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تدعيم ثقافة العمل عن بعد كمتغير للتخفيف من حدة البطالة لدى 
  خريجى الجامعات المصرية

محمد أحمود إسماعيل عثمان ،1 عيد عبدالسميع حسن،محمد أحمد   أسامة
  . جامعة األزهر بالقاهرة- كلية التربية -قسم الخدمة االجتماعية وتنمية المجتمع  

ي1 و لك يد   eidismail82@gmail.com : للباحث الرئيسال

:المستخلص  
العمــل   لنظــام امعــات ا ــ خر الــشباب ســة مما واقــع ــ ع التعــرف البحــث دف راســ

ـ و الفرعيـة ـداف مـن مجموعـة ـ ع التعـرف خـالل مـن ، املـصر باملجتمع عد التعـرف: ىعن

الـــش ــات اتجا وقيــاس عـــد، عــن العمــل بنظـــام ومعرفتــھ املــصر الـــشباب ــ و مــستو ــ ىع اببى

لنظام الشباب استخدام دو تحو ال املعوقات ومعرفة عد، عن العمل تطبيق نحو ناملصر ل ى

البحــــث ــــذا ــــ انت عــــد، عــــن العمــــل ثقافــــة تــــدعيم حــــات مق لوضــــع وصــــوال عــــد، عــــن العمــــل
ً

عينــــة اختيـــار وتــــم الـــة، ا اســــة د مـــن ــــ ع ي امليـــدا البحــــث اعتمـــد كمــــا الوصـــفية، اســـات رللد ر

ــــــسيط ــــــاةعــــــشوائية قوام عينــــــة ــــــ ع البحــــــث وطبــــــق امعــــــات ) 452( ، ا ــــــ خر مــــــن مفــــــردة

ــــا م أ مــــن النتــــائج مــــن مجموعــــة ــــ إ البحــــث وتوصــــل ة، شــــباب: املــــصر لــــدى الــــو مــــستو ىأن

مـستو نـاك أن كمـا بـھ، م ومعـرف عـد عـن العمـل نحـو مناطق عدة ضعيفا ان امعات ىا
ً

ات ـــرت ظ كمـــا متوســـطة، جـــة بد جـــاء نحـــوجرللـــو امعـــة ا شـــباب لـــدى وضـــعيفة ســـلبية ـــات ا

تحـو معوقـات ـرت ظ كمـا ومرتفعـة، متوسطة وأخر املناطق، عض عد عن العمل لتطبيق ى

ا عل للتغلب حات مق وضع وتم عد، عن العمل لنظام امعة ا شباب استخدام   .ندو

املفتاحية لمات عد :ال عن املص،البطالة،العمل امعات ا  .ةرخر
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ABSTRACT 
This research aimed to identify the status-quo of university young 
graduates’ practice of telework system in the Egyptian society by 
recognizing a set of sub-objectives, represented in identifying the level 
of Egyptian youth awareness and knowledge of telework system, and 
measuring the Egyptian youth's attitudes towards the fulfillment of 
telework. Furthermore, the resesrch aimed at identifying the obstacles 
which prevent the youth from using the telework system in order to 
develop some recommendations to support the culture of telework. 
This research belonged to descriptive studies, and the field of research 
was based on the case study method. A simple random sample was 
also selected. The research was administered to a sample of (452) 
individual graduates of Egyptian universities, and the research 
developed a set of results, the most important of which are that: the 
level of awareness among university youth was weak in several areas 
towards online work and their knowledge. There was also a medium 
level of awareness, as well as negative weak attitudes among 
university youth towards the fulfillment of telework in some areas. 
Furthermore, there were obstacles appeared that prevent university 
youth from using the telework system and some recommendations 
were developed to overcome them. 
Keywords: Telework, Unemployment, Graduates of Egyptian Universities. 
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 :مقدمة

ــ ال املــشكالت ــم أ مـن البطالــة لة مــش مــنعـد التخفيــف ــ ع عمـل و مــصر ــا ـتم
فئـة تمـس لة املـش ـذه وإن سـيما ال والتنميـة، التقـدم عمليـة يواجـھ تحـد أك ا باعتبا ا، ٍحد ر

التنمية لعملية س الرئ العصب م باعتبا عليا، الت مؤ ع ن اصل ا وخاصة رالشباب
ً

.  

عملت للنمـولذا تفاعـا ا تحقـق ـ ال ـات تجا جميـع ـ التحـرك ـ ع ة املـصر الدولة
ً

ر
صــالح برنــامج أطلقـت حيــث املجتمـع، شــرائح لـدى البطالــة معـدالت مــن يقلـل مــا و قتـصادى

مـــصر ـــة ر خـــالل مـــن حركـــة2030ؤقتـــصادى بـــأن الـــدو النقـــد صـــندو بـــھ أشـــاد مـــا ـــو و قم،
املـصر قتـصاد ـ ةھتتجـ ىالنمـو الـصاد الرسـمية حـصاءات أكدتـھ الـذى مـر تفـاع، رنحـو ر

وعـــــن العامـــــة للتعبئـــــة املركـــــز ـــــاز مـــــنىا البطالـــــة معـــــدالت بانخفـــــاض أفـــــادت ـــــ وال حـــــصاء
عـــــــــام2014 ـــــــــ ح التــــــــــا2019م ـــــــــدو ا ھ ـــــــــ يو كمــــــــــا وذلـــــــــك للتعبئــــــــــة( لم، املركـــــــــز ـــــــــاز ىا

حصاء   ).م2019:و

قم رجدو   ) 1(ل

امل أعداد بمصريو البطالة ومعدالت العمل عن ن   .تعطل

 م2019 م2018 م2017 م2016 م2015 م2014 البيان
عن ناملتعطلو

 العمل
3646000 3652000 3603000 3468000 2491000 2236000 

البطالة  %7,7 %8,9 %11,8 %12,5 %12,8 %13,0 معدل
ــــــدو ا ــــــ إ ـــــالنظر ــــــود) 1(لو ج ثمــــــة أن تــــــللدولــــــةيتــــــ وال ــــــبــــــذلت ع للعمــــــل زال

البطالـة ـسبة انــت حيـث البطالــة، ـسب عـام% 13تخفيـف ــ2014ــ إ وصـلت ــ ح % 7,7م،
عـــام قتــــصادى2019ـــ صـــالح برنــــامج ـــداف أ تحقيــــق ـــ الدولــــة ـــود ج ــــ إ يرجـــع ــــذا و م،

مــــصر ـــة ؤ مــــة2030رو كر حيـــاة تــــوف ـــ ع العمــــل ا شـــأ مــــن ـــ ال املجــــاالت ـــل شــــمل حيـــث م،
العمــل،ألفـراد عـن ن املتعطلـ أعـداد انخفـاض ـ ا ـ وا نــراه مـا ـو و الـشباب ـشغيل و املجتمـع،

ً

م ــسب انــت أن العــام3646000فبعــد ــ ص ــ انخفــضت2014نمليــو ــسبة ال أن نجــد م،
ــــ إ عــــام2236000لتــــصل ــــ ص ـــــ صـــــالح2019نمليــــو برنــــامج أن ــــ ع يؤكــــد مـــــا ــــو و م،

قو عات بمشر ى أ قد العملوقتصادى عن ن املتعطل من ائلة سبا استوعبت عمالقة مية
ً

.  

ـ البطالة معدالت بوط و العمل عن ن املتعطل أعداد نخفاض أن البحث ر ىو
القليلـــة ة ـــ الف للعمـــل) م2019 -2014(ـــذه الـــسليم تجـــاه نحـــو إيجابيـــة مؤشـــرات بمثابـــة عـــد

ســ بفــضل ذلــك ــل و مــستقبال، ــسب ال ــذه خفــض ــ ع
ً

قتــصادى ــا برنامج لتنفيــذ الدولــة
مصر ة ؤ   .م2030رو

عـــاودتو ـــسبة ال ـــذه أن إال البطالـــة، معـــدالت فـــض الدولـــة ســـ مـــن الـــرغم ـــ ع
عـام مـن ى الثـا ـع الر ـ البطالة سبة لتصل ونا، و جائحة تداعيات ب س أخر مرة رتفاع ى ر

ــ2020 إ املر% 9,2م ــاز ا أعــده الــذى ــر التقر ــلحــسب أبر ــ حــصاء و العامــة للتعبئــة ىكــز
املركـــــز( م2020 ــــاز حـــــصاءىا و املؤقتـــــة،)م2020: للتعبئـــــة بالبطالـــــة البطالـــــة ـــــذه ــــس و ،

ـــستوعب انـــت ــ ال ـــة يو ا عات املـــشر عــض و ع واملـــصا ات الـــشر مــن العديـــد توقفـــت وحيــث
العمالــة تلـك مــن العديــد ت ـ أج ــ ح املؤقتــة، العمالـة مــن مالعديـد ظــائف و م أعمــال تـرك ــ وع
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أخـــر مـــرة نخفـــاض ســـتعاود ـــسبة ال ـــذه أن البحـــث ـــر و ـــم، ذو وحيـــاة م حيـــا ـــ ع ىخوفـــا ى
ً

مة ذه ال زبز   .و

ثانيا
ً

البحثية:  لة املش إ   .املدخل

ـو ا حـد مـن التخفيف ومحاولة البطالة لة بمش تمام إ ن الباحث يدعو ما لعل
ـ املـضطردة ـادة العمــلالز عـن ن املتعطلـ أعـداد ــ املماثلـة ـادة الز مـع ا سـنو ن ج ــر ا أعـداد

ً

ــــاز ا عــــن الــــصادر ى حــــصا الكتــــاب إليــــھ أشــــار مــــا ــــو و مخــــاطر، مــــن ــــا عل تــــب ي ومــــا م، مــــ
س ما حصاء و العامة للتعبئة راملركز عـن2019ى ن املتعطلـ وأعـداد ن ج ـر ا سب حو لم

الــة ل طبقــا العمــل
ً

حــصاء( التعليميــة و للتعبئــة ن ج ــر ا ــسب حــو ــر وذلــك)م2019: لتقر ،
التا دو ا ھ يو     .لكما

  ) 2(لجدو

التعليمية الة ل وفقا العمل عن املتعطلو وأعداد ، العا التعليم خر أعداد يو
ً

  .ن

التخرج   سنة

ن ج ر  ا
 م2018 م2017

الة ل طبقا البطالة معدالت
ً

 م2018التعليمية

فو قخر
د واملعا املتوسط

 العليا
98,636 85,000 1,460,000 

امعات ا
ر و ومية  زا

367,549 406,000 
وما امعات ا شمل املعدالت

ا  .فوق

اصة ا امعات  11,778,000 24,000 22,310 ا

 13238000 515,000 488,495 جما

ـــــدو ل ـــــ) 2(لبــــالنظر ـــــادة ثمـــــة أن أعـــــدادزيتـــــ ـــــ تفـــــاع ا مـــــع ن ج ـــــر ا رأعــــداد
ا ـــسب تـــصل ـــادة بز التعليميـــة، الـــة ل طبقـــا العمـــل عـــن ن املتعطلـــ

ً
عـــام% 5 وقـــد2017عـــن م،

اديمية املؤسسات ن ب العالقة انفصام إ العمل قلة مع ا سنو ن ج ر ا أعداد ادة ترجع
ً

ز
تحـدي ـ املح العمـل سـو د ـش حيـث نتاجية، تـوازقواملؤسسات اخـتالل عـن ناتجـة ـ ك نات ى

مــن املتــاح وقلــة العمــل لــسو نــضمام ـ ن الــراغب أعــداد ة ــ ك ــ ع تبــة وامل والطلــب، قالعـرض
م ا ا وم م ا وخ م لتخصصا املالئمة الوظيفية يا( رالفرص ،   ).م2002صا

إليــــھ ت أشـــا مـــا ـــو خليـــل(رو أحمـــد اســـة وجــــسام) م2016رد البطالـــة ـــم أن امــــن
ـ املح الـسو ـ املتاحة العمل وفرص ن ج ر ا أعداد ن ب الشاسعة الفجوة يجة ن ى ـوقتأ و ،

