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 العوامل املؤثـرة علي التوجه للعمل الحر في مصر: 
دراسة ميدانية

د. ياسميـن أحمد صقر 

مدرس 

د. فوزية أحمد عبدالحميد

مدرس 
 قسم االقتصاد  

 كلية االقتصاد والعلوم السياسية 
 جامعة القاهرة 

جمهورية مصر العربية
امللخص 1

تهــدف الدراســة إلــي التعــرف علــي العوامــل املؤثـــرة علــي التوجــه للعمــل الحــر فــي مصــر، وتحليــل العوامــل املؤثـــرة علــى بيئــة 
االســتثمار والتوجــه للعمــل الحــر بمــا يمكــن مــن وضــع اآلليــات التــي تكفــل تحفيـــز العمــل الحــر فــي املجتمــع املصــري للوصــول 
باملجتمــع إلــى مســتوى معي�شــي أفضــل ومزيــد مــن النمــو. واعتمــد البحــث علــى دراســة ميدانيــة خلصــت إلــي أن توافــر الســمات 
الشــخصية ونقــص الفــرص الوظيفيــة والرغبــة فــى االبــداع واالبتــكار هــي أهــم العوامــل الداخليــة الداعمــة للعمــل الحــر، بينمــا 
اتضــح أن أهــم العوامــل الخارجيــة هــي األســرة واألصدقــاء، ونظــم التعليــم، ووســائل اإلعــام، والحكومــة. واتضــح أن 68% مــن 
أفــراد العينــة ليــس لديــه مشــروع وال يـــرغب فــي العمــل الحــر بســبب مشــاكل التمويــل وتعقــد اإلجــراءات. واختتمــت الدراســة 
بتقديم بعض السياسات الواجب اتباعها من قبل الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدني لتحفيـز العمل الحر في مصر.

كلمــات مفتاحيــة: العمــل الحــر- املشــروعات الصغيـــرة واملتوســطة- بيئــة االســتثمار- محــددات العمــل الحــر – الســمات 
الشــخصية لرائــد األعمــال.

املقدمة

أصبحــت قــدرة الدولــة والحكومــات علــى توفيـــر فــرص عمــل محــدودة وخاصــة فــي ظــل معــدالت البطالــة املرتفعــة، لذلــك 
يعــد التوجــه للعمــل الحــر هــو الحــل األمثــل لخلــق فــرص عمــل وزيــادة معــدالت االســتثمار واإلنتــاج، وهومــا يســتدعي تحليــل 
العوامــل املؤثـــرة علــى التوجــه للعمــل الحــر. حيــث أوضحــت األدبيــات االقتصاديــة أن هــذه املحــددات تنقســم إلــى محــددات 
داخليــة تتمثــل فــي الســمات واملهــارات الشــخصية )Krueger et al., 2000: 4(، ومحــددات خارجيــة تتمثــل فــي بيئــة االســتثمار 
واألعمــال املحيطــة بالفــرد )Aizzat et al., 2009: 12(، لذلــك تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى محــددات العمــل الحــر فــي مصــر، 
وتحليــل العوامــل املؤثـــرة علــى بيئــة االســتثمار والتوجــه للعمــل الحــر بمــا يمكــن مــن وضــع اآلليــات التــي تكفــل تحفيـــز العمــل الحــر 

فــي املجتمــع املصــري للوصــول باملجتمــع إلــى مســتوى معي�شــي أفضــل ومزيــد مــن النمــو.

تساؤالت الدراسة

   تهــدف الدراســة إلــى اإلجابــة عــن التســاؤل الرئيــس التالــي: ماهــي أهــم العوامــل املؤثـــرة علــى التوجــه للعمــل الحــر فــي 
مصــر؟ وذلــك مــن خــال اإلجابــة عــن التســاؤالت الفرعيــة اآلتيــة:

ما هي أهمية العمل الحر؟- 

ماهي املحددات الداخلية والخارجية للعمل الحر؟- 

ما هي العوامل املؤثـرة على بيئة العمل الحر في مصر؟- 

ماهي اآلليات التي تكفل تحفيـز العمل الحر في املجتمع املصري؟- 

 *  تم استام البحث في نوفمبر 2020، وقبل للنشر في ينايـر 2021.

DOI: 10.21608/aja.2021.49432.1009 :)معرف الوثائق الرقمي( © املنظمة العربية للتنمية اإلدارية - جامعة الدول العربية، 2023، ص ص 59- 74، 

فــي مصــر، وتحليــل العوامــل املؤثـــرة علــى بيئــة  إلــي التعــرف علــي العوامــل املؤثـــرة علــي التوجــه للعمــل الحــر  تهــدف الدراســة 
االســتثمار والتوجــه للعمــل الحــر بمــا يمكــن مــن وضــع اآلليــات التــي تكفــل تحفيـــز العمــل الحــر فــي املجتمــع املصــري للوصــول باملجتمــع 
إلــى مســتوى معي�شــي أفضــل ومزيــد مــن النمــو. وقــد اعتمــد البحــث علــى دراســة ميدانيــة خلصــت إلــي أن توافــر الســمات الشــخصية 
ونقــص الفــرص الوظيفيــة والرغبــة فــى االبــداع واالبتــكار هــي أهــم العوامــل الداخليــة الداعمــة للعمــل الحــر، بينمــا اتضــح أن أهــم 
العوامــل الخارجيــة هــي األســرة واألصدقــاء، نظــم التعليــم، وســائل اإلعــام، والحكومــة. واتضــح أن %68 مــن أفــراد العينــة ليــس لديــه 
مشــروع وال يـــرغب فــي العمــل الحــر بســبب مشــاكل التمويــل وتعقــد اإلجــراءات. واختتمــت الدراســة بتقديــم بعــض السياســات الواجــب 

اتباعهــا مــن قبــل الحكومــة والقطــاع الخــاص واملجتمــع املدنــي مــن أجــل تحفيـــز العمــل الحــر فــي مصــر.
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 أهمية الدراسة

الوصــول  أجــل  مــن  الداخليــة والخارجيــة  الحــر  للعمــل  التوجــه  أهــم محــددات  التعــرف علــى  فــي  الدراســة  أهميــة  تتمثــل 
ألفضــل الســبل واآلليــات الازمــة لتنميــة القــدرات الشــخصية، وتهيئــة البيئــة الخارجيــة لتحقيــق تحــول ناجــح داعــم إلــى العمــل 
الحــر، وبالتالــي مزيــد مــن االســتثمار ثــم مزيــد مــن اإلنتــاج والنمــو. ورغــم وجــود دراســات عديــدة التــي ركــزت علــى موضــوع العمــل 
الحــر مثــل دراســة Khetarpal, 2016 ودراســة Ahmed and Hoffman, 2008 إال أن هــذه الدراســات قــد خلطــت بيـــن مفهــوم 
ريــادة األعمــال ومفهــوم التوجــه إلــى العمــل الحــر، وهــو مــا يميـــز الدراســة الحاليــة حيــث تــم توضيــح الفــرق بيـــن هذيـــن املفهوميـــن، 
باإلضافــة إلــى تـركيـــزها إلــى تتبنــي الدراســة ملفهــوم أكثـــر شــموال للعمــل الحــر ال يقتصــر علــى املشــروعات فــي مرحلــة النضــج والتــي 
تكــون أكثـــر احتماليــة للنجــاح، بــل يمتــد ليشــمل املشــروعات فــي جميــع مراحلهــا مــن بدايــة الفكــرة وحتــى مرحلــة النضــج. كمــا تتميـــز 
 Franke and Luthje, 2004; Aizza et al., 2005; Grandstand, 2004; هــذه الدراســة عــن دراســات عديــدة األخــرى مثــل دراســة
Francisco and Chen, 2006 بتـركيـــز هــا علــى مصــر ولدراســتها للعديــد مــن العوامــل الداخليــة والخارجيــة املؤثـــرة علــى التوجــه 

للعمــل الحــر وعــدم اقتصارهــا علــى أحــد هــذه العوامــل فقــط كمــا هــو الحــال فــي باقــي هــذه الدراســات.

أسلوب ومنهج البحث

تعتمــد الدراســة علــى عــدة منهجيــات تتمثــل فــي: املنهــج الوصفــي والــذي اســتخدم فــي مســح األدبيــات املتعلقــة بمحــددات 
حيــث  الكيفـــي  واملنهــج  الحــر،  للعمــل  والتوجــه  االســتثمار  ثقافــة  نشــر  فــي  الناجحــة  الــدول  وتجــارب  الحــر  للعمــل  التوجــه 
تعتمــد الدراســة فــي تحديــد أهــم املحــددات املؤثـــرة علــى مــدى التوجــه للعمــل الحــر فــي مصــر علــى دراســة ميدانيــة تتمثــل أهــم 

خصائصهــا فــي:

مجتمــع الدراســة: وتمثــل جامعــة القاهــرة مجتمــع الدراســة حيــث عكــس مجتمــع متنــوع وممثــل لكافــة شــرائح املجتمــع، 
وســوف يغطــي االســتبيان فئــات عمريــة ونوعيــة مختلفــة بمــا يمكننــا مــن قيــاس أثـــر العمــر والجنــس ومســتوى الدخــل والتعليــم.

