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 مركز الدراسات االستراتيجية

 بجامعة الملك عبد العزيز

هـ، وهو مركز يرتبط بمدير 1430في العام  مركز الدراسات االستراتيجيةتم إنشاء 

الجامعة، ويهتم بتعزيز دور الجامعة وتحقيق مضامين خطتها االستراتيجية الهادفة إلى 

التوازن بين العملية التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع. باإلضافة إلى إجراء 

ت والتعامل الدراسات وصياغة الدراسات االستراتيجية والمساهمة في حل المشكال

 الحكومية.اإليجابي مع التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية وغير 

 

 

لكتروني الموقع اإل
http://css.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=862&Ln

g=AR 

  cssg@kau.edu.saلكتروني البريد اإل

http://css.kau.edu.sa/
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http://css.kau.edu.sa/Default.aspx?Site_ID=862&Lng=AR
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 مدخل

قبال على العمل الحر أكبر من أي وقت مضى، توج أصبح اإل في السنتين األخيرة؛

 السعوديةالرؤية عمال حتى أن م الرسمي الكبير للشباب ورواد األهذا االقبال الدع

زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة  وهووضعت هدفاً استراتيجيا  2030

طالة من ، وتخفيض معدل الب%35إلى  %20في إجمالي االقتصاد القومي من 

 والتي بالتأكيد العمل الحر يساهم في خفضها. %7إلى  11.6%

عن فرص وظيفية  ولنا معرفة مدى رغبة الباحثاتاومن خالل هذا االستطالع ح     

ال ما قد يرّغبهن في العمل الحر حي كمستقالت، واستطلعنا أراءهنالحر  لعملفي ا

 منه. أو يثير مخاوفهن
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 والمحاور الهدفأوالً: 

 :الهدف. أ

لتعرف على أراء زائرات الملتقى المهني التاسع حول رغبتهن في العمل الحر وأبرز المحفزات التي تدفعهن نحوه ا

 أو المخاوف التي يثيرها لديهن.

 :المحاورب. 

 الرغبة في العمل الحر. -

 محفزات نحو العمل الحر أبرز ثالث  -

 .يثيرها العمل الحر ثالث مخاوف أبرز -

 :االستبانةثانيًا: 

 وتحت كل محور عدد من الخيارات التي ،محاور أساسية على ثالثة- األوليةإلى البيانات  باإلضافة- االستبانةاحتوت 

 وفي .في التحفيز أو تثير مخاوف الراغبين في العمل الحر الشائعة االستقصاء أنها أكثر األسبابرأينا بعد البحث و

سواء  يذكرن أبرز ثالثة، نأ العينة لمفردات رات فيها ويصعب حصر أبرزها تركنا الحريةالخيا تالمحاور التي تعدد

ن محفزات أو مخاوف خارج القائمة ، كما تركنا لهن مساحة ليذكرمن المحفزات أو المخاوف من العمل الحر

 .الموضوعة

  :ثالثًا: الخطة والمنهجية

 :مجتمع الدراسة .أ

الالتي حضرن الملتقى المهني التاسع والذي  العزيز عبد الملك جامعة وطالباتخريجات  من الدراسة مجتمع يتكون

 م 2017مارس  22-21هـ الموافق 1438جماد الثاني 23-22أقيم بتاريخ 

 :العينة جمع أسلوب  .ب

عمل لجمع  الذي طالبة وخريجة، من خالل االستعانة بالباحثات وفريق العمل بالمركز 643تم توزيع االستمارة على

 بيانات، وقد تم التوزيع في المعرض وقاعات التدريب وذلك بالتنسيق مع منظمات الملتقى.ال
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 :ةخصائص العين .ج

ًلوضعًالدراسيًالعينةًبحسبًاتوزيعً -

 

كانت غالبية المفردات في العينة من الخريجات وذلك 

كما يوضح الشكل  %38الطالبات بينما  ،%60بنسبة 

 .(1رقم )

ن زائرات يكون مفهوما لكون ألك التوزيع قد وذ     

الملتقى المهني في الغالب؛ هن من الخريجات الباحثات 

 عن عمل.