أكدتــھ الــذى اســةمــر عمــة( رد ن، امة) م2016أمــ بـــ تتعلــق ة ــ كب لة مــش تواجــھ مــصر بــأن
ليـــات ال ـــ خر مـــن كــال ـــشمل ل القـــومى، قتــصاد ـــ بكث تفـــو امعــات ا مـــن ن ج ـــر ا عــدد

ً ق
ة التخصصاتالنظر من عدد فيما   .والعملية
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أن نجــد التنميــة، عــصب ـم الــذين الــشباب فئـة بطالــة ــ ع تـب ت ــ ال للمخــاطر ـالنظر و
اسـة د فتوصلت لذلك، ت أشا ال اسات الد من العديد رناك ر مـصطفى( ر ـ) م2006محمـود، إ

و النفـسية للعوامـل ا أسـبا ترجـع ومعقـدة مركبـة البطالة لة مش جتماعيـةأن و الديموجرافيـة
املـشاركة وقيمـة التعلـيم قيمة ع ا ا وتأث ا تداعيا للبطالة أن كما والسياسية، قتصادية و

و اســـةالــسياسية، د أن كمـــا اشـــم(رنتمـــاء، ـــدان، ـــ) م2007ز ع تـــؤثر البطالـــة أن ـــ إ توصـــلت
جـة د ـ ع تـؤثر كمـا الـشباب، لـدى السياسية املشاركة جة رد كمـار ـم، ل العـام الـسيا تمـام

م ل السياسية املعرفة جة د ع   .رتؤثر

اســـــة د توصـــــلت رأيـــــضا
ً

ـــــوثر( ، ـــــ ض) م2010ر ـــــ ع املـــــشكالت عـــــض نـــــاك أن ـــــ إ
ية والــــــــ والنفــــــــسية جتماعيـــــــة و املجتمعيــــــــة املـــــــشكالت ــــــــا وم العمــــــــل عـــــــن العاطــــــــل ج ـــــــر ا

ا ــذه و عاليـة، ــسب ب جـاءت ــا ل و خالقيـة توصــلتو ن حــ ـ ج، ــر ا ـ ع ســلبا تـؤثر ملــشكالت
ً

اسـة ســناء(رد ، ــ ــ) م2011ع مجموعــةإ مــن عــانو العمــل عــن ن العــاطل الــشباب مجموعــة نأن
للعـــدوان، امليـــل كتئـــاب، ـــ تتمثـــل ضـــطرابات ـــذه و النفـــسية و الـــسلوكية ضـــطرابات مـــن

والـــــــض ز بـــــــال حـــــــساس نتمـــــــاء، عـــــــدم اليـــــــأس، و لالنحـــــــراف،حبـــــــاط وامليـــــــل والقلـــــــق، ياع،
الـــسلوكية ضـــطرابات وأن لالنتحـــار، وامليـــل والالمبـــاالة، الـــسلبية قـــد، وا باألنانيـــة حــساس و
سـنوات خمـس مـن ـ أك تخرجـھ ـ ع مـر الـذي الـشاب لـدى البطالـة مـدة طالت لما ا حد تزداد

ع أعمق ة بصو السلوكية ضطرابات حدة لديھ ر تظ و عمل التخرجرولم حدي الشباب    .ن

اسـة د أكدتــھ منـار( روكمـا ة) م2013محمــود، قــد عـدم ــا م عديـدة آثــار للبطالـة أن رمــن
ــا وغ ميـة و الفقــر ـشار وان ـ العر اج للــز ـأو ي ــم يجعل ممـا اج الـز ــ ع ن العـاطل والـشباب نو

اســــة د إليـــــھ توصــــلت مـــــا ــــو و ثـــــار، عمــــة( رمــــن ن، ل) م2016أمـــــ أن ـــــ سياســـــيةإ ا آثـــــا لبطالــــة
ً
ر

ــا وم ن ج ــر ا شــباب ــ ع واجتماعيــة والــشعو: واقتــصادية نحــراف و مــة ر ا ــسب تفــاع را ر
الحتياجـــات التطلـــع عـــدم مــع التعليميـــة العمليـــة ــ ع د ملـــوا ـــدار إ ــا وم الرضـــا، وعـــدم رباالحبــاط

اسة د عليھ أكدت الذى مر و و العمل، رسو محمـد( ق أن) م2017مـصطفى، عـدمـن البطالـة
ــــ ع ة القـــد عـــدم مـــن الـــشباب مــــن ـــ الكث ى عـــا حيـــث اج، الـــز فــــرص عـــدام ا ـــ مباشـــرا با رســـ و

ً ً

ط شـــر ـــ ـــا ومغـــاالة ف واملـــصا ـــاليف الت ـــذه تفـــاع ا مـــع خاصـــة اج الـــز ـــاليف ت وتحمـــل رو ر
ً

آخر جانب من الدخل انخفاض ومع جانب من اج   .والز

ت ـــ ال ة ــــ الكب ـــود ا مــــن الـــرغم ـــ البطالــــةوع لة مـــش مــــع التعامـــل ــــ الدولـــة ا بــــذل
من ا والتخفيف املجتمعيـةحد الـشراكة خـالل مـن الـدعم مـن ـد ملز تحتـاج ود ا ذه أن إال ،

عــــــن البحـــــث ـــــ الـــــسياسات اضـــــ و ات القــــــرا صـــــا ملـــــساعدة ـــــن وامل التخصـــــصات ووتـــــدخل ر
م ن بـــ الفجـــوة تجـــس ـــ ع للعمـــل ـــة وموا مـــستحدثة ـــار وأف عـــدادزأســـاليب و التعلـــيم خرجـــات

أخر ة ج من التوظيف ات ج ن و ة، ج من يل   .ىوالتأ

نجاحـــا ـــ ال والـــذى عـــد عـــن العمـــل أســـلوب ســـاليب ـــذه ن بـــ مـــن أن البحـــث ـــر و
ً

ى
التـا و تـصاالت، و املعلومـات تكنولوجيا مجال ائل ال التطو ب س وذلك العالم، ا ركب

ً

تــوف ــ ــ كب ل ــش م نظــامسـا ــت تب ــ ال الــدو لــدى الفئــات مــن ــ للكث حقيقيــة عمــل لفــرص
الفئات ذه ضمن ومن عد، عن اصة: العمل ا حتياجات وذو ساء وال الشباب   .ىفئة

عــــــــد عــــــــن العمــــــــل أســــــــلوب تنفيــــــــذ بــــــــدأ عــــــــد(Teleworking)حيــــــــث عــــــــن التواصــــــــل أو
(Telecommuting)ــ امل مــن العمــل ــ(Homeworking)لأو كيـــةبجديـــة مر املتحــدة الواليــات
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باسـتخدام ـ امل مـن العمـل ـ ع الفكرة اقتصرت البداية ففى الزمان، من عقدين من أك لمنذ
أن ـ غ تـنقالت، من عليھ تب ي وما العمل ان م العمل وم مف لتغ يدية ال تصال وسائل

توســــعت تــــصال-الفكــــرة وســــائل تطــــو ب أى-رــــس ــــ العمــــل ــــشمل ــــل امل ــــ س ولــــ ــــان لم
ونيــة لك ات الــشب فيــھ تتــوفر ــان م أى ــ عــد عــن العمــل ــام بم القيــام يمكــن حيــث ( فقـط،

ز عبدالعز امللك   ).ه1428: جامعة

عـــدو عـــن العمـــل ـــ يتم عـــنلـــذلك فـــضال للعمـــل، محـــدد مـــان أو ـــان بم التقيـــد عـــدم
ً

ز
مــــست ، ــــ الغ أو نفـــسھ لــــصا عــــد عــــن العمــــل مــــن ص الــــ وســــائلتمكـــن أحــــد ذلــــك ــــ خدما

ً

املعلومات وتكنولوجيا ز(تصاالت عبدالعز امللك   ). ه1428: جامعة

أعــــداد ــــ املــــضطردة ــــادة الز ــــو عــــد عــــن العمــــل أســــلوب نجــــاح ــــ ع يؤكــــد مــــا ولعـــل
حيث العالم، حو عد عن ن إلالعامل طانيا بر عد عن ن العامل عدد فـرد،1,6بلغ نمليـو

جا% 70 م ورم ـ% 30ل العـدد بلغ كما فرد، املليو ونصف مليو العدد بلغ كندا و نساء، ن
عـام13,2اليابـان فـرد املتحـدة2015نمليـو الواليـات ـ العـدد بلـغ كمـا أى19,8م، فــرد، نمليـو

عـــــادل العاملـــــة،% 15مـــــا للقـــــو جمـــــا العـــــدد أحمـــــد( ـــــساء% 43رجـــــال،% 57ىمـــــن كـــــردى،
  ).م2017

املؤشــ التأكيــدوتفيـد ــ العـالم حــو عـد عــن ن العـامل ــسب تناولـت ــ ال العامليـة لرات
عـود ـ ال ات ـ املم عـن فـضال البطالة، من التخفيف عد عن العمل نظام ونجاح مية أ ع

ً

استقصائية اسة د أكدت حيث النظام، ذا ب ت ال ات الشر كيـةرع مر امعة ) أكـس(ل
عـام ـ ح أنـھ ـ ال2016 ع ــوم و التكنولوجيـا، ـشار ان يجـة ن ـسارع ي بـل عـد، عـن العمـل باطـأ ي

التا ى البيا الرسم إليھ ش    ).مGad Levanon:2017(ما

  

 
ـذا و ـا، أمر ـ ايـد ي عـد عـن العمـل أسـلوب أن ن بـ ي الـسابق ى البيا الرسم إ النظر و

سـلوب ـذا نجاح ع وا دليل بمثابة ـعد ميتـھ وأ عمـل، فـرص تـوف ـ ة ـ كب ة ربـصو
ام امل وانجاز نتاجية ادة   .  ز



تغیر للتخفیف من حدة البطالة لدى تدعیم ثقافة العمل عن بعد كم
 ات المصریةخریجى الجامع
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نتاجيــة      و العمــل ــات اتجا ــ متخصـصة كيــة أم شــركة ــا أجر ــ ال اسـة الد إليــھ ت أشــا مــا ـو رو ر
عــــام وتناولــــتم2019ــــ وموظفــــة1004، الــــشركة505(موظــــف اتــــب م خــــارج مــــن عملــــو م ،)نمــــ

نتائ الشركةوتوصلت اتب م عملو الذين من إنتاجية أك م عد عن عملو الذين أن إ ا نج ( ن
أمركية اسة   ).م2020: رد

متـأخرا تطبيقـھ بـدأ أنھ إال العالم، حو ونجاحھ عد عن العمل نظام وجود من الرغم وع
ً

ل
واســــعا، نجاحــــا وجــــد والــــذى لــــيج ا دو ــــ وخاصــــة ــــى العر العــــالم دو ــــ

ً ً
ل ــــل التطــــو ب رــــس

املختلفـة ا شـرائح لـدى البطالـة مـن التخفيـف ـ ساعد مما تصاالت، و املعلومات ( تكنولوجيا
ديد ا ى العر   ). م2017: موقع

تــداعيات عــد وخــصوصا الــساعة موضــوع أصــبح أنــھ ــ إ عــد عــن العمــل ميــة أ ترجــع كمــا
ً

ونا و الكث) 19وفيد(رجائحة حافظت بھ س يـار،وال مـن ا اقتـصاديا ـ ع الـدو لمن
وس الف شار ان من ا مواطن حياة ع حافظت   .كما

ات شــب خــالل مــن ــا خالل مــن العمــل ص للــ يمكــن ــ ال املجــاالت مــن العديــد يــوفر حيــث
نــت، أون وســـيط الفــرد عمــل كـــأن عــد عــن س تمــا أن يمكـــن ــ ال عمــال عـــض عــن رفــضال

ً

لدى عـنمفاوض عيـد ـو و أعمـال مـن إليـھ ـسند ملـا نجـاز يحقـق أن ـستطيع ف معينة، شركة
تصال وسائل عض ق طر عن العمل ان مفتوحة( م    ).م2017: مقابلة

عــد عــن العمــل ألســلوب ــالنظر هو املجتمــعرودو فئــات لــدى البطالــة حــدة مــن التخفيــف ــ
و يـة جن اسـات الد مـن العديـد ناك أن اسـةرنجد د ـا وم ذلـك، ـ ع أكـدت يـة مـان،( رالعر والز

