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 )احملددات االجتماعية لثقافة العمل احلر(                 

إف الدراسة احلالية رباوؿ تسليط الضوء على واقع العمل احلر واذباىات الشباب ضلوه،      
، وبدأ يعوؿ من القطاعات االساسية يف اجملتمعحيث يعترب قطاع العمل احلر "اخلاص" من ض

دراسة اىل التعرؼ على مدى معرفة الشباب بثقافة عليو يف ربقيق التنمية  حيث ىدفت ال
العمل احلر ،وكذلك الكشف عن اىم العوامل ادلكونة لثقافة العمل احلر لدى الشباب ، وقد 

الذين يعملوف يف رلاؿ مبحوثًا من فئة الشباب  03طبقت الدراسة على عينة تكونت من 
بيانات حوؿ ىو الدراسة، وقد ، ومت االعتماد على وسيلة االستبياف جلمع الالعمل احلر

توصلت ىذه الدراسة اىل العديد من النتائج أعلها أف اغلبية ادلبحوثني على معرفة تامة دباىية 
االعماؿ احلرة بل مل يقتصر ذلك على معرفة طبيعة العمل احلر واظلا اشتملت درجة ادلعرفة 

بينت النتائج اف االسرة تلعب بأنواع  االعماؿ احلرة اليت يقبل الشباب على مزاولتها، كذلك 
دور مهم يف ترسيخ ثقافة العمل احلر من خالؿ توجيو وتشجيع ابنائها دلمارسة ىذه ادلهنة 
،إضافة اىل ذلك اف وعي وقناعة عينة الدراسة بنشر ثقافة العمل احلر يتحدد يف ضوء 

ديدة من الشباب رلموعة من ادلربرات منها اف العمل احلر ػلقق الدخل االعلى ، والرغبة الش
يف الوقت احلايل دلمارسة ىذه ادلهنة وعدـ االلتحاؽ باألعماؿ احلكومية ،واف العمل احلر 
يساىم يف ربسني االوضاع االجتماعية واالقتصادية للشباب وتكوين ذاهتم واالعتماد على 

 انفسهم.
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SOCIAL LIMITS OF SELF-EMPLOYMENT CULTURE 

A Field Study of Male Youth, Misrata, Libya 

  

     As it could clearly be seen that self-employment is one of 

the most essential jobs in Libyan society. Also, it is reliable to 

make progress. Therefore, the main focus, which the researcher 

dealt with, was in what ways male youth tend to be self-

employed. Moreover, the purpose was to recognize how they 

are aware of its culture. In addition, to point out the most 

important factors of it. 

     The questionnaire method of research was used in this study 

to collect data. Furthermore, it was applied in Misrata City, 

Libya in 2017. Besides, the participants were thirty male youth 

who were randomly selected and they all have their own 

business. 

    The research came up with some considerable results. 

Significantly, it proved that the respondents are totally familiar 

with all kinds of self-employment which have become 

appropriate nowadays. To mention more, it demonstrated that 

families play a crucial role throughout edifying and 

encouraging their sons to be self-employed. 

    Since the general idea of this study was why self-

employment has been more popular among young people. In 

fact, it attains a higher income. Certainly, it contributes to 

improve the standard of living. As a result, they prefer to be 

self-employed rather than working at a governmental 

institution. Because, they believe that this job makes them more 

independent. 
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 مقدمة
، وخاصة االىتماـ بالعمل احلر ي بقضية العمل والقيم اخلاصة بولقد تزايد االىتماـ العادل       

يف صفوؼ الشباب يت مشكلة البطالة وزاد ذلك عندما حظزلاولة نشر ثقافتو، واخلاص و أ
كاف حوايل ضلو    7332فمثال يف عاـ  ؛ت  التنمية االجتماعية والعادليةدبكانة بارزة يف أجندا

، ويف 7322يف عاـ  27.7ىذا الرقم اىل  مليوف شاب عاطلني عن العمل يف العامل، وقفز 23
مجايل العاطلني يف العامل .)منظمة إيف ادلئة من  03كثر من أكاف الشباب يؤلفوف    7327عاـ 

 مل الدولية(الع
ضلاء أات والندوات يف شىت وعند تناوؿ ىذه القضية أي مشكلة البطالة من خالؿ ادلؤسبر        

جل تقدمي ادلشورة والتوجيو لغرض اقًتاح أغالبًا ما يتم استدعاء احلكومات واخلرباء من  ،العامل
الشباب أنفسهم  ف يلعبوأاحللوؿ وادلعاجلات، متجاىلني الدور الرئيسي واحليوي الذي ؽلكن 

 جل التغيري واالبتكار.أبوصفهم قوة فاعلة من 
من ىنا كاف لزامَا على العديد من الدوؿ إعادة ىيكلة نظامها االقتصادي وعالج العديد        

، ية العليامن ادلشكالت وخاصة بعد زيادة معدالت البطالة بني الفئات ذات ادلستويات التعليم
صبح نشر ثقافة العمل احلر وازدياد أري فرص العمل ذلم، لذلك وعدـ صلاح احلكومات يف توف

مؤسسات اجملتمع  وأكومية ، سواء احلكل مؤسسات الدولة  اتفرصو والتشجيع عليو من واجب
ىل زيادة معدالت إصالح االقتصادي واالجتماعي ويهدؼ ، ألنو يساىم يف عملية اإلادلدين

 تمع وتوفري فرص العمل للشباب.االنتاج وربسني مستويات ادلعيشة ألفراد اجمل
 حيث يتضمن احملور اال ؛ف ىذا البحث يضم عدة زلاور رئيسيةإ، فوتأسيساً على ماسبق      

طار النظري ذلذا البحث من ويتضمن اجلزء الثاين اإل ،عليتها وأىدافهاأمشكلة الدراسة و وؿ أ
ترسيخ ىذه الثقافة تساىم يف تشكيل و برز العوامل اليت أحيث ماىية العمل احلر ومفهـو ثقافتو و 

ىذا اجملاؿ وأخريا يقع اجلزء الثالث  بات وادلعوقات اليت تواجو شلارسيىل الصعو إضافة إفراد،بني األ
دوات العلمية يف مجع البيانات ليها من خالؿ تطبيق األإ التوصل ذلذا البحث يف النتائج اليت مت

 حوؿ ىذا ادلوضوع.
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 مشكلة الدراسة
اىتمت االذباىات ادلعاصرة يف علم االجتماع بقضايا العمل وكذلك القيم ادلرتبطة بو، لقد     

خاصة بعد ظهور العديد من ادلشكالت اليت يعاين منها الشباب مثل وقت الفراغ الكبري الذي 
و تدىور قيم العمل عند الشباب نتيجة للثورة أالشباب دوف استثماره دبا ينفعهم،  يشعر بو

 وادلعلوماتية يف سلتلف رلاالت احلياة االجتماعية. التكنولوجية
و العمل ألالعمل احلر  وأصبح ىناؾ اىتماـ واسع بقضية العمل وكذلك ثقافتو السيما   

ل التغريات االجتماعية اليت حصلت يف اجملتمع ، واالنتقاؿ من مرحلة الصناعة إىل ظاخلاص، يف 
 مرحلة ما بعد اجملتمعات الصناعية.

