلل للأ مجةبببجللمةبببد،جلي  ببب،لش بببالابببجلم بببا ل
ل.للا4متجوا جل اليو جالع

لش دالشةم،يالأ ج معلل لطتمبعليوباب للشةجماب لل بشلديدلأهامبعلهبذكليوشةمب،ياللب ليوا بشات ل لل
اببلي،دليوضبب،ل،معلإل ببتجثل مببجالاشةلفببعل لل ببدللابب لذوبب لمتابب ليوبابب لولبدمببدلاببمليوةببج لأ ببج لتةشببججليو

أدالشل ليوشةم،يالتو لج ل،لةلثل دمدلامليال شصجدلمب، لتج شصجدليواب،لعللم م،لي شصبجدليواب،لبعل
توبببب لمي شصببببجدلش ببببلمللمبببب لي ل ببببج،لليوابللاببببجاللأ بببب ج ليواب،لببببعلي  بببب، لأ ببببج ليالتش ببببج،لليوةاببببلل

                                                 

 .214يواصد،لةه  ل ل لا1م

 جابعليواجه،اليو لي  ل لا ادلمج ،ل لي تبجدليال شاجفمعلوةججمليوابجاليوات ،لل لج ل مج عليو ص صعل للا2م
 .214 ل 2003

 .214يو له، ل لا ادلا الدلميود شل،ال لفلمليال شاجثليوصةجف لليوشةجممل لاصد،ل جت ل ل لا3م

 .215يواصد،لةه  ل ل لا4م
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للا1ملصببةجفعليوشاةمببعليواشاداببعل ليوشبلببمملليوشببد،مياليال شصبجد لليوصببةجفجاليواتةمببعلفلبب ليواب،لببعلش ببا 
ل.

لابببملأهبببمليوشةمببب،ياللببب لا بببج ليوباببب لليإلةشبببججللببب ليو ابببيلي  مببب،الفلوابببعليإلةشبببججليوصبببةجف  لل
لم م،لاصطلحلميوشصةم ليو رم ل  يليوطلبيالتوب لااج، بعلي بش ديمليالةش،ةبالولت بالفبملتمجةبجال

مليود مابببعل للشببببدل ببب، علمد الوصبببةجفعلأ  بببلالفبببمليوا بببش ل مملربببملتةشبببججلتضبببجل ل  بببيلاليصبببهجش 
ل.ا2ميو ج يلييو لاملأ ر،ليو ، جاليوش لذهتالتجوشصةم ليو رم ل  يليوطليلتو ليتبدلاد 

لامليوشةم،يالل لا جليوبا لج ل،لابجلمبب، لتجوبجاب لاشببددليوا بج،ياللهبلليوبجاب ليوبذ لطبل،لل
لشلجم لل لالي  لاشبددا.فدديللامليوا ج،يالل لا ج لا ةش لااجلم بل ل جتكللول

لفمللض ليوباجوعلل ليوبجومل لصد،لشا،مب،ل بةل لفبملاةجابعليوباجوبعليوبجوامبعل لل، بلليوشا،مب،لل
فلبب لشبب رم،لرببل،اليوابللاببجالليوشابببدمليوش ةلوببل  لفلبب للضبب ليوباجوبببعللأةاببجطليوشلجمبب لليوتطجوببعللببب ل

الالمببلمل160مليوباب ل بليو لم بجملفبددليوببجطلمملفبل2000يوببجوم للألبجدليوشا،مب،لأمللب لة جمبعلفبجمل
الالمبببلمللببب ليوبببدل ليوصبببةجفمعللابببملضببباة جل ببب، ل50ابجا بببملمت ربببلملفبببملفال بببملي ل للابببة ملم

الالملةبجل لتجإلضبجلعلتوب لذوب للبجمل110أل،تج لتمةاجلتلغلفبددليوببجطلمملفبمليوباب للب ليوبدل ليوةجامبعلم
جلللدلال،للي ببدللبب ليومببلمل لالالمببلملفجابب لاللمشا ةببلملاببملش امبب لد بب لوبببجلكش ملمش بب500 ببليو لم

لهذيلمبدلا شل ليوها،ليواد  لل ليوبجوم للابجملهتال لل ليوبجومليوةجا للمبلديدلفبددهملتبجط،يدل بةلمجلل
ل.ا3م

لم ددليوشا،م،ليوهجلدالي  ج معلورل،اليوابللاجالله لشالم ليوه لالل ليواد،الفلب ليو صبل لفلب لل
دل ليوةجامببعل لتذلأمليالةش،ةببال ا ببمطلاهشببل لاببملدلمليوابللاببجالاببجلتببممل بب جمليوببدل ليواشاداببعلليوبب

شاممببلل ل ببجهااللبب لة بب،ليوابللاببجالل بلش ببجلاشج ببعلا جةببجلللبب لابجببملي  مببجملااببجلليدللبب ليواببد،ال
يوشةجل معلولشاةممملل ليودل ليوةجامعلا لةج،يل ملل ليوبدل ليوصبةجفمعلو بجلشب رم،ل تمب،للب لشةمب،لهم لمبعل

يوشلجمهمبببعلل جصبببعللببب لةلفمبببعليولجمهبببعللال ب بببجلل لببب ليوهببب، لليوباببب للببب ليو رمببب،لابببمليواطجفبببجا
                                                 

ل للا1م ليوال   لضام ل  ليال شصجد  لليو مجا ليوبا  ل  لميود شل،ا لفا، لفتديو تج،  ل  ليالةش،ةا  ت ع
htpp://www.w3.org/TR/REC-html/140 

 يواصد،لةه  .لا2م

ليوبددللا3م ليواشادمل  ليو لي، لل ليوبجوم  ليوابللاجالشةم،لأةاجطليوباجوع لرل،ا لفل ل  لتج ،لا اد ليالةش،ةال   ت ع
 http://www.ahewar.org/rezgor.ico.لضامليوال  ل704-2004
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يولجمهمعلل  ج،ش جلللمجدالة يليوشلجم لود ليو رم،لاملاشاة لش ةلول مبجليوابللابجاليوبذمملمشا ةبلمل
تهض ل د،ش ملهذكلفل ليولصل لتو ل بمل تمب،لابملميوابللابجاليو بجممليوضب،ل،معللب لش  بممل بد،يال

ل.لا1ميوشلجم ليوشةجل معليال ش،يلمع
لابب لتة ببج لشاةمببجاليالةش،ةببالليوت،مببدليالو ش،لةبب للبب لتملببعليوبابب  لشامببلالجببجه،ال دمببدالهبب لفببدملل

يالفشاببببجدلفلبببب لال بببب لا ببببددلولبابببب  للتببببجالتفا ببببجملا ببببش دا ليالةش،ةبببباليوبابببب لاببببمل ببببك ليوت،مببببدل
ليالو ش،لة ل لأ لةلثلاشطل،لامليوشلجم ليوذيش  لتذلمةشا لتبض ملاملات  عل  ، للابملا ب،لث
ي ببب،ل بببك لتضببببعلأ ببب ،لألل شببب لأمبببجمل للهبببذيلابببجلم لببب لشةلفبببجلل دمبببديلللببب ليوباببب للةاطبببجللشلجمهمبببجلل
ا ببشاكللفببمليولجمهببعليالفشمجدمببعل للهببذيليوببةاطلليمل ببجملمةش بب،ل جومببجلللبب ليوببدل ليوصببةجفمعل للاببدلتببدأل

مدليوابببجو ليو رمبب،لابببمليوشاةمببممليوا ببب،اللببب ليوبببجومليورجوبببالتج بببش ديا لت بب  لةبببج حللاراببب،لفلبب ليوصبببب
ل.للا2مليوا ة لأمضج

لب لتببضلل–لا ليالفشاجدليواشليمبدلوش ةلول مبجليالشصبجالالليوابللابجاللب لا بج ليإلدي،اليوبجابعلل
أة جلجم،اليوط،ماعليوش لش بب ليو  لابجالش بش دملهبذيليوةبلثلابمليوش ةلول مبجللب لا بش،مجش جلل–يودل ل

  للفلبب ليوبب،جملاببمليواليمببجليال شصبببجدمعلاببمليواةش ببجالليوشبب لشبببدهجلضبب،ل،معلوشلتمببعلي شمج ببجاليوةببج
الفشاجدليول جل ليالو ش،لةمعلل ليو مج عليو ،يلمعليو  لامعللابمليوضب،ل، لأملة  بذللب ليالفشتبج،لتمل
فالمعليوشةمم،لفل ليواد ليوطلم لهب لةاب ليوبدمبدلابمليوا،ي ب ليإلدي،مبعلتوب ليوتملبعليالو ش،لةمبعلليوشب ل

لضبببكللفبببملش جاببب لةجبببمليإلدي،الليوشةجبببمملارببب لألياببب،ليو ببب،ي لششطلبببيلشصببباماجلل دمبببديللوشبببدل ليوباببب  ل
ل.ا3مليو داجاليواجومعلليوا ج تع

ل
 آثار صور العمل الجديدة

                                                 

  ت عليالةش،ةال ليواصد،لةه  ل.للا1م

 يواصد،لةه  .لا2م

ل معليوا شتعلياللش،يضمعليوب،يلا3م
Laura Cristina Simoes Viane-Carios jose said anna Macha do. Journal : RECIIS- 

Electronic Jounal of communication information & innovation in health volume: 

issue: 2: year : 2007pages239-244.  
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أل،لالصل،ليوبا ليو دمدالآرج،لا شابمعلفالاجلللفل ليوباجوعل صلصجل للاملأهملهبذكلييربج،لل
 ببجدالتوبب لتفببجداليوةجبب،للبب لا ببج لتفببجدالهم لمببعليوباجوببعل لتذلأداليوشطببل،يالليوشةمبب،ياليوش ةلول مببعليو

ي فاببج لاببمل ليةببيلفببدالال ش ببجيليوات  ببعليوصببةجفمعلاالاببجاليوتاببج لتلصببه جلةجببجملاهشببل  للمبببدل
ا بب لعليوباجوببعليوهجلضببعلي ببدليو ليةببيليوا اببعللبب لجبب للمببجدال ببداليواةجل ببعلليوشطببل،ياليوش ةلول مببعل

ج ليوباب لةشم بعلفبدمل بد،ش جلفلب ليو ،مبعلليواشك اعليوش لأدالتو ل ،لجلتببضليواةجابجالابملا ب
يوصبببالدل لليوه ببب للببب للضببب لي بببش،يشم مجالش  بببت جلاالابببجالصببب م عل للش هبببمضليوش بببجوم للشالمببب ل

ليو  جل،لليوبلدالتو لش ام ليوشليلم.
مبدل جةيليوباجوعلل لار لهذكليوج،ل لي دليو ليةيليوا اعليوش لش بال جلتفبجداليو م لبع لليوشب لل

ا الفببببعلاببببملييومببببجالوشطببببلم،للش  ببببممليواببببد،اليوشةجل ببببمعللاببببملرببببمللببببجملاببببجلهبببب لتاللتفببببجدالشةجببببمملو
لي ش،يشم مجالتفجدالهم لعليوال ليوبجالعلاجله لتالل ل لاملتفجداليو م لعليو جالع.

