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 تقنيات االتصاالت احلديثة

 وتأثرياتها اإلنتاجية واالجتماعية

 دراسة ميدانية يف شركة نينوى لألدوية واملستلزمات الطبية

  م.د.مجعة جاسم خلف

  44/4/0242 ريخ القبول:أت 41/5/0242ريخ التقديم: أت
 ةــــــالمقدم

يررررييأفررررتقنيات اررررلنيلحايررررلةيلأثيااررررييةرررريحيارررر ااتلني يارررريحي ررررلأ ث ي لأتي
 لأاثلاة،ي امكنيلأت ةيإنيهذهيلأا ااتلنياشامةيةلى:يم لِحياتلفايي ل املةاي،ي أكني
مرررلييررررييا رررري يللأ ررررلايهرررر يلأارررر ااتلنيلت ال اررررييلأارررر يا ررررامييأهماا ررررلي ل ررررا يل يأي لني
اك  أ  اررليلأمول مرررلنيفرر يلأتترررل يلحيايررليإلي لأمو ررر ي لت اررل ي لأ ررريملني ات رررا ي

لةيامكررنيلأ ررق ي   رر ييفأررييمةمررلةيلأموتفرري يفرر يهررذليفأررلنيلأومررة،يفولررىي رر اةيلأمارر
يلأويتيكمليكلنيلأثلةيف يلض نيثت ييلأاي اعيإذي لينيفأييملأاك  يتلت .

 مررعيلأقاررليحيلأم ررامتحيفرر يشرركةيلأمول مررلني   ةاا ررلي اورريييم لحا ررلياررقيلييي
لأثل ررييإأررىيالررايلأ  ررلأةيلأارر ياق ررايةررنيتتات ررليلأمول مررلني اررا يا ليأ ررلي  شررتهل،ي
أررذأايفرر نيإ  ررلنيلأويررتيلأثررياايأيرر بيفرر ي ضررعيايرروزيةلارر يأنياوررا ي موررقةي
ةنيهذهيلأ  لأةيلأا يل اشتنيات اتلا ليف يشاىيلأم لحني ةلىيلأم ا النيكلفي،ي
 أيرر ثنييرر لةييلأمول مررلني لحايررلحنياضررتلعي رري تيثارر إليفرر يكررةيم ررلحني

تقهرررلي ارررلأنيمرررنيأ لأا مارررييلح املةاررريي لحيايرررلياي،ي يرررييأ ررر تنيلحايرررلحنيةرررني
ات ارررلنيلحايرررلة،يإذيإنيكرررةي ترررل يلأورررلأ يأيررر ثنييلأقارررليحيلأم رررامتحيفررر يل ررراوملة

اتاررتزيمررني وضرر ليلأرر وت،يحي ررةيا رريمنيإثرريلهلي ررلب ت ي ثارراي ررلنيلأ وررييمالثررلاي
                                                 

ي.ي/ي لموييلأم ية/يكلاييلآليلزيي  يةل يلح امل ي
ي
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 ف يأايا لي ثل تهي  شل تهي  ؤاتي  ا اتي  ،ي هكذليأأثتنييي ييملأ وي ي لأوياييمني
مالأ رررل:يلأا رر بيةررني وررري،يلت اررل يةررني وررري،يلأولرر يةررني وررري،يلب شررتيي لبةمررلةي أ

  ذأاياك نيات النيلحايلةييييثتتنيلت  لنيمنيياييلأمكلن،يثارىيامك  رليلأتر ةي
    لي  ّونيمنييلأتحي   يه،ي ك   يم   ييف يأكاتيمنيمكلنيف يلأ يني    .يار ي

 ياتررر تيلأيررر لةييإنيلأاتررر تيلأات ررر يفررر يم رررلةيلأثل ررر ز،ييرررييأي يي تلايثل رررملايفررر
لأغت ايي ل ا يلةيلأت حيلأوضلايي ت حيلآلأييلأا ياومةي لأثل  ز،ي لأا ي تلنيإ ال ايي

ي اعيلب  لبي ا  اعيلح ااملتلن.لأومةيإأىيماليانيشاى،ي أينيإأىيا ي
يالمبحث األول

 اإلطار النظري للبحث
 تحديد مشكلة البحث

موررررلنيفرررر يةيررررت ليأيرررر ثنياك  أ  اررررليلأمول مررررلنيمتا ترررريي اترررر تيلأم ا
لأررتلهن،ي اوررّييلأ  ررالييلبكاررتيأهماررييأ تررةيلأم اموررلنيلأ لماررييإأررىيم اموررلنيأكاررتي
اتررر تلا،يف ررر يا رررله ي تتاترررييم لشرررتحيفررر ي  رررلىيم امرررعي ياررريياوامرررييةلرررىي ررريملني

يمول ملااييإأكات  اييذلنييلييم لشتحي  يملنيلحايلةي لت ال .
اك  أ  ارررررليلأمول مرررررلنيي ةلاررررر يا رررررتقي رررررؤلةيم ررررر ياامثررررر تيفامرررررليإذليكل رررررن

 لحايررلحنياترري يأل لرريلنيلأ لماررييلأترريتحيةلررىيا ترر يلأمتلثررةيلأاتلاياررييلأما وررييفرر ي
مؤ  لا ل،ي لح اتلةيإأىيم لتيموتف يا ا ييإأىيلأ م ي ااماعي تامرييمضرلفييأك رت،ي
أكررنيةلررىيلأررتل يمررنيلا ل الا ررل،ي  ررييأ  ررليأاررتنيفرر يلأ  ررلىيلح امررلة يألم اموررلني

 شكةيةل ،يإذي  لنيايل ةي ل اتلةيلأمول ملني لبفكلتيمنيكةيمكرلنيفر ييلت  ل اي
لأولأ يمملياشكةي تتلايثتاتالايةلىي  لىيش ياييلب  لىي أ ملتي ل ك  يلح املة ي
لأا يأ ياثظي لحهامل يلأمتل ز،ي ح امليف يم امو ل،ي لييي أني  لأةيلحايلةي

ثيااررييلأرري  ةيإأا ررل،ي هررذليمررلياااررتيهررلاميمثمرر ة يي-إ ات اررني-لأثيااررييمفضررلأالن
يلأكااتيمنيلأا لؤحنيم  ل:



 م0240/هـ4646                                            (          46العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
702 

يمليلأا ااتلنيلت ال اييأات النيلحايلةيف ي يمييلت ال . .1
يمليلأا ااتلنيلح املةاييأات النيلحايلةي ل وكل لا ليف يلأومة. .7

 أهمية البحث
اا لررررىيأهماررررييلأ ثررررا،ي  هماررررييلحايررررلحني لأمول مررررلنيفرررر يثاررررلحيلبفررررتليي

ملةررلنيفرر يم الررميلأ شررلتلنيلأارر ياملت رر ليلت  ررلن،يفتررييثلررنيمثررةيلبتتي لأ 
 لأوملأيي تأسيلأملة،ي أي ثنيأ ليأهماا رليفر يلحيايرلييلأتر م ي ثرةيلأمشرك ن،ي
ت لأ لي ةتض ليااماةي لأي تي ف وييأنيكل نيلأات النيلأمالثييأا قانيلأمول ملني ل 

 لام،يأير ثنيفر يلأ يرنيلأثلضرتياوامرييلأ  ا لتلفايي لبف  ي لأمذال ي لأال لقي لأ
لةامررليلايك اررتلايةلررىيلأث ل ررازي    لة ررليلأم ال ررييفرر يل اررقلنيلأمول مررلني مولأ ا ررلي
 ل ررررا يلم لي اترررريام ليألم ررررا ايان،ي يرررريي رررريأني ررررلأظ  تي ظرررر يمولأ ررررييلأمول مررررلني
لأ شرررتايي لآلأارررييلأاررر ياوامرررييةلرررىيلت  رررلني لآلأررري،ي اررر يلأا يرررةيإأرررىي ظررر يلأ  رررتحي

أموتفررييأ  ررا يل يلبتيررىيفرر يثررةيلأموضرر ني لا ررلذيلأتررتلتلن،ي ا ررلمىيلحةامررليي ل
ةلىيل ا يل يلأث ل ازيف يم لحنيلأا لتحي لأير لةيي ا رليةيلأمول مرلن،ي ل رامتي
لأاتي يف يات ارلنيلحايرلحن،يممرليأي يإأرىيظ ر تي ريملنيةياريحيأ ترةيلأمول مرلني

مررؤامتلنيةررني ورري،يكمررلياقلاررييث رر يلأترر  يماررةيلأ تاررييلتأكات  رر يي لأ ارريا ياكررسي لأ
لأولملرررييفررر ييترررل يلأمول مرررلنيفررر ي ورررتيلأررري ةيلأماتيمررريي شررركةي رررتاع،يأكرررنيفررر ي
لأمتل ةيات يلأوياييمنيلأ لثاانيأنيل اشلتيات ابياك  أ  اليلأمول ملني اؤيإليإأىي
للاررررتلزيلت  ررررلنيفررررر يم امررررعيلأمول مرررررلني ةق فرررر يةررررنيلأمشرررررلتكييلتا ل اررررييفررررر ي

ييايرررةيلبمرررتيإأرررىيلأاو ارررتيةرررنيذأررراي رررلأتفتيلحا رررل  يلأظرررلهتيأ يلأم امرررع،ي يررر
لأ ل  يلأيلمن،ي اا يييشر لهييهرذليلحلارتلزيفر يفتريلنيلأاتريي رلأ  سي لأتلربيةلرىي
اوتةي  تلنيلت  لن؛يبنيلأث ل ازييييث أنيلأوياييمنيلأم ظ اني لأورلملانيإأرىي

لأمكا اييأ  ي  ييامريييم تييضللتانيةلىيلبقتلت،ي  لأالأ يأي بيتياييلأ  تلن
 أمل يهذليلأاثيإليلأ ياييلأتلي .
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إنيا تحيلأمول ملني اغاتي ذتالايةرلأ يلأومرة،ي ذأرايمرني ر ةيلأرية يلأرذإلي
اررر فتهيأترررتي ياررريحي مت رررييألومرررة،يكمرررليأنيل اشرررلتيلأمول مرررلني رررااابيفتيرررلايماارررتحي

ي-ال لن ماضلة ييأ وتييتلةلنيلأت  يلأولملييآحميلأم نيف يشتكلنيإي لةيلأ 
فضرر ايةررنيذأررايإنيم م ةررييلت اررل يلأارر يا ررا ي يي-ةلررىي رر اةيلأماررلةيحيلأثيررت

معيلحامميي ف ي ملةلنيمشاتكييمكي لأتيلأ  يح يما ا،ياشلتايفا ليلأوملةي  شلتي
مرررنيأ رررةيايرررما يتتلأررربيلت ارررل ي ا  ارررذهل.ي مرررنيأهررر يلأاغارررتلنيفررر يم رررلةيلأومرررةي

ارل يلأير لة ،يإذياشراتيميرتلبيملأاير اعي لت ال يفر يلأثترزيلب ارتحية أمرييلت 
لأكااررررررميث ررررررزيلأتلررررررز يإأررررررىيمملت ررررررييل ررررررا يل يشرررررر كييلت ات اررررررنيأل ثررررررايةررررررني

يلأم ا لكانيا يإ ال ي ضلأعيث زيم لي لا  يلأيياتي.
 أهداف البحث

ا رررروىيلأ ثررررايإأررررىيموتفررررييلأارررر ااتلنيلت ال ارررريي لح املةاررررييلأارررر ياثرررريا ليي
ي ريملأ ضلأالن،يلأ لاميلأ تلة،يش كييلت ات ان .يات النيلحايلةيلأثياايي لأمامالي

 تحديد المفاهيم والمصطلحات
 الهاتف النقال .4

ه ي  لقيم   تيلأتليي،يات  ي إت لةي ل ات لةي   يمنيلأم  لن،يا رمىي
ي. 1ملأم  لنيلأتليا اي

أمررليإ تلأاررلي:يهرر ي  ررالييلايررلةيلأكات  ارريي ررانيلبشرر ل ي يااماررقي يررغتي
يلأث  ي لأ تة.

 :Satelliteائيات التلفازية الفض .0

                                                 

،ي لمورييلأم يرة،يم لرييم لهرةي لمواري،يلأ لاميلأ تلةيملأ ي مليةلار ،يمثم ييلأثل ،ييل  ي 1م
 .ي81 ،ي 6002كل  نيلأال  يي7لأوييي
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هر يذأرايلحايرلةيلأرذإليارا ي يرر ييآم رييمرنيمثترييلتت رلةيم لشررتحييييييي
إأررررىيلأ  ررررلقيلأال قارررر   يلأ ررررتيإليمررررنيي نيلأ  ررررات،ي ااملاررررةيهررررذليلتت ررررلةي

ي. 1م لحايلةيلأذإليحيااتايي ثي ييلأقملني لأمكلن
ارا يل را م لية رتيليلأاوتاميلت تلأ ي:يه ية لتحيةنيي ر لنيال لقار يأم يييي

ي ايفضلأ ي   لقيل ات لةيلتض يم لشتحي.