ن وآخــــر ز تقليـــــل) م2004وعبــــدالعز ــــا م عديــــدة فوائــــد عــــد عــــن للعمـــــل أن ــــ إ توصــــلت حيــــث
مجـاال يفـتح عـد عـن العمـل أن كمـا بالـشوارع، دحـام و الس حركة وتخفيف الوقود الك اس
ً

ز
ـر ل املتاحـة العمـل فـرص من د ز و العمل ن ذاتـھللراغب بحـد عـد عـن العمـل أن كمـا ن، ج

حقو فظ وذلك فيھ ن للمتعامل خاصة ن وقوان ام أح وضع فيجب ه غ عن مستقل قمجال
اســــة د توصــــلت كمــــا ن، صــــا( رالطــــرف الرغبــــة) م2007الرشــــيد، ا لــــد الــــسعودية املــــرأة أن ــــ إ

املـر أن كمــا ، ــ امل العمـل منظومــة ــ فاعــل بـدو ــوض ال ــ ة ـ ــرالوا وإ وجــدت الــسعودية أة
ــ ــ سا ــا دو ســة ملما ا ســع ــ إيجابيــة حلــوال ــا ل يقــدم مــا عــد عــن العمــل أن ــ كب رحــد ر ر

ً

امل العمل مزاولة املرغوب ا ودو ا أسر رعاية   .ر

اســة د إليــھ ت أشـا الــذى مــر ـو رو منــذ) مDominique van der Meulen 2010(ر أنــھ مــن
اد2003عام الـضعفزم مـن أك عد عن ن ولندي ال ن العامل مـن" عدد ـ ان% 50أك الـس مـن

لــدى نتاجيــة ــادة ــ ع عمــل عــد عــن العمــل أن كمــا مــا، حــد ــ إ عــد عــن عمــال ن ولنــدي زال
عــــد عــــن العمــــل أن ـــ إ اســــة الد توصــــلت كمـــا املجــــال، ذات ــــ عمـــل ــــ ال ات والــــشر ن رالعـــامل

ش املع ياة ا ن ب منيوائم واحدة ولندا يجعل ذا و سر، استقرار ع عمل مما والعمل ية
اسـة د إليھ توصلت ما و و عد، عن بالعمل يتعلق فيما الرائدة أيمـن( رالبلدان ) م2011جاللـة،

عـد عـن العمـل أن كمـا ن، للمعـاق ـسبة بال مـا حـد إ ا وا ان عد عن العمل وم مف أن إ
ً

شغ كب ل ش نساعد املعاق طبيعة مع يتالءم عد عن العمل وأن ن، املعاق   . يل

اسة د أن ن( ركما وآخر عبدهللا معة، كفيـل) م2015وا عـد عد عن العمل أن إ توصلت
ب للتــــد يحتــــاج عــــد عــــن العمــــل أن كمــــا للــــسيدات، عمــــل فــــرص وتــــوف التنميــــة لــــة ربــــدفع

ش ب املختلفة ات وا عالم دو املجتمعروتفعيل تنمية ه ودو عد عن العمل ثقافة   .رر
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أنــــھ ــــ عــــد عــــن العمــــل ميــــة أ نوتـــزداد بــــ التوفيــــق ــــ للموظــــف نــــة املر مــــن ــــ الكث وعطــــى
ســرة عايــة ــ ع ة والقـد يــاة، وا العمــل ن بـ التــواز ــ ع عمــل كمـا املختلفــة، حياتــھ رجوانـب ر ن

ن من)مNicholas Arlene 2014(للموظف الكث لھ م عمل الذى املوظف ع يوفر أنھ كما ،
عــن العمـل أن ات الـشر مـن العديـد تجـد ولـذا عملــھ، ملقـر بوصـولھ نـة مقا الـسفر ـاليف وت رعنـاء

الـشركة أو للموظـف سـواء ـل الطو املـدى ـ ع املـال يـوفر   United States Environmental(عـد
م)م2005 ولكـــ عمـــال، ألداء التنقــل املعـــاق ــستطيع ال حيـــث ن للمعــاق فـــرص يــوفر أنـــھ كمــا ،

م، ـــدف تحقيـــق وجـــھ ـــ تقـــف م إعـــاق أن ـــ غ ة ـــ مم طـــر و معقـــدة وظـــائف أداء ـــ ع ن ققـــاد ر
حــدو عنــد عــد عــن العمــل خــالل مــن ا يعا اســ يمكــن ن املعــاق فئــة فــإن التــا ــو مــشكالت ث

عاقة ب س العمل ملوقع   ).مUnited States Environmental  2005(لالوصو

البطالة ة خطو تت السابق الطرح ضوء ـرولعل املوجـودة ة شر ال الطاقات در
مـــــن ـــــ الكث ـــــو ظ عــــن فـــــضال التعلـــــيم، ــــ ع نفـــــاق ـــــ ا ـــــد و ــــا، م ســـــتفادة وعـــــدم راملجتمــــع

ً ً
ر

والتقـدمالتد التنميـة ة مـس عـو ـ وال السلوكية نحرافات و جتماعية محمـد( قاعيات يـل، ن
محمد محمد ممـا)م2009: ، العمـل عن بحثا البالد خارج الشباب من العديد رة إ إضافة ،

ً

مخـــاطر، مـــن ونـــھ يواج ومـــا الرســـمية ـــ غ م ـــر مخـــاطر عـــن فـــضال الطاقـــات، ـــذه ـــدر يـــتم
ً

لـــس املتطرفــــةباإلضـــافة ماعـــات وا يــــة جن ـــات ا جانـــب مــــن م اج واســـتد م اســــتقطا رولة
لـذا البطالـة، لة مـش تناولـت ـ ال الـسابقة اسات الد أكدتھ كما وذلك نحراف، و مة ر ا رنحو
ا وتـــــدعيم مـــــستحدثة ـــــار وأف أســـــاليب عـــــن للبحـــــث والتخصـــــصات ـــــن امل تـــــدخل مـــــن بـــــد ال ـــــان

ومن البطالة، حدة من عدللتخفيف عن العمل أسلوب ساليب ذه ن   .ب

ا أســـ ــ وع التنميــة معوقـــات مــع التعامــل ـــ ا بــار ا دو جتماعيــة دمـــة ا نــة مل ــان روملــا
ً ً
ز ر

حتياجـــات بإشـــباع املعنيـــة جتماعيـــة الرعايـــة سياســـات وتفعيـــل ناحيـــة، مـــن البطالـــة لة مـــش
العمـل ـ إ اجـة ا ـا م أ ومـن نا جتماعيـة أخـرمـن عبدالباسـط( ىحيـة ـا)م2000حـسن، وأ ،

املنظمــات خــالل مــن ــم ل والرعايــة ــدمات ا وتــوف فــراد احتياجــات إشــباع محاولــة ــ إ ــدف
لية أو ومية ا سواء م( جتماعية   ).م2011خزام،

حــ ــق طر عــن وذلــك ــة موج ات ــ غ إلحــداث دائمــا ــس جتمــا التخطــيط أن مــا و
ً

صر
املـــة مت شــاملة خطــة ضــع و فعليــا، تقــديرا حاجاتــھ وتقــدير مطالبــھ وتحديــد املجتمــع انيــات وام

ً ً

محـــددة منيـــة ة ـــ ف خـــالل اجـــات وا املطالـــب ـــذه لتحقيـــق نفـــسھ الوقـــت ـــ امـــل،( زومتجـــددة
ة جتماعيــة)م1998سـم ـداف لتحقيــق ـم امل الــضمان ـو جتمــا التخطـيط اعتبــار و ،
ـ ـ مــنال ايـدة امل لألعــداد العمـل فــرص تـوف ـداف ــذه وتتـضمن ــا، تحقيق ـ إ الــبالد س

ــ ــشة املع ات مــستو فــع و فــراد ن بــ ن بــ والــدخل وة ــ ال ــع تو ــ التفــاوت وتقليــل ان، رالــس ز
املناطق ر( مختلف ما املعاطى،   ).م2010: أبو

ال مـــن عـــدد مـــع مفتوحـــة بمقـــابالت الباحـــث قـــام ـــلـــذا ال ات الـــشر عـــض و عـــد عـــن ن عـــامل
تـــوف ــا م أ مــن ة ــ كث ومزايــا فوائــد عــد عــن للعمـــل أن ــ ع أكــدوا حيــث املجــال ذلــك ــ عمــل

لــــدى ف عــــز ثمــــة أن ــــ غ نتــــاج، ــــادة بز يــــزداد مناســــبا دخــــال م علــــ تــــدر للــــشباب عمــــل وفــــرص
ً ً

اســة الد أكدتــھ مـــا ــو و العمــل، مـــن النــوع ــذا ســـة مما عــن رالــشباب ـــار قــام ــ ال ســـتطالعية
ف العز ذا ع أكدت وال الباحث ا أجرا ال املفتوحة املقابالت عن فضال والباحث،

ً
.  



تغیر للتخفیف من حدة البطالة لدى تدعیم ثقافة العمل عن بعد كم
 ات المصریةخریجى الجامع

  عید إسماعیل أحمود محمد
 محمد عبدالسمیع عثمان/ د.أ
 أسامة أحمد حسن/ د
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ثالثا
ً

البحث: لة   .مش

أكــدت ــ وال البطالــة تناولــت ــ ال الــسابقة اســات الد مــن العديــد إليــھ ت أشــا مــا ضــوء ــ رو ر
ا اســات الد إليـــھ توصــلت ومــا ا، معـــدال تنــامى ــ عـــدرع عــن العمـــل أن ــ ع أكــدت ـــ ال لــسابقة

مــن ــ الكث نظامــھ تطبيــق ــ ــت ن والــذى البطالــة مــن ب ــر لل الــشباب مــن ــ للكث مــالذا ــ وعت
ً

فئــة مــن عــد عــن ن عــامل تتطلــب ــ ال واملواقــع ات الــشر مــن العديــد وجــود مــن ــالرغم و ، لالــدو
ثمة ال ال أنھ إال سة، املدر الة ا وخصوصا زالشباب و

ً
ـذا سة مما عن الشباب لدى ف رعز و
الباحــث، ـا أجرا ـ ال سـتطالعية اســة والد املفتوحـة املقـابالت نتـائج تــھ أثب كمـا وذلـك رالـنمط،
ـــ ال ونيــة لك واملواقــع الــصفحات مـــع الــشباب تفاعــل قلــة مــن الباحـــث مــن مالحظتــھ تــم ومــا

عد عن أعمال عن   .     علن

مـــا      جتمـــو التخطـــيط للعمـــلأن دائمـــا ـــس ـــسة الرئ جتماعيـــة دمـــة ا طـــر كأحـــد ا
ً

ق
ــــــة ملواج باإلضــــــافة املجتمــــــع، ألفــــــراد يــــــاة ا نوعيــــــة ن وتحــــــس جتمــــــا صــــــالح تحقيــــــق ــــــ ع

جتمـا التخطـيط أن املجتمعات غالبية أدركت ح البطالة، لة مش ا وم ة يو ا مشكالتھ
م ســـتخدام ـــ ـــ كب ل ـــش م الوطنيـــةـــسا والقـــوة والطاقـــات انـــات م و د املـــوا ميـــع رثـــل

مـــــوع ـــــ ا لتحقيـــــق ـــــسانية إ عمليـــــة ـــــا و عـــــن فـــــضال مقـــــصودة، مخططـــــة علميـــــة قـــــة بطر
ً

م ل ية الرفا وتوف ر( الشعوب ما املعاطى،  ).م2010: أبو

جتمــا والتخطــيط عمومــا جتماعيــة دمــة ل ــ امل الــدو مــن وانطالقــا
ً ً

خاصــة،ر بــصفة
بثقافــــة املـــصر الـــشباب ــــ و مـــدى عـــن للتعــــرف ـــدة جا ـــس نــــة الرا البحثيـــة اســـة الد ىفـــإن ً

ر
دو جتمــــا للمخطــــط ــــو ي وكيــــف النظــــام، ــــذا تطبيــــق نحــــو اتــــھ واتجا عــــد، عــــن رالعمــــل ن
ـــــ ــــ كب ل ــــش م ـــــس ــــ وال املــــصر الــــشباب لـــــدى عــــد عــــن العمــــل ثقافـــــة تــــدعيم ــــ ــــ ىأسا