فببجدالهم لببعليوباجوببعل لأهامش ببجل لل  ببة جل لاببمل ببك لهببذيليوت بباليوشببب، لفلبب لتفببجداليو م لببعللي 
لأ تجت ج...

 مفهوم إعادة الهيكلة:
تصبببهعلفجابببعلأة بببجلفالمبببعلشةممببب،لاد،ل بببعلولبك بببجاللRestructurationبببب، لتفبببجداليو م لبببعلشل

يال بش،يشم مجالليو طبطل لللاجللو ذيليواه بلملماصبدلتبذو لا الفبعلا1ميو، امعلتممليوا لةجاليوشةجمامعل
هبمضلليوت،ياجلليو مج جاليوش لشصبةب جليإلدي،الوش هبمضليوش بجوم للش  بممل هبج الي دي  لليفشتبج،لش 

دي،اليوباجوعليوهجلضعلي دلا،ي  لش ام لهذكلي هدي  ل.ا2ميوباجوع للي 
ششل  لفالمعلتفجداليو م لعلفل لطتمبعلل  مليوا بج  ليوشب لشلي   بجليواةجابع/لليوات  بع للابدلل

ش لمليواةجاعلصجو علامليوةبلي  ليوش ةلول مبعلليواجومبعلليوشةجمامبعللب ليول باليوبذ لشببجة لاةب ل لب ل
لوت ،معلةشم علي شكالالهم لعليوباجوعلت ج لال شبجدال د،ش جلفل ليال شا،ي،.ل ليوالي،دلي

ل للا3ملما ملش دمدلي  تجيليوش لشدل لتو لشتة لهذكليال ش،يشم مجاللماجلم ش ل

                                                 

ل ليوبجالممل ل، جوعلاج  شم،لجم،لاة ل،ا ل ةل  ل ل جادللفللثل لييرج،ليوةه معلليو لل معلول ص صعلفلا1م
 .23 ل 2004 لمعليوش ج،ال ل جابعليواجه،ال ل

 .169 ل 1999 طجي لفجمدا ليإلدي،اليإل ش،يشم معلولالي،دليوت ،معلل لج لتفجداليو م لعل ليواجه،ا للا2م

 .ل318 ل 2002ليوبج، ل لةجدمع ليوش طمطليال ش،يشم  لليوبلواع ليإل  ةد،معل لدي،ليو جابمعل لا3م
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لا  لعليوباجوعليوهجلضع. .1
 يوشطل،ليوش ةلول  للي  ك ليوش ةلول مجليواشاداعلا  ليوش ةلول مجليوا ش داع. .2
 ج،ل ليو، لد. .3
 و ص صع.ي .4
 ل  ليوات  علل لش ام لأهديل جلفل لا،ليولاملتجو،جملاملشاشب جلتاد،الاشاملا. .5
 فةداجلشبدليوات  علامليواةجل ممليوضبهج لل لصةجفعلاج. .6
يةبببديمليو هببج اللية هببجضليو،ت مببعللشببدهل،لابةلمببجاليوبببجالمملليوضببةطلاببمل تبب لأصبب جيلي  بب مل .7

 وش  مملي دي .
مليوهببب، ليو ج، مبببعللشالمببب ليوش دمبببدياليو ج، مبببعلتوببب لأدةببب ل بببد لل ببب ليوات  بببعللببب ليال بببشهجدالاببب .8

 لللليال شهجدالاملةاجطليوالاليودي لمعلليوشةليلفل لةاجطليوضب ليودي لمعلفل لا،ليولام.لللللل
 ةالليوات  علت ،فعل تم،الااجلم شدف لض،ل،التفجداليو م لعليودي لمعلولات  ع.ل .9

ش ا للاطلت ش،يشم معلش همضل لاليوبا للو ة جلش با لتجإلضبجلعلتملت ش،يشم معلتفجدالهم لعليوباجوعلالل
لتو لذو لي ش،يشم مجالأ ، ل ف ش،يشم معلتفجدالشصامملي فاج للشةامعلراجلعليو لدال.

 اآلثار االقتصادية واالجتماعية والنفسية لسياسة إعادة الهيكلة أو اآلثار االقتصادية.-
 اآلثار االقتصادية :-1

مليوباجوببببعلفببببملط،مبببب ليوش بببب،محلليال شتببببج،لأللأوك شتببببج،لهببببلليو بببباعليواامببببلالتمليال ببببشةةج لفببببل
ولاةجاجالل لفجواةجلاملدلملا ب ل د لوش ةيلهذيليوا،ي،لواجلو لاملآرج،لي شصبجدمعللي شاجفمبعل ل
ليمل جةالل دالةه  جلل لتببضليو بةليالاضبط،ال لجمب،لأملابجلمت بذلفلب لهبذيليواب،ي،ليةب لشبمللب ل

اببعلولببش ل لاببمليوهببجلضللاببدلشببمليفشاببجدليوش بب،محليال شمببج، لاببملأهببملأدليالجمببجيلت ببش،يشم معلا  
ألليوش بب،محليوكي شمببج، لاببمل ببك لتبب،ياجليوشاجفببدلل-تفببجدالهم لببعليواببل ليوبجالببعلوشبب، ليوبابب لي شمج،مببجلل

يوات ببب، لتذلشابببدمليواةجابببعل بببليلللل بببداجالش ببباليوببببجالمملفلببب لشببب، ليواةجابببعلي شمج،مبببجللارببب لشابببدممل
لعل للمجدالاتلغليوشاجفدل لشادمملا جفديالاجومع.شبلمضجالاجدم

ل–أللي شمبج،يللل–لصب ليوببجالمملتفةبذي،ل بجت لأللابملدلملتةبذي،لل-تمل ،ي،لش ،محليوبابج لت تج،مبجللل
يوشاجفببدليوات بب،لمش،شببيلفةبب لش ابب ليواةجاببعللي لبب،يدلش ببجوم لفجومببعلليملشتجمةببالش رم،يش ببجلتببممليواةجاببعل

 للجال شمببج، لمش ببتيللبب لش ببل ليوباببج ليو،لم ببممملميوة ببلمالاببمليواةجاببعللي لبب،يدلشتبببجللوطتمبببعليوابب،ي،
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ولبابب لوببد ليواةجل ببمملليإلتاببج لفلببب ليوباببج ليو دمببدممل للاببملرببمللببب لضببمجثللبب، لفلبب ليواةجابببعل
ل.ا1موك شراج،

لجواةجابببعليوشببب لشالببب لفابببج لذل لا بببشل لاشبببدة لابببمليواب،لبببعلش بببلملأ رببب،لف،ضبببعلول ابببلملابببملل
تمةاجليواةجاجاليوش لشال لفاج لل لا شل لفجو لامليوا بج،الليواب،لبعلل ب للب ليوةج معليو ج، معل ل

للض لااشجللل ليوشصد لو  اجاليواةجل ممليو ج، ممل.
 اجلأملفالمعليوش ،محلشتر،ل لتجللفلب ل بابعليواةجابعللب ليو صبل لفلب لي لب،يدلليوش صصبجالل

ليوش لش لملو جلةد،الأللية هجضلة ت لل لف،ض ج.
 جتماعي والنفسي:األثر اال -2

تملتفببجدالهم لببعليوباجوببعلو ببجلش رم،هببجليوبامبب لفلبب ليو ليةببيليال شاجفمببعلليوةه ببمعلليو ببلل معل لتذلل
ملي  ليوبجاللمليواشتابلملشةمب،يالارب ل لشةممب،لا بتلومجاللفبي ليولجمهبعل ليوباب لاب للابك ل بددل ل

اليو بببببل،لتبببببدملي اببببجملااببببجلملمببببدلاببببملا ببببشل ليو بببببل،لتجوضببببةلطلليو بببببل،لتبببببدمليوبديوببببعل لللمببببجد
لليال شا،ي،ليولجمه .

ل.ا2ملما ملتم جدلي ف،يضليال شاجفمعلليوةه معلإلفجدالهم لعليوباجوعلفل ليوبجالممللماجلم ش ل
ليو بل،لتجإل تجطلليال شمج لليوةضي.-أ
ليو بل،لتجو لملليو  تعلليو بل،لتجوذةي.-ي
لية هجضليو،ل ليوابةلمع.-ج
ليوبديوعلليو ديث.يو بل،لتبدمليود عللفدمل-د
للمجداليوضةلطلليوشلش،.-هب
ليوام لوللمليي ،مم.-ل
للمجدالابدالاليوةمجي.-ل
للمجداليو،جتعلل لش، ليوبا .- 
لية هجضلا شل ليالوشليمليوشةجما للية هجضليو،ضجليولجمه .-ط

                                                 

 .224 ل 2002  مل ل،يلمعل لاد  لي ش،يشم  لوش طمطللشةامعليوالي،دليوت ،مع ليودي،ليو جابمعللا1م

 .101يواصد،لةه  ل ل لا2م
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جه،الالليإلةشج معلليال شاجفمعلليوةه معليوا،شتطعلتجال بشةةج لفبمليوباجوبعل امابعلجبل–تمليوش جوم لل
ما ملش جهل جلتجوة تعلولاةجاعلليوبابج  للابملربملم بيلأملاللمبشملشةهمبذلأ لشةممب،ل لتاللتذيلي بشلفتال
يواةجاببعليوال بب لليوتببديل ليواشج ببعلليوش  ببدلاببمللبجومشبب للاببملي هامببعلأملم ببلمل بب،ي،ليال ببشةةج لآ بب،ل

لتدم .
 لاببملفببدمليال ببشا،ي،للبب للشبببجة ليوت،لومشج،مببجليو دمببداللبب لجبب ليو ص صببعلل ببمج ليوبابب ليوابب،مل

يوبا ل للل لهذيلألض الت د ليود،ي جالية للب لجب ل مج بعليو ص صبعلمتب،للدل،ل دمبدلوب دي،ال
يوبلمببجلهدلبب ليوبابب لفلبب لشاببدممليواصببل عليو جصببعل تبب لأ ل بب  ل لااببجلأد لتوبب لشالبب لدل،ليوباببج ل

ل.ا1ملشب،ضل رم،لاة ملولا ،لليوش دمدلتجوط،د
ابب لفلبب ليوباجوببعلشاربب ليو جةببيليواجلببمللبب لصببل،ليوبابب ليو دمببدالله ببذيلة ببدلشبب رم،يالصببل،ليوبل

