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عمم اجتماع والعمل والحياة االقتصادية
المصدرhttp://omar.socialindex.net :

مقدمة
بالنسبة لمعظمنا يحتلو للعملو للءلاأل لر بل ملي حياتنلا مبا نلة بلآخ سلونه ى ل ل ننعنلق بالعملو للبيلاى بم لاى نتلاى سلو
نأدلأل لدماه بلباع لتحتياءلاه ل نسلانيةل نيبلتمو لت تصلاد لولق مسسسلاه تلن ع بآلبلاأل نتلاى نتنايل للسلو نلل للدماه
حيو تسيط للب اه لوق لت تصلادياه لل أسلمالية للحدي.لةل نمل لنلملة لت تصلاد أصلبحه معظلى للمسسسلاه بل اه لنن
نمية أن متعددن للءنسياهل

 1/21األهمية االجتماعية لمعمل
لسدى
يم.و للعمو لمعظى للناس للءاأل لر ب مي للحيان مبا نة بآننلع للسونه لر ى ،حيو ي ى

للعمو مبابو أء منتظىل ن ي للمءتمعاه للحدي.ة ي ني للعملو ملد نع لرءل م ملاد لعلدن أسلبام من لا ،للملاو ،للنبلاط ،للتنلنع،
تنظيى للن ه ،لتحت اه لتءتمالي نلل نية للب صيةل

يبللي مصللطو لت تصللاد ري ل لل سللمي لللي للتعللاميه لت تصللادية للا ى نطللان للتنظيللم للنظللامي نللتللي تبللمو مبادلللة للنبللد
بال دماه للمن ن نللتبادو للمباب لوسو نلل دماهل
يللد س لومللاأل لتءتمللاع مللا يع ل م بللالتنظيى لتءتمللالي لوعمللو أن لمويللة تنظلليى للعمللو دل للو للمءتم ل ل نمللي أ للى ءنلنللم ل
للعموية ما يع م بتبسيى للعمو ،نتبسيى للعمو مصطو يعنق أي للعمو مبسى لي للدد خل ى ملي للم لي للتلي يت صل

للناسل

 1/11االقتصاد الحديث

ي لا
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لت تصللاد للحللديو للي معظم ل ل تصللاد أسللماليل نلل أسللمالية ط يبللة لتنظلليى للحيللان لت تصللادية تتميللا
بال صائ

للم مة للتالية،

ل للمو ية لل اصة لنسائو ل نتاىل

ل لل ب

ن للحا ا لإلنتاىل

ل للمنا سة للح ن مي أءو سم لرسنلن لبي للسو ل

ل للحصنو لوي منل د أنلية

يصةل

ل لست دلى للعمالة لل يصةل

ل للتنس للمتنلصو نلتست.ما مي أءو م ل مة أس للماول

لت تصاد لل أسمالي للحديو ت يمي لوي للمسسسلاه لل بل ى ،نلنلدما ي لني حلدى للبل اه تلآ.ي

لنخ لي صلنالة ملا ،ن لا

ت لني للي من ل لحت للا ل نلنلدما تسلليط لولي للله للتللآ.ي مءمنللة مللي للبل اه يحللدو ملا يعل م باحت لا للبوللةل نللبل اه

لل ب ى نمي يو تآ.ي ا لوي للسياساه للح نمية نلست يه للسو أصب ل ا تآ.ي لمين لوي حيان للناسل

للمسسسللاه للحدي.للة للي نسلليا ألمللاو مللي للب ل اه للصللاي ن للتللي ت ل تبط م ل بعخ ل ا للللبعع بللدتد لللي للب ل اه لرحاديللة
لل ب ىل نتعمو للب اه متعددن للءنسياه نللب اه نن للبنمية لب م توم للحدند للبنميةل نللب اه لل ب ى من ا تما س
سوطة ل تصادية ائوة نتتءانا  .نت ا  .نن للعديد مي للدنول نم لنلمة لت تصاد أصبحه معظى للمسسساه ب اه متعددن

للءنسياه ن نن نميةل

 3/11الطبيعة المتغيرة لمعمل
ناه تاي له أساسلية تحلدو ل ي لي طبيعلة للعملو نتنظيمل  ،نسلتادلد أ ميلة ل للتايل له لي
للمستببول نم

له يببق للعمو نلوعديد مي للناس أساس نتاى للمنل د للخ ن ية بباع حيان متننلةل

لنلملة ل نتللاى لت تصلادخ مل لنتبلا تبنيللة للمعونمللاه يايل لي مللي طبيعلة للنظللائم للتللي يسدي لا معظللى للنلاسل ن للد أده تولله

للتايل له لللي ظ للن نللنع ءديلد مللي لت تصللاد ن للن مللا يعل م با تصللاد للمع للةل نيبللي مصللطو ل تصللاد للمع للة لللي ل تصللاد
ت لني يل لر للا  ،للمعونملاه نأبل او للمع للة لر ل ى أسللاس لتبت للا نللنملن لت تصللادخل نللصللنالاه للمبنيلة لوللي للمع للة

تبمو صنالة للتبنية للمتبدمة ،للتعويى نللتد يم ،للبحو للتنمية نللتمنيو نلتست.ما ل
يبللي مصللطو للين ديللة نسللبة لللي صللان للسلليا له نل خ للن د ا لللي تنسللي مبللادك ل دل ن لتبللمو ل نتللاى لل .يللم للمل تبط