ح من مالتخفيف لد البطالة   .دة

التالية              ساؤالت ال طرح خالل من البحثية لة املش صياغة مكن   :و

عا ا
ً

البحث: ر     .ساؤالت

س- الرئ ساؤ   :لال

ـــ خر لــدى البطالــة حــدة مــن للتخفيــف عــد عـــن العمــل ثقافــة تــدعيم يمكــن مــدى أى ــ إ
ة؟ املصر امعات   ا

الفرعي ساؤالت ال من مجموعة عن جابة تطلب وو   :ة

حـــدة-أ مـــن التخفيـــف ـــ ه ودو عـــد عـــن العمـــل بثقافـــة ج ـــر ا املـــصر الـــشباب ـــ و مـــدى رمــا ى
؟   البطالة

عد؟-ب عن العمل تطبيق نحو املصر الشباب ات اتجا   ىما

عد؟-ج عن العمل ألسلوب ج ر ا الشباب سة مما دو تحو ال املعوقات رما ن   ل

ثقافـــة-د لتـــدعيم مـــة الال حـــات املق ــــزمـــا خر لـــدى البطالـــة لة مـــش ـــة ملواج عـــد عــــن العمـــل
ة؟ املصر امعات   ا
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خامسا
ً

البحث:  داف   .أ

س- الرئ دف   :ال

ـ خر لدى البطالة حدة من للتخفيف عد عن العمل ثقافة تدعيم البحث ذا دف س
و فرعية داف أ عدة دف ال ذلك من ثق ن و ة، املصر امعات   :ا

مــد-أ ــ ع حــدةالوقـوف مــن التخفيــف ـ ه ودو عــد عــن العمـل بثقافــة ج ــر ا الــشباب ـ و رى
  .البطالة

عد-ب عن العمل تطبيق نحو ج ر ا الشباب ات اتجا ع   .التعرف

عد-ج عن العمل ألسلوب ج ر ا الشباب سة مما دو تحو ال املعوقات ع رالتعرف ن   .ل

العمــــ-د ثقافـــة تــــدعيم ــــ ـــساعد حــــات ملق لــــدىالتوصـــل البطالــــة لة مـــش ــــة ملواج عــــد عـــن ل
امعات ا   .خر

سادسا
ً

البحث:  مية   .أ

ة-1 والنظر العلمية   : مية

د-أ املـو ثمار باسـ تمـام حتميـة ـ ع الـضوء تلقـى ـ ال بـالبحوث يـة العر املكتبة إثراء رمحاولة
ا شأ من أساليب تدعيم خالل من ، املجتم للتماسك تحقيقا شر ال

ً
البطالةى من   .التخفيف

العمــل-ب لتطبيــق مثــل ســلوب ــ النظــر اث ــ ال مــن ملموســا ا قــد البحــث نتــائج يقــدم ىقــد
ً ً

ر
جتما التخطيط منظو من عد   .رعن

بــــصفة-ج جتمــــا والتخطـــيط عامــــة بـــصفة جتماعيــــة دمـــة ا بــــدو ـــا ا البحــــث رإيمـــان
والنظر العلميـــة املـــساعدة تقـــديم ـــ مـــنخاصـــة ثقافيـــة ومـــدخالت ـــار وأف أســـاليب تـــدعيم ـــ ـــة

عد عن العمل كأسلوب م لد البطالة لة مش حدة من التخفيف ا   .شأ

والتطبيقية-2 نية امل   :مية

عـن-أ العمـل أسـلوب تـدعيم حيـال يلـزم مـا اتخـاذ ـ الـشباب ـشغيل سياسـات صا مساعدة
اسة الد تلك تائج ب شاد س خالل من البطالةرعد من د ا ا   .وتوظيف

ح-ب املق مـناتتقديم باإلسـتفادة املصر الشباب ملساعدة ا عميم ومحاولة املعنية ات ىل
عمل فرصة ع صو ا   .لتلك

املجتمعية-3   :  مية

بـصفة-أ جتمـا والتخطيط عامة بصفة جتماعية دمة ا نة بم املجتم اف ع تأكيد
ةخاص تنمو لة ملش التصدي ملحاولة املستحدثة" البطالة" ة ساليب ألحد وفقا

ً
.  

إطـــار-ب ــ عــد عـــن العمــل ثقافــة تــدعيم حالـــة ــ والــشباب املجتمــع ـــ ع ســتعود ــ ال الفائــدة
و ن الرا   :  البحث
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ــس- فيمـا ــا وتوظيف ـا م ســتفادة و املجتمــع ـ املوجــودة ة ـشر ال الطاقــات ثمار بالعمــلاسـ
عد   .عن

سميا- عمال م انتظا من بدال مناسبا دخال م عل تدر للشباب عمل فرص توف
ً ً

ر ر
ً ً ً

.  

عمــــــل- ــــــ ع ــــــصو ا ات صــــــعو تخطــــــى ــــــ ع الــــــشباب ــــــساعد الــــــشباب وتثقيــــــف الــــــو لــــــشر
التقليدية قة   .بالطر

النقل- وسائل اليف وت د وا الوقت   .توف

س- لرعاية أك وقت العائليةتوف ابط الر ومتطلبات         .ورة

مة- ر وا نحراف عوامل من م قاي و الشباب حياة نوعية ن  .وتحس

البطالة- معدالت   .                     تخفيض

ات- للشر سبة بال ا وتج اتب امل بناء اليف ت   .توف

ديثة- ا التقنية الستخدام يجة ن نتاجية ادة   .ز

م- د ما مجتمع تنمية م م ستفادة و البالد خارج الشباب رة   .ن

عا سا
ً

البحث:  يم   .مفا

عد- عن العمل وم  :مف

العمــل م مـ ـل عـرف وقـد عـد، عـن العمـل ـوم ملف ن سـ والدا ن البـاحث مـن العديـد رتطـر ق
ــــستعرض ــــ ي وفيمــــا م، وأبحــــا م اســــا د ناولــــھ ت الــــذى انــــب ل وفقــــا عــــد رعــــن

ً
عــــض البحــــث

ي كما و اسات والد الكتب عض ا ذكر تم ال يم   :راملفا

الـــشركة، عمـــل ـــان م عـــن عيـــد موقـــع مـــن العمـــل إنجـــاز بأنـــھ عـــد عـــن العمـــل عـــرف حيـــث
ديثــة ا الرقميـة التكنولوجيــا املحمـو: باسـتخدام ــاتف ال نـت، ن اســب، والعمــر( لا : ىاليــا

  ). م2013

ــــ غ ــ الوظيفيــة لواجباتــھ العامــل أداء بأنــھ الــسعودية املؤســسات إحــدى عرفتــھ ن حــ
قـــــصد و املعلومـــــات، وتقنيــــة تـــــصال وســـــائل مــــن أى باســـــتخدام وذلـــــك ، املعتــــاد العمـــــل ــــان م
عـن عيـدا العمـل صـاحب ة ملـص عـد عـن عمـال يـؤدى ـ طبي ص ـ ـل ـو عـد عن بالعامل

ً ً

ي بحيث أجر، مقابل تھ تھرنظا وإدا إشرافھ تحت رو السعودية( ن العمل ة ا رو   ).ه1436: ز

أداء يـتم بحيـث تـصاالت و املعلومات تقنية باستخدام للعمل وسيلة بأنھ آخر عرفھ كما
العمل ألداء وسيلة لكنھ ذاتھ بحد وظيفة س ل و ف التا و التقليدى، ان امل عن بمعز ( لالعمل

ن وآخر ز عبدالعز مان، والز   ).م2004و

ا وم عد عن بالعمل مرتبطة ات مصط ناك   :و

امل- من اتف-.  لالعمل وال نت ن خالل من ى-. العمل و لك ق سو املر-.  ال   .نالعمل

بأنھ نة الرا اسة الد إطار إجرائيا عد عن العمل عرف أن للبحث يمكن سبق ما ضوء رو
ً

:  
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عي-1 بالعمل للقيام أسلوب محددو ان م أو بوقت التقيد دو املؤسسة ان م عن ندا
ً

.  

العمل-2 عن العاطل ج ر ل حقيقية عمل فرصة ع صو ل   .لوسيلة

الغ-3 ساب أو ال سابھ عد عن العمل ص لل   .يمكن

املختلفة-4 تصال بوسائل التواصل خالل من عد عن العمل   .يتم

مجا-5 عمل أن للفرد اتھيمكن وخ اتھ ا م وفق عديدة   .رالت

الشباب-6 لدى البطالة سبة من يقلل عد عن   .العمل

نتاج-7 اليف ت وتقليل نتاجية ادة و ام امل بإنجاز عالقة عد عن   .زللعمل

إجرائيا عد عن العمل ثقافة بتدعيم قصد و
ً

:  

امل**  ـ املوجـودة ة ـشر ال للقـو الثقافيـة املـدخالت ثمار ــاىاسـ م لالسـتفادة عمـل ال ـ ال جتمـع
ي ما خالل من وذلك البطالة رة ظا من د ل عد عن بالعمل س فيما ا   :وتوظيف

الشباب-1 لدى عد عن للعمل املعرفية ية الب   .تدعيم

الشباب-2 لدى عد عن للعمل مة الال ة ا امل ية الب زتدعيم   .ر

الشباب-3 لدى يجابية ات تجا ن و عدت عن العمل سة مما   .رنحو

عد-4 عن العمل لتطبيق مة الال ات با الشباب د زتز   .و

مــن-5 بــدال عمــل فــرص لــھ تــوفر ــار أف عــن بالبحــث املبــادأة ــ إ العمــل عــن املتعطــل ثقافــة ــ غي
ً

  .نتظار

متھ-6 مسا ومدى عد عن العمل مية بأ الثقافية املداخل باستخدام قناع دمحاولة ا
البطالة   .من

البطالة- وم   :مف

ـى أ بطالـة ولفـظ نقـيض، طر ع ونان ي العاطل أو فالعامل العمل، نقيض البطالة
ـو ف عطـل بطالـة العامـل بطـل ـ ع أنـھ ـا م الـوج ـم امل ـ ة ـ كث معـان ولھ بطل، الفعل من

الوج( بطال م   ).1995امل

الدوليــ العمــل منظمــة عــرف اغــبو و العمــل ــ ع قــادر ص ــ ــل أنــھ ــ ع العاطــل رة
العمــل قــوة عــرف كمــا ، جــدو دو ولكــن الــسائد جــر مــستو عنــد قبلــھ و عنــھ بحــث و ىفيــھ ن ى
قــسمة خــالل مــن البطالــة معــدل حــسب و ن، واملتعطلــ ن العــامل مــن ــل مجمــوع عــن ة عبــا ــا ربأ

العمل قوة ع ن املتعطل    ).مInternational Labor Office 1996(عدد

ي كما اجرائيا نة الرا اسة الد إطار املتعطل الشباب ف عر مكن و ذا
ً

  :ر

املصر-1 باملجتمع امعات ا خر م   .ىالشباب

يجدونھ-2 وال العمل عن يبحثو الذين ناث و و الذ فراد من نمجموعة   .ر
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عد-3 عن للعمل م ل يؤ ما ات ا امل من م   .رلد

لد-4 س قل للر د مو زم   .ر

رغبونھ-5 و العمل ع ن   .رقاد

عد- عن العمل مية   .أ

ــــذا تطبــــق ــــ ال واملؤســــسات فــــراد ــــ ع عــــود ة ــــ كب ميــــة بأ يتمتــــع عــــد عــــن العمــــل إن
ــــــا، غ أو ية الــــــ أو الــــــسياسية أو جتماعيــــــة أو قتــــــصادية الناحيــــــة مــــــن ســــــواء ســــــلوب،

كث خــالل مــن ــا مالحظ مكــن مــنو ــان لــذا املجــال، ــذا ــ ــة النا ب والتجــا د الــشوا مــن رــ
التالية النقاط ا تناول يمكن وال عد عن العمل مية أ ذكر ان بم   :مية

لألفراد-1 سبة بال عد عن العمل مية   :أ

والوقـت-أ يـاة وا العمـل ن ب التواز إيجاد ع للموظـف: نعمل نـة املر مـن ـ الكث عطـى وحيـث
ـ ع ة والقد ياة، وا العمل ن ب التواز ع عمل كما املختلفة، حياتھ جوانب ن ب رالتوفيق ن