 :Internetاإلنترنيت . 4
 ي مو لهرررل:يInternationalهرر يل ايرررلتيأ ي ثرررنيأكلماررانيهمرررل:يمييييييي

 مو لهليلأش كي،ي لأات مييلأثتفاييألكلمرييلأم ث اريييNetworkلأولأماي،ي ي
 ياوتا  ررررررلي يهرررررر :يلأشررررر كييلأولأمارررررري،ي ل ال ررررر ليفررررررINTERNETم  مرررررليم

يأضرررررررررررررررررررررر لما لي لا ررررررررررررررررررررررلة لي اوررررررررررررررررررررررييي  ل   ررررررررررررررررررررررلي أ ررررررررررررررررررررررذلياررررررررررررررررررررررذكت
متااشررلتي ي ررمااي مررلتاي ارر س:يأنياوتاررميلت ات اررنياوامررييةلررىيةمررةيي

لأشرر  يلأررذإلياتارريياوتا  ررليا الررميةررنيذأررايلأاوتاررميلأررذإلياتيمرر ي لثرراي
ي. 2مآ تيف يم لةيم   يموان

رريييي لأم اررانيمررني:يهرر يشرر كيياك  أ  اررييضرر ميياررت تيةشررتلنييليإ تلأاررلايأم 
يأ  قحيلأثل  زيلأم اشتحيف يلأولأ ي ياومةي  ل تا ليةلىيا ليةيلأمول ملن

يليلأ لسيمنيل ةياثتابيأهيلميشاىي.ف يم الميم لث يلأثالحي يا اومل 
ي

 المبحث الثاني
 التأثيرات اإلنتاجية واالجتماعية لتقنيات االتصال الحديثة

                                                 

مت وييم رييلتةر  ي،يم لييةل  يلحايلة،يلأ لتل  ةي لأ م  تيف يلأ قلأت،ي يات،ي  يةل ي 1م
 .ي812 ،ي8991،ي 17لأويييم،يلأ قلأت،ي لحايلة

ضررمنيلأم يرررعي،يات اررني لأو أمرريلت ،يمثمرريية ررييلأررتثمنيملأرريكا ت ،يل ررا ،يشرر كييلت ات اررني 2م
http:/www. Islamselect. comي.ي 68/1/6007يي
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 :التأثيرات اإلنتاجية
 يم ارررتبيترررتب،يبنيلأاتررر تلنيلأ لألرررييفررر يلأاك  أ  ارررليلأورررلأ يلأاررر  يفرررياوررريّي

اؤيإليإأىياغااتيليايليإلي تاع،يفا تحيلأمول مرلنيلأموليرتحي مرلياثيار يمرنياغاارتي
اش  يلأا تحيلأي لةاييلأا ي يأني ل كلاتليف يلأ يميلأال  يمنيلأتتنيلأالمنيةشت،ي

تاا رري،ي  ررا فتيارر تحيإذي رراا أىيلأث ل ررازي لت  ررلنيلآلأرر ي يرر ييماقلارريحيلبةمررلةيلأ
لأمول مرررلنيةرررييلايماقلاررريلايمرررنيلأ ظرررلأميلأمتا تررريي لأمول مرررلن،ي  ررراا أيييرررتلةلني

ي. 1مل املةايي اا يي وتيلأ ظلأميف يم الميلأتتلةلن
 امكنيلأت ةيإنيم امعيلأمول ملنيه يلأ ياةيمألم امعيلأي لة  ي ورييأني

يرر ثنياغترر يم الررميثيررلنيلأاترر تلنيلأ لألررييفرر يث رر يلأمول مررلني   ةاا ررلي أ
م لحنيلأثالحيأإلفليحيم  ليف يات تيلأم امع،يا يثيلنيلأت قحيلأك ت يف يظ  تي
لأاك  أ  ارررليلأماتيمرررييأم الرررميأ ررر ل يلأث ل رررازيألررراثك يفررر يلأمول مرررلني ا ماو رررلي

ل،ي ي لررررنياك  أ  اررررليلأمول مررررلنيفرررر يلي مولأ ا ررررلي ل ررررات لة لي ل رررراوملأ  ا قا  رررر
يمارررييفررر يل  رررلقيم لم رررلي  شرررلتلا لي قارررليحيلت ارررل ،ياررر يلأمؤ  رررلنيلت ال اررريي لأ 

ثيررررةيلأاررررقل  ي ررررنياك  أ  اررررليلأث ل ررررازي لحايررررلحنيلأثياارررريي أي يإأررررىيظ رررر تي
ي. 2مم امعيلأمول ملنيلأموليت

ي ررر ي ي000  متلت رررييث ررر يلأاررريل ةيلأموتفررر يلآلني لأاررريل ةيلأموتفررر يي رررةيم
اررل يلأاتررلف ي لأموتفرر يآ ررذلا،يإذلي،ي ث رر يلت اررل يلأاتررلف ي لأموتفرر يلآلني ث رر يلت 

مليأ ذ لي لأث  لنيأاضلايلأ ضعيلحيايليإلي لأاك  أ   ي ةملالنيلت ال ي لأا قارعي
 لح ررا  ايلأارر  ي ي ت ررني مررليكل ررنيةلارر يآ ررذلا،ي  ررييأ رر يحيا  رريي  رر يألمتلت رريي

                                                 

ضرمنيلأم يرعي،ي يرلأ ي أ ورلييم امرعيلأمول مرلن،ية رييلأرتثمن،ية ييلهلل،ي يش كييلت ات ان1م
http:/yomgedid. Kenanaonline. comي. 

ي.يلأمييتي    ي 2م
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لأك ت رررررلى،يلأثل ررررر ز،يلأ رررررايلأم لشرررررت،يلأ رررررلاميلأمثمررررر ة،يي–مارررررلةيذأررررراي-لأ اررررري،ي
ي. 1م  أ  اليلأولماي لأاك

فلأات ارررلنيلأمول مارررييلأ ياررريحياامارررعي  ليررراييتأا رررييهررر ييررريتا ليةلرررىي ترررةي
 مرنيأإّليمكرلنيي-أإليفر يأثظا رلياتتا رلايي-كمالنيض مييمرنيلأمول مرلنيفر يلأثرلة

 ررليا اتررةي  ررتةيييتا ررييمررني ررتةييلأضرر ى،يأإليإمكل ارريييتررعيفرر يلأوررلأ ،ي ح ررامليأ  ي
لأال اييلأ لثيح،ي اشاتيأثييم ظرتإليلتأكات  اريييم لفييمثاتيلبتتيةيحيمتلنيف 

أ يملياورتمي رريملأم امرعيلأمولر م  يأ يم امرعيلأمول مرلن،ي هر يم ر ني لأ ر ان ،ي
 هر ي ورةيلأ رلسيفر يثلأرييلايرلةييلأر ييح ي ليرايي  ارييفر يلأار تحيلأموليرتحيإيإأى

ي. 2م لآل تيةنيتتابيلحايلحنيلأثيااي
لأ ضرلأ يفتريياتر تني  رتةييك ارتحي اث أرنيليمرليا ر يات ارلنيلتت رلةيأم ي

م ررذيةرريحي رر  لنيإأررىيلأ ظررل يلأتيمرر يشررياييلأ ضرر حي لأ ررتةي،ي اماررةيهررذليلأاترر تي
 ريمنيشلشرييلأال رلقي لأثل رر زي لت ات ارنيأاثيرةيةلرىي  ررلقي يارييماكلمرةيارر فتي
أإل  لنيكةيملياثال  يمنيمول ملني اتفا ي لأاثليايمعيآ تانيف يأملكنييياي،ي

ي. 3ممنيأ  لبياتعيف ييلتلنيأ ت ي ةتييي تلنيا لتايي لأا ضع
ليش كييلت ات ان،يفتييأثرياني ري تهليار تحي ياريح،يإذيأالثرنيإتر بيل ر يأم ي

ةيتيا تحيلأمول ملنيةلىيقم  ليلأثلضت،ي   زيمليثتتا يمنيماغاتلنيفر يشركةي
لي  متررر يلحايرررلةي فررر يث ررر يلأمول مرررلنيلأمايل أررريي   ة رررل،يفضررر ايةرررنيذأرررايفإ  ررر

                                                 

،ي8ت،يتؤارريي   ررا أ  اييم ررات لاي،ي ةلرر يل امررل يلتةرر ،يثمارريي لةررييملأرريكا ت ،يلأرريأام ي 1م
ي.ي18 ،ي 6006،يلبتين،ييلتيلأشت بيأل شتي لأا قاع

،يلبتين،ييلتيلأشرت بيأل شرتي لأا قارع،ي8ت،يات النيلحايلةي انيقم ران،يأالييشلكت،يلأ كتإلي 2م
 .ي821 ،ي 6002

لأوررييي،يلب اررلةم لرريي،ياك  أ  اررليلحايررلةي ظررلهتحيلأو أمرري،يأتررلىيمكرر يملأرريكا ت ،يلأوررقل إلي 3م
 .ي611 ،ي 6006،ي غيلي،ي تل ييلأمولمان ،ي8م
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 ت رررنيفررر ي ررر  لنييلالرررييمرررني ترررلبيلح رررا يل يلأ   ررر إليإأرررىيلأ ترررلبيلأ مرررلهاتإلي
ي. 1ملأ ل ع

شر كييلت ات ارني  ير  ليأيلحيفولأرييألا رلتح،يإذيا لرني را اييكمليل راوملن
 ظرررلأم:يإةررر  يلأم رررا لايةرررنيلأم ا رررلني يررر تهلي م ليررر لا لي أ رررولتهل،ياتررريا ي

ةترل ىيفتيرييألم را لايح اارلتيلبث رنيي تحيةرنيلأم ا رلنيلأ ياريحي أ  لة رل،ي ل 
فتيش كييلت ات انيفتيلايذه اييألم ا لايمنيثااياتيا يلم  ل،يفض ايةنيذأا،يا ي

أ رولتيقهاريحيألم لف ريي  رر  أييلأ ثرايةرنيلأ ضرلةييلأمتل  ررييفر يلأ يرنيلأم ل ررزي
ي. 2م ثانيلأتلز

ل ررلني ه ررلايم ررلتيآ ررتيأوررزيفارر يلت ات اررنيي تلايك اررتلاي هلمررلا،ي هرر ي تررةي ا
يلأارررررر تحيلأمول ملااررررررييمررررررنيمكررررررلنيآل ررررررتي ررررررانيأ  ررررررلىيلأ رررررر سيلأ شررررررتإليأا مررررررليكررررررل  ل
،ي يررييأثررريانيل  رررلقلنيمول ملاارريي ات ارررييامالرررني إأغررلىيي تيلأكاارررتيمرررنيمؤ  رررلني
لأارر تحيلأيرر لةاييلأ لةلرريي ات الا ررلي يفوررني  ررليإأررىيق لاررليلأماثررم،يفترريييليررنيمررني

أكال رررييلأماكل اكارررري،ي أضرررو نيمررررنيي تيل رررا يل يلأررر تبي لبث ررررلتي لبفررر  ي آحنيل
لأ تاريي لأثل ررييإأررىيظرت ميلأت ررلأة،يأ يلأترر  يلأولملرييلأمو ارريي ررذأا.يأرذأايأرر ياكررني
هررررذهيلأا   ررررلني لأ اررررلأنيلأارررر يأفتقا ررررليلأارررر تحيلأمول ملااررررييلأموليررررتحي لفاررررييةلررررىي
يلأمو ااني رلأا  ؤي تيرييثتكرييلأاتري ي اتر تيلأم امرعيلت  رل  ،يفترييا يرعيةريييمرن

 ي مررلي رر مياارر فتيأرر ي7000ةلمررلىيلأمول ملاارريي رر نيلأثل رر زي رر مياتاررتزيةررل يم
ي. 3ممنيييتلنيكااتحيمنيلت  لنيشو تلاي  ةالاي ا كاتلاي لبشالىي مثلكلا ل

                                                 

 .ي619 ،يلأمييتي    ي 1م
 تيييةنيلأا رلتحيلتأكات  اريي ي تيلأات ارلني،ية ييذالزيملأيكا ت ،يلأو ال ،يش كييلت ات اني 2م

 .ي 9/7/6007يhttp:/www. eyberlawnet. netضمنيلأم يعي،يلأثيااييف يا ماا ل
،يم لرييلأم رات ةيلأوت ر ،يلأو أميي لأ  اييلأاتلفايي لأم امعيلأاك  أ   يلأثياا،ية  ،يأماني 3م

 .ي19/ي 8991،ي ات ن،ي 68لأويييم
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يمررررليا اررررايلأاترررر تلنيلأات اررررييإأررررىيارررر ااتلني لضررررثييفرررر يلأ  اررررييلأثالاارررري ت  ي
مياؤاتيمرنيي نيشرايفر ي،ي أنيأإلياتي يات  ،يكمليا ضبيذأايم ماتيأمان ،ي  ي

مأ م ذ يلت ال يمنيي نيأنياغاتي لأضت تحي متيلت ال يتلأمليأنية يلنيلت ال ي
ي. 1ما اتاعيمنيي نيأنيا ا ةزيلأاغاتيلأذإليا يف يأ م ذ يلت ال  

 معيأنيلحايلةيحياماةيلأ  ربيلح امرلة ي لأ  ر ييألم امرع،يكمرلي ته رني
أ  ررليلايل املةاررييذلنية يرريي اولامررلنيلأاغااررت،ييذأررايلأارر تحيلأمول ملاارري،يفررإنيه ررلا

 ليييأنيلب  لبيلأمو اييذلا لياواميي ياغييأ ي ر  ت يةلرىيلحايرلةيفر يا رليةي
لأمول مررلني لأاتررلتاتي لأ ال ررلنيلأارر ياوكررسيلأ ولأاررييلح املةارري،يكمررليأنيلأوملاررلني