 

ًللكلية:حسبًتوزيعًالعينةً -

 

لم يحددن  يوضح الشكل السابق أن أكثر من نصف العينة

كّن من تخصصات  %32بينما  ،%56وذلك بنسبة  الكلية

 .أدبية

 

 

 

 :زةرابًعا: المراحل المنج  

  :التالية المراحل حسب ذلكاالستطالع  تنفيذوتم  هـ،1438جماد الثاني  23- 16بين الواقعة الفترة في

 :لالستطالع المرحلة األولى: التخطيطً.أ

 :اشتملت خطوات التخطيط لالستطالع على ما يلي

 :سئلةاختيار المحاور وتصميم األ

2%

60%

38%

توزيعًالعينةًحسبًالوضعًالدراسي(:1ً)شكلًرقمً

غيرًمحدد خريجة طالبة

56%32%

13%

توزيعًالعينةًحسبًالكلية(:2ً)شكلًرقمً

غيرًمحدد أدبية علمية
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عيوب ومميزات العمل الحر االطالع على التراث األدبي المكتوب والدراسات واالستطالعات التي تتناول  -

 .عامة، وفي المملكة بشكل خاص الشائعة

وضع قائمة بالمحفزات نحو العمل الحر والمخاوف التي قد يثيرها عند الراغبين أو غير الراغبين على حد  -

 سواء.

ومن ثمَّ بناء فقرات بالعمل الحر محليا بناًء على المعطيات الخاصة االستطالع بلورة مجموعة محاور  -

 .االستطالع وفقًا لجميع ما سبق

 .صياغة فقرات االستطالع ووضعها في النموذج الخاص بها -

 :دواإلعدا التجهيز المرحلة الثانية:ً.ب

 يتم مث النهائية، بصيغتها االستمارة وتجهيز للمشروع لالمفصّ  الزمني البرنامج وضع المرحلة هذه خالل يتم

 منيض وبما المفردات، تكرار عدم ضمان مع لالستمارات الجيد التوزيع من تمكن بطريقة التوزيع خطة وضع

 .صورة وأكمل المتاح الوقت حدود في االستبيان تعبئة

 :المرحلة الثالثة: التنفيذً.ج

 كانت مرحلة التنفيذ كاآلتي:

 بين موظفات قسم االستشراف المستقبلي بالمركز.توزيع مهام جمع البيانات  -

 تنفيذ خطة التوزيع في الملتقى. -

 المراجعة الميدانية والمكتبية لالستمارات. -

 :النتائج استخراج المرحلة الرابعة:ً.د

ي هذه المرحلة تم استخراج وتحليل البيانات، من ثم إعداد التقرير في صورته النهائية، ليتم نشر النتائج بوسائل ف

 وطرق مختلفة.

 :خامًسا: الجودة

 :المسحية العملية في األداء جودةأ. 

 :منها األداء جودة رفع على المساعدة التحضيرات من في هذا االستطالع بجملة المسحية العملية أحيطت

 الجلسات عبر الميداني، العمل مرحلة أهداف ووضوح ثاتالباح لدى المشترك التصور بناء -

 .التحضيرية

 . للمعايير العلمية حسب متطلبات كل مرحلة ا ًللخطة الموضوعة لها، ووفق  ًمتابعة تنفيذ المراحل تبعا  -
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 إسناد في والوضوح شرافيةاإل المهام في التخصص اعتماد عبر األداء في التناغم مستوى رفع -

 المسؤوليات.

 اإلشكاليات. من الطارئ ومعالجة المنجز حجم على للوقوف اتالباحث فريق مع اليومية المتابعة -

 :النشر مرحلة في الجودة ضبط ب. 