ساسية يف اجملتمع، وبدأ قطاعاً مهماً من ضمن القطاعات األو احلر أصبح ألعمل اخلاص وا      
أف يعوؿ عليو اجملتمع يف ربقيق التقدـ وكذلك التوجو ضلو ربقيق التنمية يف كافة رلاالهتا، وصلد 

حيث أصبح القطاع  ؛غلابية، وخاصة مع ازدياد سلرجات التعليمإغلب الشباب ينظر إليو بنظرة أ
عداد من و فرص عمل لكل ىذه األأر ال يستطيع دبفرده توفري وظائف حلكومي يف وقتنا احلاضا

ىل عدـ رغبة الكثري من الشباب للعمل يف إضافة إ دلعاىد التعليمية العليا،خرغلي اجلامعات وا
ف اخليار بات إا اللييب، لذلك فالقطاعات احلكومية ، وىذا ما أصبحنا نراه كثريًا يف رلتمعن

 و العمل احلر.أمل يعد أمامهم سوى القطاع اخلاص دوداً أماـ اخلرغلني و زل
لذلك فاألعماؿ احلرة أو تأسيس ادلشروعات الصغرية فتحت رلااًل جديدًا وخلقت فرص    

ات مليوف وظيفة يف الوالي 70.2فمثال حوايل  ؛عمل جديدة للشباب مل تكن موجودة من قبل
عمالة، % من فرص ال8، ويف كندا شغلت 7333-2997مريكية خالؿ فًتة ادلتحدة األ

 ندونيسيا.أ% يف 88% يف اذلند ،و82و
، عة من حيث الناتج القومي واحملليضافة واسإكذلك فإف ادلشروعات الصغرية للشباب ذلا      

% من الناتج القومي، كما 22فمثال يف اجلزائر تساىم ادلشروعات الصغرية وحدىا بنحو 
%، وكذلك اليمن بنحو 77% ، ويف السعودية بنحو 77ادلشاريع يف تونس بنحو تساىم ىذه 

 ( 2007،3)كيجو،% من الناتج احمللي والقومي.97
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و أولكن من ادلعروؼ أف الشباب عند اختياره لوظيفة أو عمل معني ال ؼلضع يف اختياراتو    
وتتأثر وفقًا للظروؼ االجتماعية اذباىاتو إلرادتو اخلاصة، وإظلا ربدد اذباىاتو واختياراتو 

و أو مستواه التعليمي أصدقاء و األأسرة سائدة يف اجملتمع ، سواء كانت األواالقتصادية والقيم ال
 االقتصادي وكذلك ثقافتو اخلاصة ، وكثري من الظروؼ االجتماعية .

 -من هنا ميكن حتديد مشكلة البحث احلايل يف سؤالني رئيسيني:    
ىم العوامل االجتماعية ادلكونة لثقافة أفة الشباب بثقافة العمل احلر؟ وماىي ما مدى معر   

 العمل احلر لدى الشباب؟ 
 :أمهية البحث

عليتو يف اجملتمع اللييب وىو أ، ولو اسة كوهنا تتناوؿ موضوعًا جديداً تنطلق أعلية الدر      
مصراتة لو صفة التجارية يف العمل ، وكوف رلتمع مدينة ت االجتماعية لثقافة العمل احلر""احملددا

لذلك يستمد البحث  أعليتو لكونو اضافة جديدة  ؛عماؿ احلرةطويل، ولو باع يف األمنذ تاريخ 
حيث يسلط الضوء على بعض العوامل االجتماعية ذات التأثري ادلباشر يف  ؛للناحية العلمية

ستفيد ن ادلقًتحات قد ي، كذلك سوؼ يقدـ رلموعة موين ثقافة العمل احلر لدى الشبابتك
 ، وكذلك يف الدراسات ادلستقبلية. وفوالقيادي وفلؤو منها ادلس

 :أهداف البحث
ىم العوامل االجتماعية ادلؤثرة يف تكوين أالتعرؼ على  يفيكمن اذلدؼ العاـ ذلذا البحث   

 -كااليت:ىداؼ الفرعية  من األ شباب، ويندرج ربت ىذا اذلدؼ عدد  ثقافة العمل احلر لدى ال
 .كثر العوامل االجتماعية يف التأثري ادلباشر يف ثقافة العمل احلرأالتعرؼ على  -
 .سرة يف اذباه الشباب ضلو العمل احلرالتعرؼ على عالقة األ  -
 .التعرؼ على مدى معرفة الشباب بثقافة العمل احلر -
 .و ادلعوقات اليت تواجو العمل احلرأالتعرؼ على الصعوبات  -
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 حثتساؤالت الب
و العوامل االجتماعية اليت تؤثر يف تكوين أاؤال رئيسيًا وىو ماىي احملددات يضم البحث تس    

 -ىل عدة تساؤالت فرعية :إب؟ وينقسم ىا التساؤؿ ثقافة العمل احلر لدى الشبا
 كثر العوامل االجتماعية يف التأثري ادلباشر يف ثقافة العمل احلر؟أماىي  -
 اذباه الشباب ضلو العمل احلر؟سرة يف ما عالقة األ  -
 ما مدى معرفة الشباب بثقافة العمل احلر؟ -
 و ادلعوقات اليت تواجو العمل احلر؟أىم الصعوبات أماىي  -

 الدراسات السابقة
 -وفيها نعرض لعدد من الدراسات اليت تناولت طبيعة العمل احلر وكذلك اعليتو:     

 . 2008مشكالت الشباب" دراسة مهدي قصاص "العمل احلر آليه حلل  -1
، وكذلك التعرؼ دبيات اخلاصة بطبيعة العمل احلرىل التعرؼ على األإىدفت ىذه الدراسة      

ىل الكشف عن الوسائل ادلتبعة إضافة إ ، توفري فرص عمل للشبابعلى دور العمل احلر يف
 تعوقو.ىم ادلشكالت اليت أاب للتوجو ضلو العمل احلر، ورصد لتنمية قدرات الشب

داة ادلقابلة اليت قاـ أ، واستخدـ فيو الباحث ىذه الدراسة من الدراسات الوصفيةوتعترب    
 .03-28عمارىم بني أحالة من الشباب، تراوحت  03بتطبيقها على 