عينة الدراســة: يطبق االســتبيان على عينة ممثلة ملجتمع الدراســة مكونة من 500 مفردة، وكذلك اعتمدت الدراســة 
علي املنهج الكمي الذي يتمثل في التحليل اإلحصائي واســتخراج العاقات من خال اســتمارة االســتبيان التي ســيتم االعتماد 

عليها في إطار البحث امليداني الذي ســتتضمنه الدراســة.

مكونات وهيكل الدراسة

تنقســم الدراســة إلــى ثاثــة أجــزاء بخــاف املقدمــة والخاتمــة: حيــث يتنــاول الجــزء األول العوامــل املؤثـــرة علــى التوجــه 
للعمــل الحــر )اإلطــار النظــري( حيــث يتنــاول هــذا الجــزء أهميــة العمــل الحــر وأهــم املحــددات التــي تؤثـــر علــى التوجــه للعمــل 
الحر، والجزء الثاني يتناول محددات االســتثمار والتوجه للعمل الحر في مصر، أما الجزء الثالث فيتناول الدراســة امليدانية 

وتحليــل النتائــج، وأخيـــر الخاتمــة والنتائــج والسياســات املقتـــرحة مــن آليــات تســاعد علــى تشــجيع التوجــه نحــو العمــل الحــر.

 - العوامل املؤثـرة على التوجه للعمل الحر )اإلطار النظري(
ً
أوال

ال يســتمد اإلنتــاج قيمتــه مــن مســاهمته فــي تحقيــق نمــو اقتصــادي مرتفــع فقــط، ولكــن يســتمد قيمتــه مــن أســباب 
فــي  الذيـــن يشــاركون  األفــراد  لكافــة  الــذات، واإلنصــاف، والحريــة، واملشــاركة  تقــل أهميــة مثــل: تحقيــق  أخــرى ال  وأهــداف 

.)Mankiew and Rashdan, 2015: 344( اإلنتاجيــة  العمليــة 

مفهوم العمل الحر وريادة األعمال

مــن الضــروري أيًضــا تمييـــز مفهــوم العمــل الريــادي عــن العمــل الحــر حيــث تتميـــز األعمــال الرياديــة باالبتــكار مثــل إيجــاد 
ســلعة أو خدمــة جديــدة تحســن مــن جــودة الســلع املتوافــرة، أو تقديــم طريقــة إنتــاج جديــدة تـــزيد مــن اإلنتاجيــة، أو إيجــاد 
ســوق جديــد للســلع والخدمــات، وقــد يتمثــل االبتــكار فــي توفيـــر مدخــات جديــدة لعمليــة اإلنتــاج كاملــواد خــام أو العناصــر 
النصــف مصنعــة )Burke and Cowling, 2015:17(. بالتالــي يشيـــر العمــل الحــر إلــى جميــع مفاهيــم بــدء مشــروعات جديــدة 
للمســتوى  أعلــى  تقييًمــا  ويعطــى  املعرفــة،  باقتصــادات  يـــرتبط  الريــادة  مفهــوم  أن  إال  واملتقدمــة،  الناميــة  االقتصــادات  فــي 

.)Marshal, 2011: 59; Sonal, 2016: 122( واملخرجــات املتوقعــة مــن الشــخص القائــم علــى العمــل الحــر
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العوامل املؤثـرة على التوجه للعمل الحر وريادة األعمال

أجمعــت معظــم الدراســات علــى أن التوجــه لريــادة األعمــال والعمــل الحــر يعتمــد علــى املــزج بيـــن ثاثــة عناصــر وهــي: 
الفــرص، املهــارات والســمات الشــخصية والســلوكية، املــوارد، وهــذه العناصــر الثاثــة تتأثـــر بعامليـــن علــى درجــة مــن األهميــة 

وهمــا البيئــة اإلجرائيــة والقانونيــة وثقافــة املجتمــع )Luthje & Franke, 2003:17(، وفيمــا يلــي شــرح لهــذه العوامــل:

العوامــل الداخليــة: وتتمثــل فــي الســمات الشــخصية: حيــث تتكــون مــن العوامــل النفســية الداخليــة والتــي تعــد فــي - 
جانب كبيـــر منها نتاج للعوامل املحيطة، وتتأثـــر بالبيئة الداخلية األسرية والتعليمية بالدرجة األولى، وتتمثل هذه 
الســمات فــي: مســتوى الرغبــة فــي االســتقال، والقــدرة علــى تحمــل املخاطــرة، واإلنجــاز، باإلضافــة إلــى مســتوى القــدرة 
على تمييـــز الفرص وااللتـــزام، وتحمل املســئولية. )Krueger et al., 2000( ، وكذلك املهارات الشــخصية: وتتمثل 
فــي املهــارات التــي يســتطيع الفــرد القيــام بهــا وتتطــور بالتعليــم واملمارســة مثــل: املهــارات اإلداريــة واملهــارات االجتماعيــة 

  )Smka, 2004: 213 ;  Ajzen 1991: 47( واملهــارات الفنيــة مثــل املهــارات الهندســية والعلميــة واملهنيــة

فــي هــذه العوامــل -  وهــي العوامــل البيئيــة التــي تخــرج عــن ســيطرة الفــرد، وتـــرتبط التغيـــرات  العوامــل الخارجيــة: 
طــرد.  عوامــل  أو  الحــر  للعمــل  دعــم  أو  كمحفــزات  جــذب  عوامــل  وتمثــل  االقتصاديــة،  والسياســات  بالقــرارات 
وتنقســم إلــى العوامــل الخارجيــة الخاصــة: وتختلــف هــذه العوامــل مــن شــخص آلخــر وتتصــل بالفــرد بشــكل مباشــر 
والبيئــة املحيطــة بــه، وتؤثـــر عليــه بصــورة خاصــة ومــن أهمهــا األســرة واألصدقــاء أو عــدد األفــراد الناجحيـــن فــي مجــال 
العمــل الحــر، باإلضافــة إلــى الخبـــرة العمليــة واملســتوى التعليمــي، أمــا العوامــل الخارجيــة العامــة: فهــي العوامــل 
البيئيــة الخارجيــة املشتـــركة بيـــن جميــع األفــراد، وتتصــل بشــكل مباشــر بالقــرارات الحكوميــة املؤثـــرة ومــن أهمهــا 
بيئــة األعمــال واالســتثمار ومــا بهــا مــن قوانيـــن ونظــم تمويــل وضرائــب وإجــراءات، فكلمــا كانــت بيئــة داعمــة زاد التوجــه 

.)Aizza et al., 2009: 37 -38( للعمــل الحــر

وتشيـــر عينــة الدراســة التطبيقيــة ملحاســن عمــر )2015( أن توافــر صفــات مثــل الخبـــرات الســابقة فــي العمــل، والتحلــي 
بالصبـــر وعــدم التســرع، واالســتعداد للمخاطــرة تقــف وراء نجــاح املشــروعات الخاصــة وذلــك بنســب %57,3، %13,6، %6,8 
على التوالي، كما أكدت بعض حاالت الدراســة على أن الثقة بالنفس واإلصرار على النجاح رغم معارضة األســرة واألصدقاء 
فــي بعــض األحيــان كانــت وراء النجــاح فــي املشــروعات، كمــا إن الطمــوح فــي النجــاح وتحقيــق عائــد مــادي كان وراء نجــاح البعــض 

رغــم مــا يتعرضــون لــه مــن ظــروف عمــل صعبــة.

وتشيـــر الدراســة التطبيقيــة ملهــا عبــد املجيــد 2015 أن عينــة الدراســة توضــح أن عوامــل التأثيـــر اإليجابــي لألســرة فــي 
تشــجيع أبنائهــا علــي العمــل الحــر تمحــورت حــول الدعــم املــادي بنســبة 67%، بينمــا تمحــورت عوامــل التأثيـــر الســلبي حــول 
غيــاب الدعــم املعنــوي، وأيًضــا غيــاب التوجيــه واإلرشــاد األســري املطلــوب بنســبة 36%، باإلضافــة إلــي بـــروز عامــل تمجيــد 
يــدل علــي غيــاب  بنســبة 68,8% ممــا  الحــر  العمــل  نحــو  األبنــاء  فــي توجيــه  كــدور ســلبي لألســرة واألقــارب  العمــل الحكومــي 
الوعــي األســري بمتطلبــات العصــر ومتغيـــراته، باإلضافــة إلــي تقــدم عامــل الخــوف علــي األبنــاء مــن املخاطــرة ضمــن أســباب 
ومظاهــر الــدور الســلبي لألســرة فــي توجيــه أبنائهــا نحــو العمــل الحــر بنســبة 44%، وخلصــت الدراســة إلــي أن أســاليب التنشــئة 

االجتماعيــة التــي تتبعهــا غالبيــة األســر املصريــة تفتقــر إلــي تنميــة روح االســتقال والقــدرة علــي املخاطــرة.

وقــد أكــدت أكثـــر مــن نصــف عينــة الشــباب فــي دراســة مهــا عبــد املجيــد 2005 أن التعليــم املصــري ليــس لــه دور فــي 
تشــجيع الشــباب على العمل الحر حيث بلغت نســبتهم 59,1%، وأســباب ذلك القصور من وجهة نظرهم عدم قدرة التعليم 

املصــري قبــل الجامعــي علــى إكســابهم املهــارات الحياتيــة االجتماعيــة واملعرفيــة )محمــد عبــد الجــواد، 2005: 58-56(

وبالنســبة للعوامــل الخارجيــة، فــإن تقريـــر ممارسة أنشــطة األعمــال 2018 يوضــح أهــم عوامــل بيئــة االســتثمار حيــث 
يقيس األنظمة التي تؤثـر على 11 مجاال من املجاالت التي تعزز النشاط التجاري أو التي تعوقها مثل: بدء النشاط التجاري، 

واســتخراج تـــراخيص البنــاء، والتــي يمكــن مقارنتهــا عبـــر 190 دولة.

