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 : ممخص الدراسة
عمؿ مف آثار اجتماعية ُيمثؿ العمؿ قيمة كبيرة في حياة الفرد والمجتمع، وال يخفى ما لم     

ونفسية وثقافية، فضاًل عف آثاره االقتصادية الواضحة لمعياف، وييدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ 
األسس النظرية لمعمؿ الُحر وعالقتو باألمف االجتماعي، والكشؼ عف تقديرات الطمبة المتوقع 

دراكيـ تخرجيـ مف جامعة جازاف لمستوى الوعي بثقافة العمؿ الُحر، واالستعدا د لممارستو، وا 
ألبرز معوقاتو، وتحديد الفروؽ بيف متوسطات تقديراتيـ طبقًا لمتغيرات الدراسة التصنيفية. كما 
ييدؼ البحث إلى الكشؼ عف تداعيات الوعي بثقافة العمؿ الُحر لدى طمبة الجامعة عمى تحقيؽ 

قديـ عدة مقترحات األمف االجتماعي مف وجية نظر بعض القيادات الجامعية، إضافة إلى ت
عممية لتنمية الوعي بثقافة العمؿ الُحر لدى طمبة الجامعة. ولتحقيؽ أىداؼ البحث تـ استخداـ 

( فقرة عمى عينة عشوائية بمغت ٖٖالمنيج الوصفي التحميمي، وتـ تطبيؽ استبانة مكونة مف )
( مف قيادات ٔٔػػ )( طالبًا وطالبًة مف كميات جامعة جازاف، كما تـ توجيو سؤاؿ مفتوح لػ٘ٚٛ)

جامعة جازاف لمكشؼ عف تصوراتيـ فيما يتعمؽ بتداعيات الوعي بثقافة العمؿ الُحر لدى طمبة 
الجامعة عمى تحقيؽ األمف االجتماعي. وقد بّينت النتائج أف تقديرات عينة البحث لدرجة 

وانحراؼ  ،6ٕٙٔاالستعداد لممارسة العمؿ الُحر بعد التخرج جاءت "كبيرة" )بمتوسط حسابي 
(، كذلؾ جاءت تقديراتيـ "كبيرة" لمستوى إدراكيـ ألىمية ممارسة العمؿ الُحر 6ٖٓٗٓمعياري 

(، ولمعقبات التي تحوؿ دوف 6ٕٚٓٓ، وانحراؼ معياري 6ٕٚٚبعد التخرج )بمتوسط حسابي 
(. وكشفت 6ٖٓٗٓ، وانحراؼ معياري 6ٕ٘ٙممارسة العمؿ الُحر بعد التخرج )بمتوسط حسابي 

لتحميؿ الكيفي لمسؤاؿ المفتوح عف وجود عالقة إيجابية بيف تنمية الوعي بثقافة العمؿ نتائج ا
الُحر لدى طمبة الجامعة وبيف درجة تحقيؽ األمف االجتماعي. وانتيى البحث بتقديـ عدة 

 مقترحات عممية لتنمية ثقافة العمؿ الُحر لدى طمبة الجامعة.
 ألمف االجتماعي، طمبة الجامعة، جامعة جازاف.: ثقافة العمؿ الُحر، االكممات المفتاحية
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  Abstract: 
     Work has great value to the life of both the individual and the society. 

No one can ignore the social, psychological, cultural, as well as economic 

impact of work. This study aimed at identifying the conceptual framework 

of self-employment and its impact on the social security. The study also 

aimed at unveiling the perceptions of expected graduated students from 

Jazan University regarding their willingness to become self-employed after 

graduation, their awareness of the importance of self-employment, and the 

obstacles self-employed may face. The study sought to detect whether or not 

there were significant differences among the participants’ perceptions due to 

the study variables. The study also aimed at revealing the impact of 

developing self-employment culture among university students on the social 

security from the perspective of university leaders . 

In order to achieve the study aims, a descriptive research method was used.  

A questionnaire of (33) items was applied to collect data from (875) 

expected graduated students, randomly selected from Jazan Colleges. An 

open-ended question was given to (11) university leaders to reveal the 

impact of developing self-employment culture among university students on 

the social security from the leaders' perspective. The results indicated that 

participants’ agreement regarding their willingness to become self-

employed after graduation was very high, and the participants’ agreement 

was also very high regarding students' awareness of self-employment 

(impotance and obstacles). The qualitative analysis of the open-ended 

question indicated that there was a significant impact of developing self-

employment culture among university students on the social security. In 

conclusion, the study presented some suggestions to develop self-

employment culture among university students . 

Key words: self-employment culture, the social security, university 

students, Jazan University 
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:مقدمة   
 ومعظػـ اإلعالنػات والمواثيػؽ ،يانات السػماويةإلنساف تكفمو الداحقوؽ رئيس مف  العمؿ حؽٌ 

عف آثاره االقتصػادية  فضالً ، وال يخفى ما لمعمؿ مف آثار اجتماعية ونفسية وثقافيةالدولية.  والدساتير
، كونو يضمف الراحة النفسية ويوفر الدخؿ االقتصػادي لمفػرد. فقػد أكػد اإلسػالـ أىميػة الواضحة لمعياف

 (.٘ٓٔ" )التوبة: َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنونَ "عالى العمؿ وضرورة إتقانو، قاؿ ت

، فيػػو السػػبيؿ إلػػى إشػػباع حاجػػات الفػػرد العمػػؿ قيمػػة كبيػػرة فػػي حيػػاة الفػػرد والمجتمػػعويمثػػؿ 
التركيػز عمػى  والنيوض بالمجتمع. ولقد شيد مفيـو العمؿ تطورًا كبيرًا حيث تحوؿ التوجو العالمي مف

ممارسػػػة إليجػػػاد وظػػػائفيـ الخاصػػػة عبػػػر  الشػػػبا االىتمػػػاـ بتوجيػػػو التوظيػػػؼ الحكػػػومي التقميػػػدي إلػػػى 
قامػػة المشػػروعات الرياديػػةاألعمػػاؿ الُحػػرة و   دائػػـ التغيػػر ديناميكيػػاً  ، نظػػرًا ألف عػػالـ اليػػـو يعػػيش عصػػراً ا 

وغيرىػػػػػػػػا  لتكنولوجيػػػػػػػػةالسياسػػػػػػػػية، واالقتصػػػػػػػػادية، وااالجتماعيػػػػػػػػة، و  الحيػػػػػػػػاة فػػػػػػػػي مختمػػػػػػػػؼ مجػػػػػػػػاالت
(Landstrom, 2008)التوصػػية  ىإلػػلتوظيػػؼ الشػػبا   شػػبكة األمػػـ المتحػػدة . ولعػػؿ ذلػػؾ مػػا دعػػا

منظمػة العمػؿ الدوليػة وتييئتيـ لدخوؿ سػوؽ العمػؿ ) الستثمار أفكارىـ الرياديةبضرورة إعداد الشبا  
قيػػػػػة لتمػػػػػؾ التغيػػػػػرات ـ(. فتنميػػػػػة الفكػػػػػر الريػػػػػادي لػػػػػدى الشػػػػػبا  يعػػػػػد اسػػػػػتجابة حقيٕٙٓٓواليونسػػػػػكو، 

جديػػدة أمػػاـ الشػػبا  وخفػػض معػػدالت البطالػػة عمػػؿ  فػػتف فػػرصإلػػى حػػد كبيػػر فػػي  المتسػػارعة، وُيسػػيـ
المنشػود النمو االقتصادي  ـ(، مما ينعكس بشكؿ إيجابي عمى تحقيؽٕٙٔٓبينيـ )الحمالي والعربي، 

  .(Dvouletý; Gordievskaya, & Procházk,  2018)لممجتمع 

مػػػف امػػػتالؾ المنطقػػػة العربيػػػة ألعمػػػى معػػػدؿ لمنمػػػو فػػػي نسػػػبة الشػػػبا  فػػػي الفئػػػة وعمػػػى الػػػرغـ   
عامًا إلجمالي السكاف مقارنػة ببػاقي الفئػات العمريػة، فػظف معظػـ الػدوؿ العربيػة  ٕٗ -٘ٔالعمرية مف 

لـ تنجف بالدرجة الكافية في استغالؿ ىذه الثروة الديمغرافية اليائمة مػف خػالؿ وضػع سياسػات وبػرامج 
ا  الشبا  وتحويميـ إلى طاقة منتجة. ووفقًا لبيانات البنؾ الدولي فظف المنطقة العربيػة سػجمت الستيع

ـ مػا ٕٚٔٓأعمى معدالت البطالة بيف الشبا ، حيث بمغ معدؿ بطالة الشبا  في الدوؿ العربية عػاـ 
مميػػػوف عاطػػػؿ( )منظمػػػة العمػػػؿ  ٔٚ% عالميػػػًا )6ٖٔٔمميػػػوف عاطػػػؿ( مقابػػػؿ  6ٕٚ% )6ٜٕٚمقػػػداره 
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(. ويػػػنعكس ارتفػػػاع معػػػدالت البطالػػػة، خاصػػػة بػػػيف فئػػػة الشػػػبا ، عمػػػى تحقيػػػؽ ٛٔـ، ٕٛٔٓلعربيػػػة، ا
ـ الصػػػػادر عػػػػف المنتػػػػدى ٕٙٔٓاألمػػػػف االجتمػػػػاعي، ولعػػػػؿ ذلػػػػؾ مػػػػا أكػػػػده تقريػػػػر المخػػػػاطر الدوليػػػػة 

االقتصػػػادي العػػػالمي، حينمػػػا أشػػػار إلػػػى التػػػرابط الوثيػػػؽ بػػػيف الالمسػػػاواة والبطالػػػة مػػػف ناحيػػػة، وعػػػدـ 
 .(WEF, 2016)ار االجتماعي مف ناحية أخرى االستقر 

أولويػات سوؽ العمػؿ مػف الشبا  ل أصبحت تييئةونظرًا لمتطور الحاصؿ في مفيـو العمؿ  
وغدت الشغؿ الشاغؿ لمخططي التعميـ وصناع القرار  بمداف العالـ،في كثير مف  السياسات التعميمية

منػذ اإلعػالف د التنميػة ال عػائؽ أمػاـ تحقيقيػا. فإلى رافٍد مف روافػالبشري  تحويؿ العنصر، بيدؼ فييا
 ا  المعرفػػة األكاديميػػةسػػاكتيقتصػػر عمػػى  التعمػػيـ ال اليػػدؼ مػػفبف أصػػالتعمػػيـ لمجميػػع،  عػػفالعػػالمي 
منظمػػػة العمػػػؿ الدوليػػػة واليونسػػػكو، ع أيضػػػًا )فػػػي المجتمػػػ ش، بػػػؿ إعػػػداد الشػػػبا  لمعمػػػؿ والعػػػيفحسػػػ 
ريػػادة إلػػى االىتمػػاـ بتعمػػيـ دمػػة والناميػػة عمػػى حػػد سػػواء المتق مػػف الػػدوؿ اً عػػدد دفػػع وىػػو مػػا ـ(.ٕٙٓٓ

 وترسػػػيق ثقافػػػة العمػػػؿ الُحػػػر فػػػى المجتمعػػػاتإلقامػػػة المشػػػروعات الصػػػغيرة،  األعمػػػاؿ بوصػػػفيا منبعػػػاً 
ـ والمعنػػػوف بػػػػػ "الشػػػبا  ٕٙٔٓـ(. وجػػػاء فػػػي تقريػػػر التنميػػػة اإلنسػػػانية العربيػػػة لمعػػػاـ ٖٕٔٓ)المػػػري، 

رورة أف تقػػـو الػػدوؿ العربيػػة باالسػػتثمار فػػي شػػبابيا وتمكيػػنيـ مػػف وآفػػاؽ التنميػػة فػػي واقػػع متغيػػر" ضػػ
االنخراط في عمميات التنمية، حيث إف ثمث سكاف المنطقة العربية ىـ مف فئة الشبا  بأعمار تتراوح 

 ـ(.ٕٙٔٓسنة )تقرير التنمية اإلنسانية العربية،  ٜٕ -٘ٔما بيف 

إلى أخذ زماـ المبادرة والتوجو لمعمؿ الُحر  ياشباببدعوة  العربية مف الدوؿ كثيربدأت وعميو،  
صػغيرة يتولػػوف إدارتيػا وتشػػغيميا عمػى أف تسػػاعدىـ الحكومػػة  مشػػروعاتمػف خػػالؿ التفكيػر فػػي إقامػة 

وقػػد ـ(. ٖٕٔٓة )أحمػػد، قػػروض حسػػنة وبضػػمانات ميسػػر فػػي شػػكؿ مػػف خػػالؿ إمػػدادىـ بالمػػاؿ الػػالـز 
ودوره فػػػػي عمميػػػػة التنميػػػػة الوطنيػػػػة  لعمػػػػؿ الُحػػػػراأدركػػػػت حكومػػػػة المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية أىميػػػػة 

واسػػتدامتيال لػػذلؾ سػػارعت إلػػى ممارسػػة العديػػد مػػف الجيػػود مػػف خػػالؿ السياسػػات والخطػػط الخمسػػية 
)العتيبػػػػي وموسػػػػى،  والبػػػػرامج والمؤسسػػػػات التعميميػػػػة التػػػػي مػػػػف شػػػػأنيا تطػػػػوير مجػػػػاؿ ريػػػػادة األعمػػػػاؿ

فػػي  المنشػػ ت الصػػغيرة والمتوسػػطةاعدة ـ لمعمػػؿ عمػػى مسػػٖٕٓٓوانطمقػػت رؤيػػة المممكػػة . ـ(ٕ٘ٔٓ
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% إلػى ٘نسػبة تمويػؿ تمػؾ المنشػ ت مػف المالية عمػى زيػادة  المؤسساتوحث  الحصوؿ عمى التمويؿ،
 ـ المممكة العربية السعودية(.ٖٕٓٓىػ )رؤية ٕ٘ٗٔـ بحموؿ عا% ٕٓ

مجػػاؿ إف دعػػوة الشػػبا  لمتوجػػو إلػػى مجػػاؿ األعمػػاؿ الُحػػرة إنمػػا يػػدعميا فكػػرة أف العمػػؿ الُحػػر 
ظيػار القػدرات الفرديػة، وتحقيػؽ الطموحػات الشخصػػية،  خصػ  إلثبػات الػذات وتأكيػد الثقػة بػػالنفس، وا 

لحػػؿ مشػػكالت  أىميػػة العمػػؿ الُحػػرعنػػدما أشػػارت إلػػى ( ـٕٛٓٓ) القصػػاصوىػػو مػػا أوضػػحتو دراسػػة 
الوقػت وفػي  ،اإلبػداع واالبتكػار وسػيمة لتحقيػؽـ( ٖٕٔٓ، واعتبرتو دراسة المػري )الشبا  في المجتمع

البطالػة ومػا يترتػ  عمييػا وعمػى رأسػيا مشػكمة  المجتمػعمواجيػة المعضػالت التػي تواجػو وسػيمة لنفسو 
وتػوجييـ  طمبػة الجامعػةاالىتمػاـ بتشػجيع خطيرة تيدد األمف االجتماعي. ومػف ثػـ، وجػ  مف سمبيات 

ا يسػتدعى إجػراء وضرورتو لتحقيؽ أمػف المجتمػع واسػتقراره. وىػذ تووتبصيرىـ بأىمي ،نحو العمؿ الُحر
دراسات لمكشؼ عف مستوى وعػي طمبػة الجامعػة بثقافػة العمػؿ الُحػر واسػتعدادىـ لممارسػتو، وانعكػاس 

 ذلؾ عمى مستوى تحقيؽ األمف االجتماعي.  

  البحث وأسئمتومشكمة 

وتػدني مسػتويات المعيشػة مػف أىػـ التحػديات التػي تواجػو  ،مشػكالت البطالػة والفقػرأضػحت 
لمػػػا ليػػػا مػػػف تػػػداعيات خطيػػػرة عمػػػى أمػػػف تمػػػؾ المجتمعػػػات واسػػػتقرارىا. وفيمػػػا ة، المجتمعػػػات المعاصػػػر 

ـ إلػػى أف معػػدؿ البطالػػة فػػي ٕٛٔٓيخػػص المنطقػػة العربيػػة يشػػير التقريػػر االقتصػػادي العربػػي الموحػػد 
 ٘ٔمجمػػوع الػػدوؿ العربيػػة ىػػو األعمػػى فػػي العػػالـ بالنسػػبة لشػػريحة الشػػبا  ممػػف تتػػراوح أعمػػارىـ بػػيف 

%، وأف متوسػػط 6ٕٙٗتوسػػط حصػػة الشػػبا  بػػيف العػػاطميف عػػف العمػػؿ بمػػغ حػػوالي سػػنة، وأف م ٕٗو
نسبة طالبي العمؿ لممػرة األولػى تقػدر بحػوالي ثمثػي مجمػؿ العػاطميف عػف العمػؿ. ويؤكػد التقريػر نفسػو 
أف تركػػػز البطالػػػة فػػػي أوسػػػاط الشػػػبا  وطػػػالبي العمػػػؿ لممػػػرة األولػػػى يعبػػػر عػػػف التحػػػدى الكبيػػػر الػػػذي 

ربيػة فػي اسػتيعا  الػداخميف الُجػدد إلػى سػوؽ العمػؿ، ويمثػؿ تيديػدًا لالسػتقرار والسػمـ تواجيو الػدوؿ الع
وتشػير إحػدى الدراسػات  (.ٗٗـ، ٕٛٔٓاالجتماعي في دوؿ المنطقة العربية )صندوؽ النقػد العربػي، 

معػػدالت الجريمػػة، خاصػػة  مػػع تنػػامي والمتػػزامفمعػػدالت البطالػػة فػػي رتفػػاع اال الميدانيػػة إلػػى أف ذلػػؾ
العربػي التوجػػو لتشػجيع الشػػبا  عمػى العمػػؿ الُحػر وتعظػػيـ  المجتمػػعيتطمػػ  مػف ، االقتصػادية يمػةالجر 
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وزيػادة  ،وتطػوير التعمػيـ ،دور المجتمع المدني وجذ  االستثمارات األجنبيػة والمحميػة لمواجيػة البطالػة
لػوعي لػدى ازيػادة  عػفذا الوضػع ـ(. ولقػد أسػفر ىػٕٚٔٓ، الشػديفات)وتنميتيػا  الشبا  العربػي قدرات

، خفػػػػض معػػػػدالت البطالػػػػةالعمػػػػؿ الُحػػػػر فػػػػي دور أىميػػػػة ب ،القػػػػرارات ومتخػػػػذي ،صػػػػانعي السياسػػػػات
 . ـ(ٕ٘ٔٓلممجتمع )العتيبي وموسى،  والتنمية االقتصادية ،في تحقيؽ االزدىاروالمساىمة 

ومع ذلؾ، تؤكد الدراسات والبحوث الميدانية أف ثمة فجوة كبيرة ال تزاؿ موجػودة بػيف مخرجػات 
ال تشػجع الشػبا   أف بػرامج التعمػيـ الجػامعي بوصػفيا الحػاليلتعميـ الجامعي، وحاجػة سػوؽ العمػؿ، و ا

ـ( أف نظاـ التعميـ الجامعي في العػالـ ٕٗٔٓ، حيث تؤكد دراسة عيد )سوؽ العمؿاالنخراط في عمى 
 ػػػـ عػػػػددي لمخػريجيفتراكػحػدث  ومػف ثػـ ،عالقػػػة بسػػػوؽ العمػػػؿ خريجيػػػف ليس ليـسنويًا يفرز  العربي
، وأضػافت دراسػة الحمػالي بطالػة المتعممػيف أوجػدوىػُو مػػػػا ، تخصصات ال يحتاجيا سػػػػوؽ العمػػػػؿفي 

غيػػػر قػػػػادر عمػػػى اسػػػػتيعا  مفػػػاىيـ األعمػػػػاؿ الجػػػامعي الحػػػػالي ف نظػػػاـ التعمػػػػيـ ـ( إٔٙٔٓوالعربػػػي )
مؤسسػات  دور ضػعؼمدة، وىذا يعنػي وتضمينيا بالبرامج الدراسية المعت ،الريادية في شكميا التطبيقي

، ويتفػػػؽ ذلػػػؾ مػػػع مػػػا ذىبػػػت إليػػػو دراسػػػة كػػػؿ مػػػف تعزيػػػز ثقافػػػة األعمػػػاؿ الرياديػػػةفػػػي التعمػػػيـ العػػػالي 
 طمبتيػػػاقمػػػة اىتمػػػاـ الجامعػػػات العربيػػػة بتوعيػػػة ـ( حيػػػث أكػػػدتا ٕٔٔٓ) زيػػػدافـ(، و ٕٗٔٓالمخالفػػػي )

 .ريادة األعماؿالعمؿ الُحر و بثقافة 

فػػي ظػػؿ  مػػف األىميػػة بمكػػافنحػػو العمػػؿ الُحػػر  طمبػػة الجامعػػةيػػو قضػػية توج وبػػذلؾ أضػػحت 
، ومػػا ترتػػ  عمييػػا مػػفاالقتصػػادي تالتحػػوال  التوظيػػؼنقػػص فػػرص  ة الكبػػرى التػػي يشػػيدىا عػػالـ اليػػـو

أف تتفاعػػؿ مػػع المجتمػػع فػػي ييػػا المسػػؤولية االجتماعيػػة لمجامعػػة، كػػاف لزامػػًا عم. ففػػي ضػػوء الحكػػومي
والمشػػػروعات  لتصػػػبف ريػػػادة األعمػػػاؿ التربويػػػة، واألنشػػػطة الدراسػػػية امجوالبػػػر  التعميميػػػة، تطػػػوير الػػػنظـ

ـ( إلػى ٜٕٓٓ. لذا دعت دراسػة الياششػمي والسػيد )ومجتمعية فاعمة ،ومؤسسية ،ثقافة فردية الصغيرة
والتػػػدري  التحػػػويمي لتأىيػػػؿ  ،بالمشػػػروعات الصػػػغيرة واالىتمػػػاـ ،نشػػػر فكػػػر العمػػػؿ الُحػػػر العمػػػؿ عمػػػى

. ومواجيػػػة مشػػػكالت البطالػػػة مناسػػػبة، عمػػػؿ لحصػػػوؿ عمػػػى فرصػػػةف أجػػػؿ امػػػ ؿالشػػػبا  لسػػػوؽ العمػػػ
عمػػػػػى تطػػػػػوير برامجيػػػػػا  الجامعػػػػػة أف تعمػػػػػؿـ( بضػػػػػرورة ٕٙٔٓوأوصػػػػػت دراسػػػػػة الحمػػػػػالي والعربػػػػػي )
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والميػػارات الالزمػػة لمقيػػاـ بمبػػادرات األعمػػاؿ  المعػػارؼ،وغيػػر المنيجيػػة إلكسػػا  خريجييػػا  ،المنيجيػػة
ـ( إلى ضرورة دمج ثقافػة ٕٛٔٓوذىبت دراسة عبد الرازؽ ) ،بصرؼ النظر عف تخصصاتيـ العممية

العمؿ الُحػر فػي التعمػيـ عمػى اخػتالؼ مسػتوياتو بغيػة عػالج كثيػر مػف السػموكيات الخاطئػة، والعػادات 
 البالية، واألفكار السمبية المؤيدة لمسير في ركا  الوظيفة الحكومية.