 -علها:أىل عدة نتائج إوقد توصل الباحث   
 فيما يتعلق مبزايا العمل احلر

 ات.يساعد العمل احلر على تكوين الثقة بالذ -
 يكوف الشخص فيو مسؤوال عن عملو . -
 يتمتع فيو الفرد باالستقاللية ويستطيع السيطرة على عملو. -
 صدقاء من خالؿ التعاوف.مكانية الشراكة مع األإيتيح   -
 غلايب ألفكاره ومواىبو اخلاصة.ؽلكن الفرد من االستخداـ اإل -
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م عدـ توفر رأس ادلاؿ ،وعدـ دعليو الباحث خبصوص معوقات العمل احلر منها إما ما توصل أ  
صدقائو أضغوطات اليت يتعرض ذلا الشخص من ىل الإضافة إو احلكومة، أصدقاء و األأسرة األ

لصورة اجملتمعية للعمل ىل اإضافة إ، قيمة ىلعمل احلر ويروف أنو غري ذالذين ال يدركوف طبيعة ا
  (2008) قصاص،هنا ليست يف ادلستوى ادلطلوب.إاحلر حيث 

 . 2011دراسة حممد ياسر اخلواجة واخرون "اجتاهات الشباب حنو ثقافة العمل احلر"  -7
ىدفت ىذه الدراسة إىل التعرؼ على أىم العوامل ادلؤثرة يف تشكيل اذباىات الشباب وربديد 

 -اختياراتو ضلو العمل احلر وانطلقت ىذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالية :
 الشباب بثقافة العمل احلر ومصادر ىذه ادلعرفة ؟ما درجة معرفة  -2
 ما ىو السلوؾ الفعلي للشباب ضلو األعماؿ احلرة وادلشاركة فيها ؟ -7
 كيف يقيم الشباب أشكاؿ العمل احلر ؟ -0
 ما الرؤية ادلستقبلية لثقافة العمل احلر بني الشباب ؟ -0

( مفردة ما 2333لدراسة )وتعترب ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية وبلغت عينة ا
 بني الريف واحلضر وقد استخدـ فيها أداة االستبياف جلمع ادلعلومات والبيانات الالزمة للدراسة .

 :ائج التاليةوتوصلت الدراسة إىل النت
. وإظلا رد ادلعرفة بطبيعة االعماؿ احلرةأوضحت النتائج أف معرفة ادلبحوثني مل تقتصر على رل -2

تزداد يف الريف أكثر من  بأنواع ىذه االعماؿ احلرة وأف درجة ادلعرفة اشتملت درجة ادلعرفة
، وغري ، وىى األسرة ، واف ادلبحوثني قد إستقوا معرفتهم بالعمل احلر من مصادر مباشرةادلدينة

 مباشرة وىى وسائل اإلعالـ سواء ادلسموعة أو ادلرئية .
أوضحت نتائج الدراسة إطلفاض اإلذباه ،  فقد ؾ الفعلي للشباب ذباه العمل احلرأما عن السلو  -7

، الف العمل احلكومى يل العمل احلكومي على العمل احلرضلو األعماؿ احلرة من خالؿ تفض
 .، وفرص الًتقى فيو أكثرعمل احلراكثر إستقراراً من ال

، فقد كشفت نتائج ىذه الدراسة عن رلموعة من ية الشباب لنشر ثقافة العمل احلرأما عن رؤ  -0
، أما عن األسباب يف تفضيل ، وادلدرسة، واألسرة واألصدقاءمنها وسائل اإلعالـ الوسائل
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الشباب للعمل احلر أفادت الدراسة أف العمل احلر يوفر فرص عمل للشباب ، ويساعد على 
 زيادة الدخل ، وكذلك يساعد على زيادة اإلنتاج .

ر من حيث أعليتو وطبيعتو من خالؿ العرض السابق للدراسات الىت تناولت موضوع العمل احل -0
واألدبيات اخلاصة بو كما جاء يف دراسة زلمد القصاص وكذلك التعرؼ على اإلذباىات الىت 
يكوهنا الشباب ضلو ثقافة العمل احلر ، كما جاء يف دراسة زلمد ياسر ، ىف حيث أف الدراسة 

، إضافة إىل أف عمل احلرعية ادلؤثرة يف ثقافة الاحلالية إضلصرت يف التعرؼ على العوامل اإلجتما
، إضافة ما إتفقت فيو مع الدراسة احلاليةالدراسات السابقة ركزت على شرػلة الشباب ، وىا 

إىل أف األدوات ادلستخدمة جلمع البيانات تباينت مابني إدارة ادلقابلة وإستمارة اإلستبياف يف 
ة جلمع ادلعلومات والبيانات . حني أف الدراسة احلالية إستخدمت إستمارة اإلستبياف كأداة رئيسي

 (2011)اخلواجة، 
 -مفاهيم الدراسة :

، وسائل األسرة، األصدقاء: ونقصد هبا إجرائيًا العوامل اإلجتماعية )احملددات االجتماعية
 اإلعالـ ( والىت تؤثر يف الشباب وثقافتهم لإلطلراط ضلو العمل احلر يف العمل احلر .

ذباىات الىت تشجع عة األفكار والتصورات والقيم واال: وادلقصود هبا رلمو  ثقافة العمل احلر -2
 الشباب على العمل احلر .

، عاماً  08عامًا إىل  28 سبتد من : ونقصد هبم يف ىذه الدراسة الفئة العمرية الىتالشباب -7
 . بتكار يف العملستقاللية، والفردية ،واالوتتميز ىذه ادلرحلة باال
 اإلجراءات ادلنهجية : 

، الىت هتدؼ إىل وصف الظاىرة ادلدروسة ، اسة احلالية من الدراسات الوصفيةيعترب ظلط الدر    
ومت استخداـ استمارة االستبياف كأداة أساسية يف مجع البيانات الالزمة للبحث احلايل ،وقد 

 اعتمدت الباحثة على العينة العمدية.
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 جماالت الدراسة : 
 ليبيا  –، أجريت ىذه الدراسة يف مدينة مصراتة اجلغراىف أو ادلكاىناجملال  -
ين يعملوف يف ضلصر اجملاؿ البشرى ذلذه الدراسة يف فئة الشباب )الذكور( والذا، اجملال البشرى -

رلاؿ العمل احلر يف ونظرًا لعدـ وجود بيانات دقيقة على عدد العاملني يف  ؛رلاؿ العمل احلر
( 03د بلغت الدراسة )، وقىذه الدراسة على العينة العمدية العتماد يف، مت امدينة مصراتة

 .مبحوثاً 
 .ؼ 7337-7-03إىل 7337-0-2ستغرقت الدراسة ادليدانية ثالثة أشهر منا ،اجملال الزمىن -

 طار النظري للبحثاإل
 اواًل: مفهوم وطبيعة العمل احلر

ر اىتماـ رواد لقد أصبح موضوع العمل واالىتماـ جبوانبو وأبعاده وخاصة العمل احلر زلو      
، منهم اميل و ادلعاصرينأادلفكرين سواء كاف الكالسيكيني  ، وعند كثري منالعلـو االجتماعية

س سهامات ماكإاوالت اىتماماً بقضايا العمل ىي كثر احملأدوركامي وكذلك كارؿ ماركس، ولعل 
جع أسباهبا لكونو صاحب ىذا العمل،بل ف شلارسة الفرد للعمل مل تعد تر أفيرب، حيث يؤكد على 

يضًا ترجع إىل الرغبة الذاتية للفرد يف شلارستو للعمل كنشاط ػلقق من خاللو الرضا النفسي أ
 واالجتماعي.