ل جصعللض ليوباجوعليوات شعلجم،ليواجه،ا.
 :اإلطار المنهجي

مبدلهذيليوت الامليوت لاليولصهمعليوش لملمعليوش لشبشادلفل ل اب ليو ابجل للش لمل بجللشه بم،هجلل
لماعليوبمةع..لل دلي شبةجلتاة جليوا حليال شاجف لتط،لللا2مال ش ك لةشجل  ج

لاة جليوا حليال شاجف  ل-أ
فبملط،مب لل–يللفمةبعلاةب لل–هللا جلوعلاةشجاعلول صل لفلب ليوابللابجالابمل ا بل،لاببمملل

ل.ا3مي شباج لي شاج،ياليوت الألليوااجتكاللهللاللم شه لتجولص  لت لتجوشةمم،لأمضجلل
لاببجللأةبب لم ببشللملشببلل،للي ببش دملهببذيليواببة جللبب ل ابب ليوتمجةببجالليوابللاببجالفببملل ببدياليوت ببالفل

لا،ي  لفداله  

                                                 

فتديو ام ل لج،ميل لير،ليو ص صعلفل ليوبك علتممل تجيليوباج لليإلدي،اليوبلمجل لد،ي علاطتاعلفل لفمةعللا1م
 .ل30-29 ل 2001دامع ل جابعليواجه،ا ليو ملالامل تجيلت د ليوات  جاليو 

 .ل198 ل 1985 لا شتعللهتع ليواجه،ا لل9  مل لفتديوتج طلا ادلميود شل،ال لأصل ليوت اليوبلا ل لطلا2م

 ل1979جمال لا ادلفجط لميود شل،ال ل جال لفلمليال شاجث ليو ملعليواص،معليوبجاعلول شجيل ليال  ةد،معللا3م
 169. 
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ــة البحــث: -أ ــد عين مبببدلش دمببدلفببددلاهبب،دياليوبمةببعلاببملي اببل،ليوا اببعل ببديلفلبب ليوتج ببالأملتحدي
ملوم ببجلأهامببعل جصببعللصببة،ل  ببمليوبمةببعل ببدلم بل ببجلجمبب،لاارلببعلوا شابب ليوت ببالي صببل  للتجوااجتبب ل

ل.ا1ميوتج اليو رم،لامليول الليو  دلجمللمجدال  مليوبمةعلت   ل تم،لم لملا لهجلللمشطليلامل
الل بدال100ل دل ا لهذيليوت الفمةعلتا الفجالابملشصبةم لي دلمبعلليوا بشللاجاليوطتمبعلتببلمل

لي شم،التط،ماعل صدمع.ل
 مجاالت البحث: -ب
ليوا ج ليوا جة  لية ص،ليوا ج ليوا جة لل لاصة لي دلمعلليوا شللاجاليوطتمع.-1
لالل دا.100الفمةعللفددهجلميوا ج ليوت ،  ل ا ليوت -2
ل.1/3/2014لوةجمعلل1/10/2013يوا ج ليولاجة ل لياشدليوا ج ليولاة لولت الامل-3
ــا (:-ج شبببدليال ببشاج،الأدياليوت بباليوشبب لش ابب ليوتج ببالتجوبمةببعل للش ببلمللتصــميم االســتمارة )المقي

 بب لتفببديدليواامببج ليوااجتلببعل لو ببج؟ لأ لأة ببجلش شببل لفلبب لأ ببللعلفلامببعلششبلبب لتالضببلثليوت ببا لل 
لصببمججعلأ ببللش لشببملا،ي بببعليواصببجد،ليوشبب لش بب لالضببلثلت رةببج لتةمببعليو صببل لفلبب لابللاببجال
فديدلي  للعل لل دل اةجلتف ،ي لد،ي علي شطكفمعلفبملالضبلثليوت با لتذلو  ةبجل  جصعلتجوالضلثللي 

يالشصببجالا.للتوبب ل ببتي لي ببشطكف لفببملييرببج،ليوا شابمببعلوصببل،ليوبابب ليو دمببداللبب لجبب لش ةلول مببج
لتجوشجو لشا ةجلاملشصاممليواامج لليوبذ ليفشابدللب ليواابجملي ل لفلب ليوامبجملتببدال طبليالاش ل بلعل
شببتد للبب ليوة جمببعلتوبب لش ةببيل رمبب،لاببملي  طببج للششببمحلتا جةمببعلتفببديدلاامج ببجلل مببديللمبشاببدلفلمبب للبب ل

ليوا ج ليوابة .
 خطوات تصميم المقيا :

شصباما ل لشببدل طببلالش دمبدلل ب،اليواامببج للاتب،،يالشصباما لاببملش دمبدلل ب،اليواامبج للاتبب،،يال-1
أهمليو طلياللألو بجلةجب،يلل ة بجلششبمحلوةبجليولصبل لولابدي  للي ل بج،ليو،لم بعليوشب ل بل لم بشةدلتوم بجل

لل لشصاما .

                                                 

لطفتمدياللا1م لليوا،ي  لليوشطتماجال  ليواليفد ليوت اليوبلا ل  للآ ،لملاة  مع لميود شل،ا لا اد لدي،لليل ل2   
 .97 ل ل1999ولطتجفعلليوة ،ل لفاجمل ل
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ش دمببدلهببد ليواامببج  لشاببلملهببذكليو طببلالتببدل،ليوال بب ليوشبب لمبمةةببجل ببك ليو طببلياليوشجومببعلفلبب ل-2
جللمهببب لتبببجوة،ضليواطلبببليلليوبببذ لةاصبببدكلت بببذكليو طبببلالش دمبببدليو دابببعليواطلبببليلابببملتفبببديدلاامج ببب

ليواامج .
ش دمدليإلطج،ليوةجب، لواشةمب،ياليوابةمبعلتجوامبج  لي بشةدالهبذكليو جصبمعليوب لي بج لةجب، لمتب،،ل-3

لا ،لفمعلشةجلو ج.
يوببذممل ببل لش دمببدلطتمبببعلل صببجل لي لبب،يد لششبلبب لهببذكليو طببلالتضبب،ل،الش دمببدلطتمبببعلي لبب،يدل-4

مطتبب لفلببم مليوامببج ل للةبةبب لتطتمبببعلي لبب،يدليتبب،لليو صببجل ليوشبب لشامببلهمل ل ببجوبا، لليو ببة ل ل
ليوش صم ليود،ي  ل ليود  ليو  ،  لةلثليوبا  لطتمبعليوبا  لفددل ةلياليو داع.

ل جا جل لش دمدلي تبجدليوه،فمعلول جصمعليوااج ع ل
ل، عليو لمعلول جصمعليوااج ع.شش ددلهذكليو جصمعلل لا الف جليوبجمليودل

 جد بجل لش دمبدليو ب  لي ارب لولاامببج للطب، ليوشطتمب لل بددليال شمببج،لتجإل جتبعلفلب للاب،ياليواامببج ل
لتصل،الل،دمع.

ال38 جتبجل ليوصمججعليوهبلمعلولها،يا لأ لشملشصاممليواامج لفل لا الفعلامليوهاب،يال لشضباةالم
للا،ا.ل17اللا،ا للتبدلي شاجف لي شا لفل لم21لا،ا لذيالتبدمم لتبدلشاة لي شا لفل لم

رجاةجل لش دمدل   ليال ش جتع لشل بدلأ ب ج لفبدالوك بش جتعلفلب ليوهاب،ياليوشب لمش بلملاة بجليواامبج  ل
لم لمليال شمج،لفل لتدم للي دلاملتبممليوتبديل للهب  لمشةطتب ل رمب،يل لشةطتب لتوب ل بدلابج لاللأفب، ل

لجلمجلال. لاللشةطت لتو ل دلاجل لاللشةطت لة 
 ل*ال تبب،ي 6شج ببجل لفب،ضليواامببج لفلب ليواش صصببممللب لهببذيليوا بج  لشببملفب،ضليواامببج لفلب لم
اللهبب ل81لتج ش ببجيليوابببد لوة ببيلاليلاببعليو تبب،ي لفلبب ليوهابب،يا لشتببمملأملابببد لهببذكليوة ببيلهبب لم

لة تعلش   لصد ليواامج ل.
                                                 

لأ..د.فل لي ادليواباج،  ل لمعلييدييل/ل  ملفلمليال شاجث.-1ل*
لأ..د. هم لتت،يهمملصجوح ل لمعلييدييل/ل  ملفلمليال شاجث.-2
لوهشج ليةهشج لا ادللش   ل لمعلييدييل/ل  ملفلمليال شاجث.أ.م..دلفتدي-3
لأ.م..دل ج،ال جلملأملي ل لمعلييدييل/ل  ملفلمليال شاجث.-4
لأ..م.دل ك ل امدل لماجم ل لمعلييدييل/ل  ملفلمليال شاجث.-5
 أ..م.دللفدلتت،يهممل لم ل ل لمعلييدييل/ل  ملفلمليال شاجث.-6
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 بببشطكفمعلوش امببب لفبببدالأهبببدي لفج ببب،يل ليوش ،تبببعليال بببشطكفمعلي لوببب ل لتمليو بببد لابببمليوش ،تبببعليال
لاة ج ل

ليوش  دلاملصك معليواامج .-أ
ليوشلص لتو لشادم،ليولامليوذ لم شة،  ليواامج .-ي
ليال شا،ي،لي ار لولها،يا.-ج

ت ببببد لف بببب، ليوش ،تببببعليال ببببشطكفمعليورجةمببببع لتبببببدلتفببببجدالصببببمججعليواامببببج لللاببببجللوةشببببجلجليوش ،تببببعل
اامببج لابب،الأ بب، لفلبب لفمةببعلي ببشطكفمعلي تبب،لاببمل مبباليوبببددليال ببشطكفمعليورجةمببع ل اةببجلتشطتمبب ليو
لولش  دلاملفدملل لدلأ طج لأ ، .