أكارتيلأوملارلنييلحايلأاييحياوّييةملالنيا تاياييمتلتييأ يهلمشاي،ي ل  مليه يمرن
ي. 2ملأا يا اث ذيةلىية لاييلأمؤ  لنيلأمو ايي  ليليايليالاي ل املةالاي

إأىيلأم امولنيلأي لةاييي-ف يلأامل ا لن–لأي  ةيلأكااميألمول ملاايييإن ي
 م  ررليإأررىيم امولا ررل،ي فرر يلأ يررنيلأررذإليارر اتنيفارر يكررةييتلةررلنيلحيايررلييلأك اررتي

لايفرر يلأومرربيأل ظررل يلأات رر يلأ ررل ي لأم اموررلني  ررذهيلأاغاررتلنيلياضررىيلبمررتياغااررتي
ات اييييياثتتنيي- ل اكلتيأشكلةي يايحيأا ظا يلأومة،ي أنيآالتيلح ت  لنيلأ   ا 

 ررررلت ي تررررلبيلأومررررة،ي الأاررررلايفررررإنيظررررت ميلأثاررررلحيلأا ماررررييفرررر يلأم ررررقةي  شررررلتلني
يلح ررررررررا  اي لأاتفارررررررر يا رررررررريأنيمررررررررعيي رررررررر ةيات اررررررررلنيلحايررررررررلةيلأثررررررررياايةلأم ررررررررل

ت عيةك ررررنيا  رررر يلأمول ملااررررييم ررررذيلأامل ا ررررلنياغاررررتلنيثتاتاررررييفرررر يثالا ررررلي،ي  رررلأ
ي. 3ملحيايليايي لت ال اي

                                                 

فررر يلأو أمررريي اررريلةالا ليةلرررىي،يلأو أمررريي لتةررر  ي لأورررتز،يثماررريي لةرررييملأررريكا ت ،يلأررريأام ي 1م
ي.ي890 ،ي ات ن،يمتكقييتل لنيلأ ثيحيلأوت اي،يلأو أمييلأوت اي

 .ي892 ،يلأمييتي    ي 2م
فررر يلأورررتزي،يلأورررتزيفررر يم ل  ررريياتررر تياك  أ  ارررليلتةررر  ي لحايرررلة،يمررر يلأو رررييلهلل،ي ررر  ي 3م

 .ي16012 ،ي 6001،ي ات ن،يمتكقييتل لنيلأ ثيحيلأوت اي،ي لتة  يلأ ضلأ 
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 ةلا يامك  ليلأت ةيإنيثتكلنيلأاغااتيهذهيف يثالا رل،يحياا يرمي رةي ر مي
اارر لأى،يفاظ ررتيل ررا يلملنيات ارريي يارريحيفرر يلأ رر  لنيلأمت لرريي  لأاررلأ ي رراؤيإليإأررىي

يل ملنيلأم ا يي لأم قةي.لتا ل ي الأ يف يةيييلأمو

 :التأثيرات االجتماعية
اتررري يلأموتارررلنيلأالتا ارررييةرررليحيألمو اررراني رررلأات تي لأاثررر حنيلح املةاررريي
لأالتا ارررييتؤاررريي لضرررثييفررر يهرررذليلأم رررلة،ي هررر يأنيلأاغاارررتيلأكا ررر يفررر يلأو يرررلني

 ا مررليي لأ  ررىيلح املةاررييحياثرريايإحي ررليتلايفرر يم ررلتيلأمتلثررةيلأالتا اررييلأماولي رري،
لأاترر تيلأات رر ي   ررلىيلأ مررلذ يلأثالااررييلأ يارريحيأرر يا تتررعيفرر يا مررليمررل،يإذي ترر ييلأمررلاي
 ما لي ايمنيي نيا يم،ي يييل اتلةنيأ ملتيلت ال ي لأ  ىيلح املةاييلأم ال يي
أنياكّاميلأاتي يلأات  يأ يما ل،يإذيإني متيلت ارل ياكا رزي وريلاي م   مرلايل املةارلاي

إليف يإتلتهي ماعيلب   يلحيايليايي لأات ايي لح املةاي،يفض ايةنيشلم ا،يا ض ي
لبتررتيلبايا أ  ارري،ي أكررنيهررذليحيالغرر يارر ااتياتلكمررلنيلأاترري يلأات رر ي ت مررليا ارراي

ي. 1ملأات تلنيلأات اييأمليييياؤيإليإأىي ل لييلأ  ىيلح املةاي
أوملاررريي يرررييكشررر نييتل رررلنيأ تارررنيفررر يأمتاكرررل،يةرررنيلب ورررلييلح املةاررريي

لحايررلة،ي أيرر بي لضررثلايألم اموررلنيلت  ررل اييأ رر يايرروزيةلا ررليأيلىيي تهررل،يأ ي
فولأاا رررليمرررنيي نيلحايرررلة،يفرررلأم امعييرررلأ يةلرررىيلحايرررلةي ةرررنيتتاتررر يامكرررنيأني
ااكرررر نيمضررررلمانيلأاتلفررررييملأتررررا ،يلأموررررلاات،ي لأرررراول  ي ا مرررر ،يفضرررر ايةررررنيي تهيفرررر ي

ي. 2مثا اييف يثالحيأإليم امعي اتيم لأاغاتلنيلح املةاييلأا ياشكةية لمةي
 يرررييةرررققنيلأو أمرررييلحايرررلأاييمرررنيلأ ررر لتبيلح املةاررريي لحيايرررلياييفررر ي
نيلأتيتحيةلىيلأ ي ةيإأىيلأمول ملنيحيالغ يلأثل ييإأرىي ظرل ي أم امعيلأوت  ،ي ل 
يا ي  هتإليأ لبيا لقني ةيةيف يايفبيلأمول ملن،يإذيإنيملت ثلتيف يلأكر يلأ لأرةي

                                                 

 .ي71 ،يمييتي ل ب،يةل يلح امل يلتة  ،يثمايي لةييملأيكا ت ،يلأيأام ي 1م
 .ي12-11 ،ي    لأمييتيي 2م
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 مررررلنييررررييااثرررر ةيإأررررىي رررر  يمررررنيلتيمررررلنيلأمكلررررم،يكمررررليأنيا  رررر يأي لنيمررررنيلأمول
اك  أ  اررررليلأمول مررررلنيحيامكررررنيأنيا  يررررةيةررررنيا  رررر يلب  ياررررلني لأتررررا يلأاتلفارررريي

ي.يكلأ متيلح ا  ك يلأذإلي لتا يالايلبي لن. 1ملأميلث ييأ ل 
ي فرر يظررةيظررت ميلأو أمرريي لأ ال ررلنيلحيايررلياييلأارر ياررا يا  ا ررل،ي لأررية ح
إأرررىياتلرررا يي تيلأي أررريي ةررري ياررري ل ليفررر يلأثارررلحيلحيايرررلياي،يارررا يلأرررا ل يمرررني
أغلىيلأية يةلىيلأ لعيلب ل اي،ي ا رانيمرنيا رلتزيلأات اربيلأوملر ي لأتتل يلأول ي ل 
أ ررذهيلأ ررتلمنيفرر ي وررتيلأرري ة،يأنيالررايلأ ررتلمنيام ضررنيةررنياررتيإليةملاررييلأا مارريي

ذأرايه رتحيأةريلييك ارتحيمرنيلأمر ظ انيي قاليحيمويحنيلأ تتي لأ تلأي،ي    يةرنيكرة
 لأم  ارراني ررلت يأ ترررل   ي ثاررلايةررنيةمرررةي ولأررييأةلررىي لأاورررتتيأمشررك نيلأغت ررريي
 لح اولييةنيلب تحيأ اتلنييييات ةيمعيمليار   يةرنيذأرايمرنيمشرك نيل املةاريي

ي. 2م أ تايي    اي
 ةيأضلفني أ ياتايتيلأاك  أ  اليلأ يايحيةلىيا ااتلا ليلح املةاييلأولميي

لأاك  أ  اليلأ يايحيأ وليلاي يايلايأل ي ياييااولبي ل اقلنيلأمول مرلني ل رات لة لي
مكل اررلنيلأ يرر ةيأ ررذهيلأمول مررلنيةررنيتتارربيشرر كييلحايررلة،ي  ررذأاي مررنيلأ ررلسي ل 
فررإنيمترريتحيلأث ل ررازيةلررىيإ شررلىي ات اررعي  رر ايلأمول مررلنيلأضرر مييمررنيشرر   يأني

  يلأش يراييمث  فريي رلأ تتيةلرىيلأرتل يمرنيا وةي ي ياييلبفتلييفر يمول مرلا
ي. 3ملأاشتاولنيأ ي لأ األنيلأتيل اي

                                                 

،يم لررييلأ كررتيلأوت رر ،يم امررعي ياررييأ ي تررلزيم ررا ي،يمررلي وررييلأثيلارري،ي ررلاملن،يلأررياتل  ي 1م
 .ي2 ،ي 8991،ي 81لأ  ييم،ي 71لأويييم

لآلارررلتيلأ رررل اييألو أمرررييةلرررىيلأررر تنيلأوت ررر ي  ررر ةي،ية رررييلأتشررراييملأررريكا ت ،ية رررييلأثرررلفظي 2م
 .ي20 ،ي 6001،يلهتحلأت،يةت اييألت لةيي لأ شت،ي8ت،يم ل  ا ل

يلتحيلأمول مررلني  غرلقإل،يار  س،يةقاررق،يشر كييلت ات ارني 3م ،ي8991،ي لموريييررلتا  س،يلأات اريي ل 
 .يhttp://yomgedid. com. Kenanaonline 68/8/6080 ضمنيلأم يع

http://yomgedid/
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ارررر تحيات  ارررريي لأيت رررريييح ي لأارررر تحيلأات اررررييلأمول ملااررررييمررررليهرررر يفرررر ي  هتهررررليإِي
ذأايب ر يمرعي رت قيلأموتفريياير بيا مارييلأمر لتييلأ شرتاييهر يلأثل ر يفر ييلب لس؛

 ثنيلأات ارييهر يم رات لاي،ي مرنيار يأيراثيايي قنيلأي ةي لأم امولنيلأموليرتحي لأ
بنيلأ شررررةيفرررر يإةرررريلييلأترررر  يلأ شررررتاييلأتررررليتحيةلررررىيم ررررلاتحييلأمشرررركليي هرررر يلأثررررة؛

مت مرررلنيلأاغاارررتيفررر يةيرررتيلأمول مرررلني م ل  رررييلأاثررريالنيلأما يوررريي ررراؤيإليإأرررىي
فشةي   ييلأا ماي،يف ظا ييلأات اييه يا شأييلبفتلييةلىييت ييمنيلأر ة ي لأك رلىحي

ي. 1متي ليعيلأم امعي لأاييإليأ ل الا يمنيأ ةيلأ ي ةيإأىيثالحيأفضةف ياغاا
ي مررنيلأارر ااتلنيلأ ررل اييةلررىيةملاررييلا ررلذيلأتررتلتيأرري يلبشرر ل يلأوررلياان

لأم ررتتيب  ررقحيلأاك  أ  اررليلأمثم أرري،يإذي ررلا لياالترر نيلحايررلحنيي،يهرر يلح رراوملة
 ليرررييفررر يلأا ليرررةي رررانيلأ لا اررريي لأت رررلأةيلأ يررراييلأتيررراتحيةلرررىيمررريلتيلأ رررلةيي

لأم ظ اني أت لزيلأومة،ي ييياتتبيمؤامتيةتييف يم  امي   ا تل ي و  لنيمأا رني
Lift 2007يملني وضر  يةلا رل ،ي مرني  يمإأىية يييلأ لسي لب  قحيلتأكات  ايي ل 

لأ اررلأنيلأارر يا يررةيإأا ررليلأ  ررتلىيمأنيلتاتررلةي كرر يلأمول مررلنيلأ لأررةي ررتلىيلأاترر تي
 يلأامنيلأذإليايفو يلأذانيا ت نيف يثلأييلايلةييلأ ،يإذياضابيلأثييلأاك  أ   يه

لأ ليةي انيلأومرةي لأمقثرييإأرىيثرييلأا شر ،ي هرذليمرليااارتييلربيةلمرلىيلأر  سيمرني
ل   لتيإ ال اييلأولملاني   زيلأ مر ةيلأ رلانيةرنيةري يثير ةيلأ  رلقيلأوير  ي

لأررييل ررا  لتيةلررىيمرريلتيأإل  ررلنيةلررىيثل ارر يمررنيلح ررات لىي لأتلثرريي  تلأرر يفرر يث
ي. 2ملأ لةي

                                                 

،يضرمنيلأم يرع،يا يفر يميرت ث يا ظامياك  أ  اليلأمول ملنيأات اتيلأاول،يمثمي،يلأ ليإلي 1م
com. kenanaonline. http://yomgedidي68/8/6080،ي. 

