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 ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير العوامل البيئية والشخصية على نجاح 
ممارسات العمل الحر في قطاع غزة، وتكون مجتمع الدراسة من خريجي مؤسسات التعليم العالي 

 في قطاع غزة العاملين لحسابهم الخاص عبر شبكة االنترنت.

الوصفي للوصول إلى نتائج هذه الدراسة، وكانت أداة الدراسة عبارة  استخدم الباحث المنهج
فردًا، وقد تم استخدام برنامج  155عن استبانة تم توزيعها إلكترونيًا على عينة الدراسة البالغة 

 ( لتحليل البيانات وتفسيرها.SPSSالتحليل اإلحصائي )

العوامل  دور فيما يخص مشجعة غيروقد كانت هذه النتائج نتائج  عدة خُلصت الدراسة إلى
البيئية )التعليم العالي، الواقع االقتصادي، الثقافة المجتمعية(، حيث حصل التعليم العالي على وزن 

على نجاح ممارسات العمل الحر، فيما كان الوزن النسبي  ومساعد كمؤثر %38.60نسبي مقداره 
، أما فيما يخص الثقافة %45.41ر هو للعوامل االقتصادية كمؤثر على نجاح ممارسات العمل الح

 .%54.78المجتمعية فقد كان التأثير يقف تقريبًا على الحياد بوزن نسبي بلغ 

أما فيما يخص العوامل الشخصية فقد كانت النتائج إيجابية، حيث بلغ الوزن النسبي 
أن ، فيما وجدت الدراسة %77.14للسمات الشخصية كمؤثر على نجاح ممارسات العمل الحر 

من أفراد العينة يمتلكون المهارات األساسية للنجاح واالستمرار في بيئة العمل الحر عبر  73.98%
 االنترنت.

بعدة توصيات من شأنها أن تساعد في نشر ثقافة العمل الحر بين  الدراسة تختتماُ 
االنترنت،  الخريجين وتساهم في تحقيق النجاح واالستمرارية لألفراد العاملين لحسابهم الخاص عبر

 وقد كان من أهم هذه التوصيات:

ضرورة تعزيز الجامعات للتعليم الريادي وتحديث المقررات بما يتفق مع متطلبات سوق  -
 العمل عبر االنترنت واالهتمام بتطوير مهارات الطالب اإلدارية واللغة اإلنجليزية.

)التوظيف على بند إعادة النظر في برامج التوظيف الروتينية التي تقوم بها الحكومة  -
 البطالة( واستبدالها بالتدريبات المدفوعة األجر على العمل الحر عبر االنترنت.

ضرورة اتقان مهارات التواصل وتسويق الذات واتقان اللغة اإلنجليزية بجانب تطوير  -
 وتحديث المهارات التخصصية باستمرار باعتبارهم من أهم مقومات النجاح واالستمرارية.
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Abstract 
The aim of this study is to identify the impact of environmental and 

personal factors on the success of freelance practices in Gaza Strip. The study 

population consists of all higher education graduates in Gaza Strip who are 

working via the Internet in a freelance basis. 

The researcher used the descriptive method to reach out results of the 

study, and used a questionnaire as a study tool, which is distributed electronically 

on the study sample counted 155 individuals. The statistical analysis program 

SPSS was used for analyzing and explaining the data. 

The study comes up with several results, which were not encouraging 

regarding the environmental factors (Higher Education, Economic Status, and 

Societal Culture). In general, the higher education got a relative weight of 38.6% 

as an influencer and helper to the success of freelance practices, while the 

economic status got a weight of 45.41% as an influencer and helper, and the third 

factor, which is societal culture, got a neutral weight with 54.75%. 

As regarding to the personal factors, the results were positive. The 

personality traits got a relative weight of 77.14% as influencer and helper to the 

success of freelance practices, while the study found that 73.98% of the sample 

already have the basic and necessary skills to success in the freelance market via 

the Internet. 

The study ended with several recommendations that can help to spread the 

culture of freelance business between graduates and contribute to achieve the 

success and sustainability for self-employed individuals via the Internet, and here 

are some of the main recommendations: 

- Universities should enhance the current academic curriculum to include more 

entrepreneurial subjects, keep in touch with latest required skills in the global 

market, and give a greater attention to improve the managerial and linguistic 

skills for the students. 

- Reconsidering the current useless governmental employment programs 

(Unemployment-based recruitment) and replace them with paid trainings to 

prepare self-employed individuals who are able to depend on themselves and 

working via the Internet. 

- Individuals who are working via the Internet should master the skills of 

communication, art of self-marketing, English language, and be professional 

enough in their specialties to survive and success in their business.  
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 إهـــــــداء

 

 ... إلى كل القلوب التي َل تنتظر مقابالً لعطاءاتها

 .. إلى أمي الحنون .. إلى أبي الغالي 

 .. زوجتي العزيزة .. إلى الشطر اآلخر من روحي 

 ..  "ابنتي جوري"ي في الحياة إلى قرة عيني وفرحت

 .. إلى كل من أضاء بعلمه عقل غيره 

 .. أو هدى بالجواب الصحيح حيرة سائليه 

 .. فأظهر بسماحته تواضع العلماء وبرحابته سماحة العارفين 

 ... لهم جميعاً أهدي هذا الجهد المتواضع
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 شكر وتقدير
 

على أشرف المرسلين المبعوث رحمة الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم 
 للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

"، ال يسعني إال أن من ال يشكر الناس ال يشكر هللاانطالقًا من قول المصطفى "
، الذي أشرف على إعداد هذه الرسالة، وكان وائل الداية أتقدم بالشكر الجزيل للدكتور

 اته وإرشاداته.له الفضل في إتمام هذه الدراسة بمالحظ
وكذلك الشكر الجزيل موصول للجنة المناقشة الكريمة المتمثلة في كل من 

على نقدهم البناء وتوجيهاتهم لتحسين جودة  وائل ثابتوالدكتور  خالد دهليزالدكتور 
 محتوى هذه الرسالة.

كما ال أنسى في هذا المقام أن أتقدم بالشكر واالمتنان ألساتذتي األفاضل على 
 عطاء الزاخر الذي قدموه لنا نحن الطالب طوال فترة دراستنا الجامعية.كل ال

وأخيرًا، أتقدم بالشكر والتقدير لألساتذة الكرام الذي تفضلوا بتحكيم االستبانة، 
وأبدوا بإخالص توجيهاتهم ومساعدتهم إلخراج االستبانة بشكٍل سليم بما يحقق أهداف 

 اإلسالم والمسلمين. الدراسة، فجزاهم هللا كل خير ونفع بهم
 وهللا ولي التوفيق،

 الباحث          
 أحمد عمر أبو الخير
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 اإلطار العام للدراسة
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 فصل األولال
 اإلطار العام للدراسة

 المقدمة 1.1
 األعمال الحرة سوق  إلى الدخوليبدو جليًا في الوقت الراهن أن هنالك توجه عالمي نحو 

وعلى الرغم من فقدان هذه األعمال إلى األمان الوظيفي إال أنها أصبحت  ،كبديل للوظائف التقليدية
يجين الباحثين عن تطوير ذواتهم وقدراتهم العملية مرغوبة بشكل كبير من ِقبل فئات الشباب والخر 

في ظل ُشح الوظائف التقليدية والدائمة وأيضًا لما توفره هذه األعمال الحرة من دخل جيد واستقاللية 
القوى العاملة هناك تنشط في سوق العمل  كثير منتامة. في أمريكا أظهرت دراسة نشرت مؤخرًا أن 

بأن هناك  2016يطانيا أظهرت نتائج مسح تم اجراؤه عام . في بر (Grandia, 2012الحر )
مليون شخص يمتهنون العمل الحر كمصدر دخل رئيسي لهم، فيما أظهر نفس االستطالع  1.65

، ألف شخص ينشطون في سوق العمل الحر كمصدر دخل آخر بجانب الوظيفة 255أن حوالي 
 ,Kitching) %36الخاص بمقدار  ارتفعت نسبة العاملين لحسابهم 2016حتى  2008ومنذ عام 

، فإن معدالت الدخل الفردي لدى رواد العمل الحر (Vivarelli, 2008دراسة )(. بناًء على 2016
أعلى من أولئك الذين يعملون في الوظائف التقليدية. بشكل عام فإن المستقلين أو رواد األعمال 

(. Pehkonen, 2013ائف التقليدية )الحرة أكثر رضا عن الذات من أولئك الذين يعملون في الوظ
في قطاع الترجمة، أظهرت دراسة تم اجراؤها مؤخرًا أن المترجمين الذين يعملون لحسابهم الخاص 

(. Pym & et al, 2013أكثر انتاجية وجودة من أولئك الذين تم توظيفهم للقيام بوظيفة مترجم )
م عادة ما يسعون نحو الوظائف ثقافة العمل الحر الزالت غائبة عن معظم خريجي غزة، فه

)العلمي  يعملون في قطاع العمل الحر %11، ونسبة قليلة فقط من الخريجين ال تتعدى التقليدية
األسباب الكامنة وراء اهمال قطاع  أن تساهم في تحديد(. يمكن لهذه الدراسة 2013وآخرون، 

ة تقليدية دائمة. العديد من األعمال الحرة في قطاع غزة والسعي الدائم خلف الحصول على وظيف
الدراسات السابقة أظهرت أن هنالك فجوة واضحة بين احتياجات سوق العمل الحر وجودة خريجي 

 ،(2013؛ العلمي وآخرون، 2013؛ عورتاني وآخرون، 2008الجامعات في قطاع غزة )ربايعة، 
ن يعاني من هذه ( أن قطاع غزة ليس وحده م2013وقد أظهرت نتائج دراسة )العلمي وآخرون، 

المشكلة ، فهي مشكلة تتجاوز حتى حدود الدول النامية لتظهر في كثير من الدول المتقدمة والتي 
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نجد فيها أعداد كبيرة من الخريجين غير المؤهلين بصورة احترافية لالنغماس في سوق العمل الحر 
 دية.وذلك بسبب نقص المهارات المكتسبة من خالل الدراسة األكاديمية التقلي

 

 مشكلة البحث 1.2
(، 2016بناًء على المعلومات التي تم الحصول عليها من المركز الفلسطيني لإلحصاء )

من قوى العمل المتاحة.  %44فإن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى نسبة غير مسبوقة وهي 
ني أساليب الزيادة المتصاعدة في معدالت الخريجين وشح فرص الوظائف التقليدية قادت إلى تب

معيشة جديدة لتحصيل األرزاق، وأحد أكثر هذه األساليب شيوعًا هو العمل الحر عبر االنترنت. وقد 
( بتحصيل نتائج استبيان أجرته على خريجي االتصاالت 2013قامت مؤسسة ميرسي كور )

سبق وأن خاضوا تجربة العمل من الخريجين  %11وتكنولوجيا المعلومات فوجدت أن ما نسبته 
( بأن غياب الثقافة المجتمعية 2013)العلمي، وآخرون، الحر عبر االنترنت، وتفترض دراسة 

الخاصة بالعمل الحر من أسباب قلة اقبال الخريجين على هذا القطاع من األعمال وتفضيلهم 
 (2014) من جانب آخر فقد عقدت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات للوظائف التقليدية.

هذا القطاع من األعمال وقد أبرزت عن ُبعد لبحث ُسبل تعزيز  الحر خاصة بالعمل ورشة عمل
التي تحد من انتشار ونجاح هذه التجارب تتمثل في قصور في مهارات اللغة  عدد من المعيقات

اإلنجليزية وبعض المهارات التقنية والتخصصية الحديثة، وكذلك قصور من جانب الحكومة بغياب 
اية حقوق العاملين، باإلضافة لضعف المنافسة في األجور لصالح دول نونية لحمالتشريعات القا

  شرق آسيا.

يعتبر قطاع غزة حديث العهد بتجارب العمل الحر عبر االنترنت، وعليه فإن معظم 
الدراسات الحالية تعتبر استكشافية، ومنها هذه الدراسة التي تبحث في تحديد أبرز العوامل البيئية 

تجربة العمل الحر، وهذا يقودنا إلى السؤال الرئيسي الذي التي تلعب دورًا في إنجاح والشخصية 
 تسعى هذه الدراسة لإلجابة عليه.
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 :السؤال الرئيسي 

 نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة؟ فيالعوامل الشخصية والبيئية  مدى مساهمةما 
 :األسئلة الفرعية 
 عالي في نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة؟مؤسسات التعليم ال مساهمةما مدى  -
 الواقع االقتصادي في نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة؟مساهمة ما مدى  -
في نجاح ممارسات العمل الحر في  الخاصة بالعمل الحر الثقافة المجتمعيةمساهمة ما مدى  -

 قطاع غزة؟
 ل الحر في قطاع غزة؟السمات الشخصية في نجاح ممارسات العممساهمة ما مدى  -
 ما مدى مساهمة المهارات التقنية في نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة؟ -

 
 أهداف الدراسة 1.3

 تقييم الوضع الحالي لمدى اقبال خريجي جامعات قطاع غزة على ممارسة العمل الحر. .1
يجي التعرف على المعوقات الشخصية التي تحول دون انتشار فكرة العمل الحر بين خر  .2

 جامعات قطاع غزة.
التعرف على المعوقات البيئية التي تحول دون انتشار فكرة العمل الحر بين خريجي جامعات  .3

 قطاع غزة.
التوصل إلى نتائج وتوصيات يمكن االستفادة منها في بلورة منهجية يمكن أن تتبعها الجهات  .4

 المعنية إلنجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة.
 

 الدراسةمتغيرات  1.4
استنادًا إلى مشكلة الدراسة، فقد تم تحديد عدد من العوامل التي من الممكن أن تلعب دورًا في 

 نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة، ويمكن تخليصها بما يلي:
  والمتمثلة فيما يلي:العوامل البيئية 

 العالي مستوى التعليم -
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 الواقع االقتصادي -
 العمل الحرالثقافة المجتمعية الخاصة ب -

 والمتمثلة في العوامل الشخصية: 
 المهارات التقنية -
 السمات الشخصية -

 

 إعداد الباحث – متغيرات الدراسة (:1.1شكل ) 
 

إلى عدة  استنادا( تم تطويرها من ِقبل الباحث 1.1)الخارطة التنظيمية للبحث شكل 
 (.م2008؛ ربايعة، 2011؛ سعاد، 2013؛ العلمي وآخرون، 2014مصادر )المبيريك والجاسر، 

 
 

 الدراسةفرضيات  1.5
 نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة عند مستوى  يساهم مستوى التعليم العالي في

 (.(α = 0.05داللة إحصائية 
 نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة عند مستوى داللة  يساهم الواقع االقتصادي في

 (.(α = 0.05إحصائية 

ممارسات 
العمل 
الحر

الواقع 
االقتصادي

المهارات 
التقنية

السمات 
الشخصية

مستوى 
التعليم 
العالي

الثقافة 
المجتمعية
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 نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع  فيمجتمعية الخاصة بالعمل الحر الثقافة ال تساهم
 (.(α = 0.05غزة عند مستوى داللة إحصائية 

 نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة عند مستوى  فيمهارات الفرد التقنية  تساهم
 (.(α = 0.05داللة إحصائية 

 في قطاع غزة عند مستوى نجاح ممارسات العمل الحر  فيسمات الفرد الشخصية  تساهم
 (.(α = 0.05داللة إحصائية 

 

 أهمية الدراسة 1.6
 بالنسبة للباحث:

تكمن أهمية الدراسة بالنسبة للباحث في أنها تتناسب مع التطلعات المهنية له وتعزز من 
 القدرات المعرفية والعملية التي يحتاجها في حياته المهنية واألكاديمية، كما أنها تأتي استكماالً 

 لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال. 

 بالنسبة للمجتمع:

تساهم الدراسة بدرجة كبيرة في توجيه فئة الشباب والخريجين نحو بيئة العمل الحر وبالتالي 
الحد من تأثيرات االرتفاع المستمر في معدالت البطالة وآثارها االجتماعية الخطيرة، كما تساهم 

 عزيز مفهوم ثقافة العمل الحر بين أفراد المجتمع.أيضًا في ت
 بالنسبة لالقتصاد:

تساعد هذه الدراسة على احداث نهضة اقتصادية عن طريق تطوير قدرات الشباب 
والخريجين المهنية والشخصية والتي بدورها تؤدي الرتفاع كفاءة االنتاج، كما يمكن استخدام نتائج 

لة، ينبغي أخذ نتائج هذه الدراسة بعين االعتبار من الجهات هذه الدراسة لتخفيض معدالت البطا
 المسؤولة ذات الصلة.
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 الخالصة 1.7
تناول هذا الفصل اإلطار العام للدراسة وخارطة طريق لما سيتم طرحه في الفصول القادمة، 

نجاحه، فكانت البداية باستعراض المشكلة البحثية والمتعلقة بواقع العمل الحر في قطاع غزة وُسبل إ
وقد كان السؤال الرئيسي يتمحور حول مدى تأثير العوامل البيئية والشخصية في إنجاح ممارسات 
العمل الحر، وقد هدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى تحليل الوضع القائم من خالل استعراض 

ين هذا الفرص والصعوبات التي تواجه العاملين لحسابهم الخاص في مجتمع قطاع غزة وُسبل تحس
 الوضع من خالل الفهم الدقيق الحتياجات سوق العمل الحر. 

قطاع غزة  وتكمن أهمية هذه الدراسة في كونها مالمسة للواقع الصعب الذي يعيشه خريج
حيث أنها تطرح بدياًل فعااًل لتخفيض معدالت البطالة من خالل االستفادة من العولمة التقنية على 

دة متغيرات استنبطها من خالل البحوث السابقة والبيئة المحيطة أكمل وجه. وقد وضع الباحث ع
ممارسات العمل الحر في قطاع غزة، وتتركز المتغيرات البيئية في نجاح  مساهمتها فيلقياس مدى 

الواقع االقتصادي، ومستوى التعليم العالي، والثقافة المجتمعية الخاصة بالعمل الحر، أما على 
قد ركز الباحث على المهارات التقنية والسمات الشخصية لبحث مدى صعيد العوامل الشخصية ف

، وقد استند الباحث في اختياره لهذه المتغيرات على نتائج نجاح ممارسات العمل الحر مساهمتها في
دراسات سابقة ونتائج ورش عمل قامت بها وزارة االتصاالت في قطاع غزة باإلضافة إلى خبرته 

 .الحر عبر االنترنتالعملية في مجال العمل 
 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيالفصل 
 اإلطار النظري 
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 المبحث األول
 ممارسات العمل الحر

 مقدمة 2.1.1
انتشر مؤخرًا بين أوساط الشباب وخريجي الجامعات مصطلح جديٌد على البيئة الفلسطينية 

عيش في ظل األوضاع قديٌم في فكرته وهو "العمل الحر"، ولعل الحاجة الُملحة لتوفير لقمة ال
االقتصادية الصعبة كان من أبرز دوافع البحث عن بدائل تقليدية وغير تقليدية لشح الوظائف 
الروتينية، وقد القت فكرة التوجه نحو العمل الحر اقبااًل متزايدًا من ِقبل أصحاب الكفاءات 

اغبين في الدخول إلى سوق والخريجين في ظل االنفتاح التكنولوجي الهائل والذي يسر كثيرًا على الر 
 العمل الحر عن طريق بوابات التشغيل المنتشرة عبر مواقع االنترنت.

الدراسات العربية  فبعضتعددت المصطلحات التي تم وصف وتسمية العمل الحر بها ، 
(، و أطلق عليه 2009، ؛ محمد2011التشغيل أو التوظيف الذاتي )سعاد،   أطلقت عليه اسم
كثير (، فيما اعتمد 2010؛ الصوص، 2013م "المشروعات الصغيرة" )السبيعي، باحثون آخرون اس

؛ يغمور، 2008القصاص، ؛ 2012الباحثين على التسمية الدارجة "العمل الحر" )األسمري،  من
(، وعلى صعيد الدراسات األجنبية فقد كانت التسميات متعددة أيضًا انطالقًا من المصطلح 2015

 ;Freelancing” (Kitching & Smallbone, 2012; Hanhijarvi, 2012“ المستخدم بكثرة
Hsieh, 2012 مرورًا بمصطلح شائع أيضًا وهو )“Self-employment” (Dunn and 

Holtz-Eakin, 1996; Wang and et al., 2010)،  كما يشيع أيضًا استخدام مصطلح العمل
 ,Pyoria, 2011; Ruppel & Howard" كأحد أشكال العمل الحر )Teleworkingعن بعد "

 Independent“فيما حظيت مصطلحات أخرى بنسبة أقل من الرواج واالستخدام مثل  (1998
Contractor” (Tarantolo, 2006 و )“Own account worker” (Congregado and et 

al., 2010.) 

ية الشباب العربي يميل في وصفه للعامل الحر أو المستقل إلى التسم كثير منولعل 
 ”Free“والتي يعود أصلها للعصور الوسطى ، فهي تتكون من شقين هما  ”Freelancer“األجنبية 

حيث كانت تستخدم الكلمة في األساس مع الفرسان، فقد كان هناك نوعين من  ”Lancer“و 
الفرسان، أحدهما يعمل بشكل كامل ومتفرغ لخدمة الملك ، فيما كان النوع اآلخر يعمل لصالح من 
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(، ويبدو أن المعنى Scott, 1820) ”Free Lancers“له المال وقد كان يطلق عليهم اسم  يدفع
التاريخي للكلمة ال يختلف كثير عن االستخدام الحالي سوى باختالف فكرة العمل، فقد توسعت 
الفكرة لتشمل أي عمل يتم من خالله تحصيل األجور بصفة حرة بدل أن كان ذلك مقصورًا على 

 تالية في تلك العصور.األعمال الق

 مفهوم العمل الحر 2.1.2
تباينت تعريفات العمل الحر في صيغتها الكتابية واألدبية واتفقت في مقصدها ومعناها، 

، فإن العمل الحر هو "العمل لشركات مختلفة في أوقات مختلفة (Stewart, 2013)فوفقًا لتعريف 
 .بداًل من أن تكون موظفًا دائمًا لدى شركة واحدة"

العامل الحر على أنه شخص موظف ذاتيًا وغير ملزم بأي عقد  (Gee, 2014)وقد عرف 
توظيف طويل األمد، وقد يكون هذا الشخص مستقل بالكامل في إدارة شؤون عمله بصفته 

 الشخصية أو ممثاًل بشركة تقوم بمهمة تسويق وبيع الخدمة/السلعة التي يعمل عليها هذا الشخص.

( كافيًا وبليغًا، 2000ت العربية في هذا اإلطار فقد كان تعريف الناغي )ورغم ندرة الدراسا
فقد عرف العمل الحر على أنه "أي عمل ال يتبع جهة حكومية أو خاصة، ويقوم به الشخص 

 لحسابه الخاص، للحصول على أقصى ربح ممكن".

اتيًا هم أولئك الموظفين ذ أما منظمة العمل الدولية فقد جاء تعريفها على النحو التالي "
العاملين لحسابهم الخاص أو مع شركاء محدودين بالتعاون، ويعتمد تحصيل األجور اعتمادًا مباشرًا 

 (.Elias, 2000على األرباح الناتجة من السلع أو الخدمات المنتجة" )

من خالصة التعريفات السابقة يمكن تحديد ماهية العمل الحر بأنه أي عمل ربحي يتم 
 ح جهة ما ضمن عقد مؤقت يزول بمجرد تسليم هذا العمل وتسلم مستحقاته المالية.إنجازه لصال

 الفرق بين العمل الحر والوظيفة التقليدية 2.1.3

يختلف العمل الحر عن الوظائف التقليدية في العديد من الخصائص والمعايير، وعليه فإن 
اك عيوب وسلبيات يتأخر بها لكل منهما مميزات وإيجابيات يتفوق بها على اآلخر، كما أن هن

 أحدهم عن اآلخر.
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ليوضح بصورة مبسطة الفروق األساسية بين العمل  (2.1جدول )وقد قام الباحث بتصميم 
 الحر والوظيفة التقليدية.

 

 )تم تطويره بواسطة الباحث( الفرق بين العمل الحر والوظيفة التقليدية : (2.1) جدول

 التقليديةالوظيفة  العمل الحر وجه المقارنة

الشخص غير ملزم بدوام معين،   الوقت
يستطيع أداء عمله في أي وقت من 

 اليوم دون قيود زمنية.

  يكون الشخص ملزم بالحضور
 واالنصراف ضمن أوقات محددة.

، فقد يواجه ضعف األمان الوظيفي  األمان الوظيفي
الشخص صعوبات في تحصيل 

أرباحه بسبب مماطلة العمالء، أو 
 عن األداء.عدم رضاهم 

 فالشركة أو األمان الوظيفي متوفر ،
المؤسسة توفر الحماية القانونية 

للموظف، وتضمن له راتب ثابت متفق 
 عليه مع نهاية كل فترة زمنية معينة.

غير ثابت، قد يواجه في بعض   العائد المادي
الشهور ارتفاعًا كبيرًا في األرباح، 
وركودًا واضحًا في شهور أخرى، 

فإن دخل المستقل عادًة ما  وبالمتوسط
يفوق دخل الموظف التقليدي 

(Murphy, 2013.) 

  راتب ثابت، وقد يحصل على بعض
الحوافز اإلضافية مع نهاية كل فترة 
محاسبية بحسب أنظمة الشركة أو 

المؤسسة التي يعمل لصالحها 
 الموظف.

تعتبر من أهم سمات العمل الحر،   االستقاللية
ى اختيار فالشخص يكون قادرًا عل

العمل الذي يرغب في أدائه، والوقت 
 والمكان الذي يعمل فيه.

  عادًة ما تكون سمة االستقاللية غائبة
في الوظائف التقليدية، فالموظف يكون 

 مقيدًا بنوع العمل، والوقت، والمكان.

أظهرت الدراسات عالقة قوية بين   الريادة
التوجه الريادي واالبداعي لدى 

، فالعمل الحر أصحاب العمل الحر
 Faggioيعتبر محفز قوي لإلبداع )

and Silva, 2014.) 

  الروتين اليومي مدعاة للملل ومن ثم
قتل االبداع، وهو ما من شأنه قتل 

 السمة الريادية لدى الموظف التقليدي.
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 التقليديةالوظيفة  العمل الحر وجه المقارنة

المنافسة شديدة في سوق العمل الحر،   المهارات
ولكي يحافظ الشخص على عمالئه 

ليه أن ينمي أو يكسب عمالء جدد ع
مهاراته باستمرار ويكون على إطالع 

 دائم بكل جديد في مجال عمله.

  الضمان الذي يحصل عليه الموظف
في عمله يسهم كثيرًا في تكاسله عن 

اكتساب مهارات جديدة في مجال 
عمله، أو البقاء مواكبًا لكل ما هو 

 جديد في مجاله.

تماعية تتوسع شبكة عالقاته االج  العالقات االجتماعية
ومعارفه بزيادة نجاحه في عمله، 
وبالتالي سينظر له المجتمع نظرة 

احترام وتقدير كلما كان مجتهدًا وجادًا 
 في أدائه.

  قد تتعارض أوقات العمل والذي غالبًا
يأتي دون مواعيد محددة مع المهام 

 االجتماعية الواجب القيام بها.

  تكسبه الوظيفة استقرارًا اجتماعيًا، كما
ه مركزًا اجتماعيًا جيدًا تحسن من تعطي

 نظرة المجتمع له.
  تتيح له الوظيفة تنظيم وقته، وبالتالي

يستطيع إعطاء عائلته الوقت الكافي، 
وتنظيم زياراته االجتماعية مسبقًا بحيث 

 ال تتعارض مع مواعيد عمله الثابتة.

وظف على غالبًا ما يحصل الم  أقل عرضة للضرائب الحكومية.  المنافع اإلضافية
امتيازات مثل التأمين الصحي له 

ولعائلته، كما يمكن أن يحصل على 
مكافآت وحوافز تشجيعية بحسب 
 سياسات الشركة التي يعمل لها.

 أهمية العمل الحر 2.1.4
، ولعل مقياس تقدم  للعمل بصورته العامة أهمية كبيرة سواًء على صعيد الفرد أو المجتمع

بالعمل الجاد ألفراد المجتمع، فالدول المتقدمة لم تصل إلى ما وصلت وازدهار األمم يقاس عادًة 
إليه إال بفضل العمل الدؤوب ألبنائها وتفانيهم لتحقيق النهضة على المستوى الفردي و المجتمعي، 
وقد حث ديننا االسالمي الحنيف في مواضع عديدة على أهمية العمل الجاد واالخالص فيه فجعله 

ثواب والمغفرة، فقد ورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم قوله "من أمسى كاالًّ من سببًا من أسباب ال
عمل يده أمسى مغفورًا له"، وال تختلف هنا أهمية العمل الحر عن العمل بمنظوره الشمولي، فالعمل 

 .في عصرنا الحالي أفراد القوى العاملةالحر هو أحد أشكال العمل التي القت توجهًا الفتًا من ِقبل 
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 يمكننا النظر إلى أهمية العمل الحر من ثالثة محاور كما يلي:
 

 أهمية العمل الحر للفرد 2.1.5
يعبر العمل عن مدى جدوى الفرد في حياته، فقيمة المرء تتحدد بما يقدمه من اسهامات في 
سبيل نهضة مجتمعه وتطوير ذاته، وفي هذا المقام يمكننا استعراض أهم ما يمكن أن يعود على 

 لفرد بممارسته للعمل بشكل عام والعمل الحر بشكل خاص:ا

 لعل من أبرز نتائج ممارسة العمل الحر أن الفرد يشعر بقيمته كإنسان ذو شأن، تحقيق الذات :
فهو يكون قادرًا على اختيار طبيعة العمل الذي يحبه، ويكون أكثر قدرة على إرضاء ذاته من 

كما يوفر العمل الحر ألصحابه اطمئنانًا  .ل الحرخالل مساحة الحرية التي يجدها في العم
 (.Hatfiel, 2015) نفسيًا ومعنوياً 

  جوهر العمل في النهاية هو تحقيق اكتفاء الفرد وسد احتياجاته المادية، فمن مصدر للرزق :
 دون عمل يصبح الفرد عالة على المجتمع.

 تها بزيادة إنتاجية الفرد نحو : يوفر العمل للفرد مكانة اجتماعية تزداد رفعمكانة اجتماعية
 مجتمعه وبقيمة ما يقدمه من خدمات لسد حاجات الناس في المجتمع الذي يعيش فيه.

 ما يميز العمل الحر عن العمل في الوظائف التقليدية أن األول يجبر رواده التنمية البشرية :
سة في سوق العمل، على تنمية قدراتهم ومهاراتهم المكتسبة بشكل مستمر حتى يستطيعوا المناف

وال تقتصر التنمية البشرية على تنمية المهارات بل تتعدى ذلك إلى صقل شخصية الفرد من 
خالل تعلم فن التعامل مع اآلخرين ورفع الرصيد األخالقي، فالعمل بشكل عام يعمل على 

واحترام  تهذيب النفس البشرية، كما يُمد الفرد بالطاقة والحيوية، ويكسبه مزيدًا من االنضباط
 المواعيد.

 أهمية العمل الحر للمجتمع 2.1.6
ال تقتصر أهمية وفائدة العمل على الفرد بذاته بل تمتد لتعم المجتمع بأكمله، فمن خالل 

 انخراط أفراد المجتمع بأعمالهم المختلفة يمكن تحقيق ما يلي:
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 لفة، فال يضطر أفراد : وذلك بسد احتياجات المجتمع من السلع والخدمات المختاالكتفاء الذاتي
 هذا المجتمع لالستعانة بمصادر خارجية لتوفير احتياجاتهم األساسية أو الكمالية.