اعتبارىـ الصفوة التي ستتولى قيادة األمػة ونظرًا لتفرد طمبة الجامعة عف بقية فئات المجتمع، ب
مسػػتقباًل، وعمػػييـ يقػػع عػػ ء التطػػوير والريػػادة والقيػػادة، وعمػػى الػػرغـ مػػف الجيػػود المبذولػػة لتنميػػة ثقافػػة 
العمؿ الُحر لدييـ، فالطريؽ ال يزاؿ طوياًل أماـ بموغ األىػداؼ المنشػودة. ومػف ثػـ فقػد تحػددت مشػكمة 

طمباة الةامعاة  لادى العمال الُحار الاوع  بققافاة ماا درةاة  س التػالي:البحث الحالي في السػؤاؿ الػرئي
 وما أىم تداعياتو عمى تحقيق األمن االةتماع ؟

ويجيػػػ  البحػػػث الحػػػالي عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ الػػػرئيس مػػػف خػػػالؿ إجابتػػػو عػػػف األسػػػئمة الفرعيػػػة 
 التالية:

 لُحر بعد التخرج؟درجة استعداد الطمبة المتوقع تخرجيـ مف جامعة جازاف لممارسة العمؿ اما  -ٔ

مسػػتوى إدراؾ الطمبػػة المتوقػػع تخػػرجيـ مػػف جامعػػة جػػازاف ألىميػػة ممارسػػة العمػػؿ الُحػػر بعػػد مػػا  -ٕ
 التخرج؟

درجػػة وعػػي الطمبػػة المتوقػػع تخػػرجيـ مػػف جامعػػة جػػازاف بمعوقػػات ممارسػػة العمػػؿ الُحػػر بعػػد مػػا  -ٖ
 التخرج؟

سػػتجابات أفػػراد عينػػة ا( بػػيف 6ٓ٘ٓىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ) -ٗ
 ؟الكمية، الموطف، عمؿ األ (النوع، التصنيفية ) ُتعزى لمتغيرات الدراسةالبحث 

أىػػػػـ تػػػػداعيات تنميػػػػة الػػػػوعي بثقافػػػػة العمػػػػؿ الُحػػػر لػػػػدى طمبػػػػة الجامعػػػػة عمػػػػى تحقيػػػػؽ األمػػػػف مػػػا  -٘
 االجتماعي مف وجية نظر القيادات الجامعية؟

مؿ الُحر لػدى طمبػة الجامعػة مػف أجػؿ تحقيػؽ األمػف اآلليات المقترحة لتنمية الوعي بثقافة العما  -ٙ
 االجتماعي؟
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 أىداف البحث

لمعمػؿ الُحػر وريػادة األعمػاؿ وعالقتيػا بػاألمف األسػس النظريػة الحػالي تعػرؼ  البحثييدؼ 
العمػػؿ الُحػػر، واسػػتعدادىـ لممارسػػتو، بثقافػػة طمبػػة الجامعػػة  وعػػياالجتمػػاعي، والكشػػؼ عػػف مسػػتوى 

دراكيـ لمعوقاتو مف وج ية نظر الطمبة المتوقع تخرجيـ مػف جامعػة جػازاف )طمبػة المسػتوى الثػامف(، وا 
يـ طبقػًا لمتغيػػرات الدراسػة التصػنيفية، كمػػا ييػدؼ البحػػث بػيف متوسػطات تقػػديرات الفػػروؽداللػة  وتحديػد

إلػػػى إبػػػراز أىػػػـ تػػػداعيات تنميػػػة الػػػوعي بثقافػػػة العمػػػؿ الُحػػػر لػػػدى طمبػػػة الجامعػػػة عمػػػى تحقيػػػؽ األمػػػف 
بعػػض اآلليػػات المقترحػػة لتنميػػة  وجيػػة نظػػر بعػػض القيػػادات الجامعيػػة. وأخيػػرًا تقػػديـ االجتمػػاعي مػػف

 الوعي بثقافة العمؿ الُحر لدى طمبة الجامعة مف أجؿ تحقيؽ األمف االجتماعي.

 أىمية البحث
لمعمػؿ عرضو مػف تنظيػر يتتمثؿ أىميتو النظرية فيما  أىمية نظرية وتطبيقية، الحالي لمبحث
لمبررات حث طمبة الجامعة أعمؽ  األمر الذي ينتج عنو فيـٌ  ،االجتماعياألمف عمى  الُحر وتداعياتو

أما  عمى التوجو لممارسة العمؿ الُحر لما لو مف أىمية كبيرة في تحقيؽ استقرار المجتمع وأمف أفراده.
 العميػػا رةاإلدامسػػئولي سػػتفيد منيػػا يقدمػػو مػػف آليػػات مقترحػػة ُيمكػػف أف يفتتمثػػؿ فيمػػا  لأىميتػػو التطبيقيػػة

 وبالتػالي ،نحو بيئة العمؿ الُحػر وخريجييا طمبة الجامعةفي توجيو لتعميـ العالي بالجامعة ومخططي ا
عمػى  الخطيػرة مشػكمة البطالػة وانعكاسػاتيامحػد مػف تعظيـ فكرة التشغيؿ الذاتي لدى الشبا  الجامعي ل

 ،عزيػػػػز ثقافػػػػة العمػػػػؿ الُحػػػػرتدعػػػػـ ريػػػػادة األعمػػػػاؿ، و أيضػػػػًا فػػػػي  ، كمػػػػا تسػػػػيـأمػػػػف المجتمػػػػع واسػػػػتقراره
 .بيف أفراد المجتمع فكرًا وتطبيقاً والمشروعات الصغيرة 

 حدود البحث
 تمقمت حدود البحث الحال  فيما يم : 

 .الحدود المكانية: كميات جامعة جازاف بالمممكة العربية السعودية 
 .الحدود البشرية: الطمبة المتوقع تخرجيـ والقيادات الجامعية 
 ـ.ٜٕٔٓ/ ٕٛٔٓية: الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي الحدود الزمان 
  .الحدود الموضوعية: الوعي بثقافة العمؿ الُحر وتداعياتو عمى األمف االجتماعي 
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 منيج البحث
المػنيج الوصػفي التحميمػي الػذي يعتمػد عمػى جمػع البيانػات وتبويبيػا  الحالي الباحثاستخدـ 

أجػػؿ تفسػػيرىا والوصػػوؿ إلػػى اسػػتنتاجات عامػػة تسػػيـ فػػي تحسػػيف وتحميميػػا والػػربط بػػيف مػػدلوالتيال مػػف 
  الواقع وتطويره.

 مصطمحات البحث
  المعجػػػـ )"الحفػػػظ والتقػػػدير والفيػػػـ وسػػػالمة اإلدراؾ"  المغػػػة إلػػػى فػػػي تشػػػير كممػػػة الػػػوعي :الاااوع

. والػػػوعي ىػػػو "شػػػحنة عاطفيػػػة وجدانيػػػة قويػػػة تػػػتمكف فػػػي كثيػػػر مػػػف )ٗٗٓٔـ، ٕٗٓٓالوسػػػيط، 
دى الفػػػرد، ويػػػتـ تكوينيػػػا مػػػف خػػػالؿ مراحػػػؿ التعمػػػيـ، وكممػػػا كػػػاف الػػػوعي أكثػػػر مظػػػاىر السػػػموؾ لػػػ

نضػػوجًا وثباتػػًا، كػػاف ذلػػؾ أكثػػر قابميػػة لػػدعـ وتوجيػػو السػػموؾ الرشػػيد فػػي االتجػػاه المرغػػو  فيػػو" 
 (. ٔٙٔٔـ، ٜٕٓٓ)إبراىيـ، 

 ،جرائيػػًا عمػاؿ الُحػرة األبفػرص  تػوفر المعرفػة لػدى طمبػة الجامعػة الوعي بثقافة العمؿ الُحر ىػو وا 
ممارسػػػتيا،  واالتجػػػاه اإليجػػػابي نحػػػووالمشػػػروعات الصػػػغيرة المتاحػػػة فػػػي سػػػوؽ العمػػػؿ المحمػػػي، 

دراؾ   ا.حموؿ مناسبة لمواجيتي، ووضع مشكالت ومعوقاتما قد يعترضيا مف وا 

 والميارات التي تػدعـ المبػادرات ، واالتجاىات ،والقيـ ،مجموعة المعارؼىي " :ققافة العمل الُحر
 ،المشػػػروعات والعمػػػؿ الُحػػػر، وتشػػػجع عمػػػى تممػػػؾ ،والتشػػػغيؿ الػػػذاتي ،والنشػػػاط الريػػػادي ،ةالفرديػػػ

دارتيػػا، وتسػػيـ فػػي نشػػر روح الطمػػوح والمخػػاطرة المحسػػوبة مػػف أجػػؿ رفػػع  مسػػتوى الحيػػاة لمفػػرد وا 
  (.ٖٓٙـ، ٕ٘ٔٓ" )العتيبي وموسى، والمجتمع

  ًةرائيا  التوجػو لممارسػتووتفضػيؿ  ،العمػؿ الُحػرتمؾ القيـ واألفكار المتعمقػة بػالوعي بأىميػة هي   ،وا 
تكويف مشروعاتيـ الخاصة سواء أكانت في  فراداأل ؿأو الدافع الذاتي مف قب ،عمى أساس الرغبة

 إنتاجية، خدمية، أو تجارية.

 ىػػػػو "تمػػػػؾ الحالػػػػة التػػػػي يشػػػػعر فييػػػػا النػػػػاس أفػػػػرادًا وجماعػػػػات باالسػػػػتقرار  االةتماااااع :ن األماااا
مايتيـ مف كؿ ما ييدد سالمتيـ في مختمػؼ جوانػ  حيػاتيـ سػعيًا والطمأنينة، وزواؿ الخوؼ، وح
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ـ، ٕ٘ٔٓنحػػو تحقيػػؽ وحػػدة مجػػتمعيـ، وتماسػػكو، والحفػػاظ عمػػى مقدراتػػو، ومكتسػػباتو" )العمػػري، 
ٚ .) 

  ًةرائيااااا المخػػاطر االجتماعيػػة  كافػػةوحمايتػػو مػػف  لمفػػردضػػماف مسػػتوي معػػيف مػػف المعيشػػة ىػػو  ،وا 
قرار فػػي معيشػػتو، ورزقػػو، وصػػحتو، ومكانػػو، وكػػذلؾ اسػػتقرار بمػػا يضػػمف لػػو االسػػت واالقتصػػادية

أفػػراد أسػػرتو فػػي كػػؿ ذلػػؾ، لكػػي يتمتػػع بحيػػاة اجتماعيػػة يػػأمف فييػػا عمػػى نفسػػو، ومالػػو، وسػػكنو، 
 وأسرتو.

 الدراسات السابقة
يتضف مف مراجعة األدبيات ذات الصمة تنوع وتعدد الدراسات السابقة التي تناولت موضػوع 

 دة األعماؿ، وفيما يمي نعرض بعضًا منيا:العمؿ الُحر، وريا

 ( التي ٕٛٔٓدراسة خميفة )فػي انتشػار  اإلنترنػتتعػرؼ دور منصػات العمػؿ الُحػر عبػر  ىػدفتـ
ف عبػر العػاممي( فػردًا مػف ٕ٘ٔ) مػف الدراسػة عينػة تكونػتو  ، ثقافػة العمػؿ الُحػر فػي قطػاع غػزة

 بػيفعالقػة دالػة إحصػائيًا  جػودو ة عػف الدارسػ نتػائجة. وكشػفت غػز  قطػاع فػي حػر بشػكؿ اإلنترنػت
ة. وأوصػت غػز  قطػاع فػي الُحػر العمػؿ ثقافػة انتشػار وبػيف ،نترنتاإل عبر الُحر العمؿ منصات دور

 بتأىيػؿ الخاصػة العمػؿ وورش ،التدريبيػةالػدورات  ثيػؼت بتكالجامعػا تبػادر أف ضػرورةالدراسػة 
 .الُحر العمؿ بسوؽ لاللتحاؽ التخصصات كافة مف الطمبة

  ـ( التي استيدفت التعرؼ عمػى دور جامعػة أسػيوط فػي تنميػة ثقافػة العمػؿ ٕٛٔٓاف )دراسة رشو
( طالبػًا ٕٖٓالُحر لدى طمبتيػا مػف أجػؿ حػؿ مشػكمة البطالػة مػف وجيػة نظػر عينػة تكونػت مػف )

بفػػػرع الػػػوادي الجديػػػد. وأسػػػفرت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػف وجػػػود قصػػػور فػػػي دور المقػػػررات الدراسػػػية، 
طة الطالبية في تنمية ثقافة العمؿ الُحر لدى الطمبة. وأرجعػت الدراسػة واألستاذ الجامعي، واألنش

قمػػة توجػػو الطمبػػة نحػػو العمػػؿ الُحػػر إلػػى ضػػعؼ التػػدري ، وعجػػز جيػػات االختصػػاص ووسػػائؿ 
 اإلعالـ عف نشر ثقافة العمؿ الُحر. 
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 ( التػي ٕٚٔٓدراسة أبو الخير )صػيةوالشخ البيئيػة العوامػؿ تػأثير مػدى عمػى التعػرؼ إلػى ىػدفتـ 
 التعمػيـ مؤسسػات خريجػي مػف( فػردًا ٘٘ٔلػدى عينػة بمغػت ) الُحػر العمػؿ ممارسػات نجػاح عمػى
% 6ٜٖٚف أ . وكشفت النتائجاالنترنت شبكة عبر الخاص لحسابيـ العامميف غزة قطاع في العالي

ر اإلنترنت. وأوصت عبمف أفراد العينة يمتمكوف الميارات األساسية لمنجاح في بيئة العمؿ الُحر 
 سػوؽ متطمبات مع يتفؽ بماالمقررات  وتحديث ،الريادي لمتعميـ الجامعات تعزيز ضرورةالدراسة ب

 .اإلنجميزية المغة راتميافضاًل عف  ،اإلدارية الطمبة راتميا بتطوير واالىتماـ ،العمؿ

 ( دراسػةRahman & Rahman, 2017التػي اسػتيدفت ) عبػر الُحػر العمػؿ سػوؽ وضػع تقيػيـ 
، والكشػؼ الخػريجيف بػيف المرتفعػة البطالػة معدالت لتخفيض قابميتو ومدى ،الدشجبن في نترنتاإل

( ٕٙٓ. وتكونػت عينػة الدراسػة مػف )الُحػر العمػؿ سػوؽعف محفزات ومعوقػات دخػوؿ الخػريجيف ل
 عبػر الُحػر العمػؿ أفت. وأكػدت نتػائج الدراسػة االنترنػ عبػر الُحػر العمػؿ قطػاع فػي العػامميفمػف 

 اقتصػاد بعجمػة يػدفعو  الخػريجيف، بػيف البطالػة معػدالت خفػض فػي كبيػر بشػكؿ يسػاىـ االنترنػت

ات ودورات لتحفيػز الشػبا  والخػريجيف نػدو عقػد  . وأوصػت الدراسػة بضػرورةاألمػاـ نحػو المجتمػع
التعمػيـ  منػاىج فػي االنترنػت عبػر العمػؿ اتآليػ عػف موضػوعات ضػافةا  و  الُحػر، العمػؿلممارسػة 
 بشكؿ عاـ. التقنية التحتية ةالبني تحسيف والعمؿ عمى ،بالجامعات

 ( التػػػي إٙٔٓدراسػػػة الحمػػػالي والعربػػػي )سػػػتيدفت التعػػػرؼ عمػػػى واقػػػع ثقافػػػة ريػػػادة األعمػػػاؿـ، 
عضػوًا مػف أعضػاء ىيئػة ( ٖٕٗ)عينػة تكونػت مػف  وجية نظر بجامعة حائؿ مفوآليات تفعيميا 

لخطط التنفيذية األىداؼ وتعييف السياسات واضرورة وضع عف  الدراسة نتائجوأسفرت  التدريس.
 بالجامعػػػة وحػػػدة ريػػػادة األعمػػػاؿة تفعيػػػؿ أنشػػػط، وضػػػرورة الجامعػػػةبفيمػػػا يخػػػص ريػػػادة األعمػػػاؿ 

مػػع ضػػرورة تػػوفير الميزانيػػات المعتمػػدة لتنفيػػذ تمػػؾ الخطػػط والبػػرامج،  ببرامجيػػا وخططيػػا والتوعيػة
 .توفير بنية معرفية في مجاؿ ريادة األعماؿإضافة إلى ضرورة 

 ( ٕٙٔٓدراسػػػة اليرامشػػػة)إدارة األعمػػػاؿ نحػػػو إقامػػػة  طمبػػػةتعػػػرؼ اتجاىػػػات التػػػي ىػػػدفت إلػػػى  ـ
مػػػف طمبػػػة جامعػػػة الزرقػػػاء  ( طالبػػػاً ٖٙٗ)لػػػدى عينػػػة تكونػػػت مػػػف المشػػػروعات الصػػػغيرة الرياديػػػة
إدارة األعمػاؿ لققػداـ عمػى إقامػة المشػروعات  طمبػةأىميػة توجيػو باألردف. وبّينت نتائج الدراسػة 

تتمثؿ المشروعات  تمؾ أىـ األسبا  التي تساعد عمى إقامةنتائج أف ، وأكدت الالصغيرة الريادية
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ظدخػاؿ . وأوصػت الدراسػة بوأف يصػبف سػيد نفسػواجتماعيػة، تحقيػؽ مكانػة في رغبػة الطالػ  فػي 
توجيػػػو مشػػػاريع التخػػػرج والتػػػدري  ، و مسػػػاؽ ريػػػادة األعمػػػاؿ ضػػػمف مػػػواد تخصػػػص إدارة األعمػػػاؿ

دارتيا عمى كيفية إنشاء الطمبةالعممي لتدري    .المشروعات الصغيرة وا 

 ( دراسػةIsah & Garba, 2015 التػي ىػدفت الكشػؼ عػف نيػة التوجػو نحػو التوظيػؼ الػذاتي )
( طالبًا مف طمبة السنة النيائية بجامعة واليػة كػانو لمفنػوف التطبيقيػة ٖٕٔلدى عينة تكونت مف )

وؽ بػػػيف الطمبػػة فػػي ىػػػذا فػػي نيجيريػػا، وتحديػػػد العوامػػؿ التػػي تػػػؤثر فػػي ذلػػؾ التوجػػػو، وبيػػاف الفػػر 
الشأف. وأسفرت النتائج عف وجود عالقة إيجابية بيف نوايا الطمبة لمتوجو نحو العمؿ الذاتي وبيف 
كفايتيـ الذاتية وقدرتيـ عمػى االبتكػار، ودرجػة المخػاطرة لػدييـ. وبّينػت النتػائج عػدـ وجػود فػروؽ 

 .الذاتي التوظيؼ نحو دالة إحصائيًا بيف الطمبة فيما يتعمؽ بنواياىـ

 ( التي استيدفت ٕ٘ٔٓدراسة العتيبي وموسى )تحديد مستوى الوعي بثقافة ريادة األعماؿ لػدى ـ
معوقػػات ريػػادة األعمػػاؿ  والكشػػؼ عػػفجامعػػة نجػػراف،  ( طالبػػًا مػػف طمبػػةٖٖٙعينػػة تكونػػت مػػف )

، وتحديػػػد الفػػػروؽ بػػػيف اسػػػتجاباتيـ تبعػػػًا ىػػػؤالء الطمبػػػةفػػػي المجتمػػػع السػػػعودي مػػػف وجيػػػة نظػػػر 
، بريػادة األعمػاؿ . وأسفرت نتػائج الدراسػة أف مسػتوى معػارؼ الطمبػةوالتخصص الجنس يير لمتغ

وبالمعوقات التي تواجو ممارستيا كاف مرتفعًا، في حيف كاف مستوى توجييـ نحو ريػادة األعمػاؿ 
فػػي مسػػتوى الػػوعي بثقافػػة ريػػادة األعمػػاؿ لػػدى متوسػػطًا. وكشػػفت النتػػائج عػػف وجػػود فػػروؽ دالػػة 

 ُتعزى لمتغيري النوع والتخصص.نجراف جامعة  طمبة

 مػا يتعمػؽالوقػوؼ عمػى آراء طالبػات جامعػة القصػيـ فيـ( التي ىدفت إلى ٖٕٔٓدويدار ) دراسة 
 تسػيـ فػي أفالمقترحػات التػي يمكػف وأىػـ ، بأىـ معوقات توجو الطالبات لممارسة األعماؿ الُحرة

. وبّينػت نتػائج الدراسػة عمػؿ الُحػرال الطالبػات فكػرة ممارسػة فػي قبػوؿ تسػاعدوضع آليات وحموؿ 
 تمتيػػػػاالمػػػػرأة لمعمػػػػؿ الُحػػػػر، فػػػػي توجػػػػو أكثػػػػر المعوقػػػػات المػػػػؤثرة  المعوقػػػػات االجتماعيػػػػة تعػػػػد أف

ضػرورة  الدراسػة أوصػتة. و الماليػالمعوقػات  وأخيػراً  ،التنظيميػةو التعميمية، و المعوقات الشخصية، 
 .خوؿ سوؽ األعماؿ الُحرعمى د ىفعداد برامج تدريبية لمخريجات لتحفيز العمؿ عمى إ
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 تحديػػػد العوامػػػؿ المػػػؤثرة فػػػي توجيػػػات الشػػػبا  نحػػػو ـ( التػػػي اسػػػتيدفت ٖٕٔٓراسػػػة األسػػػمري )د
الشػػػبا  مختمػػػؼ الميػػػوؿ والتخصصػػػات  مػػػف( فػػػرٍد ٓٓ٘لػػػدى عينػػػة تكونػػػت مػػػف ) العمػػػؿ الُحػػػر

معظػػػػـ الشػػػػػبا  بمدينػػػػة جػػػػدة السػػػػعودية. وخمصػػػػػت نتػػػػائج الدراسػػػػة إلػػػػى أف  والػػػػدرجات العمميػػػػة
لػػدى بعضػػيـ إلػػى قمػػة التوجػػو وأرجعػػت اسػػتعداد وتوجػػو جيػػد نحػػو العمػػؿ الُحػػر،  حػػوثيف لػػدييـالمب