ضرمني،يا شر يلأثرييلأ ليرةي راني رلةلنيلأومرةي لأتلثري،ي ريحيكلكرلي لي ر ،يش كييلت ات ارني 2م
ي.ي2/8/6080،ي//:com. stop55. forumhttpم يعي

http://yomgedid.kenanaonline.com/
http://yomgedid.kenanaonline.com/
http://forum.stop55.com/
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أنيثلأييلأاتيزيي-آ  لاي– ييي لىيل يأثييلأاتلتاتيلأمتيمييألمؤامتيلأمذك تي
لأاررر ياتلفررربيلحتا رررلتي م ةرررييمرررعيتزيلأومرررةيأ يأاررريي  رررييةمرررةيم مرررليكل رررنييت ررريي

ت رانيلأ رلامييبن يي ي   مةيأثظلنيلأثارلحيلح املةاري؛أهماا لياث ةيي نيلح امال
اية يلح ررا  لتي لح رراويلييلأ   رر ي يت لارر يلأم ال رريياث رر لايأمررليهرر يآن،يلأ تررلةيا رر

أكنيف يلأمتل ةيه لايمنيات يمنيلأ لثاانيأنيه رلاي ورتيلبيأرييلأار ياؤكرييةلرىي
يأنيإشررررررر ل يلأمرررررررتىي لأمول مرررررررلنيمرررررررنيم الرررررررميميرررررررليتهليم ارررررررييأررررررر يفررررررر يلأغلأرررررررز

فرر ي لموررييمأرر قلن :يي،ي اترر ةيملأ ت فا رر تيفررتلييمل ررن ،يأ ررالذيلأولرر  يلح املةارري
"أةاترييأني لتمكرلنياثمرةيلباترلةيث رزيلأم يرم،ي حيا  غر يلح را ل يي تريتحيلأوترةي

ي. 1مةلىيلأا يل يمعيلأاثيالنيلأات اييلأا يا تض ليةلا يلأثالحيلأموليتح"
 يررررررريي رررررررلني لضرررررررثلايأنيلأ رررررررلاميلأ ترررررررلة،ياورررررررّييأ ةيأيلحيميهشرررررررييألاثرررررررتتي

 ارررييامارررةي لثررريلايمرررنيلأمررر لتييلأم مرررييألا ليرررةيلأش يررر ،ي حيمرررتلىيفررر يأنيهرررذهيلأات
لأ شررتإليفرر يةررلأ ييا ررلم يماغاررتيأمأررلنيلأم اررانيمررنيلأ ررلسيلأررذانياكرراظي ررلةلا  ي
 أارررلم  ي لأمشرررللةي لحهاملمرررلن،يإذيامكررر   يإيلتحيأةمرررلأ  ي أ شرررتا  ي يررر تحيأكارررتي
عيك رررلىح،ي امكرررنيأاضرررلايأنياظلررر ليةلرررىيلايرررلةييلأررر يمرررعيأفرررتلييلأولألرررييكمرررليا ررراتا

ي. 2ملأولمل نيلأ فلىي لثاال لا  يلأش يايي لأوملايي لأم  ايي ي تحيأكاتيفولأاي

   ررررذليامك  ررررليلأترررر ةيإنيارررر ااتلنيات اررررلنيلحايررررلحنيلأثيااررررييا الررررميمررررني
م امررررعيإأررررىيآ ررررتيفرررر يضرررر ىيةرررريييمررررنيلأماغاررررتلن،يم  ررررليلأماغاررررتلنيلحيايررررليايي

الني لفيح،ي لأذإليحشايفا يأني لح املةاي،ي اقاييف يهذهيلح وكل لنيأنيهذهيلأات 
يت ييات تيلأ ظل يلح املة ي لحيايرليإليهر يلأار ياثريييإمكل رلنيلتفرليحيلأمالرىي
منيلأ التلنيلأا يا فتهليهذهيلأات ارلنيلأثياارييفر يم رلةيلحايرلة،يإذنيلأو رتحيه رلي

                                                 

ي.يلأمييتي    ي 1م
متكرررقييتل رررلنيلأ ثررريحي،ي1ت،يات مرررييلأررريكا تيفرررلاقيلأيرررال ،يةلررر يلح امرررل ،يأ اررر   يلررري قي 2م

ي.ي168-189 ،ي 6001،ي ات ن،يلأوت اي
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يلتا رل ياكمنيف يييتا ليةلىياشر عيلحثاال رلنيلب ل راييمرنيهرذهيلأات ارلنيلأ لفريحي ل 
ي اويال ليإنيأمكني ملياا ى يمعي اأا ل.ي

 المبحث الثالث
 اإلطار المنهجي

 :اإلجراءات المنهجية للبحث
ي:نوع البحث ومنهجيته .1

اوّييهذليلأ ثايمنيلأ ثر ايلأ ير اييلأاثلالارييلأار ياوامرييةلرىيم م ةرييمرنييييييي
 يرةيإأرىيلأ ت لني لأا ياضم ني معيلأ ال لني اثلال ل،ي منيا يا  اتهلي غارييلأا

ي. 1ملأ الأنيلأولماي
ررأ ييي اثياررييت اوررييلأمرر  نيلأم ررا ي ياوامررييةلررىيت اوررييين يليمرر  نيلأ ثررايفررإم 

لأم ضررر  ي لأظرررت ميلأمثاتررريي ررر ،ي ل  ررر لملايمرررعي ررر  ي ثا رررلي ت اواررر ياتلرررزيإا رررل ي
م  نيلأم بيلح املة ي تتاتييلأوا ييألثي ةيةلىيلأمول ملنيةني ثيلنيلأ ثاي

ي. 2ملأ لييي  ثا ل
ي ذأاي   لتييمتلثةيةيايحيم  ل:

 تحديد عينة البحث . أ
ي. 3ماتييي وا ييلأ ثايه يلب م ذ يلأذإليا تإليلأ لثايم مةيةمل يةلا ي

 يييشمةيلأ ثايةا رييمرنيمر ظ  يشرتكيي ا ر  يأ ي اريي لأم رالقملنيلأت اري،ييييييي
  وررررييلتترررر  يةلررررىييتل ررررلنيماشررررل  يي ل اشررررلتحي وررررتيلب ررررلاذحيفرررر يي رررر يةلرررر ي

                                                 

،يلأترررلهتح،يمكا ررريي ه ررري،يأيررر ةيلأ ثرررايلح امرررلة ،ية رررييلأ ل رررتيملأررريكا ت ،يمثمرررييث رررني 1م
 .ي891 ،ي8911

،ييلتيلأموتفرييلأ لموارييلت رك يتاي،ييرلم سيةلرىيلح امرل ،يمثمييةرلتميملأريكا ت ،يلااي 2م
 .ي829 ،ي8912ميتي

،ي8911،ي لموررريي غررريلي،ي6ت،يترررتبيلأ ثرررايلأولمررر ي م له ررر ،ي  اررر يملأررريكا ت ،يمث ررر زي 3م
ي.ي821 
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%ي2 يفررتِييمررنيم ا رر  يشررتكييلبي اررييأإلي  رر يي100امررل ،يكررلنيث رر يلأوا ررييملح 
 يم ا رر لا،يارر يل ااررلتيميرريليايي7072-7000مررنيم امررعيلأ ثررايلأررذإليااررتل حي ررانيم

لأوا ررييفرر ياماال ررليلأم امررعيلأ ثررا،ي هرر يياررلسيلأ  ررتيلأث ررل  يألوا ررييمررنيلأ  ررتي
% ،ي  وريي22ةلرىيم را  ييمملحةااليإل،يإذيا يات ابييل  نيلح را ال يلتثيرلأ ي

 ي هررر يأيرررغتيمرررني1،2إ رررتلىيلأ تررر لنيلأ قمررري،يكل رررنيلأتامرررييلأمث ررر  ييا رررل إليم
 ي ةلارر يأرراسيه ررلايفررتبيمو رر إل،يأررذليفإ  ررلي ت ررةيلأوا ررييةلررىي1،22لأتامررييلأ ي أاررييم

يأ  ليةا يييلييي،ي اماةيم امعيلأ ثا.
ي لأتل  نيه :ي

يي ي يني1922±يإل=يس 
ي ي1922±ييإل=يس 
ي يأن:معيلأول

إل=يث  يم امعيلأ ثايلأمتل زييال  ي  ي  ييال لايبةملتيم ا   يشتكيي ا   ي
يأ ي اي.

=يلأ  تيلأث ل  يألوا ي. يس 
ي ين=يلأ ت يلأموالتإليلأيل ةيف يلأوا ي.1922
ي%.22=ييت ييلأيحأييلتثيلأاييأم ا  يلأاتيي1922

ي =يلح ثتلميلأموالتإل.
ين=يث  يلأوا ي.

 مجاالت البحث: . ب
:يلأم لةيلأمكل  :يأ ثيتيلأم لةيلأمكل  يف يشتكيي ا   يأ ي ايي لأم القملنيأ ح

يلأت اييف يميا ييلأم ية.
ال الا:يلأم لةيلأ شتإل:يأةامييلأ ثرايةلرىيةا رييم رث  ييمرنيم امرعيلأ ثرا،يممرا اي

  ي ثيح.100 وا ييمنيم
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أررررررىيإي1/11/7002الأاررررررلا:يلأم ررررررلةيأأقمررررررل  :يأماررررررييلأم ررررررلةيأأقمررررررل  يأل ثررررررايمررررررني
ي.1/2/7010

ي مليفا يلأ ال لني ل ا   يلأ الأن.
 تصميم االستمارة االستبيانية )المقياس( . ت
اوررررّييلح رررراملتحيأيلحيلأ ثررررايلأارررر يا مررررعيلأ لثرررراي لأوا رررري،ي اكرررر نيلأمتل لرررريييي

ث أ رررل،يأإليإ  رررلياثاررر إليةلرررىيأ رررألييةلمارررييااولررربي م ضررر  يلأ ثرررا،ي ب رررةيإةررريليي
لأميرررليتيلأاررر يا ررر يم ضررر  ي ثا رررل،ي غارررييلأمتارررلسي يررراللييأ رررألا ياررر يمتل وررريي

ةرريلييلب رألي،ي يرريييم رلي ررإ تلىييتل رريي لأثير ةيةلررىيمول مرلني ليرريي لأم ضر  ي ل 
ل ررات ةاييةررنيم ضرر  يلأ ثررا،يإذيأ   ررليإأررىي ررؤلةيل ررات ة يةررنيأ وررلييات اررلني

ي  لأارررلأ يامك رررليمرررنياثيارررييلأمتارررلس،لحايرررلةي ل وكل رررلا ليلح املةاررريي لت ال اررريي
 ي  ررتلى،ي  لثا ررلزي2لأ يرر ميةلررىييرريبيفتررتلنيلأمتاررلس،يةقررتتيةلررىيم أغررتتي

لأموررريةيلأورررل يأ  رررزيم لفترررييلأ  رررتلىيةلرررىيلأ ترررتلنيا رررّانيأنيموررريةيهرررذهيلأ  رررزيهررر ي
ي. 1م ي ه ي   يياشكةيييبيلأمتالس27م

ليةرنيا رلنيلأمتارلس،ي لأرذإلي و ر ي ر ييت رييلأارقل يلأوا ريي إ ل رلا  يلأار ياريأ نيأم يييي
تررتلنيلأمتاررلس،يفتررييلثا رررزيا ررلنيلبيلحي تتاتررييمإةررليحيلح ا ررلت ،يةلرررىي  ررليإقلىيف

مةشت ي ثيلنيإذيا يمتل لا  ي لأثي ةيةلرىيإ ل رلا  يلب أرى،ي  ورييمضر يمأت وريي
ةشررررت يا مررررلا،ييل ل ررررليلأوا ررررلني   رررر ل،يفثيررررل ليةلررررىييت ررررلنيال ارررريييمررررنيإ ل ررررلا  ي

مولمرررةيلتا رررلتيي ررراوملةنيلبتيرررل ي  رررذأايأمكرررنيأ رررليلف يررر ثنيأررريا ليم مررر ةاانيمررر
 ي هرررر ي اا ررررييارررريةيةلررررىيأنيلبيلحياا رررر ي2292م رررر اتملن ي ا  مررررلي كل ررررني اا ارررر يم

ي لأا لن.
                                                 

  لموييلأم ية.يي–أ.ي .ييية ييلأ الحيمثمييفاث ،يي  يةل يلح امل ،يكلاييلآليلزيي.8(1)    
  لموييلأم ية.يي–.يأ.ي .ييي لاةيمثمييث ان،يي  يةل يلح امل ،يكلاييلآليلزي6ي
ي لموييلأم ية.يي–.يأ.ي .يييش ابيإ تلها ييلأب،يي  يةل يلح امل ،يكلاييلآليلز2ي
ي لموييلأم ية.يي–.يأ.ي .يييثلتايثلق يأا ز،يي  يةل يلح امل ،يكلاييلآليلزي1ي
ي لموييلأم ية.يي–ييإ تلها ي لاة،يي  يةل يلح امل ،يكلاييلآليلزي.يلأيكا تي ة1ي
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 المقابالت الميدانية: . ث
لأمتل لييه يث لتياي تي انيلأ لثاي لأم ا از،يا يأيهذليلأث لتي  لبية ييييييييي

شررتحيلأ لثرراي أررل ي ا  مررليأاضررمنيلأ لثررايلأثررييلبي ررىيمررنياوررل نيلأم ررا ازيارر يا
ي. 1ملأغتتيمنيلأمتل لي

 :تبويب البيانات الميدانية . ج
ا تررر إليا  اررررزيلأ ال ررررلنيلأمايل ارررييةلررررىيمتلثررررةيةرررريحيهررر :يلأا كررررييمررررنييررررثييييييي

لت ل لني اييات ل،ي ل ا تل يلأيت لنيلأكلاييت ل لنيلأوا ي،ي منيا ي الني قنيكرةي
نيلأ  ررلأ ،ي هرر يلأرر قنيفتررتحيةلررىيثرريح،ي  مررعيأ قلنيكررةيلأ تررتلنيأل يرر ةيإأررىيلأرر قي

يلأتالض ،يلبمتيلأذإلياتلزيإةليحياتاازيفتتلنيلأمتالسيث زيأ قل  ل.
 :تكوين الجداول اإلحصائية وعملية التحليل اإلحصائي . ح

اا لىيهذهيلأوملايي ا  اتيلبتيل ي لتثيلىلنيف يلأ يل ةيا  اتلايا ضر يإأرىيييييي
 ثرراي  ررلأةيإثيررلأاييةرريحيفرر ي اررلأنيامكررنيا  رراتهليةلماررلا،ي ل ررا يمنيفرر يهررذليلأ
ياثلاةيلأ ال لنيأل ي ميةلىيأهيلميلأ ثاي  الأ  .