اصة اخل وىنا قبل سرد مفهـو العمل احلر البد من الوقوؼ حوؿ العديد من ادلفاىيم   
س أنو ؼلتص بكل االنشطة ساأشامل للعمل، حيث يعرؼ العمل على و ادلفهـو الأبالعمل،
جل ربقيق ىدؼ جوىري يتمثل يف ربسني ظروفو أنساف من فيزيقية اليت يبذذلا اإلو الأالذىنية 

 الذىنية وادلادية احمليطة بو.
مات وتقدمي السلع واخلدنتاج إلك النشاط الذي يستهدؼ ذوكثريًا ما عرؼ العمل بأنو    

قتصادي الذي ف العمل ىو النشاط االإوعليو ف ،(1986،259)حسن،، خرينلألفراد اآل
، ويكتسب الفرد معناه وقيمو من فراد رلتمعوأة عليو وعلى بالفائد، ويعود يستثمر طاقات الفرد

 ( 1995،3.)عالم، خالؿ الرؤية الذاتية للفرد الذي يقـو بأدائو 
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يتعلق بالعمل احلر فهو عمل اختياري تقع مسؤوليتو على صاحبو كونو ىو نفسو من ما ما أ   
قد يكوف عماًل يف رلاؿ واحد ، إليو سلرجاتو ادلادية وادلعنوية اختار العمل يف ىذا ادليداف، وتعود

يعمل بو، قد يكوف عمالً و متعدد اجملاالت حسب اىتمامات ورغبات الشخص الذي أفقط 
و أ، وقد يكوف يف إطار مصنع معني دب والفنوفو ذىنياً يف رلاؿ األأو مهنياً أياً دمو خأإنتاجيا 

 (.130 ،2000)السيد، .و مجاعيأوقد يكوف العمل احلر بشكل فردي ، مكتب خدمي
ف الفرد أوع من العمل أصبح ينظر إليو على وال يوجد اتفاؽ حوؿ مفهـو العمل احلر فهذا الن   

 لو كامل ادللكية والتحكم يف ىذا العمل. أفيعمل حلساب نفسو و 
قـو نو الذي ال يتبع أي جهة سواء حكومية أو خاصة، ويأعلى  ؛ىل العمل احلرإكما ينظر     

قصى ربح شلكن من أستثمر جهده ومالو يف احلصوؿ على ، ويبو الشخص بنفسو حلسابو اخلاص
يف زلالهتم وفيهم من يعمل  ،العماؿ احلرفيوفمثاؿ على ذلك التاجر يف متجره ،لىذا العم

، وادليكانيكي يف ، والطبيب يف عيادتو اخلاصةىنية مثل احملامي يف مكتبو اخلاصأعماؿ يدوية وذ
ف زبصصات االعماؿ أ، ومن خالؿ الواقع  ادلعاش صلد (170، 2005)ابورية،ورشتو اخلاصة 

 .كثرية وذبمع العديد من اجملاالت  احلرة
لذلك فقد حدد مكتب العمل الدويل االشخاص العاملني يف رلاؿ العمل احلر على أهنم     

لوف معهم، وينظر العاملني حلساب أنفسهم وادلمتلكني ذلذا العمل والذين يرتبط هبم من يعم
قل ويتطلب أو أأهنا العمل الذي يوظف مخس أفراد و الشركة ادلصغرة على أللمشروع الصغري 

و أادلشروع، ويف معظم تلك ادلؤسسات ويل لبداية أاس ماؿ لف دوالر كر ا 77 قل منأس ماؿ أر 
  الشركات يكوف مالكها ىو العامل الوحيد هبا.

 العوامل ادلؤثرة يف ثقافة العمل احلر   -ثانياً:
 يوفرىا ادلناخ احمليط كثريًا ما تعتمد نسبة العمل احلر يف اجملتمع على تلك الفرص اليت     

و قدرات الناس، وصلدىا تتأثر بالتكنولوجيا ادلتوفرة ومستوى النمو أبالبيئة ، سواء متعلق باجملتمع
 االقتصادي والثقايف واالجتماعي.
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ف إساسية دلرحلة الشباب، ومن ىنا فسة العمل واختياره من اخلصائص األلذلك فاف شلار    
باعتبار أف ىذه الشرػلة سبثل االىتماـ بقضايا الشباب ومشكالتو ؽلثل اىتمامًا باجملتمع ككل 

 . ربقيق أىداؼ اجملتمع وإصلازاتوجيل ادلستقبل والطاقات اليت تساىم يف
من أىم ادلراحل يف حياة  فمرحلة الشباب تتميز خبصائص اجتماعية ونفسية ذبعلها       

درة ، فهناؾ خصائص نضوج صورة الذات وتبلورىا والقدرة على ازباذ القرار وأخذ ادلبااالنساف
م االجتماعية السائدة يف التنفيذ واالستجابة الفعالة للمثريات االجتماعية، والقدرة على نقد القي

ستقبلية واالقتصادية ،وتكوين رلموعة من االذباىات النفسية واالجتماعية واالىداؼ ادليف اجملتمع
 .واالجتماعية

ف زلاطًا بالعديد من ادلؤثرات نو يكو إقدامو على اختيار عملو فإ ف الشاب عندإلذلك ف       
 -، ومن ىذه ادلؤثرات :ر على اختياره وربديده لنوع عملووادلتغريات اليت تؤث

 التنشئة االجتماعية  
، ، فلكل مرحلة ظروفها وخصائهاجيوعداد والتو باب يف ىذه ادلرحلة إىل عملية اإلػلتاج الش      

دؿ على والتوجيهي أكثر من أي جانب اخر، وىنا يففي ىذه ادلرحلة يظهر اجلانب االرشادي 
حيث تكمن اعلية الشباب بالنسبة للمجتمع فيما ؽلثلو من مصدر  ،عملية التنشئة االجتماعية

للتجديد والتغيري، وذلذا يعد الشباب مصدر التغري الثقايف واالجتماعي يف اجملتمع وبالتايل فاف 
 واالىتماـ هبم واالستفادة من طاقاهتم.      اجملتمعات رباوؿ جاىدة إىل احتواء الشباب

، فاحلفاظ على ياة االفراد واجملتمعات من أعليةونظرًا دلا سبثلو عملية التنشئة االجتماعية يف ح    
لك ادلؤسسات اواصر العالقة ادلتبادلة بني مؤسسات اجملتمع ونظمو الًتبوية يتم عن طريق اداء ت

علها التنشئة االجتماعية اليت تتجسد يف هتيئة األبناء وإعدادىم ، ولعل من اللوظائف ادلنوطة هبا
 لكي يضمن اجملتمع من خالذلم مستقبلو وتقدمو.