تفعيػػؿ دور  . وأوصػػت الدراسػػة بنشػػر ثقافػػة العمػػؿ الُحػػر بػػيف الشػػبافػػي و  ،التػػدري القصػػور فػػي 
تػػػدري  لنشػػػاء وحػػدات خاصػػػة بالجامعػػػات وا  العمػػػؿ الُحػػػر لػػدى األبنػػػاء،  األسػػرة فػػػي غػػػرس ثقافػػة

 .حيوي في تحفيز الشبا ال ىادور لالُحر، واالىتماـ بحاضنات األعماؿ  ؿالشبا  عمى العم

 ( دراسػةWang; Prieto; Hinrichs; & Milling, 2012التػي اسػتيدفت دراسػة ) راتالمػؤث 

 ،والمكسػيؾف، الصػيؿ فػي العمػ فػي االسػتقاللية نحوراد األف توجيات عمى المحفزة والفردية البيئية
 ٜ٘ٔأمريكيػػًا،  ٖ٘٘( طالبػػًا جامعيػػًا )ٜٚٛة لػػدى عينػػة تكونػػت مػػف )يػػاألمريك المتحػػدة والواليػػات

صػػػينيًا(. وأسػػػفرت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػف أف توجػػػو الطمبػػػة لمعمػػػؿ الػػػذاتي يحكمػػػو  ٕٚ٘مكسػػػيكيًا، 
كمػا بّينػت النتػائج أف  وعوامؿ بيئية تتعمػؽ بمجتمعػو المحػيطل عوامؿ فردية تتعمؽ بالطال  نفسو،

. وكشػفت الػذاتي التوظيػؼ نحػو التوجػو بدرجػة تتنبػأ التػي الػدوافع أبػرز ىمػا والمخػاطرة االسػتقاللية
ي، االجتمػاع التواصػؿ شػبكات تػأثير مػدىفيما يتعمؽ ب الثالث الدوؿ بيف تشابوالدراسة عف وجود 

 خطػط طػويرؿ. وأوصػت الدراسػة بتالعمػ فػي االسػتقاللية نحػوراد األف توجو عمى المؤسسات ودعـ
الداعمػة لتوجيػات الطمبػة نحػو ممارسػة األعمػاؿ  التحفيزيػة البيئة وفرت بحيث التعميمية المؤسسات

 ى التوظيؼ الذاتي.  عم المشجعة المجتمعية القيـ تعزيزو  ،الُحرة

 مػػف ريػػادة األعمػػاؿ فػػي  الطمبػػةمعرفػػة تػػأثير موقػػؼ  ـ( التػػي ىػػدفت إلػػىٕٕٔٓ) دراسػػة رمضػػاف
 ،جامعػػػة دمشػػػؽ طمبػػػةمػػػف  بػػػاً ( طالٙٓٗ)لػػػدى عينػػػة تكونػػػت مػػػف نيػػػتيـ لمشػػػروع بأعمػػػاؿ رياديػػػة 
أف نسػػبة وخمصػػت نتػػائج الدراسػػة إلػػى  بالجميوريػػة العربيػػة السػػورية. وبعػػض الجامعػػات الخاصػػة

 كمػا بّينػتالغيػر، يفضػموف العمػؿ لػدى  ممففضموف العمؿ لحسابيـ الخاص أكبر يالذيف  الطمبة
ات متغيػر تحكميػا عػدة وأف تمػؾ النيػة الجامعة لمبػدء بمشػروع ريػادي،  طمبةوجود نية لدى  النتائج
(. وكشػػفت الفعاليػػة الذاتيػػة، ألىػػؿ واألصػػدقاء، وجػػود اموقػػؼ الطالػػ  مػػف العمػػؿ الريػػاديمثػػؿ: )
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ُتعػزى لمتغيػرات: نحو ريادة األعماؿ  الطمبةفي نية  نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائياً 
 مؾ عماًل رياديًا.تكوف أحد الوالديف أو كمييما يمالنوع، و 

 ( دراسةEgunsola; Dazala, & Daniel, 2012)  التي اسػتيدفت معرفػة درجػة تػأثير التعمػيـ
( ٖٓٚالريادي عمى توجيات الطمبة نحو العمؿ الُحػر والتوظيػؼ الػذاتي لػدى عينػة تكونػت مػف )

 Adamawa State University and Federalطالبػًا مػف طمبػة السػنة النيائيػة بجػامعتي 

Polytechnic  ت النتػػائج عػػف أىميػػة التعمػػيـ الريػػادي فػػي توجػػو الطمبػػة نحػػو فػػي نيجيريػػا. وأسػػفر
التوظيؼ الػذاتي، إذ إنػو يػزودىـ بالمعمومػات عػف كيفيػة البػدء بمشػروعاتيـ الخاصػة، ويغيػر مػف 
تصوراتيـ عف العمؿ الُحر والتوظيؼ الذاتي. وأوصت الدراسػة بضػرورة تضػميف التعمػيـ الريػادي 

 سات التعميـ بنيجيريا. داخؿ المناىج الدراسية في مختمؼ موس

 ( دراسػةKeat; Selvarajah, & Meyer, 2011التػي ىػدفت إلػى التعػرؼ عمػى الميػؿ ) نحػو 
فػػي  الشػػمالية المنطقػػة جامعػػات طمبػػة ( طالبػػًا مػػفٚٔٗلػػدي عينػػة تكونػػت مػػف ) األعمػػاؿ ريػػادة

ممارسػتيا،  نحػو وتوجو الطمبة الجػامعييف األعماؿ، ريادة تعميـ بيف ماليزيا، والكشؼ عف العالقة
. عمػػى ذلػػؾ التوجػػو والخمفيػػة التجاريػػة لمعائمػػة الديمغرافيػػة، بعػػض الخصػػائص وعػػف درجػػة تػػأثير

وخمصػػت نتػػائج الدراسػػة إلػػى وجػػود عالقػػة دالػػة إحصػػائيًا بػػيف تعمػػيـ ريػػادة األعمػػاؿ وبػػيف توجػػو 
ليػا تػأثير  لمعائمة التجارية الخمفية الطمبة نحو ممارسة ريادة األعماؿ. كما كشفت النتائج عف أف

 . األعماؿ ريادة نحو الجامعييف الطمبة ميؿ عمى كبير

 ( التي ىدفت إلىٕٔٔٓدراسة زيداف )الجامعػات  طمبػةرصػد السػمات الرياديػة التػي يتمتػع بيػا  ـ
، وتكونػػت عينػػػة مشػػروعات جديػػدة بعػػػد التخػػرجتيـ تأثيرىػػػا عمػػى احتمػػاؿ إقػػػامودرجػػة  ،المصػػرية

معنويػػة وأسػػفرت النتػػائج عػػف مػػف سػػت جامعػػات حكوميػػة. وطالبػػة  طالبػػاً ( ٖٖٕٔالدراسػػة مػػف )
واحتمػػػاؿ إقامتػػػو مشػػػروعات جديػػػدة بعػػػد لػػػدى الطالػػػ  الجػػػامعي، العالقػػػة بػػػيف السػػػمات الرياديػػػة 

مشػػروعات لم الطالػػ باحتمػػاؿ إقامػػة  التصػػنيفيةمعنويػػة عالقػػة بعػػض المتغيػػرات تخرجػػو، وكػػذلؾ 
 .الخمفية الريادية لألسرة ،ذكر، أنثى(، العمر، التخصصالنوع )، أىميا: جديدةال
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مػػع بعػػػض الدراسػػػات اتفػػػؽ الحػػالي  ويتضػػف مػػػف خػػالؿ عػػػرض الدراسػػات السػػػابقة، أف البحػػػث
ـ(، العتيبػػي ٕٙٔٓالحمػػالي والعربػػي ) ـ(،ٕٙٔٓـ(، اليرامشػػة )ٕٛٔٓات: خميفػػة )السػػابقة مثػػؿ دراسػػ

موضػػوع فػػي معالجػػة ( Keat, et al., 2011ـ(، ودراسػػة )ٖٕٔٓـ(، األسػػمري )ٕ٘ٔٓوموسػػى )
الػػوعي بثقافػػة العمػػؿ الُحػػر. بيػػد أف البحػػث الحػػالي تدفػػرد عػػف تمػػؾ الدراسػػات السػػابقة بتناولػػو تػػداعيات 
وانعكاسات الوعي بثقافة العمػؿ الُحػر عمػى تحقيػؽ األمػف االجتمػاعي مػف وجيػة نظػر بعػض القيػادات 

ؿ الُحػػر مػػف أجػػؿ الجامعيػػة، وتقػػديـ بعػػض المقترحػػات لتعزيػػز توجػػو طمبػػة الجامعػػة نحػػو ممارسػػة العمػػ
الحػػػالي مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي تعيػػػيف  البحػػػثوبصػػػفة عامػػػة اسػػػتفاد تحقيػػػؽ األمػػػف االجتمػػػاعي. 

 وتفسير النتائج. ،وبناء األداة ،وتحديد مفاىيمو البحث،منيجية 

 خطوات البحث
 :التاليةاألربع وفقًا لمخطوات  الحال  البحثسار 
   اإلطار العام لمبحثتقدم  الخطوة األول :
 تعرض اإلطار النظري لمبحث. الخطوة القانية:
 تتناول اإلطار الميدان  لمبحث. الخطوة القالقة:
 تقدم اآلليات المقترحة ف  ضوء نتائج البحث. الخطوة الرابعة:

 القسم القان 
 اإلطار النظري لمبحث

طاره النظري في ضوء المحاور التالية:    تـ استعراض أدبيات البحث وا 
 الُحر  العمل -أوالً 
 مفيوم العمل الُحر: -ٔ
فػػي  مترادفػػةواسػػتخداميا فػػي مفػػاىيـ العمػػؿ الُحػػر المعاصػػرة إلػػى وجػػود تػػداخؿ  األدبياااثتشػير   

 تشػير دراسػةو  .التوظيػؼ الػذاتيو ريػادة األعمػاؿ، و العمػؿ الُحػر، ، ومف بينيا مفاىيـ كثير مف األحياف
(Zadik; Bareket-Bojmel; Tziner & Shkoler, 2019) ى اتسػاع مفيػـو العمػؿ الُحػر إلػ

معامػػؿ الُحػػر بأنػػو شػػخص موظػػؼ ذاتيػػًا يعمػػؿ لحسػػابو وتقػػدـ تعريفػػًا لاألحيػػاف، بعػػض وغموضػػو فػػي 
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ـ( إلػػى ٕٛٔٓويػػذى  رشػػواف ) .ولديػػو درجػػة عاليػػة مػػف االسػػتقاللية فػػي إدارة شػػئوف عممػػو ،الخػػاص
و خاصػة، يقػـو الشػخص بػو "العمػؿ الػذي ال يتبػع أيػة جيػة حكوميػة كانػت أتعريؼ العمػؿ الُحػر بأنػو 

 (.ٜٛٔ" )صبنفسػػو ولحسػػابو الخػػاص، ويسػػتثمر فيػػو جيػػده ومالػػو لمحصػػوؿ عمػػى أقصػػى ربػػف ممكػػف
بأنػػػو "عمػػػؿ اختيػػػاري تقػػػع عػػػ ء مسػػػئولياتو عمػػػى صػػػاحبو، وتعػػػود إليػػػو  و( فعرفػػػـٖٕٔٓأمػػػا أحمػػػد )

الػػرازؽ  عبػػدو ( ٓٔص ،ـٕٔٔٓاألسػػمري ) تفػػؽوي. (ٖ٘ٓ)ص مخرجاتػػو الماديػػة واألدبيػػة والمعنويػػة"
( عمى تعريؼ العمؿ الُحر بأنو "المشروع االقتصادي الخػاص الػذي ينػتج سػمعة أو ٕٕص ،ـٕٛٔٓ)

يقػػدـ خدمػػة أو تجػػارة، ويسػػمى مشػػروعًا أو عمػػاًل حػػرًا بسػػب  حريػػة اختيػػار صػػاحبو لنوعيتػػو وسػػماتو، 
تو أو وعدـ فرض أي جيػة خارجيػة عمػى ذلػؾ المشػروع نػوع نشػاطو أو مخرجاتػو أو أىدافػو أو سياسػا

  ".خططو

ـ(، بػػػ "مجموعػة ٕٔٔٓوبالنسبة لمفيـو ثقافة العمؿ الُحػر، فظنػو يػرتبط، كمػا أشػار األسػمري )   
(. ويشػير الخواجػة ٓٔالتوجػو نحػوه" )صالقيـ واألفكار المتعمقة بالوعي بأىمية العمؿ الُحر وتفضػيؿ 

العػػادات االجتماعيػػة التػػي تشػػجع القػػيـ واألفكػػار واالتجاىػػات و ـ( إلػى ارتبػػاط ذلػػؾ المفيػػـو بػػػػ "ٕٔٔٓ)
أو الدافع الػذاتي مػف قبػؿ األفػراد فػي أي نشػاط اقتصػادي  ،العمؿ الُحر الذي يقـو عمى أساس الرغبة

ـ( فػػػظف مفيػػػـو ثقافػػػة العمػػػؿ الُحػػػر ٕ٘ٔٓ) (. وبالنسػػػبة لمعتيبػػػي وموسػػػى٘ٔ" )صإنتػػػاجي أو خػػػدمي
والنشػػػاط  ،لتػػػي تػػػدعـ المبػػػادرات الفرديػػػةوالميػػػارات ا مجموعػػػة المعػػػارؼ والقػػػيـ واالتجاىػػػاتيػػػرتبط بػػػػػ "
دارتيػػا، وتسػػيـ فػػي نشػػر روح الطمػػوح  والتشػػغيؿ الػػذاتي، وتشػػجع عمػػى تممػػؾ ،الريػػادي المشػػروعات وا 

 (.ٖٓٙ" )صوالمجتمع مستوى الحياة لمفرد والمخاطرة المحسوبة مف أجؿ رفع

 أىمية التوةو لمعمل الُحر: -ٕ
، وىما أمراف ضرورياف لتوفير مستمزمات الحيػاة مف مياـ اإلنساف األساسية واإلوخاجالعمؿ 

المعيشية. وقد أمر اهلل تعالى كؿ فرد أف يجتيد حس  استطاعتو فػي سػبيؿ المعػاش، حيػث أرض اهلل 
َفاااااااِ َذا "واسػػػػػػػعة، ووسػػػػػػػائؿ الػػػػػػػرزؽ متػػػػػػػوفرة فييػػػػػػػا، ولكػػػػػػػف لمػػػػػػػف يجتيػػػػػػػد ويسػػػػػػػعى، قػػػػػػػاؿ اهلل تعػػػػػػػالى 

ااَةةُ  ُقِضااَيتِ  َواْبَتُغااوا ِماان َفْضااِل المَّااِو َواْذُكااُروا المَّااَو َكِقياارًا لََّعمَُّكااْم ُتْفِمُحاااوَن"  اأْلَْرضِ  ِفاا  َفانَتِشااُروا الصَّ
 (.ٓٔ)الةمعة: 
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البطالػة المتفاقمػػة حػاًل عمميػػًا لمواجيػة فػػي كونػو  بالنسػبة لممجتمػع أىميػة العمػؿ الُحػػرتتمثػؿ 
فػػي  الػػراغبيف فػػةخاصػػة فػػي ظػػؿ عػػدـ قػػدرة الدولػػة بمفردىػػا عمػػى تشػػغيؿ كا، بػػيف الشػػبا  والخػػريجيف

مػػػف األعبػػاء والضػػػغوط عمػػػى يخفػػػؼ  وبالتػػػالي فظنػػو ـ(.ٕٔٔٓ)األسػػػمري،  مػػػف أبنػػػاء المجتمػػع العمػػؿ
ـ(، وُيعػػد مصػػدرًا ميمػػًا لتػػوفير فػػرص عمػػؿ جديػػدة، وعػػاماًل ٕٚٔٓالوطنيػػة )أبػػو الخيػػر،  الحكومػػات

االسػػتقرار  (، ممػػا يػػنعكس بػػدوره عمػػى تحقيػػؽChen, 2014ي )االقتصػػاد مسػػاعدًا فػػي تحقيػػؽ النمػػو
 المشػػروعاتف تطػػوير أبالشػػأف التنمػػوي  وفيػػرى المعنيػػـ(. و ٕٗٔٓاالقتصػػادي واالجتمػػاعي )محمػػد، 

المجتمػع،  التنميػة االقتصػادية واالجتماعيػة فػي ُيسػيـ فػي تحقيػؽقامتيػا إ الصغيرة والمتوسػطة وتشػجيع
مؽ بأىمية العمؿ الُحػر ـ(. أما فيما يتعٕٓٔٓجميمي،ابف معالجة مشكمتي البطالة والفقر ) ويساعد في

مػف خػالؿ تنميػة مياراتػو  صػقؿ شخصػية الفػردـ( أىميتػو فػي ٕٚٔٓبالنسبة لمفػرد، فيؤكػد أبػو الخيػر )
كسػػابو مكانػػة اجتماعيػػة فػػي المجتمػػع، ويضػػيؼ )  ,Langeاالجتماعيػػة فػػي التعامػػؿ مػػع اآلخػػريف، وا 

ويوفر لو  والسيطرة عمى موارده، في العمؿ يةاالستقالل لو ويتيفبنفسو،  ة الفرديزيد مف ثق( أنو 2012
ثريػػػػػًا  ـ( إلػػػػػى اعتبػػػػػاره مصػػػػػدراً ٖٕٔٓ، ويػػػػػذى  أحمػػػػػد )ومواىبػػػػػو هلتطبيػػػػػؽ أفكػػػػػار الفرصػػػػػة والمسػػػػػاحة 

 االبتكارية.واألفكار  الفردية لقبداعات

 متطمبات التوةو لمعمل الُحر: -ٖ
دت الُحػر فػي ضػػوء مػا يشػيده العػػالـ مػف تطػػور واقعػًا ال مفػر منػػو، حيػث غػػ العماا أضػحى 

الوظائؼ التقميدية بعيدة المناؿ فػي ظػؿ تزايػد معػدالت البطالػة بػيف الشػبا  والخػريجيف، وتوجػو معظػـ 
الدوؿ إلى تقميص الوظائؼ الحكومية التقميدية، وتشجيع ارتياد المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومف 

تػػوجييـ نحػػو األعمػػاؿ ثػػـ، أصػػبف تعزيػػز ثقافػػة العمػػؿ الُحػػر بػػيف طمبػػة الجامعػػة مطمبػػًا رئيسػػًا لتعزيػػز 
إلػػػػى بعػػػػض  ـ(ٜٕٓٓالُحػػػػرة والمشػػػػروعات الصػػػػغيرة. وفػػػػي ىػػػػذا الصػػػػدد يشػػػػير الياششػػػػمي والسػػػػيد )

 ،بأىميػػة التوظيػػؼ الػػذاتي وعػػييـتعزيػػز منيػػا:  ثقافػػة العمػػؿ الُحػػر طمبػػة الجامعػػةكسػػا  المتطمبػػات إل
 المناسػػ  التوجيػػولتقػػديـ  مػػؤىميف مرشػػديف وتػػوفير، معيشػػتيـمسػػتوى  تحسػػيففػػي  الُحػػر دور العمػػؿبػػو 

طمبػػة  إكسػػا ضػػرورة  ـ(ٕ٘ٔٓفيمػػا يتعمػػؽ بمجػػاالت العمػػؿ الُحػػر. ويضػػيؼ عبػػد الػػرحمف ) لمشػػبا 
المسػئولية، إضػافة إلػى  اإلقنػاع والقػدرة عمػى تحمػؿ، و والثقػة بػالنفس الفعاؿ، ميارات االتصاؿ الجامعة
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دا ،إدارة المشػػروعاتميػػارات و  ،حػػؿ المشػػكالتو  ات،ميػػارات اتخػػاذ القػػرار  دارة الوقػػت ،رة الفريػػؽوا   ،وا 
ـ( ضرورة تنسيؽ الجيود بػيف مؤسسػات وقطاعػات الدولػة ٕٛٔٓ. ويستكمؿ عبد الرازؽ )وتقييـ الذات

المختمفػػة مػػف أجػػؿ توعيػػة الشػػبا  بأىميػػة العمػػؿ الُحػػر، وتعػػريفيـ بفمسػػفتو، وتنميػػة االتجػػاه اإليجػػابي 
 نحوه، وتنمية فكرة التشغيؿ الذاتي لدييـ.