  يعزز العمل من روح التعاون والتكاثف بين الناس، فكثير من األعمال ال تعزيز روح التعاون :
بروح يستطيع شخص بمفرده القيام بها وعليه يتطلب االستعانة بآخرين، كما يساعد العمل 

 الفريق إلى االرتقاء بجودة المخرجات نتيجة تبادل الخبرات المختلفة.
 نشاط أفراد أي مجتمع يعود بالنفع على عامة الناس وذلك بارتقاء تقدم وازدهار المجتمع :

مجتمعهم وتقدمه وازدهاره بين األمم، فلم ُتبنى أي حضارة على الكسل والخمول ولنا في ذلك 
موسة في واقعنا المعاصر، ولعل تجربة اليابان بعد ويالت الحرب العالمية كثير من األمثلة المل

 الثانية خير دليل على أن العمل الدؤوب من شأنه أن ينتشل األمم من القاع إلى القمة.
 

 أهمية العمل الحر لالقتصاد  2.1.7
دمة، ففي يلعب العمل الحر دورًا رياديًا في دفع عجلة التنمية االقتصادية للبلدان المتق

مليون شخص وهو ما  53الواليات المتحدة وحدها يبلغ عدد العاملين في قطاع األعمال الحرة 
 715من القوى العاملة المتاحة هناك، ويسهمون في االقتصاد األمريكي بما يقدر بـ  %34يعادل 

 (.Berland, 2014مليار دوالر سنويًا )

المتفاقمة بين الشباب والخريجين خاصة في  لمشكلة البطالة عملياً يشكل العمل الحر حاًل 
ظل التطور التكنولوجي والذي أتاح لمعظم فئات الخريجين فرصة العمل عن بعد وبأجور مجزية 
تعينهم على متطلبات الحياة وتغنيهم عن الوظائف التقليدية والروتينية، كما ويخفف التوجه نحو 

لتي تضطر إلى دفع مبالغ باهظة سنويًا العمل الحر من األعباء والضغوط على الحكومات وا
 كمساعدات اجتماعية للعاطلين عن العمل.
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 واقع العمل الحر في العالم 2.1.8
تعكس التقارير واإلحصاءات العالمية الحديثة الميول المتزايدة نحو التوجه لسوق العمل 

الوظيفة التقليدية، وفي الحر من ِقبل معظم فئات المجتمع، واعتباره مصدر دخل أساسي بداًل من 
" ككناية عن Million 53( والمعنون تحت اسم "2014هذا السياق وجد تقرير اتحاد المستقلين )

من  %80عدد األشخاص الذين يمتهنون األعمال الحرة في الواليات المتحدة األمريكية بأن 
حسين مستوى دخلهم وتحقيق العاملين في الوظائف التقليدية لديهم الرغبة بالتوجه نحو العمل الحر لت

من الموظفين التقليديين يرغبون بترك  %36نسبة أعلى من الحرية العملية، فيما وجد التقرير أن 
من العينة نسبت التوجه المتزايد نحو العمل الحر  %69وظائفهم والتوجه نحو العمل الحر، و

في الماضي، وأخيرًا فقد أكد للتطور التكنولوجي الهائل والذي أتاح فرصًا جديدة للعمل لم تكن 
من المستطلعين بأن الذين يمتهنون العمل الحر أصبحوا يحظون بنسبة أعلى من االحترام  65%

 أعوام من اصدار التقرير. 3في مجتمعاتهم مما كان عليه الوضع قبل 

في بريطانيا ال يبدو األمر مختلفًا كثيرًا، فالتوجه نحو العمل الحر واضح وملموس بحسب 
(، ركز التقرير بالدرجة األولى على الخريجين 2014) Elanceرير منصة العمل الحر الشهيرة تق

مقابلة  1000سنة، فقد أجرى معدو التقرير أكثر من  33-20والذين تتراوح أعمارهم ما بين 
شخصية مع خريجي وطالب الجامعات البريطانية، فيما تم تدعيم التقرير بمعلومات إحصائية 

من صفوة  %87، وقد وجد التقرير بأن Elanceعدة بيانات منصة العمل الحر خاصة من قا
من  %21الطالب يعتقدون بأن العمل الحر أكثر جاذبية من العمل النظامي، فيما اختار بالفعل 

الخريجين الحاصلين على مراتب الشرف في جامعاتهم العمل بنظام العمل الحر، واختتم التقرير 
أن أكثر من ثلثي الخريجين يعتقدون بأن المرونة التي يتيحها العمل الحر  نتائجه بالتأكيد على

 لرواده هي الدافع األكبر لتوجههم نحوه.

وقد أورد التقرير قطاعات األعمال الحرة األكثر شعبية وذلك بحسب الوظائف المطروحة 
ومات والبرمجة ، فجاء في المرتبة األولى قطاع تكنولوجيا المعلElanceعلى منصة العمل الحر 

من الطلب العام على الخدمات واألعمال، فيما احتل قطاع التصاميم التصويرية  %41بنسبة 
، فيما %18، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الكتابة والترجمة بنسبة %24المرتبة الثانية بنسبة 

 من المجمل العام. %17احتلت بقية القطاعات مجتمعة حوالي 
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األوروبي فقد أصدرت المفوضية األوروبية تقريرًا خاصًا بعنوان وعلى صعيد االتحاد 
"Future Working: The Rise of Europe’s Independent Professionals( "2013 ،)

 %45وقد جاء في التقرير بأن عدد األشخاص الذين أصبحوا يمتهنون العمل الحر قد زاد بمعدل 
 كثر نموًا في سوق العمل األوروبي.فقط، ليصبحوا بذلك الشريحة األ 2013في عام 

في الوطن العربي بدأ التوجه يأخذ منحنى تصاعدي في األعوام القليلة الماضية وذلك 
باستنساخ تجارب منصات العمل الحر العالمية المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، فظهرت على 

ل بتشغيل عدد كبير من الصعيد العربي عدة منصات للعمل الحر عبر االنترنت ساهمت بشكل فاع
 العاطلين عن العمل في مجاالت مختلفة، ومن هذه المنصات الشهيرة:

 "وتقوم فكرته األساسية على بيع وشراء 2011: تأسس الموقع في العام موقع "خمسات ،
دوالر للخدمة الواحدة. تتنوع مجاالت العمل في هذه  5الخدمات المصغرة بسعر ثابت هو 

ال التقنية، والكتابية والترجمات، واالستشارات بشتى أنواعها، إضافًة إلى المنصة ما بين األعم
 300,000التسويق االلكتروني والتعليم عن بعد. يبلغ عدد مستخدميه حاليًا ما يقارب من 

 : موقع(.2015مستخدم )خمسات، 
 "يهدف موقع مستقل إليجاد منصة عربية تتيح ألصحاب المشاريع والشركاتموقع "مستقل : 

التعاقد مع مستقلين محترفين للقيام بأعمالهم الكبيرة والصغيرة، وبنفس الوقت يتيح للمستقلين 
المحترفين مكانًا إليجاد مشاريع يعملون عليها ويكسبون من خاللها، وهو استنساخ لمنصات 

، تتنوع مجاالت العمل Elance.comوموقع  Freelancer.comعمل أجنبية شهيرة كموقع 
نصة أيضًا ما بين التقني والتسويقي واالستشاري. حاليًا يبلغ عدد مستخدميه من في هذه الم

 : موقع(.2016مستخدم )مستقل،  339,000المستقلين ذوي المهارات أكثر من 
 

 واقع العمل الحر في قطاع غزة 2.1.9
، فقد 2015بحسب مركز اإلحصاءات الفلسطيني في تقريره عن الربع الثالث من عام 

 %14.4بة العاملين لحسابهم الخاص من أصل مجموع كل العاملين في قطاع غزة بلغت نس
عن الربع الثاني من نفس العام، وهو مؤشر إيجابي لنمو هذا القطاع من  %0.6وبزيادة بلغت 

األعمال إذا ما أخذنا باالعتبار الفترة الزمنية القصيرة لهذا النمو، وإن كانت ال تزال هذه النسب 
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نًة مع البلدان األخرى ولكن ذلك يعكس رغبة وتوجه القوى العاملة المتاحة في المجتمع متدنية مقار 
 نحو العمل الحر.

خالل السنوات األخيرة ظهرت العديد من المبادرات والجمعيات الريادية الهادفة لنشر ثقافة 
ًا بين فئات العمل الحر بين الشباب والخريجين في قطاع غزة، وقد القت هذه المبادرات صدًى جيد

المجتمع وكان لها تأثير إيجابي في حث الشباب على انتهاج مسلك العمل الحر ليصبح مصدر 
ولعل من أبرز هذه المبادرات تلك المبادرة الشبابية التي قادتها رائدة األعمال  الدخل األساسي لهم،

سية تقوم على والتي أسمتها "باب رزق"، وقد كانت فكرتها األسا 2015"حنان خشان" في عام 
االستفادة من فضاء االنترنت الواسع عن طريق استخدامه كمنصة للعمل الحر وإعطاء دورات 
تعليمية للشباب الخريجين لتوجيههم نحو العمل عن بعد، وقد تم تبني هذه المبادرة من ِقبل أكاديمية 

 العمل الحر في قطاع غزة.

مخصصة تهدف إلى دعم شريحة  وقد عملت بعض المؤسسات الدولية على تمويل برامج
الخريجين بوضعهم على أول الطريق نحو مسلك العمل الحر عبر االنترنت، ًوكان من أشهرها 

"، كما وتساعد توفير فرص عمل من خالل العمل الحر عبر االنترنت"برنامج مؤسسة ميرسي كور 
بعض المؤسسات  تحت رعاية حاضنات األعمال والتي انتشرت بشكل كبير خصوصًا في الجامعات

على دعم األفكار اإلبداعية وتنميتها لدى أصحابها بحيث تصبح مصدر دخل رئيسي لهم،  الدولية
وفي  وكل هذا من شأنه أن يعزز من فكرة العمل الحر ويساعد على نشر ثقافته بين أفراد المجتمع.

بعنوان "مبادرة فريق  مبادرة مشابهة USAIDنفس السياق قدمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
"، هدفت من خاللها إلى تدريب أعداد من الشباب على GOFT –غزة للعمل الحر عبر االنترنت 

مهارات العمل عبر االنترنت وذلك من ِقبل مختصين في هذا المجال وكذلك تشجيعهم على نشر 
لنماذج الناجحة في وفي مسار مشابه يبرز مشروع "طاقات" والذي ُيعد من ا هذه الثقافة فيما بعد.

، وُيعد هذا المشروع هو أحد برامج مؤسسة ربط خريجي الجامعات الفلسطينية بسوق العمل الخارجية
يربط ، وبحسب تعريف المشروع فدوره يكمن في أنه قطر الخيرية بتمويل من البنك االسالمي للتنمية

، وما يوافقها من األجنبية ةعلى احتياج الشرك بناءً  بسوق العمل الخارجية الخريجين والكفاءات
، من خالل من المتقدمينللشركة اختيار المناسب  السير الذاتية التي يتقدم بها المرشحون، تاركاً 

في حال تم التوظيف فإن طبيعة العمل، ونوع التوظيف و  ،مقابالت مباشرة بينهما ينظمها المشروع
، وأما فيما يخص االتفاق بين الطرفين تتحدد بحسب وكذلك الراتببالمشروع(،  جزئي،)دوام كامل، 
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مكان العمل فسيكون في "محطة عمل" تستضيف الموظفين في قطاع غزة )مشروع طاقات، 
 .: موقع(2017

ومن جانب الحكومة في قطاع غزة، فقد بدأت تلتفت إلى أهمية العمل الحر عبر االنترنت 
كون مبادراتها محدودة في هذا المجال كأحد أساليب الحد من تفشي مشكلة البطالة، وعلى الرغم من 

فهي تتمثل في عقد ورش عمل تجمع متخصصين في مجاالت العمل عن ُبعد إال أنها تعتبر بداية 
من  جيدة يمكن من خاللها تقديم تسهيالت وسن تشريعات لتنظيم العمل الحر أو العمل عن ُبعد

 خالل ُمخرجات هذه الورش والندوات.

د والذي يعد أحد أشكال العمل الحر، بدأت عديد من الشركات في وفي إطار العمل عن ُبع
تغيير استراتيجيتها بحيث تستهدف السوق العالمية بداًل من السوق المحلية، كما نشأت شركات 
جديدة تقوم فكرتها بالكامل على استراتيجية العمل عن ُبعد، ومن هذه األمثلة شركة "اعمل بال حدود" 

نماذج المحلية في هذا المجال، فهي توفر باستمرار العديد من الوظائف للعمل والتي تعد من أنجح ال
ومن النماذج الناجحة في هذا  عن ُبعد وفي شتى المجاالت والتخصصات للكفاءات في فلسطين،

المجال أيضًا شركة سمارت لخدمات تكنولوجيا المعلومات والتي تتخصص في خدمات التسويق 
لخدمات التقنية عبر االنترنت. بشكل عام يبدو أن التوجه تصاعدي نحو والمبيعات واالتصاالت وا

( 2015تبني نهج العمل الحر لدى الشركات العاملة في قطاع غزة، فبحسب دراسة )أبو ماضي، 
شركة، وفي  24عمل عن ُبعد في قطاع غزة العاملة في مجال ال المسجلة فقد بلغ عدد الشركات

 لوجيا المعلومات.معظمها تتخصص في مجاالت تكنو 

وعلى صعيد الجامعات في قطاع غزة، فقد بدأت بعض الجامعات بأخذ دورها المنوط بها 
بشأن إمكانية توفير فرص العمل للشباب وذلك عبر حاضنات األعمال والتي تقوم باحتضان وتمويل 

ام تبرز أفكار الشباب ومشاريعهم الفردية لتنميتها وجعلها مصدر دخل جيد لهم، وفي هذا المق
حاضنة األعمال في الجامعة اإلسالمية كرائدة في هذا المجال حيث ساهمت في احتضان العديد 
من المشاريع الريادية وتدريب أعداد من الخريجين والشباب الطامحين لبناء مشاريعهم الفردية. وقد 

يع التشغيلية استطاعت الجامعة بمركزها المجتمعي أن تجلب العديد من التمويالت إلطالق المشار 
بالشراكة مع النقابة الفلسطينية  2010والتنموية مثل مشروع "مبادرون" والذي ينظم سنويًا منذ عام 

( ويهدف الحتضان وتمويل المشاريع الشبابية الريادية، PICTAلتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت )
ن خالل برنامج األمم المتحدة وكذلك برنامج "بذرة" لتمكين المشاريع الناشئة والصغيرة والممول م
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اإلنمائي بالتعاون مع حاضنة األعمال والتكنولوجيا بالجامعة اإلسالمية والبنك اإلسالمي للتنمية، 
وُيعنى هذا البرنامج بالقطاع الصناعي المحلي وذلك بتوفير الدعم المادي والفني لتحقيق استدامة 

ة االقتصاد المحلي عبر المشاريع الريادية اقتصادية ألصحاب هذه المشاريع والمساهمة في تنمي
 الصغيرة. 

كما ال يمكننا اهمال دور منصات العمل الحر عبر االنترنت سواًء العربية كمواقع خمسات، 
وغيرهم الكثير، فقد  Freelancer & Upwork ومستقل، والمحترفون العرب، أو األجنبية كمواقع
ة لذوي المهارات من الشباب والخريجين، وفي هذا ساهموا بشكل كبير في توفير بيئة عمل مناسب

عملية مسح لرواد هذه المنصات من فلسطين  2015عام السياق فقد أجرت أكاديمية العمل الحر 
فيما بلغت نسبة االناث  %67ووجدت أن نسبة الذكور من العاملين في مجال العمل الحر بلغت 

سنة( هي الفئة األكثر انفتاحًا  30-20الشباب ) ، أما عن الفئات العمرية فيظهر جليًا أن فئة33%
، وقد نال تخصص تطوير البرمجيات %86على هذا القطاع من األعمال فقد بلغت نسبتهم حوالي 

، فيما تلى ذلك تخصص التصاميم التصويرية بنسبة %40الحصة األكبر في مجاالت العمل بنسبة 
، : موقع(2015)بياني، %11بيانات بنسبة ، وتلى ذلك خدمات الدعم الفني وإدخال ال%20بلغت 

 وتبدو هذه النسب متشابهة إلى حد كبير مع نظيراتها العالمية والتي سبق ذكرها.

 العاملين لحسابهممن  %28أن أظهرت نتائج المسح السابق أما على الصعيد المادي، فقد 
تحقق دخاًل  %37لغت دوالر، فيما أن الفئة األكبر والتي ب 200يحصلون دخاًل شهريًا أقل من 

 1000-500يحققون دخاًل شهريًا يتراوح ما بين  %21دوالر، و 500-200شهريًا يتراوح ما بين 
دوالر شهريًا. تبدو العائدات مرضية إذا ما أخذنا  1000فقط يحققون دخاًل يتجاوز  %14دوالر، و

الخريجين في فلسطين وقطاع بعين االعتبار الحالة االقتصادية السيئة التي يمر بها معظم الشباب و 
 غزة على وجه الخصوص.

ختامًا يمكننا القول بأن ثقافة العمل الحر آخذة باالنتشار بين فئات الشباب والخريجين في 
قطاع غزة وذلك بفعل زيادة الوعي ودور شبكات التواصل االجتماعي والجامعات وحاضنات 

 هذا السياق.األعمال والتي تكرس جزءًا كبيرًا من مجهوداتها في 
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 المبحث الثاني
 المؤثرة في العمل الحر العوامل البيئية والعوامل الشخصية

يختلف معدل انتشار ممارسات العمل الحر من مجتمع إلى آخر بفعل عوامل مختلفة 
 تحددها البيئة الخارجية للمجتمع، وبفعل عوامل شخصية تنبع من ذات األفراد في مجتمع ما. 

أن تحصر جميع العوامل المؤثرة على ممارسات العمل الحر في ال يمكن ألي دراسة 
مجتمع ما، ولكن يمكن حصر العوامل األكثر تأثيرًا على وجه العموم في توجهات أفراد أي مجتمع 

 نحو انتهاج العمل الحر واتخاذه كوسيلة أساسية لتحصيل الرزق.

ى شريحة الشباب والخريجين في هذه الدراسة يركز الباحث على العوامل األكثر تأثيرًا عل
في قطاع غزة والتي تدفعهم أو تنفرهم من سلوك طريق العمل الحر  مؤسسات التعليم العاليمن 

 كبديل استراتيجي للوظائف التقليدية.
 

 العوامل البيئية 2.2.1
ُيعرف العامل البيئي من منطلق تجاري على أنه عنصر قابل للتحديد سواًء في البيئة 

قافية، الديموغرافية، االقتصادية، السياسية، التنظيمية، أو التكنولوجية والذي يؤثر على المادية، الث
(، وفي هذا السياق سيتم Mat & Mansor, 2010سير العمليات التجارية ونمو المؤسسات )

التطرق إلى العوامل البيئية المؤثرة على ممارسات العمل الحر في قطاع غزة والتي تم حصرها 
ومستوى والثقافة المجتمعية،  الواقع االقتصادي )البطالة وسوق العمل(امل رئيسية هي: عو  بثالثة

وهذا ال يعني بأن هذه العوامل هي فقط صاحبة التأثير على ممارسات العمل الحر،  التعليم العالي
ك وذل ولكن يمكن اعتبارها بأنها األكثر تأثيرًا في ظل األوضاع الحالية التي يمر بها قطاع غزة

؛ بعلوشة، 2015بيئة قطاع غزة )الفرا، استنادًا إلى نتائج بعض الدراسات السابقة التي ُأجريت في 
(، ولنتائج ورشة العمل التي عقدتها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بعنوان "آفاق 2015

 .2014في عام العمل عن ُبعد" 
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 الةـلبطا 2.2.2
 تعريف البطالة 2.2.2.1

سيط هي "عدم امتهان أي مهنة"، ال يخلو هذا المفهوم من الصواب البطالة بمفهومها الب
( في كتابه 2005ولكنه ال يعتبر تعريفًا كاماًل وشاماًل، فقد عرفها الكاتب روجر ميلر )

"Understanding Modern Economics على أنها "عدم قدرة أفراد قوى العمل المتاحة في "
ب قوى العمل بأنها مجموع أفراد المجتمع الذين تفوق المجتمع على ايجاد وظيفة"، وحدد الكات

عامًا ويشغلون وظيفة أو مهنة حالية أو يبحثون عن وظيفة ليعتاشوا منها. وقد كان  16أعمارهم 
تعريف منظمة العمل الدولية لظاهرة البطالة مشابهًا إلى حٍد كبير للتعريف السابق، فقد جاء في 

مل هو "ذلك الفرد الذي يكون فوق سن معينة بال عمل وهو التعريف بأن الشخص العاطل عن الع
 قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه عند مستوى أجر سائد لكنه ال يجده".

من التعريفات السابقة يمكن أن نضع شرطين أساسيين يجب توافرهما سويًا العتبار أحد 
 أفراد المجتمع بأنه عاطل عن العمل:

 ى أداء عمل أو شغل وظيفة ما.أن يكون الفرد قادرًا عل .1
 أن يبحث عن عمل أو وظيفة توفر له الحد األدنى من الحياة الكريمة وال يتمكن من إيجاد ذلك. .2

 
 تصنيفات البطالة 2.2.2.2

تعددت تقسيمات المختصين ألنماط البطالة وأشكالها، فقد عمدت كثير من الدراسات إلى 
القتصادي، أو بحسب نمط التشغيل، أو الطبيعة تقسيم أشكال البطالة بحسب طبيعة النشاط ا

الخاصة للبطالة. يرى الباحث أن التقسيم األنسب للظاهرة والذي يناسب هذه الدراسة هو التقسيم 
 حسب نمط التشغيل والذي يندرج تحته ثالثة أنماط رئيسية هي:

 (: Open Unemploymentالبطالة الصريحة أو الظاهرة ) .1
؛ عبد القادر، 2011ات مصطلح "البطالة السافرة" )العتيبي، تطلق عليها بعض الدراس

(، ويقصد بها وجود عدد من األشخاص القادرين والراغبين في العمل ويبحثون عنه ولكن 2012
ال يجدوه، فيصبحوا في حالة تعطل كامل وانتاجية صفرية، وتعد بطالة الخريجين هي أبرز 

 أشكال هذا النمط.
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 (: Underemploymentالبطالة الجزئية ) .2
يمكن تعريف البطالة الجزئية على أنها الحالة التي تتمثل بوجود أفراد يعملون أقل من 
المعدل الطبيعي المتعارف عليه في المجتمع أو يعملون عدد من األيام أقل وبالتالي فإن وقت 

وقد  (،2014العمل بالنسبة للبطالة الجزئية أقل من المتعارف عليه في المجتمع )األسرج، 
حددتها وزارة االقتصاد في قطاع غزة بعدد األفراد الذين عملوا أقل من ثمان شهور وأكثر من 

 شهرين خالل السنة بما فيهم العاملين لحسابهم الخاص.
 (:Disguised Unemploymentالبطالة المقنعة ) .3

يذكر إلى االنتاج وتتمثل البطالة المقنعة باألفراد الذين يعملون فعاًل ولكنهم ال يضيفون شيئًا 
القومي، فهم في حالة عمالة ظاهريًا فقط، ولو سحبنا هؤالء الذين يقعون تحت مظلة البطالة 

(، ويبدو هذا النمط من البطالة متواجدًا بكثرة في 1995المقنعة فإن االنتاج لن يتأثر )الطحاوي، 
موظفين ألداء وظائف الدول النامية وخاصة في القطاعات الحكومية، حيث يتكدس الكثير من ال

بسيطة يمكن أن يقوم بها موظف واحد، ويمكن اعتبارها على أنها الوجه اآلخر لتدني اإلنتاج في 
 .العمل المبذول
 

 البطالة في قطاع غزة 2.2.2.3
ُيعد قطاع غزة من أكثر المناطق السكانية حول العالم معاناًة من ظاهرة البطالة، فبحسب 

حول معدالت البطالة في كل أنحاء  2014المركزية األمريكية لعام تقرير وكالة االستخبارات 
. ووفق تقرير مسح %45.1عالميًا بنسبة بطالة بلغت  199العالم، جاء قطاع غزة في المرتبة 
والذي يقوم به الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني فقد  2015القوى العاملة للربع األول من عام 

وهو ما يعزز التقارير والدراسات المختلفة والتي تقر بوجود أزمة بطالة  %41.5بلغت نسبة البطالة 
حقيقية متفشية في شتى التخصصات وقطاعات األعمال في قطاع غزة، والجداول التالية توضح 

 عمق األزمة التي يمر بها ما يقرب من نصف القوى العاملة المتاحة.
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سنة فأكثر في قطاع غزة بحسب الجنس ومركبات القوى  15التوزيع النسبي للقوى العاملة  :(2.2) جدول
 2015مارس  -(، يناير ILOالعاملة )معايير 

 الجنس
 المجموع البطالة عمالة ناقصة عمالة تامة

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد
 %100 366,000 %37.9 138,600 %4.3 15,700 %57.8 211,700 ذكور

 %100 99,700 %55.2 55,000 %3.6 3,600 %41.2 41,100 إناث

 %100 465,700 %41.6 193,600 %4.1 19,300 %54.3 252,800 المجموع
 

فقد بلغ مجموع القوى  2015بحسب إحصاءات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لعام 
م جميع شخص، وهم معرفون بحسب التقرير على أنه 465,700العاملة المتاحة في قطاع غزة 

سنة فأكثر( وينطبق عليهم مفهوم العمالة أو البطالة. ُيظهر  15األفراد الذين ينتمون لسن العمل )
( األعداد والنسب التفصيلية بحسب مركبات القوى العاملة، وتظهر نسب البطالة 2.2جدول )

الذكور مرتفعة جدًا خاصة في فئة اإلناث حيث تتجاوز النصف، ويبدو الحال أفضل قلياًل لدى 
 ولكن بالمجمل فإن النسبة ال تزال مرتفعة.

وبحسب نفس المصدر السابق فإن نسبة العاملين لحسابهم الخاص في قطاع غزة بلغت 
( يظهر النتائج التفصيلية للتوزيع النسبي للعاملين 2.3من مجموع القوى العاملة، وجدول ) 13.9%

 بحسب الحالة العملية والجنس. 
 .2015أبريل  ،(ILO معايير) يع النسبي للعاملين بحسب الحالة العملية والجنسالتوز   :(2.3) جدول

 المجموع إناث ذكور الحالة العملية
 %3.4 %1.6 %3.8 صاحب عمل

 %13.9 %10.2 %14.6 يعمل لحسابه الخاص
 %78.1 %80.9 %77.6 مستخدم بأجر

 %4.6 %7.3 %4.0 عضو أسرة بدون أجر
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 بحسب غزة قطاع في فأعلى متوسط دبلوم علمي مؤهل يحملون  الذين للخريجين لبطالةا معدل: (2.4جدول )
 .2015 مارس - يناير ،(ILO معايير) التخصص

 معدل البطالة التخصص

 علوم تربوية وإعداد معلمين

 علوم إنسانية

 العلوم االجتماعية والسلوكية

 الصحافة واالعالم

 األعمال التجارية واإلدارية

 القانون 

 علوم الطبيعيةال

 الرياضيات واإلحصاء

 علم الحاسوب

 الهندسة والمهن الهندسية

 العلوم المعمارية والبناء

 الصحة

 الخدمات الشخصية

 باقي التخصصات

56.8% 

41.4% 

36.7% 

40.7% 

39.1% 

11.7% 

26.3% 

41.3% 

44.8% 

37.6% 

41.9% 

36.6% 

16.7% 

33.0% 
 

يجين في قطاع غزة بحسب تخصصاتهم، وتبدو ( معدالت البطالة بين الخر 2.4ُيظهر جدول )
، فيما كانت %56التخصصات التربوية األعلى من حيث معدالت البطالة للخريجين بنسبة تتجاوز 

من القوى العاملة  %12التخصصات القانونية صاحبة معدالت البطالة األقل بنسبة لم تتجاوز 
 ت مع بقائها مرتفعة جدًا.المتاحة، وقد تراوحت معدالت البطالة بين بقية التخصصا
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سنة فأكثر في قطاع غزة حسب الفئات العمرية  15معدل البطالة في القوى العاملة لألفراد  :(2.5جدول )
 2015مارس  -(، يناير ILO)معايير 

 معدل البطالة الفئة العمرية

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

+50 

58.5% 

64.3% 

51.7% 

31.7% 

27.9% 

21.6% 

25.5% 

25.0% 

( سنة هم األكثر 29-15( أن فئة الشباب من أعمار )2.5يبدو واضحًا من جدول رقم )
تضررًا من قضية البطالة، فأكثر من نصف القوى العاملة المتاحة في هذه الفئة العمرية تعاني من 

ة( من هذه سن 24-20مشكلة البطالة، فيما يعاني ما يقارب من ثلثي األفراد حديثي التخرج )
األزمة وهي النسبة األعلى بين الفئات الُعمرية، وتستقر معدالت البطالة عن معدالت أدنى تصل 
إلى ربع القوى العاملة مع التقدم بالعمر، ويمكن أن ُيعزى هذا االستقرار إلى زيادة الخبرة المهنية مع 

 يزة الخبرة المهنية.التقدم بالعمر على عكس حديثي التخرج والذين غالبًا ما يفتقدون لم
مقتبسة بتصرف دون اخالل بمعلومات المحتوى  (2.5، )(2.4(، )2.2مالحظة/ الجداول )

حول القوى العاملة في فلسطين والذي يصدره الجهاز المركزي  2015من تقرير الربع األول لعام 
 لإلحصاء الفلسطيني.

 

 العالقة بين البطالة والتوجه نحو العمل الحر 2.2.3
من الدراسات واآلراء على أن االرتفاع بنسب البطالة وشح الوظائف المتاحة في  العديدتتفق 

؛ 2008)السبيعي،  أي مجتمع يعتبر دافع قوي نحو التفكير بالتوجه نحو العمل الحر كخيار بديل
، غير أن واقع التقارير والدراسات الحديثة ترى أيضًا أن المجتمعات التي تتميز (2010سمية، 

 اض معدالت البطالة يتركز جزء كبير من قوى العمل المتاحة فيها في سوق العمل الحربانخف
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(Franjković & et al., 2015) وعليه يمكن اعتبار سلوك طريق العمل الحر هو خيار أساسي ،
 ال يقل جاذبية عن الوظائف التقليدية الدائمة لدى الجيل الجديد من القوى العاملة.