ي منيهذهيلأ  لأة:
=ي .1 لأ  تيلأث ل  :يس 

كمج

كسمج

.

.ي

لح ثتلميلأموالتإل:ي =ي .7
كمج

كحمج

.

.2ي

يمولمةيلتا لتي  اتملني ا  يةلى: .0
ي-1ت=ي

 )1(

6.
2

2 فمج
 

 .Minitab يل يلأ ت لمنيلتثيلأ يل االتيمت عيكلإلي ل ا .2

                                                 

أ ل رالنيلأ ثرايلأولمر يفر ي،ي لأيكا تيفاثر يث رنيملكرل إل،يأثميي لاملنيملأيكا ت ،ية يحي 1م
ي.ي811 ،ي8917،يلبتين،ي لموييلأاتم ا،يمكا ييلأم لت،يلأات ايي لأول  يلت  ل اي
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ل االتيمت عيكلإلي=ي .2


م

2مح

ي

ي
 100*ي×يلأ   ييلأمأ ايي=ي .2

 

×ي+نيةي يي1×+نية7×+يني ي0×+ينياي2×نياي .يلأررر قنيلأتالضررر =ييي2
 100×يييي ت

ي2×نيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 :فرضيات البحث . خ

ورررتميلأ رررتتيلأولمررر ي   ررر يتأإليأ ي ررر  يمرررنيلأاومرررا يأ يم ررر أيي ظتارررييأ ياقيي
.ي 1مإ ل ررييمثاملررييأا ررنيمؤكرريحي حيمتف ضرري،ي ررةيااتلررزيلأ ثررايمررنيي ررةيلأ لثررا

يأذلي  اثتبيمنيفتضااانيتأا ااانيهمل:
يا  يية ييي انيات تيات النيلحايلةي ك لىحيلت ال . .1
يني ااتايا ااتلنيل املةاي.إنيلتفتلتي لحهامل ي ات النيلحايلح .7

ي ات  يلأ تضاييلأتأا ييلب أىيإأىيفتضالنيفتةاييه :
. .يأ  اؤيإليات النيلحايلحنيي تلايم ملايف ي  لىيم امِعيمول ملا ًّ

يا  تيات النيلحايلحني   لأازيلت ال . .يز
ياؤاتيات النيلحايلحنيف يإي ل يلأم ا لاي لأم ان. .ين
 أاتي يلأات  .او قيلأايتازيلأم   يةنيم لتلنيل .يا

 أمليلأ تضاييلأتأا ييلأال اييفتييل  اتنيم  ليفتضالنيفتةاييه :

اقاررييات اررلنيلحايررلحنيلأرر ة ي لأوررلأ يلأ ررلت  ي لأاوررتميةلررىياتلفررييلأم اموررلني .يأ
 لب ت .

                                                 

يلتيأ رني،ي8ت،يتتبيلأ ثرايلأولمر ي رانيلأ ظتاريي لأات اربي،ملأيكا ت ،يمثمييأقهت،يلأ ملاي 1م
 .ي19 ،ي 6001،ي لموييلأم ية،يلبااتيألت لةيي لأ شت

 الجزء

          ×100 

 الكل      
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اررررررؤيإليات اررررررلنيلحايررررررلحنيي تلايك اررررررتلايفرررررر يا مررررررا يي تيلب ررررررتحيفرررررر يلأا شررررررأيي .يز
يلح املةاي.

يف يشغةيأ يلنيلأ تلغي  ي  لي  لأةيفولأييألات ان.ا له يات النيلحايلحني .ين
 اؤيإليات النيلحايلحنيي تلايك اتلايف ياوقاقيلأتا يلح ا  كاي.ي .يا

 البيانات األساسية لوحدات الدراسة . د
 الجنس: . ذ

%يمرنيلأم مر  يكرل  لي22 يم ث الا،يأإّلي  ر يي22 ا نيلأمول ملنيلأمايل اييأنيمييييي
%يمررررنيلت ررررلا،يأإليأنيةررررييي02م ث اررررلايأإلي   رررر ييي 02مررررنيلأررررذك ت،يأمررررليلأ ررررلي نيم

ي 1 لا،ي كمليه يم ضبيف يلأ ي ةيملأذك تيأكاتيمنيةيييلت
  يا ضبي  سي ثيلنيلأيتل ي1لأ ي ةيم

 % العدد الجنس

 %22 22 ذكت

 %02 02 أ اى

 %100 100 لأم م  
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. 0 العمر:

ب ةمررررلتي ين يإيييييي

لأم ثررر اانيمررريأ أ ليلأموتفررر ي لح امرررلة ،يإذياوامرررييلبفكرررلتي لآلتلىي لأموتفرررييةلرررىي
مرت،يلأا ت يي لأ  تحيلأماتلكميية ييلأ تي،ي حيشايف يأنيهذهيلأا ت ييااغاتي اغاتيلأو

 ي ر ييفمرليفر ب،ي لأ ري ةي72أذليفتييضرمنيةا رييلأ ثرايفأرلنيةمتارييم ال رييمرنيم
ااضرررربيمررررني ال ررررلني ي…ي ثرررريلنيلأيتل رررري يا ضرررربيأ ررررليأةمررررلتي ثرررريلنيلأوا رررري،ي ي7م

 ي72-72%يمررني ثرريلنيلأيتل ررييا امرر نيإأررىيلأ أررييلأومتاررييم07لأ رري ةيأةرر هيأني
%يمرر   ي70 ي رر ي،ي أني02-00%يمرر   يا امرر نيإأررىيلأ أررييلأومتاررييم72 رر ي،ي أني

%يمر   يا امر نيإأرىيلأ أرييلأومتاريي10 ي  يي أني02-02ا ام نيإأىيلأ أييلأومتاييم
%ي0 ي  ي،ي أني22-22%يم   يا ام نيإأىيلأ أييلأومتاييم2 ي  ي،ي أني22-20م

%يمرررر   يا امرررر نيإأررررىيلأ أرررريي1 ي رررر يي ي22-20مرررر   يا امرررر نيإأررررىيلأ أررررييلأومتاررررييم
 يررريي لرررطيلأ  رررتيلأث رررل  يأ أرررلنيأةمرررلتي ثررريلنيلأيتل رررييي ي ررر ي،22-22لأومتارررييم

ي ي   لن.2 ي  يي ل ثتلميموالتإليييتهيم0797م
ي
ي
 الحالة الزوجية: .4

 % العدد فئات العمر

05-01 40 40% 

42-46 04 04% 

45-41 04 04% 

62-66 42 42% 

65-61 5 5% 

52-56 4 4% 

55-51 4 4% 

 %422 422 المجموع
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اررؤاتيلأثلأررييلأق  اررييفرر يت اوررييلأارر ااتلنيلأارر يااتك ررليات اررلنيلحايررلحن،ي ليرريي
يلأا ااتلنيلح املةاي،ي هذليمليا ضث يلأ ي ةيلآلا :

يلأق  اييأ ثيلنيلأيتل ي يا ضبيلأثلأيي0لأ ي ةيم
 % العدد الحالة الزوجية

 %22 22 ماق  

 %72 72 أةقز

 %100 100 لأم م  

ي% يمررررنيلأوا ررررييماق  رررر ن22 يفررررتيلاي   رررر ييم22اا ررررانيمررررني ال ررررلنيأةرررر هيأنيميييي
% يمنيلأوا ييلاتيماق  ان،ي ااضبي   ييفرتبيك ارتي72 يفتيلاي    ييم72،ي أنيم

ي انيلأماق  اني لاته .
 االنحدار االجتماعي: .0

اؤيإليلح ثيلتيلح املة يي تلايفلة ايف يلكا لزيلأتا ي لأوليلنيلأا يا تقهليات الني
لحايررررلحنيلأثيااررررييفرررر يلأ ل ررررزيلح امررررلة ،ي ا ضرررربيلأ رررري ةيلآلارررر يلح ثرررريلتي

يلح املة يبفتلييةا ييلأ ثا.
ي يا ضبيلح ثيلتيلح املة يأ ثيلنيلأ ثا2لأ ي ةيم

 % العدد جتماعياالنحدار اال

 %2 2 ف ث /يةملأ 

 %21 21  ظا  

 %100 100 لأم م  

ي% يمرررررررنيلأوا ررررررري2 يأفرررررررتليي   ررررررر ييم2اشررررررراتيموتارررررررلنيلأ ررررررري ةيأةررررررر هيأنيم يييييي
% يمرررنيلأوا ررريي21 يفرررتيلاي   ررر ييم21،يل ثررريلتهليلح امرررلة يف ث /ةمرررلأ ،ي أنيم

لتي ثرريلنيلأوا ررييهرر يل ثرريلته يلح امررلة ي ظا رر ،ي اا ررانيمررنيهررذليأنيموظرر يل ثرري
يلح ثيلتيلأ ظا  .

 الدخل الشهري: .4
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اؤيإليلأي ةيلأش تإليي تلاي لتقلايف يم ا  يلأمواشي،ي ليا لىيات النيلحايرلحنيييييي
 يإأىيلأي ةيلأش تإليأ ثيلنيلأ ثا،ي ا ضبيهذهي2لأثياايي اشاتي ال لنيلأ ي ةيم

لأتلارررزيفضررر ايةرررنيلأ ال رررلنيل رررا ميفررر يمتررريلتيلأررري ةيلأشررر تإل،ي لأرررذإلي تيررريي ررر ي
ي.يلأث لفقي لأم ييلن

ي يا ضبيلأي ةيلأش تإليأ ثيلنيلأيتل ي2لأ ي ةيم
 % لأويي لأي ةيلأش تإلي لأي ل اتي لبأم

120-022 12 12% 

020-222 22 22% 

220-222 72 72% 

220-222 2 2% 

220-1122 1 1% 

1120-1022 7 7% 

1020-1222 1 1% 

 %100 100 لأم م  

 ال لنيلأ ي ةيأة ه،يل ا فرلايفر يمتريلتيلأري ةيلأشر تإل،ي لأرذإلي تيرييا ضبي ييييي
 رررر يلأتلاررررزيفضرررر ايةررررنيلأثرررر لفقي لأم ييررررلن،يإذيا ثيررررتيلأرررري  ةيلأشرررر تايي رررراني

% ي12 ييا لت،ي اارتل حيلأ  رزي رانيلأرتيمان،يأ  رييأنيم1229200 يأأ لايإأىيم120م
أأررمييا ررلتيةتليرر ي أنيي 022-120مررني ثرريلنيلأيتل ررييااررتل حيي ل رر يضررمنيفأررييم

ي يأأرررررررررررررمييا رررررررررررررلتيةتليررررررررررررر 222-020% يمررررررررررررر   ياارررررررررررررتل حيضرررررررررررررمنيفأرررررررررررررييم22م
ي يأأررررمييا ررررلتيةتليرررر 222-220% يمرررر   يااررررتل حيي ل رررر يضررررمنيفأررررييم72،ي أنيم
 يأأرمييا رلتيةتلير ي ي222-220% يمنيلأوا ييااتل حيي ل  يضمنيفأييم2،ي أنيم

 يأأررررمي1222-1020 يم1122-220% يمرررر   يااررررتل حيي ل رررر يضررررمنيلأ أاررررانيم1م
% يمررررنيلأوا ررررييااررررتل حيي ل رررر يضررررمنيلأ أرررريي7% ي يم1يا ررررلتيةتليرررر ،ي مو ررررىيأنيم

 يأأمييا لتيةتلي .ي ييي لطيلأ  تيلأث رل  يأري ةي ثريلنيلأيتل ريي1022-1120م
ي يأأمييا لت.71292 يأأمييا لتيةتلي ي ل ثتلميموالتإليييتهيم27292م
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 المستوى التعليمي: .6
أل تييف يإ ل لنيلأم ث اان،يإذيا وةيلأاولا يلت  لنيياؤاتيم ا  يلأاثياةيلأولم 

 لةاررلاي مرريتكلايأمررليا ررتإليث أرر ،ي اؤهررةيلت  ررلنيأاكرر انيتؤاررييما يررتحيةررنيلأارر ااتلني
لأار يااتك رليات ارلنيلحايرلحنيلأثيااررييفر يلأ ل رزيلت ارل  ي لأ ل رزيلح امررلة ،ي

ي يم ا النيةا ييلأ ثا.2 ا ضبيلأ ي ةيم
يلأم ا  يلأاولام يأ ثيلنيلأيتل ي يا ضبي2لأ ي ةيم