 ؤقرة ف  التوةو لمعمل الُحر:العوامل الم -ٗ
إف اسػتقطا  طمبػة الجامعػة لمعمػؿ الُحػر، والمبػادرات الفرديػة، واألعمػاؿ الرياديػة، أمػٌر تحكمػو 

ينبغػي أف يسػتعد فالعمؿ الُحر نظػاـ حيػاتي وتؤثر فيو مجموعة مف العوامؿ إما بالسم  أو باإليجا ، 
باإليجػػا  فػػي توجػػو طمبػػة الجامعػػة نحػػو ر العوامػػؿ التػػي تػػؤثبػػيف مػػف لػػو كػػؿ مػػف يرغػػ  فػػي ارتيػػاده. و 

 المناسػػػ  حصػػػوؿ عمػػػى التمويػػػؿالو ة، الخبػػػر  ، وامػػػتالؾتحقيػػػؽ الػػػذاتفػػػي  الرغبػػػةالعمػػػؿ الُحػػػر تػػػوفر 
(Cadar & Badulescu, 2015)( تػػوفرٕ٘ٔٓ. ويضػػيؼ عبػػد الػػرحمف )بػػالنفس، والقػػدرة  الثقػػة ـ

لػػػدخؿ. وفػػػي ىػػػذا الصػػػدد يوضػػػف اوزيػػػادة  فػػػي توليػػػد الثػػػروةالطمػػػوح عمػػػى تحمػػػؿ المسػػػئولية، وتػػػوفر 
اإلنسػػاني البعػػد رئيسػػة ىػػي:  مػػف ثالثػػة أبعػػادتنطمػػؽ  العمػػؿ الُحػػر تنميػػة ثقافػػةأف  ـ(ٕٔٔٓاألسػػمري )

 المػادي المتعمػؽ بمػدىالبعػد المتعمؽ بالشخص ومػدى رغبتػو واسػتعداده لمبػدء فػي مشػروعو الخػاص، و 
والتػػراخيص  بػػالموائف والقػػوانيفالمتعمػػؽ  اإلجرائػػي ، والبعػػدبيػػذا المشػػروع تمويػػؿ لمقيػػاـالتػػوفر مصػػادر 

 بمزاولة مشروعو الخاص.التي تسمف لمشخص  والموافقات
مػف  خػوؼبالسػم  فػي توجػو طمبػة الجامعػة نحػو العمػؿ الُحػر الالتػي تػؤثر  ومف بيف التحػديات

 & Patzelt) وتشػػغمييا ميػػارات المرتبطػػة ببػػدء المشػػروعات الصػػغيرةالمعػػارؼ و النقػػص ، و الفشػػؿ

Shepherd, 2011،)  ـ(. ٕٔٔٓ)األسػػػمري،  ، ونقػػػص الخبػػػرات الفنيػػػةقػػػدرات اإلداريػػػةالضػػػعؼ و
ـ( تمػػؾ التحػػديات إلػػى ثالثػػة أنػػواع، ىػػي: معوقػػات اجتماعيػػة تػػرتبط ٕ٘ٔٓويصػنؼ العتيبػػي وموسػػى )

 التمسػؾ بالوظػائؼ الحكوميػة عمػى الشػبا تحػض بانتشار القيـ االجتماعية، والموروثات الثقافية التي 
واالسػػتغراؽ فػػي  اإلجػػراءاتالمػػوائف و تظيػػر فػػي تعقػػد  عوقػػات إداريػػة وقانونيػػةل ومكثػػر أمانػػاً باعتبارىػػا أ

الخاصة بظقامػة المشػروعات الصػغيرةل ومعوقػات شخصػية  إصدار القرارات الشديد في ءالروتيف والبط
 .الخوؼ مف الجديدالُحر، و  العمؿ ةوعدـ احتراـ قيم ،التواكؿتتعمؽ بالتبعية و 
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 لم  لمعمل الُحر:التوةو العا -٘
لقػػد أضػػحى مصػػطمف العمػػؿ الُحػػر ظػػاىرة عالميػػة وحقيقػػة واقعيػػة ال مفػػر منيػػال حيػػث شػػيدت 
أعػػداد العػػامميف فػػي ىػػذا المجػػاؿ زيػػادة مطػػردة فػػي أسػػواؽ العمػػؿ العالميػػة فػػي الػػدوؿ المتقدمػػة والناميػػة 

عػف  خاصػاً  ( تقريػراً ـٖٕٔٓعمى حد سواء. ففي أوربا، أصدر المنتدى األوروبي لممينييف المسػتقميف )
 Future Working: The Rise of Europe’s Independent" عنػػػوافالعمػػػؿ ب

Professionals" بمعػدؿتزايػد قػد  األعمػاؿ الُحػرةأف عدد األشخاص الذيف يمتينوف  وجاء في ٗ٘ %
 & Leightonي )الشريحة األكثر نموًا في سػوؽ العمػؿ األوروبػبذلؾ ، ليصبحوا ـٖٕٔٓعاـ  خالؿ

Brown, 2013 .) 
مميػػوف شػػخص ( 6ٙ٘ٔثمػػة ) ـ أفٕ٘ٔٓجػػراؤه عػػاـ إأظيػػرت نتػػائج مسػػف تػػـ  ،فػػي بريطانيػػاو 

ألػؼ شػخص ينشػطوف فػي سػوؽ ( ٕ٘٘) أف حػواليو مصػدر دخػؿ رئػيس ليػـ، كيمتينوف العمؿ الُحػر 
ارتفعػت ـ ٕٙٔٓحتػى ـ ٕٛٓٓومنػذ عػاـ  ،إضافي بجان  الوظيفةمصدر دخؿ باعتباره العمؿ الُحر 
(. وفػػي الواليػػات Kitching, 2016% )ٖٙفػػي بريطانيػػا بمقػػدار  ميف لحسػػابيـ الخػػاصنسػػبة العػػام

( ٚ٘يبمػػغ )عػػدد العػػامميف فػػي قطػػاع األعمػػاؿ الُحػػرة المتحػػدة األمريكيػػة، تشػػير اإلحصػػاءات إلػػى أف 
 Freelancerفػي أمريكػا )القػوى العاممػة المتاحػة إجمػالي مػف % ٖٗ يعػادؿ وىػو مػا ،مميػوف شػخص

Union & Elance-oDesk, 2018 أما اليند، فظنيػا تسػتحوذ بجانػ  الواليػات المتحػدة األمريكيػة .)
 ,Gheorghe% مػف إجمػالي منصػات العمػؿ الُحػر عبػر اإلنترنػت حػوؿ العػالـ )ٓ٘عمػى مػا يقػار  

حيػػث شػػيد  السػػنوات األخيػػرةلفػػي  اً بػػدأ التوجػػو يأخػػذ منحنػػى تصػػاعدي ،فػػي الػػوطف العربػػي(. و 2015
منيػا: منصػة خمسػات لمخػدمات نترنػت عػدة منصػات لمعمػؿ الُحػر عبػر اإل سوؽ العمؿ العربي ظيػور

 ـ(. ٕٛٔٓالمصغرة، ومنصة مستقؿ وغيرىما )خميفة، 

 لعمل الُحر:نحو ادور الةامعة ف  التوةو  -ٙ
يمثؿ التوجػو نحػو العمػؿ الُحػر والتوظيػؼ الػذاتي توجيَػا عالميػًا، تسػعى إليػو جػؿ بمػداف العػالـ، 

جمػػة النمػػو االقتصػػادي بشػػكؿ عػػاـ والحػػد مػػف مشػػكمتي البطالػػة والفقػػر بشػػكؿ لػػدوره الميػػـ فػػي دفػػع ع
خاص، فال يمكف تجاىؿ العالقة الوطيدة بيف إقامة المشروعات الصغيرة والتوظيؼ الذاتي مػف جيػة، 
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ـ(. كمػػا ال يمكػػف ٜٕٓٓوالحػػد مػػف مشػػكمتي البطالػػة والفقػػر مػػف جيػػة ثانيػػة )منظمػػة العمػػؿ العربيػػة، 
داعيات البطالػػػة والفقػػػر عمػػػى االسػػػتقرار االقتصػػػادي واألمػػػف االجتمػػػاعي. ولعػػػؿ تجاىػػػؿ انعكاسػػػات وتػػػ

التوجػػو نحػػو كثيػػر مػػف الشػػبا  فػػي  تفكيػػرانتشػػار البطالػػة وشػػف الوظػػائؼ التقميديػػة، كػػاف السػػب  وراء 
 ـ(. ٖٕٔٓ )السبيعي، بديالً  اً العمؿ الُحر خيار 

يقػػع إذ  لبيئػػة منظومػػة األعمػػاؿ فػػي الرئيسػػةأحػػد األطػػراؼ  ة باعتبارىػػاالجامعػػوىنػػا يػػأتي دور 
 وراً محػػػأضػػػحى  لسػػػوؽ العمػػػؿ، فػػػالتعميـ الجػػػامعيولية تػػػوفير رأس المػػػاؿ البشػػػري الموجػػػو ئعمييػػػا مسػػػ

والجاسػػػػر،  المبيريػػػػؾبالعمػػػػؿ الُحر)المرتبطػػػػة  الميػػػػاراتوتطػػػػوير  األعمػػػػاؿفػػػػي تنميػػػػة ريػػػػادة  ياً سػػػػأسا
اضنات األعمػاؿ ورعايػة المشػروعات ـ(، والمساىمة في التنمية االقتصادية مف خالؿ إنشاء حٕٗٔٓ

 ,Meyerالصػػغيرة والمتوسػػطة، ومػػف خػػالؿ دوره فػػي تنميػػة ثقافػػة العمػػؿ الُحػػر لػػدى طمبػػة الجامعػػة )

الطمبػػة بريػػادة األعمػػاؿ مػػػػػف أجػػؿ رعايػػة وتبنػػي  تيػػتـأف  (. وعميػػو، أصػػبف لزامػػًا عمػػى الجامعػػة2014
لمجامعػػة فػػي تنميػػة االقتصػػاد الػػوطني )عيػػد، نيػػػػػة المسػػػػػئولية الميبمػػا يؤكػػد ، أصػػحا  األفكػػار الرياديػػة

طػػػػالؽ العنػاف  قائمػػػاً  تعميمػػػاً ـ(. بيد أف ذلؾ يتطم  ٕٗٔٓ عمػػػى توليػػػػد األفػػػػكار والتأمػؿ واالبتػػػػكار، وا 
 ـ(.ٕٗٔٓوالجاسر،  المبيريؾالفكرية ) لقبػػػداع المتحرر مػػػف النمطيػػػة

 يػػػة واألجنبيػػػة الميتمػػػة بالعمػػػؿ الُحػػػر وريػػػادة األعمػػػاؿ )مثػػػؿ:وتؤكػػػد عػػػدد مػػػف األدبيػػػات العرب
 ;Johasen; Schanke لChavan, 2003 ـل ٕٕٔٓـل رمضػاف، ٕٗٔٓ، المحيميػدو الشػميمري 

and Clausen, 2012 ؛Ucbasaran, Westhead, and Wright, 2008)  أف الجامعػػة ُتعػػد
بػػػدورىا المنشػػػود فػػػي تنميػػػة الجوانػػػ  منبػػػع رأس المػػػاؿ البشػػػري فػػػي المجتمػػػع، وأف عمييػػػا االضػػػطالع 

االقتصػاد توجيػات تتناسػ  مػع برامجيػا الدراسػيةل كػي تحػديث الريادية لدى طمبػة الجامعػة مػف خػالؿ 
دارة  ريػادة األعمػاؿب مقػررات خاصػةتػدريس ي ومتطمبات سوؽ العمػؿ، و المعرف وكيفيػة إقامػة وتنظػيـ وا 

. ومػػف ىنػػا، ريػػادةالومراكػػز  ات األعمػػاؿحاضػػالتوسػػع فػػي إنشػػاء المشػػروعات الصػػغيرة، إضػػافة إلػػى 
يتضػػػف أىميػػػة دور الجامعػػػة فػػػي تعزيػػػز النمػػػو االقتصػػػادي، إضػػػافة إلػػػى دورىػػػا فػػػي تحقيػػػؽ االسػػػتقرار 
واألمف االجتماعي مف خالؿ توجيو طمبػة الجامعػة نحػو العمػؿ الُحػر، ومسػاعدتيـ عمػى االنخػراط فػي 

ت ىػؤالء الشػبا  وتحويميػا إلػى عنصػر بنػاء فػي المشروعات الريادية بما ُيسيـ في االستفادة مف طاقا
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المجتمػػػع، فػػػي الوقػػػت الػػػذي قػػػد يحوليػػػا الفػػػراغ وعػػػدـ العمػػػؿ إلػػػى عنصػػػر ىػػػدـ وتيديػػػد حقيقػػػي ألمػػػف 
 المجتمع واستقراره.

 األمن االةتماع  -قانياً 

 مفيوم األمن االةتماع : -ٔ

ار واألعمػػػػاؿ األمػػػف لغػػػػة )مػػػػادة: أ ـ ف(، واألمػػػػف نقػػػػيض الخػػػوؼ، وىػػػػو الحمايػػػػة مػػػػف األخطػػػػ
تشػػػػير لمصػػػػطمف األمػػػػف االجتمػػػػاعي،  وبالىساااابت(. ٖٚـ، ٕٗٓٓالعدوانيػػػػة المختمفػػػػة )فميػػػػة والزكػػػػي، 

 الخػتالؼ ، نظػراً د لػومحػد تعريػؼ يجػادبظ فيمػا يتعمػؽ تباينػًا فػي اآلراء ىنػاؾأف  األدبيات ذات الصػمة
 تعػود التػي النتيجػة زاويػة مػف يتناولػو مػف فمػنيـ المصػطمف، ىذا الباحثوف خالليا يتناوؿ مف الزوايا التي

 الفػرد عػاتؽ عمػى الممقػاة المسػئولية زاويػة مػف مػف يتناولػو ومػنيـ عمػى الفػرد والمجتمػع بعػد تحقيقػو،

 تحقيقو.  في منيـ كؿ والمجتمع ودور

والفزع عف اإلنساف فػردًا أو جماعػة"  الخوؼ التي تنفي بأنو "الطمأنينة ـ(ٜٜٛٔعمارة ) ويعرفو
ـ( أف ذلؾ يعني أف يعيش اإلنساف في مجتمعو حياة آمنػة مطمئنػة، ٕٛٔٓ)(. ويوضف خالد ٔٔ)ص

يأمف فييػا عمػى حياتػو، ومالػو، ورزقػو، وعرضػو. فػاألمف االجتمػاعي إذف ىػو حالػة يشػعر فييػا النػاس 
أفػػػرادًا وجماعػػػات باالسػػػػتقرار والطمأنينػػػة والحمايػػػػة مػػػف كػػػؿ مػػػػا ييػػػدد سػػػػالمتيـ ومعيشػػػتيـ )العمػػػػري، 

التػػػي تتػػػيف لألفػػػراد التمتػػػع بحيػػػاة كريمػػػة يػػػأمنوف فييػػػا عمػػػى أنفسػػػـ، وأمػػػواليـ،  ـ(، تمػػػؾ الحالػػػةٕ٘ٔٓ
ـ(، تؤكػد ليػـ االعتػػراؼ بوجػودىـ ومكػانتيـ فػي المجتمػع، وتتػػيف ٕٗٔٓومسػاكنيـ، وأسػرىـ )سػميماف، 

 ـ(.ٕ٘ٔٓليـ المشاركة المجتمعية اإليجابية )إدريس وحنونة، 

 أىمية األمن االةتماع : -ٕ
ماعي ضرورة مف ضرورات الحياة البشرية والزمًا مف لوازميا األساسػية، لػدوره ُيعد األمف االجت

الميػػـ فػػي تحقيػػؽ االسػػتقرار والرخػػاء ألفػػراد المجتمػػع، ففػػي ظػػؿ األمػػف يػػنيض المجتمػػع ويسػػعد أفػػراده 
 لو تتحقؽ لـ ما مجتمعال ينيض أف يمكف الـ(. وعمى الجان  اآلخر، ٕٛٔٓوتطي  معيشتيـ )خالد، 

)سػػميماف،  والجيػػؿ والمػػرض العػػوز كافػػة أشػػكاؿ عمػػى والتغمػػ  ،والرفاىيػػة لطمأنينػػةواؿ األمػػف سػػب



 

 / هالت سعيد عبد ا د ذ
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مػػف  اً كثيػػر  ُيخمػػؼ وفانعدامػػ ،السػػتمرار الحيػػاة اً أساسػػي اً الحاجػػة إلػػى األمػػف أمػػر ـ(. لقػػد أضػػحت ٕٗٔٓ
يخمػػػػؽ ، و والتشػػػػرد ،واليجػػػػرة ،الجريمػػػػةكانتشػػػػار العنػػػػؼ، و واألضػػػػرار االجتماعيػػػػة  ،األمػػػػراض النفسػػػػية

واشػػباع  ،واالضػػطرابات والصػػراعات بػػيف مكونػػات المجتمػػع التػػي تسػػعى إلػػى تحقيػػؽ أىػػدافيا الفوضػػى
 ـ(. ٕٙٔٓ)العنزي،  المجتمعييدد استقرار مما  ،بطرؽ غير مشروعةرغباتيا 

وعميو، يعتبر األمف االجتماعي ركيزة أساسية في بنػاء المجتمعػات الحديثػة، وعػاماًل رئيسػًا فػي 
إلى رقييا وتقدميا، ألنػو يػوفر البيئػة اآلمنػة لمعمػؿ والبنػاء، ويبعػث الطمأنينػة  حماية منجزاتيا، والسبيؿ

 ـ(.ٕٛٔٓفي النفوس، ويشكؿ حافزًا لقبداع واإلنطالؽ إلى آفاؽ المستقبؿ )الزعبي، 

 ميددات األمن االةتماع : -ٖ
س رأفيػػـ ومبعػػث عزتيػػا وكرامتيػػا، ، وعمػػاد نيضػػتياُيعػػد الشػػبا  فػػي أيػػة أمػػة مصػػدر قوتيػػا، 

ذا لػـ  وعػدة مسػتقبميا، ،ماليا ىػؤالء  سػمؾ وتحقيػؽ تطمعػاتيـ، يعمػؿ المجتمػع عمػى اسػتثمار طاقػاتيـ،وا 
تسػػتغؿ ظػػروفيـ،  وربمػػا وقعػػوا ضػػحية بعػػض الجماعػػات المتطرفػػة التػػيغيػػر مشػػروعة،  طرقػػاً الشػػبا  

 ـ(. ٕٕٔٓوتجندىـ إلرتكا  أعماؿ عدائية تيدد أمف مجتمعاتيـ واستقرارىا )الغرايبة، 

عمػى  قػادراً  الشػخص فييػا يكػوف التػي الحالػة بأنيػا يقصد بالبطالة فراغ اليد مف العمػؿ، وُتعػرؼو 
ـ(، ومعمػـو أف ٕٙٔٓالمناسػبيف )حسػيف وابػف جميػؿ،  واألجػر العمػؿ يجػد لكنػو ال وراغبػًا فيػو، العمػؿ

لجنائي والجريمػة، تربة الفراغ ال تُنتج إال المفاسد، فالفراغ أكبر عدو لقنساف. ويرى عمماء االجتماع ا
أف الفراغ وعدـ توافر فرص عمؿ مناسبة لمشبا  يػؤدي إلػى حرمػانيـ مػف إشػباع حاجػاتيـ األساسػية، 

ـ(. ٕٗٔٓوقد يكوف ذلؾ سببًا مباشرًا وراء ارتكا  بعضػيـ الجريمػة إلشػباع تمػؾ الحاجػات )سػميماف، 
رؽ غيػػػر مشػػػروعة، فعػػػدـ تػػػوفر مصػػػدر دخػػػؿ مناسػػػ  لمفػػػرد ربمػػػا يدفعػػػو إلػػػى تػػػوفير سػػػبؿ عيشػػػو بطػػػ

كالسرقة، والقتؿ، والرشوة، وغير ذلؾ مف الجرائـ التي تزعزع استقرار المجتمع وتيدد أمنػو االجتمػاعي 
 ـ(.ٕ٘ٔٓ)العمري، 

 فػػػػي العػػػػالـ، ىػػػػي األعمػػػػى يالبطالػػػػة بػػػػيف الشػػػػبا  العربػػػػوتشػػػػير اإلحصػػػػاءات أف معػػػػدالت 
نصػػػػؼ  ممػػػػرة األولػػػػى نحػػػػوعػػػػف العمػػػػؿ ل يبمػػػػغ البػػػػاحثوفو  لعالميػػػػاً %ٖٔمقابػػػػؿ  ،ـٖٕٔٓعػػػػاـ %ٜٕ
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وتتطمػ  بطالػة الشػبا  تغييػرًا رئيسػًا فػي سياسػات الػدوؿ  أعمى معدؿ في العالـ. العاطميف، وىو أيضاً 
تاحػػة فػػرص العمػػؿ. ( ٓٙيزيػػد عػػف )مػػا  تػػوفيرتحتػػاج إلػػى العربيػػة  فالمنطقػػة العربيػػة بشػػأف التوظيػػؼ وا 

  )تقريػػر التنميػػة اإلنسػػانية العربيػػة، ىػػؤالء الشػػبا سػػتيعا الالعقػػد المقبػػؿ  خػػالؿجديػػدة  وظيفػػةمميػػوف 
وتؤكد الدراسات أف ارتفاع معدالت البطالػة يػرتبط ارتباطػًا طرديػًا بارتفػاع معػدالت الجريمػة  ـ(.ٕٙٔٓ

واالنحػػػػراؼ فػػػػي المجتمػػػػع، ممػػػػا يػػػػؤثر سػػػػمبًا عمػػػػى تحقيػػػػؽ األمػػػػف االجتمػػػػاعي، فتوكػػػػد دراسػػػػة سػػػػميماف 
ا تجميد قدرات الشبا  وتعطيػؿ طػاقتيـ اإلنتاجيػة، ـ( أف البطالة ظاىرة اجتماعية يترت  عمييٕٗٔٓ)

ـ( أف ٕٙٔٓوينتج عنيا كثير مف المشػكالت األخالقيػة والسػموكية. وتشػير دراسػة حسػيف وابػف جميػؿ)
االجتمػاعي،  األمػف تيػدد التػي والجػرائـ االنحرافػات أنػواع لشػتى خصػباً  ومحضػناً  البطالػة تمثػؿ منبتػاً 

الشػبا  يحػبطيـ ويػدمر معنويػاتيـ، وبالتػالي تتعػدى اآلثػار  صػفوؼ بػيف الفقر والبطالة خاصػة فانتشار
لمبذؿ  الكامنة الطاقة المجتمع المدمرة لمبطالة حاضر المجتمع لتمحؽ الضرر بمستقبمو أيضًا ألنيا تُفقد

 أبنائو. صدور في والعطاء

أف البطالة في صػفوؼ الشػبا  تزيػد مػف مخػاطر التيمػيش  ـ(ٕٕٔٓوتبيف دراسة الغرايبة )
ـ( ٕٙٔٓ. أمػػا دراسػػة العنػػزي )اإلرىػػا االنحراؼ و بػػ وتجعميػػـ أكثػػر عرضػػة لمتػػأثر لػػدييـ، االجتمػػاعي

، فئػػات ميمشػػة تشػػعر بػػالظمـ والقيػػر وجػػود إلػػى فػػي المجتمػػع يػػؤدي الفقػػر والبطالػػةفتوضػػف أف تفشػػي 
مػػا ،لتعبيػػر عػػف السػػخط والغضػػ  عمػػى المجتمػػع، إمػػا بػػدافع اردة فعػػؿ مضػػادة لممجتمػػع ربمػػا تأخػػذ  وا 

انتشػار ـ( عػف خطػورة ٜٕٓٓغير المشروع. وتكشؼ دراسة الياششػمي والسػيد ) بدافع الكس  المادي
تسػػػاعد فػػػي نيػػػا وتماسػػػكو، إذ إ عمػػػى بنػػػاء المجتمػػػع خريجػػػي الجامعػػػاتوخاصػػػة بػػػيف الشػػػبا  البطالػػػة 

بػػػالوالء  الشػػػبا  وعػػػدـ شػػػعور ،االغتػػػرا فػػػي المجتمػػػع، وتػػػؤدي إلػػػى  انتشػػػار القػػػيـ السػػػمبية والجريمػػػة
 .االنتماء لممجتمعو 

 مقومات األمن االةتماع : -ٗ
يعػػد العمػػؿ مػػف أىػػـ مقومػػات تحقيػػؽ األمػػف االجتمػػاعي، فالعمػػؿ يمنػػع صػػاحبو مػػف السػػرقة 