حيث يرى "زىراف" أف عملية التنشئة االجتماعية ىي عملية تعلم وتعليم وتربية، وتقـو على      
ألدوار اجتماعية معينة  التفاعل االجتماعي إىل اكساب الفرد سلوكًا ومعايري واذباىات مناسبة
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حىت يتمكن من مسايرة مجاعتو والتوافق االجتماعي معها ، وتكسبو الطابع االجتماعي وتيسر 
 (5، 2000)زهران،  لو االندماج يف احلياة االجتماعية العامة.

، حيث يقـو بني ثقافة اجملتمع وبناء الشخصيةف التنشئة االجتماعية عملية اتصاؿ أأي      
من خالؿ عملية التنشئة االجتماعية بدور ىاـ يف تشجيع وتقوية بعض االظلاط السلوكية اجملتمع 

، وينفي ويقاـو كثري من االظلاط م احلياة االجتماعية ومع اجملتمعادلرغوب فيها، واليت تتوافق مع قي
 السلوكية غري ادلرغوب فيها.

  -لذلك فأف للتنشئة االجتماعية عدة أىداؼ:    
هتدؼ التنشئة إىل ظلو الفرد من كل جوانبو اجلسمية والعقلية والعاطفية وادلعرفية ، حيث النمو

 والسلوكية.
، ويعترب ركيزة أساسية من ركائز التنشئة ، فاإلنساف يواجو العديد من ادلؤثرات الداخلية التكيف  -2

 واخلارجية اليت ػلاوؿ اف يكيفها حلاجاتو ومتطلباتو.
ها ، يستطيع هبا أف ، ىذا اذلدؼ يتعلق بعملية إعداد الفرد دلهنة يؤديو ادلهنةأإعداد الفرد للعمل  -7

 (98، 1981)عبد الباري،ف يسهم يف بناء رلتمعو واف يعتمد على نفسو.أيكسب العيش و 
 سرة وادلدرسة ومجاعة االصدقاءنشئة االجتماعية والثقافية ىي األىم مؤسسات التأومن 

 األسرة -ا  
ولية  وأكثرىا تأثريا يف تنشئة الفرد ويف سلوكو ىم واقوى اجلماعات األأسرة من تعترب األ        

االجتماعي وبناء شخصيتو، فاألسرة تقـو بدور رئيسي يف عملية التنشئة ويف تشكيل اذباىات 
ىل إرجي، فالطفل كائن اجتماعي ينتمي الطفل وربديد مالمح شخصيتو وعالقتو باجملتمع اخلا

انة االجتماعية اليت ، اليت سبنحو ادلكات وأوؿ ىذه اجلماعات ىي االسرةعالعديد من اجلما
و أب التعامل ، وؽلثل االشخاص الكبار يف االسرة القدوة للطفل وخاصة يف اساليينتمي إليها

، فعادة ما ر شلن ػليطوف بو وأوذلم الوالدين، كما يتأثر الطفل بتعاملو مع الكباو التعليمأالتفكري 
"الولد" سلوؾ أبيو وتصبح سلوكيات االب وأفعالو مثاًل أعلى ػلتذى بو ىذا يسلك الطفل 
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سرة يف قرارات ابنائها وخاصة القرارات ادلتعلقة بعمل االبناء الطفل، كذلك كثريا ما تؤثر األ
 واختيارىم للمهن اليت سيعملوف فيها.

 ادلؤسسة التعليمية   -2
اعية الرمسية اليت تقـو بوظيفة الًتبية والتعليم ، ونقل و اجلامعة ادلؤسسة االجتمأتعد ادلدرسة     

الثقافة وتوفري الظروؼ ادلناسبة لنمو الطفل وتعلم ادلزيد من ادلعايري االجتماعية واالدوار 
 االجتماعية.

طار الذي يسهم يف تطوير قدرات اجملتمع العقلية والفكرية، ويهيئ االنساف فالتعليم ىو اإل     
التنمية واالستثمار الرشيد للموارد ادلتاحة يف تنفيذ الربامج واخلطط، وعلى ىذا للنهوض بأعباء 

فاف مشاريع التعليم والتثقيف االجتماعي ال تعد مشاريع استهالكية بل ىي مشاريع تتجو إىل 
 بناء االنساف الذي ىو راس ادلاؿ احلقيقي ألي رلتمع.

، واف التعليم والتدريب من الوسائل ادلهمة قي من عمليات التنمية ىو االنساففاذلدؼ احلقي   
، ومن السمات الرئيسية لنظاـ التعليم احلايل (60، 2002)رشوان، تنمية أىدافها لكي ربقق ال

، ت اليت سبكنهم من دخوؿ سوؽ العملأنو يف معظمو ؼلرج شباب غري مؤىلني ويفتقروف للمهارا
سوؽ العمل يعتمد بشكل اساسي على مدى كفاءة  الف توفري ادلهارات والقدرات اليت يتطلبها

 االنظمة التعليمية وكذلك برارلها ومناىجها واسلوب التنفيذ فيها.
توى التعليم بالتخصصات من ىنا فاف الوفاء باحتياجات سوؽ العمل يتطلب ربط زل   

على  ، وزلاولة التوفيق بني العرض والطلب يف سوؽ العمل واليت تؤثر بشكل مباشرادلطلوبة
عوامل عديدة منها مستوى الدخوؿ وانتشار ظاىرة البطالة وما يًتتب عليها من نتائج سلبية 
 سواء كانت اقتصادية او اجتماعية بالنسبة للمجتمع والفئات ادلوجودة فيو وخاصة الشباب .

    (2،  2006)يوسف وآخرون، 
لشباب وخاصة من خالؿ الؾ وجب التأكيد على اعلية نشر القيم والتوجهات يف نفوس ا   

لعمل سواء ادلناىج والنشاطات ادلدرسية واجلامعية ، والسيما فيما يتعلق بالقيم اخلاصة باحًتاـ ا
 و العمل اليدوي.أذلك تعلق بالعمل احلر 
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 صدقاءمجاعة األ – 3
 صدقاء من اجلماعات االجتماعية اليت تلعب دوراً مهماً يف عمليةو األأتعترب مجاعة الرفاؽ       

التنشئة خارج نطاؽ األسرة ويف داخل ادلدرسة وخارجها ، فهي مجاعة يشًتؾ اعضائها يف ثقافة 
 وقيم مشًتكة.