 % العدد المستوى التعليمي

 %7 7 مل  اات

 %22 22  كلأ تا س

 %100 100 لأم م  

%يأرررريا  يشرررر ليحي7اشرررراتي ال ررررلنيلأ رررري ةيأةرررر هيإأررررىيأنيفررررتيانيمررررنيلأوا رررريي   رررر يي
% يمرنيلأوا ررييثليرل نيةلرىيشرر ليحي22 يفررتيلاي   ر ييم22مل  راات،يفر يثرانيأنيم

يس.لأ كلأ تا ي
 نتائج الدراسة .5

يلأ الأنيلأماولتيي لأا ااتلنيلت ال اي. .1
يلأ الأنيلأماولتيي لأا ااتلنيلح املةاي. .7
يلأ الأنيلأماولتيي لأ ت بي انيةا ييلأيتل يي فبيمثل تهل. .0

 :النتائج المتعلقة بمستويات تأثير تقنيات االتصال .4

 :اإلنتاجية واالجتماعية .7

أثيااررييلت ال ارريي لح املةاررييفرر يشررتكيي اررلأنيارر ااتيات اررلنيلحايررلةيلين يإي
 ا   يأ ي ايي لأم القملنيلأت اي،ي ا نييأنييت لنيلأا ااتياتعي انيأيةييت يي

 لررررطيلأ  رررررتيي ،ي يررررري2لأ رررري ةيم.يا ظرررررتي 1م 112 ،ي أةلرررررىييت ررررييم20 هرررر يم
ي ييت ي.10 ييت يي ل ثتلميموالتإليمتيلتهيم22لأث ل  يأليت لنيم

                                                 

ي يفامليأ يأ لزي ماعي ثيلنيلأوا يي م لفبي يلا.860أةلىييت ييميي(1)
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يلني ثيلنيلأوا ي يا ضبيفألنييت 2لأ ي ةيم
أةلرىيم را  يار ااتيات ارلنيلحايرلةية ييم ثظييلأ ي ةيلأم رّانيآ  رلاي  رييأنيييييي

% ي01 ي لأا يامارةي رريم22-20ف يلأ ل زيلت ال  ي لح املة ية ييمتكقيلأ أييم
% يمررنيث رر ي00 ي لأارر ياماررةي ررريم22-20مررنيث رر يلأوا رري،يارر يالا ررليمتكررقيلأ أررييم

ي% .1 ي لأا ياماةيم22-20لأوا ي،ي أيةيم ا  ية ييمتكقيلأ أييلب أىيم
 :ة بتأثير تقنيات االتصال الحديثة وفق محاور الدراسةالنتائج المتعلق .8

 غارررييلأاورررتميةلرررىياررر ااتيات اررررلنيلحايرررلةيلأثياارررييفررر يلأ رررل  انيلت اررررل  ي يييييي
ي لح امرررلة ،ياررر يل رررا ت يلأررر قنيلأتالضررر يأكرررةيفترررتحيلةامرررليلايةلرررىييرررل  نيمفاشرررت 

ي،ي منيا ياتا  ليث زيلأ قنيلأتالض ،يا ظتيلأملثبيمأ .
ي
 :قنيات االتصال الحديثة في اإلنتاجيةتأثيرات ت .1
ل ررااولزيثلتررييأ يثلتررلنيات اررييإأكات  اررييماتيمررييفرر ي لررييمررليضررمنيمتثلرريييإن ييييي

قم اررييحياو رر ي لأضررت تحيأنيهررذليلأ لرريييررييأيرر بيةلررىيةا ررييلأاترري ،يفلأات ارريي شررلتي
يييم امت.ماغاتيمعيلأقمن،ي لأموتفييلأ شتاييمات تحيأ  ي،ي لأ  تحيلأ  اييف ياتلك ي

 % مراكز الفئات العدد فئات الدرجات

62-61 4 6645 4 

52-51 4 5645 4 

42-41 0 4645 0 

72-71 44 7645 44 

82-81 44 8645 44 

12-11 42 1645 42 

422-421 46 42645 46 

442-441 4 44615 4 

 %422  422 المجموع
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 يررررييا لررررىيهررررذليلأمثرررر تيفرررر يم مررررسيةشررررتح يفتررررتحيمررررنيفتررررتلنيلأمتاررررلس،يذ لنييييي
 ي يررررييشررررمةيهررررذليلأمثرررر تيفتررررتلنيهرررر :يم رررريملنيذلنييررررليي12-1لأا ل ررررةيمررررنيم

 لت اررل  ي يمارر ااتيات اررلنيلحايررلةيفرر يلأم ررا لا.. ي يمإ ررتل ييرر تلنيا لتارري ي ي
ةرنيلأم ران ي يماتريا يير تيةرنييماتي يلح ات انيأ ولتيا لف راي ي يما ر اةيلأ ثرا

لأم ا لن ي يملأتيتحيةلىيا قاعيلأم ان ي يماتتاتيلأمر لتييلأولماري ي يمل اارلتيلأات اريي
لأارر يا ظررميفرر يلت اررل  ي يم لرربيم ررل ي ظا اررييأ ررت يلأومررة ي يما ررلةييات اررلني
لحايررلةيفررر يةملارررييلأا لةررةي ل وكل رررلا ليةلرررىيلت اررل  ي يمة رررقيلأاررريتازيلأم  ررر ي

م ررررلتح ي يمفررررتتيآأاررررلنيماترررر تحيألومررررة ي يملأ  رررر تي   ررررلأازيلت اررررل  ي ييلبيررررة
يميضلىيلأثل لنيلأوملاييةنيتتابيلأ لاميلأ تلة .

إذي ررلىنيلأ تررتحي،ي م 2292-2092 اتل ثررنيلب قلنيلأتالضرراييأ ررذهيلأ تررتلني ررانيمييي
 يماترررري يشرررر كييلح ات اررررنييرررر تحيةررررنيلأم ا ررررلنيلأ يارررريحي    لة ررررل ي رررر ةلىي قني2م

 يةلرررىيلأاررر لأ ي7 ي يم1 ،ي  رررلىنيلأ تتارررلنيم1 ،ي ا ل رررةيمتا ررر يم2292تالضررر يم
 يما له يات النيلحايلةي تتاتييم لشرتحي1   قلنيتالضاييماتلت ي،يإذي لىنيلأ تتحيم

فرر ي  ررلىيم امررعياوامررييةلررىي رريملنيمول ملااررييذلنييررليي لت اررل  ي رر قنيتالضرر ي
 يما ررر ةيات ارررلنيلحايرررلةي7تحيم ،ي  رررلىنيلأ تررر7 ييت ررريي ا ل رررةيمتا ررر يم2192م

لأاولمررةي ررانيلأمؤ  رريي مثات ررليلأ ررلت  ،يإذياتا ررعيمررنيلأم ررا  يلأموتفرر يأ شررلت لي
ي .0 ي ا ل ةيمتا  يم2092 لأ   تي   لأازيلت ال ي لأا  اب ي  قنيتالض يم

 ي رلب قلنيلأتالضرايي   ر لي0،2،2،11ف يثاني لىنيلأ تتلنيذ لنيلأا ل رةيمييييي
 ي لأاررررررررر ياضرررررررررم نيماورررررررررييات ارررررررررلني2292،ي2292،ي2297،ي2292مي ةلرررررررررىيلأاررررررررر لأ 

لحايررررلحنيمررررنيلأترررر  يلأارررر ياررررؤاتيفرررر يلأم ررررا لايمررررنيثارررراييرررر حيلتي ررررل ي لأارررر اتي
 رررلأم ان ،يماورررييات ارررلنيلحايرررلحني  رررالييم مرررييفررر يإ رررتل يلأيررر تلنيلأا لتارررييمرررعي

لأمتلر زيما ر ةيشر كييلح ات ارنيلأ ثرايةرنيلأم رانيلأق لأنييل ةيلأ لريي  لت ر  ،ي 

                                                 

 .ي800لأ قنيلأتالض يلأكل =يي م
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 ي لأارر ياضررم نيما  غرر ي11فرر يلأ يررنيلأم ل ررزي ثررانيلأتلررز ي يملأ تررتحيلب اررتحيم
يل االتيلأات اييلأم ل  ييلأا يا ظميف يلت ال يمني انيلأ يلأةيلأاتلاياييلأمالثي .

 ي2092 ،يم2092 ي ررلأ قنيلأتالضرر ي   رر ياتتا ررلايم17 ي يم2 ا ررل نيلأ تتاررلنيميييي
 يما فتيش كييلح ات انيمول ملنيألا ر بيمرعيار فاتيلأتريتحي لأا ياضم اليةلىيلأا لأ

لأات ارررييأا قارررعيلأم ررران ي يمارررتا تيفرررت يلأومرررةيلأ ياررريحي  لررربيم رررل ي ظا ارررييلارررتي
 ي2م   يييماةيلأاولمةيمعيلأم ليعيةلىيش كييلح ات ارن ،ي كرذأاي رلىنيلأ تتارلنيم

يم  مرلي لأار ياضرم ن2192 ي لأ قنيلأتالض ي    يم2 يم ما راتاعيلأورلمل نيي يأكةًّ
فتيشرررر كييللأ فررررلىي لثاال ررررلا  يلأش يررررايي لأوملارررريي  ل ررررتييلأ ررررلاميلأ تررررلة ي يمارررر ي

يلح ات انيفتيلايذه اييألم ا لا،يإذياتي يأ ولتلايا لف اي .
 ي ي2292 ي  يرةيلب قلنيلأتالضرايي ةلرىيلأار لأ يم2 ي يم10 أ اتلاي لىنيلأ تتارلنيم

 النيلحايلحنيةملاييلأا لةةي انيلتيلتحي لأت  ي ي لأا يامالني ريما لةييات2092م
لأولملررريي لأاررر يايرررزيفررر ي يمرررييلأومرررةيلت ارررل   ي يمأنيلأاررريتازيلأم  ررر يلأاتلاررريإلي

ياي بيةل قلايةنيم لتلنيلأاتي يلأات   .
أااضرررربيمررررنيأ قلنيفتررررتلنيلت ال اررررييأ  ررررليكل ررررني م ررررا  ي ارررري،ي هررررذلياو رررر يأنييييي

يلايف يلت ال اي.ييأات النيلحايلةيا ااتلاي لضث
 :تأثيرات تقنيات االتصال الحديثة على الجانب االجتماعي .42
ي لثيلايمنيأه ييا ااتلنيات النيلحايلحنيلأثيااييه يلح اتلبيلأاتلف ين يإِييييي
أنيآارررلتيلح اررررتلبيلأاتررررلف ي  الأ رررر ياا يررررميةلررررىييا لماكاررررييلأم امررررعي ييتلارررر ييح ي،يإ

ييتلاررررر يةلرررررىيلأاثيرررررانيلأررررريل ل يمرررررنيلأاررررر ااتلنيلت ال اررررريي مت  ررررريياتلفاررررر ي مررررري ي
يلح املةاييلأا يا تقهليات النيلحايلحن.

ماةيهذليلأمث تي ريم مسيةشتح يفتتحيمرنيفترتلنيلأمتارلس،يذ لنيلأا ل ر ني اييييي
 ي12 ،يإذي رلىنيلأ ترتحيم2297-27 ،ياتل ثرنيأ قل  رليلأتالضرايي رانيم00-12مرنيم

تررررر  يةلرررررىيلأاتلفرررررلنييمامارررررةيات ارررررلنيلحايرررررلحنيلأثيااررررري ل  ارررررلحيةلرررررىيلأورررررلأ ي ل 
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 ي1 ييت ريي ا ل رةيمتا ر يم2297 لأثضلتلنيلأم ال ي ي  ةلىي قنيتالض ي يريتهيم
 يم  ضرررررةيات اررررررلني12ةلرررررىيم رررررا  يفترررررتلنيلأمتاررررررلس.يفررررر يثررررراني ررررررلىنيلأ ترررررتحيم

لحايرررلحنيايررر بيلأ رررتييا رررا ي مرررليا رررتإليمرررنيث أررر يمرررنيأثررريلايفررر يلأم امورررلني
يلب ت  .