ضػػػرورة السػػػتمرار حيػػػاة اإلنسػػػاف العمػػػؿ ـ(. و ٜٕٓٓوالسػػػطو والتسػػػوؿ وسػػػؤاؿ النػػػاس )عبػػػد السػػػميع، 
عظيمػة، حيػث يػدعو اإلسػالـ الفػرد إلػى  ـ(. ويحتؿ العمؿ في اإلسػالـ مكانػةٕٗٔٓواستقرارىا )عيد، 
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العمؿ أيًا كاف نوعو طالما أنو عمؿ حالؿ، وال يجوز لممسمـ أف يحتقػر أي حرفػة أو مينػة طالمػا أنيػا 
، قػاؿ الرسػوؿ الكػريـ صػمى اهلل عميػو كثيػرة عمػى شػرؼ العمػؿ وفضػمونبويػة وقد دلػت أحاديػث حالؿ. 
فل َنبِػػيل الملػػِو َداُوَد َعَمْيػػِو السلػػاَلـ َكػػاَف "َمػػا َأَكػػَؿ َأَحػػٌد َطَعامػػًا قَػػط  َخْيػػوسػػمـ  رًا ِمػػْف َأْف َيْأُكػػَؿ ِمػػْف َعَمػػِؿ َيػػِدِه َواِ 

"الَيػُد (، وقػاؿ أيضػًا ٜٖ، صٕٕٚٓ)صحيف البخاري، كتا  البيػوع، حػديث رقػـ  َيْأُكُؿ ِمْف َعَمِؿ َيِدِه".
(. أمػا القػرآف ٙٚ، صٕٚٗٔزكاة، حديث رقػـ )صحيف البخاري، كتا  الالُعْمَيا خيٌر مف الَيِد الس ْفَمى" 

ـُ اأْلَْرَض َذلُػواًل َفاْمُشػوا الكريـل فقد أمرنا بالسعى وطم  الرزؽ الحػالؿ، قػاؿ تعػالي  "ُىػَو اللػِذي َجَعػَؿ َلُكػ
َلْيػػِو الن ُشػػوُر )الممػػؾ،  ْزِقػػِو َواِ   - أميػػر المػػؤمنيف عمػػر بػػف الخطػػا  وكػػاف .)ِ٘ٔفػػي َمَناِكِبيَػػا َوُكمُػػوا ِمػػف رو

 فظف قيػؿ: ال. سػقط مػف عينػو إذا رأى فتى فأعجبو حالو، سأؿ عنو: ىؿ لو حرفة؟ -رضواف اهلل عميو
وعميو، يتضف أىمية العمؿ الُحر في تحقيؽ األمف االجتماعي، فػانخراط الشػبا   .ـ(ٕٚٔٓ)القيسي، 

ي المجتمػع، ممػا في ممارسة األعماؿ الُحرة والمشروعات الصغيرة، ُيشػبع رغبػاتيـ وُيشػعرىـ بقيمػتيـ فػ
 ينعكس أثره عمى حفظ تماسؾ المجتمع، وتحقيؽ استقراره.
 القسم القالث

 اإلطار الميدان  لمبحث
ييػػدؼ ىػػذا القسػػـ إلػػى التعػػرؼ عمػػى مسػػتوى الػػوعي بثقافػػة العمػػؿ الُحػػر لػػدى عينػػة مػػف طمبػػة 

ثػػامف(، ـ )طمبػػة المسػػتوى الٜٕٔٓ/ٕٛٔٓجامعػػة جػػازاف المتوقػػع تخػػرجيـ فػػي نيايػػة العػػاـ الجػػامعي 
دراكيػػـ ألىميػػة  وذلػػؾ مػػف خػػالؿ الكشػػؼ عػػف درجػػة اسػػتعدادىـ لممارسػػة العمػػؿ الُحػػر بعػػد التخػػرج، وا 
ممارسػػة العمػػؿ الُحػػر بعػػد التخػػرج، ووعػػييـ بالعقبػػات التػػي تحػػوؿ دوف ممارسػػتيـ لألعمػػاؿ الُحػػرة بعػػد 

)مثؿ: النوع، عمؿ التخرج. كما ييدؼ ىذا القسـ إلى تحديد درجة تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية 
 األ ، الكمية، الموطف أو السكف( عمى تقديرات أفراد عينة البحث.

 عينة البحث
( طالبًا وطالبًة مػف ٘ٚٛعددىا )بسيطة عينة عشوائية تطبيؽ أداة البحث )االستبانة( عمى تـ 

ة والقػػانوفل المسػػتوى الثػػامف بكميػػات جامعػػة جػػازاف )كميػػة اآلدا  والعمػػـو اإلنسػػانيةل كميػػة الشػػريعطمبػػة 
ل كميػػػة الطػػػ ل كميػػػة العمػػػـو الطبيػػػة التطبيقيػػػةل كميػػػة عمػػػـو  كميػػػة التربيػػػةل كميػػػة المجتمػػػعل كميػػػة العمػػػـو
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 الثػانيالمتوقػع تخػرجيـ نيايػة الفصػؿ الدراسػي الحاس  وتقنيػة المعمومػاتل والكميػة الجامعيػة لمبنػات( و 
راد العينػػػة حسػػػ  متغيػػػرات ( توزيػػػع أفػػػٔ. ويبػػػيف الجػػػدوؿ رقػػػـ )ـٜٕٔٓ -ٕٛٔٓمػػػف العػػػاـ الجػػػامعي 
 الدراسة التصنيفية:

 ( ٔةدول )
 يوضح توصيف أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة التصنيفية

 

 

 

 

 

 

 

ما أىم تداعيات مستوى الوع  بققافة العمل الُحر لادى طمباة نّصو: وتـ توجيو سؤاؿ مفتوح، 
( ٔٔعػػة جػػازاف، وعػػددىـ )؟ إلػػى مجموعػػة مػػف قيػػادات جامالةامعااة عمااى تحقيااق األماان االةتماااع 

قيػػادة جامعيػػة، لمكشػػؼ عػػف وجيػػة نظػػرىـ فيمػػا يتعمػػؽ بػػأىـ تػػداعيات الػػوعي بثقافػػة العمػػؿ الُحػػر عمػػى 
 تحقيؽ األمف االجتماعي. 

 البحث أداة 
أىػػػداؼ البحػػػث الحػػػالي تػػػـ بنػػػاء اسػػػتبانة لمعرفػػػة درجػػػة اسػػػتعداد طمبػػػة جامعػػػة جػػػازاف  لتحقيػػػؽ

ومستوى إدراكيـ ألىمية ممارسػة العمػؿ الُحػر بعػد التخػرج، ووعػييـ لممارسة العمؿ الُحر بعد التخرج، 
بأبرز العقبات التي تحوؿ دوف ممارستيـ لمعمؿ الُحرة بعد التخرج، وذلؾ مف خالؿ مراجعػة الدراسػات 
السػػابقة واألدبيػػات المرتبطػػة بموضػػوع البحػػث. وتكونػػت أداة البحػػث فػػي صػػورتيا النيائيػػة مػػف قسػػميف 
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أو  ؿ تضمف معمومػات عامػة عػف المسػتجي  )النػوع، الكميػة، عمػؿ األ ، المػوطفرئيسيف: القسـ األو 
( فقػػػرة، موزعػػػة عمػػػى ثالثػػػة محػػػاور رئيسػػػة، ىػػػي: محػػػور ٖٖ(، أمػػػا القسػػػـ الثػػػاني فتكػػػوف مػػػف )السػػػكف

( فقرات، ومحور أىمية ممارسة العمؿ الُحر ٓٔاالستعداد لممارسة العمؿ الُحر بعد التخرج وتضمف )
( ٖٔممارسػػة العمػػؿ الُحػػر بعػػد التخػػرج وتضػػمف ) عقبػػات( فقػػرات، ومحػػور ٓٔف )بعػػد التخػػرج وتضػػم

لتحديػػد دراسػػة  (غيػػر موافػػؽ -محايػػد -موافػػؽمقيػػاس ليكػػرت ذي التػػدرج الثالثػػي ) اسااخمد تػػـ و  فقػػرة.
، وتمثمػػت طريقػػة اإلجابػػة عػػف فقػػرات األداة باختيػػار موافقػػة أفػػراد عينػػة البحػػث عمػػى عبػػارات االسػػتبياف

، غيػػػػر ٕ، محايػػػػد ٖموافػػػػؽ قػػػػط عػػػػف كػػػػؿ فقػػػػرة مػػػػف بػػػػيف خيػػػػارات المقيػػػػاس كػػػػاآلتي: درجػػػػة واحػػػػدة ف
 .ٔموافؽ 

ولتحديػػػد مسػػػتوى الػػػوعي بثقافػػػة العمػػػؿ الُحػػػر لػػػدى طمبػػػة جامعػػػة جػػػازاف، ومعيػػػار الحكػػػـ عمػػػى 
وذلػؾ مػف خػالؿ ، ، تـ اعتماد قاعدة التقري  الحسابي لألعػداد الصػحيحةاستجابات أفراد عينة البحث

(، ومػػف ثػػـ تقسػػيمو ٕ ٔ-ٖا المقيػػاس )الحػػد األدنػػى واألعمػػى(، ثػػـ حسػػا  المػػدى )تحديػػد طػػوؿ خاليػػ
(، ثـ إضافة ىذه القيمة إلى ٙٙ.ٓ ٖ÷ٕعمى أكبر قيمة في المقياس لمحصوؿ عمى طوؿ الفئة أي )

توزيػع تقػدير . وبػذلؾ تػـ ( وذلؾ لتحديػد الحػد األعمػى ليػذه الفئػةٔأقؿ قيمة في المقياس )بداية المعيار
 عمى النحو التالي:  درجة موافقة أفراد عينة البحث

 موافق محايد غير موافق

 ٖإلى  6ٖٕٗمن  6ٖٖٕإلى  6ٙٚٔمن  6ٙٙٔإلى  ٔمن 

بعػػد إعػػدادىا بشػػكؿ مبػػدئي عمػػى يا عرضػػب لمتأكػػد مػػف صػػدؽ األداة قػػاـ الباحػػث: البحااث صاادق أداة
الممػػػػؾ فيصػػػػؿ، والػػػػدماـ، ( محكمػػػػًا مػػػػف جامعػػػػات )جػػػػازاف، و ٖٔ، عػػػػددىـ )مجموعػػػػة مػػػػف المحكمػػػػيف

متأكػػػد مػػػف السػػػالمة العمميػػػة مػػػف حيػػػث المضػػػموف والصػػػياغة، والسػػػمطاف قػػػابوس، وقنػػػاة السػػػويس(، ل
بػػػداء مػػػا يرونػػػو مػػػف ممحوظػػػات تتعمػػػؽ بالتعػػػديؿوتحقيقيػػػا لمغػػػرض الػػػذي ُصػػػ أو  ،ممت مػػػف أجمػػػو، وا 

دة المحكمػيف وُأعيدت صياغة بعض فقرات االستبانة في ضػوء مالحظػات السػا .اإلضافة أو ،الحذؼ
قػػػاـ ( فقػػػرة، و ٜٖودُمػػػج أو ُحػػػذؼ بعضػػػيا اآلخػػػر. وقػػػد بمػػػغ عػػػدد فقػػػرات األداة فػػػي صػػػورتيا األوليػػػة )
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حيػػث بمػػغ مجمػػوع الفقػػرات التػػي أجمػػع  فػػي ضػػوء مقترحػػات السػػادة المحكمػػيف األداةالباحػػث بتعػػديؿ 
 ( فقرة.ٖٖالمحكموف عمى صحتيا وانتمائيا لمحاور األداة )

حقػػؽ مػػف ثبػػات االتسػػاؽ الػػداخمي لبنػػود األداة، قػػاـ الباحػػث بتطبيقيػػا عمػػى عينػػة لمت ثبػػات أداة البحػػث:
( طالبػػػًا وطالبػػػة بجامعػػػة جػػػازاف. وُيظيػػػر ٓٗتكونػػػت مػػػف ) -مػػػف خػػػارج عينػػػة البحػػػث–اسػػػتطالعية 
( معػػامالت االرتبػاط )االتسػػاؽ( الػػداخمي ألداة البحػث، ومحاورىػػا الفرعيػػة. كمػا تػػـ حسػػا  ٕالجػدوؿ )

 ألداة البحث ومحاورىا الفرعية، كما يمي: كرونباخ" "ألفامعامؿ ثبات 

 ( ٕةدول )
 معامل قبات "الفا كرونباخ" ومعامةت االرتباط )االتساق الداخم ( ألداة البحث ومحاورىا الفرعية

  6ٓٔٓدالة عند      6ٓ٘ٓدالة عند  

 لكػػػػؿبة تتمتػػػػع بمعػػػػامالت ثبػػػػات مرتفعػػػػة بالنسػػػػ البحػػػػثيتضػػػػف مػػػػف الجػػػػدوؿ السػػػػابؽ أف أداة 
شػير الجػدوؿ إلػى معػامالت اتسػاؽ داخمػي كمػا يُ . فػي اسػتخداميا كبيػرة عطػي موثوقيػةممػا يُ  محاورىا،

لألداة مػف  الفرعية المحاوربيف   (6ٓ٘ٓ)ومستوى الداللة  (6ٓٔٓداللة )الدالة إحصائيًا عند مستوى 
لقيػاس مػا  البحػث ة أداةوبيف الدرجة الكميػة لػألداة مػف ناحيػة أخػرى، ممػا يؤكػد صػالحي اناحية، وبيني

 .مف أجمو ُصممت
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 المعالةات اإلحصائية
ومعالجتيا (، SPSSوفؽ برنامج )تفريغيا ب )أداة البحث( قاـ الباحث بعد تجميع االستبانات

وفقػًا ألسػػئمة البحػث، وتضػػمنت خطػة التحميػػؿ اإلحصػائي السػػتجابات  باألسػالي  اإلحصػائية المناسػػبة

 عينة البحث ما يم :

 لمحكػػػـ عمػػػى درجػػػة  لتكػػػرارات والنسػػػ  المئويػػػة والمتوسػػػط الػػػوزني واالنحػػػراؼ المعيػػػارياسػػػتخداـ ا
 أفراد عينة البحث.  تقديرات 

 ( استخداـt-test ) (، ، عمؿ األ )النوع يداللة الفروؽ طبقًا لمتغير تحديد للمعينات المستقمة 

 اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف أحػػادي ( اإلتجػػاهOne-way ANOVA )لفػػروؽ طبقػػًا داللػػة اتحديػػد ل
 (، الموطف أو السكف، الكمية) يلمتغير 

 ( استخداـ اختبارLSD .لممقارنات البعدية لفحص دالالت الفروؽ ) 

 نتائج البحث ومناقشتيا
 أةاب البحث عن األسئمة التالية:

ةامعااة ةااازان ماان مااا درةااة اسااتعداد الطمبااة المتوقااع تخاارةيم ، ونّصػػو: إةابااة السااؤال األول -ٔ
والنسػػ   ،تػػـ حسػػا  التكػػرارات ىػػذا السػػؤاؿ ولقجابػػة عػػف ؟ لُحاار بعااد التخاارجلممارسااة العماال ا

عمػػى عبػػارات  السػػتجابات أفػػراد عينػػة البحػػث ،واالنحػػراؼ المعيػػاري ،والمتوسػػط الػػوزني ،المئويػػة
 : المحور األوؿ لألداة، وذلؾ عمى النحو التالي
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 (ٖةدول )
 فراد العينة مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحساب أ الستةاباتالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 

المتوسط  العبارة 
 الوزن 

االنحراف 
 المعياري

درةة 
 الترتيب الموافقة

 ٔ موافق ٚٓٗ.ٓ ٗٛ.ٕ الةامع  لمطالبأُدرك قيمة العمل الُحر وأىميتو  -ٔ

 ٕ موافق ٘ٗٗ.ٓ ٔٛ.ٕ يعةبن  أصحاب األعمال الُحرة والمشروعات الخاصة  -ٜ

عى إلى االستقةل ف  اتخاذ القرارات الت  تحدد أس -ٕ
 ٖ موافق ٔٙٗ.ٓ ٜٚ.ٕ مستقبم  المين 

 ٗ موافق ٔٔ٘.ٓ ٖٚ.ٕ أفضل االعتماد عمى نفس  ف  الحصول عمى فرصة عمل -ٖ

 ٘ موافق ٔٚ٘.ٓ ٕٙ.ٕ أقق بقدرت  عمى النةاح ف  قيادة مشروع  الخاص  -ٚ

 ٙ موافق ٚٓٙ.ٓ ٓٙ.ٕ ر خاص ب أرغب ف  بدء حيات  العممية بمشروع صغي -٘

 ٚ موافق ٕ٘ٙ.ٓ ٘٘.ٕ أمتمك الةرأة والشةاعة لبدء مشروع  الخاص  -ٙ

 ٛ موافق ٚٚٙ.ٓ ٔ٘.ٕ أفضل العمل الُحر عمى انتظار الوظيفة الحكومية -ٗ

أتمقى تشةيعًا من األسرة لةنخراط ف  ممارسة العمل  -ٓٔ
 ٜ موافق ٕٕٚ.ٓ ٓٗ.ٕ الُحر

 ٓٔ محايد ٙٓٚ.ٓ ٖٖ.ٕ الفنية المناسبة لممارسة العمل الُحر  أمتمك الخبرة  -ٛ

 موافق  ٖٗٓ.ٓ ٔٙ.ٕ المحور كّمو

 ( ما يم :ٖ)رقم يتبّين من ةدول 

 االسااااتعداد لممارسااااة  األوؿ محػػػػورالعمػػػػى فقػػػػرات  البحػػػػث جػػػػاءت معظػػػػـ إجابػػػػات أفػػػػراد عينػػػػة"
راوحػػػػػػت المتوسػػػػػػطات فػػػػػي نطػػػػػػاؽ درجػػػػػة الموافقػػػػػػة الكبيػػػػػرة، إذ ت العمااااال الُحاااااار بعااااااد التخاااااارج"



 

 / هالت سعيد عبد ا د ذ
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( ٔٙ.ٕ(، وبمػػػػػػغ المتوسػػػػػػط الحسػػػػػػابي لممحػػػػػػور كمّػػػػػػو )6ٕٛٗ- 6ٖٖٕالحسػػػػػػابية لمفقػػػػػػرات بػػػػػػيف )
 ( وبدرجة موافقة كبيرة. 6ٖٓٗٓبظنحراؼ معياري )

  مػػػػػػف وُتعطػػػػػػي ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة مؤشػػػػػػرًا إيجابيػػػػػػًا عمػػػػػػى درجػػػػػػة اسػػػػػػتعداد الطمبػػػػػػة المتوقػػػػػػع تخػػػػػػرجيـ
 طمبػػػػةوفػػػػي ذلػػػػؾ إشػػػػارة إلػػػػى درجػػػػة وعػػػػي  ،بعػػػػد التخػػػػرج جامعػػػػة جػػػػازاف لممارسػػػػة العمػػػػؿ الُحػػػػر

بػػػػػػالتغيرات التػػػػػػي يشػػػػػػيدىا سػػػػػػوؽ العمػػػػػػػؿ المحمػػػػػػي والعػػػػػػالمي، التػػػػػػي فرضػػػػػػت عمػػػػػػػى  ةالجامعػػػػػػ
الشػػػػبا  التخمػػػػي عػػػػف فكػػػػرة التوظيػػػػؼ الحكػػػػومي، والبػػػػدء فػػػػي مسػػػػار التشػػػػغيؿ الػػػػذاتي انسػػػػجامًا 

 ـ. وتتفػػػػػػؽ ىػػػػػػذه النتيجػػػػػػة مػػػػػػعٖٕٓٓمػػػػػػع رؤيػػػػػػة المممكػػػػػػة تماشػػػػػػيًا مػػػػػػع التوجيػػػػػػات العالميػػػػػػة، و 
ـ( التػػػػػػػػي خمصػػػػػػػت نتائجيػػػػػػػػا إلػػػػػػػى أف معظػػػػػػػػـ الشػػػػػػػبا  المبحػػػػػػػػوثيف ٖٕٔٓدراسػػػػػػػة األسػػػػػػػمري )

  العمؿ الُحر. ممارسة لدييـ استعداد وتوجو جيد نحو 

  كانػػت أعمػػى درجػػات موافقػػة أفػػراد عينػػة البحػػث عمػػى ىػػذا المحػػور ىػػي التػػي تضػػمنتيا الفقػػرة رقػػـ
( ٗٛ.ٕبمتوسػػػط حسػػػابي ) مع "الةاااا لمطالااابُأدرك قيماااة العمااال الُحااار وأىميتاااو "( ونّصػػػيا ٔ)

( ونّصػيا ٜ( وبدرجة موافقة كبيرة، تمتيا في المرتبة الثانية الفقرة رقـ )ٚٓٗ.ٓوانحراؼ معياري )
( وانحػػراؼ ٔٛ.ٕبمتوسػػط حسػػابي ) "يعةبناا  أصااحاب األعمااال الُحاارة والمشااروعات الخاصااة"

 ( وبدرجة موافقة كبيرة أيضًا. ٘ٗٗ.ٓمعياري )

 ائج فػي ضػوء مػا تشػيده المممكػة العربيػة السػعودية مػف تحػوالت اقتصػادية وُيمكف تفسير ىػذه النتػ
بأىمية االنخراط فػي ممارسػة األعمػاؿ  ةالجامع طمبةكبيرة، أسيمت في توفر الوعي الكافي لدى 

قامػة المشػروعات الصػغيرة، وأسػػيمت كػذلؾ فػي زيػادة وعػػي ىػؤالء الشػبا  بأىميػة الػػدور  الُحػرة وا 
، وتشػػجيع الشػػبا  عمػػى النػػاجحيف فػػي النيػػوض باالقتصػػادي الػػوطني الػػذي يمعبػػو رواد األعمػػاؿ

 .االنخراط في سوؽ العمؿ الُحر

  وفيمػػا يتعمػػؽ بأقػػؿ درجػػات موافقػػة أفػػراد عينػػة البحػػث عمػػى ىػػذا المحػػور، جػػاءت فػػي المرتبػػة قبػػؿ
 أتمقى تشةيعًا مان األسارة لةنخاراط فا  ممارساة العمال الُحار""( ونّصيا ٓٔاألخيرة الفقرة رقـ )
، وجػػػاءت فػػػي ( وبدرةاااة موافقاااة كبياارةٕٕٚ.ٓ( وانحاااراف معيااااري )ٓٗ.ٕبمتوسااط حسااااب  )
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 "أمتمػػػؾ الخبػػػرة الفنيػػػة المناسػػػبة لممارسػػػة العمػػػؿ الُحػػػر"( ونّصػػػيا ٛالمرتبػػػة األخيػػػرة الفقػػػرة رقػػػـ )
 ( وبدرجة موافقة حيادية. ٙٓٚ.ٓ( وانحراؼ معياري )ٖٖ.ٕبمتوسط حسابي )

 بحاجة إلى مزيد مف الدعـ والتشجيع  وفما يزال ةالجامع طمبةى أف ويعزو الباحث ىذه النتيجة إل
وتنسجـ ىذه النتيجػة مػع دراسػة األسػمري االنخراط في سوؽ العمؿ الُحر.  ـوالتدري  حتى يمكني

ـ( التػػي أوصػػت بتفعيػػؿ دور األسػػرة فػػي غػػرس ثقافػػة العمػػؿ الُحػػر لػػدى األبنػػاء، ودراسػػة ٖٕٔٓ)
الطمبػػة عمػػى االتجػػاه نحػػو ممارسػػة العمػػؿ الُحػػر، ودراسػػة  ـ( التػػي أوصػػت بتشػػجيعٖٕٔٓأحمػػد )
باعتبػػارىـ أىػػـ فئػػات المجتمػػع،  ةالجامعػػ لطمبػػةـ( التػػي أوصػػت بضػػرورة االلتفػػات ٕٙٔٓميػػرة )

 وتعزيز ثقافة العمؿ الُحر في نفوسيـ.