صدقاء القدرة على شلارسة بعض الضغوطات على الفرد من خالؿ اجباره احياناً وجلماعة األ     
دانفي" أف مجاعة على شلارسة بعض األنشطة اليت غالبا ما تؤثر على تغيري سلوكياتو، كما يرى "

، فمن بح مصدر تقييم عاـ لسلوكو ونشاطو، وتصقراف تعمل كموجهات لسلوؾ ادلراىقاال
ادلالحظ أف اختيار الشاب جلماعة االصدقاء يشعره بالوالء واالخالص ذلا، والتحمس لكل ما 

ونشاطهم يف محاس وتفاعل يهم اجلماعة ،لذلك صلدىم غلتمعوف ويناقشوف شؤوهنم 
  صلد أف لكل مجاعة معايري وسلوكيات وتقاليد خاصة هبا. ،كذلكمستمر

صدقاء ذلا أعلية كبرية يف توجيو االذباىات وادليوؿ وربديد مسار سلوكيات فجماعة األ 
 واختيارات الفرد.

 عالم وأمهيته يف تنمية ثقافة العمل احلراإل
وسائل االعالـ يف كل ظروؼ تعد وسائل االعالـ عنصراً فعااًل يف أي رلتمع، حيث تؤثر        

 اجملتمع  الذي تعمل فيو سواء كانت ظروؼ اقتصادية او اجتماعية او سياسية.
ويؤدي االعالـ دورًا ىامًا يف النهوض بثقافة العمل والتأثري بشكل جدري يف إعالء قيمة     

شكيل ثقافة العمل يف اجملتمع خاصة بني الشباب الذين ىم عماد ادلستقبل، بل ايضًا يؤثر يف ت
اجملتمع، واحملافظة عليها او تغيريىا، فالكم الكبري من ادلعارؼ وادلعلومات اليت ػلصل عليها 
الشباب تأيت من وسائل االعالـ ، فهي تستطيع اف سبد أفراد اجملتمع بادلعلومات واحلقائق اليت 

ا من نتائج على تقنعهم باحلاجة إىل التنمية والكيفية اليت ربدث هبا، وما سوؼ يًتتب عليه
 (17،  2009منظمة العمل الدولية ، ) .صعيد االفراد واجملتمع

، ـ رلرد نقل للمعلومات و االفكارولكن يف ظل التطورات التكنولوجية احلديثة مل يعد االعال   
 بل يقـو بدور فعاؿ بدعم وتعديل االذباىات والسلوكيات لدى االفراد واجلماعات.
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، يت تقنعهم باحلاجة حلدوث التنميةفوسائل االعالـ تساعد على إمداد االفراد باحلقائق ال     
وكذلك تتيح ذلم فرص االقتناع بضرورة التغيري وتقبل حدوثو ومساعدة االفراد على ازباذ 

د واجلماعات مهارات القرارات السليمة اليت تتطلبها عمليات التغيري ،إضافة إىل تعليم االفرا
، تساعدىم وتوجههم على اختيار القرارات ادلناسبة للوظائف وادلهن اليت وخربات جديدة

 سيشتغلوف فيها. 
 معوقات العمل احلر 

بدأ االىتماـ بالعمل احلر منذ ظهور ادلشكالت االقتصادية اليت حدثت يف منتصف         
تصادي ، وقد ظهرت العديد وهناية السبعينات من القرف ادلاضي كوسيلة لإلسهاـ يف النمو االق

من العوامل اليت ساعلت يف ىذا التحوؿ ضلو العمل احلر، مثل التغريات البنائية اليت صاحبت 
، وادلشكالت اليت طرأت على العديد من الشركات ودفعها ذلك غلى إقصاء يععمليات التصن

إىل وضع سياسات العديد من ادلوظفني ، اضافة إىل اعلية ادلشروعات الصغرية ، كل ذلك دفع 
 هتدؼ إىل تعزيز واالىتماـ بالعمل احلر ونشر ثقافتو يف معظم الدوؿ ادلتقدمة.

ف ىناؾ العديد من ادلشكالت اليت تعوؽ من انتشار ثقافة العمل احلر وقياـ أإال            
يكتسب أعلها نظم وبرامج التعليم اليت ربتاج إىل تطوير حقيقي حىت  ادلشروعات الصغرية ، ومن

الدارس ادلهارات اليت تساعده على االلتحاؽ بسوؽ العمل او البدء يف تنفيذ مشروعو ، كذلك 
ثقافة اجملتمع ونظرتو اليت تقلل من اعلية العمل احلريف او اليدوي ،  إىل جانب ما ػلدث يف كثري 

يكونوا  ذين قدمن الدوؿ العربية من هتميش ادلواطنني احلرفيني وتفضيل العماؿ االجانب ال
يف التشجيع على العمل ،  كذلك ضعف دور مؤسسات اجملتمع ادلدين ارخص من حيث السعر

وكذلك تبين مشروعات الشباب ، وادلشكالت اخلاصة بالتمويل وصعوبة احلصوؿ على احلريف، 
 (20، 2008)سيف النصر،  التصاريح والًتاخيص دلمارسة الشباب لألعماؿ احلرة.

، فعدـ االستقرار السياسي يد من الظروؼ اليت زبص اجملتمعاتود العدذلك وج إىلاضافة      
قد غلعل الشباب يعاين من حالة اليأس ، وتوقف القدرة على االبداع والعمل ، وغياب الدور 

ضافة إ، الفنية وادلالية دلشروعات الشبابالريادي لرجاؿ االعماؿ ، الذي يقدـ الدعم وادلساندة 



                                          احملددات االجتماعية لثقافة العمل احلر                                    العددالتاسع-جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

45 

 

عرض قصص النجاح يف االعماؿ عالـ بنشر ثقافة وفكر العمل احلر و اىل ذلك عدـ اىتماـ اال
، وعدـ اتاحة الفرص دبجاؿ العمل احلر، وعدـ متابعة توصيات وقرارات ادلؤسبرات اليت هتتم احلرة

دلنظمات اجملتمع ادلدين لالىتماـ بشرػلة الشباب ، وتعليمهم ادلهارات والقدرات اليت تؤىلهم 
 احلر. لالطلراط دبجاؿ العمل

 النتائج العامة للبحث 
 -ىل العديد من النتائج وىي كما يلي:إتوصل البحث احلايل    

% 00بنسبة  02-77غلب عينة الدراسة تقع يف الفئة العمرية بني أكشفت نتائج البحث  أف  -2
، وىذا يدؿ على ارتفاع نسبة الشباب % من العينة 77بنسبة  70-28مرية تليها الفئة الع