قدم الباحث ديفيد ستوري  1991ن القرن الماضي وبالتحديد في عام في مطلع التسعينات م
دراسته التي تعتبر من أوائل الدراسات التي ربطت بين البطالة والتوجه نحو العمل الحر، فتنبأ 
بميالد جيل جديد من قطاعات األعمال يكون فيه االعتماد األساسي على نظام التوظيف الذاتي 

ة استنادًا إلى ازدياد معدالت البطالة والرغبات المتزايدة لدى األفراد بنهج واألعمال الفردية المستقل
التحررية في العمل، وقد عزى أيضًا ذلك إلى ازدياد رغبة الشباب بريادة األعمال والتي بدورها 

 ستوجههم نحو االستقاللية في نهاية المطاف.
التي تعصف بالشباب  في كازاخستان قررت الجهات المسؤولة مواجهة مشكلة البطالة

الخريجين عن طريق انشاء برامج مساعدة لتشغيل الشباب أثناء دراستهم في الجامعات وكان من 
من الشباب عن  %30" والذي تم من خالله توظيف حوالي Youth Practiceأشهرها برنامج "

امعات طريق توفير فرص عمل بنظام القطعة "عمل حر" لهؤالء الشباب وذلك بالتعاون مع الج
المحلية، أدت هذه البرامج المكثفة والمدعومة حكوميًا إلى اكساب الشباب خبرة عملية قبل تخرجهم 

 . (Omarbekova, 2011من الجامعات وتقليص ملحوظ في معدالت البطالة )
مما ال شك فيه أن العمل الحر يعتبر حاًل جيدًا للشباب العاطلين عن العمل، خاصة في ظل 

ولوجي الهائل والذي أتاح فرص العمل الحر عن بعد عبر شبكة االنترنت والتي من االنفتاح التكن
 شأنها أن توفر اكتفاًء ذاتيًا لألفراد واستغناًء عن أي وظيفة تقليدية.
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 سوق العمل 2.2.4
 (Labor Market) العملمفهوم سوق  2.2.4.1

 االقتصادية التنظيمية المؤسسة( فإن سوق العمل هو 2007بحسب تعريف )مريان وآخرون، 
 حجم وتقدير المطلوبة العمل فرص تحديد يتم حيث عليه، والطلب العمل عرض فيها يتفاعل التي

 خدمات يقدمون  األفراد أن في غيرها عن السوق  هذه األجر، وتمتاز تحديد إلى إضافة البطالة،
كما يمكن تعريفه  .نفسه لعاملا عن فصلها يمكن ال الخدمات هذه أن كما عنها، األجر ويتقاضون 

 بيع فيه يتم الذي المجال أي عليه، والطلب العمل عرض فيه على أنه السوق الذي يتفاعل
(. ومن التعريفات السابقة يمكن 2006، العقيلالعمل ) خدمات تسعير وبالتالي وشراؤها الخدمات

بالعمل على فرصة عمل،  اختصار سوق العمل على أنه المكان الذي يبحث فيه األفراد الراغبين
 فيما يبحث أصحاب األعمال عن األفراد المؤهلين لشغل وظائف وأعمال لديهم.

 ينقسم سوق العمل إلى قسمين رئيسيين هما:
هو السوق الذي تكون فيه عدد الوظائف  (:Tight Labor Marketسوق العمل المحكم ) .1

 المتاحة أكثر من عدد الباحثين عن عمل.
هو السوق الذي تكون فيه شريحة الباحثين  (:Slack Labor Marketد )سوق العمل الراك .2

 عن عمل أكثر من عدد الوظائف المتاحة.
 :العوامل المؤثرة على سوق العمل 2.2.4.2

 يمكن تقسيم العوامل المؤثرة على سوق العمل بشكل عام إلى ما يلي:
ذي ُيبنى عليه أي اقتصاد قوي اإلنسان هو المورد االقتصادي األساسي وال العامل االقتصادي: .1

في العالم، فاإلعداد العلمي والعملي لألفراد في أي مجتمع هو البذرة التي سينمو من خاللها 
االقتصاد ويزداد حجم الناتج القومي، ويكون االقتصاد في أقوى حاالته عندما ُيسخر لخدمته 

ن انتاجيتهم مقاربة للكمال، الحد األقصى من القوى العاملة المتاحة في المجتمع والذين تكو 
( في دراستهم مع ما سبق ذكره بشأن العمالة الكاملة والتي 2014ويتفق )صالي وعبد الكريم، 

 عرفوها على أنها "الوضع الذي يخلو فيه السوق من البطالة".
 العمل بسوق  يتحكموا أن مجتمع أي في القرار وصناع للسياسيين يمكن العامل السياسي: .2

 من والتي األعمال وأصحاب بالشركات الخاصة االقتصادية القوانين سن اللخ من المحلي
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 فرص حجم في النقص أو الزيادة وبالتالي الشركات وتوسع انتشار من تثبط أو تشجع أن شأنها
المتاحة، فعلى سبيل المثال في حالة إعطاء الدولة لتسهيالت قيام شركات جديدة فإن هذا  العمل

عمل ومناصب جديدة متاحة للراغبين في العمل وبالتالي التقليص من سيساعد على خلق فرص 
 معدالت البطالة في المجتمع.

يمكن أن يلعب العامل الديموغرافي دورًا ايجابيًا أو سلبيًا في دفع عجلة  العامل الديموغرافي: .3
هذه  االقتصاد والناتج المحلي، ففي حالة الزيادة السكانية في ظل سوق عمل محكم فإن مردود

الزيادة سينعكس ايجابًا على نمو قطاعات األعمال وذلك بتوفر األيدي العاملة لتناسب حجم 
الطلب عليها، ومن هنا يمكن أن نتفهم احدى دوافع تحفيز الدول الصناعية لمواطنيها على زيادة 
النسل، أما في ظل سوق عمل راكد فإن الزيادة السكانية ستؤدي حتمًا إلى ارتفاع معدالت 

 البطالة والفقر في المجتمع.
الموقع الجغرافي لسوق العمل يلعب دورا محوريًا في تحديد قوة السوق، ففي  العامل الجغرافي: .4

البلدان التي تعتبر ممرات تجارية نحو بالد أخرى فإن كم الطلب على العمالة سيكون مرتفعًا 
أو التكتالت السكانية في مناطق  مقارنًة بأسواق أخرى في مناطق نائية، كما أن التوزيع السكاني

معينة كالعواصم يساهم في رواج أسواق العمل فيها، وعادًة ما يرغب أرباب العمل في استئجار 
الموظفين األقرب لمقرات الشركة وبالتالي فإن فرص الراغبين في العمل والذين يقطنون أماكن 

 ظ السكاني والمصالح التجارية.بعيدة تصبح أقل من أولئك الذين يتمركزون في أماكن االكتظا
 العمل في قطاع غزة سوق  2.2.4.3

ُيعد قطاع غزة من أكثر مناطق العالم عرضًة لعدم االستقرار خاصًة على الصعيدين 
االقتصادي والسياسي، وُيعزى ذلك في المقام األول لوقوعه تحت حكم االحتالل الصهيوني، والذي 

 على الوضع االقتصادي في قطاع غزة. ؤثر سلبياً يحكم قبضته على كافة مناحي الحياة وي
(، فإن معظم القوى العاملة 2016بحسب المسح الذي قام به مركز اإلحصاء الفلسطيني )

، فيما كان %57.3المشاركة في سوق العمل تنضوي تحت القطاع الخاص بنسبة مشاركة بلغت 
لقطاعات األخرى ما نسبته من مجموع القوى العاملة، وقد نالت ا %36نصيب القطاع العام 

من القوى العاملة المشاركة. وتتركز معظم القوى العاملة في قطاع الخدمات حيث يعمل  6.7%
من مجموع القوى العاملة في قطاع غزة، وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى  %53فيه ما يقارب 

نهم ال يكاد يصل م %78من العاملين يعملون في القطاع الخاص فإن األجر الذي يتقاضاه 
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لنصف الحد األدنى من األجور حيث أظهر نفس المسح أن متوسط األجر في القطاع خاص يبلغ 
شيكل إسرائيلي، ويمكن  1450شيكل إسرائيلي، بينما الحد األدنى لألجور في فلسطين يبلغ  745

التوظيف  أن نعزو قبول األفراد بالعمل بهذه األجور المنخفضة إلى ضعف سوق العمل وقلة فرص
 المتاحة.

وعلى صعيد االقتصاد غير الرسمي والذي يصعب حصره بنسبة دقيقة، فقد أظهر مسح 
بأن ما يقارب من  2008الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في مسحه األسري عن عام 

من إجمالي العاملين في قطاع غزة يقعون تحت إطار االقتصاد غير الرسمي، وبحسب  42.5%
من العاملين لحسابهم الخاص يصنفون ضمن خانة االقتصاد غير  %66.9ية فإن نفس اإلحصائ

(. ولعل الواقع االقتصادي الصعب يعد من أبرز 2014الرسمي )المركز الفلسطيني لإلحصاء، 
عوامل انتشار االقتصاد غير الرسمي، فهذا النوع من القطاعات االقتصادية يزداد في الدول النامية 

لمتقدمة لعدة عوامل تتمثل في غياب التشريعات النظامية الضابطة لسوق على حساب الدول ا
العمل، وقلة االلتزامات على صاحب العمل سواء من حيث الضرائب أو التأمينات، وكذلك انخفاض 

(. ولعل 2010األجور للعاملين دون الحد األدنى المنصوص عليه رسميًا في القانون )األسرج، 
صادي من ِقبل الحكومات وابقائه في هذا اإلطار غير المنظم ُيعد اهدارًا اهمال هذا القطاع االقت

 كبيرًا إليرادات الدولة الضريبية، وبالتالي تأثير سلبي ملموس على النمو االقتصادي للدولة. 

 الثقافة المجتمعية 2.2.5
 :مفهوم الثقافة المجتمعية 2.2.5.1

وضعوا تعريفًا لمفهوم الثقافة وقد جاء في تعريفه  ُيعد المؤرخ العربي ابن خلدون من أوائل الذين
 ومع الكتب وتحتويها وقد بها، ويتثقفون  الناس يتعلمها والفنون  واآلداب والعلوم لها بأنها "المعارف

(، ويتفق مع هذا تعريف قاموس أوكسفورد المختصر 2014، المريطبالذهن." ) خاصة هي ذلك
وق وأساليب التعامل وتنمية العقل عن طريق التعليم وتدريبه تهذيب الذوالذي ذكر بأن الثقافة هي "

."، ويمكننا أن نختصر ما سبق من التعريفات بالقول بأن الثقافة هي طريقة على التفكير الدقيق
الحياة، وهي نشاط علمي واجتماعي حين يتم ممارسته بشكل جماعي في مجتمع ما يطلق عليها 

 "الثقافة المجتمعية".
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 ر شبكات التواصل اَلجتماعيدو 2.2.5.2

( على أنها خدمات Social Networkingيمكن تعريف شبكات التواصل االجتماعي )
تؤسسها وتبرمجها شركات كبرى لجمع المستخدمين واألصدقاء ولمشاركة األنشطة واالهتمامات، 

 & Obarوللبحث عن تكوين صداقات والبحث عن اهتمامات وأنشطة لدى أشخاص آخرين )
Wildmam, 2015.) 

تساهم العديد من الوسائل الحديثة في بلورة الثقافة المجتمعية ووضعها في ُأطر محددة ألي 
مجتمع ولعل شبكات التواصل االجتماعي تُعد من أبرز هذه الوسائل والتي كان منها الفتيل الرئيسي 

ة للثقافة المجتمعية إلشعال ثورات الربيع العربي، وعليه يمكن التعويل عليها في رسم خارطة جديد
عن طريق التشجيع على تحقيق القيم النبيلة وتغيير النظرة الشعبية لكثير من رواسخ العادات 

 والتقاليد التي تقف عائقًا في طريق نهضة األمة.
تتعدد شبكات التواصل االجتماعي المستخدمة والدارجة بين أفراد المجتمع الفلسطيني، وبحسب 

(، فإن عدد مستخدمي هذه الوسائل بلغ 2015الجتماعي في فلسطين )تقرير وسائل التواصل ا
من اجمالي عدد السكان في الضفة وقطاع غزة، والجدول التالي  %37مليون نسمة بواقع  2.4

 .2015يوضح األعداد والنسب بحسب ورودها في تقرير نهاية عام 
 (2015)سوشال ستوديو،  توزيع مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي في فلسطين :(2.6جدول )

 النسبة المئوية % عدد المستخدمين )الضفة + غزة( اسم شبكة التواصل االجتماعي
 1,780,000 84% (Facebookفيسبوك )
 1,007,143 47% (WhatsAppواتساب )

 385,714 18% (Google Plusجوجل بلس )
 342,857 16% (Twitterتويتر )

 342,857 16% (Instagramانستاجرام )
 122,000 6% (LinkedInلينكد ان )

تعتبر شبكة فيسبوك هي األكثر شعبية في قطاع غزة، وقد بلغ عدد مستخدميها في القطاع 
م وهو ما يعني دخول هذه الشبكة إلى 2015نسمة بحسب إحصائية نهاية عام  712,000حوالي 

السابق فإن عدد المستخدمين  الغالبية العظمى من بيوت المواطنين، وبحسب بيانات نفس التقرير



31 

 

-18من فئة الشباب يعتبر األعلى من بين بقية الفئات، فاألشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
 من اجمالي عدد المسجلين في الشبكة االجتماعية فيسبوك. %66سنة يشكلون ما نسبته  34

  

 الثقافة المجتمعية الخاصة بالعمل الحر )في قطاع غزة( 2.2.5.3

عب العوامل الثقافية دورًا أساسيًا في تحديد اتجاهات أفراد المجتمع في كافة نواحي الحياة تل
بما في ذلك النظرة للعمل الحر ومدى تقبله لدى الناس، وفي هذا اإلطار فإن قطاع غزة ال يعبر 
 عن حالة منفصلة عن الواقع العربي بشأن انتشار ثقافة العمل الحر بين أفراده، ولعل المثل
المصري الشهير "إن فاتك الميري، اتمرغ في ترابه" يعبر بشكل بسيط عن الوضع الفكري والثقافي 
السائد بشأن الوظائف الحكومية ومدى تفضيلها على ما سواها من األعمال الحرة أو الخاصة، فنرى 

 نامية.في هذه الوظائف الحكومية الغاية األسمى لمعظم الشباب والخريجين في هذه المجتمعات ال
(، 2013تتأثر الثقافة المجتمعية كثيرًا بحجم الوعي أو المستوى التعليمي لألفراد )إبراهيم، 

ولعل هذه العوامل كانت من أبرز المحركات لتغيير نظرة المجتمع في السنوات القليلة الماضية، 
يدية، ولعل حيث ظهر اتجاه قوي لدى الشباب نحو العمل الحر وانتهاجه كبديل عن الوظائف التقل

انتشار منصات العمل الحر عبر االنترنت مع سهولة الوصول للشبكة العنكبوتية وتطور البنى 
التحتية التكنولوجية قد ساهم كثيرًا في نقلة نوعية لتغيير الثقافة السائدة بشأن العمل الحر في قطاع 

لشخص الذي ال يعمل غزة. مع هذا فإن شريحة كبير من المجتمع في قطاع غزة ال زالت ترى في ا
بوظيفة تقليدية بأنه "عاطل عن العمل" حتى لو كان دخله من عمله الحر يفوق دخل الوظائف 
الحكومية ولعل هذه النظرة تشكلت بفعل افتقار األعمال الحرة لألمان الوظيفي والذي يعتبر ميزة ال 

 يمكن االستغناء عنها في مجتمعاتنا العربية.
ر الثقافة المجتمعية ال يمكن أن يتم في خالل فترة زمنية قصيرة، من بواعث األمل أن تغيي

وقد بدأت تظهر جليًا بذرات التغيير في قطاع غزة لتدعيم االتجاه نحو العمل الحر، فالجامعات 
المحلية تعقد الكثير من ورش العمل التثقيفية والتي من شأنها أن تدفع الشباب والطالب نحو طرق 

أن حاضنات األعمال تلعب دورًا محوريًا في تبني المشاريع الريادية واألفكار  باب العمل الحر، كما
الخالقة للشباب وتساهم بشكل مادي ومعنوي في تأسيس مشاريع تجارية ناجحة تساعدهم على 
تحقيق دخل مستقر من أعمالهم الحرة والريادية، وأخيرًا فإن قصص النجاح لرواد األعمال الحرة 
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وتتداول بين الشباب تشكل عاماًل تحفيزيًا قويًا لمحاكاتها والسير على نفس  والتي بدأت تنتشر
 الخطى.

 

 

 مستوى التعليم 2.2.6
ُيعد التعليم الرافعة األساسية لنهضة األمم وتقدم وازدهار الحضارات، ويمكن تعريف عملية 

ل المعارف المهاراتّية إلى التعليم على أنها "العملّية المنّظمة اّلتي تمارس من قبل المعّلم؛ بهدف نق
الطلبة، وتنمية اّتجاهاتهم نحوها، ويعّد التعّلم هو الّناتج الحقيقي لعملّية الّتعليم" )عمر وحميد، 

(، ومع التقدم التكنولوجي الهائل، باتت العملية التعليمية أسهل ويمكن أن تصل ألي فرد من 2015
ترنت أو وسائل االتصال األخرى. في هذه الجزئية أفراد المجتمع وهو جالس في بيته سواًء عبر االن

 سيتم التطرق إلى واقع التعليم في قطاع غزة عبر استعراض معدالت وجودة التعليم.

 :معدالت التعليم في قطاع غزة 2.2.6.1

على صعيد األرقام، ُيعد قطاع غزة من أكثر المناطق تعليمًا حول العالم، فبحسب بيانات 
، %98.2(، فإن معدل التحاق الطلبة بالمدارس في فلسطين قد بلغ 2006ة )البنك الدولي للتنمي

إلى أن معدالت التحاق الطلبة بالتعليم  2013فيما تشير بيانات مركز اإلحصاء الفلسطيني لعام 
، وتعكس هذه النسبة المرتفعة نظرة المجتمع الفلسطيني للتعليم %98.9األساسي قد وصلت إلى 

عية ُملحة ال تقل أهمية عن أساسيات الحياة األخرى، وبالنظر إلى بيانات على أنه ضرورة اجتما
مركز اإلحصاء الفلسطيني على مدار األعوام السابقة نجد تراجعًا ملحوظًا في نسب األمية عامًا بعد 

من مجمل سكان قطاع غزة وتتركز  %3.1إلى  2014آخر، وقد وصلت بحسب إحصائية عام 
سنة فما فوق( والذين لم تتح لهم الفرصة المالئمة لتلقي التعليم في  50ن )هذه النسبة في كبار الس

الصغر، وإذا ما قارننا هذه النسبة بدول مجاورة كجمهورية مصر العربية نجد أن هناك فرقًا شاسعًا 
 2016في معدالت األمية بين البلدين حيث بلغت نسبة األمية في مصر بحسب إحصائية عام 

(، يوضح الجدول التالي الحالة 2016هاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، )الج %20.9حوالي 
 .2014التعليمية لسكان قطاع غزة بحسب مركز اإلحصاء الفلسطيني لعام 
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الجهاز المصدر: ) سنة فأكثر( حسب الحالة التعليمية 15التوزيع النسبي لسكان قطاع غزة ) :(2.7جدول )
 (2016إلحصاء، المركزي للتعبئة العامة وا

 النسبة المئوية الحالة التعليمية

 أُمي

 ُملم )يستطيع القراءة والكتابة(

 ابتدائي

 اعدادي

 ثانوي

 دبلوم متوسط

 بكالوريوس فأعلى

3.1% 

4.9% 

12.2% 

36.3% 

22.8% 

6.2% 

14.5% 

وعلى صعيد التعليم العالي، نجد أن هناك تصاعد مستمر في أعداد الطلبة الملتحقين 
ت المحلية، وفي ظل توفير بعض الجامعات لتخصصات الماجستير والدكتوراه والتي كان بالجامعا

ُيتطلب للحصول عليها السفر إلى خارج فلسطين فقد زادت معدالت الحصول على هذه الشهادات 
لبرامج الدكتوراه في  2014/2015العليا، فقد بلغ عدد الطالب الُمسجلين في العام الدراسي 

طالبًا، فيما بلغ عدد الطالب المسجلين في برامج الماجستير على مستوى  40طينية الجامعات الفلس
(. الزيادة المتصاعدة في أعداد الطلبة 2015طالبًا )وزارة التربية والتعليم العالي،  7751فلسطين 

، دفع إلى انشاء جامعات وكليات جديدة لجذب اهتمام الراغبين بااللتحاق في مؤسسات التعليم العالي
، فإن عدد مؤسسات التعليم العالي 2015وبحسب آخر احصائيات وزارة التربية والتعليم العالي لعام 

 جامعة وكلية موزعة كاآلتي: 18المعتمدة والمرخصة قد بلغ 

 5 .)جامعات تقليدية )واحدة حكومية، واثنتان عامتان، واثنتان خاصتان 
 6  احدة عامة(.كليات جامعية )أربعة حكومية، وواحدة خاصة، وو 
 7  كليات مجتمع متوسطة )ثالثة عامة، وواحدة حكومية، واثنتان خاصتان، وواحدة تحت إشراف

 وكالة غوث وتشغيل الالجئين(.
 .)جامعة واحدة تعليم مفتوح )جامعة القدس المفتوحة 
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 :جودة التعليم في قطاع غزة 2.2.6.2

ير العملية التعليمية سواًء من قبل وزارة ُتشير الدالئل النظرية إلى االهتمام المتزايد في تطو 
قامت السلطة الوطنية  2002التربية والتعليم العالي أو الجهات المسؤولة والمعنية، ففي عام 

الفلسطينية بإنشاء الهيئة الوطنية لالعتماد والجودة في التعليم العالي وعملت كهيئة حكومية شبه 
العالي وكان من مهامها األساسية أن تنظر في مدى  مستقلة تحت اشراف وزارة التربية والتعليم

تطبيق الجامعات الفلسطينية لمعايير الجودة العالمية قبل اعتماد التخصصات المختلفة، كما عملت 
على وضع معايير أكاديمية محددة تضمن أن يسير البرنامج بصورة مثالية وبجودة عالية. لم تقف 

أنشأت الوزارة "صندوق تطوير  2005عند هذا الحد، ففي عام  جهود وزارة التربية والتعليم العالي
الجودة" والذي من خالله يتم منح الجامعات تمويالت مالية وتطوير برامج شراكة بين جامعات 
محلية وأجنبية والقطاع الخاص في مجال البحث والتطوير ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي 

الجودة والعمل على بناء نظم ادارية سليمة وقوية تعمل على  وتعزيز برامجها باإلضافة الى تأكيد
 :2015، رفع كفاءة الخريجين وربطهم بسوق العمل بالشكل الصحيح )وزارة التربية والتعليم العالي

موقع(، وألن النجاح اإلداري ينعكس غالبًا على نجاح العملية التعليمية، فقد عمدت دراسة نشرت 
بيق نظام إدارة الجودة الشاملة في جامعات قطاع غزة الرئيسية )الجامعة مؤخرًا إلى تحديد مدى تط

اإلسالمية، جامعة األزهر، وجامعة األقصى( وقد وجد الباحث من خالل دراسته أن نظام إدارة 
الجودة الشاملة مطبق بنسبة مرتفعة خاصة في الجامعات العامة "اإلسالمية واألزهر" على حساب 

(، وهو ما يعكس اهتمام هذه الجامعات بإتباع نظم 2014ألقصى" )المعمر، الجامعة الحكومية "ا
 إدارية ذات جودة عالية تضمن سير العملية التعليمية بحسب المعايير الدولية.

عمليًا، وعلى أرض الواقع تبدو األمور مغايرة نوعًا ما، فقطاع غزة بحالته الخاصة يعاني 
 7المفروض عليه ثانيًا، والحروب المتوالية عليه في آخر  كثيرًا بفعل االحتالل أواًل، والحصار

سنوات ثالثًا، وهذه العوامل كان لها تأثير مباشر في سير العملية التعليمية واضعاف منتوجها، 
فتعرض الجامعة اإلسالمية للقصف مرتين في خالل فترة زمنية قصيرة وتدمير مباني المختبرات 

ها العملية والتي تساعد الطالب في صقل مهاراتهم لسوق العمل أثر العلمية واهدار كثيرًا من موارد
بال شك على جودة المخرجات العلمية، أما على صعيد التعليم األساسي فقد تضرر أيضًا بقصف 
العديد من المدارس، كما أن كثيرًا من هذه المدارس أصبحت مالجئ لإليواء ألولئك الذين تضررت 

ر مما أدى إلى دمج أعداد كبيرة من الطالب في الفصول وبالتالي بيوتهم بفعل القصف والتدمي
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التأثير على مدى تحصيلهم العلمي. أما عن تأثير الحصار والذي يعبر عن الوجه البشع لالحتالل 
واقع الحق م "2010الصهيوني فقد أورد مركز الميزان لحقوق اإلنسان في تقريره المفصل في عام 

" كثيرًا من الحقوق المهدرة بفعل الحصار والتي الحصار على قطاع غزةفي التعليم العالي في ظل 
عملت على اضعاف المردود التعليمي للجامعات والكليات وقد جاء في سياق التقرير أن الحصار 
تسبب في عدم قدرة مؤسسات التعليم العالي على التوسع األفقي والرأسي الستيعاب األعداد المتزايدة 

ال الحصار دون تحقيق التبادل المعرفي واألكاديمي بين مؤسسات التعليم من الطالب، كما ح
العالي في الخارج وقد وثق المركز حاالت ابتعاث كثيرة تم رفض خروجهم من قطاع غزة ألسباب 
أمنية سواًء من الجانب االسرائيلي أو المصري. وفي ذات اإلطار فإن الحصار يؤثر بشكل مباشر 

توفير المعدات الحديثة وأجهزة المختبرات والتي يمانع أو يماطل الجانب  على قدرة الجامعات في
الصهيوني بالسماح لها بالدخول. كما أصاب الحصار قطاع البحث العلمي وذلك بسبب عدم القدرة 

 على رفد المكتبات الجامعية باحتياجاتها من المصادر العلمية الحديثة.
 أثر التعليم على العمل الحر 2.2.6.2

يرٌة هي الدراسات التي عكفت مؤخرًا على مناقشة تأثير المستوى التعليمي لألفراد على كث
التوجه أو النجاح في سوق العمل الحر، وفي هذا اإلطار يسعى الباحث إليجاد إجابات لعدة 
تساؤالت تلخص مدى تأثير التعليم على العمل الحر بناًء على الدراسات التي قام بها الباحثون في 

 الصدد. هذا 
(، وجد الباحثان أن Kangasharju and Pekkala, 2002في الدراسة التي قام بها )

األشخاص الحاصلين على شهادات علمية عليا هم أقل توجهًا نحو العمل الحر، وقد عزا الباحثان 
ذلك إلى زيادة الطلب على هؤالء األشخاص من ِقبل الشركات والمؤسسات المرموقة والتي توفر لهم 

واتب مجزية مع مكانة اجتماعية متميزة وأمان وظيفي؛ هذه المميزات تجعل اختيار الوظيفة ر 
التقليدية أمرأ محبذًا لهؤالء األشخاص. وتتفق مع الدراسة السابقة نتائج المسح الذي قام به 

(Arbache and et al., 2010 والذي أظهر بأن حملة الشهادات العليا أقل رغبة في التوجه )
لعمل الحر، فيما أظهر المسح أن الشباب وحملة الشهادات الجامعية المتوسطة يفضلون نحو ا

العمل الحر على الوظائف التقليدية. على النقيض من النتائج السابقة وجد المسح الدوري الذي 
يجريه معهد بحوث السياسات العامة األوروبي أن حملة الشهادات العليا )بكالوريوس أو أعلى( في 

وألمانيا يفضلون العمل الحر على الوظائف التقليدية، فيما يفضل ما يقارب من نصف حملة  فرنسا
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الشهادات العليا في اسبانيا وبريطانيا العمل الحر، أما في السويد وبولندا فيفضلون الوظائف 
 (. Hatfield, 2015التقليدية على العمل الحر )

اءة الموضوع من زاوية أخرى ( حاولت قر Klaesson and Larsson, 2014دراسة )
وذلك عبر إحصاء األشخاص الذين تحولوا من الوظيفة التقليدية إلى العمل الحر بعد نيلهم 
شهاداتهم العليا، وقد وجدت الدراسة أن هنالك مؤشر إيجابي لصالح العمل الحر لألفراد العاملين 

، فيما كان مؤشر االنتقال نحو في تخصصات العلوم والعلوم االجتماعية وادارة األعمال والقانون 
العمل الحر في باقي التخصصات يقارب الصفر أي بال تأثير أو عكسي في قليل من التخصصات 

 األخرى. 
أما على صعيد أثر المستوى التعليمي على نجاح ممارسات العمل الحر فقد وجدت دراسة 

(van der Zwan and et al., 2013 بأن المؤسسات التعليمية التي ) تضع وتشجع في
مناهجها على ريادة األعمال يكون طالبها أكثر مياًل وتفضياًل للعمل الحر على حساب الوظائف 

 التقليدية، وهم كذلك أكثر نجاحًا في حياتهم المهنية عبر بوابة العمل الحر.
( مع Robinson and Sexton, 1994من جهة أخرى فقد اتفقت الدراسة التي أجراها )

وأضافت بأن األشخاص الذين يمتلكون مؤهالت علمية عليا هم أقل عرضة للفشل في  الرأي السابق
حال بدأوا عملهم الخاص، كما وضعت الدراسة عنصر الخبرة في مجال العمل الحر كعامل ايجابي 

 مؤثر على نجاح ممارسات العمل الحر لألفراد.
على الدور ( أكدت في نتائجها أيضًا Greene and Saridakis, 2008دراسة )

المحوري للتعليم الجامعي في نجاح ممارسات العمل الحر لألفراد، ولكنها أوضحت أن هذا النجاح 
مرهون باالستراتيجية التي تتبعها الجامعات في وضع مناهجها العلمية والتي من شأنها أن تكسب 

 األفراد مميزات النجاح والخبرات العملية الالزمة للعمل الحر.
أولت عديد من الجامعات اهتمامًا متزايدًا بقضايا التشغيل الحر وذلك في في قطاع غزة، 

سبيل تقليص معدالت البطالة بين الخريجين، فقد برزت في الفترة األخيرة حاضنات األعمال والتي 
تتبنى األفكار الريادية للشباب وتدعمها ماديًا ومعنويًا حتى تصبح مشروعًا تجاريًا مستقاًل يعتاش 

بل الطالب والخريجين، ولم ه صاحب الفكرة، وقد القت هذه الحاضنات اقبااًل جيدًا من قِ من خالل
يقتصر دور هذه الحاضنات على تبني األفكار الريادية، فقد ساهمت بشكل كبير في صقل 
المهارات العملية للملتحقين بها من خالل الدورات التدريبية المستمرة التي تعطيها لهم في مجال 
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والتكنولوجيا في الجامعة عمال والعمل الحر، وفي هذا المقام تبرز حاضنة األعمال ريادة األ
المشاريع المحتضنة في حاضنة ( والتي ُأجريت على 2015اإلسالمية، وبحسب دراسة برهوم )

من هذه المشاريع تستفيد من السوق اإلقليمية  %59.5الجامعة اإلسالمية فإن ما يقرب من 
عبر االنترنت لتحقيق االستمرارية في عملها وقد وجدت نفس الدراسة بأن معظم والدولية المفتوحة 

تقع تحت نطاق تكنولوجيا المعلومات وأوضحت النتائج النهائية للدراسة  %61هذه المشاريع وبنسبة 
عمليات احتضان المشروعات من ِقبل حاضنات األعمال تعد محركًا ودافعًا أساسيًا لتغيير بأن 

ولكن على الرغم من  مع تجاه العمل الحر عن طريق تغيير ثقافة األعمال السائدة.ثقافة المجت
استنساخ هذه التجربة من ِقبل التجربة الناجحة لحاضنة األعمال في الجامعة اإلسالمية فإن 

الجامعات األخرى في قطاع غزة لم يلَق أي صدى فحاضنة األعمال والتكنولوجيا في الجامعة 
اضنة الوحيدة التابعة لمؤسسة تعليم عالي في قطاع غزة، بينما توجد في المقابل اإلسالمية هي الح

 (.2012ثالث حاضنات أعمال في جامعات مختلفة من الضفة الغربية )الشكري، 

 العوامل الشخصية 2.2.7
ال يمكننا االقتصار على عوامل البيئة الخارجية لتحديد مدى نجاح ممارسات العمل الحر 

فالعامل األساسي لتحديد النجاح والتقدم أو الفشل هو "اإلنسان"، ولهذا فإن دراسة  في أي مجتمع،
العوامل الشخصية تعتبرًا أساسًا مهمًا لتحديد مكمن الخلل وعوامل النقص الالزم تطويرها لبناء 

 مجتمع متقدم على جميع األصعدة.