ن للمــوظف ســرة مـــن)مNicholas Arlene 2014(رعايــة ج مــز ــ ع مــا غالبــا عــد عــن والعمــل ،
ً

قـضاء أوالرغبة سـة املد ـ إ طفـال ألخـذ العمليـة وانـب ا ة وإدا طفـال مـع الوقـت رعـض ر
ذلك غ أو ضانة   ).مLeslie Haddon 1996(ا

الـسفر-ب وعنـاء ـاليف ت تقليـل ع ـ: عمل الكث لـھ م ـ عمـل الـذى املوظـف ـ ع يـوفر حيـث
ال تجــد ولـذا عملـھ، ملقــر بوصـولھ نــة مقا الـسفر ــاليف وت عنـاء العمــلرمـن أن ات الـشر مــن عديـد

الشركة أو للموظف سواء ل الطو املدى ع املال يوفر عد   ).مUnited States 2005(عن

نفـــسھ-ج ـــ الثقـــة دائـــم عــــض:يجعلـــھ اتخـــاذ ـــستطيع و مـــستمرة، قابـــة دو عمـــل إنـــھ رحيـــث ن
امل ا يتمتع ال الراحة أن كما نفسھ، ثقتھ من د يز ذا ف لوحده، اتھ عيدارقرا لھ، م ًرء

مفيــدة ــو ت أن يمكــن ي، الــذا ســتقالل و العمــل معلومــات ــ إ الوصــو مــع املكتــب شــغل نعــن ل
عد عن للعامل ية لديھ )مGajendran 2007(وتحف الوظيفى الرضا ادة ع عمل   .زمما

العمــل-د فـرص مــن ــد املز ال: يـوفر و وظــائف، م لـد تتــوافر ال الــذين ن ج ـر ل يــتموخاصــة تــا
البطالة سبة تخفيف   .املساعدة

ن-ز للمعـاق عمـل فـرص تـوف ـ ع م: عمـل ولكـ عمـال، ألداء التنقـل املعـاق ـستطيع ال حيـث
م،رقـــاد ـــدف تحقيـــق وجـــھ ـــ تقـــف م إعـــاق أن ـــ غ ة ـــ مم طـــر و معقـــدة وظـــائف أداء ـــ ع قن

ا خــالل مــن ا يعا اســ يمكــن ن املعــاق فئــة فــإن التــا ــو مــشكالت حــدوث عنــد عــد عــن لعمــل
عاقة ب س العمل ملوقع   ).مUnited States 2005(لالوصو

للمرأة-ه عمل فرص توف م ال: سا وخصوصا
ً

ال املـرأة إن حيـث دوديـة ا واملنـاطق ف ر
ج خــــر عـــدم املجتمــــع ثقافـــة يجــــة ن أو ا، نفـــس ـــ ع خــــشية وظيفـــة ألداء يوميــــا الـــسفر وـــستطيع

ً

ـــــااملــــر حيا س وتمـــــا ـــــا أعمال تنجــــز أن ـــــ امل مـــــن العمــــل خـــــالل مـــــن املــــرأة ـــــستطيع ف للعمـــــل، رأة ل
تقص دو ة سر و جية نالز   .و
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بال-2 عد عن العمل مية للمؤسساتأ   :سبة

ة-أ ــــ كب مــــساحات تقليــــل: تـــوف ــــ م ــــسا افـــة ن للمــــوظف اتــــب م ـــ بتج الــــشركة قيــــام عـــدم
ال مساحة من املستغلة وأمـاكناملساحة يـة املكت املـساحات خـالل مـن ـاليف الت وخفـض شركة،

ات السيا   ).مUnited States 2005(روقوف

نتاجيـة-ب ـادة أقــل: ز عـد عـن املوظـف لفـة ــت ع ـساعد ممـا التقليـدي، املوظـف لفـة ت مـن
الطبي ب ـس نتاجيـة ـادة بز عـد عـن العمـل تـبط ا حيـث ـاليف، الت وتقليـل نتاجيـة رـادة عـةز

لـــــــسياسة التعـــــــرض مـــــــن ـــــــد وا احــــــة، ـــــــ العمـــــــل ـــــــة وحر ، ــــــ امل العمـــــــل ئـــــــة لب ـــــــدوءا ــــــ رك
ً

   ).مStephanie 2015(املكتب

عمـــــ-ج إنجـــــاز ـــــ ع العمـــــل: الـــــساعد ـــــان مل وإيابـــــا ابـــــا ذ الـــــسفر ـــــ ـــــستغر الـــــذى فالوقـــــت
ً ً

ق
مقيـــد ـــ غ العامـــل أن كمـــا الوقـــت، ذلـــك ـــ أعمالـــھ ينجـــز أن املوظـــف ـــستطيعـــستطيع ف بوقـــت

ــ ن اثنــ ــ إ يــوم مــن العمــل ــان مل اب الــذ عــد عــن العامــل تجنــب ولــو ــد، ير وقــت أي ــ العمـل
الك سيوفر فإنھ املتوسط ع الوقتسبوع من   ).مUnited States 2005(ث

ن-د املـــوظف عـــض لـــدى الغيـــاب معـــدالت مـــن التقليـــل ـــ م التغيـــب: ـــسا دائـــم ـــو مـــن نـــاك ف
نــصراف يقلـــلو أن يمكــن عــد عــن فالعمــل منــھ، ـــة املطلو ــام امل إتمــام دو العمــل مــن نمبكــرا

ً

فـي ه، ـ غ أو ـسيط مـرض ب س ض املر ا يقض ال يام عدد ولكـنمن العمـل للموظـف مكن
امل   ).مDepartment of Broadband 2011(ليبقى

العمــل-ز ة اســتمرا ضــمان ــ ا: رــساعد ن للمــوظف يمكــن مــنحيــث العمــل م ــ غ أو ن ــومي
اء الو تف أو ث وا ال أو ة و ا حوال سوء أثناء آخر ان م أي أو رامل   .ل

أ عـــــد عــــن للعمـــــل أن البحــــث ــــر ـــــىو لغ ســــواء للـــــشباب عمــــل فـــــرص تــــوف ــــ ة ـــــ كب ميــــة
ال املفتوحــة املقــابالت أكدتــھ مــا ــو و ــم، دخل ــادة ــدو ير ممــن ن العــامل أو ن زالعــامل ــان أجرا ــ

س التــد أو جمــة ال أو البيانــات إدخــال مجــال ــ ســواء عــد عــن ن العــامل مــن عــدد مــع رالباحــث
ــؤال أكـــد حيـــث عمـــالء، خدمـــة العمـــل أو عـــد يـــدرعــن النظـــام ـــذا أن ـــ ع عـــد عـــن ن العـــامل ء

بوقـ التقيـد عـدم ـا م عديـدة ات ـ مم لـھ عـد عـن العمـل بـأن وأكـدو بالقليل، س ل دخال م عل
ً

ت
قدر وع ان م املقابلأو و ي   .ننتاج

للبحث ية املن    :جراءات

أوال
ً

البحث:    :نوع

ا، ـــــداف أ مـــــع ـــــساقا وا البحـــــث لة مـــــش مـــــن انطالقـــــا
ً ً

نمـــــط ـــــ إ ن الـــــرا البحـــــث ـــــ ت ي
الواقــــــع تــــــصو دقيقــــــة معلومــــــات ــــــ ع ــــــصو ا ــــــا خالل مــــــن يمكــــــن ــــــ ال الوصــــــفية اســــــات رالد ل ر

تحليــل ـــ م ـــس و ــصھ غلـــبو موقـــف أو معينـــة خــصائص ـــر تقر ـــ ع تقــوم ـــ وال ره، ظـــوا
لن ـام ا الـشباب سة مما واقع تحديد دف س ا ا فالبحث لذا التحديد، صفة ظـامرعليھ

ـ ال املعوقـات ومـا العمـل، ـذا نحـو م ـا اتجا ـ ع والتعرف بھ، م معرف ومدى عد عن العمل
ذ ل ام ا الشباب استخدام دو نتحو تـدعيمل ـ ـساعد حـات مق لوضـع وصوال سلوب، ا

ً

عد عن العمل   . ثقافة
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املستخدم: ثانيا   .املن

اسـات الد نمـط إ ت ي البحث ذا ان اسـةرملا د مـن ـستخدم س فإنـھ رالوصـفية،
التطبيـــق تم ســـ التـــا و ة، املـــصر امعـــات ا ـــ خر مــن البحـــث عينـــة اختيـــار يـــتم حيـــث الــة ا

عينــة ــ ــع خر م باعتبــا ــر بجامعــة العليــا اســات الد وطــالب بــو ال يــل التأ طــالب رمــن ز ر ى
الـة ا اسـة د قــة طر ـ النظـر إعـادة وعنـد ة، املـصر امعـات دفرا ــس قـة الطر ـذه أن نجـد

أو أومنظمــــــة انـــــت ـــــسانية إ ـــــصية اجتماعيـــــة وحـــــدة بأيـــــة اصـــــة ا يـــــاة ا وتحليـــــل فحـــــص
جماعــــــة أو ثقافـــــة أو تحديــــــدمؤســـــسة بمحاولـــــة ــــــا ف الباحـــــث قــــــوم و بأكملـــــھ، مجتمعــــــا ـــــ ح أو

ً

بالوحــــدات ــــا وعالق الوحـــــدة ــــذة ل املعقــــدة الــــسلوكية ـــــساق عــــن املــــسئولة ىخـــــرالعوامــــل
ا   .املحيطة

ثالثا
ً

البحث:    . مجاالت

ى ا امل   :املجال

وطــــالب رة، بالقـــــا ــــر جامعــــة بيـــــة ال ليــــة ب بـــــو ال يــــل التأ زمراكــــز ليـــــةى ب العليــــا اســـــات رالد
ر بجامعة رة بالقا بية   .زال

شر ال   :ياملجال

ــ ع البحـث ون ) 452(طبـق الك مـصر جامعـات مــن جـة وخر ج صــفحاتخـر خـالل مـن يــا
ً

اســـات الد طـــالب ــ ع التطبيـــق خـــالل مــن قيـــا و العليـــا، اســات الد لطـــالب جتمـــا رالتواصــل ر ر
ً

و
ال يل التأ وطالب فرالعليا ر جامعة بية ال لية ب زبو ة( ى وا رة   ).القا

الزم من: املجال بداية البحث   . م15/11/2020إ25/10/2020طبق

ا   :لبحثأدوات

ــــ- ع للتعــــرف بانة حــــدة" اســـ مــــن التخفيــــف ــــ ه ودو عــــد عــــن بالعمـــل املــــصر الــــشباب ــــ رو ى
املصر" البطالة امعات ا خر ع  .ةمطبقة

عد- عن العمل مجال ن والعامل اء ل مقننة شبھ مقابلة   .دليل

عد- عن العمل مجال ن العامل عض مع مفتوحة   .مقابالت

املستخدمةساليب   : حصائية

برنــــــامج باســـــتخدام ــــــ اســــــب ا خــــــالل مــــــن البيانــــــات ــــــة معا ــــــزم) SPSS.V. 24.0(تـــــم ا
جتما للعلـــــوم التاليـــــةحــــصائية حــــصائية ســـــاليب طبقــــت وقـــــد ـــــسب: عيــــة، وال ات رالتكــــرا

ثبــــــات ومعامـــــل واملــــــدى، ، املعيــــــار نحـــــراف و ي، ــــــسا ا واملتوســــــط ـــــة، نبــــــاخ.ألفــــــا(ياملئو ،)وكر
مان ســب ــا-ومعادلــة واختبــار النــصفية، للتجزئــة جــودة2نبــراو أو حــسن اختبــار واحــدة، لعينــة

سو ب تباط ا ومعامل واختباررالتطابق، ق) ت(ن، الفر اسة ولد   .ر
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البحث نتائج   :عرض

أوال
ً

اسة:  الد محاو عاد بأ اصة ا رالنتائج   .ر

و-1 بـاملحو املرتبطـة لالنتائج العمـلوالحـو: ر لنظـام امعـات ا ـ خر الـشباب اسـتخدام قـع
ما التالية عاد خالل من عليھ التعرف وتم املصر باملجتمع عد   : ىعن