ةامعااة ةااازان ماان مااا مسااتوى إدراك الطمبااة المتوقااع تخاارةيم ، ونّصػػو: الثػػانيإجابػػة السػػؤاؿ  -ٕ
ولقجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ حسػػا  التكػػػرارات، ؟ مارسااة العماال الُحاار بعااد التخاارجألىميااة م

عمػػػى  عينػػػة البحػػػثأفػػػراد والنسػػػ  المئويػػػة، والمتوسػػػط الػػػوزني، واالنحػػػراؼ المعيػػػاري السػػػتجابات 
 ، وذلؾ عمى النحو التالي: فقرات المحور الثاني ألداة البحث

 (ٗةدول )
أفراد العينة مرتبة تنازليًا حسب المتوسط  الستةاباتري المتوسطات الحسابية واالنحراف المعيا

 الحساب 

 العبارة
المتوسط 
 الوزن 

االنحراف 
 المعياري

درةة 
 الترتيب الموافقة

 ٔ موافؽ ٕ٘ٚ.ٓ 6ٜٖٕ يساعد العمؿ الُحر عمى تحمؿ المسئولية والثقة بالنفس -ٔٔ

ُيسيـ العمؿ الُحر في استثمار الطاقات الكامنة لدى  -ٕٔ
 با  الش

 ٕ موافؽ ٕٔٗ.ٓ 6ٕٛٔ

يفتف العمؿ الُحر مجاالت جديدة لتوظيؼ الشبا   -ٗٔ
 السعودي

ٕ6ٛٔ ٓ.ٗٗٗ 
 موافؽ

ٕ 



 

 / هالت سعيد عبد ا د ذ

 

 

 

 
 

 
  0202ول  مارس  األجامعة المنىفية                                           العدد  –مجلة كلية التربية 

022 
 محمد محمد غنيم سىيلمد/                                                            

ُيسيـ العمؿ الُحر في تنمية روح االبتكار واإلبداع لدى  -ٛٔ
 الشبا 

ٕ6ٛٔ ٓ.ٗٙٓ 
 موافؽ

ٕ 

ُيسيـ العمؿ الُحر في توسيع دائرة عالقات الفرد  -ٙٔ
 االجتماعية 

 ٘ موافؽ ٔٙٗ.ٓ 6ٜٕٚ

ُيحقؽ ممارسة العمؿ الُحر استقاللية اإلنساف وشعوره  -ٜٔ
 بقيمتو

ٕ6ٚٛ ٓ.ٗٚٙ 
 موافؽ

ٙ 

يؤدي العمؿ الُحر إلى تخفيض معدالت البطالة بيف  -٘ٔ
 الشبا 

 ٚ موافؽ ٜٚٗ.ٓ 6ٕٚٛ

 ٛ موافؽ ٘ٓ٘.ٓ 6ٕٚٗ يحقؽ العمؿ الُحر التنوع في روافد االقتصاد الوطني -ٖٔ

 ٜ موافؽ ٙٔ٘.ٓ 6ٕٚٗ ؿ الُحر الشبا  احتراـ وتقدير اآلخريف ُيكس  العم -ٚٔ

 ٓٔ موافؽ ٘ٗٙ.ٓ 6ٕ٘ٙ يؤدي العمؿ الُحر إلى إحساس الفرد باألماف االقتصادي -ٕٓ

 موافق ٕٓٚ.ٓ 6ٕٚٚ المحور كّمو

 ما يم : (ٗ) رقم يتبّين من ةدول

 أىمية ممارسة العمل داة الثاني لػأل محورال فقراتعمى عينة البحث معظـ إجابات أفراد  جاءت"
إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لمفقرات بيف ، الكبيرة الموافقة في نطاؽ درجة الُحر بعد التخرج"

 (6ٕٚٓٓنحراؼ معيػػاري )ا( بػػٚٚ.ٕ) كمّػػولممحػػور  الحسػػابيالمتوسػػط  (، وبمػػغ6ٜٖٕ - 6ٕ٘ٙ)
تفيػـ طمبػة الجامعػة ألىميػة  مؤشػرًا إيجابيػًا عمػى مػدىىػذه النتيجػة عطػي تُ وبدرجة موافقة كبيرة. و 

قامػة المشػروعات الصػغيرة بعػد التخػرج، خاصػة فػي ظػؿ رؤيػة المممكػة  ممارسة األعماؿ الُحػرة وا 
دعػػـ ـ، ومػػا تفرضػػو مػػف تغيػػرات ىيكميػػة فػػي بنيػػة االقتصػػاد السػػعودي، ومػػا تسػػتيدفو مػػف ٖٕٓٓ

ني فػي المرحمػة الػوط مػف أىػـ محركػات نمػو االقتصػادالتػي تعػدىا منش ت الصغيرة والمتوّسػطة لم
 المقبمة.
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 رقػػـ  الفقػػرةىػػي التػػي تضػػمنتيا ىػػذا المحػػور عمػػى أفػػراد عينػػة البحػػث  كانػػت أعمػػى درجػػات موافقػػة
بمتوسػػػػط حسػػػػابي  "يسػػػػاعد العمػػػػؿ الُحػػػػر عمػػػػى تحمػػػػؿ المسػػػػئولية والثقػػػػة بػػػػالنفس"( ونّصػػػػيا ٔٔ)
يػة الفقػرات رقػـ تمتيػا فػي المرتبػة الثانوبدرجة موافقة كبيرة، ( ٕ٘ٚ.ٓ( وانحراؼ معياري )ٖٜ.ٕ)
( ٗٔورقػػػـ )  "ُيسػػػيـ العمػػػؿ الُحػػػر فػػػي اسػػػتثمار الطاقػػػات الكامنػػػة لػػػدى الشػػػبا "ونّصػػػيا ( ٕٔ)

"ُيسيـ  ونّصيا( ٛٔورقـ )  يفتف العمؿ الُحر مجاالت جديدة لتوظيؼ الشبا  السعودي""ونّصيا 
( ٔٛ.ٕ) بمػػػػغ توسػػػػط حسػػػػابيبم العمػػػػؿ الُحػػػػر فػػػػي تنميػػػػة روح االبتكػػػػار واإلبػػػػداع لػػػػدى الشػػػػبا "

 وبدرجػة موافقػة كبيػرة ( عمى الترتي ،6ٗٙٓٓ( و)6ٗٗٗٓ( و)ٕٔٗ.ٓة بمغت )معياري اتوانحراف
 أيضًا. 

 النتائج  مدى إدراؾ طمبة جامعة جازاف ألىمية ممارسة العمؿ الُحر بعد التخرج في  وتعكس ىذه
ة إلى أىميتػو تعزيز الثقة بالنفس لدى طمبة الجامعة، وتنمية قدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية، إضاف

فػػي اسػػتثمار طاقػػاتيـ، وتنميػػة روح االبتكػػار واإلبػػداع لػػدييـ بمػػا يمكػػنيـ مػػف فػػتف مجػػاالت جديػػدة 
اليرامشػػة لمتوظيػػؼ الػػذاتي ومواجيػػة مشػػكمة البطالػػة التػػي تػػؤرقيـ. وتتفػػؽ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػة 

ي تعزيػز فػو لمشػبا ،  ىمية المشروعات الصػغيرة فػي تػوفير فػرص العمػؿـ( التي أكدت إٔٙٔٓ)
 العمػؿ( التػي بّينػت أىميػة Rahman & Rahman, 2017دراسػة )و  ي،القتصػاد الػوطنانمػو 
 .الخريجيف بيف البطالة معدالت في التشغيؿ الذاتي، وفي خفض الُحر

  ىػػذا المحػػور، جػػاءت فػػي المرتبػػة قبػػؿ عمػػى أفػػراد عينػػة البحػػث أقػػؿ درجػػات موافقػػة ب يتعليي وفيمػػا
بمتوسػط  "ُيكساب العمال الُحار الشاباب احتارام وتقادير اآلخارين" ياونّصػ (ٚٔاألخيرة الفقرة رقػـ )

( وبدرجػة موافقػة كبيػرة، وجػاءت فػي المرتبػة األخيػرة ٙٔ٘.ٓ( وانحراؼ معياري )٘ٚ.ٕحسابي )
متوسػػط ب "يااؤدي العماال الُحاار إلااى إحساااس الفاارد باألمااان االقتصااادي"( ونّصػػيا ٕٓرقػػـ ) الفقػػرة

وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف . وبدرجػػػة موافقػػػة كبيػػػرة أيضػػػاً  (٘ٗٙ.ٓ( وانحػػػراؼ معيػػػاري )ٙ٘.ٕحسػػػابي )
كونيما احتمتا المركزيف قبؿ األخير واألخير في ترتي  فقػرات ىػذا المحػور، إال أنيمػا قػد حصػمتا 

 عمى درجة موافقة كبيرة.



 

 / هالت سعيد عبد ا د ذ
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  وتكشػؼ ىػذه النتػائج درجػة وعػي طمبػة جامعػة جػازاف بأىميػة ممارسػة األعمػاؿ الُحػرة فػي تحقيػؽ
تتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع افة إلى أىميتو في تحقيؽ األمف االقتصػادي لمفػرد. و مكانة اجتماعية، إض

ـ( المتػػيف أرجعتػػا أىميػػة االنخػػراط فػػي ٕٚٔٓـ(، وأبػػو الخيػػر )ٕٙٔٓدراسػػة كػػؿ مػػف اليرامشػػة )
 كمػػػا تتفػػػؽ النتيجػػػة مػػػع دراسػػػةممارسػػػة األعمػػػاؿ الُحػػػرة إلػػػى كسػػػ  احتػػػراـ اآلخػػػريف وتقػػػديرىـ، 

(Lange, 2012التػػي أكػػدت أى )االجتمػػاعي ى مسػػتو التحسػػيف  ميػػة ممارسػػة العمػػؿ الُحػػر فػػي
 ي لمفرد.واالقتصاد

مسااتوى إدراك الطمبااة المتوقااع تخاارةيم ماان ةامعااة ةااازان مااا :   ونّصااوالقالااثإةابااة السااؤال  -ٖ
ولقجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ حسػػا  التكػػرارات،  لمعوقااات ممارسااة العماال الُحاار بعااد التخاارج؟

عمػػػى  عينػػػة البحػػػثأفػػػراد وزني، واالنحػػػراؼ المعيػػػاري السػػػتجابات والنسػػػ  المئويػػػة، والمتوسػػػط الػػػ
 ، وذلؾ عمى النحو التالي: فقرات المحور الثالث ألداة البحث

 ( ٘ةدول )
أفراد العينة مرتبة تنازليًا حسب المتوسط  الستةاباتالمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 

 الحساب 

المتوسط  العبارة
 الوزن 

االنحراف 
 اريالمعي

درةة 
 الموافقة

 الترتيب

االفتقار إلى مقررات دراسية تيتم بتنمية ققافة ريادة  -ٕ٘
 ٛٙ٘.ٓ ٜٙ.ٕ األعمال لدى الشباب 

 موافق
ٔ 

خوف الشباب من الفشل ف  إقامة المشروعات  -ٖٔ
 ٕ موافق ٔٙ٘.ٓ ٚٙ.ٕ الخاصة

قمة وةود برامج تدريبية لمشباب عمى كيفية البدء ف   -ٖٕ
 ٕ موافق ٘ٚ٘.ٓ ٚٙ.ٕ لخاصةمشروعاتيم ا

قمة برامج التوعية والتققيف لنشر ققافة العمل الُحر  -ٕٔ
 بين الشباب 

 ٗ موافق ٓٙ٘.ٓ ٙٙ.ٕ



 ... وعي طلبة الجامعة بثقافة العمل الُحر 

 

 

 

 
 0202األول  مارس  جامعة المنىفية                                           العدد  –مجلة كلية التربية 

 

022 

عدم توفر قاعدة بيانات عن التخصصات المطموبة  -ٖٖ
 لسوق العمل 

 ٘ موافق ٕٚ٘.ٓ ٗٙ.ٕ

ضعف التسييةت المقدمة لرواد األعمال لبدء  -ٜٕ
 ٕٛٙ.ٓ ٜ٘.ٕ مشاريعيم الخاصة

 موافق
ٙ 

غياب الدعم والتحفيز ألصحاب االبتكارات والمبادرات  -ٕٛ
 ٜٕٙ.ٓ ٜ٘.ٕ الريادية 

 موافق
ٚ 

عن متطمبات  ُبعد التخصصات الت  يمتحق بيا الطمبة -ٕٙ
 ٛ موافق ٖٚٙ.ٓ ٙ٘.ٕ سوق العمل

ضعف تمكن الشباب من الميارات الةزمة لممارسة  -ٕٗ
 العمل الُحر  

 ٜ فقموا ٘ٗٙ.ٓ ٙ٘.ٕ

انتشار بعض القيم ف  المةتمع الت  ال تشةع عمى  -ٕٚ
 ٓٔ موافق ٜٛٙ.ٓ ٛٗ.ٕ ممارسة العمل الُحر  

تدن  نظرة المةتمع ألصحاب األعمال الُحرة مقارنة  -ٖٓ
 ٗٔٚ.ٓ ٗٗ.ٕ بالعمل الحكوم 

 موافق
ٔٔ 

قمة االستفادة من مواقع التواصل االةتماع  ف  نشر  -ٕٕ
 ٕٔ موافق ٙٓٚ.ٓ ٔٗ.ٕ ققافة العمل الُحر

 ٖٔ محايد ٖٔٚ.ٓ ٖٖ.ٕ ضعف قدرة الشباب عمى تحمل المسئولية -ٕٖ

 موافق ٖٗٓ.ٓ ٙ٘.ٕ المحور كّمو

 ما يم : (٘)رقم يتبّين من ةدول 

 معوقات تنمياة الثالث ألداة البحث  محورال فقراتعمى  عينة البحثمعظـ إجابات أفراد  جاءت"
إذ تراوحػػػت المتوسػػػطات ، الكبيػػػرة الموافقػػػة نطػػػاؽ درجػػػة فػػػي ققافاااة العمااال الُحااار بعاااد التخااارج"

( ٙ٘.ٕ) كمّػػػػػولممحػػػػػور  الحسػػػػػابيالمتوسػػػػػط  (، وبمػػػػػغ6ٜٕٙ - 6ٖٖٕالحسػػػػػابية لمفقػػػػػرات بػػػػػيف )
 وبدرجة موافقة كبيرة.  (6ٖٓٗٓبظنحراؼ معياري )



 

 / هالت سعيد عبد ا د ذ
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 طمبػػة جامعػػة جػػازاف لمعقبػػات التػػي تحػػوؿ إدراؾ  ارتفػػاع مسػػتوى لػػىويعػػزو الباحػػث ىػػذه النتيجػػة إ
قامػػػة  دوف تنميػػة ثقافػػة العمػػؿ الُحػػر لػػػدييـ، التػػي تقػػؼ أمػػاـ تػػػوجييـ لممارسػػة األعمػػاؿ الُحػػرة وا 

ـ( التي كشفت ٖٕٔٓدويدار ) دراسةوتنسجـ ىذه النتيجة مع المشروعات الصغيرة بعد التخرج. 
نتائجيػػا عػػف أبػػرز المعوقػػات التػػي تحػػوؿ دوف توجػػو الشػػبا  لممارسػػة األعمػػاؿ الُحػػرة مػػف وجيػػة 

معوقػػات شخصػػية، ثػػـ ات جامعػػة القصػػيـ، وىػػي بالترتيػػ : معوقػػات اجتماعيػػة، تمتيػػا نظػػر طالبػػ
 ة.معوقات ماليوأخيرًا  ،تنظيميةو  معوقات تعميمية

  رقػػـ  الفقػػرةىػػي التػػي تضػػمنتيا ىػػذا المحػػور عمػػى أفػػراد عينػػة البحػػث  موافقيي كانػػت أعمػػى درجػػات
 ة ريااادة األعمااال لاادى الشااباب"االفتقااار إلااى مقااررات دراسااية تيااتم بتنميااة ققافاا"( ونّصػيا ٕ٘)

تمتيػػا فػػي المرتبػػة وبدرجػػة موافقػػة كبيػػرة، ( ٛٙ٘.ٓ( وانحػػراؼ معيػػاري )ٜٙ.ٕبمتوسػػط حسػػابي )
، "خوف الشباب مان الفشال فا  إقاماة المشاروعات الخاصاة"ونّصيا ( ٖٔالثانية الفقرتاف رقـ )

  مشااروعاتيم قمااة وةااود باارامج تدريبيااة لمشااباب عمااى كيفيااة الباادء فاا"ونّصػػيا ( ٖٕورقػػـ )
( عمػػى 6٘ٚ٘ٓ( و)ٔٙ٘.ٓيف بمغػػا )معيػػاري يف( وانحػػرافٚٙ.ٕ) بمػػغ توسػػط حسػػابيبم "الخاصااة
  أيضًا. وبدرجة موافقة كبيرة الترتي ،

  وتعكػػس ىػػذه النتػػائج درجػػة إدراؾ طمبػػة جامعػػة جػػازاف ألبػػرز معوقػػات تنميػػة ثقافػػة العمػػؿ الُحػػر
قضايا العمؿ الُحر وريادة األعمػاؿ فػي  لدييـ، ويأتي في مقدمتيا مف وجية نظرىـ عدـ تضميف

بػػػرامج الدراسػػػة الجامعيػػػة، وعػػػدـ تخصػػػيص مقػػػررات مسػػػتقمة تعػػػالج تمػػػؾ القضػػػايا، إضػػػافة إلػػػى 
خػػوفيـ مػػف اقتحػػاـ سػػوؽ العمػػؿ الُحػػر بعػػد التخػػرج، لعػػدـ تمكػػنيـ مػػف آليػػات النجػػاح فيػػو نتيجػػة 

 ـ(،ٕٛٔٓسػػػات رشػػػواف )لمقصػػػور فػػػي بػػػرامج التعمػػػيـ والتػػػدري . وتنسػػػجـ ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع درا
التػػي أرجعػػت قمػػة توجػػو طمبػػة الجامعػػة  ـ(ٖٕٔٓ، واألسػػمري )ـ(ٕٗٔٓ) المحيميػػدو  الشػػميمريو 

قامة المشروعات الصغيرة بعد التخػرج إلػى الػنقص فػي  والخريجيف نحو ممارسة األعماؿ الُحرة وا 
نتائجيػا عػف  ( التي أسػفرتKeat, et al., 2011كما تتفؽ مع دراسة ) برامج التدري  والتأىيؿ.

وجػػػود عالقػػػة دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف تعمػػػيـ ريػػػادة األعمػػػاؿ لمطمبػػػة الجػػػامعييف، وبػػػيف تػػػوجييـ نحػػػو 
 ,.Egunsola, et alممارسػػة األعمػػاؿ الُحػػرة بعػػد التخػػرج. وتنسػػجـ كػػذلؾ مػػع نتػػائج دراسػػة )
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( التػػػي أسػػػفرت عػػػف أىميػػػة التعمػػػيـ الريػػػادي فػػػي توجػػػو الطمبػػػة الجػػػامعييف نحػػػو التوظيػػػؼ 2012
ـ(، وأبػػػو ٕٛٔٓوخميفػػػة )، ـ(ٕٗٔٓالمبيريػػػؾ والجاسػػػر )ولعػػػؿ ذلػػػؾ مػػػا دعػػػا دراسػػػات:  ذاتي.الػػػ

بضػػػػرورة تضػػػػميف التعمػػػػيـ الريػػػػادي داخػػػػؿ المنػػػػاىج الجامعيػػػػة، إلػػػػى التوصػػػػية  ـ(ٕٚٔٓالخيػػػػر )
 لاللتحػاؽ التخصصػات كافػة مػف الطمبػة بتأىيػؿ الخاصػة العمػؿ وورش التدريبيػةالػدورات  تكثيؼو 

  .الُحر العمؿ بسوؽ

   جػػاءت فػػي المرتبػػة قبػػؿ  ،ىػػذا المحػػورعمػػى أفػػراد عينػػة البحػػث أقػػؿ درجػػات موافقػػة ب يتعليي وفيمػػا
"قمػػة االسػػتفادة مػػف مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي نشػػر ثقافػػة  ونّصػػيا (ٕٕاألخيػػرة الفقػػرة رقػػـ )

( وبدرجػػػػة موافقػػػػة كبيػػػػرة. ٙٓٚ.ٓ( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري )ٔٗ.ٕبمتوسػػػػط حسػػػػابي ) العمػػػػؿ الُحػػػػر"
 "ضعؼ قدرة الشبا  عمى تحمػؿ المسػئولية"( ونّصيا ٕٖرقـ ) المرتبة األخيرة الفقرة وجاءت في

وعمػى الػرغـ مػف  .وبدرجػة موافقػة حياديػة (ٖٔٚ.ٓ( وانحراؼ معيػاري )ٖٖ.ٕمتوسط حسابي )ب
( المركػػز قبػػؿ األخيػػر فػػي ترتيػػ  الفقػػرات، إال أنيػػا حصػػمت عمػػى درجػػة ٕٕاحػػتالؿ الفقػػرة رقػػـ )

 موافقة كبيرة. 