 تعريف الشخصية 2.2.7.1

خصية اإلنسان ومكوناتها وجوانبها المتعددة، تعمق الكثير من علماء النفس في دراسة ش
وقد ُوضعت العديد من النظريات والمفاهيم التي تشرح وتفسر سلوك ودوافع اإلنسان بناًء على 
تحليل الشخصية، وقد كان الهدف من هذه الدراسات في المقام األول إيجاد سبل تطوير الشخصية 

ت الشخصية وان كانت في مجملها تدور في فلك بحيث تصبح أكثر فاعلية وانتاجية. تعددت تعريفا
 ,Larsen and Bussواحد وحول معنى مشترك مع اختالف المنظور، فبناًء على تعريف )

( فإن الشخصية هي عبارة عن مجموعة من الصفات والسمات النفسية المكنونة في داخل 2005
للتكيف مع البيئة المادية  الفرد والتي تنظم بشكل نسبي عمليات التحفيز والتفاعل لدى الفرد

والمعنوية واالجتماعية، فيما ربط العالم األمريكي الشهير رالف لينتون تعريفه للشخصية بالثقافة 
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المجتمعية فعرفها على أنها المجموعة الكاملة من صفات الفرد العقلية والنفسية واالجتماعية 
تتأثر بالمحيط الثقافي، وعليه فحين  ومعتقداته وعاداته واستجاباته العاطفية، وكل هذه الخصال

يغير الفرد من بيئته الثقافية فإن ذلك سينعكس بشكل تلقائي على شخصيته ألن الفرد سيتبع القيم 
(. Marks, 2008والمعايير الخاصة بالبيئة الجديدة والتي بدورها ستحدد خصائصه الشخصية )

درات العقلية والعواطف والسلوك والتي في المجمل يمكن اعتبار الشخصية على أنها مزيج من الق
تميز الفرد وتحدد طريقة استجابته للبيئة الخارجية المحيطة. وقد وضع في هذا اإلطار عدة نظريات 
لدراسة الشخصية فكان أبرزها نظرية "عناصر الشخصية الخمسة" لعالم النفس غوردون ألبورت 

 والذي حدد هذه العناصر كما يلي:
 ربةاالنفتاح على التج .1
 الضمير أو الوعي .2
 السمة االجتماعية )االندماج في المجتمع( .3
 التوافق مع اآلخرين .4
 االضطراب أو القلق .5

نظرية أخرى في هذا اإلطار هي "نظرية شخصية )أ( وشخصية )ب("، وضعت النظرية 
م، وبرغم عديد االنتقادات الموجهة إليها ال يزال 1950بواسطة العالم أندرو جولد سميث في عام 

عتمد عليها كثير من الباحثين حتى اليوم في تحليل الشخصية، وبحسب هذه النظرية فإن أصحاب ي
الشخصية )أ( يوصفون بأنهم طموحون ولديهم حس منافسة مرتفع ويقدرون الوقت وقليلو الصبر، 

 (.Friedman, 1996أما أصحاب الشخصية )ب( فهم على النقيض من ذلك )
 مكونات الشخصية 2.2.7.2

كثير من علماء النفس على تقسيم جوانب الشخصية إلى ثالثة أقسام رئيسية وهي  اتفق
(. وفيما يلي تفصيل 2010الجانب الوجداني، والجانب المعرفي، والجانب المهاري )الحسناوي، 

 لهذه الجوانب ومدى أهميتها:
 الجانب الوجداني 

ات وقيم الفرد، كما يشمل هو كل ما ال يتدخل العقل فيه، ويشمل هذا الجانب ميول واتجاه
أيضًا مشاعره، وعقائده وأساليبه في التكيف والتعامل مع األشياء، ما يحبه وما ال يحبه، وتعتبر 
البيئة المحيطة للفرد صاقل أساسي لهذا الجانب من الشخصية، وتكمن أهمية هذا الجانب من 
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ناجحًا ونافعًا لدينه ووطنه  الشخصية بأنه إن تم بناؤه بشكل سليم من البداية سيصنع لنا فرداً 
 ونفسه.

 الجانب المعرفي 

يعتبر من أهم جوانب الشخصية العملية، ويشمل هذا الجانب كم المعلومات والمعارف 
المكتسبة سواًء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وذلك من خالل التعليم المدرسي والجامعي أو من 

في حياته اليومية والتي تكون لديه خبرات ومعلومات خالل المواقف المتعددة التي يتعرض لها الفرد 
متراكمة يستطيع استخدامها عند الضرورة التخاذ القرارات المناسبة. ويندرج تحت هذا الجانب قيمة 

(، Social Capitalوفعالية العالقات االجتماعية وهو ما يعرف باسم رأس المال االجتماعي )
ماعي من العالقات والرموز يتفاعل مع الرصيد الذي يملكه والذي يمكن تعريفه على أنه "رصيد اجت

الفرد من رأس المال المادي، فهو رصيد قابل للتداول والتراكم واالستخدام، فالفرد عندما ينشئ 
شبكات اجتماعية أو ينضم إلى أحزاب سياسية أو يستخدم ما لديه من رموز المكانة في ممارسات 

دا اجتماعيا وثقافيا يزيد من مصالحه ومن رصيده من القوة اجتماعية، فإنما يكون لنفسه رصي
والهيبة. ومن ثم تظهر اإلمكانية في تحويل رأس المال االجتماعي إلي رأس مال مادي مثلما يتحول 

 (.2006رأس المال المادي إلى رأس مال اجتماعي" )زايد وآخرون، 
  الجانب المهاري 

بالقدرات الفردية على انجاز أعمال معينة  هو الجانب العملي من الشخصية والذي يتعلق
بصورة جيدة، ويمكن اعتبار هذا الجانب مكمل للجانب المعرفي، وال تتعلق المهارة هنا باألعمال 
اليدوية فقط وانما تشمل جميع األعمال الحرفية والخدمية والقدرة على التكيف مع التكنولوجيا الحديثة 

 .وتسخيرها إلنجاز األعمال بشكل أكفاً 
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 ( يوضح مكونات الشخصية مع أبرز ما يتعلق بها بشيء من اإليجاز.1الشكل رقم )

 
 : مكونات الشخصية(2.1شكل )

 محددات الشخصية 2.2.7.3

تتعدد العوامل الداخلة في تحديد شخصية وسلوك األفراد، ولكن تبقى هناك مجموعة من 
( أن هذه العوامل 2013الدكتور محمد ربيع ) العوامل العامة المشتركة ذات التأثير األكبر، ويرى 

 يمكن حصرها بما يلي:
 العوامل البيولوجية: .1

يقصد بها العوامل الداخلة في التركيب الجسماني للفرد وطبيعة النمو الجسدي والحالة الصحية 
 له، وأيضًا التوصيف الخارجي للسمات الشخصية كالشكل واللون والوزن.

 العوامل النفسية: .2
ت هذه العوامل كل ما يتعلق بالحالة المزاجية للفرد والمهارات المعرفية المكتسبة من يندرج تح

اختالطه بالمجتمع أو من خالل محيطه اأُلسري، كما تشمل القدرات العقلية والذكاء الفطري 
 للفرد.

 العوامل االجتماعية والبيئية: .3
إطاره الضيق )األسرة( أو على يقصد بها حالة وتأثير المحيط الخارجي المحيط بالفرد سواًء ب

النطاق الواسع )المجتمع(، ويعتبر العامل االجتماعي من أكثر العوامل فعاليًة في تحديد 
شخصية الفرد وطموحاته ونظرته لألشياء، فعلى صعيد األسرة ستؤثر الحالة االقتصادية 

عي اأُلسري في صقل وظروف المعيشة وطريقة التربية لألبناء وحالة الوعي ومستوى التعليم والو 

الجانب الوجداني

القيم واألخالق•

الميول واالتجاهات•

المشاعر واألحاسيس•

الجانب المعرفي

ةالمعلومات المتراكم•

ةالخبرات المكتسب•

رأس المال •
االجتماعي

الجانب المهاري

المهارات التقنية•

القدرات العملية •
والذهنية
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هوية الفرد وتحديد طموحاته وتطلعاته، أما على صعيد المجتمع، فتساهم الظروف السياسية 
 واالقتصادية والثقافة المجتمعية السائدة في التكوين الفكري للفرد.

 
 ريادة األعمال 2.2.7.4

مرادفًا للعمل الحر، يرتبط مصطلح الريادة كثيرًا باألعمال الحرة، ولعل كثيرًا من الناس يراها 
في حقيقة األمر يمكن اعتبار ريادة األعمال حالة خاصة من العمل الحر تتميز بالحس اإلبداعي 
والنمط الغير تقليدي في أداء األعمال. طرحت كثير من الدراسات الدور الهام الذي يقوم به رياديي 

لى أن المجتمعات التي تهتم األعمال في دفع عجلة االقتصاد في بلدانهم، وقد أجمعت معظمها ع
بفئة رواد األعمال بصفة رسمية عن طريق الحكومات أو خاصة عن طريق المؤسسات وحاضنات 

 ;Grossmann, 2009األعمال تالقي ناتجًا ايجابيًا على اقتصاداتها وناتجها القومي )
Bandiera and et al., 2013( وفي دراسة لبارتون هاميلتون ،)خاص ( وجد أن األش2000

الذين يتميزون بسمة الريادية يحصلون متوسط دخل ابتدائي أعلى من أقرانهم عند الدخول إلى سوق 
العمل الحر مما يعني وجود أثر إيجابي ملموس لريادة األعمال على نجاح ممارسات العمل الحر 

 بحسب الدراسة.
 (Entrepreneurshipتعريف مفهوم ريادة األعمال ) -

األعمال وإن كانت في معظمها متقاربة المعنى، وكان العالم االقتصادي تعددت تعريفات ريادة 
م، فعرفه على أنه 1949األمريكي جوزيف شومبيتر أول من تطرق لتعريف رائد األعمال في عام 

"ذلك الشخص الذي لديه اإلرادة والقدرة لتحويل فكرة جديدة أو اختراع جديد إلى ابتكار ناجح"، 
آخر الدراسات التي عرفت مفهوم ريادة األعمال نجد أن التعريف لم يختلف  وبالنظر إلى واحدة من

( على أنها "العملية التي يتم من Yetisen and et al., 2015كثيرًا، فقد عرفها الباحثون )
خاللها اطالق وتشغيل مشروع تجاري بفكرة جديدة لتقديم منتج أو عملية أو خدمة"، فيما ورد 

( على أنها "الرغبة والقدرة Jerome and Bambur, 2013في دراسة )تعريف ريادة األعمال 
 على تطوير وتنظيم وادارة مشروع تجاري مع تحمل كافة مخاطره بغرض تحقيق الربح".

 خصائص رواد األعمال -
غالبًا ما ُينظر إلى رائد األعمال على أنه شخص مبدع صاحب أفكار خالقة، ولديه قدرة كبيرة 

(. ال تقتصر خصائص رائد األعمال على الصفات Prive, 2012ة فرق العمل )على اإلدارة وقياد
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السابقة فقط، فهناك العديد من الخصائص األخرى التي عادًة ما تكون مالزمة له، وتكون سببًا من 
 أسباب نجاح رائد األعمال ومن أبرز هذه الصفات ما يلي:

 ألعمال االتسام بها، ألن مشاريعهم المخاطرة: ُتعد من أبرز السمات التي يجب على رواد ا
غالبًا ما تكون ذات أفكار جديدة وغير معروفة النتائج وعليه يجب أن يتقبلوا فكرة المخاطرة عند 

 االقبال على تنفيذ مشاريعهم.
  وضع االستراتيجية: يجب أن تكون لدى رائد األعمال رؤية شاملة وواضحة للمشروع وما يمكن

القيه من عقبات وذلك من خالل قدرته على قراءة واقع المشروع أن يحققه من نجاحات أو ي
 والبيئة المحيطة.

  اتخاذ القرارات الحاسمة: بحكم طبيعة العمل الريادي فإنه يتطلب دائمًا اتخاذ قرارات شجاعة
 وحاسمة دون تردد.

 درة على القدرة على االقناع: كمقدم لمنتج أو خدمة جديدة يحتاج رائد األعمال أن تكون لديه ق
اقناع المستهلك بأهمية ما يقدمه ومدى الفائدة التي ستعود عليه من خالل استخدام منتجه أو 

 خدمته.
 أهمية ريادة األعمال -

تتعدد فوائد ريادة األعمال وعوائدها سواًء على األفراد أو المجتمع ككل، وفيما يلي أبرز 
 مميزات ريادة األعمال:

 على مستوى الفرد )رائد األعمال(
 .تحقيق العائد المادي الجيد من خالل األرباح الواردة من خدمته أو منتجه 
 .تحقيق الذات من خالل بناء عمل تجاري ناجح 
 .تنمية الحس اإلبداعي وتوظيف أمثل للطاقة واألفكار الخالقة 
 .وضع اجتماعي مرموق ومشهود له 

 على مستوى المجتمع:
  الكفاءات في هذه المشاريع الريادية.التقليل من معدالت البطالة عن طريق توظيف 
 .فتح أسواق عمل جديدة تؤدي في النهاية إلى انتعاش اقتصادي 
 .تخفيض نسبة الهجرة بين الشباب والكفاءات واستثمار طاقاتهم في مشاريع ريادية 
 .االرتقاء بجودة اإلنتاج المحلي 

 



43 

 

 تأثير العوامل الشخصية على العمل الحر 2.2.7.5
لشخصية لألفراد دورًا أساسيًا في تحديد اتجاهاتهم العملية ومدى قدرتهم على تلعب العوامل ا

التأقلم والنجاح فيها، وقد عكفت عديد من الدراسات على مناقشة دور وتأثير السمات الشخصية في 
توجيههم نحو العمل الحر ومدى نجاحهم فيه، وبالنظر إلى نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال 

يز عديد من الباحثين على تحليل الشخصية استنادًا إلى نظرية غوردون ألبورت "عناصر نجد ترك
 Caliendo and et" والتي من خاللها توصلت دراسة )The Big Five –الشخصية الخمسة 

al., 2014 إلى أن األشخاص الذي يمتلكون سمة "االنفتاح على التجارب" وسمة "حب التخالط )
ثر مياًل للعمل الحر واالستمرار فيه، فيما نتج عن تحليل خصال "التوافق" واالجتماعيات" هم أك

 و"القلق واالضطراب" بأن أصحاب هذه السمات لديهم دافع أقل لخوض تجربة العمل الحر.
( جزئيًا مع نتائج الدراسة السابقة والتي Patel and Thatcher, 2014يتفق الباحثان )

شخص حصلوا عليها من  2839دا من خالل تحليل بيانات استندت إلى نفس النظرية، فقد وج
م بأن سمة "االنفتاح على التجارب" هي األكثر 2004م إلى 1957سجالت التوظيف ما بين عامي 

تأثيرًا على توجيه الفرد نحو العمل الحر، كما وجدت الدراسة أن سمة االستقاللية وسعي الفرد الدائم 
ت التي تحفز وتساعد على النجاح في العمل الحر، في المقابل خلف أهدافه وأحالمه من أهم السما

فإن األشخاص الذي يعانون من القلق واالضطرابات يميلون غالبًا إلى تجنب خوض تجربة العمل 
 الحر.

في فنلندا أجرى مجموعة من الباحثين دراسة مطولة على مجموعة من األطفال والمراهقين 
أ( والتي حصرتها الدراسة في "العدوانية، القيادة، تحمل الذين تتوفر فيهم سمات الشخصية )

المسؤولية، الحماس، والغرور"، وقد وجدت الدراسة واستنادًا إلى معلومات تاريخية حصلت عليها من 
مركز اإلحصاء الفنلندي وهيئة التوظيف الفنلندية أن هذه الفئة لديها نزعة قوية للتوجه نحو العمل 

ضًا فرصة نجاحها في ريادة األعمال مرتفعة مقارنًة مع أقرانهم الحر في المستقبل، وأي
(Viinikainen and et al., 2016.) 

من منطلق آخر قام عدد من الباحثين البرتغاليين بتحليل دوافع قرار انتقال فرد ما إلى بيئة 
خصية عامل ُمحِدد، نالت فيه السمات الش 12العمل الحر، وقد ُبنيت العملية التحليلية على 

النصيب األكبر، وقد وجدت الدراسة أن الرغبة في المغامرة والمخاطرة تعتبر من أبرز سمات األفراد 
 (.Simoes and et al., 2015الذين يفضلون االنتقال لبيئة العمل الحر )
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 المبحث الثالث
 الدراسات السابقة 

 مقدمة: 2.3.1
ض آخر ما توصلت له األبحاث يهدف الباحث من خالل سرده للدراسات السابقة إلى عر 

والدراسات العربية واألجنبية في مجال ممارسات العمل الحر والعوامل البيئية والشخصية المؤثرة 
على نجاح هذه الممارسات ومن ثم مقارنة نتائجها مع نتائج هذه الدراسة. وقد تم تقسيم الدراسات 

 م.بحسب اللغة ومن ثم سردها تدريجيًا من األحدث إلى األقد

 الدراسات العربية 2.3.2
 –(، بعنوان: "تطوير الفكر والممارسة والسلوك الريادي في فلسطين 2015دراسة )الفرا،   .1

 دراسة تطبيقية على قطاع غزة".

يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى إيجاد أنموذج ريادي يناسب بيئة العمل في 
الدراسة العوامل المؤثرة على تنمية السلوك فلسطين بشكل عام وقطاع غزة بشكل خاص، وقد قسمت 

الريادي إلى ثالثة مجموعات رئيسية تتلخص في العوامل الخارجية كاإلطار االجتماعي والسياسي 
 واالقتصادي والعوامل الشخصية والنفسية لألفراد والمهارات اإلدارية.

اجراء مع  Global Entrepreneurship Monitor (GEM)أنموذج ت الدراسة استخدم
بعض التعديالت عليه لتناسب البيئة من أجل تقييم ريادة األعمال في فلسطين بشكل عام وقطاع 
غزة على وجه الخصوص، كما استعان بآراء الخريجين واألكاديميين وبعض الرياديين ورجال 

 األعمال إلتمام هذه الدراسة.

رات الريادية لدى الطالب، أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية ضعف الجامعات في تنمية المها
كما بينت الدراسة محدودية الدور الذي تلعبه النقابات المهنية والقطاع الخاص في تنمية السمات 

 الريادية في المجتمع.

للريادة في  Ecosystemبضرورة تبني بناء أنموذج متكامل تها في نهايت الدراسة أوص
دي ومعنوي للشباب على بدء مشاريعهم فلسطين يتم من خالله عمل حمالت توعية وتحفيز ما
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على الحكومة انشاء هيئة تطوير الريادة للقيام باألنشطة الداعمة لتنمية  تالريادية، كما اقترح
 السلوك الريادي في المجتمع.

 قطاع غزة كحالة خاصة". –(، بعنوان: "نحو نموذج للعمل الحر 2015دراسة )بعلوشة،  .2

ل خاص بالعامل الحر يقود في النهاية إلى إنجاح تهدف الدراسة إلى بناء نموذج عم
تجربته في مجال العمل الحر عبر المواقع التي تعمل كوسيط، وقد اتخذ الباحث من رواد هذه 

 المواقع في قطاع غزة كحالة خاصة لدراسته ليتم تطبيق النموذج عليهم.

تخفيض معدالت على التجارة االلكترونية ودورها الفعال في  دراستهيركز الباحث في 
البطالة لدى الخريجين والعاطلين عن العمل في قطاع غزة وقد اختص بشيء من التفصيل مواقع 

 االنترنت الشهيرة والتي تعمل كوسيط بين طالب الخدمة )الزبون( ومؤدي الخدمة )العامل الحر(.

مل اعتمد الباحث في جمع البيانات على ورش العمل واالستبيانات، وقد شملت ورش الع
بعض الخبراء في مجال العمل الحر والذين بدورهم أعطوا تصورهم الخاص لفرص ومعوقات العمل 

شخص تم  20الحر عبر االنترنت في قطاع غزة، فيما تم توزيع االستبيانات على عينة من 
 انتقاؤهم من الخبراء في مجال العمل الحر في قطاع غزة.

إلنجاح تجربة العمل الحر عبر المواقع  إلى نموذج خاص يمكن اتباعه الدراسة تتوصل
التي تعمل كوسيط، وقد ركز النموذج على مهارات تسويق الذات واعتبرها السبب الرئيسي إلنجاح 

 تجربة العمل الحر عبر االنترنت.

(، بعنوان: "النظام البيئي لريادة األعمال في المملكة العربية 2014دراسة )المبيرك والجاسر،   .3
 السعودية".

دف الدراسة إلى التعرف على العوامل البيئية المؤثرة على نجاح أو فشل ريادة األعمال ته
 وممارسات رواد العمل الحر في المملكة العربية السعودية.

هذه العوامل إلى عوامل بيئية جزئية وهي التي تؤثر بشكل مباشر على رواد  الدراسة تقسم
أعمالهم كرأس المال وحاضنات األعمال واألسرة  األعمال الحرة ويعتبر وجودها أساسيًا لنجاح

واألصدقاء، وعوامل بيئية كلية وهي التي تتفاعل مع ممارسات رواد األعمال الحرة بطريقة غير 
 مباشرة كالعوامل الثقافية والسياسية واالجتماعية والبنى التحتية للبالد.
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من حداثة التجربة إال أنها وقد وجدت الدراسة أن المملكة العربية السعودية وعلى الرغم 
 توفر مناخ مناسب وتربة مالئمة لنمو قطاع ريادة األعمال واألعمال الحرة.

فيما خلصت الدراسة إلى عدة توصيات منها بأن تقوم الدولة والمؤسسات ذات الصلة 
 بحمالت إعالمية مستمرة لنشر ثقافة ريادة األعمال بين الشباب وأهمية االستمرار في دعم البحث

 العلمي التطبيقي وسن التشريعات والقوانين التي تحفز الشباب على ممارسات األعمال الحرة.

(، بعنوان: "دراسة العوامل المؤثرة على تطبيق العمل عن بعد في 2014دراسة )نعيم،   .4
 قطاع غزة". –فلسطين، دراسة حالة: شركة اعمل بال حدود وشركة مداد 

المؤثرة على تطبيق أنظمة العمل عن بعد في فلسطين،  إلى تحديد العوامل تهدف الدراسة
 تشركتي "اعمل بال حدود" و "مداد" لتطبيق الدراسة عليهم، وقد حدد بدراسة حالتي توقد اختص

خمسة متغيرات أساسية لبحثها وهي: إدارة التكنولوجيا، المسؤولية االجتماعية، طبيعة  ةالباحث
 التنظيمية.  الوظيفة، المهارات الفردية، والثقافة

على المنهج الوصفي االحصائي وذلك من خالل اجراء استبيان تم توزيعه  الدراسة تاعتمد
 شخص يعملون في الشركتين السالف ذكرهم.  50على عينة من 

وضعها في بداية  تم من خالل نتائج االستبيان إلى أن المتغيرات التي الدراسة تتوصل
 العمل عن بعد في فلسطين. تؤثر بشكل ملحوظ على تطبيق الدراسة

بعدة توصيات تركز في ُجلها على ضرورة نشر ثقافة العمل عن بعد للحد  ُاختتمت الدراسة
من تفاقم أزمة البطالة في قطاع غزة، كما وحثت على ضرورة العمل على ايجاد حلول للمشاكل 

  التكنولوجية والخدمات اللوجستية المتواضعة في قطاع غزة.
"آراء طالبات جامعة القصيم في العمل الحر المعوقات والحلول  (،2013ر، دراسة )دويدا  .5

 دراسة تطبيقية على طالبات جامعة القصيم، كلية االقتصاد واإلدارة".

استهدفت الفكرة الوقوف على آراء طالبات جامعة القصيم في اهم المعوقات من وجهة 
ت خاصة بهن والوقوف على اهم نظرهن والتي تعيق تفضيالت الجامعيات للعمل في مشروعا

األسباب التي ال تجعلهن يقبلن على العمل الحر، وكذلك اهم المقترحات التي يمكن ان تسهم في 
   وضع آليات وحلول تساهم في قبول العمل الحر خاصة لدى خريجات الجامعة.
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هي وجدت الدراسة أن أكثر المعوقات المؤثرة والتي تقلل من توجه المرأة للعمل الحر 
المعوقات االجتماعية، تليها المعوقات الشخصية، ثم المعوقات التعليمية، ثم التنظيمية وأخيرًا 

 المعوقات المالية.

وقد أوصت الدراسة بضرورة توفير مشروعات نسائية متخصصة على نطاق واسع وقصرها 
ية على كافة وسائل على النساء وضرورة اعداد برامج تدريبية تأهيلية للخريجات والبدء بحمالت دعائ

 االعالم لتحفيز الخريجات على دخول سوق األعمال الحرة.
(، بعنوان: "اتجاهات الشباب نحو العمل الحر: دراسة تطبيقية في 2013دراسة )األسمري،   .6

 مدينة جدة".

إلى تحديد العوامل المؤثرة في توجهات الشباب نحو العمل الحر، وكذلك  تهدف الدراسة
 حول دون انتشار أوسع لثقافة العمل الحر بين أوساط الشباب.المعوقات التي ت

اعتمد الباحث نموذج الدراسة الوصفية إلتمام رسالته، وقد أجرى استبيانًا تم توزيعه على 
 فرد من فئة الشباب مختلفة الميول والتخصصات والدرجات العلمية. 500عينة من 

ن معظم الشباب المبحوثين لديهم وقد توصل الباحث من خالل نتائج االستبيان إلى أ
استعداد وتوجه جيد نحو العمل الحر، فيما عللت الدراسة قلة التوجه نحو العمل الحر بنقص 
التدريب وعجز وسائل االعالم وجهات االختصاص على نشر ثقافة العمل الحر بين أوساط 

 الشباب.

ألسرة في غرس ثقافة بجملة من التوصيات كان من أهمها تفعيل دور ا ُاختتمت الدراسة
العمل الحر لدى األبناء، وكذلك انشاء وحدات خاصة بالجامعات تقوم بتدريب الشباب على العمل 

 الحر، واالهتمام بحاضنات األعمال لما لها من دور حيوي في تحفيز الشباب.
(، بعنوان: "دور المشروعات النسائية الصغيرة في حل مشكلة 2013دراسة )السبيعي،   .7

 ة في المملكة العربية السعودية".البطال

يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى اثبات أن المشروعات النسائية الصغيرة والتي يتم 
تصنيفها كأعمال حرة تساهم بشكل كبير في حل مشكلة البطالة لدى النساء في المملكة العربية 

 السعودية.
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رة هذه المشاريع في الحد من من خالل عدة فرضيات تتناول مدى قد الدراسة تانطلق
مشكلة البطالة، مناسبة هذه المشاريع لخصوصية المرأة السعودية، مدى انتشار ثقافة العمل الحر 
والمشاريع الصغيرة لدى نساء السعودية، وأخيرًا األبعاد والمحددات القانونية التي تعيق نمو وتطور 

 هذه المشاريع.

متغيرات الدراسة وتوزيعه على الفئة المستهدفة والتي  قام الباحث بإجراء استبيان يشمل على
 تكونت من النساء العامالت في المشروعات الحرة الصغيرة في مدينة جدة بالسعودية.

وجد الباحث من خالل تحليل نتائج االستبيان إلى أن معظم العامالت في هذه المشاريع من 
ه الفئة في المجتمع مما يضطرهن للبحث عن المطلقات واألرامل وقد عزا ذلك لغياب االهتمام بهذ

عمل، كما وجد أن الفرضيات التي وضعها تلعب دور مؤثر في انتشار هذه المشاريع بين النساء 
 السعوديات.

بضرورة تحفيز المرأة السعودية على الدخول لسوق العمل الحر  أوصت الدراسة في نهايتها
 الوعي عبر وسائل االعالم ذات التأثير.  عبر هذه المشاريع الصغيرة وذلك من خالل نشر 

(، بعنوان: "تأثير موقف الطالب من ريادة األعمال في نيتهم للشروع 2012دراسة )رمضان،   .8
 بأعمال ريادية".

هذه الدراسة إلى تحليل العوامل المؤثرة في مواقف الطالب تجاه األعمال الريادية  تهدف
تمد الباحث نظريتي السلوك العقالني والسلوك المخطط وإمكانية شروعهم بها بعد تخرجهم، وقد اع

 كمتغيرات ليتم تحليلها.

طالب وطالبة من جامعة دمشق وبعض الجامعات  406على عينة بلغت  ُأجريت الدراسة
الخاصة في سوريا، وقد أظهرت النتائج أن نسبة الطالب الذين يفضلون العمل لحسابهم الخاص 

 لعمل لدى آخرين سواء في القطاع العام أو الخاص.أكبر من أولئك الذين يفضلون ا

أن هناك اتفاق مع الدراسات الغربية في المتغيرات العلمية التي تعمل ت الدراسة وقد وجد
على توجه األشخاص نحو األعمال الحرة، بينما كان االختالف األساسي هو في الثقافة االجتماعية 

ائلة أو األصدقاء والتي تلعب دور كبير في توجه السائدة في المجتمع السوري كتأثير دور الع
 الخريجين.
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بجملة من التوصيات والتي استهدفت دور الجامعات والحكومات في تعزيز  ُاختتمت الدراسة
توجهات الشباب نحو األعمال الريادية الحرة وذلك من خالل برامج موجهة ترفع من احتمال اقدام 

 الخريجين على أعمال ريادية. 
(، بعنوان: "فرص إقامة حاضنات األعمال في العراق لدعم المشروعات 2011)رشيد،  دراسة  .9

 الصغيرة".

إلى تحديد طبيعة دور حاضنات األعمال في تنمية وتطوير المشروعات  تهدف الدراسة
 الصغيرة واعادة الهيكل االقتصادي من خالل نشر ثقافة العمل الفردي في العراق.

عات الصغيرة تتطلب رعاية فنية ومالية وتقنية للنهوض بالنشاط بأن المشرو  تفترض الدراسة
 االقتصادي، وإن حاضنات األعمال هي المصدر األساسي لهذا الدعم.

اعتمد الباحث أسلوب المنهج االستقرائي في تحليل واقع حاضنات األعمال للمشروعات 
 لذلك.الصغيرة باستخدام التحليل االقتصادي والتاريخي كلما دعت الضرورة 

بأن حاضنات األعمال تعد أداة مهمة لتعزيز التنمية االقتصادية من خالل ت الدراسة وجد
خلق فرص عمل وتبني فكرة العمل الحر، والمساهمة في بدء المشروعات الصغيرة على أسس 

 سليمة.

في نهاية دراسته بضرورة توفير مقومات البنية التحتية لتحفيز انتشار الباحث وقد أوصى 
بضرورة وضع تشريعات وطنية لتنظيم عمل هذه  صى أيضاً ات االعمال في العراق، كما أو ضنحا

الحاضنات، واختتم الباحث بالتأكيد على أهمية االستفادة من التجارب الدولية بإقامة حاضنات 
 األعمال وربطها بالجامعات.

طالة الذكية (، بعنوان: "التوظيف الذاتي كحل بديل للقضاء على الب2011دراسة )سعاد،  .10
 لتحقيق استدامة اجتماعية ـ نماذج دولية".

تهدف هده الدراسة إلى التعرف على مدى أهمية التحكم في ظاهرة البطالة ولو نسبيًا بخلق 
مناصب عمل عن طريق التشغيل الذاتي أو المشاريع الريادية الحرة ومن ثم مدى تحقيقها الستدامة 

 اجتماعية.
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التوظيف الذاتي أو “لق البحث من فرضية واحدة أساسية وهي لدراسة هده اإلشكالية ينط
األعمال الحرة تقلل من ظاهرة البطالة، وهو عامل أساسي يساعد على النهوض بالرفاهية 

 االجتماعية.

إلى خريجي الجامعة وتحديات سوق العمل ومن  تطرقت الدراسةولإلجابة على هذا التساؤل 
اجتماعية وأخيرًا يعرض نماذج حية دولية عن التوظيف الذاتي  ثم التوظيف الذاتي كعامل الستدامة

 للخريجين يظهر من خاللها نجاح هذه التجارب الناشئة وبلوغها مراحل متقدمة.
(، بعنوان: "العمل الحر آلية لحل مشكالت الشباب دراسة 2008 دراسة )القصاص، .11

 ميدانية".