أهمية العمل الحر:

يوفر العمل الحر حرية أكثـــر للفرد في ظروف العمل؛ مع القدرة على اختيار املشروعات ومكانها وتوقيتها، وبالتالي هو 
يتمتــع باملرونــة التــي ال يتمتــع بهــا املوظفــون الذيـــن يتقاضــون رواتبهــم، علــى الجانــب اآلخــر يمكــن للشــركات الكبيـــرة والصغيـــرة 
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أن تســتفيد مــن خــال الحصــول علــى املهــارات املطلوبــة فــي عمليــات التوظيــف، وهــو مــا يــؤدي لتحســن األداء االقتصــادي ككل 
.)Freelancers Union and Upwork, 2018: 310 -312(

ثانًيا - العوامل املؤثـرة على بيئة االستثمار والتوجه للعمل الحر في مصر

ســنتناول فيمــا يلــي أهــم العوامــل الخارجيــة املؤثـــرة علــى ثقافــة اإلنتــاج وهــي العوامــل االقتصاديــة، وبيئــة االســتثمار 
واألعمــال، ثــم أهــم العوامــل الشــخصية والتــي ستكشــف عنهــا الدراســة امليدانيــة:

العوامل االقتصادية

عنــد تتبــع نســبة التكويـــن الرأســمالي إلــي إجمالــي الناتــج املحلــي فــي مصــر )%( كمــا يتضــح فــي الشــكل رقــم )1( نجــد أن 
متوســط هــذه النســبة قــد بلــغ )19%( فــي فتـــرة التســعينيات أثنــاء مرحلــة اإلصــاح االقتصــادي األول، وبــدا معــدل نمــو إجمالــي 
التكويـــن الرأســمالي متســارًعا فــي بدايــة هــذه الفتـــرة حيــث بلــغ )13%( بســبب الدفعــة التــي حصــل عليهــا االقتصــاد مــع بدايــة 
تطبيق إجراءات اإلصاح االقتصادي، ثم تباطأ النمو حتي وصل إلي معدالت سالبة في نهاية هذه الفتـــرة، أما في الفتـــرة التالية 
)2002-2007( فقــد ارتفعــت نســبة التكويـــن الرأســمالي إلــي إجمالــي الناتــج املحلــي حتــي وصلــت إلــي )20,8%( فــي أخــر هــذه الفتـــرة 
وتســارع نمــو إجمالــي التكويـــن الرأســمالي حتــي وصــل إلــي 23%  وذلــك كأحــد ثمــار بـــرنامج اإلصــاح االقتصــادي، وانتقــل االقتصــاد 
إلــي مرحلــة األزمــة املاليــة العامليــة حيــث تناقــص متوســط نســبة التكويـــن الرأســمالي إلــي إجمالــي الناتــج املحلــي إلــي)19%(، ثــم 
ســاءت نســبة التكويـــن الرأســمالي إلــي إجمالــي الناتــج املحلــي فــي الفتـــرة )2011-2014( حيــث بلــغ متوســط النســبة )14%( نتيجــة 
االضطرابــات السياســية ، ثــم ارتفعــت نســبة التكويـــن الرأســمالي إلــي إجمالــي الناتــج املحلــي فــي الفتـــرة التاليــة )2015-2019( التــي 
بــدأ فيهــا االســتقرار واالتجــاه نحــو اإلصــاح حيــث بلــغ متوســط النســبة )15%( وبــدأ االســتثمار فــي النمــو بمعــدالت ســريعة نســبًيا.
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ورغــم بلــوغ نســبة التكويـــن الرأســمالي إلــى إجمالــي الناتــج املحلــي فــي مصــر عــام 2019 )15%( إال أن هــذه النســبة مازالــت 
منخفضــة مقارنــة بمتوســط بعــض مناطــق العالــم مثــل شــرق آســيا )41%(، الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )30%(، جنــوب 

آســيا )30%(، دول أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي )19%(، ومتوســط العالــم )%24(.

وبالنســبة لبيانــات ســعر الفائــدة علــي القــروض )%(  نجــد أنــه ثبــت نســبًيا عنــد )13%( خــال فتـــرة التســعينيات  وخــال 
الفتـرة الثانية، ثم انخفض في الفتـرة الثالثة خال األزمة املالية العاملية  مع تـراجع معدالت التضخم إلي متوسط )%11,7(، 
واســتمر أثنــاء االضطرابــات السياســية حــول متوســط )11,5%( ثــم ارتفــع ارتفاعــا طفيفــا فــي الفتـــرة الخامســة بمتوســط %12 
ولكنــه قفــز إلــي )18,175%( عــام 2019 بعــد أن انتهــج البنــك املركــزي سياســة نقديــة تقييديــة فــي ســبيل احتــواء الضغــوط 
التضخميــة الناتجــة عــن قــرار تحريـــر ســعر الصــرف، وإعــادة هيكلــة دعــم املحروقــات، وتطبيــق ضريبــة القيمــة املضافــة إال أن 
ذلــك يمثــل عبئــا كبيـــرا علــي االســتثمار، ثــم عــاد ســعر الفائــدة لينخفــض إلــي )17,25%( بعــد أن بــدأت سياســة توســعية نتيجــة 
االنخفــاض فــي معــدالت التضخــم مــن)22%( كمتوســط عــام 2019، ونجــد أن ســعر الفائــدة علــى القــروض فــي مصــر مرتفعــا 
مقارنــة بالعديــد مــن دول العالــم فقــد بلــغ عــام 2019 فــي بعــض دول العالــم التــي تتميـــز بارتفــاع حجــم االســتثمارات فيهــا مثــل 

كوريــا )3,5%(، الصيـــن )4.3%(، ســنغافوره )5,3%(، إندونيســيا )11%(، كولومبيــا )13,7%(، إيطاليــا )%3(.
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والنخفــاض معــدل االســتثمار آثــارا ســلبية كثيـــرة علــي املتغيـــرات االقتصاديــة األخــرى مثــل امليـــزان التجــاري ومعــدالت 
البطالــة، فنجــد أن امليـــزان التجــاري املصــري يعانــي مــن عجــز دائــم ويـــرجع ذلــك إلــي انخفــاض قيمــة الصــادرات بالرغــم مــن 
تقلبهــا، فعنــد النظــر إلــي الصــادرات كنســبة مــن الناتــج املحلــي فــي مصــر )%( نجــد أن هــذه النســبة  ظلــت منخفضــة طــوال 
فتـــرة التســعينيات بمتوســط )21%(، ثــم بــدأت فــي التحســن التدريجــي فــي الفتـــرة الثانيــة، فبلــغ املتوســط )35,5%( مــع تحريـــر 
ســعر صــرف الجنيــه اعتبــاًرا مــن 29 ينايـــر 2003، ثــم انخفــض متوســط هــذه النســبة مــع األزمــة املاليــة العامليــة فبلــغ املتوســط 
)33%( فــي الفتـــرة الثالثــة، ثــم تدهــور املؤشــر باســتمرار فــي فتـــرة االضطرابــات السياســية فبلــغ متوســط الفتـــرة )32%( لنفــس 
األســباب الراجعــة إلــي االفتقــاد إلــي األمــن وهــروب االســتثمارات وانخفــاض اإلنتــاج، وبــدأت فتـــرة اإلصــاح الثانيــة حيــث بلغــت 
النســبة )25%( فــي أول عاميـــن ثــم قفــزت إلــي )37,1%( عــام 2019، وكمــا اتضــح فــي تطــور الصــادرات فــي مصــر أنهــا حققــت 
قفــزة فــي عــام 2019 حيــث بلغــت نســبة الصــادرات إلــى الناتــج املحلــي اإلجمالــي )37,1%( إال أن هــذه النســبة مازالــت منخفضــة، 
خاصــة عنــد مقارنتهــا فــي مناطــق مختلفــة مــن العالــم مثــل شــرق آســيا )46,2%(، الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا )%43,3(، 

العالــم العربــي )68,5%(. أي أن هنــاك ضعفــا فــي الهيــكل اإلنتاجــي املصــري وعــدم توجهــه نحــو التصديـــر.

وعنــد تتبــع بيانــات إجمالــي البطالــة كنســبة مــن إجمالــي القــوة العاملــة )%( فــي مصــر نجــد أن متوســط هــذه النســبة 
قــد بلغــت خــال فتـــرة التســعينيات )8,5%(، ثــم عــاد املؤشــر للتذبــذب أثنــاء األزمــة املاليــة العامليــة إال أن املتوســط قــد تحســن 
حيــث أصبــح )8%(، ثــم واصلــت نســبة البطالــة فــي التدهــور فــي فتـــرة االضطرابــات السياســية فبلغــت متوســط )12,6%( نتيجــة 
حالــة عــدم االســتقرار األمنــي الــذي انعكــس علــي التجــارة والنقــل واالســتثمار واإلنتــاج فــأدي إلــي انخفــاض معــدالت التشــغيل، 
ثــم تحســنت تحســًنا طفيًفــا مــع بدايــة اإلصــاح االقتصــادي الثانــي حيــث بلغــت )12,5%(، وبـــرغم التحســن فــي مؤشــر إجمالــي 
البطالــة كنســبة مــن إجمالــي القــوة العاملــة فــي مصــر عــام 2019 نجــد أن هــذه النســبة مرتفعــة مقارنــة ببعــض مناطــق العالــم 
مثل جنوب آسيا )3,7%(، شرق آسيا )4,1%(، الشرق األوسط وشمال إفريقيا )10,5%(، أمريكا الاتينية والكاريبي )%7,8(.