 تكون: مخرجات تقديم خالل نم

 .االستطالع موضوع على المطلوبة اإلضاءة صنع على قادرة -

 .واإلخراج الصياغة في والدقة المخرجات بين على قدر عاٍل من التكامل -

  :سادًسا: النتائج

ً:في العمل الحرالرغبة ول: األالمحور  -

 

من زائرات الملتقى لديهن  % 77( أن 3كما يتضح من الشكل رقم )

لديها رغبة في بدء  10من كل  8في العمل الحر، بمعنى أن  لرغبةا

 مشروع خاص بها. 

من كل  2الحر هن  في العمل ونجد أن الالتي ال رغبة لديهن     

 من زائرات المعرض. 10

 :المحور الثاني: المحفزات نحو العمل الحر -

 العمحححلأن  (4يتضحححح محححن الشحححكل رقحححم )

حححفحححي المجحححال الحححذي يحب   المرتبحححة فحححي ه بن 

لمحفحححزات للعمحححل الححححر أكثر اكحححولحححى األ

نصححححف العينححححة  مححححن وذلححححك عنححححد أكثححححر

وجححححححود فححححححرص  يليححححححه ،%57بنسححححححبة 

 .%46للنمو والتطور وذلك بنسبة 

ثحححححم جحححححاء كحححححونهن مسحححححتقالت دون     

 ،ومرونحححححححة أوقحححححححات العمحححححححل ،محححححححدير

تاليحححاي فحححي سحححلم  والحححدخل الغيحححر مححححدود

مرونححححة خححححرت التححححي ذكرتهححححا الزائححححرات األ ن المحفححححزاتومححححسححححابق. الشححححكل اليتبححححين مححححن كمححححا محفححححزات الترتيححححب 

19%

4%

77%

ل

لديًمشروعيًالخاصً
حاليااً

نعم

هلًلديكًالرغبةًفيًالعملًالحر؟(:3ً)شكلًرقمً

4%

17%

22%

33%

35%

39%

46%

57%

أخرىً

…البدءًمنًخاللًوسائلًالتواصلً

تجاربًاآلخرينًالملهمة

دخلًغيرًمحددًبعكسًالراتبًالشهري

مرونةًأوقاتًالعمل

أريدًأنًأكونًمديرةًنفسيً

وجودًفرصًللنموًوالتطورًأكثرً

أريدًأنًأعملًفيًالمجالًالذيًأحب

؟!فيًحالًرغبتًبالعملًالحرًفذلكًبسببً(:4ً)شكلًرقمً
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التححـأثير فححي االخححرين مححن خححالل مححا أقدمححه مححن مجهححود شخصححي ، الخبححرة المكتسححبة مححن االعمححال المنجححزة ،التطححوير

 لهم.

 :أبرز المخاوف التي يثيرها العمل الحر المحور الثالث: -

( أن رأس المال هو 5يبين الشكل رقم )

أكثر المخاوف التي يثيرها العمل الحر 

 من زائرات المعرض.   %66عند

مان انعدام االبعد ذلك  ثم جاء     

والدخل الوظيفي، واالعباء المتغيرة 

المتباين، وعدم امتالكهن لمهارة إدارة 

 عمل خاص.

 بينما االنعزال عن التفاعل االجتماعي     

كأحد المخاوف  في المؤسسات الكبرت كما

فقط  %7يثير مخاوف إال فال المحتملة، 

وهناك المخاوف االخرت التي من العينة 

م المشروع الكبير يكلف تكاليف وتنظي ، وكونالخوف من عدم إمكانية بناء بيئة عمل مناسبة يثيرها العمل الحر مثل:

 المعرفة ببداية العمل.و قلة الخبرةو، حاليا بمفردهن كثر ال يستطعن عملهأ

 :العامة : النتائجسابًعا

 المستطلعات للبدء بعمل خاص سواء كن من الخريجات أو الطالبات الغالبية العظمىعند رغبة  هناك .1

كونهن مستقالت دون مدير، ، يحببنه، يليه الذي المجال في العملأكبر محفز ودافع تجاه العمل الحر هو  .2