ألبعاد والتحوالت االجتماعية دراسة حول العمل الحر من منظور شمولي يرصد جملة ا
واالقتصادية والثقافية على مستوى المجتمع المصري في ظل تراث ثقافي متحيز ضد العمل الحر، 
ويؤكد من خالل أمثاله الشعبية على أهمية ودور العمل الحكومي في معتقدات الناس )إن فاتك 

 الميرى؛ اتمرغ في ترابه(. 

ات المتعلقة بالبيئة الخارجية المؤثرة على توجهات تستعرض الدراسة كم كبير من المعلوم
الخريجين واأليدي العاملة في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على قرارات األفراد وآرائهم تجاه العمل 

 الحر، هذه المعلومات مدعمة بحقائق واحصاءات حصل الباحث عليها من مصادر متعددة. 

لمتعلقة بتشجيع ثقافة العمل الحر في مصر والتي في النهاية قدم الباحث رؤيته التطويرية ا
شملت عدة محاور منها ما هو عام يعتمد في أساسه على تشريعات وتشجيعات الحكومة للشباب، 
ومنها ما هو خاص باألفراد تشجعهم على التخلص من التفكير النمطي الذي يدعو إلى البحث 

 الدائم عن أي وظيفة حكومية.
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 ألجنبيةالدراسات ا 2.3.3
العوامل، والمؤثرات، والمشاكل، "(، M.M. Rahman & M.A. Rahman ،2017دراسة ) .1

 ."والحلول للكسب عبر العمل الحر في بنغالدش
“Factors, Impacts, Problems and Solutions of Freelance Earning in the 
context of Bangladesh.” 

ر عبر االنترنت في بنغالدش ومدى قابليته تهدف الدراسة إلى تقييم وضع سوق العمل الح
، كما تبحث الدراسة %50لتخفيض معدالت البطالة المرتفعة بين الخريجين والتي تصل إلى حوالي 

في المؤثرات والمحفزات لدخول سوق العمل الحر وكذلك المعيقات والحلول الممكنة، وأخيرًا مدى 
 قومي لبنغالدش.تأثير العاملين لحسابهم الخاص على االقتصاد ال

استعانت الباحثان باستبانة لتحقيق أهداف الدراسة، وزعت على عينة الدراسة والمتمثلة في 
استبانة صحيحة وقاموا بتحليل النتائج  206العاملين في قطاع العمل الحر عبر االنترنت واستردوا 

 باستخدام أساليب تحليل االنحدار المتعدد وتحليل التباين. 

بأن العمل الحر عبر االنترنت يساهم بشكل كبير في تخفيض معدالت  وجدت الدراسة
البطالة بين الخريجين، كما يدفع بعجلة اقتصاد البلد نحو األمام، كما بينت النتائج بأن هذا النوع 
من األعمال ال يتطلب حمل شهادات عليا، وفي المقابل كانت المشاكل تتمحور حول نقص 

 ت اللغوية للخريجين وكذلك مشاكل في طرق الدفع وتحويل األموال.المهارات التقنية والمهارا

اقترحت الدراسة عدة توصيات لتخفيض معدالت البطالة عبر العمل الحر عبر في الختام 
االنترنت تتمثل في تمويل الحكومة لندوات ودورات تشجيعية وتحفيزية عن العمل الحر، واضافة 

في المناهج الدراسية، وكذلك تحسين البنى التحتية التقنية  موضوعات عن آلية العمل عبر االنترنت
 في البالد.
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السمات األساسية للعمل الحر كأحد أشكال التوظيف غير  (، "Grimov, 2016دراسة ) .2
 ".المنظم

“Main features of freelancing as a non-standard form of employment.” 
 

ئص والسمات العامة ألحد أشكال التوظيف غير تهدف الدراسة إلى التعرف على الخصا
المنظم "العمل الحر" من خالل دراسة العوامل البيئية واالقتصادية لألفراد المنخرطين في هذا 

 القطاع، وكذلك وضع تقييم عام لهذا القطاع من خالل تحديد المخاطر والتحديات التي تحيط به.
تعمق الباحث في الدراسات السابقة اعتمدت الدراسة على المنهاج النظري من خالل 

واستنباط خالصة هذه الدراسات باإلضافة إلى تقارير التوظيف واإلحصاءات الرسمية في اخراج 
 نتائج جديدة.

وجدت الدراسة أن معظم العاملين في هذا القطاع يعملون عن بعد وعبر االنترنت، وسبب 
ة عدم االستقرار في أسواق العمل بسبب التوجه األساسي لهذا النوع من األعمال يعود إلى حال

التغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية المتالحقة، وفيما يخص الشركات، فقد رأت الدراسة أن 
توظيفهم ألفراد بنظام العمل الحر يوفر عليهم الكثير من االلتزامات المالية باإلضافة إلى تحقيق 

فقد رأت الدراسة أن سمة االستقاللية هي أهم ما يدفعهم جودة أعلى في العمل، وفيما يخص األفراد 
 نحو التوجه لهذا القطاع.

في الختام أوصت الدراسة بضرورة تعزيز هذا القطاع ودعمه لما له من آثار اقتصادية 
وبخاصة مع التطور التكنولوجي المستمر والذي يدفع مزيد من  واجتماعية إيجابية على المدى البعيد

 األفراد العتباره بدياًل مفضاًل عن التوظيف النظامي.

 

"فائدة وقيمة العاملين لحسابهم الشخصي: (، بعنوان: Burke & Cowling ،2015دراسة ) .3
 وجهة نظر المدراء".

“The Use and Value of Freelancers: The Perspective of Managers.” 

تهدف الدراسة إلى معرفة القيمة المضافة للشركات عند استقطابهم لعامل حر ألداء وظيفة 
 معينة في الشركة وذلك من خالل وجهة نظر مدراء الشركات.
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شملت عينة الدراسة مجموعة من مدراء شركات بريطانية والذين سبق لهم أن قاموا 
ابهم الخاص وبالتالي فقد تكونت لديهم خبرات متراكمة باالستفادة من خدمات بعض العاملين لحس

 عن مدى فعالية استقطاب عامل حر ألداء وظيفة معينة بداًل من توظيف عامل بصفة دائمة.

بأن المدراء يأخذون باالعتبار الجوانب المالية والقانونية والمهارية عند ت الدراسة وقد وجد
نة ، و يرى معظم المدراء بأن العامل الحر في شروعهم باستقطاب عامل حر ألداء وظيفة معي

العادة يكون عامل مساعد لنهضة وابداع الشركات بما يقدمه من جودة عالية في األداء ، فيما تبقى 
هناك مساحة للمخاطرة عند استقطاب عامل حر من الممكن أن يفشل في أداء عمله بالجودة 

استهم بتحفيز ذوي االهتمام لكتابة ورقة عمل مكملة المطلوبة ، ومن أجل ذلك فقد اختتم الباحثان در 
 لهذه الدراسة تهتم باستراتيجية اختيار عامل حر ألداء وظيفة معينة في الشركة. 

"االستجابة لتحديات التشريع في  (، بعنوان: Johal, Anastasi & et al ،2015دراسة ) .4
 ظل تغير طبيعة العمل الحر في المملكة المتحدة".

“Responding to the policy challenges of the changing nature of 
freelancing in the UK” 

الدراسة إلى ابراز أهمية وجود نقابة عمالية خاصة برواد العمل الحر في بريطانيا  تهدف
 لتمثل مطالب واحتياجات أفراد هذا المجتمع المتنامي باستمرار ومواجهة التحديات المنوطة به.

إحصاءات متعددة تبرز الدور الفعال لرواد العمل الحر في نمو االقتصاد  اسةتستعرض الدر 
والتي تم تأسيسها  PCGالبريطاني على مدار السنوات األخيرة، كما تطرق بشكل موسع لمجموعة 

كنقابة مهنية تهتم بشؤون العاملين في مجال التعاقدات الحرة ومن ثم توسعت هذه  1999في عام 
لتصبح النقابة الممثلة لكل من يعمل تحت أي من مسميات العمل الحر أو  2014النقابة في عام 

 IPSE: The Association of Independent Professionals العاملين لحسابهم الخاص "
and the Self-Employed." 

إلى النجاحات واالخفاقات في تجربة هذه النقابة  عبر البحث الوصفي تطرقت الدراسة
توصيات تهدف إلى تعزيز دور هذه  9 تل السنوات القليلة الماضية ومن ثم وضعالحديثة خال

النقابة الناشئة في إدارة فعالة لممارسات العمل الحر في بريطانيا، ولعل من أبرز هذه التوصيات 
قصور  وجدن الدراسةزيادة الوعي بوجود هذه النقابة ودورها لدى شريحة رواد العمل الحر، حيث 
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على ضرورة وضع تشريعات خاصة بهذه الشريحة من ثت الدراسة ا الجانب، كما حواضح في هذ
 قبل النقابة وعدم ترك المجال دون تقنين.

"عوامل النجاح لالستفادة من أسواق العمل الحر في (، بعنوان: Walter ،2013دراسة ) .5
 مشاريع تطوير البرمجيات"

“Success Factors in Leveraging Freelance Marketplaces in 
Software Development Projects” 

الدراسة إلى استكشاف عوامل نجاح المشاريع في قطاع وسوق العمل الحر،  تهدف
ويتخصص الباحث في هذا البحث بدراسة مشاريع تطوير البرمجيات في أسواق العمل الحر عبر 

 االنترنت. 

مشتري لخدمات تطوير وقد اعتمد الباحث في دراسته هذه على وجهة نظر الزبون ال
 البرمجيات. 

؛ المنهجية األولى كانت للتعريف بمفهوم أهدافهاثالثة منهجيات لتحقيق  ت الدراسةاستخدم
سوق العمل الحر، والمنهجية الثانية كانت عبارة عن تحصيل المعلومات من الدراسات السابقة 

انت المنهجية الثالثة عبارة عن والمدونات المتخصصة والمقاالت المنشورة في هذا المجال، فيما ك
 استبيان وقد كانت هذه هي األداة الرئيسية لجمع المعلومات والتي بنى عليها الباحث نتائجه.

أن سوق العمل الحر وخصائصه لها التأثير األكبر على نجاح ت الدراسة وقد وجد
روع، والكفاءة، والسعر المشاريع، فيما اعتبرت الدراسة أن أكبر عوامل النجاح تتركز في جودة المش

 المناسب للزبون. 
التعليم الريادي والتوظيف "(، بعنوان: Zwan, Zuurhout & Hessels ،2013دراسة ) .6

 "الذاتي: دور العوائق المتوقعة
“Entrepreneurship education and self-employment: the role of perceived 

barriers.” 

ر التعليم الريادي والمناهج التي تحتوي على محفزات إلى معرفة مدى تأثي تهدف الدراسة
 ريادة األعمال على فرصة توجه الخريجين في المستقبل إلى سوق العمل الحر.
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دولة حصلوا عليها من تقرير  36فرد من  20,000 لـاستعان الباحثون بمعلومات تاريخية 
Flash Eurobarometer  وقاموا بإجراء المسح عليهم.283رقم ، 

صت الدراسة إلى وجود مؤشر عالقة إيجابي بين التعليم الريادي وفرص التوجه لسوق خلُ 
العمل الحر مع وجوب األخذ باالعتبار العوامل البيئية األخرى فقد كانت الدراسة مقيدة بالمعلومات 

 التاريخية فقط ولم تكن قادرة على تتبع وضع األفراد الحالي.

"الكفاءات كأس للتوظيف: دراسة نوعية على ان: (، بعنو Sub & Becker ،2013دراسة ) .7
 رواد العمل الحر في ألمانيا"

"Competences as the foundation of employability: a qualitative study of 
German freelancers". 

أن هناك نقص ملحوظ في الدراسات الميدانية المتخصصة في معرفة  تفترض الدراسة
اسها يتم اختيار وتوظيف العامل الحر للقيام بمشروع معين. يهدف هذا الكفاءات التي على أس

المقال إلى تقليص الفجوة في هذا المجال من خالل تقديم نتائج مدروسة حول ظروف وإمكانية 
 توظيف العامل الحر. 

مقابلة شبه ممنهجة مع رواد العمل الحر في ألمانيا متخصصين  23قام الباحثان بإجراء 
 تكنولوجيا المعلومات واالعالم. في مجاالت 

أن هنالك ثالثة عوامل رئيسية في السمات الشخصية تحدد أهلية  الدراسة توقد وجد
 التوظيف وهي القدرات التقنية، واألهلية االجتماعية وقدرات التواصل الفعال عبر الشبكات الحديثة. 

تعميمها ألنها كانت مقتصرة في نهاية الدراسة بأن هذه النتائج ال يمكن  انوقد نوه الباحث
 على قطاعي تكنولوجيا المعلومات واالعالم في ألمانيا.

"دور العاملين لحسابهم الشخصي في االقتصاد البريطاني  (، بعنوان:Burke ،2012دراسة ) .8
 للقرن الحادي والعشرين"

"The role of freelancers in the 21st century British economy". 

ن خالل هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثير الدور الذي يلعبه العاملين يهدف الباحث م
لحسابهم الخاص في االقتصاد البريطاني للقرن الحادي والعشرين ، وقد اتبع لتحقيق غايته المنهاج 
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االستكشافي الميداني بإفراده حيزًا كبيرًا من تقريره تحت مسمى "دراسة حالة" استعرض فيه تجارب 
 BSkyB  ،Argos Direct  ،Centrica Britishلشركات البريطانية الشهيرة مثل العديد من ا

Gas  ،ARM Holdings  والعديد من الشركات البريطانية األخرى ، وقد خُلص إلى نتائجه عن
طريق اجراء مقابالت مع مسؤولي هذه الشركات والذين بدورهم يعمدون للتعاقد مع العاملين لحسابهم 

 وتة.الخاص بنسب متفا

اختتم الباحث دراسته بالتأكيد على أن العاملين لحسابهم الشخصي يعتبروا محرك ابداعي 
مهم جدًا لالقتصاد، كما يعتبروا عنصر محوري وأساسي للشركات لتغطية العجز في مصادرها 
وامكانياتها وبالتالي عامل مساعد إلبقاء الشركات على قيد الحياة عن طريق تزويدها بالحلول 

 داعية.اإلب
"دراسة عبر الثقافات لمحفزات (، بعنوان: Wang, Prieto & et al ،2012دراسة ) .9

 التوظيف الذاتي: مقارنة بين الصين، والمكسيك، والواليات المتحدة األمريكية"
“A cross-cultural study of motivation for self-employment: Comparing 
China, Mexico, and the USA.” 

لدراسة إلى فحص ومقارنة المؤثرات البيئية والفردية المحفزة على توجهات األفراد تهدف ا
نحو االستقاللية في العمل من خالل التوظيف الذاتي في كل من الصين والمكسيك والواليات 

 المتحدة األمريكية.

 535طالب جامعي ) 987حصل الباحثون على نتائج الدراسة من خالل تحليل استبانات 
من الصين(، وقد تمت عملية التحليل للفرضيات  257من المكسيك، و 195واليات المتحدة، من ال

 .Regression Analysisوتحليل االنحدار  ANOVAباستخدام اختبارات 

وجدت الدراسة أن نزعة األفراد في المجتمع األمريكي نحو االستقاللية والبيئة الخارجية 
ول الثالث على نهج سبيل التوظيف الذاتي، وأقرت الدراسة بأن المحيطة هما األكثر تشجيعًا بين الد

الميول الفردية نحو االستقاللية وتحمل المخاطرة هما أبرز الدوافع التي تتنبأ بدرجة التوجه نحو 
التوظيف الذاتي. وجدت الدراسة أيضًا تشابه كبير في الدول الثالث بمدى تأثير شبكات التواصل 

 ات الحكومية والقانونية على توجهات األفراد نحو االستقاللية في العمل.االجتماعي ودعم المؤسس
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قدمت الدراسة عدة توصيات لتشجيع التوجه المجتمعي نحو االستقاللية في العمل وذلك من 
خالل تطوير خطط المؤسسات التعليمية بحيث توفر البيئة التحفيزية المالئمة للطالب قبل االنخراط 

نوهت الدراسة ألهمية تعزيز القيم المجتمعية المشجعة على االستقاللية في في سوق العمل، كما 
 العمل من خالل الدعم الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة.

(، بعنوان: "احتياجات المستقلين المبدعين لمكان العمل، Hanhijärvi ،2012دراسة ) .10
 التواصل، والعولمة"

“Creative Freelancers' Needs for Workspace, Networking and 
Internationalization.” 

تهدف الدراسة لجمع معلومات عن المتطلبات التي يحتاجها رواد العمل الحر لتحقيق 
 االبداع والوصول إلى العالمية في هذا المجال. 

اعتمد الباحث نموذج الدراسة الكمية للحصول على نتائج العملية البحثية والتي تضمنت 
ستبيانات على عينة من رواد العمل الحر في فنلندا، ومن ثم تحليلها ووضع التوصيات توزيع ا

 والنتائج النهائية. 

تم تقسيم النتائج إلى أربعة فصول وهي: المعلومات األساسية، الحاجة إلى مكان عمل، 
 الحاجة إلى شبكات التواصل، الحاجة إلى العولمة.

ت بين أفراد العينة بحسب العمر والجنس وفيما إذا تباين في االحتياجات الدراسة وقد وجد
كانوا يفضلون العمل من البيت أو ال، فيما اتفق معظم أفراد العينة على أهمية الدور الكبير لشبكات 

  التواصل االجتماعي االحترافية كموقع لينكد ان من أجل تسويق الذات والوصول إلى العالمية.

"االنتقال من العمل الحر بدوام جزئي بعنوان:  (،Long & De Milto ،2012دراسة ) .11
 إلى دوام كامل: استراتيجية مؤكدة للنجاح"

“From Part-time to Full-time Freelance:  A Proven Strategy for 
Success.” 

يستعرض المقال تجربة اثنان من رواد العمل الحر هما الدكتور جينيف لونج ولوري دي 
بلة تم اجراؤها معهم يجيبون فيها على أسئلة مهمة ويتحدثون عن ميلتو وذلك من خالل مقا

 االستراتيجيات الناجحة والتي يجب أن يتبعها كل من يريد أن يستمر في مجال العمل الحر. 
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وقد نال االثنان شهرتهما في مجال كتابة المقاالت الطبية، ومن خالل المقابلة أجابوا عن 
ألمثلة واألساليب الفريدة في كسب الزبائن وتسويق الذات، يشجع عديد من األسئلة والتي دعموها با

الكاتبان على االنتقال من مرحلة العمل الحر بشكل جزئي إلى التفرغ التام للعمل الحر وعدم التفكير 
في الوظائف التقليدية أو السعي لها، وبحسب خبرتهم فإن هذا من شأنه أن يقلل التشتت ويساعد 

 هار.على االبداع واالزد

 (، "إدارة العمل عن بعد: المخاطر، التخوفات، واألحكام".Pyoria, 2011دراسة ) .12

“Managing telework: risks, fears and rules.” 

 
تهدف هذه الدراسة االستكشافية إلى التعرف على مزايا وعيوب العمل عن بعد، ومدى 

 تأثيرًا على هذا القطاع من األعمال.انتشار هذه األعمال في فنلندا، والتعرف على العوامل األكثر 
اتبعت الدراسة منهاجًا نظريًا من خالل تحليل عميق للدراسات السابقة وقراءة في التقارير 
اإلحصائية الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، وكذلك وجهات نظر وآراء عديد من مدراء 

 الشركات المحلية الذين لديهم سابق خبرة في هذا المجال.
جدت الدراسة أن سرعة انجاز األعمال محليًا تتفوق على العمل عن بعد وهذا على عكس و 

ما كان متوقعًا من الباحث، وقد عزا الباحث ذلك لوجود بيئة عمل منظمة ومركزة في البالد، وأيضًا 
 بسبب غياب ثقافة العمل عن بعد بين أفراد المجتمع الفنلندي.

ز ثقافة العمل عن بعد في المجتمع وذلك من خالل تقدمت الدراسة بعدة توصيات لتعزي
ابراز عديد من المزايا التي يتمتع بها هذا القطاع، وكذلك دعت الشركات المحلية لضرورة استقطاب 

 الكفاءات من خارج البالد من أجل تحسين جودة المخرجات واالرتقاء باالقتصاد.
 

في لدائمي التنقل بين الوظائف محركات النجاح الوظي(، "Van den Born, 2009دراسة ) .13
 التحديات كون الشخص ريادي وموظف". في ظل االقتصاد الشبكي الجديد:

“The drivers of career success of the job-hopping professional in the new 
networked economy: The challenges of being an entrepreneur and an 
employee.” 

إلى معرفة العوامل التي من شأنها أن تحدد إذا ما كان الشخص الذي يعمل تهدف الدراسة 
لحسابه الخاص يعتبر ناجح مهنيًا، وقد وضع الباحث ثالثة فرضيات على شكل أسئلة ليجيب عنها 
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من خالل دراسته وكانت تتمثل هذه الفرضيات بما يلي: هل هو ما تعرف؟ )رأس المال البشري(، 
المال االجتماعي(، هل هو من أنت؟ )السمات الشخصية(. وقد وضع هل هو من تعرف؟ )رأس 

 متغيرين تابعين هما "الرضا الوظيفي" و"العائد المالي" لدراسة تأثير العوامل السابقة عليهما.
استندت الدراسة على بيانات ما يقرب من خمسين مقابلة مع عاملين لحسابهم الخاص 

انة تم توزيعها عبر االنترنت على عينة من مجتمع استب 1612وخبراء في مجاالت التوظيف و
 العاملين لحسابهم الخاص في هولندا.

 

وجدت الدراسة أن رأس المال البشري يؤثر ايجابيًا على العائد المالي ولكن ليس له تأثير 
على الرضا الوظيفي، فيما كان رأس المال االجتماعي ذات تأثير إيجابي على كل من الرضا 

عائد المالي، أما بما يخص السمات الشخصيات فوجدت الدراسة أنها ليست ذات تأثير الوظيفي وال
 ملحوظ بالذات على العائد المالي.

خُلصت الدراسة إلى أن أهم ثالثة عوامل للنجاح المهني بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص 
 االجتماعية.هي: حالة سوق العمل، والمعرفة المهنية والمهارات والقدرات، والعالقات 

 
(، "أثر العوامل البيئية على نشر وتطبيق العمل عن Ruppel & Howard, 1998دراسة ) .14

 بعد".

“The effects of environmental factors on the adoption and diffusion of 

telework.” 
رة تهدف الدراسة إلى معرفة أثر عوامل البيئة الداخلية والخارجية على إمكانية تطبيق فك

العمل عن ُبعد من ِقبل الشركات العاملة في قطاع نظم المعلومات، وقد وضعت الدراسة عدة 
فرضيات يمكن أن تؤثر على العمل عن بعد وتتمثل بالتنافسية بين الشركات، وجود القوانين 

 والتشريعات التي تنظم العمل عن بعد، حجم وكفاءة قوى العمل الخارجية، وعولمة سوق العمل.
نت الدراسة ببيانات تم جمعها من مراكز اإلحصاء المختلفة في الواليات المتحدة استعا

األمريكية باإلضافة إلى استبانة تم توزيعها عبر البريد اإللكتروني على األفراد والشركات العاملة في 
 قطاع نظم المعلومات.

لسبل الجديدة وجدت الدراسة أن التنافسية بين الشركات يدفعها دائمًا إلى تجربة كل ا
والمتاحة لتحسين كفاءة العمل ومن ثم يعتبر هذا العامل محفز على تجربة العمل عن بعد، وفي 
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نفس اإلطار فإن عولمة سوق العمل تزيد من فرص تطبيق العمل عن بعد، وفيما يخص التشريعات 
شركات نحو والقوانين التي تنظم العمل عن بعد فقد وجدت الدراسة بأن لها تأثير على توجه ال

 خوض هذه التجربة.
اختتمت الدراسة بعدة توصيات تشجع الشركات على تجربة العمل عن بعد لما لذلك من 
مزايا تتمثل في توسيع نطاق التوظيف، االستفادة من الكفاءات الخارجية، تخفيض معدالت الغياب، 

 زيادة سرعة اإلنجاز، وتقليل المصاريف.
 

"رأس المال النقدي، ورأس المال البشري، (، Dunn & Holtz-Eakin ،1996دراسة ) .15
 والتحول نحو التوظيف الذاتي: أدلة مستقاة من صالت مشتركة بين األجيال"

“Financial capital, human capital, and the transition to self-
employment: Evidence from intergenerational links.” 

ير رأس المال البشري ومصادر العائلة المالية على رغبة إلى تحديد مدى تأث تهدف الدراسة
 الشباب صغير السن في االتجاه نحو التوظيف الذاتي.

 National Longitudinal Surveys على بيانات تم جمعها مناعتمدت الدراسة 
(NLS)  إلثبات صحة فرضيات الدراسة بوجود عالقة مباشرة بين متغيرات الدراسة المتمثلة برأس

 ال البشري ورأس المال النقدي والرغبة بالتوظيف الذاتي.الم

وجدت الدراسة أن المصادر المالية للعائلة لها تأثير ولكنه متواضع قياسًا برأس المال 
البشري والمتمثل بالدور الذي تقوم به العائلة وباألخص الوالدين بتوفير الدعم المعنوي والمناخ 

 ية والتوظيف الذاتي.اأُلسري المشجع على نهج االستقالل

أن الدور الكبير الذي يلعبه الموظفين ذاتيًا في دفع عجلة االقتصاد  ترى الدراسةفي الختام 
القومي بناًء على اإلحصاءات التي تم االستشهاد بها يتطلب جهدًا مضاعفًا من الجهات المسؤولة 

ئ والمقبل على سوق العمل لتحقيق أعلى استفادة ممكنة منهم وذلك من خالل تشجيع الشباب الناش
 لتبني استراتيجية التوظيف الذاتي.
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 التعليق على الدراسات السابقة 2.3.4
تناولت كثير من الدراسات العربية فكرة العمل الحر من منظور اقتصادي كحل لتخفيض 

؛ 2011؛ سعاد، 2013معدالت البطالة في دول عربية مختلفة كدراسة كل من )السبيعي، 
(. فيما تطرق عدد من الدراسات إلى المنظور االجتماعي السائد حول العمل 2008القصاص، 

 (.2013الحر وكيف يؤثر على توجهات أفراد المجتمع العملية كدراسة )دويدار، 

كما سلطت دراسات أخرى الضوء على محفزات العمل الحر كريادة األعمال وحاضنات 
؛ 2015ات االجتماعية والدولية كدراسة )الفرا، األعمال التي ُتدار من ِقبل الجامعات أو المؤسس

 (.2011؛ رشيد، 2012؛ رمضان، 2014المبيرك والجاسر، 

أما على مستوى قطاع غزة فإن هناك نقص ملحوظ في كم الدراسات التي ُأجريت حول بيئة 
على ( والتي تطرقت إلى العوامل البيئية المؤثرة 2013العمل الحر فكان من أبرزها دراسة )نعيم، 

( والتي اختصت بشيء من التفصيل في 2015الشركات العاملة عن بعد، وكذلك دراسة )بعلوشة، 
 شرح بنية منصات العمل الحر وكيفية النجاح فيها. 

تأتي هذه الدراسة لتكون مكملة للدراسات السابقة وشاملة في بحث العوامل البيئية 
 نحو سوق العمل الحر.والشخصية المؤثرة على توجه الخريجين في قطاع غزة 

 & Johalأما بالنسبة للدراسات األجنبية فقد كانت أكثر شمولية وتوسعًا، فقد جاءت دراسة )
et al. ،2015 لتناقش التحديات القانونية والتشريعية التي يواجهها سوق العمل الحر، فيما )

اح ممارسات ( دور شبكات التواصل االجتماعي في إنجHanhijärvi ،2012استعرضت دراسة )
( Long & De Milto ،2012؛ Burke & Cowling ،2015العمل الحر، وأجرى كل من )

دراسات مقارنة حول القيمة المادية والمعنوية لكون الفرد موظف ذاتيًا أو موظفًا تقليديًا. وعلى الرغم 
ن هذه من أن هذه الدراسات أجريت في بيئة مختلفة عن بيئة قطاع غزة، فقد استفاد الباحث م

الدراسات في توسيع دائرة األفق البحثي وبحث مدى إمكانية اسقاط هذه التجارب على الواقع في 
 قطاع غزة. 
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 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة: 2.3.5
 اثراء اإلطار النظري بخالصة أفكار ونتائج هذه الدراسات. -
 المساهمة في تطوير أداة الدراسة "االستبانة". -
 نتائج الدراسات السابقة ونتائج هذه الدراسة.التشابه واالختالف بين  اظهار أوجه -
 تعزيز المعلومات الواردة في هذه الدراسة من خالل تأكيد وجودها في مصادر مختلفة. -
 المساعدة في تفسير نتائج هذه الدراسة. -
الحر التعرف على مزيد من العوامل التي من الممكن أن تلعب دورًا في نجاح تجربة العمل  -

بحسب الطبيعة البيئية والشخصية المختلفة في مكان اجراء الدراسات السابقة، ومحاولة 
 االستفادة منها بإسقاط التجارب الناجحة على بيئة قطاع غزة.

 

 اتفاق الدراسات السابقة مع هذه الدراسة:أوجه  2.3.6
لية مع متغيرات هذه : اتفقت عديد من الدراسات السابقة سواًء بصورة جزئية أو كالمتغيرات .1

(، 2015)الفرا، الدراسة، بدايًة بمتغير مستوى التعليم العالي في كل من الدراسات التالية: 
(، كما اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات Zwan & et al., 2013(، )2013)األسمري، 

دراسة: )سعاد،  السابقة في تناول متغير الواقع االقتصادي متمثاًل بسوق العمل أو البطالة مثل
، (M.M. Rahman & M.A. Rahman ،2017) (،2008(، )القصاص، 2011

(Grimov, 2016،) (Johal & et al., 2015( ،)Burke, 2012 وأما متغير الثقافة ،)
(، 2015المجتمعية الخاصة بالعمل الحر فقد اتفقت معه عدة دراسة سابقة مثل: )الفرا، 

(، 2013(، )السبيعي، 2013(، )األسمري، 2013ار، (، )دويد2014)المبيرك والجاسر، 
 (. Pyoria, 2011(، )2008(، )القصاص، 2012)رمضان، 

أما فيما يخص متغيرات العوامل الشخصية والمتمثلة أواًل: بالسمات الشخصية، فقد اتفقت معها 
 & Sub(، )2012)رمضان، (، 2014(، )نعيم، 2015)الفرا،  كل من الدراسات التالية:

Becker, 2013( ،)Wang & et al., 2012 ،)(Van den Born, 2009 :ثانيًا ،)
(، )بعلوشة، 2015المهارات التقنية، وقد اتفقت معها بعض الدراسات السابقة مثل: )الفرا، 

2015( ،)Burke & Cowling, 2015( ،)Sub & Becker, 2013.) 
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ومات واألبحاث حوله فإن هذه بسبب حداثة موضوع البحث وقلة مصادر المعل منهج الدراسة: .2
الدراسة تتبع للمنهج الوصفي االستكشافي، وتتفق معها بعض الدراسات السابقة مثل: )المبيرك 

 .M.M. Rahman & M.A)(، 2013األسمري، (، )2013(، )دويدار، 2014والجاسر، 
Rahman ،2017)( ،Grimov, 2016( ،)Johal & et al., 2015( ،)Walter, 

2013( ،)Sub & Becker, 2013( ،)Burke, 2012( ،)Pyoria, 2011.) 
تتفق هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة في أداة الدراسة الرئيسية والمتمثلة  أداة الدراسة: .3

(، )دويدار، 2014(، )نعيم، 2015(، )بعلوشة، 2015باالستبانة، ومن هذه الدراسات: )الفرا، 
 M.M. Rahman) (،2012(، )رمضان، 2013، (، )السبيعي2013(، )األسمري، 2013

& M.A. Rahman ،2017)، (Wang & et al., 2012 ،)(Hanhijarvi, 2012 ،)
(Van den Born, 2009) ،(Ruppel & Howard, 1998). 