يتضــح مــن املؤشــرات الســابقة الحاجــة امللحــة للتوجــه نحــو العمــل الحــر وريــادة األعمــال لعــاج هــذه النســبة املرتفعــة 
مــن البطالــة وتحسيـــن معــدالت الصــادرات، وضــرورة تشــجيع املشــروعات الصغيـــرة واملتوســطة التــي تتجــه نحــو املســاهمة فــي 

تحقيــق سياســة إحــال الــواردات مــن أجــل تحسيـــن وضــع امليـــزان التجــاري.

بيئة االستثمار واألعمال

تمثــل بيئــة االســتثمار واألعمــال العوامــل الخارجيــة العامــة التــي تؤثـــر علــى التوجــه للعمــل الحــر وريــادة األعمــال، ويعتبـــر 
تقريـــر بيئــة االســتثمار واألعمــال )Doing Business( الصــادر عــن البنــك الدولــي مــن أهــم التقاريـــر الدوليــة عــن هــذه البيئــة 
علــي مســتوي العالــم، ويتضــح مــن متابعــة تطــور تـــرتيب مصــر فــي مؤشــر ممارســة األعمــال أن مصــر حققــت أفضــل ترتيــب لهــا 
فــي هــذا املؤشــر عــام 2010 بعــد قيامهــا بمجموعــة مــن اإلصاحــات التــي أدت إلــي تحســن مؤشــرات التمويــل، وتصاريــح البنــاء، 
وإنفــاد التعاقــدات خاصــة بعــد تنفيــذ مرحلتيـــن لخطــة إصــاح الجهــاز املصرفــي، ثــم بــدأ التدهــور فــي التـــرتيب فــي الفتـــرة التاليــة 
عندمــا حدثــت االضطرابــات السياســية فحصلــت علــي التـــرتيب )128( عــام 2013، ثــم وصــل التـــرتيب إلــي )131( عــام 2015، 
ثم حدث تحسن خال الفتـرة األخيـرة  حيث تقدمت 9 مراكز لتحتل التـرتيب 122 عام 2016، إال أن مصر عادت لتتـراجع 

عــام 2019 لتحتــل املركــز 128 مــن إجمالــي 190 دولــة.

ويـــرجع التحســن النســبي الــذي حــدث عــام 2016 فــي تـــرتيب مصــر فــي مؤشــر ممارســة األعمــال نتيجــة التحســن فــي مؤشــر 
حمايــة صغــار املستثمريـــن مــن خــال منــع الشــركات الفرعيــة مــن الحصــول علــي أســهم أصــدرت بواســطة الشــركة األم، ويـــرجع 
كذلــك إلــي اإلصاحــات التــي أجرتهــا مصــر وحســنت بهــا مــن طــرق وإجــراءات الحصــول علــي التمويــل حيــث أطلــق البنــك املركــزي 
مبــادرة لدعــم املشــروعات املتوســطة والصغيـــرة فــي الحصــول علــي التمويــل، حيــث يســعي البنــك املركــزي إلــي توفيـــر قــروض 
مصرفيــة للمشــروعات الصغيـــرة واملتوســطة تصــل إلــي 200 مليــار جنيــه بأســعر فائــدة تصــل إلــي 5%، باإلضافــة إلــي التعديــات 
التــي أجريــت علــي قانــون التمويــل متناهــي الصغــر، ويشيـــر تقريـــر بيئــة االســتثمار واألعمــال أنــه قــد حــدث تحســن فــي مصــر عــام 
2019 فــي حمايــة حقــوق املساهميـــن نتيجــة التعديــات التــي أجريــت علــي قانــون ســوق املــال، وحــدث تدهــور فــي مؤشــر إجــراءات 

تســجيل امللكيــة فقــد زادت رســوم التحقــق والتصديــق علــي عقــود البيــع.

 نجحــت فــي تحقيــق إصاحــات هيكليــة مكنتهــا مــن 
ً
وعنــد مقارنــة مصــر مــع دول أخــرى فــي العالــم نجــد أن هنــاك دوال

الوصــول إلــى معــدالت مرتفعــة مــن االســتثمار والنمــو وســبقت مصــر فــي التـــرتيب فــي مؤشــر ممارســة األعمــال مثــل ســنغافوره 
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 عربيــة ســبقت مصــر فــي التـــرتيب مثــل 
ً
)2(، كوريــا )4(، هونــج كونــج )5(، املكســيك )49(، كولومبيــا )59(، وكذلــك هنــاك دوال

اإلمــارات )21(، البحريـــن )66(، املغــرب )69(، عمــان )71(، تونــس )88(.

ويـــرجع التدهــور فــي تـــرتيب مصــر فــي مؤشــر ممارســة األعمــال مقارنــة بــدول العالــم بصــورة أساســية إلــى تعقيــد اإلجــراءات 
الضريبيــة فــي مصــر ممــا ينعكــس علــى املؤشــر املتعلــق بدفــع الضرائــب كمــا يتضــح فــي الشــكل التالــي رقــم )2( )كلمــا انخفــض 
املؤشــر كان الوضــع أفضــل( شــهد هــذا املؤشــر تحســًنا طفيًفــا عــام 2010 حيــث بلــغ )136(، ثــم عــاد للتدهــور املســتمر حيــث بلــغ 

)149( عــام 2014، ثــم أصبــح )151( عــام 2015، ثــم زاد ليصبــح )162( عــام 2016، ثــم زاد ليصبــح )167( عــام 2019.
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المؤشر 

)Doing Business( املصدر: البنك الدولي، تقرير ممارسة األعمال أعداد متفرقة

شكل )2(: املؤشر الفرعي )مؤشر دفع الضرائب( في مصر

ومؤشــر  األعمــال،  بــدء  مؤشــر  وهــي:  واألعمــال  االســتثمار  بيئــة  تقريـــر  فــي  الفرعيــة  املؤشــرات  أهــم  تطــور  إلــي  وبالنظــر 
اســتخراج تصاريــح البنــاء، ومؤشــر الحصــول علــى الكهربــاء، ومؤشــر تســجيل امللكيــة، ومؤشــر الحصــول علــى التمويــل، ومؤشــر 
حمايــة صغــار املستثمريـــن، ومؤشــر دفــع الضرائــب، ومؤشــر إنفــاد التعاقــدات، ومؤشــر التجــارة عبـــر الحــدود، ومؤشــر مواجهــة 
اإلعســار، نجــد أنهــا تتما�شــي مــع تطــور الوضــع االقتصــادي فــي مصــر، فنجــد أن فتـــرات تحســن معظــم املؤشــرات فــي عامــي 2007، 
2008 مــع تصاعــد وتيـــرة اإلصاحــات الهيكليــة واالقتصاديــة فــي املجتمــع وبــدء بـــرنامج الخصخصــة وتنفيــذ خطــط إصــاح الجهــاز 
ثــم عــادت  البيئــة االقتصاديــة،  تؤثـــر ســلًبا علــي  مــع االضطرابــات السياســية والتــي  ثــم تدهــورت معظــم املؤشــرات  املصرفــي، 
املؤشــرات للتحســن عــام 2016 بعــد إجــراء الحكومــة مجموعــة إصاحــات مؤسســية وتشــريعية تســعى إلــي تبســيط إجــراءات 

إنشاء املشروعات، كما سبق أن ذكرنا إال أن 
معظم املؤشــرات تدهورت عام 2019 ويـــرجع 
ذلــك أيًضــا إلــي أمــور تتعلــق بمنهجيــة مؤشــر 
علــى  واعتمــاده  األعمــال  ممارســة  تقريـــر 
فلــم  الشــخصية  واملقابــات  االســتبيانات 

تظهــر آثــار اإلصاحــات التــي تمــت.