بارسلنلن له للنطللان للنلسل  ،أمللا مللا بعللد للين ديللة للي حامللة مللي للتايل له للمتدل وللة للتللي تحللدو للي مءللاو للعمللو نللحيللان

www.elanin.com
عشراث رسبئل التخرج – مئبث البحوث المتخصصت – مئبث الكتب المتنوعت – امتحبنبث جبمعيت متعذدة االختصبصبث  //تحميل مجبني

لت تصللادية لليو للو للمءتم ل ل مصللطو مللا بعللد للين ديللة يصللم ننل لاد ءديللدلد مللي لت تصللاد لل أسللمالي تسللت دى ي ل للم ننللة
نلتبت ا لمبابوة للطوم لوق منتءاه تصن ن باد ل له للطومل

للي للسللننله لر ي ل ن نءللد أي للتصللاميى نأدنله للت طلليط للمنتءللة بنلسللطة للحاسللم ل لللي ن ل ه للمبللد ن لتطللني أنسللان نتللاى
م نةل نتتخمي لموية لرتممة م.يد ،لست دلى ما يع م با نساي ل لي ي للعموية ل نتاءيةل

أبللا لللدد مللي للبللاح.يي لللي أي .للن ن للمعونمللاه سللتاي ء ل ياد لللالى للعمللو ن للله مللي لليو للللدلى لل ل خ ت لن

لظ للن ط ل ن

ءديدن نم نة لوعمول ما أي لنتبا للمعونماه سينتا صاد م.ي ن نمتخلالية للبعع طاللاه للبلنى للعامولة م.لاو لله ىتم

للم ي ي ب اه د او للبياناهل

مي للتاي له ي مءاو للعمو أيخا ،مءمنلاه ل نتاى للتي تست دى م لرتممة ن ي ءمالاه لملو مبلت ة د لدنلئ للءلندن

م.يدد  ،يبا ه ي ا للعماو بنباط مي أءو تصميى نتنيي ط ن ل نتاىل

مي أ ى للتاي له ي مءلاو للعملو ن ل نتلاى لي للحبلم لر يل ن لنلملة ل نتلاى للصلناليل نيبلي مصلطو دللتصلني لل .يلم

حسم للطومد لي مما سة لست دلى ل نت نه لوبحلو للي بيانلاه للي للمسلت و يي .لى نتلاى بخلائ حسلم منلصليات ى للد يبلةل
تعتب ب ة ددود لصنالة أء ان للحاسم ل لي مي أ  .للب اه للتي

به بالتصني لل .يم حسم للطوم لي أبعد مدىل

مي للتاي له ي مءاو للعمو ظ ن ما يع م بالعامو متعدد للم ا له ،ن ن للعاملو للل خ طلن للددلد ملي للم لا له لي مءلاو

م نت مما يءعو ابيد لوتنظيم ي منل

متعددنل

لن يع متنسط طنو أسبنع للعمو لي للعبل يي سلنة لر يل ن لي لو لللدنو للصلنالية ماللدل للنتيلاه للمتحلدن لرم ي يلةل أملا

للبطالللة بللد أصللبحه مبل وة متلنلت ن للي للبوللدلي للصللنالية نري للعمللو لامللو بنللائي للي للت للنيي للنيسللي لوبل

للعطالة ن ق أحياي .ي ن تسبم ل باه ن بدلي لتتءا ل

ل ي تء بللة

 4/11البطالة

حتق لبد لل.مانينياه انله للبطاللة نلاد لد ملا تل د لي أدبيلاه لولى لتءتملاعل نمل لت تيلاع لل بيل

لي معلدته

للبطالللة للي للمءتمعللاه للصللنالية للا بيللة من ل ن ايللة للسللبعينياه ظ ل ه للبطالللة مب ل وة لءتماليللة نمب ل وة سنسللينلنءيةل
البطالة مب وة لءتمالية ت تبط بننليي مي للمبا و ي،
ل للمبا و للتي يم ب ا للعاطوني لي للعمو نأس ىل
ل للمبا و للتي يسبب ا للعاطوني لي للعمو لآل يي م.و،
* ألباأل ل لاناه للمالية للتي تد

لوعاطويي لي للعمول

* ت ديد للسيى لتءتمالي اصة مي ئة للببامل
أما للبطالة مب وة سنسينلنءية ي لوماأل لتءتماع ي تمني ب ا مي لدن ءنلنم تبمو،
ل حيان للعاطويي لي للعمول
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ل تع يم للبطالة ن ياس ال
ل د لسة للتناي لتءتمالي لوبطالة مي حيو للعم نللننع نما لي لهل

ل د لسة ى.ا للبطالة لوي للمءتم ل
*أسباب البطالة

وصه للد لساه للتي ت تى بمنخنع للبطالة لي أي لرسبام لل ئيسية لوبطالة تبمو ما يوي،

ل التطوور التقيو للل خ يلع للعماللة لليدنيلة لي للصللنالاه لل.بيولة نللمصلان ل مل بدليلة للتسللعينياه حلدو تطلن مبلاب للي
طاع لرلماو للم تبيةل ما يناه للص م ل لي م.يد حوه محو للعديد مي منظيي للبننهل

ل الميافسة االقتصادية لوي للمستنياه للمحوية نللعالميةل

ل التغيرات ف التركيبة المهيية حيو ي بعع للبطاللاه لت تصلادية صلا ه طلا دن ن أ ل خ صلا ه أ .ل ءا بيلة بطلالي
لل دماه نتبنية للمعونماهل

ل ل التذبوووذب فووو مسوووتويات الطموووب لوللي للسللو نلل للدماه محوي لاد نلالمي لاد يللسدخ لللي للت ب ل م للي للمسللتنياه لل ويللة لوعمالللةل