 الذين يزاولوف العمل احلر يف مدينة مصراتة.
حيث ؛عينة الدراسة عاؿ ف مستوى التعليم الذي ربملوأن خالؿ النتائج ادليدانية للبحث تبني م -7

من  اً شلا يالحظ أف كثري  ؛%73غلب عينة الدراسة سبلك الشهادة اجلامعية بنسبة أاتضح أف 
الشباب ؽللكوف شهادات عالية ولكنهم يتجهوف للعمل احلر يف سلتلف اجملاالت ويصرفوف النظر 

 ذباه العمل احلكومي.
من خالؿ واقع الدراسة ادليدانية للبحث اتضح أف نوع العمل احلر الذي تزاولو أغلب عينة   -0

ث أف مزاولة % من عينة البح23حيث أجابت نسبة  ؛الدراسة يقع ربت بند مهنة التجارة
حيث إف مدينة مصراتة  ؛كثر االعماؿ انتشارا، وىذا ما يتميز بو رلتمع البحثالتجارة ىي أ

، وسكاهنا يزاولوف ىذه ادلهنة أكرب ادلوانئ التجارية يف ليبيا ذات طابع ذباري وهبا ميناء يعد من
 منذ مئات السنني.

شفت نتائج البحث أف الغالبية من ك  حيث ؛أما فيما يتعلق دبدى معرفة الشباب باألعماؿ احلرة -0
ف نرجع أ%، وؽلكن 87ؿ احلرة حيث بلغت نسبة ىؤالء عمااد عينة الدراسة يعرفوف ماىية األفر أ

عماؿ احلرة تة" حيث تنتشر يف ىذه ادلنطقة األىل صبغة ىذا اجملتمع " مدينة مصراإذلك 
بالعمل احلر شلا يوفر ذلك ادلعرفة التامة  ؛واء احلرفية والصناعية والتجاريةدبختلف رلاالهتا، س
حيث توصلت ياسر اخلواجة ، فكار حولو، وىذه النتيجة تتفق مع دراسة ويوفر ادلعلومات واأل
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ة ظلا اشتملت درجإرد ادلعرفة بطبيعة العمل احلر و ف معرفة ادلبحوثني مل تقتصر على رلأ دراستو
 زاولتها الشباب.عماؿ احلرة اليت يقبل على مادلعرفة بأنواع األ

عماؿ احلرة ف أكثر األأ% من العينة تؤكد 83ة كذلك تبني من خالؿ بيانات البحث أف نسب -7
و العمل أروعات التجارية من حيث مزاولتها قباؿ عليها من فئة الشباب ىي ادلشاليت يزداد اإل

 فيها.
رة، حيث أجابت عالـ بكافة أنواعها باألعماؿ احلىتماـ وسائل اإلكشفت نتائج البحث عدـ ا -7

رة وخاصة وسائل باألعماؿ احل اً عالـ ال تويل اىتمامفراد العينة أف وسائل اإلأ%، من 23نسبة 
هنا إعمل احلر بالنسبة للمجتمع وخاصة علية رلاالت الأعالـ احمللية، حيث ال يتم فيها عرض اإل

الناجحة لرجاؿ تم عرض التجارب ، كذلك ال يدبختلف رلاالهتا تساىم يف ربقيق التنمية
ف نربط ىذه النتيجة دبالحظة مهمة، وىي أم لألعماؿ احلرة، لذلك البد من عماؿ يف شلارستهاأل

ف أعلية ، والبد مر يف غاية األأاصة احمللية دبجاالت العمل احلر عالـ وخف اىتماـ وسائل اإلأ
ن عرض التجارب حصائيات اليت توضح عدد ادلشتغلني يف ىذا اجملاؿ، وأيضا البد متتوفر اإل

ف ذلك يساىم يف نشر وا النجاح يف رلاؿ العمل احلر، ألالناجحة لألفراد الذين اشتغلوا وحقق
شخاص ليس لديهم اخلربة الكافية يف ىذا ف بعض األفراد على مزاولتو، ألثقافتو ويشجع األ

 اجملاؿ ويتخوفوف من اخلوض والفشل فيو.
، تأكيد عينة الدراسة على أف الظروؼ االجتماعية اهيلإمن بني نتائج البحث اليت مت التوصل  -2

، ويتمتعوف برفاىية اقتصادية ل احلر تعترب شلتازة وعالية جداً واالقتصادية ألصحاب العم
 واجتماعية، وىذا يعترب أحد الدوافع لزيادة إقباؿ ورغبة الشباب على مزاولتو.

وىذا ما  ورضاىم على مزاولتو،قباؿ الشباب على العمل احلر إاىات عديدة تؤكد ىناؾ اذب -8
فراد العينة رضاىم على شلارسة ىذا أ% من 87توصل إليو البحث احلايل، حيث أكدت نسبة 

نو أ، ألف الشاب يشعر برتياح  دلزاولتو حىت يف ادلستقبلالنوع من العمل، وىذا ما يشعرىم باال
باالستقاللية والسيطرة على  نفذ حلمو ويعمل يف اجملاؿ الذي ػلبو، ويزيد ذلك من ثقتو ويشعره

، وقد اتفقت ىذه وىذا ما يعطيو احلرية يف التصرؼ ، حبيث  ال يكوف موظفًا عند احدعملو
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ف من شليزات العمل احلر أنو يساعد إحيث  مهدي قصاص"النتيجة مع ما توصلت إليو دراسة "
ستقاللية،  االصاحبو على تكوين الثقة بالذات ويكوف فيو الشخص مسؤوال عن عملو ويشعره ب

ف من بني أىم العوامل اليت تساىم يف رضاىم على مزاولة العمل ىو أكما أكدت نتائج البحث 
، عماؿ احلكوميةالشهري أعلى من األف مدخولو وا اخلربة يف ىذا اجملاؿ وكذلك ألأهنم اكتسب

إىل  توصلت" حيث  حممد ياسروتعترب ىذه النتيجة ال تتفق مع ما توصلت لو نتائج دراسة "
ف يل العمل احلكومي على العمل احلر، ألعماؿ احلرة من خالؿ تفضاطلفاض االذباه ضلو األ

 العمل احلكومي أكثر استقراراً من العمل احلر إضافة إىل أف فرص الًتقية فيو أكثر.
 ؿيف ترسيخ ثقافة العمل احلر من خال اً مهم اً سرة تؤدي دور ف األأكشفت نتائج البحث على    -9

ف ىناؾ أ% من العينة تؤكد على 83ف نسبة أعماؿ احلرة، حيث تبني أبنائها دلمارسة األو توجي
سرة على العمل يف ىذا اجملاؿ، وىذه النتيجة ال تتفق مع دارسة زلمد من األ اً مستمر  اً تشجيع