 

 اختالف الدراسات السابقة مع هذه الدراسة:أوجه  2.3.7
يئة الدراسة، فحظي متغير رأس تنوعت متغيرات الدراسات السابقة بسبب اختالف ب :تالمتغيرا .1

 ,Van den Bornباهتمام كل من دراسة: ) ومتغير رأس المال االجتماعي المال البشري 
2009( ،)Dunn & Holtz-Eakin, 1996 أما طبيعة القوانين والتشريعات التي تحكم ،)

 (،2013األفراد العاملين لحسابهم الخاص فقد حظيت باهتمام كل من دراسة: )السبيعي، 
(Burke & Cowling, 2015( ،)Johal & et al., 2015) ،(Ruppel & Howard, 

 ,Hanhijarvi، فيما حظي متغير عولمة سوق العمل باهتمام كل من دراسة: )(1998
2012 ،)(Ruppel & Howard, 1998) وأخيرًا فقد حظي متغير مهارات استخدام شبكات ،

 & Sub & Becker, 2013( ،)Wangل: )التواصل االجتماعي باهتمام بعض الدراسات مث
et al., 2012( ،)Hanhijarvi, 2012.) 

تنوعت المنهجيات المتبعة في الدراسات السابقة وقد كانت في معظمها تتبع  منهج الدراسة: .2
(، 2014(، )نعيم، 2015(، )بعلوشة، 2015المنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة: )الفرا، 

 ,Van den Born)(، Wang & et al., 2012(، )2012(، )رمضان، 2013)السبيعي، 
2009) ،(Ruppel & Howard, 1998)( ،Dunn & Holtz-Eakin, 1996) فيما ،
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(، Zwan & et al., 2013اعتمدت دراسات أخرى المنهج الكمي مثل دراسة: )
(Hanhijarvi, 2012.) 

ابالت شخصية مع استندت عدد من الدراسات السابقة بشكل رئيسي على مق أداة الدراسة: .3
 ,Burke & Cowling, 2015( ،)Sub & Becker, 2013( ،)Burkeخبراء مثل دراسة: )

2012( ،)Long & De Milto, 2012.) 

 أوجه تميز الدراسة الحالية: 2.3.8
بسبب حداثة موضوع الدراسة في بيئة قطاع غزة فإنها تعتبر أساس يمكن أن ُيبنى عليه العديد  .1

 لية.من الدراسات المستقب
تعتبر الدراسة أكثر شمولية من الدراسات السابقة بجمعها لعديد من المتغيرات ومحاولة حصرها  .2

 لكافة العوامل ذات التأثير على نجاح ممارسات العمل الحر في بيئة قطاع غزة.
المعلومات الواردة في هذه الدراسة تطبيقية وتساهم في مساعدة الشباب والخريجين على التعرف  .3

مق على بيئة العمل الحر عبر االنترنت وبالتالي من المتوقع أن تكون عامل إيجابي بشكل أع
 وتحفيزي في تخفيض معدالت البطالة.

تساهم هذه الدراسة في سد فجوة موجودة في موضوع البحث، حيث يعاني قطاع غزة من نقص  .4
 في كمية األبحاث والدراسات في هذا المجال.
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 الخالصة: 2.3.9
تناول `، كان األول بعنوان "ممارسات العمل الحر" والذيثالثة مباحثذا الفصل إلى تم تقسيم ه

بشكل موسع مفهوم ممارسات العمل الحر والفرق بينه وبين الوظيفة التقليدية واألهمية االقتصادية 
والمجتمعية له، كما تم التطرق إلى واقع العمل الحر في قطاع غزة مع عرض معلومات إحصائية عن 

 سوق العمل الحر في بعض الدول المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا. حجم
وقد جاء المبحث الثاني بعنوان "العوامل البيئية والعوامل الشخصية"، والذي طرح بشكل مفصل 
العوامل المستقلة الخاصة بهذه الدراسة ومدى تأثيرها على نجاح ممارسات العمل الحر في قطاع غزة، 

نت البداية بالواقع االقتصادي والذي تم الحديث فيه عن مدى تفشي ظاهرة البطالة بين الشباب فكا
وسبل توظيف العمل الحر عن بعد للحد من هذه الظاهرة، كما تم الحديث عن سوق العمل سواًء 

خصي، القطاع العام أو الخاص أو القطاع غير الرسمي والذي يندرج تحته غالبية العاملين لحسابهم الش
وقد تم عرض التسلسل التاريخي لوضع سوق العمل في قطاع غزة منذ مجيء السلطة حتى لحظة 

 كتابة هذه الدراسة.
في الجزء الثاني من هذا المبحث تطرق الباحث إلى الثقافة المجتمعية الخاصة في قطاع غزة 

أيضًا عن دور شبكات  ومدى تأثيرها على توجيه الشباب وتحفيزهم لممارسة العمل الحر، وتم الحديث
التواصل االجتماعي في تغيير وجهة المجتمع للعاملين لحسابهم عبر االنترنت، وفي الجزء الثالث من 
هذا المبحث تم الحديث عن مستوى التعليم العالي وجودته ودوره في إنجاح ممارسات العمل الحر في 

 قطاع غزة.
على نجاح ممارسات العمل الحر، وقد  تطرق الباحث إلى العوامل الشخصية المؤثرة ومن ثم

بدأ الباحث في هذه الجزئية بتعريف الشخصية وتحديد أهم جوانبها ومكوناتها، ومن ثم استشهد بالعديد 
من الدراسات التي خلصت إلى أن توافر مهارات معينة في األفراد كريادة األعمال، المخاطرة، تحمل 

في  زًا وتحقيقًا للنجاح عند الدخول في سوق العمل الحر.المسؤولية واالستقاللية يجعلهم أكثر تحفي
المبحث الثالث استعرض الباحث العديد من البحوث المحلية والعربية واألجنبية والتي اهتمت بدراسة 
نفس القضية من جوانب متعددة، وقد هدف الباحث من خالل استعراضه لهذه البحوث إلى إثراء دراسته 

ن في هذا المجال من أجل االستفادة من نتائج تجاربهم والبناء عليها لتكون بآخر ما توصل له الباحثو 
بذلك متممة لكل الجهود البحثية السابقة ومكملة لمواضع النقص وآخذة بعين االعتبار آخر ما توصلت 

 له العولمة التقنية حتى موعد كتابه هذه الدراسة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
 اسةالدر واجراءات منهجية 
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 الفصل الثالث
 منهجية واجراءات الدراسة

 :مقدمةال 3.1
نجـاز الجانـب التطبيقـي مــن وإجراءاتهـا محـورا رئيسـيا يـتم مـن خاللـه ا الدراسـةتعتبـر منهجيـة 

وعن طريقها يتم الحصول على البيانـات المطلوبـة إلجـراء التحليـل اإلحصـائي للتوصـل إلـى  الدراسة،
وبالتــــالي تحقــــق  الدراســـة،المتعلقـــة بموضــــوع  الدراســــةفـــي ضــــوء أدبيـــات النتـــائج التــــي يـــتم تفســــيرها 
  تحقيقها.األهداف التي تسعى إلى 

 الدراســـــةوكـــــذلك أداة  الدراســـــة، ومجتمـــــع متبـــــعنهج المـــــللتنـــــاول هـــــذا الفصـــــل وصـــــفا حيـــــث 
ومــدى صـــدقها وثباتهــا. كمـــا يتضــمن وصـــفا  ،وتطويرهـــاوكيفيـــة بنائهــا  إعــدادهاالمســتخدمة وطريقـــة 

واألدوات التــي اســتخدمها لجمــع  وتقنينهــا، الدراســةأداة  تصــميماءات التــي قــام بهــا الباحــث فــي لإلجــر 
 لبيانـــــاتوينتهـــــي الفصــــل بالمعالجــــات اإلحصـــــائية التــــي اســــتخدمت فـــــي تحليــــل ا الدراســــة،بيانــــات 

 .يلي وصف لهذه اإلجراءات اوفيم ،النتائجواستخالص 

 :الدراسةأسلوب  3.2
 الوصفي المنهج الباحث استخدم فقد لتحقيقها تسعى التي واألهداف الدراسة لطبيعة استناداً 

 بين والعالقة بياناتها، وتحليل الدراسة، موضوع الظاهرة وصف خالله من يحاول والذي التحليلي
 حطب أبو) تحدثها التي واآلثار تتضمنها التي والعمليات حولها تطرح التي واآلراء مكوناتها

 (.2010وصادق، 

 المنهج يعتمد: "فيقول التحليلي الوصفي للمنهج شامالً  تعريفاً ( 2002) شوخيالم ويعطي
 عنها ويعبر دقيقاً  وصفاً  بوصفها ويهتم الواقع في توجد كما الظاهرة دراسة على التحليلي الوصفي

 فيعطيها الكمي التعبير أما خصائصها، ويوضح الظاهرة يصف الكيفي فالتعبير. كمياً  أو كيفياً 
  ".األخرى  الظواهر مع ارتباطها درجة أو حجمها أو الظاهرة هذه مقدار يوضح ياً رقم وصفاً 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

مصـادر البيانـات  إلـى: حيث اتجه الباحث في معالجـة اإلطـار النظـري للبحـث المصادر الثانوية .1
ذات العالقــة، والــدوريات والمقــاالت  الثانويــة والتــي تتمثــل فــي الكتــب والمراجــع العربيــة واألجنبيــة
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والمطالعــة فــي  البحــثوالتقــارير، واألبحــاث والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدارســة، و 
 مواقع اإلنترنت المختلفة.

لجــأ الباحــث إلــي جمــع البيانــات  الدراســة: لمعالجــة الجوانــب التحليليــة لموضــوع المصــادر األوليــة .2
 كـــأداة رئيســـية للبحـــث، صـــممت خصيصـــاً لهـــذا الغـــرض، ووزعـــت االســـتبانةاألوليـــة مـــن خـــالل 

إلكترونيًا على الفئة المستهدفة وهم خريجو مؤسسات التعليم العـالي العـاملين فـي قطـاع األعمـال 
  الحرة في قطاع غزة.

  :الدراسة وعينة مجتمع 3.3
ن مجتمع وبذلك فا الباحث،يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها  الدراسةمجتمع 

على مشكلة  وبناءً  الدراسة.الذين يكونون موضوع مشكلة  األشياءأو  األفرادهو جميع  الدراسة
خريجي مؤسسات التعليم العالي العاملين في  وأهدافها فان المجتمع المستهدف يتكون من الدراسة

هذا المجال  . ال توجد إحصاءات دقيقة حول أعداد العاملين فيمال الحرة في قطاع غزةقطاع األع
في قطاع غزة، فهم غالبًا ما يندرجون تحت االقتصاد غير الرسمي لدى فيبدو من الصعوبة تحديد 

ولتحديد العدد التقريبي للعاملين في هذا المجال، استعان الباحث بمعلومات مدير مجتمع الدراسة، 
القطاع بحوالي برامج مؤسسة ميرسي كور )م. تيسير شقليه(، حيث قدر عدد العاملين في هذا 

 فرد. 1500

والخاصة بتجمع  استعان الباحث بمجموعات العمل الحر على شبكات التواصل االجتماعي
للفئة المستهدفة حيث تعتبر هذه المجموعات هي  لتمرير االستبانة خريجي جامعات قطاع غزة

ط العينة أفضل مكان لتجمع العاملين في قطاع العمل الحر عبر االنترنت، وتنطبق عليهم شرو 
 بشكل تام.

تعبئة ناجحة قرابة ثالثة أسابيع  155استغرقت عمليات تعبئة االستبانة حتى الوصول لعدد 
 م.2016أكتوبر  17م وحتى 2016سبتمبر  25استمرت خالل الفترة من 
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 :الدراسةأداة  3.4
 ،"نجاح ممارسات العمل الحر فيالعوامل الشخصية والبيئية  دورحول " استبانةتم إعداد 

الميدانية للحصول على المعلومات والبيانات  دراسةللاألداة الرئيسة المالئمة  االستبانةحيث تعتبر 
 التي يجري تعبئتها من قبل المستجيب.

 قسمين رئيسيين هما: إلى االستبانةوقد قسمت 

 ،التعليمـــيالمســـتوى  العمريـــة،الفئـــة  الجـــنس،)شخصـــية المعلومـــات الوهـــو عبـــارة عـــن القســـم األول: 
  .(عدد السنوات في ممارسة العمل الحر الجامعي،التخصص  الجامعة،

 

 ( فقرات.4وتتكون من ) المستهدفة،وهو عبارة عن معلومات عامة عن الفئة  القسم الثاني:

حيـث تتكـون مـن  الحر،وهو عبارة عن العوامل البيئية والشخصية المؤثرة على العمل  :لثالقسم الثا
 محاور هي: 5

 .ات( فقر 9ويتكون من ) ،العاليالعمل الحر والتعليم  ول:األ  المحور

 ( فقرات.9ويتكون من ) ،واالقتصادالعمل الحر  المحور الثاني:

 ( فقرات.9ويتكون من ) ،المجتمعيةالعمل الحر والثقافة  المحور الثالث:

 ( فقرات.6ويتكون من ) ،الشخصيةالعمل الحر والسمات  المحور الرابع:

 ( فقرات.11ويتكون من ) ،التقنيةالعمل الحر والمهارات  المحور الخامس:

دل على الموافقة العالية على ما  10بحيث كلما اقتربت الدرجة من  10-1وقد تم استخدام المقياس 
 ورد في العبارة والعكس صحيح.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

غير موافق 

 بدرجة كبيرة جدا

موافق بدرجة         

 كبيرة جداً 

 :وات بناء االستبانةخط 3.5
ممارسات  في نجاحالعوامل الشخصية والبيئية  دور"الباحث بإعداد أداة الدراسة لمعرفة  قام

 وقد اتبع الباحث الخطوات التالية في بناء االستبانة:العمل الحر في قطاع غزة"، 
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ابة فقرات االطالع على األدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، واالستفادة منها في كت -
 االستبانة.

مراجعة أهداف وفرضيات الدراسة، ومن ثم وضع أسئلة االستبانة التي تحقق تلك األهداف  -
 والفرضيات.

ن الباحث إعطاء التوازن لكل محاور تقسيم االستبانة إلى محاور رئيسية وفرعية بحيث يضم -
 الدراسة.

 ستبانة.تحديد نوع وعدد الفقرات المطلوبة في كل محور من محاور اال -

( من المحكمين، وهم 7عرض االستبانة في صورتها األولية على المشرف ومن ثم على عدد ) -
 ( جامعات مختلفة في قطاع غزة.4أساتذة في كليات التجارة من )

 االستفادة من تعقيبات وآراء المحكمين في تنقيح وتعديل االستبانة وفقراتها. -

 يعها على عينة الدراسة.اخراج االستبانة في صورتها النهائية وتوز  -

 :Normality Distribution Test   اختبار التوزيع الطبيعي 3.6
 K-S) )  Kolmogorov-Smirnovسمرنوف-الباحث اختبار كولمجوروف استخدم

Testوكانت النتائج كما هي مبينة الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه ،
 .(3.1)في جدول 

 التوزيع الطبيعينتائج اختبار : (3.1)جدول 

 (.Sig)القيمة االحتمالية  المحور م 

 0.113 العمل الحر والتعليم العالي  .1

 0.809 العمل الحر واالقتصاد  .2

 0.778 العمل الحر والثقافة المجتمعية  .3

 0.002 العمل الحر والسمات الشخصية  .4

 0.004 العمل الحر والمهارات التقنية  .5

 0.401 الدراسة جميع محاور 

0.05البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي عند مستوى داللة   *  
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اور مح لمجموع (.Sig)أن القيمة االحتمالية  (3.1)في جدول  الموضحةواضح من النتائج 
0.05مستوى الداللة من كبر أكانت  الدراسة  يتبع  اورالمحهذه ت لتوزيع البيانا وهذا يعني أن

 .الدراسةلإلجابة على فرضيات  المعمليةسيتم استخدام االختبارات  لذلكالتوزيع الطبيعي 

 :الدراسةاألساليب اإلحصائية المستخدمة في  3.7
 تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية:

ألغــراض معرفــة النســب المئويــة والتكــرارات والمتوســط الحســابي: يســتخدم هــذا األمــر بشــكل أساســي  -1
 . الدراسةتكرار فئات متغير ما وتفيد الباحث في وصف عينة 

 .االستبانة( لمعرفة ثبات فقرات Cronbach's Alpha) اختبار ألفا كرونباخ -2

الختبار ما اذا كانت  Kolomogorov - Smirnov Test(K-S)سمرنوف  –اختبار كولمجروف  -3
 البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه.

( لقياس درجة االرتبـاط: يقـوم هـذا Pearson Correlation Coefficientل ارتباط بيرسون )معام -4
وقـد اسـتخدمه الباحـث لحسـاب االتسـاق الـداخلي والصـدق .االختبار على دراسة العالقة بـين متغيرين

 البنائي لالستبانة.

سـتجابة قـد وصـلت ( لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة االT-Test) في حالة عينة واحدة Tاختبار  -5
أم زادت أو قلـــت عـــن ذلـــك. ولقـــد اســـتخدمه الباحـــث للتأكـــد مـــن داللـــة  5.5درجـــة الحيـــاد وهـــي  إلـــى

 االستبانة.المتوسط لكل فقرة من فقرات 

 هنــاك كــان( لمعرفــة مــا إذا Independent Samples T-Test)فــي حالــة عينتــين  Tاختبــار  -6
 انات المستقلة.فروقات ذات داللة احصائية بين مجموعتين من البي

( لمعرفـة مـا ( One Way Analysis of Variance - ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي -7
اســتخدمه  إذا كــان هنــاك فروقــات ذات داللــة إحصــائية بــين ثــالث مجموعــات أو أكثــر مــن البيانــات.

 الباحث للفروق التي تعزى للمتغير الذي يشتمل على ثالث مجموعات فأكثر.

 :تبانةاالسصدق  3.8
 (،2010 ،)الجرجـاوي مـا وضـعت لقياسـه  االسـتبانةأسـئلة أن تقـيس  االسـتبانةيقصد بصدق 

 ناحيــة،كمــا ويقصــد بالصــدق " شــمول االستقصــاء لكــل العناصــر التــي يجــب أن تــدخل التحليــل مــن 
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 ،بحيـــث تكـــون مفهومـــة لكـــل مـــن يســـتخدمها" )عبيـــدات ثانيـــة،ووضـــوح فقراتهـــا ومفرداتهـــا مـــن ناحيـــة 
 بطريقتين: االستبانةقام الباحث بالتأكد من صدق قد و . (2001

 لصدق الظاهري ا -1

" هـو أن يختــار الباحــث عــددا مــن المحكمــين  الصــدق الظــاهري أو صــدق الُمحكمــينبيقصـد 
( حيـث تـم عـرض 2010 ،" )الجرجـاوي الدراسةالمتخصصين في محور الظاهرة او المشكلة موضوع 

وأسـماء المحكمـين بـالملحق رقـم  متخصصـين،( 7فت مـن )على مجموعة من المحكمين تأل االستبانة
مــــا يلــــزم مــــن حــــذف وتعــــديل فــــي ضــــوء  بــــإجراءالمحكمــــين وقــــام  آلراءوقــــد اســــتجاب الباحــــث  (،2)

 بصورتها النهائية. االستبانةوبذلك خرجت  المقدمة،المقترحات 

 صدق المقياس: -2

 Internal Validityأوال: االتساق الداخلي 

الـذي  حـورمـع الم االسـتبانةق الداخلي مـدى اتسـاق كـل فقـرة مـن فقـرات يقصد بصدق االتسا
سـتبانة وذلـك مـن خـالل حسـاب التنتمي إلية هذه الفقـرة، وقـد قـام الباحـث بحسـاب االتسـاق الـداخلي ل

 نفسه. حوروالدرجة الكلية للم االستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 أواًل: نتائج االتساق الداخلي

العمـل الحـر ( معامـل االرتبـاط بـين كـل فقـرة مـن فقـرات المحـور األول " 3.2جـدول )وضح ي
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالـة عنـد مسـتوى  للمحور،" والدرجة الكلية  والتعليم العالي

 وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه. α= 0.05معنوية 
 كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكلية للمحور معامل االرتباط بين:(3.2جدول )

مل  الفقرة م
معا

ن  و
رس

بي
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 **0.607 تتواجد ثقافة الحث على ممارسة العمل الحر في المناهج الدراسية الجامعية.  -1

 0.000 **0.760 تلبي المناهج الدراسية حاجات سوق العمل وتطوره.  -2

 0.000 **0.862 تحفز المناهج الجامعية الطالب على االبداع وريادة األعمال.  -3
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مل  الفقرة م
معا

ن  و
رس

بي
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 **0.841 تنمي المواد الجامعية مهارات التخطيط واتخاذ القرارات لدى الطلبة.  -4

 0.000 **0.776 يحفز الطاقم التدريسي الطالب باستمرار على االبداع واالبتكار.  -5

6-  
الب على االنخراط في سوق العمل الحر أثناء الدراسة يشجع الطاقم التدريسي الط

 أو بعد التخرج مباشرة.
0.823** 0.000 

7-  
تعتبر الندوات الجامعية حول العمل الحر عامل محفز فعال للطالب لالنخراط في 

 سوق العمل الحر.
0.678** 0.000 

 0.000 **0.765 تقدم الجامعة جوائز وحوافز للطلبة المبدعين والرياديين.  -8

 0.000 **0.742 توفر الجامعة التدريبات العملية لطالبها إلتقان مهارات العمل الحر.  -9

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 . α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  **

ل الحر العم ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني "3.3جدول )يوضح 
 مستوى والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  للمحور،والدرجة الكلية  " واالقتصاد
 وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه. α= 0.05معنوية 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلية للمحور: (3.3جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

1-  
تتيح لي ظروف السوق في قطاع غزة إقامة مشروع خاص بي في مجال 

 تخصصي.
0.556** 0.000 

 0.000 **0.629 ُيغنيني العائد المادي للعمل الحر عن الوظيفة التقليدية.  -2

 0.000 **0.592 تساعدني الحكومة والمؤسسات المعنية على إقامة مشروع خاص بي.  -3

 0.000 **0.696 أستطيع توفير التمويل األولي للبدء في مشروع خاص صغير.  -4

 0.000 **0.601 يعتبر العمل الحر حل فعال لتخفيض معدالت البطالة بين الشباب.  -5

 0.000 **0.529 ُتسهل البنوك الفلسطينية من مهمة ارسال واستقبال األموال للعاملين عبر االنترنت.  -6
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 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 **0.613 ة من اإلجراءات القانونية ذات العالقة بإنشاء مشروعي الخاص.تسهل الحكوم  -7

 0.000 **0.344 يتأثر عملي الحر عبر االنترنت بالوقائع واألحداث السياسية.  -8

9-  
أستطيع الحصول على الخدمات األساسية الالزمة لممارسة عملي الحر بأسعار 

 مناسبة.
0.633** 0.000 

 . α=0.05ائيًا عند مستوى داللة االرتباط دال إحص *

 . α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  **

العمل الحر  "( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث 3.4جدول )يوضح 
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  للمحور،والدرجة الكلية  " والثقافة المجتمعية

 وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه. α= 0.05معنوية  ى مستو 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكلية للمحور: (3.4جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 **0.695 أرى اهتمام اعالمي جيد بفكرة التوجه نحو العمل الحر.  .1

 0.000 **0.682 يدفعني المجتمع بصورة ايجابية نحو التوجه للعمل الحر.  .2

 0.000 **0.678 ُيقدر المجتمع العامل الحر بصورة ال تقل عن الموظف لدى جهة حكومية أو خاصة.  .3

 0.000 **0.705 يساعدني العمل الحر على رفعة مكانتي االجتماعية.  .4

 0.000 **0.662 دائرة العالقات االجتماعية. يساعد العمل الحر على توسيع  .5

 0.000 **0.615 تشجعني األسرة على االنخراط في سوق العمل الحر.  .6

 0.000 **0.558 يزيد العمل الحر من فرص التواصل واالستمتاع بالجو األسري.  .7

 0.000 **0.725 يغطي االعالم ووسائل التواصل االجتماعي قصص نجاح رياديي األعمال بشكل كبير.  .8

 0.000 **0.577 بقضايا التشغيل والعمل الحر. NGOأجد اهتمامًا كبيرًا من ِقبل الجمعيات ومؤسسات   .9

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
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 . α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  **

العمل الحر  "محور الرابع ( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات ال3.5جدول )يوضح 
والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند  للمحور،والدرجة الكلية  " والسمات الشخصية

 وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه. α= 0.05معنوية  مستوى 
 ورمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الرابع والدرجة الكلية للمح: (3.5جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 **0.744 يتطلب العمل الحر توافر مهارات الجرأة واالقدام لدى الفرد.  .1

 0.000 **0.838 يتطلب مني العمل الحر تنظيم واستغالل وقتي بشكل مستمر.  .2

3.  
من الوظيفة يحتاج العمل الحر لمهارات التواصل االجتماعي بشكل أكبر 

 التقليدية.
0.748** 0.000 

 0.000 **0.534 يعتبر عنصر المخاطرة عائق كبير أمام نجاحي في العمل الحر.  .4

 0.000 **0.755 اتقان اللغة اإلنجليزية يعتبر عامل مهام لنجاح عملي الحر.  .5

6.  
يتيح العمل الحر مساحة أكبر لمشاركة األفكار والمهارات العملية بين 

 0.000 **0.631 الزمالء.األقران و 

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 . α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  **
العمل الحر  "( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس 3.6جدول )يوضح 

أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند والذي يبين  للمحور،والدرجة الكلية  " والمهارات التقنية
 وبذلك يعتبر المحور صادق لما وضع لقياسه. α= 0.05معنوية  مستوى 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الخامس والدرجة الكلية للمحور: (3.6جدول )

 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 **0.757  حل مشاكل العمل  .1

 0.000 **0.761 الحاسب اآللي )استخدام برامج المايكروسوفت أوفيس(  .2
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 الفقرة م

ن  و
رس

 بي
مل

معا
 

باط
الرت

ل
 

ية 
مال

الحت
ة ا

قيم
ال

(
S

ig
). 

 0.000 **0.686 اللغة اإلنجليزية عموما )تحدثًا وقراءًة وكتابة(  .3

 0.000 **0.801 التعلم الذاتي وتنمية الذات  .4

 0.000 **0.858 مهارات التفاوض  .5

 0.000 **0.769 كتابة التقارير  .6

 0.000 **0.804 ذاتتسويق ال  .7

 0.000 **0.819 العالقات العامة  .8

 0.000 **0.779 ريادة األعمال  .9

 0.000 **0.875 مهارات التواصل  .10

 0.000 **0.834 خبرة السوق )الخبرة الفنية(  .11

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *
 . α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  **
 Structure Validity البنائينيا: الصدق ثا

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقـيس مـدى تحقـق األهـداف التـي تريـد 
ـــاط كـــل محـــور مـــن  ـــين مـــدى ارتب ـــة لفقـــرات  الدراســـة محـــاوراألداة الوصـــول إليهـــا، ويب بالدرجـــة الكلي

 .االستبانة
 لالستبانةوالدرجة الكلية  االستبانة محاورمن  معامل االرتباط بين درجة كل محور: (3.7جدول )

 المحور الرقم
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
  (.Sig)االحتمالية

 0.000 **0.704 العمل الحر والتعليم العالي  .1

 0.000 **0.746 العمل الحر واالقتصاد  .2

 0.000 **0.773 العمل الحر والثقافة المجتمعية  .3

 0.000 **0.706 صيةالعمل الحر والسمات الشخ  .4

 0.000 **0.733 العمل الحر والمهارات التقنية  .5

 . α=0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *

 . α=0.01االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة  **
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معــامالت االرتبــاط فــي جميــع محــاور االســتبانة دالــة إحصــائيًا  جميــعأن  (3.7)يبــين جــدول 
 وبذلك تعتبر جميع محاور االستبانة صادقه لما وضعت لقياسه. α= 0.05ية معنو  مستوى عند 

 : Reliability الدراسةالمستخدمة في  االستبانةثبات  3.9
 االســتبانةنفــس النتيجــة لــو تــم إعــادة توزيــع  االســتبانةأن تعطــي هــذه  االســتبانةيقصــد بثبــات 

يعنـي االسـتقرار فـي  االسـتبانةن ثبـات نفس الظروف والشروط، أو بعبـارة أخـرى أ تحتأكثر من مرة 
وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خالل  االستبانةنتائج 

 فترات زمنية معينة.
 من خالل ما يلي: الدراسةستبانة اوقد تحقق الباحث من ثبات 

 :Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  
، وكانــت النتــائج كمــا هــي مبينــة فــي االســتبانةاســتخدم الباحــث طريقــة ألفــا كرونبــاخ لقيــاس ثبــات 

 .(3.8)جدول 
 االستبانةمعامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات : (3.8)جدول 

 *الثبات معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور م

 0.952 0.906 9 العمل الحر والتعليم العالي  .1

 0.859 0.738 9 قتصادالعمل الحر واال  .2

 0.910 0.829 9 العمل الحر والثقافة المجتمعية  .3

 0.887 0.786 6 العمل الحر والسمات الشخصية  .4

 0.971 0.942 11 العمل الحر والمهارات التقنية  .5

 0.966 0.934 44 جميع محاور االستبانة 

 الثبات = الجذر التربيعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ*    
أن قيمة معامـل ألفـا كرونبـاخ كانـت مرتفعـة  (3.8)من النتائج الموضحة في جدول  واضح 

كــــذلك كانــــت قيمــــة معامــــل ألفــــا لجميــــع فقــــرات  .(0.942 ،0.738) تتــــراوح بــــينحيــــت  محــــورلكــــل 
ـــات كانـــت مرتفعـــة لكـــل 0.934) االســـتبانة  ،0.859)تتـــراوح بـــين حيـــث  محـــور(. وكـــذلك قيمـــة الثب

( وهــذا يعنــى أن معامــل الثبــات 0.966) االســتبانةلثبــات لجميــع فقــرات . كــذلك كانــت قيمــة ا(0.971
  .مرتفع
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ممــا يجعلــه علــى ثقــة تامــة  الدراســةســتبانة اوبــذلك يكــون الباحــث قــد تأكــد مــن صــدق وثبــات 
 واختبار فرضياتها. الدراسةوصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة  االستبانةبصحة 

 الخالصة 3.10
الفصـــل المنهجيـــة العلميـــة التـــي اســـتخدمها الباحـــث فـــي بنـــاء وتحقيـــق األهـــداف تنـــاول هـــذا 

الدراسـة، صـدق  وعينـةالدراسـة، مجتمـع  منهجيـةإلـى الباحـث تطرق  المنشودة من هذه الدراسة، حيث
 .اإلحصائيةوثبات االستبانة، والمعالجات 

در المعلومـات اسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي التحليلـي، وقـد اعتمـد علـى نـوعين مـن مصـا
الكتــــب ب: المتمثلــــة الثانويــــة والمصــــادر ،وتحليلهــــا: المتمثلــــة فــــي االســــتبانة األوليــــة المصــــادر: همــــا

والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسـات السـابقة 
 .التي تناولت موضوع الدارسة

ـــى مجموعـــات العمـــل الحـــر لجـــأ الباحـــث فـــي عمليـــة نشـــر وتوزيـــ ع االســـتبانة االلكترونيـــة إل
الخاصــة بخريجــي قطــاع غــزة والموجــودة علــى مواقــع التواصــل االجتمــاعي، حيــث وجــد أن منتســبيها 

اسـتبانة معبئـة بشـكل  155تنطبق عليهم شروط أفراد مجتمـع الدراسـة بشـكل تـام، وقـد اسـترد الباحـث 
 صحيح.