 الغير محدود تالياي في سلم ترتيب المحفزات. ومرونة أوقات العمل، والدخل

 المانا عند غالبية المستطلعات، ومن بعده يأتي انعدام الحر العمل يثيرها التي المخاوف أكثر هو المال رأس .3

 .خاص عمل إدارة لمهارة امتالكهن وعدم المتباين، والدخل المتغيرة عباءواأل الوظيفي،

 :التوصياتالتعقيب على النتائج و: ثامنًا

دم بمخاوف طإال أن هذه الرغبة تصالحر،  بالرغم من أن غالبية زائرات المعرض لديهن الرغبة في العمل .1

الذي ورأس المال بمن أين لي  الحر؟ناتجة عن قصور معلوماتي أو ضبابية في الرؤية حول كيف نبدأ العمل 

3%

7%

11%

14%

15%

19%

26%

30%

35%

37%

66%

أخرىً

…النعزالًعنًالتفاعلًالجتماعيًفي

آراءًالناسًمنًحولي

القتطاعًمنًالحياةًالشخصية

عدمًوجودًوقتًمحددًللعمل

عدمًقدرتيًعلىًالستمرارية

…لًأملكًالمهاراتًالالزمةًإلدارةً

األعباءًمتغيرةًوالدخلًمتباين

انعدامًاألمانًالوظيفيً

…صعوبةًاإلجراءاتًالرسميةًالتيً

رأسًالمالً

ماًهيًأكثرًثالثًأسبابًمنًالممكنًأنًتثيرً(:5ً)شكلًرقمً
مخاوفكًفيًالعملًالحر؟
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المخاوف التي هي أقرب إلى شح معلومات أثار هذه البلبلة في الذهن أوضحت النتائج أنه على رأس هرم 

 ثانيا في هرم المخاوف. من الوظيفي المتدني في العمل الحراألوالتي جعلت من 

بعد تسيد القطاع الحكومي القطاعات العمل،  العامة من الشباب الباحث عننسبيا لدت  اكان راكدي العمل الحر  .2

تطور نشاط  من بالرغمو (3712الزال كذلك )أنظر إلى تقرير مركز الدارسات رقم المفضلة للعمل، كما أنه 

كون يي الوظائف الحكومية الغير عسكرية؛ قد بفعل عدة أمور معروفة منها وجود بطالة وشح فالعمل الحر، 

قد ل، ون يكون ثقافة قائمة وواضحة لعامة الراغبين في خوض المجاأ مفهوما لما لم يرتقي العمل الحر إلى

 يحتاج مزيد من الوقت لتوسيع قاعدة الداخلين فيه من المواطنين.

هذا ما تم  منجذب،مترددا أكثر من كونه من  ، مخاوفه تجعل الشخص المقدم عليهمميزات العمل الحر جاذبة .3

 لمسه من خالل الحوار مع زائرات المعرض.

عمال وأصحاب المستثمرين ورواد األتوسيع صغار  ساس الذي يساعد فيعلى ما سبق نرت أن األوبناء  .4

 المشاريع الصغيرة هو التثقيف عن العمل الحر.

 نوصي بإقامة دورات أكثر عن ريادة االعمال وكيف يبدأ الشخص عمله كمستقل. .5

ين الراغب لألشخاصما يحتاجه السوق ودراسة الفرص االستثمارية الممكنة علومات أكبر وأوسع عنحتاج م .6

 مال الحرة.في الدخول لعالم االع

الجهات الداعمة ماليا او تدريبا للراغبين في العمل، غير واضحة بشكل جيد، ونقترح أن الجامعة والجهات  .7

تقيم معارض أو تقوم بعمل تنسيقات خاصة لتكون كمعرف أن الخاصة بدعم االعمال وحضانات االعمال مثال، 

للجهات التي تدعم المشاريع الصغيرة، إليجاد أفضل طريقة للتعريف بطرق التمويل المالي أو الخدمات 

 للدعم.االخرت التي يمكن تقديمها 
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ً:قاتلحالم

( االستبانة1)   
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( االنفوجرافيك2)  

 