 يمأنياومبيلأ تييف يلأك يلأ لأرةيمرنيلأمول مرلن،ييرييااثر ةي77لأ تتحيمي  لىنييييي
 ي2292إأىي   يمنيلتيملنيةلىيل ا يل يات النيلحايلة ي لأ قنيلأتالض ي ييتهيم

يلررررررررررررررررىيم ررررررررررررررررا  يفتررررررررررررررررتلنيلأ ل ررررررررررررررررزيلح امررررررررررررررررلة  ية7 ا ل ررررررررررررررررةيمتا رررررررررررررررر يم
اي يمامررررررلتسيات ارررررلنيلحايررررررلحنيلأا كارررررر70 ي يم70 كرررررذأايا ررررررل نيلأ تتارررررلنيم،ي

يلح امرررررلة يكررررر نيلأ يرررررنيلأرررررذإلياتضرررررا يلأ رررررتيياثررررر ةيي نيا لةلررررر يمرررررعيلأم امرررررع 
ملةاررييفرر يلأم امررعيلأوتليرر ،ي،يماوررققيلأو أمررييلحايررلأاييلأ رر لتبيلحيايررليايي لح ا

 ييت رري.ي2092 ل ،ي ررلأ قنيلأتالضرر ي يرريتهيمثاررايلأترريتحيةلررىيلما ك ررلي ل رراوملأيمرن
نيشر كييلح ات ارنيمرنيأيلحيما ييريي يماث أر00 يم72 ي يم71 اتلت نيلأ ترتلنيم

يا لةرررررررررررررةيلح امرررررررررررررلة مرررررررررررررنيأي لنيلب  رررررررررررررلتيلأولمارررررررررررررييإأرررررررررررررىيشررررررررررررر كييفررررررررررررر يلأ
ما تةيات اييلحايلحنيلأ تييإأرىيةر لأ يتمقاريي  الأارييا ولر يا اوريي أر يإأرىيثرانيي،

ةرررررنيهمررررر  يلأ ليرررررعيلأمورررررلا  ،يمأنيات ارررررلنيلحايرررررلحنيا ررررر  يفررررر يقارررررليحيلأ قةررررريي
ؤيإليإأررررىيظ ررر تيمشرررك نيل املةارررري ي ررر  قلنيتالضرررراييلح رررا  كاييلبمرررتيلأررررذإلياررر

ي ييت ي.2797 يم2192 يم2097م
 يمأ ياوييلب تحيلأثلضنيلأ ثايي لأم ل زيأل  ى،ي72 يم72 ثيلنيلأ تتالنيميييي

إذي فتنيأ ليم ت لنيلأا تحيلأاك  أ  اييأ ملتلايمني  لأةيلأاتفا ي لأل  ،يممليا ورةي
ولرربيلأ ررتيي ات اررلنيلحايررلحنيايفورر يإأررىيلأا ررتاتيي تيلب ررتحيهلمشررالا ي يمأنيشرريحيا

ف يمولأ ييمشلكل يلح املةاييلأا يا ل   ل،يإذيثيلنيةلىيلأ قنيلأتالض ي   ر ي
ي ييت ي.2792 ي يم27اتتا لايم

ااضبيمنيأ قلنيفتتلنيلأمث تيما لا ييإأىيثييمل،ي أنيمليثيلنيةلار يلأ ترتلني ييي
يل زيمعيت اوييلأ تتلن.منيأ قلنيتالضايي ايحيأ يما  تي،ياا 
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 النتائج المتعلقة بالفروق بين عينة الدراسة وفق محوريها:.44
ب ررررةيلأاوررررتميةلررررىيت اوررررييلأ ررررت بي ررررانيةا ررررييلأيتل ررررييثرررر ةيارررر ااتيات اررررلني يييييي

لإل يلأ لثررايممت ررعيكرري اررل  ي لأ ل ررزيلح امررلة ،يل رراومةلحايررلةيفرر يلأ ل ررزيلت
أمولأ رييلأ ال رلنييMinitabنيلتثيرلأ يلأ ت رلمي  ي  ي  الييإثيلأايي ل راوملة

ي .2أ ذليلأغتت،ي كمليه يم ضبيف يلأ ي ةيم
 يا ضرررربي ال ررررلنيإ ل ررررلني ثرررريلنيلأوا ررررييأارررر ااتيات اررررلنيلحايررررلةيفرررر ي2لأ رررري ةيم

يلأم ا  يلت ال  ي لح املة 
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 ررانييMinitabلأ يلأ ت ررلمنيلتثيرريإ ررتلىيل ا ررلتيممت ررعيكررلإل ي ل رراوملة  ورريييييي
إ ل ررررررلني ثرررررريلنيلأوا ررررررييفرررررر يارررررر ااتيات اررررررلنيلحايررررررلةيفرررررر يلأم ررررررا اانيلت اررررررل  ي
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 لح امررررلة ،يا رررراني  رررر ييفررررتبيمو رررر إليذإلييحأررررييإثيررررلأايية ررررييم ررررا  يلأيحأرررريي
ي .2 ي كمليه يم ضبيف يلأ ي ةيم2 ي يت ييلأثتاييم0902م

لحايلةيا ااتيات النيإليأيحأييلأ تبي اني يا ضبي الأنيل ا لتيمت عيكل2لأ ي ةيم
يف يلأم ا اانيلت ال  ي لح املة 

 لح ا ل لن

ي  يلا
بي
م لف

 

فب
م ل

 

ثلاي
م

فب 
م ل
اتي
ل

بي 
م لف

اتي
ل

ي لأالا
  

م   
م 
لأ

تاي 
لأث
 يي
يت

 

إلي
يكل
امي
ي

  ي
ث 

لأم
إلي 

يكل
امي
ي

 أاي
 ي
لأ

 

 1200 72 21 707 222 200 لأا ااتلنيلت ال اي

2 

1
7
92

2
 

292

2 
 1200 72 22 722 220 200 لأا ااتلنيلح املةاي

 0000 21 120 212 1012 200 لأم م  

 :ومناقشة فرضيات البحث وفق النتائج االستنتاجات
ثيي ليف يلأم ثايلب ةيةييلايمرنيلأ تضرالنيلأولماريي أهماا رليفر يلأ ل رزيي

لأمايل  ،ي ه لي تاييأني ؤكييةلىييثييهذهيلأ تضرالنيأ يةري ييرثا ل،يمرعيلأولر ي
تضرراييأ يةرري يي  أ ررلياوامررييةلررىيلأ ال ررلنيلأمايل اررييلأارر يثيررل ليةلا ررليأنيي رر ةيلأ 

يمني ثيلنيلأوا ي،ي وييأني    ليإأا  يأ أليي ليييا ا ي مضم نيلأ تضالن.
ي

يلأ تضاييلأتأا ييلب أى:
اشرراتي اررلأنيلأ ثررايتيات اررلنيلحايررلةي ك ررلىحيلت اررل ،ي يا  رريية يرريي ررانياترر ي .1

يرررثييلأ تضرررالنييأا رررييلب أرررىيمرررنيلأا كرررييةلرررىييلأ تضررراييلأتيلأماررريل  يإأرررىييرررث
أررىيأنيكررةيفتضرراييفتةاررييلني ثرريلنيةا ررييلأ ثررا،ي ه ررلي شرراتيإلأ تةارريي فرربيإ ل رر

ي.يكل نيمشاتييمنيلأ تضاييلأتأا ي
. .يأ ياؤيإليات النيلحايلحنيي تلايم ملايف ي  لىيم امِعيمول ملا ًّ

 ارررلنيلحايرررلحنياؤكررريي ارررلأنيلأ ثرررايلأماررريل  يةلرررىيأنيه رررلاية يررريي رررانياتييييي
 ي12 يم ث ارررلاي لأم لفتررريي يم22 لأ ررريملنيلأمول ملااررري،يإذيأشرررلتيإأرررىيهرررذهيلأو يرررييم
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 ي100م ث اررلاي لأثاررلييفرر يثررانيإ ل ررلنيم ثرر اي لثرريي ورري يلأم لفتررييمررنيم مرر  يم
فتيرررلايي ي  ررري ل7 ي ةلرررىييت رررييلأثتارررييم1×0 يم7م ثررر ا.ي ة رررييإ رررتلىيل ا رررلتيمكرررل

 يهررر يأك رررتيمرررنيلأتامررريي17792بنيلأتامرررييلأمث ررر  ييميمو  ارررلايذلييحأرررييإثيرررلأاي؛
% ،يأررذليفإ  ررلي ت ررةيفتضرراييلأ ثرراي  ررتفتي22 ي ةلررىيم ررا  يلأاتررييم2لأ ي أاررييم

 لأ تضاييلأي تاي.

يزي.يا  تيات النيلحايلحني   لأازيلت ال .
 ّا ني الأنيلأ ثايلأماريل  يأنيموظر يلأم ثر اانيأ رل  ليأنيات ارلنيلحايرلحنيييييي
 يم ث اررلايمررني22ليإمكل اررييلأ  رر تي   ررلأازيلت اررل ،يإذيأشررلتيإأررىيهررذهيلأثتاتررييمأ رر

 يم ث ارلا،يفر يثرانيأشرلتيم ثر اانيإأرىيةري ي17 ي كلنيةلرىيلأثارلييم100م م  يم
 ييح ا ررلتيأهماررييلأ ررتبيلأمو رر إلي رراني1×0 يم7ل ااررلتيمكررليلأم لفترري.ي  وررييل رراوملة

 لفررب ي  ري ليأنيه رلايفتيرلايمو  ارلايك اررتلا،يإ ل رلنيلأم ثر اانيمم لفرب،يمثلاري،يلارتيم
 ي يت رييلأثتاريي2 يفر يثرانيأنيلأتامرييلأ ي أارييم17292إذيكل نيلأتامييلأمث   ييم

ي% ،ي ةلا ي ت ةيفتضاييلأ ثاي  تفتيلأ تضاييلأي تاي.22 ي م ا  يلأاتييم7م
ياؤاتيات النيلحايلحنيف يإي ل يلأم ا لاي لأم ان. .يز

ايلأماررريل  يإأرررىيأنيموظررر يلأم ثررر اانيأ رررل  لي اررر ااتيات ارررلنياشررراتي ارررلأنيلأ ثررر ييييي
 ي0 ،يمتل رةيم100 يم ث ارلايمرنيم مر  يم20لحايلحنيفر يير حيلتي رل ،يإذيأشرلتيم
ي.ي يم ث الايمثلايان12م ث ااني وي يلأم لفتي،يف يثانيكلنيم

ل رلني يح ا لتيأهماييلأ تبيلأمو  إلي رانيإ 1×0 يم7 ة ييإ تلىيل االتيمكليييييييي
لأم ثرر اان،ي  رري ليأنيه ررلايفتيررلايمو  اررلايذلييحأررييإثيررلأاييإذيإنيلأتامررييلأمث رر  يي

% يأك ررتيمررنيلأتامررييلأ ي أارريي22 ي م ررا  يلأاتررييم7 يةلررىييت ررييلأثتاررييم10092م
ي لي ت ةيفتضاييلأ ثاي  تفتيلأ تضاييلأي تاي. يأذليفإ  ي2م
ياو قيلأايتازيلأم   يةنيم لتلنيلأاتي يلأات  . .ين
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اؤكيي الأنيلأ ثايلأمايل  يةلىيأنيلأايتازيلأم   ياير بيةرل قلايةرنيم رلتلني يييي
 ي70 ،يمتل ررةيم100 يمررنيلأم ثرر اانيمررنيم مرر  يم22لأاترري يلأات رر ي ذأرراي م لفتررييم

 ي7 يم ث اررلاي  ورييل رراوملةيل ااررلتيمكررل71 وري يلأم لفتررييفرر يثررانيكرلنيةلررىيلأثاررلييم
 رررلايفتيرررلايمو  ارررلا؛يبنيلأتامرررييلأمث ررر  يي يح ا رررلتيأهمارررييلأ رررتبي  ررري ليأنيه1×0م

% ،يأررذليفإ  ررلي22 يةلررىيم ررا  يم2 ي هرر يأك ررتيمررنيلأتامررييلأ ي أاررييم7292كل ررنيم
ي.ي ت ةيفتضاييلأ ثاي  تفتيلأ تضاييلأي تاي

ي:لأ تضاييلأتأا ييلأال اي
يإنيلتفتلتي لحهامل ي ات النيلحايلةي ااتايا ااتلنيل املةايي. .7

أمايل  يإأىييثييلأ تضاييلأتأا ييلأال اي،ي ذأاي وييلأا كييمنياشاتي الأنيلأ ثايل
يثييلأ تضالنيلأ تةاريي   رلتييإ ل رلني ثريلنيةا رييلأ ثرا،ي ه رلي شراتيإأرىيأني

يكةيفتضاييفتةاييكل نيمشاتييمنيلأ تضاييلأتأا ي.
اقاررييات اررلنيلحايررلحنيلأرر ة ي لأوررل يلأ ررلت  ي لأاوررتميةلررىياتلفررييلأم اموررلني .يأ

يلب ت .
أشررلتيموظرر يأفررتلييةا ررييلأ ثررايإأررىيأهماررييات اررلنيلحايررلحنيفرر يقاررليحيلأرر ة ي يييي

 يمررررني22 لأوررررلأ يلأ ررررلت  ،ي مررررنيارررر يلأاوررررتميةلررررىياتلفررررييلأم اموررررلن،يإذيأ ررررلزيم
ي لثرررييأ رررلزي وررري يلأم لفتررري،يفررر يثرررانيكل رررني لأم ثررر ااني لأم لفتررري،يمتل رررةيم ثررر اب

 يي يت ررريي7يامرررييل اارررلتيمكرررلي يمرررنيلأم ثررر ااني لأثارررلي.ي ة رررييلثا رررلز12إ ل رررلنيم
 يأك رررتيمرررنيلأتامررريي17792 ي م رررا  يلأاتررريي  ررري ليأنيلأتامرررييلأمث ررر  ييم7لأثتارررييم
ي لي ت ةيفتضاييلأ ثاي  تفتيلأ تضاييلأي تاي. ،يأذليفإ  ي2لأ ي أاييم

اررررر يإليات ارررررلنيلحايرررررلحنيي تلايك ارررررتلايفررررر يا مرررررا يي تيلب رررررتحيفررررر يلأا شرررررأيي .يز
يلح املةاي.