ــا 
ً

نشــاط ريــادة األعمــال فــي مصــر وفق
اقب العالمي لريادة األعمال للمر

ســيتناول البحــث فــي هــذا الجــزء وضــع 
مصــر فــي اإلطــار العــام للبيئــة الداعمــة لريادة 
عليهــا  يعتمــد  التــي  الحــر  والعمــل  األعمــال 
ويوضــح  األعمــال،  لريــادة  العالمــي  املراقــب 
خــال  مصــر  وضــع  تطــور   )1( الجــدول 
الثاث ســنوات األخيـــرة، فنجد أنها تتفق مع 
مؤشــرات تقريـــر ممارســة األعمــال فيمــا عــدا 
مؤشــر توفيـــر الدعم املالي الذي تحســن على 

جدول رقم )1( 
تطور شروط اإلطار العام لريادة األعمال في مصر خالل الثالثة أعوام األخيـرة

201520162019شروط اإلطار العام للبيئة الداعمة لريادة األعمال 
3,53,94,1توفر الدعم املالي

السياسات الحكومية: من حيث الدعم
ومن حيث: مستوي الضرائب والبيـروقراطية

3,3
3,1

3,6
3,1

4,2
3

3,33,33,3مدي ونوعية بـرامج الدعم الحكومي
وجود بـرامج ريادة األعمال في: مراحل التعليم
                                            وفي: عملية التدريب

1,6
3,1

1,7
3,1

1,8
3,4

2,92,82,9قابلية النفاد إلى األبحاث والتطويـر والتقنية
4,23,94مدي ونوعية وكلفة الخدمات التجارية املتوافرة

درجة انفتاح السوق
ديناميكية إتاحة املجال لدخول مؤسسات جديدة

5,1
3,8

5,1
4

5,8
4,1

سهولة النفاد إلى البنية التحتية املادية )تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت واملرافق وأنظمة النقل واألرض على سبيل املثال(

6,36,56,1

املدي الذي تشجع به املعاييـر االجتماعية واالقتصادية األعمال 
الفردية التي تف�شي إلى نشاط ريادي )ثقافة ريادة األعمال(

3,84,14

)1 هو الدرجة األسوأ، 9 هي الدرجة األفضل، املتوسط 4,5(
)Global Entrepreneurship Monitor( املصدر: البنك الدولي، املرصد العالمي لريادة األعمال
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مــدى الثــاث ســنوات الســابقة بســبب اإلصاحــات التــي قامــت بهــا الحكومــة فــي هــذا اإلطــار مثــل مبــادرة البنــك املركــزي، فكمــا 
يتضــح مــن الجــدول )1( تحســن جميــع هــذه الشــروط فيمــا عــدا مــدى ونوعيــة بـــرامج الدعــم الحكومــي فلــم يحــدث لهــا تحســن، 
فــي حيـــن تدهــورت الشــروط الخاصــة باألبحــاث والتطويـــر، ومــدى ونوعيــة وتكلفــة الخدمــات التجاريــة املتوافــرة، وســهولة 
النفــاد إلــى البنيــة التحتيــة املاديــة، وكذلــك مــدى تشــجيع املعاييـــر االجتماعيــة لثقافــة ريــادة األعمــال، وياحــظ تدنــي معظــم 
شــروط إطــار ريــادة األعمــال فــي مصــر، فباســتثناء البنيــة التحتيــة ودرجــة انفتــاح وديناميكيــة األســواق لــم يتعــد أي شــرط 4,2 
وهــو أقــل مــن املتوســط 4,5، ممــا يشيـــر إلــى ضعــف هــذه العوامــل وضــرورة إجــراء تغييـــرات وتحســينات فيمــا يتعلــق ببيئــة 
االســتثمار، وحصــل شــرط ارتبــاط ريــادة األعمــال بمراحــل التعليــم علــى أدنــي تقييــم مــن بيـــن كافــة شــروط إطــار ريــادة األعمــال 
بعامة وسطية تبلغ 1,8، ولعاج هذه املشكلة قامت وزارة التعليم العالي بفرض مقرريـــن دراسييـــن متعلقيـــن بـــريادة األعمال 
فــي مقــررات كل كليــة لتعريــف الطــاب بأهميــة ريــادة األعمــال، وعنــد الرجــوع إلــى تقريـــر املرصــد العالمــي لريــادة األعمــال 2019 
نجد أن معدل النشــاط الريادي اإلجمالي )TEA( في مصر الذي يقيس النســبة املئوية لعدد الســكان الذيـــن يحاولون بفاعلية 
 تجاريــة ال يـــزيد عمرهــا عــن ثاثــة أعــوام ونصــف 13,3 %، وقــد تحســن هــذا 

ً
إنشــاء أعمــال أو يملكــون ويديـــرون ســابًقا أعمــاال

املعــدل خــال الثاثــة أعــوام الســابقة حيــث كان 7,4 % عــام 2015، ثــم أصبــح  14,3% عــام 2016، ويمثــل رواد األعمــال 
التجاريــة الناشــئة الذيـــن يســعون بفاعليــة إلنشــاء أعمــال 6,4% مــن الراشديـــن فــي مصــر وهــي قريبــة مــن متوســط هــذه النســبة 
فــي آســيا )6,2%( ولكنهــا منخفضــة عــن متوســط النســبة فــي أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي )11,7%(، فــي حيـــن يمثــل أصحــاب أو 
مــدراء األعمــال الجديــدة التــي م�شــى علــى إنشــائها مــا يتـــراوح بيـــن 4 أشــهر– و42 شــهًرا 7% ولكــن متوســط هــذه النســبة أعلــى 

فــي آســيا )13%( وهــي قريبــة مــن متوســط أمريــكا الاتينيــة والكاريبــي )%7,3(.

وقــد أوضــح املراقــب العالمــي لريــادة األعمــال فــي مصــر عــام أن مــن أكثـــر أســباب توقــف وإغــاق املشــروعات فــي مصــر 
املشــروعات  مــن   )%49,2( بنســبة  املشــروعات لخســارة  تحقيــق  أو   ،)%15,5( بنســبة  بالتمويــل  تتعلــق  إلــى مشــكات  يعــود 
التــي تغلــق أبوابهــا، لذلــك قامــت الحكومــة بمجموعــة مــن اإلصاحــات التــي تســتهدف تحسيـــن شــروط ووســائل الحصــول علــى 

التمويــل ومــن أهمهــا مبــادرة البنــك املركــزي.

اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسيـن املناخ االستثماري في مصر

الخدمــات  وتحسيـــن  مؤسســية  تغييـــرات  مــن  تتضمنــه  ومــا  التشــريعية  اإلصاحــات  مــن  بمجموعــة  الحكومــة  قامــت 
فــي: وتتمثــل  التحتيــة  والبنيــة  املستثمريـــن  تواجــه  التــي  املختلفــة  التعقيــدات  تبســيط  إلــى  بهــا  تهــدف  والتــي  الحكوميــة 

اإلصالحــات التشــريعية واملؤسســية: تتمثــل فــي إقــرار قانــون االســتثمار الجديــد وتعديــل قوانيـــن الخدمــات املاليــة - 
غيـــر املصرفيــة وتعديــل قانــون الضريبــة علــى الدخــل.

لعــام 1997، -   8 لعــام 2019 محــل قانــون االســتثمار  الجديــد 72  يحــل قانــون االســتثمار  قانــون االســتثمار الجديــد: 
ريــادة  روح  ويعــزز  الجاريــة،  االقتصاديــة  اإلصاحــات  تدعــم  التــي  والضمانــات  الحوافــز  مــن  جديــدة  مجموعــة  ويقــدم 
األعمال وتنمية املشــروعات الصغيـــرة واملتوســطة، فين�شــئ على ســبيل املثال مركز خدمة املستثمريـــن املنوط به إصدار 
التـــراخيص، وتبســيط اإلجــراءات وتوحيدهــا مــن أجــل الحصــول علــى موافقــة تأســيس الشــركات، أو زيــادة رأس املــال.

قوانيـــن الخدمــات املاليــة غيـــر املصرفيــة: وتتضمــن قانــون ســوق املــال حيــث إنــه يقــدم أدوات ماليــة جديــدة فــي - 
ســوق املــال بمــا يعــزز فــرص حصــول املشــروعات الصغيـــرة واملتوســطة علــى التمويــل مثــل الصكــوك والســندات 

املتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية.

قانــون -  أحــكام  بعــض  تعديــل  قــرار رقــم 172 لســنة 2015 بشــأن  الدخــل: صــدر  وتعديــل قانــون الضريبــة علــي 
ضريبــة الدخــل رقــم 91 لســنة 2005، وقــد اســتهدف هــذا التعديــل تشــجيع االســتثمار حيــث أعطــي العديــد مــن 
املزايا لاســتثمار منها: خفض ســعر الضريبة من 42% إلي 20% مع اإلبقاء علي اإلعفاءات املقررة للنشــاط الزراعي 
بكافــة أنواعــه، تبســيط إجــراءات ربــط الضريبــة وتحصيلهــا وإجــراءات التظلــم والتقا�شــي، تبســيط أســس حســاب 
اإلهــاك بمــا يتما�شــى مــع املعاييـــر الدوليــة، تشــجيع تنميــة االســتثمارات بإتاحــة خصــم 30% مــن املبالــغ املســتثمرة 

فــي اآلالت املســتخدمة فــي اإلنتــاج ســواء أكانــت جديــدة أو مســتعملة.

صــدر فــي أبـــريل عــام 2019 قــرار بإنشــاء جهــاز تنميــة املشــروعات املتوســطة والصغيـــرة ومتناهيــة الصغــر ويهــدف - 
إلى وضع بـرنامج وطني لتنمية وتطويـر املشروعات، وتهيئة املناخ الازم لتشجيعها، وتحفيـز املواطنيـن على التوجه 

إلــى العمــل الحــر والعمــل مــن خــال هــذه املشــروعات.
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دور الحكومــة فــي توفيـــر مصــادر التمويــل:  وقــد أدت املشــكات التمويليــة التــي يواجههــا رواد األعمــال إلــى مبــادرة - 
أطلقهــا البنــك املركــزي املصــري لدعــم هــذه املشــروعات فــي الحصــول علــى التمويــل، حيــث يتــم مــن خــال املبــادرة 
توفيـــر قــروض مصرفيــة تصــل إلــى 300 مليــار جنيــه بأســعار تنافســية لتمويــل 350 ألــف مشــروع متوســط وصغيـــر، 
ويهــدف البـــرنامج إلــى زيــادة حصــة إقــراض املشــروعات املتوســطة والصغيـــرة إلــى 20% مــن إجمالــي محفظــة البنــوك، 
وتــم إدخــال بعــض التحســينات علــى ســوق األســهم، ووفقــا ملؤشــر التنافســية العالمــي لعــام 2019-2018 تحتــل 
مصــر املرتبــة 41 مــن بيـــن 137 دولــة مــن خــال ســوق األســهم املحليــة، وتــم اتخــاذ عــدد مــن املبــادرات الجديــدة مثــل 
صنــدوق بدايــة املشــروعات املتوســطة والصغيـــرة، كمــا أسســت الحكومــة شــركة مصــر لريــادة األعمــال فــي مــارس 
2018 بـــرأسمال قــدره 451 مليــون جنيــه مصــري، بهــدف تمكيـــن رواد األعمــال مــن بنــاء شــركات تحقــق نمــًوا ســريًعا.