أابجلفببملرتبجاليواامببج لليوبذ لةبةبب لتب لد، ببعليوشبليمليوبمةببعلتف جتبجش مليوشبب لمبدولملت ببجلتلي للابب،يالل
 مليوامبببج  للابببدلي ش بببيلترتبببجالي ديالتط،مابببعلمتفبببجداليال شتبببج،الفلببب لمف ببب،الل بببديالتذلشبببملاابببجتلش

ليو صببل لفلبب لت جتببجش ملي لوبب  للتبببدلاضبب لمأ،تبببعلف بب،الملاببجل ل جتبب ليوبمةببجالةه بب ج لل صببلةجل
فلبب لد، ببجالرجةمببعلاببملت جتببجش ملل صببت الوببدمةجلا اببلفشمملاببملي ، ببجم للتببذو لأا ببملوةببجلي ببش ديمل

اللهبببب لةشم ببببعلشببببد لفلبببب لأملي ديالشش ببببمل84.5ابجابببب لي،شتببببجطلم ببببتم،اجمالتمة اببببجلل جةببببالةشم ببببعلم
لورتجا لله ذيلمصتحليواامج لتبدلهذكليو طليالصجو جللوك ش ديم.تج
يوااجتلببعلهبب ل ببلي،لمببدل،لتةبب ليوتج ببالليوا ببش ميل لمتببدألهببذيليو ببلي،لم لبب للالمقــاب ت الميدانيــة:-

فك علللجملتمة اجلومضامليوتج اليو دلي دة لاملشببجلمليوا بش مي لربملم ب، ليوتج باليوةب،ضلابمل
شهجف لي شاجف لتممليوتج الليوا ش ميلله لا اعليوتج اللب ليو صبل لفلب ل لأ لتة جللا1ميوااجتلع

ليوابللاجالاة لا ش داجللأدياليوت التلصه جلل ملعلولااجتلع.ل
لتبويب البيانات الميدانية:-

لمةطل لشتلميليوامديةمعلفل لا،ي  لفداله  ل
يال بشاج،ال جلبعلتةمبعليوش  بدليوش  دلاملص عليإل جتجالميوشبد م ا لمبد  ليوتج بالت جتبجاليوبمةبعللب ل-أ

لاملةاطشمملأ ج مشمملهاجلأمليوبمةعلأ جتالفمل ام لي  للعلليمليإل جتجالشش ملتجواصدي مع.

                                                 

لميلا1م ل لماجم لي اد لليوبللملفلدا  لأ ج مجاليوت اليوبلا لل ليوش،تمع للش  ل  ملال جل   لليود شل، ل  ود شل،ا
 .154 ل ل1987يإلة جةمع لا شتعليواةج، ل جابعليوم،ال ل ل
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ي ببش ،يجليوببد، جاليو لمببع ل اةببجلتج ببش ،يجليود، ببعليو لمببعلإل جتببجاليوبمةببعللية صبب،الهببذكليود، ببعل-ي
يود، ببعلتببممليفلبب لد، ببعل لمببعلتببمملأفلبب لد، ببعل لمببعلما ببملأملش صبب لفلمببجليوبمةببعللية صبب،الهببذكل

ما ببببملأملش صبببب لفلم ببببجليوبمةببببعلاببببمليواامببببج لموببببللأ جتببببالفلبببب ل امبببب ليوهابببب،يالتبببببلشةطتبببب ل رمبببب،يلل
=لصبه،ل100×لد، علألو لد، علموللأ جتالفل ل ام ليوها،يالتبلاللشةطتب لة جلمبجللل400=100×4

لد، عا.
يوتج الي ، بجملابملتطج بعليوش،امبلللش لممليو ديل ليإل صجلمع لتبدليالةش ج لاملفالمعليوش،امللتةا -

توببب ل بببديل ل جصبببعل لاببب ليوبلبببملأمليو بببديل ل بببدلش بببلملت بببمطعلأللا، تبببعلأللابابببداللول بببديل لللبببجال
للش ،ي،ياللا جام للفةدلش ملش جللفة جل ش لمل جهلالوبالمعليوش لم ليإل صجل .

جاللببببب ليو بببببديل لفالمبببببعليوش لمببببب ليإل صبببببجل  لشش لببببب لهبببببذكليوبالمبببببعلتشه بببببم،لي ، بببببجملليإل صبببببجلم-
يإل صجلمعلشه م،يللمهض لتو لةشجلجلما ملشه م،هجلفلامجللللابجللو،جتبعليوتج باللب ليوشلصب لتوب ليوةشبجلجل
لي بببش دمللببب لهبببذيليوت بببالل بببجل لت صبببجلمعلفبببداللببب لش لمببب ليوتمجةبببجالولل بببل لفلببب لأهبببدي ليوت بببال

للةشجل  جللاملهذكليول جل  
ليو ل للللللللللللللللللللللللل

للل100×لاللمعل=ل__________لليوة تعليو-1
ليو  للللل
ل ×لاجل لللللللل
ليول طليو  جت ل للمة لفل ل لَ ل=ل_________-2

لاجل لللللللللل
ل
ليالة ،ي ليوابمج، ل للمة لفل ل -3

ل ل2اجل لللل
لث=لللل_____________

لاجل للللل
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لابجا لي،شتجطل تم،اجمللمة لفل  -4
ل2اجل ل6للللللللللللل

ل__________ل-1،=ل
لا1-2ملممللللللللللل

 
لللT-Testي شتج،ل-5

ل2مل–ل1ا=لملللللللللللللللللللللللللللللللللل
ل

1ث×1مللللللللللللللللللللللل
2ث×لل2+لمل2

لل1لللللللل1لللل2
ل2ملللللل1مللللللللل2ل–ل2+لمل1ملللللللللللللللللللللللللل

 
لي شتج،لا،ت ل جل للمة لفل ل -7

ل2لللمل- لللللللللللللللللل
ل=للللللل________2 جلل

لملللللللللللللللللل
 

 البيانات األساسية لوحدات البحث 
شبدلد،ي علتبضليواشةم،يالي  ج معلول بدياليوت بالابمليوابتر،ياليوشب لشلضبحليوهب،ل ليوه،دمبعلل

 لوة،ضليول ل لفل لير،لهبذكليواشةمب،ياللب لش دمبدلي بش جتجاليوبمةبجال للمابجلمشبلب لتا بجالالهبذيل
لضببكللفببمليوشببب، لفلبب ليو صببجل ليال شاجفمببعلواةش ببت ليو بب، عليوبجاببعلوصببةجفعلي دلمببعلليوت ببا

لليوا شللاجاليوطتمعل/لةمةل .
مبببدليوبابب،لاببمليواشةمبب،ياليال شاجفمببعليوتجوةببعلي هامببعلوتمببجمليوهبب،ل ليوه،دمببعلتببمملاةش ببت لالعمــر: -1

جليوبالبب لليوة ببجطليوببذهة لمبب،شتطليو بب، عليوبجاببعلوصببةجفعلي دلمببعلليوا ببشللاجاليوطتمببعل لتذلأمليوةضبب
الملضحلأفاج،لاةش بت ليو ب، عل1تجوبا،لتد، علفجومع للاملهةجلش ش لد،ي علاشةم،ليوبا،لليو دل لم

لأفككل.

× + 
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 ( يوضح فئات أعمار وحدات البحث1جدول )
 % العدد فئات األعمار

ل%12ل12ل25-29
ل%12ل12ل30-34
ل%25ل25ل35-39
ل%25ل25ل40-44
ل%11ل11ل45-49
ل%5ل5ل50-54

ل%100ل100لاج
%لاببملل ببدياليوت ببالمةشاببلملتوبب ليوهلببعليوبا،مببعل12مشضببحلاببملتمجةببجاليو ببدل لأفببككلأمل

%لابة ملمةشابلمل25ال بةعلليمل34-30%لاة ملمةشالملتوب ليوهلبعليوبا،مبعلم12ال ةعلليمل29-25م
%لاببببة ملمةشاببببلملتوبببب ليوهلببببعليوبا،مببببعل11ال ببببةع لليمل44-40الللم39-35توبببب ليوهلشببببممليوبا،مببببعلم

ال ببةعل لل ببدلتلببغليول ببطل54-50%لمةشاببلملتوبب ليوهلببعليوبا،مببعلم5ة ببتعلهبب لال ببةع للي بب ل49-45م
لال ةع.7ال ةعلتجة ،ي لابمج، ل د،كلم38يو  جت لوهلجالأفاج،لل دياليوت الم

%لاببمل  ببمل70الفببجاكلللتة ببتعل70مك ببجلاببملتمجةببجاليو ببدل لأملفببددليوببذ ل،لتلببغلمالجــن : -2
%الاملت اجو ليوبمةبعل للما بملشه بم،لهبذيليوشهبجلال30اللتة تعلم30يوبمةع لتمةاجلتلغلفددليإلةجالم

لبب لهببذكليوة ببيلتوبب لأ ببتجيلا شابمببعلشهبب،ضلفلبب ليوابب،أالاليلوببعلتبببضليوا ببملشة بب ملابب لاملو ببجل ل
لف  ليو،  ليوذ لمشلي دلل لأجلتمعليواطجفجال لال ماجليوةجفمعلاة ج.

 ( يوضح جن  المبحوثين  2جدول )
 % العدد الجن 
ل%70ل70لذ ،
ل%30ل30لأةر 

ل%100ل100ليوا الث
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تملولا شل ليوشبلما لشب رم،يلل تمب،يلللب لطتمببعلت جتبجالي لب،يدللي بش جتجش م لتذللالتحصيل الدراسي :-3
ملبببببيلا ببببشل ليوشبلببببمملدل،يللأ ج ببببمجلللبببب لتةببببج ليو  صببببمعل لوببببذو لمبطبببب ليوتببببج رلمللبببب ليود،ي ببببجال

  لأمعلججه،الي شاجفمع.يال شاجفمعليهشاجاجللو ذيليواشةم،لفةدل ا ليوتمجةجال لل
ل( يوضح التحصيل الدراسي لوحدات البحث:3جدول )                             

 % العدد الشهادة
ل%5ل5ليتشديلمع
ل%3ل3لاشل طع
ل%8ل8لتفديدمع
ل%16ل16لدتللم

ل%66ل66لت جول،مل 
ل%2ل2لاج  شم،
ل%100ل100ليوا الث

%الابمليوبمةبعلهبملابمليو جصبلمملفلب ل5 بتعلمش م،ليوابطمجالل ليو دل لأفبككلتوب لأملة
يو بب جداليالتشديلمببعل للششاببج،يلهببذكليوة ببتعلابب ليو جصببلمملفلبب ليو بب جداليواشل ببطعلليواج  ببشم،للفلبب ل

%الاببببمل الببببعليو بببب جداليإلفديدمببببعل8%اللبببب ل ببببمملشصبببببدلهببببذكليوة ببببتعلتوبببب لم2%ال لم3يوشببببليو لم
علل جةببالو الببعل بب جداليوت ببجول،مل ل%ال لأاببجلأفلبب لة ببت16لششضببجف لفةببدل الببعل بب جداليوببدتللملم

%ال لأ لأ رببب،لابببملةصببب ليوبمةبببعلهبببملابببمل البببعلهبببذكليو ببب جداللةه ببب،لهبببذيل66وشصببب لتوببب لة بببتعلم
يوشهجلالل ليوة يلم،  لتو لطتمبعلفا ليو ، علليوش لشاشض لشلي دل هبج يالا ةمبعلذيالا بشلمجال

للمليو صل لفل ل  جدال جابمع.لشبلمامعلفجومع لتذلأملا ةعلصةجفعلي دلمعلاللما ملاليلوش جلاملد
مبدليود  ليو  ، لامليوبليا لي  ج معليوش لشبتر،للب ليوا بشل ليوابج ب لولهب،دلالدخل الشهري: -4

لشل م جشبب لل مابب للأل ببج،كللأ ببجوميليوشبجابب لابب لاببجلم ببمطلتبب للبب ليو مببجا للضببكللفببملذوبب للجةبب لم بب  ل
لاد كللولشب، لفل ليو لهمعليال شصجدمعلوبمةعليوت ا.