و ه: لالبعـد ودو عــد عـن العمـل بنظـام ومعرفتـھ املـصر الـشباب ـ و مـستو ـو رو ى ى
البطالة حدة من   .التخفيف

الشباب - و ملستو إجما تحقق جة د ىجاءت هر ودو عـد عـن العمـل ميـة بأ ج ـر ا راملصر ي
مـستو ـ تقع م لد البطالة حدة من مـا(ىالتخفيف حـد ـ ـ) إ البح املجتمـع نظـر ـة وج مـن

ي حـــــسا دالـــــة)2.21(بمتوســــط ـــــاي ـــــع مر قيمـــــة جـــــاءت وقـــــد متوســــطة، جـــــة د ـــــ ف ثـــــم ومـــــن ر،
داللة مستو عند ىإحصائيا

ً
تراوحـت) 0.05( كمـا الفقرات، جـةميع لد ـسابية ا راملتوسـطات

من ة الف الفقرات مستو ع   ).2.87(إ) 1.40(ىالتحقق

شـ لـدى الو مستو أن إ النتائج ذه ش ـىو ه ودو عـد عـن العمـل ميـة بأ ن ج ـر ا رباب
ا م أ من نقاط عدة تمثلت ومتوسطا منخفضا جاء البطالة حدة من التخفيف

ً ً
:  

ـــ - ال املجـــاالت ـــل يأج حـــسا بمتوســـط عـــد، عـــن ـــا ف العمـــل ســـة مما ،)2.01(ريمكـــن
معيار   ).0.74(يوانحراف

حـسا - بمتوسـط عـد، عـن وظـائف ـشر ت ـ ال املواقـع ع معيـار)1.88(يأتـا وانحـراف ي،
)0.83.(  

ي - حــــسا بمتوســــط عــــد، عـــن للعمــــل املــــادي العائــــد عـــن معلومــــات لــــدى س ،)1.75(لـــ
معيار   ).0.77(يوانحراف

ـــ - خ يلـــدى حـــسا بمتوســـط عـــد، عـــن العمـــل ســـة مما ـــ معيـــار)1.71(رة وانحـــراف ي،
)0.77.(  

ي - حـــسا بمتوســط افيـــة، ـــ غ عــد عـــن العمـــل نظــام عـــن ي وانحـــراف)1.69(معلومــا ،
  ).0.69(يمعيار

ي - حــــسا بمتوســــط عــــد، عــــن العمــــل كيفيــــة ملعرفــــة معيــــار)1.58(أحتــــاج وانحــــراف ي،
)0.71.(  

وســـلبي - مزايــــا ملعرفــــة يأحتـــاج حــــسا بمتوســــط عـــد، عــــن العمــــل وانحــــراف)1.46(ات ،
  ).0.68(يمعيار

ي - حــــسا بمتوســـــط العمــــل، مـــــن النــــوع ـــــذا متطلبــــات ـــــم لف وان)1.40(أحتــــاج حـــــراف،
 ).0.62(يمعيار
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ي - حـسا بمتوسـط عــد، عـن ن عـامل تحتــاج ات شـر نـاك أن وانحــراف)2.31(أعـرف ،
  ).0.85(يمعيار

ال- لدى الو مستو جاء حـدةىكما مـن التخفيف ه ودو عد عن العمل مية أ حو رشباب ل
ي كما و نقاط عدة تمثلت لتدعيم، تحتاج ا لك ة قو سب ب م لد   :البطالة

ي - حــــــسا بمتوســــــط ات، ــــــا امل عــــــض ــــــ ع ب للتــــــد يحتــــــاج عــــــد عــــــن العمــــــل أن ك رأد ر ر
معيار)2.87( وانحراف   ).0.39(ي،

ـــــالي - ت يـــــوفر عـــــد عـــــن العمـــــل أن بمتوســـــطأعتقـــــد العمـــــل، مقـــــر ـــــ وإ مـــــن نتقـــــال ف
ي معيار)2.74(حسا وانحراف   ).0.54(ي،

بمت - عــــــد، عــــــن العمــــــل مــــــن نــــــوع ــــــي و لك ق ــــــسو ال أن يىأر حــــــسا ،)2.69(وســــــط
معيار   ).0.63(يوانحراف

ي - حـــسا بمتوســـط اســـتفادة، دو للوقـــت مـــضيعة عـــد عـــن العمـــل أن ،)2.61(نأعتقـــد
معيار   ).0.68(يوانحراف

ي - حـسا بمتوسـط البطالـة، لة مش من التخفيف ع ساعد عد عن العمل أن أعلم
معيار)2.59( وانحراف   ).0.66(ي،

ــــــ - عــــــد عــــــن العمــــــل ــــــ ييمكن حــــــسا بمتوســــــط املجــــــاالت، وانحــــــراف)2.57(عــــــض ،
  ).0.66(يمعيار

ي - حــــسا بمتوســــط ــــام، امل إنجــــاز ســـرعة ــــ ع ــــساعد عــــد عــــن العمـــل أن ،)2.56(ىأر
معياروانح   ).0.62(يراف

ي - حـــــسا بمتوســـــط عـــــد، عـــــن العمـــــل نظـــــام عـــــن قبـــــل مـــــن وانحـــــراف)2.51(ســـــمعت ،
  ).0.78(يمعيار

ــــ - ــــساعد عــــد عــــن العمــــل أن والعمــــل،ىأر ة ســــر املتطلبــــات ن بــــ التــــواز نتحقيــــق
ي حسا معيار)2.49(بمتوسط وانحراف   ).0.71(ي،

بمتوســط - ي، ا قــد مــن ــ أك عــد عــن العمــل أن رأر يى معيــار)2.46(حــسا وانحــراف ي،
)0.71.(  

ي - حــــسا بمتوســــط عــــد، عــــن العمـــل ســــوا ما الــــذين اص ــــ عــــض ،)2.34(رأعـــرف
معيار   .)0.84(يوانحراف

نــاتج ــو و عــد عــن العمــل ســة مما عــن الــشباب ــؤالء لــدى ف عــز ثمــة بــأن ذلــك تفــس مكــن رو و
ـــو و ســـلوب، ـــذا م مـــ ـــ الكث لـــدى الـــو وقلـــة ضـــعف ـــعـــن ع التعـــرف ـــ إ البحـــث دعـــا مـــا
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محــو ــ توضــيحھ يمكــن مــا ــو و ســباب، ــذه ترجــع مــن ــ وإ ه وتفــس ف، العــز ــذا رأســباب و
  .املعوقات

ا ىالبعــد حـــدة: لثــا مــن للتخفيــف عــد عــن العمــل تطبيــق نحــو الــشباب ــات اتجا ــو و
  .البطالة

نظـــامجـــاءت- نحـــو ن ج ـــر ا الـــشباب ـــات اتجا إجمـــا ـــ ع ـــاملوافقـــة تقـــع عـــد عـــن العمـــل
مـــــا(ىمـــــستو حـــــد ـــــ ي) إ حـــــسا بمتوســـــط ـــــ البح املجتمـــــع نظـــــر ـــــة وج جـــــة)2.32(مـــــن د ـــــ و ر،

ـ ع مر قيمة جاءت وقد داللـةمتوسطة، مـستو عنـد إحـصائيا دالـة ىاي
ً

الفقـرات) 0.05( ميـع
الفقــــــرة عـــــدا ـــــ) 18(مـــــا ع تــــــنص ـــــ العالقــــــات"وال ضـــــعف ــــــ إ يـــــؤدى عــــــد عـــــن العمــــــل أن ىأر

النـــــاس ن بـــــ مـــــستو"جتماعيـــــة ـــــ ع التحقـــــق جـــــة لد ـــــسابية ا املتوســـــطات تراوحـــــت وقـــــد ى، ر
من ة الف   ).2.75(إ) 1.61(الفقرات

ذه ش العمـلو تطبيـق نحـو الـشباب لـدى ومنخفـضة متوسـطة ـات اتجا نـاك أن ـ إ النتـائج
نق عدة تمثلت ات تجا ذه و البطالة، حدة من للتخفيف عد اعن م أ من   :اط

ي - حــــــسا بمتوســــــط عــــــد، عــــــن العمــــــل عــــــن الــــــسلبية ــــــى فكر ــــــ غ ملــــــن ،)1.97(أحتـــــاج
معيار   ).0.87(يوانحراف

يــ - عــد عــن العمــل أن بمتوســطىأر النــاس، ن بــ جتماعيــة العالقــات ضــعف ــ إ ؤدى
ي معيار)1.94(حسا وانحراف   ).0.80(ي،

عــــــن - عمــــــل فرصــــــة ــــــ ع التعاقــــــد ــــــ ة صــــــعو نــــــاك أن يىأر حــــــسا بمتوســــــط عــــــد،
معيار)1.92( وانحراف   ).0.75(ي،

ي - حـــسا بمتوســـط ، حقـــو تحفـــظ ـــ ال عـــد عـــن العمـــل ضـــوابط عـــن الـــبعض ســـألت
وانح)1.61( معيار،  ).0.81(يراف

بمتوســـــط - عـــــد، عـــــن العمـــــل ـــــ ى يفيـــــد بمـــــا الوقـــــت ة وإدا تنظـــــيم ـــــ ع ة القـــــد رلـــــدى ر
ي معيار)2.33(حسا وانحراف   ).0.70(ي،

مل - يأحتاج حسا بمتوسط ، امل من عمل فرصة ع صو ا يدعم لن ،)2.30(ل
معيار   ).0.82(يوانحراف

مناسبة - و ت عد عن عمل فرصة عن ينأبحث حـسا بمتوسـط وانحـراف)2.29(، ،
  ).0.83(يمعيار

ي - حـــسا بمتوســط عـــد، عـــن العمــل ـــ ع متـــا كيفيــة عـــن ــساءل وانحـــراف)2.28(أ ،
  ).0.81(يمعيار

ي - حــــسا بمتوســـط والكــــسل، ـــ ا ال ـــ ع ــــساعد عـــد عــــن العمـــل أن ،)2.27(أعتقـــد
معيار   ).0.78(يوانحراف
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عن - س تما ال املجاالت عن يرأبحث حـسا بمتوسـط معيـار)2.18(عـد، وانحـراف ي،
)0.83.(  

ي - حـسا بمتوسـط ى، طموحا يل ال عد عن العمل أن معيـار)2.17(ىأر وانحـراف ي،
)0.80.( 

مكم لد البطالة حدة من للتخفيف عد عن العمل تطبيق نحو الشباب ات اتجا جاءت ا
و نقاط عدة تمثلت لتدعيم، تحتاج ا لك ة قو سب يب  :كما

ي - حـــسا بمتوســـط اليـــة، ا ف الظـــر ظـــل ـــ عـــد عـــن العمـــل أســـلوب ع ـــ ،)2.75(وأ
معيار   ).0.52(يوانحراف

ــــودة - ا مــــستو فــــع ــــ الرغبــــة ىلــــدى ديثــــة،ر ا التكنولوجيــــة الوســــائل اســــتخدام ــــ
ي حسا معيار)2.65(بمتوسط وانحراف   ).0.64(ي،

ــ - وق ثمر أســ ــ يجعل عــد عــن العمــل أن ك يرأد حــسا بمتوســط يفيــد، ،)2.61(فيمــا
معيار   ).0.62(يوانحراف

ي - حــــــسا بمتوســــــط عــــــد، عــــــن للعمــــــل ات ــــــا م تكــــــسب ات دو أخــــــذ ــــــ الرغبــــــة رلــــــدى ر
وانح)2.55( معيار،   ).0.68(يراف

ي - حسا بمتوسط عد، عن بالعمل أؤمن معيار)2.53(ال وانحراف   ).0.73(ي،

ال - مجــــــال ــــــ ى يفيــــــد جديــــــد أى ملعرفــــــة يمــــــتحمس حــــــسا بمتوســــــط عــــــد، عــــــن عمــــــل
معيار)2.52( وانحراف   ).0.71(ي،

ي - حــــــسا بمتوســـــط عـــــد، عـــــن عملـــــو الــــــذين ات ـــــ خ مـــــن لالســـــتفادة ،)2.51(نأســـــ
مع   ).0.71(يياروانحراف

ي - حــــسا بمتوســـــط عــــد، عــــن للعمـــــل اســــتعداد لــــدى س معيـــــار)2.42(لــــ وانحــــراف ي،
)0.76.(  