خدمــات -  مركــز  إطــاق  تــم  املعلومــات:  وتوفيـــر  البيـــروقراطية،  مــن  والحــد  الحكوميــة  الخدمــات  تحسيـــن 
املستثمريـــن كمحاولــة فــي ســبيل القضــاء علــى الروتيـــن والبيـــروقراطية، وأطلقــت وزارة االســتثمار والتعــاون الدولــي 
خريطــة االســتثمار التــي تقــدم نظــرة شــاملة علــى العديــد مــن الفــرص االســتثمارية فــي جميــع أنحــاء البــاد، وقامــت 
فــي مقــررات كل كليــة لتعريــف الطــاب  بـــريادة األعمــال  العالــي بفــرض مقرريـــن دراسييـــن متعلقيـــن  التعليــم  وزارة 
بأهميــة ريــادة األعمــال، ومنــح ماجستيـــر ريــادة األعمــال فــي كثيـــر مــن الكليــات لربــط مراحــل التعليــم املختلفــة بثقافــة 

ريــادة األعمــال ونشــر ثقافــة التوجــه نحــو العمــل الحــر.

ا - الدراسة امليدانية
ً
ثالث

وصف أداة الدراسة وخصائصها
صممــت االســتمارة لقيــاس العوامــل املؤثـــرة علــى التوجــه للعمــل الحــر، ومــن ثــم بمــا ُيمكــن مــن وضــع اآلليــات التــي تكفــل 
تحفيـــز العمــل الحــر، واشــتمل االســتبيان علــى ثاثــة أجــزاء صمــم معظمهــا علــى مقيــاس ليكـــرت بخمــس مســتويات حســب 

درجــة املوافقــة وتتمثــل فــي:

افيــة وخصائــص عامــة مثــل: الســن، والجنــس، والحالــة االجتماعيــة، والحالــة التعليميــة، -  املتغيـــرات الديموغر
وعــدد العامليـــن باألســرة، واملســتوى االجتماعــي مثــل )مســتوى الدخــل، وطبيعــة عمــل عائــل األســرة، ونــوع الســكن، 
وعضويــات األنديــة، ومســتوى املدخــرات(، ودرجــة الرضــا العــام عــن الوضــع املالــي والحيــاة، ومقاييــس النجــاح فــي 

الحيــاة، وقيمــة العمــل، وأهــم جهــات التأثيـــر علــى القــرارات الخاصــة بالشــخص.

الرؤيــة والتوجــه للعمــل الحــر ويضــم أجــزاًء فرعيــة تشــمل: االختيــار بيـــن العمــل الحــر مقابــل الوظيفــة، وأهــم - 
األســباب الدافعــة الختيــار املهنــة، والرغبــة فــي التوجــه للعمــل الحــر فــي األجــل الطويــل، ودرجــة الثقــة فــي القــدرات 
الخاصــة للقيــام ببعــض املهــام ودرجــة تحقيــق هــذه املهــام فــي مســار إنشــاء املشــروع، والســمات الشــخصية، والقــدرة 
علــى تحمــل املســئولية وضغــوط العمــل ومواجهــة األزمــات، واالتصــال باآلخــر، والقياديــة. والبيئــة الخارجيــة: شــملت 
والتحــوالت  املشــروعات،  دعــم  وبـــرامج  املتاحــة  التمويــل  بمصــادر  واملعرفــة  واألســرة،  التعليــم  مؤسســات  تأثيـــر 

التكنولوجيــة والرقميــة الجديــدة فــي املجتمــع.

مجتمع الدراسة 
مثــل جامعــة القاهــرة مجتمــع الدراســة وهــي تعكــس مجتمًعــا متنوًعــا يشــمل مســتويات مختلفــة مــن الفئــات العمريــة 

ُ
ت

وخاصــة الشــباب ومســتويات اجتماعيــة وتعليميــة وثقافيــة مختلفــة

عينة الدراسة
تم اختيار عينة عشوائية تبلغ 500 مفرده وتعد عينة ممثلة للمجتمع بدرجة ثقة %95.

  لقياس أثـــر النوع ضمت االســتمارة )ذكور بنســبة 50.4% / إناث 48.8%(، وفئات عمرية مختلفة حســب توزيع هيكل 
الســكان فــي مصــر حيــث تتمثــل النســبة الكبـــرى فــي الشــباب وهــو مــا يمثــل حوالــي 57% مــن العينــة. وقــد تــم االعتمــاد علــى نتائــج 

.)SPSS( الختبار فروض الدراســة، وذلك باســتخدام بـــرنامج t test 2 وجاماχ اختبارات
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الصدق والثبات
تــم اختبــار مــدى االتســاق الداخلــي ألداة القيــاس ومصداقيــة النتائــج وتقــاس بالجــذر التـــربيعي لقيــم معامــات ثبــات 
»ألفــا كرونبــاخ« وكانــت قيمــة ألفــا 77 % ومــن ثــم درجــة الصــدق 85% وبصفــة عامــه فــإن قيمــة ألفــا 70 فأكثـــر تعكــس اتســاق 
داخلــي جيــد بصفــة خاصــة فــي العلــوم اإلنســانية، وتشيـــر قيمــة مصداقيــة النتائــج أن إعــادة تطبيقهــا علــى عينــة أخــرى يعطــي 

نفــس النتائــج ومــن ثــم إمكانيــة تعميــم النتائــج.

تحليل نتائج الدراسة

أهم السمات الشخصية الدافعة للتوجه للعمل الحر 1-

يوضــح  التالــي  والشــكل  الحــر  للعمــل  األفــراد  توجــه  علــى  تؤثـــر  التــي  العناصــر  أهــم  مــن  لألفــراد  الشــخصية  الســمات 
الدراســة: لعينــة  الشــخصية  الســمات 

 

  

0 1 2 3 4 5

أقوم بإنهاء مهامي علي أكمل صورة دون رقابة

أقدم على املخاطرة إذا كانت محسوبة

اجهتهاأتنبأ باملشكالت واألزمات وأضع الحلول البديلة ملو 

انجاز االعمال املطلوبي مني

أبحث دوما عن أساليب جديدة لتحسين أدائى في العمل

…وزيع أستطيع رسم خطط العمل وبناء فريق إدارة العمل وت

أوافق بشدة  أوافق محايد ال أوافق امطلق  أوافقال 

املصدر: تم إعداده بواسطة الباحثتان باالستناد إلى نتائج االستبيان.

شكل رقم )3(:السمات الشخصية الدافعة للعمل الحر 

يعكــس لنــا الشــكل الســابق توافــر الســمات الداعمــة للعمــل الحــر حيــث كانــت النســب األكثـــر تكــراًرا تقــع فــي فئــة موافــق 
وموافــق جــًدا.

تأثيـر البيئة الخارجية على دعم التوجه للعمل الحر 2-

يوضــح الشــكل التالــي العوامــل الخارجيــة التــي توثـــر علــى دعــم األفــراد للتوجــه للعمــل الحــر منهــا األســرة واألصدقــاء، 
ونظــم التعليــم، ودور اإلعــام، ورجــال األعمــال، والحكومــة، حيــث يتضــح أن تأثيـــر عوامــل البيئــة الخارجيــة غيـــر داعــم ملعظــم 

املتغيـــرات، وكان دور األســرة وتجــارب األصدقــاء داعًمــا إلــى حــد مــا.

 

  

0 1 2 3 4 5

تحفزني أسرتي على البحث عن أفكار لمشاريع 
لدي صورة سيئة من أصدقائي عن العمل الحر 

اريع الجامعي يساعد على تنمية مهارات وإدارة المش/تعليمي المدرسي
اإلعالم يقدم نماذج ناجحة عن العمل الحر

لحراإلعالم يقدم معلومات مفيدة ومطلوبة عن كيفية ممارسة العمل ا
حر تبذل الحكومة الجهود المطلوبة لتشجيع الشباب على العمل ال

تعتبر الضرائب عائقاً أمام المشاريع الخاصة؟ 
تشجع جمعيات رجال  األعمال الشباب على العمل الحر

لخاصتقوم البنوك بتيسير الحصول على قرض لفتح مشروعي ا

أوافق بشدة  أوافق محايد ال أوافق  ال أوافق 
مطلقا 

املصدر: تم إعداده بواسطة الباحثتان باالستناد إلى نتائج االستبيان.