ل
ل
ل
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 ( يوضح الدخل الشهري لوحدات البحث4جدول )
 % ك الدخل الشهر / باأللف

ل%37ل37ل350-549
ل%41ل41ل550-749
ل%13ل13ل750-949
ل%5ل5ل950-1149
ل%3ل3ل1150-1349
ل%1ل1ل1350-159

ل%100ل100ليوا الث
 لمشضببحلاببملابطمببجاليو ببدل لأفببككل لشتببمملأة ببجلشةا ببملتوبب ل ببشعلللببجالش لةبباليوهلببعلي لوبب

%الابملألب،يدل37التوب لدمةبج،للهبملم ب للملة بتعلم549-350امليوذمملمش،يل لد ل مليو  ، لتمملم
%ال41التوب لدمةبج،للة بتعلم749-550يوبمةعل لللب ليوهلبعليورجةمبعلة بدلاابملد ل بملا صبل،لتبمملم

الأوببب لدمةبببج،ل949-750ابببمليوبمةبببعل للش وهببباليوهلبببعليورجوربببعلابببمليوبببذمملمشببب،يل لد ل بببمليو ببب ، لتبببمملم
%الامليوبمةع لأاجليوهلعليو،يتبعللش لةالاملألول ليوذممل جملد ل بمليو ب ، لمشب،يل لتبممل13تة تعلملل
%الاابجل3%ال لتمةابجلتلةباليوهلبعليو جا بعلة بتعلم5الأو لدمةج،للهملم ب للملة بتعلم1149-950م

الأوبببب لدمةببببج،للبببب ل ببببمملتلةبببباليوهلببببعلي  مبببب،الولببببد  ل1349-1150 ببببجملد ل ببببملا صببببل،يللتببببمملم
الأوبب لدمةببج،للهببملم بب للملة ببتعلم%الاببمل  ببمليوبمةببع لل ببدلتلببغليول ببطليو  ببجت ل1549-1350م

الأوببب ل9 214الأوببب لدمةبببج،للتبببجة ،ي لابمبببج، ل بببد،كلم5 647واابببدي،ليوبببد  ليو ببب ، لولات بببلرمملم
لدمةج،.

لشاصدلتةلثليوبا لت شا،ي،مش ل لل لج لش ةلول مجليالشصجالا.نوع العمل: -5
 حدات البحث( يوضح نوع العمل لو 5جدول )

 % العدد نوع العمل
ل%95ل95لديلا ل
ل%5ل5لات ال
ل%100ل100ليوا الث
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%الابمليوبمةبعلفال بملديلاب ل لتمةابجل95مشضحلابملابطمبجاليو بدل لأفبككلتوب لأملة بتعلم
%الاببمليوبمةبعلفال بملات ببال للهبذيلمه بب،لأمليو جةبيليال شابجف لمطةبب لفلب لفابب ل5تلةبالة بتعلم

جلالفشتببج،يال رمبب،ا.ل،جببملل ببلدلا ببشرا،ل ببج،  لهدلبب ليوبب،تحللبب ليود، ببعليو بب، عل لتذلشرتببالاةش ببتم 
لي لو ل لو ة جلي ش،طالفلم لذو لو اعليفشتج،يا.

ل
شاربب ل ببةلياليو داببعليواببداليوشبب لماضببم جليوبجابب للبب لا ببجمليوبابب لتذلأمللعــدد ســنوات الخدمــة:-6

علفالب لت بلل مجالشةجمامبعلطل ل داعليوبا لل لفالب لو بجليرب،للب لي ش بجت ليو تب،الليوا بج،اللااج، ب
لشص،لجاللطال جالشش ملتجالةضبتجطلل  بمليوشةجبممل.للملضبحليو بدل ليالشب لفبددل بةلياليو دابعل

لوبمةعليوت ا.
 ( يوضح عدد سنوات الخدمة لوحدات البحث6جدول )لللللللللللللللل

 % ك عدد سنوات الخدمة
ل%15ل15ل2-6
ل%49ل49ل7-11
ل%24ل24ل12-16
ل%9ل9ل17-21
ل%2ل2ل22-26
ل%1ل1ل27-31

ل%100ل100ليوا الث
ال11-7ش م،لابطمجاليو دل لأفككل لتملأفل لة تعلوابدال دابعلألب،يدليوبمةبعلششب،يل لتبمملللللمل

%اللبب ل ببممل جةببالي بب لة ببتعل24ال.لتة ببتعلم16-12%ال لشلم ببجليوهلببعلتبببدلم49 لتذلتلةببالة ببتعلم
ل%ا.1ال ةعلتذل جةالم31-27ش،يل الفةدليوهلعلم

 لل ببدلتلببغليول ببطليو  ببجت لوبببددل ببةلياليو داببعل*ه ببم،لذوبب لتوبب ل ديرببعليو بب، عليوات لرببعما بملشل
لال ةع.3 4ال ةعللتجة ،ي لابمج، ل د،كلم8 10 ل،يدليوبمةعلم

                                                 
تبدلل1997الو ةعل22فل للل لأ  جمل جةلمليو ، جاليوبجاعل، ململ22/7/2002ش   الهذكليو ، علتشج،مخلل*

 اعلوصةجفعلي دلمعلل ل جا،ي .أمل جملاصةبجللشجتبجللول ، عليوبج
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 النتائج المتعلقة باالستدالل عن اآلثار المجتمعية لصور العمل الجديد:-ج
ملي بببش ،يجلد، بببجاليو جةبببيليوشاةببب لتةمبببعليول بببل لفلببب لييربببج،ليوا شابمبببعللأهامش بببجللفك ش بببجلشبببل

لليو جةيليال شاجف لل ذو لي ش ،يجليوللمليو،مجض لو  للا،اليفشاجديللفل لابجدوعلملم ،ا.
 أوال: الجانب التقني: 

اللابب،الاببمللابب،ياليواامببج لذلياليوش ل بب لاببمل21ش لبب لهببذيليوبجابب لتصببل،الليضبب عللبب لم
ل.لاليوش لشضاةاليو جةيليوشاة ليوابشادلل ل ، ع21-1م

ال لمةجبب،ل79اللأفلبب لد، ببعلهبب لم20ألضب الد، ببجاليو جةببيليوشاةبب لأملي بب لد، بعلهبب لم
الد، ببعلتبجة ،ي لابمببج، ل ببد،كل6 47الل ببدلتلبغليول ببطليو  بجت لوببد، جاليو جةببيليوشاةب لم7يو بدل لم

لالد، ع.2 15م
 ( يوضح فئات درجات الجانب التقني7جدول )                     

 % العدد فئات الدرجات
ل%16ل16ل20-29
ل%17ل17ل30-39
ل%26ل26ل40-49
ل%19ل19ل50-59
ل%12ل12ل60-69
ل%10ل10ل70-79

ل%100ل100لاج
لل دل ا لهذيليوا ل،ليوها،يالييشمع ل
لشلل،ليو لي ميلل ليو ، علتبددل ج -1

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
ل1ل5 74لشلل،ليو لي ميلل ليو ، علتبددل ج ل1
لا.5 74هذكليوها،الت فل لللمل،مجض لم ج ال

لهذيلمبة لأمليو ، علشبشابدلفلب ليو ج بتجاللب لشطتماجش بجليوصبةجفمعليواشبلابعلتشبدلممليوابللابجال-2
ل اجل ج لل ليوها،ا.
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 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
شبشادليوات  علفل ليو ج تجالل ل ام لل2

لوابللاجايوشطتماجاليوصةجفمعليواشبلاعلتشدلمملي
ل2ل70

ل.2لتش ل  لا،شت لل70تذل ج اليوها،الأفككلتللمل،مجض ل
للماجلم  ل ب ليو ، علتشةهمذلأفاجو جلامل ك لشاةمجاليوابللابجال ل صبلالهبذكليوهاب،الفلب ل-3

ل.ل3لش ل  لا،شت لل2 65للمل،مجض ل
 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
 ك لشاةمجالش ب ليو ، علوشةهمذلأفاجو جلاملل3

ليوابللاجاليوا  لتع
ل3ل2 65

لفملي شبجةعليو ، علتتبضليوت،ا مجاليو بجهلال دي ليفاجو بجل ل بج الهبذكليوهاب،التبللمل،مجضب ل-4
لا.4اللش ل  لا،شت لم64.5م

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
ل4ل5 64لش شبممليو ، علتتبضليوت،ا مجال دي لأفاجو جل4

 علفلببب لا بببج،يالاةش ببتم جللببب لي بببش ديملت،ا مبببجاليو ج ببليل ليذل بببج الهبببذكليوهاببب،الشبشاببدليو ببب،ل-5
لا.5لش ل  لا،شت لمل5 63تللمل،مجض ل

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
ماشل لي ل،يدلل ليو ، علا ج،يالي ش ديملل5

ليو ج ليللت،ا مجش 
ل5ل5 63

ش دملفال جلل صبلالهبذكليوهاب،الفلب لللمل،مجضب لش ش دمليو ، علأ  لالشاةمعلو،لدهجلتابللاجال-6
لا.6لش ل  لا،شت لمل6 63
 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
شالمليو ، علتج ش ديملأ  لالذيالشاةمعلفجومعلل6

لوك شهجدالامليوابللاجالليوبا لت د ليوط،يل .
ل6ل2 63

الليوتمجةبببجالتبببمملي  بببجمليو ببب، عل لشاببلمليو ببب، علتشلجمببب لل بببجل ليالشصبببجالاللببب لشتببجد ليوابللابببج-7
لا.7اللش ل  لا،شت لم7 61 ج الهذكليوها،التللمل،مجض لم
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 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
شتجد ليوابللاجالليوتمجةجالت  لوعلاجلتمملل7

ي   جملل ليو ، علامل ك لل جل ليالشصج ل
ليواشلل،الودم ج

ل7ل7 61

ي ل،ي للذوبب لتشببدلممليوابللاببجاليو ش،لةمببجلل ليذل ببج الهببذكللش لصبباليو بب، علفببمل ببمل تمبب،لاببم-8
لا.8اللش ل  لا،شت لم7 60يوها،التللمل،مجض لم

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
ش لصالتدي،اليوات  علفمل مل تم،لاملي ل،ي لل8