 زو الباحػػػث ذلػػػؾ إلػػػى إدراؾ طمبػػػة جامعػػػة جػػػازاف ألىميػػػة مواقػػػع التواصػػػؿ االجتمػػػاعي فػػػي ويعػػػ
ستخداـ المتزايد ، واالالتطور التكنولوجى اليائؿ معالترويج لممارسة العمؿ الُحر، ونشر ثقافتو. ف

ماسػػػة لالسػػػتفادة مػػػف الجػػػواؿ، صػػػبحت الحاجػػػة ، خاصػػػة بػػػيف فئػػػة الشػػػبا ، ألمجػػػواؿ وتطبيقاتػػػو
 تواصؿ االجتماعي في نشر ثقافة العمؿ الُحر بيف طمبة الجامعة. وتطبيقات ال

 ( وتنسػػجـ ىػػذه النتيجػػة مػػع دراسػػةWang, et al., 2012 التػػي كشػػفت نتائجيػػا عػػف )تػػأثير 
 ؿ. العم في االستقاللية نحوراد األف توجيات عمى االجتماعي التواصؿ شبكات

 ( فربمػا يرجػع السػػب  وراءٕٖأمػا بالنسػبة لمفقػرة رقػـ ،)  عػدـ موافقػة أفػراد عينػة البحػث مػف طمبػػة
أف كثيرًا مف ىؤالء الطمبة ال يريد االعتراؼ بضػعؼ قدرتػو عمػى تحمػؿ  جامعة جازاف عمييا إلى

 . المسئولية، حيث إف بعضيـ يعتبر ذلؾ بمثابة إىانة شخصية لو

 : ىػػػؿ توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة  ونّصاااوالراباااعإةاباااة الساااؤال  -ٗ
( بيف استجابات أفراد العينػة ُتعػزى لمتغيػرات الدراسػة التصػنيفية )النػوع، الكميػة، المػوطف، 6ٓ٘ٓ)
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لمعينػػات المسػػتقمة طبقػػًا لمتغيػػري ( t-test)ولقجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخداـ  عمػػؿ األ (؟
طبقػػًا لمتغيػػري ( One-Way ANOVA) االتجػػاه )النػوع وعمػػؿ األ (، وتحميػؿ التبػػايف أحػادي

 لكمية، الموطف(، وتفصيؿ ذلؾ كما يمي:)ا
 إناث(: -بالنسبة لمتغير النوع )ذكور 

 ( ٙةدول )
 ( لتحديد داللة الفروق بين استةابات أفراد العينة طبقًا لمتغير النوعt-testنتائج )

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراف المعياري المتوسط العدد  النوع
 6ٕٕٕٖٓٓ ٔٙ.ٕ ٚٚٗ ذكور

٘6ٖٜٗ ٓ6ٓٓٓ 
 6ٜٖٔٙٚٓ ٜٙ.ٕ ٜٖٛ إناث دالة

وفقػػًا البحػػث  ( وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف اسػػتجابات أفػػراد عينػػةٙ) رقػػـ يتبػػّيف مػػف جػػدوؿ
حيػث بمستوى الوعي بثقافػة العمػؿ الُحػر لػدى طمبػة الجامعػة،  فيما يتعمؽ لمتغير النوع )ذكور، إناث(
(، وقػػد ٔٓ.ٓحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى الداللػػة )(، وىػػي قيمػػة دالػػة إٜٖٗ.٘بمغػػت قيمػػة "ت" المحسػػوبة )

ويعزو الباحث ىذه النتيجػة إلػى التغيػرات والتطػورات التػي يشػيدىا  .فئة اإلناثجاءت الفروؽ لصالف 
فػػي اآلونػػة األخيػػرة المممكػػة  ـ، حيػػث شػػيدتٖٕٓٓالمجتمػػع السػػعودي حاليػػًا فػػي ظػػؿ رؤيػػة المممكػػة 

السعودية، حيث ُسػمف  حصار المفروض عمى المرأةسياسية واجتماعية واسعة في اتجاه فؾ التغيرات 
قيػادة السػػيارة ودخػػوؿ مالعػ  كػػرة القػػدـ، وقبميمػا التسػػجيؿ مرشػػحة وناخبػة فػػي االنتخابػػات ليػا مػػؤخرًا 

ولقػػد شػػجعت تمػػؾ اإلصػػالحات العنصػػر النسػػائي عمػػى اقتحػػاـ سػػوؽ العمػػؿ الُحػػر لممارسػػة . البمديػػة
ثبات ذواتيف.  ـ( التػي كشػفت نتائجيػا عػف ٕٕٔٓ) دراسػة رمضػافة مػع وتتفؽ ىذه النتيجػحقوقيف، وا 
ُتعػزى لمتغيػر النػوع، لكنيػا تختمػؼ مػع نحػو ريػادة األعمػاؿ  الطمبػةفػي نيػة  وجود فروؽ دالػة إحصػائياً 
ـ( التػػي أسػػػفرت نتائجيػػػا عػػف عػػػدـ وجػػػود فػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيًا بػػػيف ٕ٘ٔٓدراسػػة العتيبػػػي وموسػػػى )

 ُتعزى لمتغير النوع. وى الوعي بثقافة ريادة األعماؿمستاستجابات طمبة الجامعة فيما يتعمؽ ب
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  غير حكوم (: -بالنسبة لمتغير عمل األب )حكوم 
 ( ٚةدول )

 ( لتحديد داللة الفروق بين استةابات العينة طبقًا لمتغير عمل األبt-testنتائج )

 المتوسط العدد  عمل األب
االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
 مستوى الداللة

 ٕٔٔٙٓ.ٓ ٖٕ٘ٙ.ٕ ٖ٘٘ حكوم 
ٓ6ٕٔٓ 

ٓ6ٜٔٛ 
 ٜٕٕٛٗ.ٓ ٚٓ٘ٙ.ٕ ٕٕٖ غير حكوم  غير دالة

، البحػػث د عينػػة( عػػدـ وجػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػائية بػػيف اسػػتجابات أفػراٚ)رقػػـ يتبػّيف مػػف جػدوؿ 
(، وىػي ٕٓٔ.ٓ) المحسػوبة "ت"(، حيػث بمغػت قيمػة غيػر حكػومي، حكومي) عمؿ األ وفقًا لمتغير 

بػػػيف  اً تفاقػػػا ثمػػػة(، وبػػػذلؾ ُيمكػػػف اسػػػتنتاج أف ٘ٓ.ٓائيًا عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة )قيمػػػة غيػػػر دالػػػة إحصػػػ
ت أفراد العينػة فيمػا يتعمػؽ بمسػتوى الػوعي بثقافػة العمػؿ الُحػر لػدى طمبػة الجامعػة بغػض النظػر تقديرا

االتفػػػاؽ إلػػػى إدراؾ جميػػػع الطمبػػػة لتمػػػؾ التحػػػوالت االقتصػػػادية  ذلػػػؾويعػػػزو الباحػػػث عػػػف عمػػػؿ األ . 
يػػة التػػي يشػػيدىا المجتمػػع السػػعودي فػػي السػػنوات األخيػػرة، التػػي تػػدعـ التوجػػو نحػػو ممارسػػة واالجتماع

قامػػة المشػػروعات الصػػغيرة باعتبارىػػا  الػػوطني فػػي  ف أىػػـ محركػػات نمػػو االقتصػػادمػػاألعمػػاؿ الُحػػرة، وا 
 ,Keatـ(، و )ٕٔٔٓوتختمؼ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات: زيػداف ). ـٖٕٓٓإطار رؤية المممكة 

et al., 2011( ورمضاف ،)ٕٕٓٔ ًفيما يتعمػؽ  ـ( التي كشفت نتائجيا عف وجود فروؽ دالة إحصائيا
 بالتوجو نحو ممارسة األعماؿ الُحرة ُتعزى إلى الخمفية الريادية والتجارية لألسرة.
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 )بالنسبة لمتغير الكمية )صحية  عممية  إنسانية 
 ( ٛةدول )

 وق ف  استةابات العينة حسب متغير نوع الكميةنتائج تحميل التباين أحادي االتةاه لمفر 

مةموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درةات 
 الُحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 األداة كّميا
  ٖٖٔ.ٓ ٕ ٕٙٙ.ٓ بين المةموعات

ٚ.ٖٜ٘ 
 

ٓ6ٓٓٔ 
 ٘ٗٓ.ٓ ٕٚٛ ٕٗٓ.ٜٖ داخل المةموعات دالة

  ٗٚٛ ٙٛٙ.ٜٖ التباين الكم 
 ( بيف متوسطات6ٓ٘ٓفروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )وجود ( ٛ)رقـ ف مف جدوؿ يتبيّ 

داللة  ولفحص متغير الكمية،إلى لدى طمبة جامعة جازاف ُتعزى الوعي بثقافة العمؿ الُحر تقديرات 
 لممقارنات Least Significant Difference Test (LSD)الفروؽ الزوجية بينيا تـ استخداـ 

 (:ٜ) رقـ جدوؿالدية، وجاءت النتائج كما في البع
 (ٜةدول )

 " لمتوسطات تقديرات أفراد العينة حسب متغير الكمية LSDنتائج اختبار "

المتوسط  العدد الكمية
 إنسانية عممية صحية الحساب 

    ٙٙ.ٕ ٜٙٔ صحية
    6ٓٔٗٙٙٓ  ٚٙ.ٕ ٖٚ٘ عممية
  *6ٜٕٓ٘ٛٓ *6ٓٗ٘ٔٙٓ ٔٙ.ٕ ٜٖٗ إنسانية

( بػػيف متوسػػطات 6ٓ٘ٓفػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى الداللػػة )وجػػود ( ٜ)رقػػـ مػػف جػػدوؿ  يتبػػّيف
ُتعػزى  أفػراد عينػة البحػثجامعػة جػازاف مػف وجيػة نظػر  لػدى طمبػةالوعي بثقافة العمؿ الُحػر تقديرات 

والكميػػات اإلنسػػانية لصػػالف الكميػػات الصػػحية. كمػػا توجػػد فػػروؽ  الكميػػات الصػػحية، لمتغيػػر الكميػػة بػػيف
وجػاءت الفػروؽ  ،مػف جيػة أخػرىوكؿ مػف الكميػات الصػحية والعمميػة مف جية بيف الكميات اإلنسانية 

تخصصػػات الويمكػػف أف ُتعػػزى ىػػذه النتيجػػة إلػػى طبيعػػة والصػػحية. عمميػػة ال الكميػػات لصػػالف كػػؿ مػػف
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، يػػتعطش سػػوؽ العمػػؿ لخريجييػػال نظػػرًا لمػػنقص المسػػتمر فػػي أعػػدادىـ غالبػػًا مػػا التػػيالطبيػػة والعمميػػة 
وتتفػؽ عمى عكس التخصصات اإلنسانية التي غالبًا ما يزيد أعداد خريجييا عف حاجة سػوؽ العمػؿ. 

بػيف متغيػر التخصػص، عالقػة المعنويػة  يػاأبػرزت نتائج ـ( التػئٕٔٓىذه النتيجة مع دراسة زيداف )
 تخػػػرجيـ. لكنيػػػا تختمػػػؼ مػػػع دراسػػػة العتيبػػػي وموسػػػىمشػػػروعات جديػػػدة بعػػػد  الطمبػػػةاحتمػػػاؿ إقامػػػة و 
ـ( التػػي كشػػفت نتائجيػػا عػػػف عػػدـ وجػػود فػػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػػيف اسػػتجابات طمبػػة جامعػػػة ٕ٘ٔٓ)

 ُتعزى لمتغير التخصص العممي. مستوى الوعي بثقافة ريادة األعماؿنجراف فيما يتعمؽ ب

 )بالنسبة لمتغير الموطن )قرية  مدينة  ةبل  

 ( ٓٔةدول )
استةابات العينة حسب متغير الموطن  نتائج تحميل التباين أحادي االتةاه لمفروق ف 
 )السكن(

مةموع  مصدر التباين المحاور
 المربعات

درةات 
 الُحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 األداة كّميا
  ٜٛٓ.ٓ ٕ ٛٚٔ.ٓ بين المةموعات

ٔ.ٜٜ٘ 
 

ٓ.ٕٔٗ 
غير  

 دالة
 ٘ٗٓ.ٓ ٕٚٛ ٜٓ٘.ٜٖ داخل المةموعات
  ٗٚٛ ٙٛٙ.ٜٖ التباين الكم 

طمبػػة جامعػػة بػػيف متوسػػطات تقػػديرات  اً إحصػػائي دالػػة فػػروؽعػػدـ وجػػود ( ٓٔ) رقػػـ يتبػػّيف مػػف جػػدوؿ
طمبػػة أف وتوضػػف تمػػؾ النتيجػػة . متغيػػر المػػوطفُتعػػزى إلػػى مسػػتوى الػػوعي بثقافػػة العمػػؿ الُحػػر لجػػازاف 

ويعػزو  جامعة جازاف عمى اختالؼ أماكف إقامتيـ لدييـ نفس التصور فيما يتعمؽ بثقافة العمؿ الُحػر.
االتفاؽ إلى تمؾ التحػوالت االقتصػادية واالجتماعيػة التػي يشػيدىا المجتمػع السػعودي فػي  ذلؾالباحث 

ـ التػػػي كشػػػفت لجميػػػع أبنػػػاء المجتمػػػع السػػػعودي، فػػػي الريػػػؼ والحضػػػر ٖٕٓٓضػػػوء رؤيػػػة المممكػػػة 
قامػػػػػة  والمنػػػػػاطؽ الجبميػػػػػة، أف التوجػػػػػو العػػػػػاـ لمدولػػػػػة أضػػػػػحى يشػػػػػجع التوجػػػػػو نحػػػػػو ريػػػػػادة األعمػػػػػاؿ وا 

( التػي كشػفت عػف Isah & Garba, 2015وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع دراسػة ) المشػروعات الصػغيرة.
 .الذاتي التوظيؼ نحو عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الطمبة فيما يتعمؽ بنواياىـ
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أىام تاداعيات تنمياة الاوع  بققافاة العمال الُحار لادى طمباة ماا  :وونّصػإجابة السػؤاؿ الخػامس،  -٘
 ى تحقيق األمن االةتماع  من وةية نظر القيادات الةامعية؟الةامعة عم

مف أجؿ الكشؼ عف تداعيات تنمية الوعي بثقافة العمؿ الُحر عمى تحقيؽ األمف االجتماعي، 
تـ توجيو سؤاؿ مفتوح لبعض قيادات جامعة جازاف ُيدلوف فيو بتصوراتيـ حوؿ انعكاسات درجة 

ظجراء التحميؿ الكيفي بو جامعة عمى تحقيؽ األمف االجتماعي. الوعي بثقافة العمؿ الُحر لدى طمبة ال
تداعيات تنمية الوعي أبرز فيما يتعمؽ بيذا الجان ، تبيف أف  ت تمؾ القيادات الجامعيةالستجابا

  ىي: -حس  تصوراتيـ -بثقافة العمؿ الُحر 
 يًا لألمف مجابية مشكمة البطالة، خاصة بطالة الشبا  المتعمـ، التي تمثؿ تيديدًا حقيق

 والسمـ المجتمعي.
  تحقيؽ األمف االجتماعي والمالي والنفسي لمشا ، وتحقيؽ االكتفاء الذاتي لديو وعدـ

 اعتماده عمى اآلخريف.
  رفع مستوى معيشة الشا  وتوفير دخاًل مناسبًا لو يحميو مف البطالة ومف مخاطرىا

 االجتماعية واالقتصادية المدمرة.
  في المجتمع، مما ينعكس بشكؿ إيجابي عمى تحقيؽ األمف التقميؿ مف حدة البطالة

 االجتماعي.
  زيادة ثقة الشا  في نفسو وفي قدراتو، وتوفير الفرصة أمامو لتحقيؽ دخاًل مناسبًا

 ومتصاعدًا كمما زادت خبرتو في مجاؿ العمؿ الُحر الذي يمارسو.
 ف أوضاعو توجيو الشا  لمتفكير بشكؿ إيجابي في إيجاد بدائؿ مناسبة لتحسي

 االقتصادية بعيدًا عف انتظار الوظائؼ الحكومية.
  المساىمة في تأميف وظائؼ لمشبا  بعيدًا عف الوظائؼ الحكومية التي لـ تعد

 مضمونة في ظؿ التطورات االقتصادية التي تشيدىا المنطقة في اآلونة األخيرة.
  ـ تقيده تحفيز الشا  ودفعو لمبحث عف العمؿ في تخصصات ومجاالت شتى وعد

 بمجاؿ معيف، مما يضمف لو توفير الحد األدنى مف األمف االقتصادي.
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   دعـ فكرة التشغيؿ الذاتي والمشروعات الصغيرة لدى الشبا ، بما ُيسيـ في شغؿ
 أوقاتيـ بالعمؿ المنتج بداًل مف توجييـ نحو االنحراؼ والجريمة.

  مف عباءة تفضيؿ وانتظار تحقيؽ رضى الشا  وقبولو لفكرة التشغيؿ الذاتي، وخروجو
 الوظيفة الحكومية.

  تعظيـ فكرة االعتماد عمى الذات لدى الشبا  والبعد عف التواكؿ واالعتماد عمى
 اآلخريف في إدراة شئونيـ الحياتية.

   طالؽ طاقاتيـ االستثمار الجيد لرأس الماؿ البشري مف خالؿ تحفيز الشبا  وا 
 والنفع عمييـ وعمى مجتمعيـ.الكامنة واستثمارىا بما يعود بالفائدة 

   الخروج مف إطار فكرة تفضيؿ الوظيفة الحكومية الثابتة، وتغيير نظرة الشبا  السمبية
 تجاه ممارسة العمؿ الُحر.

   ،المساىمة في إعادة ترتي  وتنظيـ أفكار الشبا  وتحويؿ السمبية منيا إلى إيجابية
 رار النفسي ليذه الفئة الميمة.مما ينعكس بشكؿ ممموس عمى تحقيؽ التوازف واالستق

   تنمية المسئولية االجتماعية والقيادة الرشيدة لدى الشبا ، فضاًل عف تنمية اإلبداع
 واالبتكار لدييـ.

  استثمار أوقات الشبا  وتفريغ طاقاتيـ وتوظيفيا في أمور مفيدة تعود عمييـ وعمى
قياـ بأعماؿ تضر بأمف مجتمعيـ بالنفع، ومف ثـ ال يمكف استقطابيـ أو توجيييـ لم

 المجتمع.
 القسم الرابع

  ةالةامع طمبةلتنمية ققافة العمل الُحر لدى مقترحة  آليات
مػػا اآلليػػات المقترحػػة لتنميػػة ثقافػػة أجػػا  ىػػذا الجػػزء عػػف السػػؤاؿ السػػادس لمبحػػث، ونصػػو: 

عػة مػف حيػث قػدـ الباحػث مجمو  مػف أجػؿ تحقيػؽ األمػف االجتمػاعي؟ ةالجامع طمبةالعمؿ الُحر لدى 
الدراسػػة الميدانيػػة نتػػائج اآلليػػات المقترحػػة لتنميػػة ثقافػػة العمػػؿ الُحػػر لػػدى طمبػػة الجامعػػة تأسيسػػًا عمػػى 

مػػف أفكػػار، وتػػـ صػػياغة تمػػؾ اآلليػػات المقترحػػة فػػي شػػكؿ اإلطػػار النظػػري  عنػػو مػػا أسػػفروفػػي ضػػوء 
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ف الشػكؿ التػالي ثالثة مسارات أساسية )المسار الرسمي، المسػار المينػي، المسػار التشػاركي(، ويوضػ
 تمؾ المسارات بشئ مف التفصيؿ: 

 ( 1شكل رقم )

 ةالجامع طمبةلتنمية ثقافة العمؿ الُحر لدى مقترحة  آليات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) المصدر: تصميم الباحث (    
 

مىاقع الخىاص  

 االجخماعي
 

الُحر لدى الشبا   تنمية ثقافة العمؿمسارات 
 الجامعي

المسار 

 الرسمي

 الدولت
 

القىاويه 

 والخشريعاث

 
 حكىمتال

 لكخروويتاإل

 البىيت الخحخيت

المطت 

 االسخراحيجيت

 
 الخدريس

 األسرة

 دور العبادة

 شبكت اإلوخروج
 

 البحث العلمي

 الدعم المادي
 الخدريب

 الخعاون

 اإلعال  المرئي

المسار 

 المهني

 معاتالجا
 

المسار 

 التشاركي

مؤسساث 

 المجخمع

 
 

والخىجيه الدعم 

 الفىي

 الميزة الخىافسيت

احخضان 

 المشروعاث

الكشف عه األفكار 

 الرياديت ورعايخها
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مف  لتنمية ثقافة العمؿ الُحر لدى طمبة الجامعةمقترحة اآلليات اليمخص الشكؿ السابؽ 
 ارات رئيسة، ىي:خالؿ ثالثة مس

وفيو تضطمع الدولة بمسئولياتيا في العمؿ عمى نشر ثقافة العمؿ المسار الرسم  )الدولة(   -ٔ
 من خةل القيام بعدة إةراءات عممية  أىميا:الُحر وريادة األعماؿ بيف فئة الشبا  

 توجو  التي تدعـ وتشجعالتشريعات القوانيف و سف : حيث تقـو الدولة بالقوانين والتشريعات
تعوؽ إقامة البيروقراطية اإلدارية التي  عمى الشبا  نحو ممارسة العمؿ الُحر، وتقضي

 الشبا  لممشروعات الصغيرة.

  :التي  لكترونيةاإل حكومةحيث تقـو الدولة بالتوجو نحو تطبيؽ نظاـ الالحكومة اإللكترونية
 ة.مف شأنيا أف تدعـ وتيسر إجراءات إقامة الشبا  لممشروعات الصغير 

 المشجعة لفئة الشبا  عمى االستثمار تحتية البنية التوفير : حيث تقـو الدولة بالبنية التحتية
قامة المشروعات الصغيرة.  وا 

 تمويؿلممساىمة في  الوطنية واالستثمارية تحفيز البنوؾ: حيث تقـو الدولة بالدعم المادي 
لمقياـ لمجامعات السعودية لمشبا ، إضافة إلى تقديـ الدعـ المالي المشروعات الريادية 

 لطمبة الجامعة. المشػػػروعات الرياديةبدورىا في تبني 

  استشارية بالمحافظات والمدف الكبرى ظنشاء مراكز : حيث تقوـ الدولة بالدعم والتوةيو الفن
عف  إنشاء بنؾ معمومات متخصص، إضافة إلى األعماؿ الجدد رواد إلرشاد وتوجيو

صحا  ألمساعدة يحتاجيا سوؽ العمؿ السعودي، وتقديـ الدعـ والالريادية التي مشاريع ال
 مشروعاتيـ. تسويؽ منتجاتفي  الصغيرة المشروعات

 حيث تقـو الدولة بتقديـ بعض التسييالت تحقيق ميزة تنافسية لمشروعات الشباب :
 تفضيمية لمشاريع شبا  األعماؿ في المنافسات الحكومية.ال والمميزات

وفيو تضطمع الجامعة بمسئولياتيا في العمؿ عمى نشر ثقافة العمؿ  )الةامعات( المسار المين   -ٕ
 الُحر وريادة األعماؿ بيف طمبتيا مف خالؿ القياـ بعدة إجراءات عممية، أىميا:

 عادة صياغتيا مع الخطة االستراتيةية : حيث تقـو الجامعة بتحديد خطتيا االستراتيجية وا 
 .لوياتيافي صدارة أو ريادة األعماؿ وضع 
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 لطمبة ظدخاؿ مقررات ريادة األعماؿ في المناىج التعميمية ، حيث تقـو الجامعة بالتدريس
 الجامعة.