شكل رقم )4(: العوامل املؤثـرة على التوجه للعمل الحر 
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ليــس لديهــم مشــروع أو رغبــة  إلقامــة مشــروع خــال الخمــس ســنوات  مــن عينــة الدراســة   %68 لنــا أن  وقــد اتضــح 
القادمــة ممــا يعكــس عــدم وجــود روح املبــادرة، والختبــار أثـــر الدخــل والســن والنــوع أوضحــت نتائــج اختبــار 2χ وجــود فــروق 
معنويــة لتأثيـــر الدخــل بدرجــة ثقــه  أكثـــر مــن p=0.001< 0.05( %95(  وكانــت أعلــى نســبة رفــض فــي فئــات الدخــل العليــا، 
ــًرا معنوًيــا بدرجــة ثقــه  أكثـــر مــن p =0.001< 0.05( %95( وكانــت أعلــى نســبة رفــض فــي فئــات  وأيًضــا أوضــح أثـــر التعليــم تأثيـ
غيـــر املتعلــم حيــث كانــت نســبة الرفــض 87.5%  والدراســات العليــا 87% ولكــن هــذا التناقــض ال يلغــي أثـــر التعليــم وإنمــا عــدم 
نيــة التوجــه للعمــل الحــر فــي حالــة الدراســات العليــا قــد يـــرجع ألوليــة العمــل األكاديمــي، كمــا أوضــح النــوع تأثيـــًرا معنوًيــا أيًضــا 
بدرجــة ثقــة أكثـــر مــن p=0.003< 0.05( %95( ، وكانــت نســبة الرفــض مركــزة لــدى اإلنــاث بنســبة 74.5%،وهــو مــا يعكــس 

ضــرورة أخــذ كافــة هــذه العوامــل عنــد رســم السياســات لحفــز روح املبــادرة والعمــل الحــر.

طبيعة املشروع 3-

أوضحــت نتائــج التحليــل تأثيـــر التكنولوجيــا والتحــوالت الرقميــة علــى طبيعــة املشــروعات التــي ينــوي األفــراد إقامتهــا 
وإن كانــت الطرائــق التقليديــة مازالــت مســيطرة، أوضحــت نتائــج اختبــارات الفــروض 2χ تأثيـــرا معنويــا للســن أيًضــا بدرجــة 
ثقــة أكثـــر مــن 95%،حيــث كان التوجــه للمشــروعات باســتخدام التقنيــات الحديثــة مركــزة فــي الفئــة العمريــة مــن 15-24، أمــا 
التوجــه ملشــروع فــي مــكان قائــم فتـــركز فــي فئــات الســن العليــا، أوضــح النــوع تأثـــرا معنويــا بدرجــة ثقــة أكثـــر مــن 95%، حيــث 
تـــركزت نســب التكــرار األكثـــر فــي التوجــه للمشــروعات التكنولوجيــة بصفــة عامــة والعمــل مــن املنـــزل بصفــة خاصــة لــدى 
اإلنــاث، وكان للدخــل أيًضــا تأثيـــر معنــوي، حيــث تـــركزت املشــروعات ذات االســتخدام التكنولوجــي فــي فئــات الدخــل العليــا، 
وهــو مــا يعكــس أيًضــا ضــرورة أخــذ هــذه الفــروق فــي االعتبــار عنــد رســم السياســات املختلفــة لتحقيــق مفهــوم الشــمول وبصفــة 

خاصــة للتحــول الرقمــي.

األسباب الدافعة إلقامة مشروع 4-

أوضحــت النتائــج تحيـــًزا كبيـــًرا لصالــح عوامــل الدفــع واملتمثلــة فــي زيــادة الدخــل ونقــص الفــرص الوظيفيــة مقابل اإلبداع 
واالبتــكار وتشــجيع منــاخ االســتثمار كأســباب للتوجــه للعمــل الحــر. وباســتخدام اختبــار جامــا أوضحــت النتائــج وجــود تأثيـــر 
معنــوي للتعليــم حيــث كان التوجــه للعمــل الحــر مدفوعــا بالرغبــة فــي اإلبــداع واالبتــكار مــع زيــادة مســتوى التعليــم بدرجــة ثقــة 
أكثـــر مــن 95%، وكان للســن أيًضــا تأثيـــر معنــوي بدرجــة ثقــة أكثـــر مــن p=0.009< 0.05(  %95(  لصالــح عوامــل اإلبــداع 

.
ً
واالبتــكار وبصفــة خاصــة فــي فئــات 15-24، أمــا النــوع لــم يكــن مؤثـــرا معنويــا

مصادر التمويل املفضلة 5-

مثلــت مشــكلة التمويــل مشــكلة أساســية لألفــراد، وتبــذل العديــد مــن الجهــات جهــودا لتوفيـــر ذلــك، ويعكــس الشــكل 
التالــي تفضيــات األفــراد ملصــادر تمويــل بــدء املشــروع.

 

  

0 1 2

تمويل  شخصي 
األسره سوف تساعدني 

تمويل بالمشاركه مع األصدقاء
صندوق تنمية المشروعات الصغيرة 

من إحدى شركات التمويل متناهي الصغر 
جمعية رجال اعمال 

جمعية أهليه 
قرض من البنك 

بنك ناصر األجتماعي 

أفضل                   أفضل                  ال

املصدر: تم إعداده بواسطة الباحثتان باالستناد إلى نتائج االستبيان.

شكل رقم )5( مصادر التمويل املفضلة لبدء مشروع 
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يعكــس الشــكل نتيجــة مهمــة وهــو عــدم تفضيــل مصــادر خارجيــة للتمويــل وإن كانــت مدعومــة ويعــود ذلــك إمــا إلــى تعقــد 
اإلجــراءات والشــروط أو عــدم وجــود الوعــي الكافــي بوجــود وشــروط هــذه الجهــات، وهــو مــا يجــب أن يؤخــذ فــي االعتبــار مــن قبــل 
راســمي السياســات، ويوضــح الشــكل التالــي مــدى معرفــة العينــة بجهــات التمويــل املتعــددة وخاصــة للمشــروعات الصغيـــرة 

ومتناهيــة الصغــر:

 

  

0 1 2 3 4 5

غيرة برامج البنوك للتمويل الميسر للمشاريع  الص

غر صندوق تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الص

برامج التضامن األجتماعي 

جمعيات رجال األعمال 

شركة تنميه للتمويل  متناهية الصغر 

شركة سنده للتمويل متناهي الصغر 

أعرفها              أعرفها جيدا                 أسمع عنها رفها               أعال

املصدر: تم إعداده بواسطة الباحثتان باالستناد إلى نتائج االستبيان.

شكل رقم )6(: درجة الوعي بمصادر التمويل املختلفة

يعكــس لنــا الشــكل أن درجــة وعــي األفــراد بهــذه الخدمــات املقدمــة ضعيــف للغايــة، وهــو مــا يعكــس أهميــة إعــام األفــراد 
بهــذه الخدمــات ورفــع وعــي املواطــن بهــا واالعتمــاد عليهــا، وخاصــة أن مشــكلة التمويــل تمثــل عائًقــا أمــام التوجــه للعمــل الحــر 

وهــو مــا يوضحــه الشــكل التالــي:

 
 

  

0 1 2 3 4 5

العمل في الحكومة يحقق الراحة واالستقرار 

اليوجد لدي أفكار 

اليوجد لدي تمويل 

دخل المشروع غير مستقر 

.ولةنظرة المجتمع لبعض األعمال الحرفية غير مقب

اليوجد مكان  مناسب  واإليجار مرتفع 

خايف من الفشل والخساره 

كل المشاريع اللي أعرفها فشلت وخسرت 

أوافق بشدة  أوافق محايد ال أوافق ال أوافق
مطلقا 

املصدر: تم إعداده بواسطة الباحثتان باالستناد إلى نتائج االستبيان.

إقامة مشروع  شكل )7( أسباب عدم التوجه للعمل الحر و

أوضحــت لنــا النتائــج الســابقة أن حوالــي 68% مــن أفــراد العينــة ليــس لديــه مشــروع وال يـــرغب فــي التوجــه للعمــل الحــر، 
ويعكــس لنــا الشــكل أهــم أســباب هــذا العــزوف ويتضــح أن مشــكلة التمويــل تمثــل مشــكلة أساســية حيــث كانــت صاحبــة أكبـــر 
تكــرار فــي فئــة موافــق بشــده بالرغــم مــن وجــود وتوافــر األفــكار للمشــروعات، بينمــا نظــرة املجتمــع للمهــن الحرفيــة ال تمثــل أي 

 للدخــل والســن والنــوع فكانــت النتائــج التاليــة:
ً
عائــق، وعــن اختبــار وجــود فــروق معنويــة وفقــا

أوضــح اختبــار جامــا تأثيـــًرا معنوًيــا للدخــل بدرجــة ثقــه أكبـــر مــن 95% لكافــة العبــارات، فنجــد أكثـــر الفئــات تكــراًرا 
وتأييــًدا لفكــرة االســتقرار فــي العمــل الحكومــي هــي فئــة الدخــل املرتفــع، وعــن ســبب عــدم وجــود األفــكار فـــأظهر الدخــل أثـــًرا 
معنوًيــا أيًضــا بدرجــة ثقــة 95%، وكانــت أكثـــر الفئــات اعتـــراًضا علــى عــدم وجــود أفــكار الفئــة ذات الدخــل املنخفــض مــن 
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1001-1500 حيــث بلغــت نســبة االعتـــراض 60%، كمــا أظهــر الدخــل أيًضــا أثـــًرا معنوًيــا بدرجــة ثقــة أكثـــر مــن  95%، حيــث 
ــر فــي فئــة الدخــل 2001-4000 بنســبة موافقــة علــى عــدم توافــر التمويــل بنســبة تصــل إلــى %93. ظهــرت نســبة التكــرار األكبـ

وكان للســن أيًضــا أثـــر معنــوي فــي كافــة العبــارات فأوضحــت نتائــج اختبــار جامــا بالنســبة لفكــرة العمــل بالحكومــة يحقــق 
االســتقرار في فئة الســن من 15-24 حيث أوضحت أكثـــر نســبة موافقة، أما أكثـــر الفئات العمرية معارضة للفكرة هي الفئة 
ــًرا معنوًيــا بدرجــة ثقــة 95%   وبصفــة خاصــة فــي الفئــة العمريــة مــن 15-24 حيــث مثلــت  مــن 35-45. عكــس الســن أيًضــا تأثيـ

نســبة املوافقــة علــى مشــكلة التمويــل كســبب مــن أســباب عــدم التوجــه أكثـــر مــن %90.