لليوابللاجاليوشالمدمعلتشطتم ليو ج لي
ل8ل7 60

لشةمم،لصل،ليوبا ليوشالمد لليال شبجضعلفة لتباكلليو ش،لةمجل.لأدالش ةلول مجليالشصجالالتو -9
 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت

أدالش ةلول مبببببجليالشصببببببجالالتوبببببب لشةمبببببب،لصببببببل،لل9
ليوبا ليوشالمد للي  ك لتدو لفاكلليو ش،لةمجلل

ل9ل5 58

بابب ل للشبشاببدليو بب، علفلبب لشببلل،لش ةلول مببجليالشصببجالاليوا،لةببعلليو هببج الليو بب،فعللبب لية ببجلليو-10
يوش ةلول مبببجلوشةجبببممليوباببب لتبببمملل بببدياليوات  بببعليوه،فمبببعل لتذل صبببلالهبببجشممليوهاببب،شمملفلببب لللمل

لا.11ا لم10اللش ل  لا،شت لم5 54الللم5 57،مجض للفل ليوشليو لم
 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت

شبببببلل،لش ةلول مبببببجليالشصبببببجالاليوا،لةبببببعلليو هبببببج الل10
لةشج معلليو ،فعلل لية جلليوبا يإل

ل10ل5 57

شبشابببدليوات  بببعلفلببب ليوش ةلول مبببجلوشةجبببممليوباببب لل11
لتمملل دياليوات  عليوه،فمعل

ل11ل5 54

شاببج، ليو بب، علة ببجط جلفببملتبببدلات  ببجالفجوامببعل للش ببشاطيلأصبب جيليو بب جديالي  جدمامببعل-11
ال ل7 51ا لم5 52،مجضبببب لملو داببببعليو بببب، علتذل صببببلالهببببجشممليوهابببب،شممللفلبببب ليوشببببليو لفلبببب للم

لا.13ا لم12لش ل  لا،شت لم
ل
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 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
شاج، ليو ، علفملط،مب ليالةش،ةبالة بجط جلفبملل12

لتبدلا لات  جالفجوامع
ل12ل5 52

ش ببشاطيليو بب، علأصبب جيليو بب جديالي  جدمامببعلل13
لذل ليإلتديث

ل13ل7 51

يو ، عل للشطبل،ليو ب، علالجهم بجلتفد بجو ملدل،يالشطلم،مبعلفلب لشل دل ت عليشصج لتمملأ  جمل-12
ال ل7 49يو ج ببليل لش ببدمليوبالمببعليإلةشج مببع ل ببج الهببجشممليوهابب،شمملتببللمل،مجضبب للفلبب ليوشببليو لم

لا لل اجلاتمملأدةجك.15 ل14اللتش ل  لا،شت لم49م
 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت

 لوب،تطل جلبعلي   بجملش ش دمليو ، عل ت عليشصبجل14
ليوا اعلل ليو ، ع.

ل14ل7 49

شاببلمليوات  ببعلتشطببلم،ليوا ببملفببملط،مبب لتد ببج لل15
يوبابببببببببببج لليوابببببببببببلجهمملدل،يالشطلم،مبببببببببببعلفلببببببببببب ل

ليو ج لي لش دمليوبالمعليإلةشج مع.

ل16ل49

شاببببلمليوات  ببببعلتج ببببش ديملش ةلول مببببجليو ج ببببليللبببب لشببببد،ميلاةش ببببتم جللهببببملفلبببب ل،أ ليوباببببج ل-13
لا.17لش ل  لا،شت لمل5 48ياجلاشطل،التذل صلالهذكليوها،الفل لللمل،مجض لتج ش ديملت،ل

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
ش بببببببش دمليوات  بببببببعلش ةلول مبببببببجليو ج بببببببليللببببببب لل16

يوت،ياجليوشد،متمعلواةش بتم جللهبملفلب ل،أ ليوباب ل
ل لالي ب ملتج ش ديمليوت،ياجليواشطل،الولشد،مي.

ل17ل5 48

 لا ببج،ياليوشاببدمليوش ةلوببل  لليوابللاببجش ل لاللشبشاببدليو بب، علشببد،ميلاةش ببتم جلشببد،متجلللاببملي بب-14
لا.18اللش ل  لا،شت لم2 47شالمدمجلل لتذل صلالهذكليوها،الفل لللمل،مجض لم

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
اللشبشادليو ب، عليوشبد،ميليوا ةب ليوشالمبد ل ل لةب لمصبتحلل17

ل ج،ياليوشادمليوش ةلول  لليوابللاجش .فج ليللفملا
ل18ل2 47
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شلجبب ليو بب، عل ببت عليالةش،ةببالولش ببل ل للاببملرببملشللمبب ليواةببشجلدي لمببجلل للضببكللفببملذوبب لهبب ل-15
فدمليالفشاجدلفل لا جملا ددلولباب ل ل صبلالهبجشممليوهاب،شمملفلب ليوبللمليو،مجضب للفلب ليوشبليو ل

لجلاتممليدةجك ا لل ا20ا لم19ا للش ل  لا،شت لم43ا لم47م
 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت

ش ش دمليوات  عل ت عليالةش،ةالولش ل للاملربملل18
لشللم ليواةشجلدي لمجل.

ل19ل47

ابب ليةش ببج،لشاةمببجاليالةش،ةببالميوت،مببدليالو ش،لةبب الل19
لببب لتملبببعليوباببب لشامبببلالجبببجه،ال دمبببدالهببب لفبببدمل

ليالفشاجدلفل لا جملا ددلولبا .

ل20ل43

ل
اجلم  لفالمعليو ،ي ليإلدي،معل/ليوشالمدمعلي شةةاليو ، علفملهبذكليوبالمبعليوشالمدمبعللي بشتدوش جل-16

تبالمببببعل بببب،ي ليو ش،لةمببببعلفببببملط،مبببب لشاةمببببجاليالشصببببجالا لل ببببذو لشبشاببببدليوات  ببببعلفلبببب ليوشلجمبببب ل
مجضب للفلب ليالو ش،لة لتدالللامليوشامدلتجإل ،ي ياليوتم،ل ،يطمعل ليذل صلاليوها،شمملفلب ليوبللمليو،ل

لا.22ا لم21ال للش ل  لا،شت لم7 35ا لم2 36يوشليو لم
ل

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
ي بببببشةةاليو ببببب، علفبببببملفالمبببببعليو ببببب،ي ليإلدي،مبببببعلل20

ميوشالمدمبببعاللي بببشتديو جلتبالمبببعليو ببب،ي ليالو ش،لةمبببعل
لتشلجم لشاةمجاليالشصجالالل لذو .

ل21ل2 36

لمعليوشلجمب ليالو ش،لةب لشبشادليوات  علفل لفال21
ابببببببببببملي بببببببببببب ليواضبببببببببببج لفلبببببببببببب ليو ببببببببببببلي لل

ليوتم،ل ،يطمع.ل

ل22ل7 35

ل
ل
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مشضببحلااببجلشاببدملتملرببل،اليالشصببجالاليوشبب لمبم بب جليوبببجومليومببلمل لهبب لةشببججلاتج بب،لولشابببدمل
يوش ةلول  لليوبلا ليوذ ل  دكليوبجومل ك ليواب،مليوب ب،مملل بجملوب لشب رم،يالتجوةبعللب ل ب لا بجالال

تلي ببطعلةجبببمللTele-Medicine،معل للطجوبببالرببل،اليالشصببجالالا بببج ليوطببيلاببملتببببدليو مببجاليوت بب
يالشصبببجالاليو دمربببع لل بببذو لتببببضليوشاةمبببجاليوطتمبببعليواشادابببع ليوشببب لشبببلل،ليشصبببجالللشهجفلمبببجل لصبببلشمجلل
لا،لمببجللتببمملأطتببج لشهصبب لتمببة ملا ببجلجال تمبب،اللي  بب،ي ليوش جومبب ليوطتمببعليوا شلهببع لل ببدلأ بب االرببل،ال

جالليالشصببببجالاللبببب لشم ببببم،ليوشبلببببممليوطتبببب للي  ببببجدما لل جصببببعللبببب ليوببببدل ليوةجامببببعلذياليوابللابببب
يإلا جةمبببجاليواشليصبببهع لل بببدلأة بببلالالي ببب لفلامبببعلفلببب ل بببت عليالةش،ةبببا لشبببلل،ليال ش بببج،ياليوطتمبببعل

لليوص معلليوتملمعلل لصل،لات طعلل  لع.
 ثانيا: الجانب االجتماعي 

-22اللاب،الابمللاب،ياليواامبج لذلياليوش ل ب لابملم17ش ل لهذيليو جةيلتصل،الليض عللب لمل
لالليوش لشضاةال جةتجللي شاجفمجل.38
ال لل بدلتلبغل69اللأفلب لد، بعلهب لم20ألض الد، جاليو جةيليال شابجثلأملي ب لد، بعلهب لمل

الد، بببعلل ابببجل11التبببجة ،ي لابمبببج، ل بببد،كلم2 38يول بببطليو  بببجت لوبببد، جاليو جةبببيليال شابببجف لم
ل.ا8الضحلل ليو دل لم

 ( يوضح فئات درجات الجانب االجتماعي8الجدول )
 % العدد فئات الدرجات

ل%22ل22ل20-29
ل%41ل41ل30-39
ل%18ل18ل40-49
ل%16ل16ل50-59
ل%3ل3ل60-69

ل%100ل100لاج
شاببلمليو ببب، علاصبببل ش جليو جصبببعلفلبب ليواصبببل عليوبجابببعلولبابببج للبب ليجلبببيلي  مبببجم للهبببذيلأاببب،ل-1

را،ل ببج،  لشببلو لتدي،اليوات  ببعل ل ببج الهببذكليوهابب،التبب فل لللملطتمببب ل صلصببجللتبببداجل ببج لا ببش
لال لل اجلاتمملأدةجك.1اللش ل  لا،شت لم76.7،مجض لم
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 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
شادمليوات  علاصل ش جليو جصعلفل ليواصل علل1

ليوبجاعلولباج لل ليجليلي  مجم.
ل1ل7 76

ة هجضلا جةعلتبضليوا مليوشالمدمعل للمل دلل ليوات  بعلفابج لأدالصل،ليوبا ليو دمدالتو لي-2
اشبدد ليوا بج،يال بجد،مملفلب ليوباب للب لش صصبجالاشببددال ل صبلالهبجشممليوهاب،شمملفلب ليوبللمل

لا.3ا لم2اللش ل  لا،شت لم5 75ال لم5 76يو،مجض للفل ليوشليو لم
 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت

 دمبببداليوببب لية هبببجضلا جةبببعليدالصبببل،ليوباببب ليول2
تببببضليوا بببمليوشالمدمبببعليوشببب ل جةبببالش شببب لا جةبببعل

لفجومعل جتاجل.