عــــــن - عمــــــل فرصــــــة ــــــ ع ــــــصو ا ــــــ الرغبــــــة يللــــــدى حــــــسا بمتوســــــط ،)2.42(عــــــد،
معيار   ).0.77(يوانحراف

ي - حـــــسا بمتوســـــط مجـــــد، ـــــ غ عـــــد عـــــن العمـــــل أن معيـــــار)2.41(ٍأعتقــــد وانحـــــراف ي،
)0.79.(  

ت مكــــن منخفـــــضةو ـــــسب ب جــــاءت امعـــــة ا شـــــباب لــــدى ـــــات اتجا نـــــاك بــــأن ذلـــــك فـــــس
القو ــــات تجا أن ـــ غ عــــد، عـــن العمـــل تطبيــــق حـــو ــــة قو وأخـــر لومتوســـطة تحتــــاجى ـــة

عليـــھ العمـــل يمكـــن مــا ـــو و والتعـــديل، يح للتـــ تحتــاج واملتوســـطة واملنخفـــضة للتــدعيم،
البح ا وضع تم س ال التدعيم حات مق خالل نمن الرا   . ث
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ى-2 الثـــا بـــاملحو املرتبطـــة العمـــل: رالنتـــائج لنظـــام الـــشباب اســـتخدام دو تحـــو ـــ ال ناملعوقـــات ل
املصر باملجتمع عد   .ىعن

لنظـــامجـــ- ج ـــر ا املـــصر الـــشباب اتجـــاه دو تحـــو ـــ ال املعوقـــات إجمـــا تحقـــق جـــة د ياءت ن ل ر
مــستو ـ تقـع عــد عـن الب) عـم(ىالعمـل املجتمـع نظـر ــة وج يمـن حــسا بمتوسـط ــ ،)2.45(ح

داللــة مــستو عنــد إحــصائيا دالــة ــاي ــع مر قيمــة جــاءت وقــد ــة، قو جــة د ــ ىو
ً

ميــع) 0.05(ر
تراوح كما مـنالفقرات، ة ـ الف ـ الفقرات مستو ع التحقق جة لد سابية ا املتوسطات ىت ر

  ).2.67(إ) 1.94(

نـاك أن ـ إ النتـائج ذه ش تحـوو ة ـ كث عـنلمعوقـات العمـل لنظـام الـشباب اسـتخدام ندو
مرتفعـــة، تحقـــق جـــة د و متفاوتـــة ـــسب ب ـــا حول ســـتجابة جـــاءت املـــصر بـــاملجتمع رعـــد يمكـــنى

ل تنا ا يزذكر كما يا
ً

:  

ي - حـسا بمتوسـط املنـاطق، عـض ـ نـت ن شـبكة معيـار)2.67(ضعف وانحـراف ي،
)0.56.(  

العمــــــ - ميــــــة أ توضــــــيح ـــــ عــــــالم وســــــائل دو يرضـــــعف حــــــسا بمتوســــــط عــــــد، عـــــن ل
معيار)2.66( وانحراف   ).0.56(ي،

بمتوسـط - املعرفـة، اقتـصاد ظـل ـ عـد عـن العمـل ثقافـة ـشر ـ امعة ا دو رضعف
ي معيار)2.65(حسا وانحراف   ).0.58(ي،

ي - حــــــسا بمتوســــــط عــــــد، عــــــن العمــــــل أطــــــراف ن بــــــ ملزمــــــة عقــــــود وجــــــود ،)2.64(قلـــــة
معيار   ).0.57(يوانحراف

يفتقــ - حـــسا بمتوســط عــد، عــن العمــل مجــال ـــ ة ــ ا لنقــل ــة نا ب تجــا ــ إ رار
معيار)2.59( وانحراف   ).0.61(ي،

معل - بتـــوف ات الـــشر قيـــام يعـــدم حـــسا بمتوســـط عـــد، عـــن العمـــل عـــن افيـــة ومـــات
معيار)2.56( وانحراف   ).0.61(ي،

ي - حــــسا بمتوســــط عــــد، عــــن العمــــل حــــو يــــة التد ات الــــدو لقلــــة ر وانحــــراف،)2.56(ر
  ).0.65(يمعيار

ي - حسا بمتوسط عد، عن العمل ثقافة شر ات الشر بھ تقوم الذي الدو رضعف
معيار)2.53( وانحراف   .)0.60(ي،

بمتوسـط - عـد، عـن العمـل ثقافـة شر ب املعنية ات وا ات الشر ن ب سيق الت ضعف
ي معيار)2.53(حسا وانحراف   ).0.61(ي،
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ا - ات الــــشر ــــ ــــ ثق يعــــدم حــــسا بمتوســــط عــــد، عــــن توظــــف ــــ وانحــــراف)2.48(ل ،
  ).0.63(يمعيار

ي - حــــــسا بمتوســــــط جديــــــد، ــــــو مــــــا ــــــل ومقاومــــــة التقليديــــــة الثقافــــــة ــــــشار ،)2.47(ان
معيار   ).0.67(يوانحراف

بمتوســـــط - ســـــلوب، ــــذا عـــــن ونيــــا الك مطلـــــوب ـــــو مــــا ـــــل ــــ ع ـــــصو ا ة صــــعو
ً

ل
ي معيار)2.45(حسا وانحراف   ).0.68(ي،

بمتوســــــط - املـــــستحدثة، املجـــــاالت نحـــــو الـــــشباب لـــــدى ـــــ التغي مقاومـــــة ثقافـــــة اســـــتمرار
ي معيار)2.43(حسا وانحراف   ).0.64(ي،

مــع - التواصــل ة عــدصــعو عــن العمــل أســلوب نــاو ت ــ ال ــار ي. لف حــسا بمتوســط ،
معيار)2.42( وانحراف   ).0.65(ي،

ي - حسا بمتوسط الدخل، ثبات وانحراف)2.41(عدم   ).0.69(يمعيار،

ي - حـسا بمتوسـط عـد، عـن للعمـل مـة الال ات ـا امل مـن ـ للكث زأفتقـر وانحـراف)2.38(ر ،
  ).0.66(يمعيار

بم - العمل، ثبات يعدم حسا معيار)2.38(توسط وانحراف   ).0.71(ي،

ي - حـسا بمتوسـط عـد، عــن س تمـا ـ ال املجـاالت معيــار)2.37(رمحدوديـة وانحـراف ي،
)0.70.(  

ا - من وف يا حسا بمتوسط معيار)2.34(لفشل، وانحراف   ).0.78(ي،

ي - حـــــسا بمتوســـــط ه، ـــــ غ دو ـــــومي ا بـــــالتوظيف ـــــتم معيـــــار)2.08(نأ وانحـــــراف ي،
)0.84(.  

ي - حــــسا بمتوســــط عــــد، عــــن العمــــل ميــــة بأ قنــــاع معيــــار)1.94(عــــدم وانحــــراف ي،
)0.86.(  

أمـــ حـــائال تقـــف أن يمكـــن املعوقـــات ـــذه بـــأن ذلـــك تفـــس مكـــن و
ً

ـــذا ل الـــشباب ســـة مما رام
اســة د عليــھ أكــدت مــا ـو و فــھ، عز أســباب مــن با وســ العمــل، مــن رالنظـام و

ً
ز(  عبــدالعز مــان، والز

ن أ) م2004ووآخر اسـةحيث ود عـد، عـن للعمـل ملزمـة عقـود وجـود ة ضـر ـ إ ت رشا ر  &Gani( ور
Tolemak 2006العمــل) م لنجــاح معوقــا عــد التقليديــة الثقافــة أن ــ إ ت أشــا حيــث

ً
عــد،ر عــن

اســـة د أن صـــا( ركمـــا عــــد) م2006الرشـــيد، عـــن العامـــل ص الـــ قناعـــة ة ضـــر ـــ ع ورأكـــدت
ـــذ ــــ والتفـــو النجــــاح لتحقيـــق ســــلوب اســـةقـــذا د أن عــــن فـــضال املجــــال، را

ً
يم(  ــــس أحمــــد،

عمــــل) م2015امـــل ش و ات دو عقــــد نيـــة امل والنقابــــات ات ا الـــو تمــــام ا ة ضــــر ـــ إ ت رأشــــا ر ر ور ر ز و
أســلوب اســةلحـو د أن ـ إ إضــافة عـد، عــن ــ) مStephanie & Others2015(رالعمـل ع أكــدت

عد عن العمل ثقافة شر ب عالم وسائل دو تفعيل ة رضر يـررو البحـث أن ـ غ ىاملجتمعات،
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ــ خر لــدى عــد عــن العمــل ثقافــة تــدعيم ــ يفيــد مــا و املعوقــات، ــذه ــ ع التغلــب يمكــن أنـھ
وذلك ة، املصر امعات التاا العرض ا صياغ يمكن حات مق خالل   .من

امليدانية  البحث نتائج ضوء عد عن العمل ثقافة تدعيم حات   :مق

ــود -1 ا ــسيق مــنت وميــة ا ــ غ أو وميــة ا ســواء املجتمــع مؤســسات مختلــف ن بــ
مــــــشكالت ـــــة مواج ـــــ ميتـــــھ وأ عــــــد عـــــن العمـــــل أســـــلوب ثقافــــــة ـــــشر و تـــــدعيم أجـــــل

ا البطالةالشباب لة مش ا م وال ة  .يو

عــن -2 ات ــ وخ ات ــا وم ف معــا تتــضمن ن ج ــر ا شــباب ب وتــد لتوعيــة بــرامج رتنظــيم ر ر
لتو عد عن العمل مأسلوب لد البطالة حدة من تخفف عمل فرص  .ف

مــن -3 ن ج ــر ا شــباب تواجــھ ــ ال ــة يو ا املــشكالت ــة مواج ــ ــ العل البحــث ــز عز
أســــــلو ثقافــــــة ــــــشر نيــــــاخــــــالل م م يل لتــــــأ الــــــشباب بطالــــــة مــــــن يخفــــــف مــــــستحدث ب

ً

م  .وتوظيف

حـــصو -4 أجـــل مـــن عـــد عـــن العمـــل ف ومعـــا ات ـــا م ـــ ع ا وتـــد ة ـــشر ـــوادر يـــل رتأ ر لر
عد عن بالعمل س فيما م وتوظيف عمل فرص ع ن ج ر  .ا

فيمـا -5 التوظيـف ـ ن ج ـر ا شـباب حقـو ـ ع والرقابة الفعال التواصل سبل ر قتطو
والتنفيذيـــــةـــــس عية ـــــشر ال الـــــسلطات دو تفعيـــــل مـــــع بـــــالتواز عـــــد عـــــن ربالعمـــــل ي

 . والقضائية

ج -6 ـــر ا شـــباب لـــدعم مـــة الال جـــراءات ـــل للتوظيـــفزاتخـــاذ فـــرص ـــ ع ـــصو ل لن
ه وغ سلوب ذا خالل  .من

املؤســـــــسات -7 مــــــع ك ــــــشا بال عـــــــد عــــــن العمــــــل مجــــــال ـــــــ العاملــــــة ات الــــــشر ــــــس رأن
ت نحــو وميــة شـــبابا توظيــف مجــال ــ م بيــ ك املــش العمـــل ــز عز و ــا أدوا رفعيــل

عد عن بالعمل س فيما ن ج ر  . ا

ـــ -8 وغ الرســـمية املؤســـسات عمـــل للتغلـــبان ـــا بي فيمـــا امـــل الت تحقيـــق ـــ ا الرســـمية
ا حد من التخفيف أو ن ج ر ا لدي البطالة لة مش  . ع

قـــ -9 ســـن ـــ ع عية ـــشر ال املؤســـسة عمـــل عـــنأن ن العـــامل حقـــو يحفـــظ ع ـــشر و قانو ن
تھ استمرا وضمان عد عن العمل نجاح يضمن بما العمل اب وأ  . رعد

العــــام -10 ميــــع ــــ تو خطــــوات أنوضــــع يجــــب الــــذي ــــق الطر املعنيــــة باملؤســــسات ن ل
ـصو ا ـ ن ج ـر ا شـباب لـدعم عد عن العمل ثقافة شر أجل من فيھ وا لس