أنيلأ ثايلأمايل  يلأري تيلأرذإلياؤيار يات ارلنيلحايرلحنيفر ييلأا شرأيي اّ ني ال ييييي
 يمر   ي وري يلأم لفتريي70 يمنيلأم ث ااني لأم لفترييمتل رةيم22لح املةاي،يإذيأشلتيم

 يح ا رررلتي1×0 يم7 يم ث ارررلايمرررنيلأمثلاررريان،ي  ورررييل اارررلتيمكرررل72فررر يثرررانيكرررلنيم
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 ي1292 ليأنيلأتامييلأمث   ييه يمأهماييلأ تبيلأمو  إلي انيإ ل لنيلأم ث ااني  ي
 ،يأررذلي2% يأك ررتيمررنيلأتامررييلأ ي أاررييم22 ي م ررا  يلأاتررييم7ةلررىييت ررييلأثتاررييم

يفإ  لي ت ةيفتضاييلأ ثاي  تتيلأ تضاييلأي تاي.
يا له يات النيلحايلحنيف يشغةيأ يلنيلأ تلغي  ي  لي  لأةيفولأييألات اب.ي .ين
م رلهمييات ارلنيلحايرلحنيفر يشرغةيأ يرلنيأشلتيموظ يأفرتلييةا رييلأ ثرايإأرىي يييي

 ي22لأ رتلغي  يرر  لي  ررلأةياتفا اري،يهررذليمررلي ررلىيفر يإ ل ررلنيلأم ثرر اان،يإذيأشررلتيم
 يم ثرر ااني ورري يلأم لفترري،يفرر ي2 ي لأم لفترري،يمتل ررةيم10مررنيلأم ثرر اانيمررنيم مرر  يم

 ي1×0 يم7 .ي ة ررررييلثا ررررلزييامررررييمكررررل12ثررررانيكررررلنيلأمثلارررريانيمررررنيلأم ثرررر اانيم
 يةلررىييت رريي2292لتيأهماررييلأ ررتبيلأمو رر إلي  رري ليأنيلأتامررييلأمث رر  ييهرر يمح ا رر

 ررلي ت ررةي ي ةلارر يفإ  ي2% يأك ررتيمررنيلأتامررييلأ ي أاررييم22 ي م ررا  يلأاتررييم7لأثتاررييم
ي.يفتضاييلأ ثاي  تفتيلأ تضاييلأي تاي

ياؤيإليات النيلحايلحنيي تلايك اتلايف ياوقاقيلأتا يلح ا  كاي. .يا
ال لنيلتثيلأاييفر يلأ ثرايلأماريل  يإأرىيي تيات ارلنيلحايرلحنيفر ياشاتيلأ  ييييي

 يمرررنيلأم ثررر ااني21إذيأ رررلزيمكاييمرررنيإ ل رررلنيلأم ثررر اان،يقارررليحيلأ قةرررييلح رررا  
 يمرررنيلأم ثررر ااني وررري يلأم لفترررييفررر يثرررانيكل رررني2 ي يم100 لأم لفترررييمرررنيم مررر  يم

 يح ا رررلتيأهماررريي1×0م ي7 يمرررنيلأم ثررر ااني لأثارررلي،ي ة رررييل اارررلتيمكرررل77إ ل رررلنيم
لأ ررتبيلأمو رر إل،ي  رري ليأنيلأ ررتبيذ ييحأررييإثيررلأاي،يإذي  رري ليأنيلأتامررييلأمث رر  يي

% يه يأك تيمنيلأتامييلأ ي أايي22 ي م ا  يلأاتييم7 يةلىييت ييلأثتاييم2291م
ي لي ت ةيفتضاييلأ ثاي  تفتيلأ تضاييلأي تاي. ،يأذليفإ  ي2م

فرر يلنيلحايررلحني ضررت تحيلتفررليحيم  ررلي ح ررامليلأ ثررايأهماررييات ارريا ررانيمررنيييييي
أي بيفا يمتيلتيلتأكات  ارلنيلأيياترييلأم را يمييفر يةيتيلأا تحيلأمول ملااييلأذإلي

ي لييملياوييمؤشتلايم ملايألاتي يلأي لة ي لأات  يفا ل.

 التوصيات والمقترحات



 م0240/هـ4646                                            (          46العدد ) –آداب الرافدين 

 

 
702 

ةرر ي  ررلىايةلررىيلأ اررلأنيلأارر يا يررةيإأا ررليلأ لثررايفرر ي ثارر يهررذل،ي مررنيي لي
يإ تلأ لي ا  اذيأهيلف ليا ل يلأ لثايإأىي ضعيلأا يالنيلت تلأاييلآلااي:

ي.يل ااملتيلأمول ملني ل ا يلم ليأتفعيلت ال اي .1
لحهامرررررل ي ت ررررر لنيلحايرررررلةيلأتأ رررررايي لبفتاررررريييل رررررةيلأمؤ  رررررييكررررر يا ررررراتاعي .7

يلأم ظ  نيلأتال ي  ةملأ  ي  ل  لا  ي    أيي ا ت.
لأثيااررييفرر ي  ررلىيمول ملااررييثيااررييا لكررزيلأويررتيضررت تحيلتفررليحيمررنيلأات ارريي .0

ي.ي اثيايا تحيات ايي مول ملني يايحيف يلأا ظاملني لبفتلي
إالثررررييلأ تيررررييألمرررر ظ انيفرررر يلت رررريل ي لح اكررررلتي ا تاررررزيتتلأرررربي أ ررررلأازي .2

 .ي   لأةي يايحيف يلأتال ي  ل  لا  

تلا ررليلتا ل اررييإ ررتلىيلأمقاررييمررنيلأيتل ررلنيلأماولترريي ات اررلنيلحايررلحني ا اا .2
 .ي لأ ل اي

 -أ –الملحق 
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 8745 2 4 4 65 54 تقدم شبكة االنترنيت صورة عن المنتجات بأنواعها. 4

0 

تصــاالت بطريقــة مباشــرة فــي بنــاء تســاهم تقنيــات اال 
ـــع يعتمـــد علـــى خـــدمات معلوماتيـــة ذات صـــلة  مجتم

 باإلنتاج.

60 64 46 4 2 8445 

4 

تســــهل تقنيـــــات االتصـــــال التعامـــــل بـــــين الم سســـــة 
ــع مــن المســتوى المعرفــي  ومحيطهــا الخــارجي  رذ ترف

 لنشاطها والنهوض بأساليب اإلنتاج والتسويق.

41 67 40 0 2 8247 

6 
ات االتصـــاالت مـــن القـــوى التـــي تـــ ثر فـــي تعـــد تقنيـــ

 المستهلك من حيث قوة اإلقناع والتأثر بالمنتج. 
44 67 47 4 2 7745 
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5 
تســهل شــكة االنترنيــت البحــث عــن المنــتج المطلــوب 

 في الوقت المناسب وحين الطلب.
64 47 45 5 0 7745 

4 
ـــي اختيـــار التقنيـــة المناســـبة التـــي توظـــف فـــي  ينبغ

 دائل التقليدية المتاحة.اإلنتاج من بين الب
01 50 41 2 2 7745 

7 

ــــرام  ــــي رب ــــة ف ــــات االتصــــاالت وســــيلة مهم تعــــد تقني
الصــفقات التجاريــة مــع الزبــائن )العمــالء( داخــل البلــد 

 وخارجه.

64 47 7 
4

0 
4 7740 

8 
ــة  تعــد شــبكة االنترنيــت مصــدرا  لتعزيــز المــوارد العلمي

 والتقنية للمجتمعات التقليدية.
44 64 48 4 0 7445 

1 
تفرض تقنيات االتصاالت آليات متطورة للعمل  األمـر 

 الذي انعكس سلبا  على العمالة األقل مهارة.
06 55 46 7 2 76 

42 
ــوفير  تــوفر شــبكة االنترنيــت معلومــات للتســوق مــع ت

 القدرة التقنية لتوزيع المنتج.
05 68 06 4 2 7447 

44 

يـر ترتبط فرص العمـل الجديـدة بخلـق مهـام وظيفيـة غ
مســـبوقة مثـــل التعامـــل مـــع مواقـــع المصـــممين علـــى 

 شبكة االنترنيت.

04 54 02 4 4 7445 

40 
ـــت فرصـــا  ذهبيـــة للمســـتهلك  رذ  تـــوفر شـــبكة االنترني

 تقدم أسعارا  تنافسية.
44 40 44 

4

5 
4 7447 

44 
يســــتطيع العــــاملون الوفــــاء باحتياجــــاتهم الشخصــــية 

 والعملية بوساطة الهاتف النقال.
44 48 44 8 5 7445 

46 

ــي عمليــة التفاعــل بــين  تســاعد تقنيــات االتصــاالت ف
اإلدارة والقــوى العاملــة والتــي تصــب فــي خدمــة العمــل 

 اإلنتاجي.

02 54 48 1 0 4145 

45 
أن التــــدريب المهنــــي التقليــــدي يصــــب  عــــاجزا  عــــن 

 مجارات التقدم التقني والمعلوماتي.
04 44 04 1 

4

4 
4445 

ي قنيلأتالض ي     وتيلأ تتلنيثيلنيةلىيلأي
يترتيب التأثيرات اإلنتاجية حسب الوزن الرياضي

 االستجابة الفقرات ت
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44 

تمثل تقنيـات االتصـاالت الحديثـة انفتاحـا  
طالعـــــا  علـــــى الثقافـــــات  علـــــى العـــــالم وا 

 والحضارات المختلفة.

 44 0 0 2 8140 

47 

بفضـــل تقنيـــات االتصـــاالت يصـــب  الفـــرد 
يهتم بما يجري من حوله مـن أحـداث فـي 

 المجتمعات األخرى.

66 64 46 4 2 80 

48 

أن تعمــــق الفــــرد فــــي الكــــم الهائــــل مــــن 
المعلومــــات  قــــد يتحــــول رلــــى نــــوع مــــن 
 اإلدمان على استخدام تقنيات االتصال.

46 64 02 2 2 7845 

41 

ية تعطــي الكثيــر أن كثــرة القنــوات الفضــائ
من الخيارات أمام المشـاهد ليبقـى يشـاهد 
برامجهـا ســاعات ممــا يـنعكس ســلبا  علــى 

 باقي نشاطه العملي.

47 41 04 0 4 7740 

02 

تــــــ دي تقنيــــــات االتصــــــاالت دورا  فــــــي 
التــــروي  عــــن أفــــراد المجتمــــع وتخفيــــف 

 أعباء الحياة اليومية.

07 50 46 4 4 7645 

04 

الفـــــــوارق  تعـــــــزز العولمـــــــة االتصـــــــالية
االقتصــــادية واالجتماعيــــة فــــي المجتمــــع 
العراقــي  مــن حيــث القــدرة علــى امتالكهــا 

 واستخدامها.

08 64 02 6 0 7445 

00 

تمــــــارس تقنيــــــات االتصــــــاالت التفكيــــــك 
ـــت الـــذي يقضـــيه  االجتمـــاعي كـــون الوق

 الفرد يحول دون تفاعله مع المجتمع.

44 41 41 7 0 7445 

04 

فــي زيــادة أن تقنيــات االتصــاالت تســهم 
النزعـــة االســـتهالكية األمـــر الـــذي يـــ دي 

 رلى ظهور مشكالت اجتماعية.

04 65 00 4 4 7040 

06 

تنقل تقنيـات االتصـاالت الفـرد رلـى عـوالم 
ـــى  ـــو رل ـــه يبتعـــد ول ـــة تجعل رمزيـــة وخيالي

 حين عن هموم الواقع المعايش.

48 51 45 8 2 7447 
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05 

ـــــــت مـــــــن أداة  ـــــــت شـــــــبكة االنترني تحول
ات األوســـاط العلميـــة متخصصـــة مـــن أدو 

 رلى شبكة في التفاعل االجتماعي.

41 56 41 5 4 7240 

04 

تحـــــدث تقنيـــــات االتصـــــاالت اإلحســـــاس 
باالنتماء رلى المجتمع الذي تربطه معـه  

 صفات مشتركة كالثقافة والتأريخ.

02 67 05 8 2 4147 

07 

أن تقنيـــــات  االتصـــــاالت تمثـــــل عمليـــــة 
ـــــة  ـــــة  وعاطفي رشـــــباع احتياجـــــات معرفي

 واجتماعية.

05 64 46 1 4 4847 

08 

ـــب  ـــى تغري ـــات االتصـــاالت رل تهـــدف تقني
الفــرد عــن ثقافتــه وتبنــي أفكــار ومبــاد  

 ثقافية دخيلة عليه.

06 45 07 44 4 4445 

01 

أن شــدة تعلــق الفــرد بتقنيــات االتصــاالت 
يدفعــه رلــى التفــريط فــي معالجــة مشــاكله 

 االجتماعية التي يواجهها.

45 64 07 44 6 4045 

42 

لم تعد األسرة الحاضـن الوحيـد والمناسـب 
للـــنشء   رذ وفـــرت لنـــا مخرجـــات الثـــورة 
التكنولوجيـــة أنماطـــا  مـــن وســـائل الترفيـــه 
 واللهو  مما يجعل دور األسرة هامشيا .

47 47 04 47 4 40 
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Modern communication techniques and their 

productive and social effects:A Field study of 

Ninavah  company for drugs and medical 

requirements. 

Lect .Dr. Jumaa Jassim Khalaf
 

Abstract 

This research tackles the modern communication 

techniques which are manifested by satellite channels, cell 

phones, and the internet, and their productive and social 

effects. Modernي  communication techniques have provided 

many services to communicate information such as the e-mail 

and remote conferences. The man powers in the information 

sector increased on the one hand. But, on the other hand, the 

wide-spreading of applying the information technology would 
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lead to making man refrain from participating positively in the 

society. 

The sample of the research included 100 individuals. 

The research has depended on the social survey model by using 

the sample, and used a measurement tool to collect data. The 

research has posed some hypotheses to be verified in the light 

of the data collected from the sample. 
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