ل2ل5 76

مل دلل ليوات  بعلفابج لاشببدد ليوا بج،يالاابجلل3
لم بل مل جتلمملولشلجم لل لش صصجالاشبددا.ل

ل3ل5 75

تذلأد لشببدة لي  ببل،لليو،ليشببيلتوبب لشبب، لتبببضليواةش ببتممليوبابب لت رببجللفببمللبب، لفابب ليلضبب  ل-3
لا.4اللتش ل  لا،شت م71 صلالهذكليوها،الفل لللمل،مجض لم

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
تملشببدة لي  ببل،لليو،ليشببيلأد لتوبب لشبب، لتبببضلل4

ليواةش تممليوبا لت رجللفملل، لفا لألض .
ل4ل71

تةشببج مش م لتذلش،يفبب ليو بب، عليو جةببيليال شاببجف لوببتبضليوباببج لتبببدمليال ببشةةج لفببة مل،جببملشببدة ل-4
ال للهذيلمت ب،لةاطبعليم جتمبعلش  بيل5اللتش ل  لا،شت لم68 صلالهذكليوها،الفل لللمل،مجض لم
لول ، علفل لهذيليوال  ليإلة جة .

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
،جملشدة ليةشج معلتبضليوباج ل لاللشلي لل5

ليو ، علش شهجلت ملالفشتج،يالي شاجفمع.
ل5ل68

ض ليو ، علفةجص،ليو تجيلفل ل تج،ليو مل ل لة ملماشل بلملا بج،الش ةلول مبعل لاابجليةب ب لشه-5
لا.6اللش ل  لا،شت لم66.7فل ل تج،ليو مل لتجل لتذل صلالهذكليوها،الفل لللمل،مجض لم



2014هـ/1435                                                         (70العدد ) –آداب الرافدين                                                              

 

 
383 

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
شهض ليوات  علفةجص،ليو تجيلفل ل تج،ليو ملل6

لج،اليوش ةلول معالاشك  مليوا 
ل6ل7 66

م جبب ليوبةصبب،ليوة ببل لتا ببج، عللبب لأ بب ج ليوبابب ليو دمببدلواكلاشبب لابب لطتمبببعليوابب،أالفالمببجل لتذل-6
لا.7اللتش ل  لا،شت لم61.5 صلالهذكليوها،الفل لللمل،مجض لم

ل
 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت

يلدمبجدلا بج، عليوباب ليوة بجلمعللب لأ ب ج ليوباب لل7
ل دمدل لة جلششكلملا لطتمبش جليو

ل7ل5 61

فدمليوشليمليوات  علت  ،لا بددلولبابج ل للمل بدلشهبجلال تمب،لتبممل،ليشبيلاةش بت ليو ب، علت بتيل-7
ا ل55ا لم61شهببببجلاليوا بببببج،يال ليذل صبببببلالهبببببجشممليوهاببببب،شمملفلببببب لللمل،مجضببببب للفلببببب ليوشبببببليو لم

لفاج لجم،لديلاممم.لا.للماجلم  ليوها،الي لو ل لمل د9ا لم8لتش ل  لا،شت لم
ل

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
ل8ل61لاللشلشلمليوات  علت  ،لا ددلولباج ل8
مل بببدلشهبببجلال تمببب،لتبببممل،ليشبببيلاةش بببت ليو ببب، علل9

لت تيلشهجلاليوا ج،يا.
ل9ل55

لشل ب ليوات  بعلتوب لشالب ل  ببمليوباجوبعلابملي ب لش هبمضليوش ببجوم ليواجدمبعللالي  بعليواةجل بعللبب -8
 ببل ليوبابب  للهببذيل ببمتد لتوبب لتو ببج لضبب،،لتجوباببج ليوا ببالومملتببجوشالم ل ليذل صببلالهببذكليوهابب،ال

لا.10اللتش ل  لا،شت لم7 53فل لللمل،مجض لم
ل

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
شل  ليوات  علتو لشالم ل  مليوباجوعلابملي ب لل10

ش هبمضليوش ببجوم ليواجدمبعللالي  ببعليواةجل بعللبب ل
لل ليوبا . 

ل10ل7 53
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شبشابدليوات  بعلفلب لا ش ببج،ممللششبج بدلاب ل هببج يال ج، مبعلوشةهمبذلا ببجملابابدالل صبم،الي  بب  ل-9
لهذيلتجوشبجو لمببدلي بشةةج لفبمل هبج يالف،ي مبعلاا بمليملمبشابدلفلم بجللب لهبذيليوا بج  ل صبلالهبذكل

لا.11اللش ل  لا،شت لم7 52يوها،الفل لللمل،مجض لم
 التسلسل المرتبي ياضيالوزن الر  الفقرة ت
شبشادليوات  علفل لا ش ج،ممللششبج دلا لل11

 هج يال ج، معلوشةهمذلا جملابادالل صم،ال
لي   .

ل11ل7 52

شب،شتطللبب، ليوبابب ليو دمببدالتج ببش ديالا ببجمللجمهمببعلجمبب،لا ببتل علفببملط،مبب ل ببت عليالةش،ةببا ل-10
فلب لشبللم،للب، لفاب ل دمبدالشلي بيلتملي ش ديالارب لهبذكليوا بجمليولجمهبعليو دمبدالمبةب  لتم جتبجلل

ا.ل12اللش ل ب لا،شتبب لم50يوشابدمليوشاةبب للب لهببذيليوا بج ل ل صببلالهبذكليوهابب،الفلب لللمل،مجضبب لم
لل اجلاتمملأدةجك.

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
ش،شتطلل، ليوبا ليو دمدالتج ش ديالا جملل12

لجمهعلجم،لا تل علمار ليوشبجا لا لالي  ل
لعلفل ل ت عليالةش،ةاا.ش صصم

ل12ل50

شبب ر،اليو مببجاليال شصببجدمعل ببلتجللولباببج لجمبب،ليواببجه،ممل ليذل هضبباليوات  ببعلي ببل،همل ببلة ملالل-11
مشاةلمليوشبجاب لاب لش ةلول مبجليالشصبجالالليوابللابجال للضبكللفبملذوب لل،ضبالشاةمبجاليالشصبجالال

يوهابب،شمملفلبب لللمل،مجضبب للفلبب لآومببجالفابب لاشطببل،الااببجليةب بب ل ببلتجللفلببم م ليذل صببلالهببجشممل
لا لل اجلاتممليدةجك.14ا لم13اللش ل  لا،شت لم7 46ال لم2 48يوشليو لم
 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت

ل لج لش ةلول مجليالشصبجالالليوابللابجال لش هبضلل13
يوات  بببعلي  بببل،ل لاابببجليةب ببب ل بببلتجللفلببب ليو مبببجال

ليال شصجدمعلولباج لجم،ليواجه،مم.

ل13ل2 48

شهبببب،ضلشاةمببببجاليالشصببببجالالآومببببجالفابببب لاشطببببل،ال لل14
لي ا،ليوذ ليةب  ل لتجللفل ليوباجوعلي   لا ج،ا.ل

ل14ل7 46
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شالمليوات  علتشةمم،لهم لمعليوبا لوالي تعلش ةلول مبجليالشصبجالالابملي ب ل لب للب، للجمهمبعل-12
اةمببجاليالشصببجالالتا ببج،يال دمببدا لليشتببباليوات  ببعلشلجمبب ل صببم،لي  بب لمبشاببدلفلبب لي ببش ديملش

ا للش ل ب لا،شتب ل43.5ا لم45ل،دمع لتذل صلالهبجشممليوهاب،شمملفلب لللمل،مجضب للفلب ليوشبليو لم
لا لل اجلاتمملأدةجك 16ا لم15م

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
ش جهمليوات  علل لشةممب،لهم لمبعليوباب لوالي تبعلل15

همببببببعلش ةلول مببببببجليالشصببببببجالالو لبببببب للبببببب، للجم
ل دمدا.

ل15ل45

ششت ليوات  علشلجمب ل صبم،لي  ب لمبشابدلفلب لل16
لي ش ديمليوشاةمجالليوا ج،ياليوه،دمع.

ل16ل5 43

 لصبباليو بب، عل  ببمليوباجوببعلاببملفاجوببعلديلاببعلتوبب لفاجوببعلات شببعل لااببجليةب بب لفلبب ليو جوببعل-13
ا لل بدل صبلال17اللتش ل ب لا،شتب لم2 43يال شصجدمعل لتذل صلالهذكليوها،الفل لللمل،مجض لم

لهذكليوها،الفل لي  لللمل،مجض للتجوش ل  لأوا،شت لي  م،لامللا،ياليو جةيليال شاجف .
ل

 التسلسل المرتبي الوزن الرياضي الفقرة ت
 لصببباليو ببب، عل  بببمليوباجوبببعلابببملفاجوبببعلديلابببعلل17

لتو لفاجوعلات شعل.ل
ل17ل2 43

 لبب لةببلثل دمببدلاببمليوا شابب للمطلبب لمشضببحلااببجلشاببدملتملشاةمببجاليالشصببجالاليو دمرببعلأدالتوبب لل
فلم جلأ اج لفدمدالا شلهبعلاة بجليوا شاب ليوبذ  لألليوا شاب لياللش،يضب لت  بمليوشابج،يلليوشهجفب للب ل
هبببذيليوا شاببب للأ بببلليليوشبجاببب لاببب ليوبلوابببعللط،مببب ليوابللابببجاليو ببب،م للشهجفببب ليول بببجلطليواشببببددا.ل

ليوابد،الفلب ليواةجل بعلليوشببجلمللب لأ بلي لل جهاالرل،اليالشصجالالل لشل م ل ل ليوباب لليوش بج،ال
يو ببل لليو ببداجالليوبابب لدي بب للفتبب،ليو ببدلدليودلومببعلتوبب ل جةببيلتفببجدالهم لببعلات  ببجاليوبابب لا اببجل
 جمل  ا ج لل دلش ط لش رم،هجليوه،دلتو لي  ،اليوش لأصت الا،شتطعلتجوبجوملأللاش،يتطعللمابجلتمة بجل

لامل كلةجمليالشصج ليو دمرعللل جلل .
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اب،لببعلهبب لهةببج لل، ببجللابةلمببجللتببممليوببد، جاليوشبب ل صبب لفلم ببجليو جةببيليوشاةبب لليوببد، جاللو
 لوببملة ببدل9لفلبب لد، ببعلل ،مببعل=لT-testsيوشبب ل صبب لفلم ببجليو جةببيليال شاببجف ل لأ ،مةببجلي شتببج،ل

الهبببب ليصببببة،لاببببمليواماببببعليو دلومببببعل0.6ل، ببببجللابةلمببببجللذيلدالوببببعلت صببببجلمعل ل مليواماببببعليوا  ببببلتعلم
ل%ا.95 لا شل ليوراعلمالفل26 2م
 

 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات:-1

 بددةجللبب ليوات بالي ل لفببدديللابملي هببدي لليوه،ضببمجاليوبلامبعللأهامش ببجللب ليو جةببيليوامببدية لل
لهةجلة،مدلأملةت دلأهبدي ليوت باللصب علهبذكليوه،ضبمجالأللفبدملصب ش جل لفلابجللأمل تبل ليوه،ضبمعل

تمجةببجاليوامديةمببعليوشبب ل صببلةجلفلم ببجلاببملل ببدياليوبمةببعلتبببدلأملل  ةببجلأللفببدمل تلو ببجلمبشاببدلفلبب ليو
لتوم ملأ للعل جصعلتاضالمليوه،ضمجال.