حصـــائية المســـتخدمة فـــي اثبـــات صـــدق وثبـــات فـــي نهايـــة الفصـــل، تـــم عـــرض األســـاليب اإل
 .SPSSمحاور وفقرات االستبانة وذلك باالستعانة بالتطبيق البرمجي 
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 الفصل الرابع
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

 :المقدمة 4.1
 

وذلك من خالل اإلجابة  ،الدراسةتحليل البيانات واختبار فرضيات ضًا ليتضمن هذا الفصل عر 
 فقراتهـا،والتي تم التوصل إليهـا مـن خـالل تحليـل  االستبانةواستعراض أبرز نتائج  الدراسةعن أسئلة 

   .الدراسةوالوقوف على متغيرات 

إذ تـــم اســـتخدام  ة،الدراســـ ســتبانةالــذا تـــم إجـــراء المعالجـــات اإلحصــائية للبيانـــات المتجمعـــة مـــن 
التــي ســيتم  الدراســةللحصــول علــى نتــائج  (SPSS)برنــامج الــرزم اإلحصــائية للدراســات االجتماعيــة 

 عرضها وتحليلها في هذا الفصل.

الدراسـة والتـي تشـتمل علـى )الجـنس، الفئـة  العامـة لعينـةيبدأ الفصل بتحليل البيانات الشخصية 
 خصــص الجــامعي، وعــدد ســنوات ممارســة العمــل الحــر(.العمريــة، المســتوى التعليمــي، الجامعــة، الت

بالعمــل التـي تتعلـق  العامـة ومـن ثـم ينتقـل الباحـث لتحليــل إجابـات عينـة الدراسـة علـى بعــض األسـئلة
وفي القسم الثالث يتطرق الباحث لتحليـل  الحر وآلية ممارسته وكيفية الحصول على معلومات حوله.

 رضيات الدراسة.جميع فقرات االستبانة ومن ثم اختبار ف

إلى جانب عرض النتائج اإلحصائية لالستبانة، يستعرض الباحث فـي هـذا الفصـل مـدى توافـق 
وذلــك لالســتدالل علــى مــدى صــحة مــا توصــلت إليــه  نتائجــه مــع الدراســات الســابقة فــي نفــس المجــال

ر مـا أورده ، كما يطرح الباحث وجهـة نظـره وتفسـيره لهـذه النتـائج الجزئيـة مـن منظـو الدراسة من نتائج
 في اإلطار النظري لهذه الدراسة ومن واقع خبرته كممارس للعمل الحر عبر االنترنت.

 الوصف اإلحصائي لمجتمع الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية  4.2
يتميز أفراد عينة الدراسة في ضوء المحددات الوظيفية والشخصية بعدد من الخصائص 

 التي يمكن توضيحها فيما يلي:
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 توزيع عينة الدراسة وفقًا للجنس:

( %56.1( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للجنس، حيث تبين أن )4.1يوضح جدول رقم )
 ( من عينة الدراسة من اإلناث.%43.9و) الذكور،من عينة الدراسة من 

مشاركة الذكور أعلى من نسبة ويالحظ من توزيع عينة الدراسة وفقًا للجنس أن نسبة 
اإلناث والتي ربما تشكل انعكاسًا حقيقيًا لنسبة العاملين في مجال العمل الحر من الذكور مشاركة 

( والذي يفيد بأن 2015واإلناث فهي إلى حٍد ما تتفق مع المسح الذي أجرته أكاديمية العمل الحر )
 نسبة الذكور العاملين في مجاالت العمل الحر تقترب من الثلثين.

عداد العاملين في مجاالت العمل الحر من الذكور على حساب ويمكن أن نعزو ارتفاع أ 
الرغبة الدائمة لدى الذكور بتوفير مصدر دخل يحقق لهم االستقرار المادي واالستقاللية اإلناث إلى 

وُيجنبهم نظرة المجتمع السلبية، في حين أن الثقافة المجتمعية السائدة في قطاع غزة ال تنظر للفتاة 
 ة.بنفس النظرة السلبي العاطلة عن العمل

 (: توزيع عينة الدراسة وفقًا للجنس4.1جدول )

 النسبة المئوية التكرار الجنس
 56.1 87 ذكر
 43.9 68 أنثى

 100.0 155 المجموع

 توزيع عينة الدراسة وفقًا للفئة العمرية:

أن ( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للفئة العمرية، حيث تبين 4.2يوضح جدول رقم )
( من عينة الدراسة %26.5و) عام، 28-22ين أعمارهم من ( من عينة الدراسة من الذ61.9%)

 عام، 22( من عينة الدراسة أعمارهم أقل من %10.3و) ،36أقل من  – 28أعمارهم من 
 عام فأكثر. 36( من عينة الدراسة أعمارهم من %1.3و)

الشباب في المراحل األولى لتخرجهم  أن فئة العمريةويالحظ من توزيع عينة الدراسة وفقًا لل
هم األكثر انجذابًا لفكرة العمل الحر، ويمكن أن نعزو ذلك إلى الرغبة الجامحة لدى هؤالء الشباب 

 بإيجاد فرصة عمل سريعة وبناء خبرات عملية تسهل عليهم االنخراط في سوق العمل بفعالية.
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 عمريةفئة ال(: توزيع عينة الدراسة وفقًا لل4.2جدول )

 النسبة المئوية التكرار فئة العمريةال
 10.3 16 عام 22أقل من 

 61.9 96 عام 28أقل من  – 22من 
 26.5 41 عام 36أقل من  – 28من 

 1.3 2 عام فأكثر 36
 100.0 155 المجموع

 توزيع عينة الدراسة وفقًا للمستوى التعليمي:

وفقًا للمستوى التعليمي، حيث تبين أن ( توزيع أفراد عينة الدراسة 4.3يوضح جدول رقم )
( من عينة الدراسة من حملة %12.3و) البكالوريوس،( من عينة الدراسة من حملة شهادة 80.0%)

 ( من عينة الدراسة من حملة شهادة الدبلوم.%7.7و) دكتوراه(،-شهادات عليا )ماجستير

 (: توزيع عينة الدراسة وفقًا للمستوى التعليمي4.3جدول )

 النسبة المئوية التكرار توى التعليميالمس
 7.7 12 دبلوم

 80.0 124 بكالوريوس
 12.3 19 دراسات عليا

 100.0 155 المجموع

 توزيع عينة الدراسة وفقًا للجامعة التي درست بها:

( %51.6( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للجامعة، حيث تبين أن )4.4يوضح جدول رقم )
( %9و) األزهر،خريجي جامعة ( من %17.4و) االسالمية،خريجي الجامعة ن من عينة الدراسة م

والباقي من  التطبيقية،( من خريجي الكلية الجامعية للعلوم %5.2و) األقصى،خريجي جامعة من 
كلية  التدريب،كلية  المفتوحة،القدس  غزة،جامعة  فلسطين،جامعات أخرى تمثلت في )جامعة 

 .تمع غزة(كلية مجو  التقنية،فلسطين 
العاملين في مجاالت العمل الحر ويالحظ من توزيع عينة الدراسة وفقًا للجامعة أن نسبة 

من خريجي الجامعة اإلسالمية أعلى من نظيراتها، ولتفسير هذه النسبة المرتفعة يمكن أن نضع في 
يث الحسبان عدة أمور تتلخص في كون الجامعة اإلسالمية تعد أكبر جامعات قطاع غزة من ح
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خريجي التخصصات العلمية والعملية، وكذلك إذا ما أخذنا بعين االعتبار توزيع العينة حسب 
فإن النسبة األكبر من العاملين في مجاالت العمل الحر ( 4.5) رقم التخصص والموجود في جدول

ب هم من خريجي كلية الهندسة والتي تتميز بها الجامعة اإلسالمية عن باقي جامعات القطاع، وسب
آخر يمكن أن نعزوه إلى الدعم المستمر والترويج من ِقبل الجامعة اإلسالمية لفكرة االنفتاح على 

 العمل الحر عن طريق عقدها للعديد من الندوات وتبنيها لحاضنات األعمال بشكل فعال.
 (: توزيع عينة الدراسة وفقًا للجامعة4.4جدول )

 النسبة المئوية التكرار الجامعة
 51.6 80 االسالمية
 17.4 27 األزهر
 9.0 14 األقصى

 5.2 8 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية
 16.8 26 جامعات أخرى 

 100.0 155 المجموع

 توزيع عينة الدراسة وفقًا للتخصص:

، حيث تبين أن تخصص( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لل4.5يوضح جدول رقم )
( من %22و) التجارة،تخصص ( من %11و) الهندسة، تخصص( من عينة الدراسة من 38.7%)

تخصصات والباقي من  التربوية،( من التخصصات %14.2و) المعلومات،تخصص تكنلوجيا 
 .أخرى 

للتخصص أن النصيب األكبر من العاملين في مجال ويالحظ من توزيع عينة الدراسة وفقًا 
ك إلى قلة فرص العمل والوظائف العمل الحر يعود لخريجي كلية الهندسة، ويمكن أن نعزو ذل

المتاحة للمهندسين في قطاع غزة، وأيضًا بسبب تنوع التخصصات الهندسية وبالتالي تعدد المجاالت 
جو كلية الهندسة، ويالحظ أيضًا ارتفاع نسبة العاملين من خريجي كلية التي يمكن أن يعمل بها خري

تهم التقنية العالية والتي تمكنهم من ممارسة تكنولوجيا المعلومات والذي يمكن أن نعزوه إلى قدرا
  العمل الحر عن بعد وعبر االنترنت.
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 (: توزيع عينة الدراسة وفقًا للتخصص4.5جدول )

 النسبة المئوية التكرار التخصص
 38.7 60 الهندسة
 11.0 17 التجارة

 22.6 35 تكنلوجيا المعلومات
 14.2 22 تخصص تربوي 

 13.5 21 تخصصات أخرى 
 100.0 155 المجموع

 توزيع عينة الدراسة وفقًا لعدد السنوات التي قضيتها لممارسة العمل الحر:

( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا لعدد سنوات ممارسة العمل الحر، 4.6يوضح جدول رقم )
 سنوات، 5أقل من -1من  مارسوا العمل الحر( من عينة الدراسة من الذين %54.2حيث تبين أن )

الذين مارسوا العمل الحر ( من %11.6و) سنة،أقل من  حرالذين مارسوا العمل ال( من %30.3)و
 .سنوات فأكثر 10مارسوا العمل الحر ( من عينة الدراسة %3.9و) سنوات، 10أقل من -5من 

 (: توزيع عينة الدراسة وفقًا لسنوات ممارسة العمل الحر4.6جدول )

 النسبة المئوية التكرار سنوات ممارسة العمل الحر
 30.3 47 أقل من سنة

 54.2 84 سنوات 5أقل من  – 1من 
 11.6 18 سنوات 10أقل من  – 5من 

 3.9 6 سنوات فأكثر 10
 100.0 155 المجموع

 

 المعلومات العامة عن الفئة المستهدفة  4.3
 ما هي الطرق التي تتبعها في البحث عن عمل: -1

 العمل،الدراسة حول الطرق التي يبحثون عنها عن ( اجابات عينة 4.7يوضح جدول رقم )
بوابات العمل الحر عبر االنترنت ويليها شبكات وقد تبين أن أكثر الطرق التي يتم استخدامها هي 

 التواصل االجتماعي ويليها المعارف واألصدقاء ومن ثم تسويق ذاتي عبر موقع شخصي.
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فرصة عمل عن طريق بوابات صول سهولة الوصول والحويعزو الباحث هذه النتيجة إلى 
العمل الحر عبر االنترنت، وكذلك ألن االشتراك مجاني في معظم هذه البوابات، وتعتبر آمنة 
لالستخدام وتحصيل األتعاب. فيما يمكن تفسير ارتفاع نسبة الوسيلة الثانية "شبكات التواصل 

الجتماعية وتواجدهم الدائم في االجتماعي" باإلقبال الشديد من ِقبل الشباب على هذه الوسائل ا
اطارها وكذلك باعتبارها مكانًا مناسبًا لتكوين مجموعات العمل حيث تنتشر العديد من المجموعات 
المهتمة بشؤون وقضايا العمل الحر في قطاع غزة، وبعض هذه المجموعات مدعومة من مؤسسات 

طاق العالمي حيث أظهرت ويمكن تعميم هذه النتيجة على الن .Mercy Corpsدولية كمؤسسة 
( األهمية الكبيرة لشبكات التواصل االجتماعي وباألخص االحترافية Hanhijärvi, 2012دراسة )

في تسويق الذات والحصول على فرص عمل سواًء بنظام القطعة أو  LinkedInمنها كموقع 
 الوظيفة الدائمة.

 (: الطرق التي تتبعها في البحث عن عمل4.7جدول )

 الرتبة النسبة المئوية لتكرارا الطريقة
 1 73.5 114 بوابات العمل الحر عبر االنترنت
 6 8.4 13 االعالنات في الجرائد والمجالت
 4 39.4 61 االعالنات عبر مواقع االنترنت
 2 58.7 91 شبكات التواصل االجتماعي

 3 54.2 84 المعارف واألصدقاء
 7 6.5 10 مكاتب التوظيف

 7 6.5 10 لخريجين في الجامعةاعالنات دائرة ا
 9 4.5 7 الذهاب بنفسك لمكان العمل

 5 25.8 40 تسويق ذاتي عبر موقع شخصي

 ما هو المصدر األساسي الذي تحصل منه على معلومات حول ثقافة العمل الحر: -2

المصدر األساسي للحصول على ( اجابات عينة الدراسة حول 4.8يوضح جدول رقم )
( يحصلون على المعلومات من %33.5نسبة )وقد تبين أن  الحر،ة العمل المعلومات حول ثقاف

( يحصلون على المعلومة من مواقع %31ونسبة ) المكتوبة،خالل وسائل االعالم المرئية أو 
 وهما يمثالن أكثر المصادر حصوال على المعلومة من خاللهما. والثقافية،االنترنت االخبارية 
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شبكات التواصل االجتماعي والرغبة الدائمة لتصفح مواقع التواجد الكبير للشباب على 
االنترنت المختلفة يجعل من هذه الوسائل مصدر رئيسي إلثراء معلوماتهم في شتى أمور الحياة بما 

، ومع ذلك فقد يختلف مصدر الحصول على المعلومات باختالف البيئة في ذلك الحياة العملية
( بأن الشباب السعودي يعتمد بالدرجة األولى على 2013، ت دراسة )األسمري دوالمجتمع، فقد وج

 في الحصول على معلومات حول ثقافة العمل الحر.وسائل اإلعالم 
 (: مصدر معلومات ثقافة العمل الحر4.8جدول )

 النسبة المئوية التكرار المصدر
 15.5 24 المعارف واألصدقاء

 10.3 16 زمالء العمل أو الدراسة
 31.0 48 االجتماعيشبكات التواصل 

 33.5 52 مواقع االنترنت االخبارية والثقافية
 3.2 5 وسائل االعالم المرئية أو المكتوبة

 5.2 8 المؤسسات التعليمية
 1.3 2 مصدر أخر
 100.0 155 المجموع

 كيف تمارس عملك الحر: -3

وقد تبين  الحر،( اجابات عينة الدراسة حول كيفية ممارستهم للعمل 4.9يوضح جدول رقم )
يليها  األجنبية،أن أكثر الطرق التي يتم استخدامها في ممارسة العمل الحر هي المنصة االلكترونية 

يليها التسويق الذاتي عبر البريد  المحلي،يليها الوسيط  أجنبية،عمل عن بعد لدى شركة 
 وأخيرًا عبر المنصة االلكترونية العربية. االلكتروني،

أن منصات العمل األجنبية ذات سمعة مرموقة ويتوفر فيها يجة إلى ويعزو الباحث هذه النت
آالف الوظائف اليومية بشتى المجاالت وزبائنها يتوزعون في كل أرجاء العالم، وفرصة الحصول 

 على مهمة عمل تعتبر مرتفعة مقارنًة بالوسائل األخرى خاصة إذا ما كان السعر تنافسي.
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 الحر(: طرق ممارسة العمل 4.9جدول )

 الرتبة النسبة المئوية التكرار الطريقة
 5 21.9 34 منصة الكترونية عربية
 1 63.9 99 منصة الكترونية أجنبية

 3 25.8 40 وسيط محلي
 2 29.0 45 عمل عن بعد لدى شركة أجنبية

 4 22.6 35 تسويق ذاتي عبر البريد االلكتروني
 :راسةواختبار فرضيات الد تحليل فقرات االستبانة 4.4

 ". العمل الحر والتعليم العالي "األول  المحورتحليل فقرات 
النتــائج موضــحة فــي و  .حســاب المتوســط الحســابي والــوزن النســبي والرتبــة لفقــرات المحــورتــم 

 .(4.10)جدول 
  محور العمل الحر والتعليم العاليلكل فقرة من فقرات  والوزن النسبي والرتبةالمتوسط الحسابي : (4.10)جدول 

 الفقرة م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

رتبة
ال

 

 8 %30.90 3.09 تتواجد ثقافة الحث على ممارسة العمل الحر في المناهج الدراسية الجامعية.  .1

 9 %29.50 2.95 تلبي المناهج الدراسية حاجات سوق العمل وتطوره.  .2

 7 %33.60 3.36 تحفز المناهج الجامعية الطالب على االبداع وريادة األعمال.  .3

 4 %40.10 4.01 تنمي المواد الجامعية مهارات التخطيط واتخاذ القرارات لدى الطلبة.  .4

 2 %44.30 4.43 يحفز الطاقم التدريسي الطالب باستمرار على االبداع واالبتكار.  .5

6.  
يشجع الطاقم التدريسي الطـالب علـى االنخـراط فـي سـوق العمـل الحـر أثنـاء 

 مباشرة.الدراسة أو بعد التخرج 
4.05 40.50% 3 

تعتبــــر النــــدوات الجامعيــــة حــــول العمــــل الحــــر عامــــل محفــــز فعــــال للطــــالب   .7
 لالنخراط في سوق العمل الحر.

5.77 57.70% 1 

 5 %36.80 3.68 تقدم الجامعة جوائز وحوافز للطلبة المبدعين والرياديين.  .8

 6 %34.00 3.40 الحر. توفر الجامعة التدريبات العملية لطالبها إلتقان مهارات العمل  .9

  %38.60 3.86 جميع فقرات المحور معاً  

0.05داللة  مستوى المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند *  . 
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 يمكن استخالص ما يلي: (4.10)من جدول 
 تعتبر الندوات الجامعية حـول العمـل الحـر عامـل محفـز فعـال " السابعةلمتوسط الحسابي للفقرة ا -

( أي أن 10)الدرجـــــة الكليــــة مـــــن  5.77للطــــالب لالنخـــــراط فــــي ســـــوق العمــــل الحـــــر." يســــاوي 
وهـذا يعنـي أن  0.000( تسـاوي Sigالقيمة االحتماليـة ).و ، %57.70المتوسط الحسابي النسبي 

 إلى حد ما على هذه الفقرة.هناك موافقة 
" يســاوي ســوق العمــل وتطــوره. تلبــي المنــاهج الدراســية حاجــات"  الثانيــةلمتوســط الحســابي للفقــرة ا -

القيمـة االحتماليـة و ، %29.50( أي أن المتوسـط الحسـابي النسـبي 10)الدرجة الكلية مـن  2.95
.(Sig تساوي )على ما ورد في هذه الفقـرة، وتتفـق هـذه موافقة عدم وهذا يعني أن هناك  0.000

ــــون واشــــتيه،  قــــد وجــــدت هــــذه (، و 2014( ودراســــة األســــطل )2011النتيجــــة مــــع دراســــة )الزعن
الدراسات أن هناك خلل واضح في الموائمة بـين مخرجـات مؤسسـات التعلـيم العـالي فـي فلسـطين 

 واحتياجات سوق العمل.
." طالب على االبـداع وريـادة األعمـالتحفز المناهج الجامعية ال"  الثالثةلمتوسط الحسابي للفقرة ا -

القيمـــة و ، %33.60ابي النســـبي ( أي أن المتوســـط الحســـ10)الدرجـــة الكليـــة مـــن  3.36يســـاوي 
عدم موافقة على ما جاء في هـذه الفقـرة، وهذا يعني أن هناك  0.000( تساوي Sigاالحتمالية ).

( والذي أوضحت دراسته أن مؤسسات التعلـيم العـالي 2015وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )الفرا، 
 تحفز علـى ريـادة األعمـال ةدراسية جديد في قطاع غزة بحاجة إلى تطوير مناهجها بإدخال مواد

 ليات التجارة، الهندسة وتكنولوجيا المعلومات.في ك

توفر الجامعة التدريبات العملية لطالبها إلتقان مهارات العمل "  التاسعةلمتوسط الحسابي للفقرة ا -
ـــة مـــن  3.40" يســـاوي الحـــر. ، %34.00( أي أن المتوســـط الحســـابي النســـبي 10)الدرجـــة الكلي

عدم موافقة على ما جاء في هذه وهذا يعني أن هناك  0.000( تساوي Sigالية ).القيمة االحتمو 
( والتـي تـرى أن الجامعـات فـي قطـاع غـزة 2015الفقرة، وتتفق هذه النتيجة مـع دراسـة )بعلوشـة، 

 ال تقوم بصقل وتنمية الخبرات العملية للطالب في مجال العمل عن بعد عبر االنترنت.

 :ولىنتائج اختبار الفرضية األ 
حسب اجابات العينة على الفقرات والمتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور األول فقد 

أن هناك اجماع كبير من ِقبل أفراد العينة على أن الدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم تبين 
العالي في قطاع غزة غير كافي في نشر وتوعية الشباب لالنخراط في سوق العمل الحر، وفي هذا 
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( والتي أظهرت ضعف دور الجامعات الفلسطينية في تنمية 2015لسياق تتفق دراسة )الفرا، ا
 (Zwan and et al., 2013) المهارات الريادية للطالب والخريجين، وهذه المهارات بحسب دراسة

تعتبر من المهارات ذات التأثير الملموس على توجه الخريجين إلى سوق العمل الحر. كما وتتفق 
والتي وجدت  2013الدولية في عام  Mercy Corpsلنتائج مع الدراسة التي أجرتها مؤسسة هذه ا

أن هناك فجوة بين متطلبات السوق والمناهج الجامعية الخاصة بكليات الهندسة وتكنولوجيا 
 . المعلومات تكمن في نقص مقررات األعمال

الوزن النسبي يساوي  ، وأن3.86وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 
معظم أفراد العينة متفقون على أن المناهج الجامعية ال تلبي احتياجات  ، وهذا يعني أن38.60%

سوق العمل وال تزرع ثقافة العمل الحر لديهم، فيما كانت النسبة محايدة فيما يخص دور الندوات 
 الجامعية الخاصة بتوعية الشباب حول العمل الحر.

 ". العمل الحر واالقتصاد " ثانيحور التحليل فقرات الم
والنتائج موضحة في  تم حساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي والرتبة لفقرات المحور.

 .(4.11)جدول 
  محور العمل الحر واالقتصادالمتوسط الحسابي والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات : (4.11جدول )

 الفقرة م

سط 
متو

ال
بي

سا
الح

 

ن 
وز

ال
بي

نس
ال

رتبة 
ال

 

تتـــيح لـــي ظـــروف الســـوق فـــي قطـــاع غـــزة إقامـــة مشـــروع خـــاص بـــي فـــي مجـــال   .1
 7 %32.65 3.26 تخصصي.

 2 %60.52 6.05 ُيغنيني العائد المادي للعمل الحر عن الوظيفة التقليدية.  .2

 9 %23.55 2.35 تساعدني الحكومة والمؤسسات المعنية على إقامة مشروع خاص بي.  .3

 5 %39.42 3.94 لتمويل األولي للبدء في مشروع خاص صغير.أستطيع توفير ا  .4

 1 %78.77 7.88 يعتبر العمل الحر حل فعال لتخفيض معدالت البطالة بين الشباب.  .5

ُتســــهل البنــــوك الفلســــطينية مــــن مهمــــة ارســــال واســــتقبال األمــــوال للعــــاملين عبــــر   .6
 االنترنت.

3.60 36.00% 6 

 8 %29.42 2.94 نية ذات العالقة بإنشاء مشروعي الخاص.تسهل الحكومة من اإلجراءات القانو   .7

 3 %54.97 5.50 يتأثر عملي الحر عبر االنترنت بالوقائع واألحداث السياسية.  .8

أستطيع الحصول على الخـدمات األساسـية الالزمـة لممارسـة عملـي الحـر بأسـعار   .9
 4 %53.42 5.34 مناسبة.

  %45.41 4.54 جميع فقرات المحور معاً  
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 يمكن استخالص ما يلي: (4.11)ن جدول م

" يعتبـر العمـل الحـر حـل فعـال لتخفـيض معـدالت البطالـة بـين  الخامسةلمتوسط الحسابي للفقرة ا -
، %78.80( أي أن المتوســط الحســابي النســبي 10)الدرجــة الكليــة مــن  7.88الشــباب." يســاوي 

من ِقبـل أفـراد العينـة علـى افقة وهذا يعني أن هناك مو  0.000( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).و 
 (.2011( وسعاد )2013، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة السبيعي )هذه الفقرة

" تســـاعدني الحكومـــة والمؤسســـات المعنيـــة علـــى إقامـــة مشـــروع  الثالثـــةلمتوســـط الحســـابي للفقـــرة ا -
، %23.5( أي أن المتوسـط الحسـابي النسـبي 10)الدرجـة الكليـة مـن  2.35خاص بي." يساوي 

على ما ورد في هـذه موافقة عدم وهذا يعني أن هناك  0.000( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).و 
الفقــرة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مخرجــات تقريــر "المشــروعات الصــغيرة والمتوســطة فــي فلســطين" 

( والـذي يـرى أن 2014والصادر عن مركز األبحاث والدراسات في منتدى األعمـال الفلسـطيني )
ُشــح واضــح فــي عمليــات التمويــل الرســمي وغيــر الرســمي للمشــاريع الناشــئة والصــغيرة فــي هنــاك 

 فلسطين.

." للعمـــل الحـــر عـــن الوظيفـــة التقليديـــةُيغنينـــي العائـــد المـــادي "  الثانيـــةلمتوســـط الحســـابي للفقـــرة ا -
القيمـــة و ، %60.52( أي أن المتوســـط الحســـابي النســـبي 10)الدرجـــة الكليـــة مـــن  6.05يســـاوي 
مـن ِقبـل أفـراد العينـة  إلـى حـد مـا وهـذا يعنـي أن هنـاك موافقـة 0.000( تساوي Sigالية ).االحتم

، ويمكــن اعتبــار هــذه النتيجــة حالــة عامــة علــى المســتوى العــالمي فهــي تتفــق مــع علــى هــذه الفقــرة
( وجد بأن ثلثي العاملين لحسابهم الشخصي يعتقدون بأنهم BIS, 2016تقرير بريطاني حديث )

 ًا من جراء ممارستهم للعمل الحر وال يحتاجون لوظيفة روتينية.مالي مكتفون 

 نتائج اختبار الفرضية الثانية:

حسب اجابات العينة على الفقرات والمتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور الثاني فقد 
نجاح الكم األكبر من أفراد العينة يرون في الواقع االقتصادي لقطاع غزة أثرًا سلبيًا على  تبين أن

ممارسات العمل الحر، فيما كانت هناك موافقة بنسبة ملحوظة على أن العمل الحر بكافة أشكاله 
تعتبر حاًل مناسبًا وفاعاًل لتفشي ظاهرة البطالة في المجتمع وهو ما اتفق مع نتائج العديد من 

يتعلق أما فيما  (.2008؛ القصاص، 2011؛ سعاد، 2013السبيعي، الدراسات السابقة كدراسة )
بالخدمات والتسهيالت والدعم الذي يجب أن تقدمه الحكومة والجهات المعنية إلنجاح تجارب 

جتمع فقد كانت إجابات أفراد العينة سلبية وقيموا الدور الحكومي بالضعيف جدًا العمل الحر في الم
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والخاصة.  في تسهيل السبل المادية والقانونية لتمكين الشباب من البدء في مشروعاتهم الناشئة
وفيما يتعلق بالبنوك العاملة في قطاع غزة فقد رأى أفراد العينة بأن مساهمتهم ضعيفة في تمكين 
الشباب من االستفادة من خدماتهم المالية وذلك بوضع قيود كثيرة على عمليات االستقبال 

 .مع وجود عمولة مرتفعة على العمليات المالية الجارية عبرها خارج الحدود واالرسال
، وأن الوزن النسبي يساوي 4.54وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 

 ، وهذا يعني أن هناك عدم موافقة إلى حد ما من أفراد العينة على فقرات هذه الفرضية.45.41%

 ". العمل الحر والثقافة المجتمعية " ثالثتحليل فقرات المحور ال
والنتائج موضحة في  النسبي والرتبة لفقرات المحور.تم حساب المتوسط الحسابي والوزن 

 .(4.12)جدول 
محور العمل الحر والثقافة المتوسط الحسابي والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات : (4.12جدول )

 المجتمعية

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

رتبة
ال

 

 3 %58.19 5.82 الحر. أرى اهتمام اعالمي جيد بفكرة التوجه نحو العمل  .1

 8 %49.23 4.92 يدفعني المجتمع بصورة ايجابية نحو التوجه للعمل الحر.  .2

3.  
ُيقدر المجتمع العامل الحر بصورة ال تقل عن الموظف لدى جهـة حكوميـة 

 أو خاصة.
3.85 38.52% 9 

 4 %57.81 5.78 يساعدني العمل الحر على رفعة مكانتي االجتماعية.  .4

 2 %62.06 6.21 لحر على توسيع دائرة العالقات االجتماعية.يساعد العمل ا  .5

 1 %66.00 6.60 تشجعني األسرة على االنخراط في سوق العمل الحر.  .6

 7 %50.77 5.08 يزيد العمل الحر من فرص التواصل واالستمتاع بالجو األسري.  .7

8.  
يغطي االعالم ووسائل التواصل االجتماعي قصص نجاح رياديي األعمال 

 ل كبير.بشك
5.68 56.77% 5 

9.  
بقضــايا التشــغيل  NGOأجــد اهتمامــًا كبيــرًا مــن ِقبــل الجمعيــات ومؤسســات 

 والعمل الحر.
5.37 53.68% 6 

  %54.78 5.48 جميع فقرات المحور معاً  
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 يمكن استخالص ما يلي: (4.12)من جدول 

العمـــل الحـــر."  " تشـــجعني األســـرة علـــى االنخـــراط فـــي ســـوق  السادســـةلمتوســـط الحســـابي للفقـــرة ا -
القيمـــة و ، %66.00( أي أن المتوســـط الحســـابي النســـبي 10)الدرجـــة الكليـــة مـــن  6.60يســـاوي 

مــن ِقبــل أفــراد العينــة علــى هــذه وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة  0.000( تســاوي Sigاالحتماليــة ).
ي ( بـأن المحـيط اأُلسـر Verheul & et al., 2010، وفـي هـذا السـياق فقـد أكـدت دراسـة )الفقـرة

وعلــى وجــه الخصــوص اآلبــاء وبحســب خلفيــتهم الثقافيــة عــن العمــل الحــر يــؤثرون بشــكل مباشــر 
 على توجه أو نبذ األبناء لفكرة العمل لحسابهم الخاص.