  مشروعات وبحوث ريادة نحو  بيا أعضاء ىيئة التدريسالجامعة حث ، حيث تالبحث العمم
عماؿ في قضية ريادة األ معالجةعمى  طمبة الدراسػػػات العميػػػا ، وتحثفكرًا وتطبيقاً  األعماؿ
نحو مجاؿ ريادة األعماؿ  لطمبة الجامعةتوجيو مشاريع التخرج ، و العممية رسائميـ

 .المشروعات الصغيرةو 

 وورش عمؿ في  ،دورات تدريبيةلتنفيذ خطة عمؿ متكاممة ، حيث تضع الجامعة التدريب
بيف  العمؿ الُحروبشكؿ دوري في إطار نشر ثقافة  ،مجاؿ ريادة األعماؿ وفقًا لجدوؿ زمني
 طمبتيا، وتغيير ثقافة العمؿ الحكومي.

 ورش عمؿ، ودورات تدريبية لتنفيذ  ةالتجاري الغرؼمع  التعػػػاوف، حيث تقـو الجامعة بالتعاون
بيف طمبتيا، إضافة إلى التعاوف مع صندوؽ تنمية الموارد البشرية،  الُحر العمؿ ثقافة لنشر

 ريػػػادة األعماؿ ميارات اليات مف أجؿ تنميةوالفع لتنفيذ بعض البرامج المسمى بػػػ )ىدؼ(،
 .لدى الشبا  السعودي

 حيث تقوـ الجامعة بظنشاء حاضنات لألعماؿ والمشروعات الصغيرة احتضان المشروعات ،
 داخؿ أسوارىا، وتزويدىا بكافة المستمزمات المالية والفنية والتقنية والبشرية. 

 تفعيؿ دور منسقي ريادة األعماؿ قـو الجامعة ب: حيث تالكشف عن األفكار الريادية ورعايتيا
تنظيـ مسابقة االبتكارية ورعايتيـ، و  في اكتشاؼ الطمبة ذوي األفكارالمختمفة كميات الب

 لمتميزيف في تقديـ أفكارعمى مستوى الجامعة تمنف فييا جوائز تشجيعية لمطمبة اسنوية 
 رواد األعماؿيشارؾ فيو أبرز  لريادة األعماؿ بالجامعة ممتقى سنويتنظيـ ابتكارية، و 
ومعمنة بحجـ قواعد محددة  لطمبة الجامعة، مع وضعوتجاربيـ  لتقديـ خبراتيـ الوطنييف

 الدعـ المادي والفني الذي تقدمو الجامعة لمطمبة أصحا  األفكار االبتكارية.
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ي العمؿ وفيو تضطمع مؤسسات المجتمع بمسئولياتيا ف المسار التشارك  )مؤسسات المةتمع(  -ٖ
عمى نشر ثقافة العمؿ الُحر وريادة األعماؿ بيف الشبا  السعودي مف خالؿ القياـ بعدة 

 إجراءات عممية، أىميا:
 وفي ، أبنائياتنمية سمات ريادة األعماؿ لدى : تعظيـ دور األسرة السعودية في األسرة

 تشجيعيـ عمى اإلنخراط في سوؽ العمؿ الُحر.

 الدور التنويري لممساجد في حث الشبا  السعودي وتشجيعيـ : االستفادة مف دور العبادة
قامة المشروعات الصغيرة مف خالؿ خط  الجمعة، ودروس التوعية  عمى العمؿ الُحر، وا 

 األسبوعية.

  في  -مثؿ التميفزيوف –: االستفادة مف وسائؿ اإلعالـ المرئي األكثر انتشارًا اإلعةم المرئ
ناجحة النماذج التقديـ استضافة و مف خالؿ السعودي،  با الش بيف نشر ثقافة العمؿ الُحر

 مف رواد األعماؿ الوطنييف وتقديميـ لمشبا  السعودي.

 لرواد لكتروني مرجعي إموقع  : االستفادة مف شبكة اإلنترنت في تأسيسشبكة اإلنترنت
سوؽ العمؿ السعودي وتحدياتو  توفير معمومات دقيقة عفاألعماؿ الوطنييف بيدؼ 

 تمويؿ المشروعات الصغيرة وكيفية استفادة الشبا  السعودي منيا. جياتمفة، وعف المخت

  توظيؼ مواقع التواصؿ االجتماعي األكثر انتشارًا في المممكة مواقع التواصل االةتماع :
العربية السعودية كػ "توتير وسنا  شات وواتس آ  وانستجراـ" في نشر ثقافة ريادة األعماؿ 

 ، والشبا  بصفة عامة ودفعيـ نحو ممارسة العمؿ الُحر.بيف طمبة الجامعة

 المراةع 

، عػػالـ الكتػػ ، ٔ، طمعجػػـ مصػػطمحات ومفػػاىيـ التعمػػيـ والػػتعمـ. (ٜٕٓٓ)إبػػراىيـ، مجػػدى عزيػػز .ٔ
 .القاىرة

. تنافسػػية المنشػػ ت الصػػغيرة والمتوسػػطة: الخصػػائص والتحػػديات، (ٕٓٔٓ) ابػػف جميمػػي، ريػػاض .ٕ
 .ٗٔ-ٕ(، ٖٜ(، ع)ٜس) بي لمتخطيط،مجمة جسر التنمية، المعيد العر 
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دور العوامػػؿ الشخصػػية والبيئيػػة فػػي نجػػاح ممارسػػات العمػػؿ . (ٕٚٔٓ) أبػػو الخيػػر، أحمػػد عمػػر .ٖ
، ماجسػػػتير غيػػػر الحُػػػر: دراسػػػة تطبيقيػػػة عمػػػى خريجػػػي مؤسسػػػات التعمػػػيـ العػػػالي فػػػي قطػػػاع غػػػزة

 .منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة

دارة اإلنتػاج . فعاليػة اسػترا(ٖٕٔٓ) أحمد، منى حمودة .ٗ تيجة مقترحػة فػي تػدريس مقػرر تخطػيط وا 
لتنمية ميارات ريادة األعماؿ واالتجاه نحػو العمػؿ الُحػر والتحصػيؿ المعرفػي لػدى طمبػة المدرسػة 

(، ٖ(، ج)ٖٛ، السػعودية، ع)دراسات عربية في التربية وعمػـ الػنفسالصناعية الثانوية الزخرفية، 
ٕٜٗ- ٖٗٛ. 

 لألسر االجتماعى األمف عمى الفقر . تأثير(ٕ٘ٔٓ) جميؿ جماؿبخيت وحنونة،  نشوى إدريس، .٘
 فمسطيف جامعة مجمةغزة،  قطاع شماؿ محافظة عمى مطبقة غزة: دراسة قطاع الفمسطينية فى

 .ٙ٘ٔ -٘ٓٔ(، ٕ)٘، والدراسات لألبحاث

العمػػؿ الحُػػر فػػي مواجيػػة ظػػاىرة البطالػػة: دراسػػة . ، مػػايو(ٕٔٔٓ)األسػػمري، مشػػب  بػػف غرامػػة  .ٙ
المعيػػد الربيعػػي الػػدولي  مػػؤتمر عيػػة تحميميػػة فػػي ضػػوء بعػػض التجػػار  المحميػػة والعالميػػة.اجتما
آليات تمكيف الكفاءات فػي ميػداني العمػؿ االجتمػاعي والتنميػة البشػرية: نحػو مقاربػة بػيف ) الثالث
 .ٓٗ -ٙ، المغر  ،كمية اآلدا  والعمـو اإلنسانية سايس بفاس (،ثقافية

. اتجاىػات الشػبا  نحػو العمػؿ الُحػر: دراسػة تطبيقيػة فػػي (ٖٕٔٓ) األسػمري، مشػب  بػف غرامػة .ٚ
 .  ٕٔٔ -ٔٚ(، ٔ)ٓٔ، مجمة جامعة الشارقة لمعمـو االنسانية واالجتماعيةمدينة جدة، 

، الشػػػبا  وآفػػػاؽ التنميػػػة اإلنسػػػانية فػػػي واقػػػع متغيػػػر. (ٕٙٔٓ) تقريػػػر التنميػػػة اإلنسػػػانية العربيػػػة .ٛ
 .اإلقميمي لمدوؿ العربية، بيروت برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، المكت 
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 االجتمػاعي األمػف تواجو التي والتحديات . المخاطر(ٕٙٔٓ) رامى وابف جميؿ، أشرؼ حسيف، .ٜ
 لألبحاث )العمـو النجاح جامعة مجمةاإلسالمية،  التربية منظور مف مواجيتيا وسبؿ في ماليزيا
 .ٖٛٚٔ -ٖ٘٘ٔ(، ٚ)ٖٓ اإلنسانية(،

. واقع ثقافة ريادة األعماؿ بجامعػة حائػؿ وآليػات (ٕٙٔٓ) ـ يوسؼالحمالي، راشد والعربي، ىشا .ٓٔ
، دراسػػات عربيػػة فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس، السػػعوديةتفعيميػػا مػػف وجيػػة نظػػر الييئػػة التدريسػػية، 

 .ٕٗٗ -ٖٚٛ(، ٙٚع)

 والشػئوف األوقػاؼ مجمػة وزارةواالقتصػادي،  االجتمػاعي . األمػف(ٕٛٔٓ) خالػد، مػأموف حسػف .ٔٔ
 .ٖ٘ -ٖٓ(، ٔ)ٖٙاألردف،  ية،والمقدسات اإلسالم

دور منصػات العمػؿ الحُػر عبػر اإلنترنػت فػي انتشػار ثقافػة العمػؿ . (ٕٛٔٓ) خميفة، أنساـ عمػى .ٕٔ
 .ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة الُحر في قطاع غزة،

 مجمػة. اتجاىات الشبا  نحو ثقافة العمؿ الُحر: دراسة ميدانية، (ٕٔٔٓ)الخواجة، محمد ياسر  .ٖٔ
 .ٙٓٔ -ٔ(، ٔ(، ج)ٕٗع ) كمية اآلدا ، جامعة طنطا،

آراء طالبػػػات جامعػػػة القصػػػيـ فػػػي العمػػػؿ الحُػػػر المعوقػػػات والحمػػػوؿ: . (ٖٕٔٓ) دويػػػدار، محمػػػود .ٗٔ
سػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، جامعػػة القصػػيـ، دراسػػة تطبيقيػػة عمػػى طالبػػات جامعػػة القصػػيـ، ر

 .المممكة العربية السعودية

. دور جامعػػػة أسػػػيوط فػػػرع الػػػوادي الجديػػػد فػػػي تنميػػػة ثقافػػػة (ٕٛٔٓ) رشػػػواف، أشػػػرؼ محمػػػد طػػػو .٘ٔ
، مجمػػة كميػػة التربيػػػة، جامعػػة المنوفيػػػةالعمػػؿ الُحػػر لػػػدى طالبيػػا كمػػدخؿ لحػػػؿ مشػػكمة البطالػػػة، 

ٖٖ(ٔ ،)ٔٛٓ- ٕٖ٘. 
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. تػػػأثير موقػػػؼ الطػػػال  مػػػف ريػػػادة األعمػػػاؿ فػػػي نيػػػتيـ لمشػػػروع بأعمػػػاؿ (ٕٕٔٓ) رمضػػػاف، ريػػػـ .ٙٔ
 -ٖٔٙ(، دمشػػػؽ، سػػػوريا، ٕ)ٕٛمعمػػػـو االقتصػػػادية والقانونيػػػة، مجمػػػة جامعػػػة دمشػػػؽ لرياديػػػة، 
ٖٛ٘. 

. محددات األمف االجتماعى ومخاطره: دراسػة استشػراقية عمػى عينػة (ٕٛٔٓ) الزعبي، عمي زيد .ٚٔ
(، ٗٗ، س)مجمػػة دراسػػات الخمػػيج والجزيػػرة العربيػػة، جامعػػة الكويػػتمػػف طمبػػة جامعػػة الكويػػت، 

 . ٕٙ - ٖٕ(، ٜٙٔع)

. تػػأثير السػػمات الرياديػػة لطػػال  الجامعػػات المصػػرية عمػػى (ٕٔٔٓ) ديفزيػػداف، عمػػر عػػالء الػػ .ٛٔ
المنظمػة  المجمة العربية لقدارة،احتماالت إقامتيـ مشروعات جديدة بعد التخرج: دراسة ميدانية، 

 . ٙٗ-ٖٕ(، ٔ)ٖٔ، العربية لمتنمية اإلدارية

 البطالة في المممكة دور المشروعات النسائية الصغيرة في حؿ مشكمة. (ٖٕٔٓ) السبيعي، نياد .ٜٔ
 .رسالة دكتوراه غير منشورة، األكاديمية العربية في الدانمارؾ، الدانمارؾالعربية السعودية، 

الفقػو  فػى االجتمػاعى األمػف عمػى وأثرىػا البطالػة . مشػكمة(ٕٗٔٓ) حمػداف عبػدالباري سػميماف، .ٕٓ
 .ٚٙٔ -ٚٛ(، ٔع)، القانونية، جامعة جنو  الوادي لمدراسات الوادي جنو  مجمةاإلسالمى، 

. البطالػػػة وعالقتيػػػػا بػػػالجرائـ االقتصػػػادية فػػػػي العػػػالـ العربػػػػي: (ٕٚٔٓ) الشػػػديفات، أمػػػيف جػػػػابر .ٕٔ
دراسػػػػػات)العمـو اإلنسػػػػػانية واالجتماعيػػػػػة(،  مجمػػػػػةاألردف، السػػػػػعودية، لبنػػػػػاف، مصػػػػػر، المغػػػػػر ، 

 .ٗٛ-ٔٚ(، ٔ)ٗٗ، الجامعة األردنية

واقػػػػع تمويػػػػؿ . ، سػػػبتمبر(ٕٗٔٓ) الكػػػػريـالشػػػميمري، أحمػػػػد عبػػػدالرحمف والمحيميػػػػد، أحمػػػػد عبػػػد  .ٕٕ
المػؤتمر السػعودي الػدولي  مشاريع ريادة األعماؿ في السعودية وجية نظر خبراء ريادة األعماؿ،

 .الرياضجمعية ريادة األعماؿ، لجمعيات ومراكز ريادة األعماؿ، 
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العربيػة  ، أبػو ظبػي، اإلمػاراتالموحد العربي االقتصادي التقرير. (ٕٛٔٓ) صندوؽ النقد العربي .ٖٕ
 .المتحدة

 غائبػة ومقومات خاطئة مفاىيـ الُحر: العمؿ ثقافة. ، أكتوبر(ٕٛٔٓ) عبد الرازؽ، فاطمة زكريا .ٕٗ
، ناجحػة مصػرية عصػامية لشخصػيات النمػاذج بعػض تحميػؿ عمػى ضػوء المصػري التعمػيـ عػف

كنولوجيػا(، والت واالبتكػار اإلبػداع فػي االسػتثمار ومسػتقبؿ األعمػاؿ الثالػث )ريػادة الػدولي المػؤتمر
 ، مصر.األسكندرية مكتبة

. تقػويـ بػػرامج نشػر ثقافػة العمػؿ الُحػػر لػدى الشػبا  مػػف (ٕ٘ٔٓ) عبػد الػرحمف، منػاؿ عيػػد أحمػد .ٕ٘
منظور طريقة خدمة الجماعة: دراسة مف وجية نظر األخصائييف االجتماعييف العػامميف بمراكػز 

لمصػػػػػػرية لألخصػػػػػػائييف مجمػػػػػػة الخدمػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة، الجمعيػػػػػػة االشػػػػػػبا  بمحافظػػػػػػة بورسػػػػػػعيد، 
 .ٕٗٗ -ٖٖٙ(، ٖ٘، ع)االجتماعييف

، دار الجامعة األمف االجتماعي في اإلسالـ: دراسة مقارنة. (ٜٕٓٓ) عبد السميع، أسامة السيد .ٕٙ
 .الجديدة، القاىرة

. الػػػوعي بثقافػػػة ريػػػادة األعمػػػاؿ لػػػدى (ٕ٘ٔٓ) العتيبػػػي، منصػػػور نػػػايؼ وموسػػػى، محمػػػد فتحػػػي .ٕٚ
، مجمػػػػػة التربيػػػػػة، جامعػػػػػة األزىػػػػػرنحوىػػػػػا: دراسػػػػػة ميدانيػػػػػة، طػػػػػال  جامعػػػػػة نجػػػػػراف واتجاىػػػػػاتيـ 

 .ٓٚٙ-٘ٔٙ(، ٕ(، ج)ٕٙٔع)

، كتػػػػا  البيػػػػوع، الجػػػػزء فػػػػتف البػػػػاري بشػػػػرح صػػػػحيف البخػػػػاري(. ٖٕٔٓ)بػػػػف حجػػػػر ، االعسػػػقالني .ٕٛ
السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابع، دار الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة العالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، دمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ. مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترجع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

https://ia800704.us.archive.org/6/items/FP142821/09_142829.pdf 

، كتػػػػا  الزكػػػػاة، الجػػػػزء فػػػػتف البػػػػاري بشػػػػرح صػػػػحيف البخػػػػاري(. ٖٕٔٓ)بػػػػف حجػػػػر ، االعسػػػقالني .ٜٕ
الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامس، دار الرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة العالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، دمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ. مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترجع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 

https://ia800704.us.archive.org/6/items/FP142821/07_142827.pdf 
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 ، دار الشروؽ، القاىرة.اإلسالـ واألمف االجتماعي. (ٜٜٛٔ) عمارة، محمد .ٖٓ

مفاىيـ األمف االجتماعي ومػدى تضػمينيا فػي كتػ  الثقافػة . (ٕ٘ٔٓ) العمري، رائقة عمي محمد .ٖٔ
د، رسػػػالة دكتػػػوراه غيػػػر منشػػػورة، جامعػػػة اليرمػػػوؾ، إربػػػالثانويػػػة فػػػي األردف، اإلسػػػالمية لممرحمػػػة 

 األردف.

العالقة بيف الوحدة الوطنية واألمف االجتماعى: دراسة وصفية . (ٕٙٔٓ) العنزي، عيد بف شريدة .ٕٖ
عمػػى مػػدى االرتبػػاط بػػيف الوحػػدة الوطنيػػة واألمػػف االجتمػػاعى كمػػا يراىػػا الخبػػراء والمختصػػوف فػػى 

مػػػؤتمر الوحػػػدة الوطنيػػػة ودورىػػػا فػػػي ترسػػػيق األمػػػف، جامعػػػة  االجتماعيػػػة واألمنيػػػة، مجػػػاؿ العمػػػـو
 .الجوؼ، كمية الشريعة والقانوف

التعمػػػػيـ الريػػػادي مػػػػدخؿ لتحقيػػػؽ االسػػػػتقرار االقتصػػػػادي . ، سػػػػبتمبر(ٕٗٔٓ) عيػػػد، أيمػػػػف عػػػادؿ .ٖٖ
ة ريػػادة جمعيػػ ، المػػؤتمر السػػعودي الػػدولي لجمعيػػات ومراكػػز ريػػادة األعمػػاؿ،واألمػػف االجتمػػاعي

 .الرياض األعماؿ،

الفكػػر  مجمػػة. تحػػديات األمػػف االجتمػػاعي فػػي المجتمػػع العربػػي، (ٕٕٔٓ) الغرايبػػة، فػػاكر محمػػد .ٖٗ
 . ٜٕٙ - ٖٕٗ(، ٕٛ)ٕٔ، الشارقة، الشرطي، مركز بحوث الشرطة

. الممارسة المينية لطريقة تنظيـ المجتمع باستخداـ المدخؿ التنمػوي (ٕٔٔٓ) فرج، سامية بارح  .ٖ٘
كػػر العمػػؿ الُحػػر لطػػال  المػػدارس الثانويػػة الفنيػػة الصػػناعية: دراسػػة مطبقػػة عمػػى مدرسػػة لتنميػػة ف

، مصػر، مجمة دراسات في الخدمة االجتماعية والعمػـو اإلنسػانيةالمرج الثانوية الفنية الصناعية، 
 ٜٕٙٔ -ٛٚ٘ٔ(، ٗ(، ج)ٖٓع)

، دار اصػػطالحاً معجػػـ مصػػطمحات التربيػػة لفظػػًا و  (.ٕٗٓٓ، أحمػػد )فميػػة، فػػاروؽ عبػػده والزكػػي .ٖٙ
 .الوفاء، اإلسكندرية
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العمػػػؿ الحُػػػر آليػػػة لحػػػؿ مشػػػكالت الشػػػبا : دراسػػػة . (ٕٛٓٓ) القصػػػاص، ميػػػدي محمػػػد محمػػػد .ٖٚ
مػػارس، كميػػة  ٛٔ-ٚٔ، نػػدوة عمػػـ االجتمػػاع وقضػػايا العمػػؿ والبطالػػة فػػي ظػػؿ العولمػػة6 ميدانيػػة

 اآلدا ، جامعة طنطا.

لبشرية في االقتصاد اإلسالمي وآثارىا ضوابط استخداـ الموارد ا (.ٕٚٔٓ) القيسي، كامؿ صكر .ٖٛ
 .، دار الكت  العممية، بيروتفي التنمية

النظػػاـ البيئػػي لريػػادة األعمػػاؿ . ، سػػبتمبر(ٕٗٔٓ) المبيريػػؾ، وفػػاء ناصػػر والجاسػػر، نػػوره جاسػػر .ٜٖ
 المػػػؤتمر السػػػعودي الػػػدولي لجمعيػػػات ومراكػػػز ريػػػادة األعمػػػاؿ، فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية،

 .الرياض ماؿ،جمعية ريادة األع

 .، مكتبة الشرؽ الدولية، القاىرةٗ، طالمعجـ الوسيط. (ٕٗٓٓ) مجمع المغة العربية .ٓٗ

. قيػػاس مسػػتوى ريػػادة األعمػػاؿ لػػدى طػػال  جامعػػة الطػػائؼ ودور (ٕٗٔٓ) محمػػد، عػػوض اهلل .ٔٗ
 .ٜٜ٘ -ٜٗ٘(، ٔ(، ج)٘ٔ، مصر، ع)مجمة البحث العممي في التربيةالجامعة فى تنميتيا، 

واقػػػع التعمػػػيـ لريػػػادة األعمػػػاؿ فػػػي الجامعػػػات . ، فبرايػػػر(ٕٗٔٓ) الممػػػؾ طػػػاىرالمخالفػػػي، عبػػػد  .ٕٗ
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