 أهداف البحث: 
اببجلهببلليربب،لش ةلول مببجليالشصببجالالفلبب لةلفمببعليوبابب ؟لمشتببمملاببمل ببك لي لليمليو،مجضببمعلليوشبب ل-1

واامبج ل للتببدلي ش بجيليول ببطلاللاب،الابمللاب،يالي22 صب لفلم بجليوا بل،ليوشاةب لليوشب لشارب للب لم
ا لة بببشد لابببملذوببب لتملهةبببج ليرببب،ل2 15التبببجة ،ي لابمبببج، لم6 47يو  بببجت لو بببذيليوا بببل،ل بببجملم

وش ةلول مبببجليالشصبببجالالفلببب لةلفمبببعليوباببب  للت بببذيلمش اببب ليو بببد لي ل لفبببملا بببشلليرببب،لش ةلول مبببجل
ليالشصجالالفل لةلفمعليوبا .

لالاليوبا ليو جومعلليوا شاتلمعلولباج .اجلهللير،لش ةلول مجليالشصجالالفل لا ج-2
مشضببحلاببمل ببك لي لليمليو،مجضببمعليوشبب ل صبب لفلم ببجلا ببل،ليو جةببيليال شاببجف  لليوشبب لشاربب لل
ال2 38اللاببب،الابببمللاببب،ياليواامبببج للتببببدلي ش بببجيليول بببطليو  بببجت لو بببذيليوا بببل، ل بببجملم16لببب لم

الالو بجلشب رم،لاشل بطلشا،متبجللفلب لا لة شد لاملذو لأملش ةلول مجليالشصبج11تجة ،ي لابمج، ل د،كلم
ا ببجالاليوبابب ليو جومببعلليوا ببشاتلمعل للهببذيلطتمببب لأملهةببج لالي تببعلاببمل تبب لاةش ببت ليو بب، عليومببعل
ي ببش ديملش ةلول مببجليالشصببجالال ل صلصببجللأمليجلببيليواةش ببتمملهببملاببملفةصبب،ليو ببتجيللاببمل الببعل

يود،ي بب .للت ببذيلما ةةببجليواببل لتمل%ل اببجل ببج للبب لابطمببجاليوش صببم ل66 بب جداليوت ببجول،مل لتة ببتعل
ليو د ليورجة ل دلش ا .
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ليوه،ضمعليو،لم علي لو  ل-3
لشل دلفك علابةل لذيالدالوعلت صجلمعلتمملش ةلول مجليالشصجالاللصل ليوبا ليو دمدا.-أ

ش ببم،لةشببجلجليوت بباليوامببدية لتوبب لصبب عليوه،ضببمعليو،لم ببعلي لوبب لاببمل ببك ليوش  ببدلاببملصبب علل
علللببب لت جتبببجالفمةبببعليوت ببباللهةبببجلة بببم،لتوببب ليوه،ضبببمجاليوا بببشاعلابببمليوه،ضبببمعليوه،ضبببمجاليوه،فمببب

ليو،لم ع.
لاشل دلفك علذيالدالوعلت صجلمعلتمملشالم ل  مليوباجوعللالي  عليواةجل علل ل ل ليوبا .1م

شت بببدلةشبببجلجليوت ببباليوامبببدية لفلببب لأملهةبببج لفك بببعلتبببمملشالبببم ل  بببمليوباجوبببعلابببملي ببب ل
ال15الات لربببجللتجواليلابببعلللم47يوباببب ليوبببذ لمشطلبببيلذوببب ل لتذلأ بببج،لمالي  بببعليواةجل بببعللببب ل بببل ل

الات بلا للفةبدلت ب،ي لي شتبج،ل100التبدمليواليلاعلاملا ابلثلم38ات لرجللتجو مجد لل ل مملأ ج،لم
الل بدةجلل، بجللابةلمبجللذيلدالوبعلت صبجلمعل ل مليوامابعليوا  بلتعل2اللفل لد، بعليو ،مبعلم1×3الم2م ج
%الوبذيللفةةبجلةاتب لل،ضبمعليوت بال95الفل لا شل ليورابعلم6امليواماعليو دلومعلماله لي ت،ل4 16م

للة،لضليوه،ضمعليوصه،مع.
الشل بببدلفك بببعلذيالدالوبببعلت صبببجلمعلتشبببللم،لش ةلول مبببجليالشصبببجالاليو هبببج اليإلةشج مبببعللببب ل ببب،فعل2م

لية جلليوبا .ل
يإلةشج مببعللبب ل بب،فعلية ببجلللشت ببدلةشببجلجليوت بباليوامببدية لفلبب لأملهةببج لفك ببعلتةبب لللبب،اليو هببج ال

ليوبا لتج ش ديملش ةلول مجليالشصجالا.
الات لربببجللتببببدمل31الات لربببجللتجو مبببجد للببب ل بببمملأ بببج،لم10الات لربببجللتجواليلابببعلللم59تذلأ بببج،لمل

اللفلبب لد، ببعليو ،مببعل1×3الم2الات ببلا للفةببدلت بب،ي لي شتببج،لا،تبب لم ببج100يواليلاببعلاببملا اببلثلم
الهبب لي تبب،لاببمليواماببعل5 36ذيلدالوببعلت صببجلمعل ل مليواماببعليوا  ببلتعلمال لل ببدةجلل، ببجللابةلمببجلل2م

%ال لوببببذيللفةةببببجلةاتبببب لل،ضببببمعليإلرتببببجاللةبببب،لضليوه،ضبببببمعل95الفلبببب لا ببببشل ليوراببببعلم6يو دلومببببعلم
ليوصه،مع.

ليوه،ضمعليو،لم عليورجةمع -4
لشتر،لصل،ليوبا ليو دمدالفل ليوباج .-ي

ضببمعليو،لم ببعليورجةمببعلاببمل ببك ليوش  ببدلاببملصبب علش ببم،لةشببجلجليوت بباليوامببدية لتوبب لصبب عليوه،لل
ليوه،ضمشممليوه،فمشممليوا شاشمملاة جلل اجلاتمملأدةجك 
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لتمليوبجالممليو تجيلهملأ ر،لشهضمكللامليوبجالممل تج،ليو م.-1
الفلب ليو مبجدل للب ل9الات لرجللتجواليلابعلللم69أ دالةشجلجليوت الفل لهذيليوشهضم لتذلأ ج،لمل

ال2اللفلبب لد، ببعليو ،مببعلم1×3الم2ت لرببجللتبببدمليواليلاببع للتبببدلت بب،ي لي شتببج،لم ببجالا22 ببمملي ببج،لم
الهبب لي تبب،لاببمليواماببعل1 51ل ببدةجلأملهةببج لل، ببجللابةلمببجللذيلدالوببعلت صببجلمعل مليواماببعليوا  ببلتعلم

ل%الوذيلةات لل،ضمعليإلرتجاللة،لضلل،ضمعليوبدم.95الفل لا شل ليوراعلم6يو دلومعلم
يو دمببدلتوبب لية هببجضلا جةببعلتبببضليوا ببمليوشالمدمببعليوشبب ل جةببالش شبب لا جةببعللشببتد لصببل،ليوبابب -2

لفجومعل جتاجل.
أ دالةشجلجليوت الفل لية هجضلا جةعليوا مليوشالمدمعلل لجب لصبدل،ليوباب ليو دمبد لتذلأ بج،لل

الات لرببجللتبببدمليواليلاببع للفةببدلت بب،ي ل31التجو مببجدللبب ل ببمملأ ببج،لم23الات لرببجللتجواليلاببعل لللم54م
ال لل ببدةجلأملهةببج لل، ببجللابةلمببجللذيلدالوببعلت صببجلمعل ل2اللفلبب لد، ببعليو ،مببعلم1×3الم2 شتببج،لم ببجي

%الوببذيل95ال لفلبب لا ببشل ليوراببعلم6الهبب لي تبب،لاببمليواماببعليو دلومببعلم4 16 مليواماببعليوا  ببلتعلم
للفةةجلةات لل،ضمعليإلرتجاللة،لضلل،ضمعليوبدم.
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 التوصيات: -2
ةشج جاليوشبب لشببمليوشلصبب لتوم ببجلماببدمليوتج ببالتبببضليوشلصببمجالليوشبب لش ببا للبب لضببل ليال ببش

لييش  
 ببباليو ببب، عليوات لربببعل لوشطبببلم،لا بببج،يالل تببب،يالاةش بببتم جللببب لي بببش ديملي   بببلالليوشاةمببببجال -1

ليو دمرعليوش لم  دهجليوململفجومليوش ةلول مجللي  لي لليواةش جا.
ديا جليو بدلي دةب لوشلجمب ليوا بج،ياليواطللتبعلألليفشتج،لش ةلول مجليالشصجالالليواد،اللب لي بش  -2

 يوا،  علولبا لل ليو ، عليوات لرعل.
 لببب لاةبببج لمببب،تطلتبببمملأهبببدي ليوببببجالمملليو ببب، عللأهبببدي ليوا شاببب للتابببجلمبببتد لتوببب لأفلببب لأدي ل -3

 اا م.
  اليو ، علفل لفالمعليوشلجم ليالو ش،لة لاملي  ليواضج لفل ليو لي لليوتم،ل ،يطمع.ل -4

ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
ل
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The societal effects on new work types in the shade of 

communication technology - Afield study at Nenavah Drug 

Industry factory in Mosul 
 

Dr. Jume Jassim Khalaf 

 

Abstract 

 

 The world witnessing today a new reality characterized by dynamism 

and speed of change in all areas, especially the work we mean pictures new 

work, any of those forms of unfamiliar work and imposed economic 

changes and technological developments.. went out of her dress in the 

traditional dressed in a new flexible surpassing racist time and place, and be 

led technology communications to the increased interest in transmitting 

information to the decision makers at the right time to make rational 

decisions makers at the right time to make rational decisions contribute to 

advancing the progress institutions forward, but in turn has led some of the 

effects of communication technology community workers. 

 The research aims to what societal effects of images to work under the 

new communication technology. – A field study in the city of Mosul. 