عهم على بنائها وتشجيألو دعم أي دور أأف أسر الشباب ال تقـو ب ياسر اليت أكدت على
 عماؿ.اؿ من األمزاولة ىذا اجمل

فراد أفراد العينة على شلارسة أحد أ% من 20ة السابقة فقد أكدت نسبة وتصديقًا للنتيج – 23
االسرة للعمل احلر، وىذا يعترب من أحد العوامل اليت سبكنهم من استقراء اخلربات وادلعلومات 

 ادلباشرة عن االعماؿ احلرة ويبث فيهم الرغبة دلمارسة ىا اجملاؿ.
من خالؿ نتائج البحث أف ىناؾ العديد من الوسائل اليت تساعد على نشر ثقافة اتضح   - 22

%، وعن 03صدقاء بنسبة ذه العوامل، األالعمل احلر بني الشباب واجملتمع، جاءت يف مقدمة ى
% من العينة، ويأيت دو 20%، مث عن طريق مؤسسات العمل بتأكيد 03سرة بنسبة طريق األ

، فراد العينةأ% من 2امعة بتأكيد خريًا عن طريق اجلأمن العينة، و % 23ائل االعالـ بنسبة وس
ل ما ىو موجود ظًا يف نشر ثقافة العمل احلر، يف لذلك تلعب كل ىذه ادلؤسسات دورًا ىام

اليت تعترب أف العمل احلر  حيث نالحظ سيادة نوع من الثقافة بني الناس ،رض الواقعأعلى 
طريقو يستطيع الفرد توفري كل احتياجاتو احلياتية والرفع من كثر ضمانًا للمستقبل، وعن أأصبح 

 مستواه االقتصادي واالجتماعي.



                                          احملددات االجتماعية لثقافة العمل احلر                                    العددالتاسع-جملة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

45 

 

ف وعي وقناعة عينة الدراسة بنشر ثقافة العمل احلر أالدراسة ادليدانية تبني من خالؿ نتائج  – 27
العمل احلر زلققًا للدخل  يتحدد يف ضوء رلموعة من ادلربرات يأيت يف مقدمتها أف يكوف

، مث يلي ذلك اذباه الشباب % من العينة02لى ىذا البند نسبة حيث أكدت ع ؛علىاأل
ف العمل احلر يساعد على ربسني االوضاع إ% ، كذلك 03دلمارسة العمل الذي ػلبو بنسبة 

تكوين شخصية الفرد بنسبة  ىل ذلك يساعد علىإ%، إضافة 27تماعية للشباب بنسبة االج
ف ىذا النوع من أ الشباب لالقتناع هبذا اجملاؿ ىواليت تدفع  خريًا من بني العواملأ%، و 23

ف إ%، وبالتايل ؽلكن القوؿ 2بتأكيد العمل يساعد على الرفع من مكانة الشباب يف اجملتمع 
ىذا النوع من وعي ادلبحوثني واقتناعهم بثقافة العمل احلر مرتبط دبستوى الدخل الذي ػلققو 

يضًا برغبتهم وحبهم ذلذا اجملاؿ دبمارستو كوظيفة أ، ويرتبط خرىعماؿ األالعمل ، أكثر من األ
 أساسية ذلم .

% من العينة تؤكد على ضرورة التحاؽ الشباب ضلو  83أكدت نتائج البحث على أف نسبة  – 20
سباب منها أف العمل احلر يعمل أ، لعدة ر وعدـ انتظار الوظائف احلكوميةشلارسة العمل احل

عماؿ احلرة من أكثر ه االقتصادي واالجتماعي، وألف األني مستواعلى زيادة دخل الفرد وربس
 ادلهن اليت ػلتاجها اجملتمع، إضافة  إىل ذلك ألهنا توفر فرص عمل للشباب العاطلني عن العمل.

شارت النتائج ادليدانية إىل وجود أ ؛أما ما يتعلق بالصعوبات اليت تواجو العمل احلر حيث – 20
عماؿ احلرة يأيت يف مقدمتها مشاكل يف التمويل تواجو أصحاب األمن ادلشكالت اليت العديد 

وعدـ القدرة على احلصوؿ على الدعم الكايف لتنمية ادلشروعات الصغرية للشباب بالشكل 
ف ىناؾ مشاكل يتعرضوف أىل ذلك إضافة إ% من عينة البحث، 73وذلك بتأكيد ادلطلوب 
اءات ادلتبعة يف ىذا اجملاؿ والضغوطات اليت جر صة مع الدولة خبصوص عدـ تسهيل اإلإليها وخا

%  73كدت نسبة أ ، وأخرياً % من العينة03لدولة وذلك بتأكيد يتعرضوف إليها من جانب ا
عماؿ احلرة ىي مشكلة استهالؾ الوقت صحاب األأة أف من أىم ادلشاكل اليت تواجو من العين

ف العمل احلر غري مرتبط يوقت إ، حيث حيانًا طيلة اليـوأهد بالنسبة للشباب الذين يعملوف واجل
وزمن معني مثل العمل احلكومي، وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصلت إليو دراسة "مهدي 
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قصاص"  يف أف من بني أىم الصعوبات اليت تواجو العمل احلر تتمثل يف عدـ توفر رأس ادلاؿ 
 الكايف لتمويل مشروعات الشباب.
 -ليها لذلك فقد مت وضع بعض التوصيات أمهها:ويف ضوء النتائج اليت مت التوصل إ

يف رلاؿ جراءات والطرؽ اليت تساعد الشباب يف البدء دبشروعاهتم ضرورة االىتماـ بتسهيل اإل -2
و أهيل إجراءات ادللكية ، من تسو الدولةأءات ادلرتبطة باحلكومة جراعماؿ احلرة، وخاصة اإلاأل

 و التسجيل.أالًتخيص 
ادلساعلة يف سبويل الشباب الراغبني يف إقامة مشروعات حرة شلا يساىم ذلك يف ربقيق التنمية   -7

 بالنسبة للمجتمع.
اذج ناجحة ليتم عرضها عالـ وإعطاء ظلعمل احلر من خالؿ كافة وسائل اإلزلاولة نشر ثقافة ال  -0

ؿ وعدـ التخوؼ من ذاعات ادلرئية وادلسموعة لتشجيع الشباب دلزاولة ىذا اجملامن خالؿ اإل
 اخلوض فيو.

يديهم وخاصة من قبل  ، واألخذ بأعمل وندوات للشباب عن ىذا اجملاؿالعمل على إقامة ورش   -0
 عماؿ الناجحني يف اجملتمع.كبار رجاؿ األ

و الزراعية وعدـ أاالتو سواء يف الصناعات احلرفية االىتماـ بنشر ثقافة العمل احلر يف كافة رل -7
 لتجارة فقط.الًتكيز على رلاؿ ا
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