خالل من عمل فرصة سلوبع  .  ذا

ـ -11 ه ودو عـد عـن العمـل ميـة بأ ن ج ـر ا شـباب إلقنـاع الثقافيـة املـداخل راسـتخدام
يوا ملا تخفيفا م ل عمل فرص توف

ً
بطالة من ونھ  .ج

ا -12 وترسـيخ عـد عـن العمـل ثقافـة القطـاعشر ات وشـر عمـال قطـاع مؤسـسات لـدي
امعات ا خر وتوظيف شغيل دعم أجل من اص  .ا



تغیر للتخفیف من حدة البطالة لدى تدعیم ثقافة العمل عن بعد كم
 ات المصریةخریجى الجامع

  عید إسماعیل أحمود محمد
 محمد عبدالسمیع عثمان/ د.أ
 أسامة أحمد حسن/ د

 

 

460 

دعــم -13 أجــل مــن عــد عــن العمــل مجـال ــ عمــل ــ ال ات للــشر املؤســسية ات القــد ربنـاء
عد عن عمل فرص ع م وحصول ن ج ر ا امعات ا  . شباب

طراف -14 ل حقو وتضمن عد عن العمل تنظم ال ن والقوان عات شر ال  . قسن

لإلســـت -15 عـــد عـــن العمـــل مجـــال ـــ ة ـــ ومتم ائـــدة نمـــاذج تـــوف ـــ ع ـــرالعمـــل ـــا م فادة
ن ج ر ا شباب لدى عد عن العمل ثقافة  .تدعيم

القطـاع -16 ات وشـر وميـة ا املؤسـسات ن بـ والتعاو سيق الت إجراءات ر ـاصنتطو ا
ن ج ر ا شباب شغيل و توظيف  .لدعم

مــن -17 عــد عــن بالعمــل اصــة ا والوجدانيــة ــة ا وامل املعرفيــة يــة الب ر تطــو ــ ع رالعمــل
ا شباب دعم نأجل ج  . ر

تكنولوجيــــا -18 ــــ ع الــــشباب ب بتــــد اصـــة ا الرســــمية املؤســــسات عــــض ات مبــــاد ردعـــم ر
في م وتـــوظيف ن ج ـــر ا شـــباب يــل تأ أجـــل مـــن العمـــلاملعلومــات بأســـلوب ـــس مــا

عد  . عن

املتعلقـــــــــة -19 البيانـــــــــات قواعـــــــــد إلعـــــــــداد مـــــــــة الال التكنولوجيـــــــــة ســـــــــاليب و يـــــــــة الب زتـــــــــوف
ــــ الراغبــــة ات والــــشر شــــبابباملؤســــسات أوســــاط ن بــــ عــــد عــــن العمــــل ثقافــــة ــــشر

ن ج ر  .  ا

الال -20 يــــة التد امج ــــ وال ن ج ــــر ا الــــشباب عــــن ونيــــة الك بيانــــات قواعــــد زمــــةرإعــــداد
املصر باملجتمع عد عن  .ىللعمل

الـــــــشباب -21 لـــــــدى عـــــــد عـــــــن العمـــــــل ثقافـــــــة ـــــــشر ـــــــ وميـــــــة ا املؤســـــــسات دو رتفعيـــــــل
عال و التعليمية املؤسسات وخصوصا

ً
والتثقيفية  .مية

البحث   :توصيات

عـد-1 عـن للعمـل ن ج ـر ا شـباب يـل وتأ ب تـد مراكـز ـشاء إ يتـضمن ح ـ مق روضـع
متط ـــــل تـــــوف ـــــ ع عمـــــل ـــــتو ث مـــــستحدث أســـــلوب ه باعتبـــــا عـــــد عـــــن العمـــــل رلبـــــات

اســـــات الد خـــــالل مـــــن املجتمـــــع فئـــــات لـــــدى البطالـــــة حـــــدة مـــــن التخفيـــــف ـــــ رنجاحـــــھ
 .السابقة

ل-2 آلية ـاوضع دو لتفعيـل مـة الال الـضمانات مـن مجموعـة ضـع و املراكز تلك رعمل زو
فرص ع صو ا الشباب دعم أجل من عد عن العمل ثقافة عمللتدعيم   .ة

مجـال-3 ـ ـة نا ب تجـا ـا ل ية عر وخصوصا جية خا ات شر مع يك ش ال ة رضر ر ر
ً

و
إلتاحــة املــصر املجتمــع ــ اتــب م لفــتح وذلــك عــد، عــن عــدىالعمـل عــن عمــل فــرص

ام ا   .للشباب
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البحث   مراجع

أوال
ً

ية:  العر   .املراجع

ع خليل أحمد يم، الصند .)2016(إبرا البطالـةقوردو رة ظـا مـن ـد ا ـ للتنميـة جتمـا
امعـات ا ــ خر أوسـاط ن ةبـ ـشو م ـ غ ماجــست سـالة ر، علــم.ر قـسم داب، ليــة

ج ةجتماع، املنصو   .رامعة

ن وآخــــر عبــــدهللا عبــــدهللا معــــة، املــــرأة.)2015( وا دو ــــز لتعز حــــديث كتوجــــھ عــــد عــــن رالعمــــل
تن ـــ اصـــة ا حتياجـــات ـــميـــةىوذو املح ـــ" املجتـــع تق منظـــو مـــن اســـة رد بحـــث"ر ،

شو الثامن .رم العدد الثالث، املجلد السعودية، للمعلوماتية، الدولية ية العر   .املجلة

حــــصاءا و العامــــة للتعبئــــة املركــــز س( ىــــاز ــــا. )2019رمــــا مــــصر ى حــــصا الــــسنو ىلكتــــاب
قام   .رأ

حـــص و العامـــة للتعبئـــة املركـــز ـــاز ـــل(اءىا تـــداعيات .)م2020 أبر ظـــل ـــ البطالـــة حـــو ـــر لتقر
للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط الرجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن و ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، : رو

1344741/14/05/2020/com.alborsaanews://https  خ م30/4/2020ربتـــــــــــــا
  .م5الساعة

حـصاء و العامـة للتعبئــة املركـز ـاز ــر .)2019(ىا نتقر املتعطلــ وأعـداد ن ج ــر ا ـسب لحـو
العمل   .عن

ســليمان بــن صــا تبإ.)2007( الرشــيد، ظــل ــ الــسعودية املــرأة ـــشغيل ل ــ م اتطــار خيـــا رــ
عد عن ة.العمل شر ال د املوا تنمية رصندو   .ق

ن وآخر ز عبدالعز مان، والز ـ .)2004( و تطبيقـھ ومجـاالت عامليا عد عن العمل
ً

العر يـةاململكـة
اســــبالـــسعودية ل عــــشر ع الــــسا الـــوط املــــؤتمر ســــعود، امللـــك جامعــــة الــــسعودية، ،

.  

ن أمــــ عمــــة ــــ .)2016( الــــسيد، العــــا التعلــــيم ــــ خر لبطالــــة جتماعيــــة و قتــــصادية ثــــار
ا مواج وسياسات ةمصر شو م غ ماجست سالة ر، ا.ر ب جامعة ة، التجا   .رلية

صــــ يــــا ن، ى .)2002( االعثيمــــ ــــسا ال العمــــل لــــسو التحــــو ب قالتــــد ــــر غ ماجــــست ســــالة ر،
ة شو الق.رم أم جامعة بية، ال السعوديةلية ية العر باململكة   .ىر

يـــة م ع املطــــا لـــشئو يـــة العر يئـــة الــــوج .)1995 -1994( نال ـــم اللغــــة.امل مجمـــع ات رإصـــدا
ية   .العر

و ـــــ.)2013( ىالعمــــراليــــا عــــدتجا عــــن العمـــــل ســــة ملما النفــــسية دمـــــشق.رات جامعــــة مجلـــــة
والقانونية، قتصادية ا،للعلوم   .)29(2رسو

ــدان اشــم الــرب، الــشباب .)2007( زجــاد لــدى الــسياسية املــشاركة ــ ع ــا وأثر ســالةالبطالــة ر،
ة شو م غ امل.رماجست جامعة جتماع، قسم داب   .نيالية
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حــــــس أحمــــــد أيمــــــن دمــــــة .)2011( نجاللــــــھ، ا ــــــ العامــــــة ســــــة املما منظــــــو مــــــن ح ــــــ مق رتــــــصو ر ر
عــدجتم عـــن العمــل أســـلوب تطبيـــق إطــار ـــ ن املعــاق ـــشغيل ل ـــشواعيــة م بحـــث .ر،

جتماعيـــة دمـــة ا ليـــة ـــسانية، والعلـــوم جتماعيـــة دمـــة ا ـــ اســـات د رمجلـــة
  ).7(31بحلوان،

عبدال محمدحسن، بة.جتماعيةالتنمية .)2000( باسط و   .مكتبة

خليــــل عطيــــة ــــ م املعاصــــر .)2011( خــــزام، املجتمــــع ــــ جتمــــا ــــام.التخطــــيط ا املكتــــب
ديث   .ا

عـــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــو كيـــــــــــــــــــــــة أمر اســـــــــــــــــــــــة لد للـــــــــــــــــــــــرابط.)2020( ر الرجـــــــــــــــــــــــوع مكـــــــــــــــــــــــن : و
/com.walana.www://httpsخ   .م25/6/2020ربتا

محمــــودرا منــــار املجتمــــع .)2013( شــــد، ــــ ن العــــاطل للــــشباب جتماعيــــة و قتــــصادية وضــــاع
، ةىاملصر شو م غ ماجست رسالة حلوان.ر جامعة جتماع، قسم داب   .لية

يـــــــل ن محمـــــــد هللا،محمـــــــد؛ســــــعد، جــــــاب ة .)2009( محمـــــــد ـــــــشر ال د املـــــــوا ة رإدا املؤســـــــساتر ـــــــ
ومي ام.ةا ا ديثاملكتب   .ا

املعـــاطى أبـــو ر مـــا ، ـــ جتمـــا .)2010( ع التخطـــيط ـــ ديثـــة ا ـــات ـــام.تجا ا املكتـــب
ديث   .ا

الــــــــــــــــسيد أحمــــــــــــــــد عــــــــــــــــد .)2017( كــــــــــــــــردي، عــــــــــــــــن بالعمــــــــــــــــل املــــــــــــــــرأة بطالــــــــــــــــة ــــــــــــــــة : الــــــــــــــــرابط،مواج
375588/posts/ahmedkordy/users/com.nekenanaonli://httpخ ربتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

الساعة15/11/2017   .عصرا3:30م

مصطفى محمد ميدانيـة .)2017( محمد، اسـة د ، املـصر املجتمـع ـ مـة ر با ا وعالق رالبطالة ى
ة، املنصو ةرمدينة ـشو م ـ غ اه دكتـو رسالة ر جامعـةداليـة.ر جتمـاع، قـسم ب

ة   .راملنصو

ة سم جتما .)1998( املمحمد، ن" التخطيط والعـشر الواحـد القـر ـ إ املكتـب."نمـدخل
ديث ا ام   .ا

ـــــــ ع ســـــــناء ـــــــ .)2011( محمـــــــد، خر لـــــــدى البطالـــــــة رة بظـــــــا املرتبطـــــــة الـــــــسلوكية ضـــــــطرابات
امعـــــات استكـــــشافية" ا اســـــة غ،"رد ماجـــــست ةرســـــالة ـــــشو م ن.رـــــ عـــــ بيـــــة ال ليـــــة

  .شمس

وثر ية .)2010( رمحمود، الفلـسطي امعـات ا ـ خر الشباب بطالة ع تبة امل املشكالت
جتماعيـــة دمـــة ا ـــ العامـــة ســـة املما منظـــو مـــن ـــا ملواج ح ـــ مق روتـــصو ر ســـالةر ر،

ة شو م غ جتماعية.رماجست دمة ا جالية املجاالت، حلوانقسم   .معة

عبد امللك بجامعة عالمى نتاج زمركز املعرفة .)1428( العز مجتمع عد–نحو عن   .العمل

محمود مصططفى ن، .)2006( مصطفى، ج ر ا شباب من ن املتعطل لدى القي رسالةالتغ
طنطاماجست جامعة جتماع، قسم داب لية ة، شو م   .رغ
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