" ُيقـدر المجتمـع العامـل الحـر بصـورة ال تقـل عـن الموظـف لـدى  الثالثـةلمتوسط الحسـابي للفقـرة ا -
( أي أن المتوســـط الحســـابي 10الكليـــة مـــن  )الدرجـــة 3.85جهـــة حكوميـــة أو خاصـــة." يســـاوي 

موافقـة عـدم وهـذا يعنـي أن هنـاك  0.000( تسـاوي Sigالقيمة االحتماليـة ).و ، %38.52النسبي 
ويمكن تعميم هذه النتيجة علـى مسـتوى الـدول الناميـة حيـث تتفـق مـع  على ما ورد في هذه الفقرة

 (.2015 نتائج الدراسة الصادرة عن منظمة العمل العربية )يغمور،

 نتائج اختبار الفرضية الثالثة:

حسب اجابات العينة على الفقرات والمتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور الثالث فقد 
أفراد العينة يعتقدون بأن المجتمع يقوم بدور سلبي إلى حد ما في دفعهم نحو ممارسة  تبين أن

م الخاص في المجتمع الغزي أنهم أقل العمل الحر وذلك ألن النظرة السائدة عن العاملين لحسابه
، وكذلك أقل استقرارًا من الناحية المادية مهارًة من أولئك الذين التحقوا بوظائف حكومية أو خاصة

وقد كان التشجيع األكبر من ِقبل النطاق الضيق للعامل الفرد والمتمثل باألسرة ومع ذلك فإن هذا 
لعاملين في قطاع العمل الحر حيث بلغت النسبة التشجيع غير ملموس بالكم الكافي من ِقبل ا

فقط. هذه الثقافة المجتمعية متفشية في معظم الدول العربية وغير مقتصرة فقط على  %66حوالي 
 (.2013دويدار، ؛ 2015، يغمورالمجتمع الغزي وهذا ما خُلصت إليه كل من دراسة )

وأن الوزن النسبي يساوي ، 5.48وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 
، وهذا يعني أن اإلجابات على فقرات هذه الفرضية محايدة وتختلف بحسب البيئة القريبة 54.78%

 المحيطة بالفرد.
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 ". العمل الحر والسمات الشخصية " رابعتحليل فقرات المحور ال

ضحة في والنتائج مو  تم حساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي والرتبة لفقرات المحور.
 .(4.13)جدول 

محور العمل الحر والسمات المتوسط الحسابي والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات : (4.13جدول )
  الشخصية

 الفقرة م

بي
سا

الح
ط 

وس
لمت

ا
 

بي
نس

ن ال
وز

ال
 

رتبة
ال

 

 4 %79.23 7.92 يتطلب العمل الحر توافر مهارات الجرأة واالقدام لدى الفرد.  .1

 2 %84.19 8.42 ل الحر تنظيم واستغالل وقتي بشكل مستمر.يتطلب مني العم  .2

3.  
يحتاج العمل الحـر لمهـارات التواصـل االجتمـاعي بشـكل أكبـر مـن الوظيفـة 

 التقليدية.
7.94 79.35% 3 

 6 %61.94 6.19 يعتبر عنصر المخاطرة عائق كبير أمام نجاحي في العمل الحر.  .4

 1 %86.13 8.61 لنجاح عملي الحر. اتقان اللغة اإلنجليزية يعتبر عامل مهام  .5

6.  
يتـــيح العمـــل الحـــر مســـاحة أكبـــر لمشـــاركة األفكـــار والمهـــارات العمليـــة بـــين 

 األقران والزمالء.
7.20 72.00% 5 

  %77.14 7.71 جميع فقرات المحور معاً  

 يمكن استخالص ما يلي: (4.13)من جدول 

" ليزية يعتبر عامل مهام لنجاح عملي الحر.اتقان اللغة اإلنج"  الخامسةلمتوسط الحسابي للفقرة ا -
القيمـــة و ، %86.13( أي أن المتوســـط الحســـابي النســـبي 10)الدرجـــة الكليـــة مـــن  8.61يســـاوي 

بــل أفــراد العينــة علــى هــذه مــن قِ وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة  0.000( تســاوي Sigاالحتماليــة ).
التي تؤكـد علـى األهميـة البالغـة إلتقـان الفقرة، وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات الغربية و 

 ;Sousa, 2013اللغــة اإلنجليزيــة فــي إنجــاح التجربــة الفرديــة للعمــل الحــر عبــر االنترنــت )

Davila & et al., 2004.) 

يعتبــر عنصــر المخــاطرة عــائق كبيــر أمــام نجــاحي فــي العمــل "  الرابعــةلمتوســط الحســابي للفقــرة ا -
ـــة 6.19" يســـاوي الحـــر. ، %61.94( أي أن المتوســـط الحســـابي النســـبي 10مـــن  )الدرجـــة الكلي
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من ِقبـل أفـراد العينـة علـى وهذا يعني أن هناك موافقة  0.000( تساوي Sigالقيمة االحتمالية ).و 
، وتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات التي ترى أن عنصر المخاطرة يعتبـر مـن هذه الفقرة

 Simoes & et al., 2013; Verheul & etر )أكبـر العوائـق الـدخول فـي سـوق العمـل الحـ

al., 2011.) 

." تنظيم واستغالل وقتي بشكل مستمر يتطلب مني العمل الحر"  الثانيةلمتوسط الحسابي للفقرة ا -
القيمـــة و ، %84.19( أي أن المتوســـط الحســـابي النســـبي 10)الدرجـــة الكليـــة مـــن  8.42يســـاوي 

بــل أفــراد العينــة علــى هــذه مــن قِ أن هنــاك موافقــة وهــذا يعنــي  0.000( تســاوي Sigاالحتماليــة ).
( حيــث تــرى بــأن العــاملين Bak-Grabowska, 2014الفقــرة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة )

دين للعمـل فـي أي لحسابهم الشخصي ينبغي عليهم دائمًا أن ينظمـوا أوقـاتهم بحيـث يكونـوا مسـتع
  .لحسابهم الخاصنجاح العاملين وقت وتحت أي ظرف، فهذه تعتبر من سمات 

 نتائج اختبار الفرضية الرابعة:

حسب اجابات العينة على الفقرات والمتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور الرابع فقد 
هناك سمات مشتركة يتطلب توافرها لكي ينجح الفرد في ممارسة العمل الحر ولعل أبرز  تبين أن

من أفراد العينة  %79حيث أجاب حوالي  هذه السمات هي توافر عنصر الجرأة وتحمل المخاطرة
بضرورة تواجدها لديهم لكي ينجحوا ويستمروا في عملهم الحر، وتتفق هذه الرؤية مع نتائج دراسة 

(Wang and et al., 2012) ( ودراسةSimoes and et al., 2013 فيما يرى الغالبية .)
للنجاح في ممارسات العمل الحر، العظمى بأن اتقان اللغة اإلنجليزية يعتبر المفتاح الرئيسي 

ويعزو الباحث هذه النسبة المرتفعة إلى أن معظم أفراد العينة يعملون عبر منصات العمل الحر 
األجنبية ويتعاملون مع عمالء أجانب وبالتالي يحتاجون إلى لغة تواصل مشتركة بينهم لتفُهم 

الجامعات إمكانيات تقنية رائعة احتياجات الزبائن بصورة واضحة فقد يمتلك الكثير من خريجي 
 يستطيعوا استغاللها بشكل جيد بسبب عائق اللغة.ولكنهم ال 

، وأن الوزن النسبي يساوي 7.71وبشكل عام يمكن القول بأن المتوسط الحسابي يساوي 
 وهذا يعني أن هناك موافقة من أفراد العينة على فقرات هذه الفرضية. ،77.14%
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 ". العمل الحر والمهارات التقنية " خامستحليل فقرات المحور ال

والنتائج موضحة في  تم حساب المتوسط الحسابي والوزن النسبي والرتبة لفقرات المحور.
 .(4.14)جدول 

اســتعان الباحــث بالدراســات الســابقة لتحديــد المهــارات العامــة المشــتركة الالزمــة لنجــاح ممارســات  -
 العمل الحر.

محور العمل الحر والمهارات ي والوزن النسبي والرتبة لكل فقرة من فقرات المتوسط الحساب: (4.14جدول )
 التقنية

 المهارة م

ط 
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
بي 
نس

ن ال
وز

ال
 

رتبة
ال

 

 5 %75.61 7.56  حل مشاكل العمل  .1

 1 %84.26 8.43 الحاسب اآللي )استخدام برامج المايكروسوفت أوفيس(  .2

 3 %77.16 7.72 ًة وكتابة(اللغة اإلنجليزية عموما )تحدثًا وقراء  .3

 2 %80.65 8.06 التعلم الذاتي وتنمية الذات  .4

 6 %72.71 7.27 مهارات التفاوض  .5

 8 %70.45 7.05 كتابة التقارير  .6

 10 %67.87 6.79 تسويق الذات  .7

 9 %69.94 6.99 العالقات العامة  .8

 11 %66.26 6.63 ريادة األعمال  .9

 4 %76.97 7.70 مهارات التواصل  .10

 7 %71.94 7.19 برة السوق )الخبرة الفنية(خ  .11

  %73.98 7.40 جميع فقرات المحور معاً  

 يمكن استخالص ما يلي: (4.14)من جدول 

ـــة للمهـــارةلمتوســـط الحســـابي ا - ـــرامج المايكروســـوفت أوفـــيس("  " الثاني ـــي )اســـتخدام ب الحاســـب اآلل
القيمـــة و ، %84.26ســـبي ( أي أن المتوســـط الحســـابي الن10)الدرجـــة الكليـــة مـــن  8.43يســـاوي 

مـــاهرون فـــي اســـتخدام الحاســـب أفـــراد العينـــة وهـــذا يعنـــي أن  0.000( تســـاوي Sigاالحتماليـــة ).
  اآللي وتطبيقاته األساسية.
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( أي 10)الدرجــة الكليــة مــن  6.63" يســاوي ريــادة األعمــال"  التاســعة للمهــارةلمتوســط الحســابي ا -
وهـذا يعنـي  0.000( تسـاوي Sigالحتماليـة ).القيمة او ، %66.26أن المتوسط الحسابي النسبي 

 أفراد العينة لديهم سلوك ريادي مرتفع.أن 

 نتائج اختبار الفرضية الخامسة:

حسب اجابات العينة على الفقرات والمتوسط الحسابي النسبي لفقرات المحور الخامس فقد 
الزمة للنجاح في ممارسة معظم أفراد العينة لديهم القدرات والمهارات العامة الرئيسية ال تبين أن

العمل الحر، وحيث أن مهارة استخدام الحاسوب وبرامجه األساسية تعتبر المهارة األكثر أهمية 
. وفيما يتعلق بالمهارات %84.26للعاملين عبر االنترنت فقد حازت على أعلى متوسط حسابي 

 األخرى فقد كانت اإلجابات جميعها إيجابية.

، وأن الوزن النسبي يساوي 7.40المتوسط الحسابي يساوي  وبشكل عام يمكن القول بأن
 وهذا يعني أن أفراد العينة تتوافر فيهم المهارات األساسية العملية لممارسة العمل الحر. ،73.98%
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 :الخالصة 4.5
تناول هذا الفصل عملية تحليل نتائج االستبانة ونتائج اختبار فرضيات الدراسة وربط هذه 

قة والمتعلقة بنفس الموضوع، وقد استعان الباحث بالتطبيق ات الدراسة السابالنتائج مع مخرج
 في عملية نتائج االستبانة. SPSSالبرمجي اإلحصائي 

تم تقسيم االستبانة إلى خمسة محاور أساسية، تتعلق ثالثة منها بالمتغيرات البيئية المؤثرة 
لشخصية المؤثرة على ممارسات العمل ورين يتعلقان بالمتغيرات اعلى ممارسات العمل الحر، ومح

 الحر في قطاع غزة.

أن العوامل البيئية تؤثر بصورة سلبية خُلص الباحث من خالل تحليله لنتائج االستبانة إلى 
، حيث أظهرت النتائج بحسب آراء العينة أن الدور الذي تؤديه على نجاح ممارسات العمل الحر

مالئمة لسوق العمل ال غيرسواًء من حيث المناهج متوقع مؤسسات التعليم العالي أقل بكثير من ال
وعلى صعيد  ،أو من حيث النشاطات والفعاليات التي تقدمها في سبيل تعزيز ثقافة العمل الحر

الواقع االقتصادي فقد كان الوضع سلبيًا أيضًا، فأفراد العينة يعتقدون بأن الحكومة ومؤسسات 
في المنوط بها في تدعيم الشباب للقيام بمشاريعهم المستقلة، أما المجتمع المدني ال تقوم بالدور الكا

ويبقى التأثير األكبر  عن مدى تأثير الثقافة المجتمعية فقد كانت اإلجابات محايدة إلى حد كبير
من المحيط الضيق لألسرة فهي تعتبر عامل تحفيز أو تثبيط فعال للنجاح واالستمرارية في 

  .األعمال الحرة

وقد اعتبر أفراد العينة أن  ذات تأثير إيجابي فقد كانت العوامل الشخصية عيدأما على ص
، وقد لمس اتقان اللغة اإلنجليزية يعتبر من أهم عوامل النجاح في سوق العمل الحر عبر االنترنت

الباحث من خالل تقييم المبحوثين لمهارات العمل الحر الخاصة بهم توافر عوامل النجاح الفردية 
 ة والتي تمكنهم من االستمرارية في سوق العمل الحر.األساسي
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

 نتائج الدراسة 5.1
اإلطار النظري بما يتضمنه من أدبيات ودراسات سابقة، واإلطار  استعراضبعد أن تم 

الباحث إلى عدة نتائج يمكن تقسيمها بحسب  العملي بما يتضمنه من تحليل لالستبانة توصل
 العوامل إلى ما يلي:

 النتائج المرتبطة بالتعليم العالي .1
تعتبر الندوات والمؤتمرات وورش العمل الجامعية والتي تناقش قضايا العمل الحر عن ُبعد عامل  -

ات في ، كما تساهم هذه الندو جين الجدد لدخول سوق العمل الحريإيجابي محفز للطالب والخر 
 صقل المهارات األساسية الالزمة للنجاح في مجاالت العمل الحر عبر االنترنت.

هناك ضعف في تبني مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة لمناهج تحفز على ريادة األعمال  -
 وثقافة العمل الحر.

فجوة بين متطلبات سوق العمل  يرى العاملون لحسابهم الخاص عبر االنترنت أن هناك -
 مهارات العملية الالزمة له والمناهج الدراسية الجامعية.وال

 

 النتائج المرتبطة بالواقع االقتصادي .2
يشكل العمل الحر بدياًل اقتصاديًا ناجحًا ومعينًا لألفراد على تخطي ادراجهم تحت ُمسمى عاطل  -

 عن العمل، وفي كثير من األحيان يكون بدياًل أفضل من الوظيفة التقليدية.
من ِقبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم وتبني الخريجين من خالل  هناك قصور -

مساعدتهم ماديًا على بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تمكنهم فيما بعد من االعتماد على 
 ذواتهم.

سوق العمل في قطاع غزة متشبع تمامًا وفرص التوظيف للخريجين شحيحة جدًا، على عكس  -
 وح ومتجدد دائمًا وغير مقتصر مكانيًا وال زمانيًا.سوق العمل الحر فهو مفت

 

 النتائج المرتبطة بالثقافة المجتمعية .3
 المحيط اأُلسري على النطاق الضيق يشجع األفراد على العمل الحر ولكن ليس بالقدر الكافي. -
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زال ثقافة المجتمع الغزي ال زالت غير مدركة لفكرة العمل الحر الحقيقية، والمجتمع بغالبيته ال  -
 يصنف األشخاص العاملين لحسابهم الشخصي على أنهم عاطلون عن العمل.

هناك قصور من وسائل االعالم في نشر ثقافة العمل الحر وتوعية المجتمع على أهميته ومدى  -
 جدواه.

 

 النتائج المرتبطة بالعوامل الشخصية .4
الالزمة للنجاح في  يمتلك خريجو الجامعات في قطاع غزة للمهارات التقنية العامة األساسية -

 ممارسات العمل الحر.
تعتبر سمة الجرأة واإلقدام ومهارة تسويق الذات واتقان اللغة اإلنجليزية من أهم السمات  -

 والمهارات الالزمة للفرد من أجل النجاح في سوق العمل الحر.
خذ يعتبر عامل المخاطرة هو العائق األكبر لدى األفراد لدخول سوق العمل الحر، وقد تت -

المخاطرة عدة أوجه، فمن الممكن أن تكون مخاطرة فقدان األمان الوظيفي، أو مخاطرة التعامل 
مع زبائن دون ضمان الحقوق المالية، أو حتى مخاطرة اجتماعية حين ُيصنف الفرد كعاطل عن 

 العمل فقط لكونه ال يملك وظيفة تقليدية.

 التوصيات 5.2
 المرتبطة بالتعليم العالي التوصيات .1
ضرورة تعزيز الجامعات للتعليم الريادي من خالل اثراء المناهج الدراسية بالمواد التي تحث على  -

 ريادة األعمال وممارسة العمل الحر.
حث الجامعات على زيادة عقد الندوات وورش العمل التشجيعية مع عرض المزيد من النماذج  -

 مل الحر.الناجحة لتحفيز الطالب والخريجين على االلتحاق بسوق الع
تحديث المقررات الجامعية الدراسية عن طريق مواكبة التطورات التكنولوجية بحيث توافق  -

 لسد الفجورة المهارية بين الخريجين ومتطلبات السوق. متطلبات سوق العمل العالمية
زيادة المواد اإلدارية في الكليات العلمية والعملية وباألخص تلك التي تساعد الطالب على إدارة  -

 أعمالهم بصورة مستقلة بشكل ناجح.
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االهتمام بتعزيز قدرات اللغة اإلنجليزية للطالب سواًء عن طريق زيادة المقررات اإلنجليزية أو  -
عقد دورات اللغة بأسعار رمزية، فتعلم اللغة بشكل جيد يفتح لهم أفق أوسع ويساعدهم 

 باالنطالق نحو سوق العمل الحر العالمية عبر االنترنت.
 

 صيات المتعلقة بالواقع االقتصاديالتو  .2
إعادة النظر في برامج التوظيف الروتينية التي تقوم بها الحكومة للخريجين )توظيف على بند  -

البطالة( والتي تحاول من خاللها توظيف أعداد من الخريجين بشكل مؤقت في أماكن غالبًا ال 
دريب الخريجين على االعتماد تحتاج إلى شواغر بحيث تسخر هذه اإلمكانات المادية لصقل وت

 على أنفسهم عن طريق سلوك طريق العمل الحر.
تعزيز البرامج التي تقوم بها المؤسسات الدولية والتي من شانها تخفيض معدالت البطالة بين  -

"توفير فرص عمل من خالل العمل عبر  Mercy Corpsالخريجين كبرنامج مؤسسة 
 االنترنت".

ين لحسابهم الخاص على غرار النقابات العمالية المختلفة، تكون انشاء نقابة خاصة بالعامل -
 مهمتها الرئيسية الحفاظ على حقوق المنتسبين وتمثيلهم وإيصال صوتهم للجهات المسؤولة.

حث البنوك على احداث تسهيالت مالية للشباب العاملين عن بعد وتخفيف القيود والعموالت عن  -
 دة.المعامالت المالية الصادرة والوار 

 التوصيات المتعلقة بالثقافة المجتمعية .3
محيط األسرة هو المحفز األكبر لألفراد، فينبغي عدم التقليل من شأن ممارسة الفرد لعمله الحر  -

 حتى ولو كان العائد المادي منخفض ودون الطموحات في المراحل االبتدائية.
ئم لمشكلة البطالة مع العرض توعية وسائل اإلعالم للمجتمع الغزي بأهمية العمل الحر كحل دا -

 المستمر للتجارب والنماذج الناجحة في هذا المجال.
ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دورًا أكبر في نشر ثقافة العمل الحر بين  -

 الشباب ودعم المشاريع الريادية سواًء بشكل مادي أو معنوي.
 التوصيات المتعلقة بالعوامل الشخصية .4
لحر شديد المنافسة، وعليه ينبغي على األفراد تطوير مهاراتهم ومواكبة آخر ما سوق العمل ا -

 توصلت له التكنولوجيا الحديثة في تخصصاتهم من أجل المنافسة والنجاح في السوق.
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تقييم الذات باستمرار في مهارات التخصص، والمهارات اإلدارية، والمهارات اللغوية ومحاولة سد  -
من تلك المهارات سواء عن طريق الدورات التدريبية أو االطالع الضعف الموجود في أي 

 الذاتي.
اللغة اإلنجليزية هي لغة العصر، واتقانها يفتح آفاق واسعة ويزيد من إمكانية الحصول على  -

 فرص عمل عبر االنترنت من زبائن مختلفين حول العالم.
للعاملين لحسابهم الخاص  تعُلم مهارات التواصل وتسويق الذات ُيعد من أساسيات النجاح -

وعبر االنترنت، وعليه ينبغي على األفراد الراغبين في دخول سوق العمل الحر أن يتقنوا 
 هذه المهارات الفردية.
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 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

 أواًل: قائمة المراجع العربية
دور العوامل السوسيوثقافية في تأسيس الثقافة المجتمعية لدى الشباب.  .(2013إبراهيم، شرع هللا )

 .136-115(، ص1)1، مجلة الشباب والمشكالت االجتماعية

انعكاسات القطاع غير الرسمي على االقتصاد المصري، مصر: وزارة  .(2010األسرج، حسين )
 الصناعة والتجارة.

متوسطة وتحدي البطالة بين الشباب الخليجي، المشروعات الصغيرة وال .(2014األسرج، حسين )
 .70-69، العددان مجلة البحوث العربية االقتصادية

)رسالة  2012-1996العوامل المؤثرة على معدل البطالة في فلسطين  .(2014األسطل، محمد )
 ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.

لعمل الحر: دراسة تطبيقية في مدينة جدة، اتجاهات الشباب نحو ا .(2013األسمري، مشبب )
 .1، العدد 10، مجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم االنسانية واالجتماعية

دور حاضنات األعمال والتكنولوجيا في حل مشكلة البطالة لرياديي  .(2015برهوم، بسمة )
غزة )مبادرون األعمال في قطاع غزة دراسة حالة: مشاريع حاضنة أعمال الجامعة اإلسالمية ب
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 المالحق

 االستبانة في صورتها النهائية: (1ملحق رقم )
 الرحيم رحمنال هللا بسم

 غزة - اإلسالمية الجامعة

 العليــا الدراســـات عمادة

 التجــــــــــارة كليــــــــــة

 أعمـــــــــال إدارة قســـــم

 

 استبــــــــــــــانة

 األخ الكريم/ األخت الكريمة:

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

مل الشخصية والبيئية على نجاح ممارسات العمل أثر العواتهدف هذه االستبانة والتي هي بعنوان "
إلى تقييم الوضع  "-دراسة تطبيقية على خريجي مؤسسات التعليم العالي في قطاع غزة-الحر 

الحالي لمدى اقبال خريجي جامعات قطاع غزة على ممارسة العمل الحر، وكذلك التعرف على 
العمل الحر بين خريجي جامعات قطاع  المعوقات البيئية والشخصية التي تحول دون انتشار فكرة

 غزة.

لذا أرجو من سيادتكم التكرم بمنحي القليل من وقتكم لإلجابة على أسئلة هذه االستبانة بكل 
 موضوعية ودقة، وذلك بغرض استخدام نتائجها في إتمام موضوع أطروحة الماجستير.

حسن تعاونكم وكرم تجاوبكم في وفي هذا المقام، يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر االحترام ل
ِقبلكم ستعامل  من عليها الحصول يتم سوف التي إنجاح هذه الرسالة مع التأكيد على أن المعلومات

  .العلمي البحث لغرض إال تستخدم بسرية تامة ولن
 

 والتقدير ،،، اَلحترام فائق وتقبلوا

  

 الباحث:

 أحمد عمر أبو الخير
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 : المعلومات الشخصيةأوَلً 

 بة المناسبة:( أمام اإلجاxيرجى وضع إشارة )

 الجنس:              .1

 أنثى  ذكر                                                               

 :               الفئة العمرية .2

 عام        28إلى أقل من  22عام                                        من  22أقل من             

 سنة 36أكثر من                       عام    36إلى أقل من  28من             

 المستوى التعليمي:   .3

     بكالوريوس                                           دبلوم                     

 دراسات عليا           

    الجامعة التي درست بها: .4

 جامعة األزهر                         الجامعة االسالمية                         

 الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية         جامعة األقصى                                            

 جامعة أخرى )اذكرها(: _________________________________           

    التخصص الجامعي: .5

 التجارة                                        الهندسة                       

 تكنولوجيا المعلومات                                  تخصص تربوي            

 تخصص آخر: ____________                                             

    :السنوات التي قضيتها في ممارسة العمل الحرعدد  .6

 سنوات 5إلى أقل من  1من                  أقل من سنة                                        

 سنوات 10أكثر من   سنوات                        10إلى أقل من  5من            
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 معلومات عامة عن الفئة المستهدفةثانياً: 

 (تيار أكثر من إجابةيمكن اخ) عمل؟ عن البحث في تتبعها التي الطرق هي ما .1

 االنترنت عبر الحر العمل بوابات طريق عن -

 والمجالت الجرائد في اإلعالنات متابعة -

 االنترنت مواقع عبر االعالنات متابعة -

 االجتماعي التواصل شبكات طريق عن -

 واألصدقاء المعارف عبر -

 التوظيف مكاتب طريق عن -

 الجامعة في الخريجين دائرة إعالنات متابعة -

 العمل لمكان بنفسك الذهاب طريق عن -

 شخصي موقع عبر ذاتي تسويق -

 : __________(اذكرها) أخرى  طريقة -
 

 الحر؟ العمل ثقافة حول معلومات على منه تحصل الذي األساسي المصدر هو ما .2

 واألصدقاء المعارف -

 الدراسة أو العمل زمالء -

 االجتماعي التواصل شبكات -

 والثقافية اإلخبارية االنترنت مواقع -

 المكتوبة أو المرئية االعالم ئلوسا -

 التعليمية المؤسسات -
 مصدر آخر )اذكره(: ____________ -

 

 كيف تمارس عملك الحر؟ )يمكن اختيار أكثر من إجابة( .3

 عبر منصة الكترونية عربية )مثال: موقع خمسات( -

 (Freelancer.comعبر منصة الكترونية أجنبية )مثال: موقع  -

 عبر وسيط محلي -

 ى شركة أجنبيةعمل عن بعد لد -

 تسويق ذاتي عبر البريد االلكتروني -

 طريقة أخرى )الرجاء ذكرها(: ____________ -
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 ً  العوامل البيئية والشخصية المؤثرة على العمل الحر: ثالثا

 العالية الموافقة على ذلك دل 10 من اَلجابة اقتربت كلما حيث تناسبك، التي الدرجة وضع يرجي

 كس صحيح.والع العبارة في ورد ما على

 (10-1الدرجة ) العمل الحر والتعليم العالي .1

  تتواجد ثقافة الحث على ممارسة العمل الحر في المناهج الدراسية الجامعية. 1

  تلبي المناهج الدراسية حاجات سوق العمل وتطوره. 2

  .األعمال وريادة االبداع على الطالب الجامعية المناهج تحفز 3

  .الطلبة لدى القرارات واتخاذ التخطيط مهارات يةالجامع المواد تنمي 4

  .واالبتكار االبداع على باستمرار الطالب التدريسي الطاقم يحفز 5

  الحر أثناء الدراسة أو بعد التخرج مباشرة. العمل سوق في االنخراط على الطالب التدريسي الطاقم يشجع 6

  .الحر العمل سوق في لالنخراط للطالب فعال محفز عامل الحر العمل حول الجامعية الندوات تعتبر 7

  .والرياديين المبدعين للطلبة وحوافز جوائز الجامعة تقدم 8

  .الحر العمل مهارات إلتقان لطالبها العملية التدريبات الجامعة توفر 9

  

 (10-1الدرجة ) العمل الحر واَلقتصاد .2

  .تخصصي مجال في بي خاص عمشرو إقامة غزة قطاع في السوق ظروف لي تتيح 1

  يُغنيني العائد المادي للعمل الحر عن الوظيفة التقليدية. 2

  .بي خاص مشروع إقامة على المعنية والمؤسسات الحكومة تساعدني 3

  .صغير خاص مشروع في للبدء األولي أستطيع توفير التمويل 4

  الشباب. يعتبر العمل الحر حل فعال لتخفيض معدالت البطالة بين 5

  تُسهل البنوك الفلسطينية من مهمة ارسال واستقبال األموال للعاملين عبر االنترنت. 6

  تسهل الحكومة من اإلجراءات القانونية ذات العالقة بإنشاء مشروعي الخاص. 7

  يتأثر عملي الحر عبر االنترنت بالوقائع واألحداث السياسية. 8

  ألساسية الالزمة لممارسة عملي الحر بأسعار مناسبة.أستطيع الحصول على الخدمات ا 9
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 (10-1الدرجة ) العمل الحر والثقافة المجتمعية .3

  .الحر العمل نحو التوجه بفكرة جيد اعالمي اهتمام أرى 1

  .الحر للعمل التوجه نحو ايجابية بصورة المجتمع يدفعني 2

  .خاصة أو حكومية جهة لدى وظفالم عن تقل ال بصورة الحر العامل المجتمع يُقدر 3

  .االجتماعية مكانتي رفعة على الحر العمل يساعدني 4

  .االجتماعية العالقات دائرة توسيع على الحر العمل يساعد 5

  .الحر العمل سوق في االنخراط على األسرة تشجعني 6

  .األسري بالجو واالستمتاع التواصل فرص من الحر العمل يزيد 7

  .كبير بشكل األعمال رياديي نجاح قصص االجتماعي التواصل ووسائل االعالم يغطي 8

  .الحر والعمل التشغيل بقضايا NGO ومؤسسات الجمعيات قِبل من كبيرا   اهتماما   أجد 9

 

 (10-1الدرجة ) العمل الحر والعوامل الشخصية .4

  .الفرد لدى واالقدام الجرأة مهارات توافر الحر العمل يتطلب 1

  .مستمر بشكل وقتي واستغالل تنظيم الحر العمل مني يتطلب 2

  .التقليدية الوظيفة من أكبر بشكل االجتماعي التواصل لمهارات الحر العمل يحتاج 3

  يعتبر عنصر المخاطرة عائق كبير أمام نجاحي في العمل الحر. 4

  .الحر عملي لنجاح مهام عامل يعتبر اإلنجليزية اللغة اتقان 5

  .والزمالء األقران بين العملية والمهارات األفكار لمشاركة أكبر مساحة الحر العمل يتيح 6

  الرجاء تقييم نفسك في المهارات التالية: 7

   العمل مشاكل حل 

  (أوفيس المايكروسوفت برامج استخدام) اآللي الحاسب 

  (وكتابة وقراءة   تحدثا  ) عموما اإلنجليزية اللغة 
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  الذات وتنمية الذاتي لمالتع 

  مهارات التفاوض 

  التقارير كتابة 

  الذات تسويق 

  العالقات العامة 

  األعمال ريادة 

  مهارات التواصل 

  خبرة السوق )الخبرة الفنية( 
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 قائمة المحكمين: (2)رقم ملحق 

 مكان العمل االسم م
 الجامعة اإلسالمية د. وسيم إسماعيل الهابيل 1
 الجامعة اإلسالمية د. سامي علي أبو الروس 2
 الجامعة اإلسالمية د. ياسر عبد الشرفا 3
 الجامعة اإلسالمية د. خالد عبد دهليز 4
 جامعة اإلسراء د. سمر رجب عطا هللا 5
 جامعة فلسطين د. عز العرب محمد العاوور 6
 جامعة األزهر د. محمد جودت فارس 7

 

 