الخاتمة والنتائج وأهم السياسات املقتـرحة:

بيئــة االســتثمار  املؤثـــرة علــى  العوامــل  فــي مصــر، وتحليــل  الحــر  العمــل  التعــرف علــى محــددات  إلــى  الدراســة  هدفــت 
والتوجــه للعمــل الحــر بمــا يمكــن مــن وضــع اآلليــات التــي تكفــل تحفيـــز العمــل الحــر فــي املجتمــع املصــري للوصــول إلــى مســتوى 
معي�شــي أفضــل ومزيــد مــن النمــو. وخلصــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج بمــا يســاعد علــى تقديــم سياســات مقتـــرحة لصانــع 

القــرار تســاعد علــى تشــجيع التوجــه للعمــل الحــر.

نتائج الجانب النظري
لــم تعــد الحكومــات قــادرة علــى خلــق وظائــف لألفــراد فــي ظــل ارتفــاع نســب البطالــة فــي العالــم، ممــا يجعــل األمــل قائمــا 1- 

علــى األفــراد أنفســهم بتوجههــم للعمــل الحــر وخلــق فــرص وظيفيــة لهــم ولغيـــرهم، مــع أهميــة دور الحكومــة فــي توفيـــر 
املنــاخ املائــم لاســتثمار واإلنتــاج.

املهــارات 2-  الفــرص،  فــي  تتمثــل  ثاثــة عناصــر  مــن  مزيــج  مــن خــال  يتواجــد  الحــر  والعمــل  األعمــال  لريــادة  التوجــه 
املجتمــع. وثقافــة  والقانونيــة  اإلجرائيــة  بالبيئــة  تتأثـــر  الثاثــة  العناصــر  وهــذه  املــوارد  الشــخصية،  والســمات 

تنعكــس فوائــد ريــادة األعمــال والعمــل الحــر علــى االقتصــاد فــي جوانــب عديــدة منهــا: تخفيــف البطالــة، وتحسيـــن 3- 
املشــاركة فــي القــوى العاملــة، وتحفيـــز الطلــب، وزيــادة اإلنتاجيــة.

بلغــت نســبة التكويـــن الرأســمالي إلــى إجمالــي الناتــج املحلــي فــي مصــر )%( أقصاهــا فــي نهايــة الفتـــرة )2007-2002( 4- 
حيــث بلغــت )20,8%(، ثــم انخفضــت ليبلــغ املتوســط )15%( فــي الفتـــرة )2015-2019( إال أن هــذه النســبة مازالــت 

منخفضــة مقارنــة بمتوســط بعــض مناطــق العالــم مثــل شــرق آســيا )41%(، ومتوســط العالــم )%24(.

ســعر الفائدة على القروض من أهم املتغيـــرات االقتصادية التي تؤثـــر على حجم االســتثمار وقد بلغ أعلى قيمة لها 5- 
)18,175%( عــام 2019 بعــد أن انتهــج البنــك املركــزي سياســة نقديــة تقييديــة، ثــم عــاد ســعر الفائــدة لينخفــض إلــى 
)17,25%( عام 2018 إال أنه اليـزال مرتفعا مقارنة بالعديد من دول العالم التي تتميـز بارتفاع حجم االستثمارات 

فيها مثل كوريا )3,5%(، الصيـن )4.3%(، سنغافورا )5,3(.

كان النخفاض معدل االستثمار آثاًرا سلبية كثيـرة على املتغيـرات االقتصادية األخرى مثل امليـزان التجاري وحجم 6- 
الصادرات ومعدالت البطالة، وظلت نسبة الصادرات إلى الناتج املحلي اإلجمالي في مصر منخفضة بصفة عامة.

تعانــي مصــر مــن بطالــة مرتفعــة فــي جميــع الفتـــرات، كمــا اتضــح أن نســبة البطالــة بيـــن اإلنــاث فــي مصــر تفــوق نســبة 7- 
البطالــة بيـــن الذكــور بدرجــة كبيـــرة جــًدا وذلــك علــى امتــداد جميــع الفتـــرات موضــع الدراســة.

قامــت الحكومــة بمجموعــة مــن اإلصاحــات التشــريعية ومــا تتضمنــه مــن تغييـــرات مؤسســية وتحسيـــن الخدمــات 8- 
الحكوميــة وتهــدف بهــا إلــى تبســيط التعقيــدات املختلفــة التــي تواجــه املستثمريـــن.

نتائج الدراسة امليدانية
الســمات الشــخصية لألفــراد مــن أهــم العناصــر التــي تؤثـــر علــى توجــه األفــراد للعمــل الحــر وزيــادة معــدالت اإلنتــاج، 1- 

وقــد عكســت النتائــج توافــر الســمات الشــخصية الداعمــة للعمــل الحــر.

هنــاك الكثيـــر مــن العوامــل الخارجيــة التــي توثـــر علــى دعــم األفــراد للتوجــه للعمــل الحــر منهــا األســرة واألصدقــاء نظــم 2- 
التعليــم ودور اإلعــام ورجــال األعمــال والحكومــة، وأظهــرت النتائــج أن تأثيـــر عوامــل البيئــة الخارجيــة غيـــر داعــم 

ملعظــم املتغيـــرات، وكان لــدور األســرة وتجــارب األصدقــاء دور داعــم إلــى حــد مــا.
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68% مــن عينــة الدراســة ليــس لديهــم مشــروع أو توجــه إلقامــة مشــروع خــال الخمــس ســنوات القادمــة، وهــو مــا 3- 
يعكــس عــدم وجــود روح املبــادرة، ممــا يدعــو لضــرورة أخــذ كافــة هــذه العوامــل فــي االعتبــار عنــد رســم السياســات 

لحفــز روح املبــادرة والعمــل الحــر.

أوضحــت نتائــج التحليــل تأثيـــر التكنولوجيــا والتحــوالت الرقميــة علــى طبيعــة املشــروعات التــي ينــوي األفــراد إقامتهــا 4- 
وان كانــت الطرائــق التقليديــة مازالــت مســيطرة، وكان التوجــه للمشــروعات باســتخدام التقنيــات الحديثــة مركــزا 

فــي الفئــة العمريــة مــن 24-15.

أوضــح النــوع تأثيـــًرا معنوًيــا حيــث تـــركزت نســب التكــرار األكثـــر فــي التوجــه للمشــروعات التكنولوجيــة بصفــة عامــة 5- 
والعمــل مــن املنـــزل بصفــة خاصــة لــدى اإلنــاث، وكان للدخــل أيًضــا تأثيـــر معنــوي حيــث تـــركزت املشــروعات ذات 
االســتخدام التكنولوجــي فــي فئــات الدخــل العليــا، وهــو مــا يعكــس أيًضــا ضــرورة أخــذ هــذه الفــروق فــي االعتبــار عنــد 

رســم السياســات املختلفــة لتحقيــق مفهــوم الشــمول وبصفــة خاصــة للتحــول الرقمــي.

أوضحــت النتائــج تحيـــًزا كبيـــًرا لصالــح عوامــل الدفــع واملتمثلــة فــي زيــادة الدخــل ونقــص الفــرص الوظيفيــة مقابــل 6- 
اإلبــداع واالبتــكار وتشــجيع منــاخ االســتثمار كأســباب للتوجــه للعمــل الحــر.

أوضحــت النتائــج عــدم تفضيــل أي مصــادر خارجيــة لتمويــل املشــروعات بالرغــم مــن أن عــدم توافــر التمويــل مثــل 7- 
ســبًبا أساســًيا فــي عــدم التوجــه إلقامــة مشــروع جديــد، ويعــود ذلــك إمــا إلــى تعقــد اإلجــراءات والشــروط أو عــدم وجــود 
الوعــي الكافــي بوجــود وشــروط هــذه الجهــات، وهــو مــا تــم إثباتــه أيًضــا حيــث تــم الســؤال عــن مــدى معرفــة العينــة 

بجهــات التمويــل املتعــددة وخاصــة للمشــروعات الصغيـــرة ومتناهيــة الصغــر.

السياسات املقتـرحة

ولكي يتم تدعيم التوجه للعمل الحر من أجل خدمة النمو االقتصادي يجب على كافة األطراف الفاعلة من األفراد، 
والحكومــة، واملؤسســات املختلفــة )البنــوك- مؤسســات التمويــل األخــرى – املؤسســات الدينيــة - مؤسســات رجــال األعمــال - 
 
ً
املؤسســات التعليميــة( اتخــاذ خطــوات مهمــة فــي هــذا املجــال، وبنــاء علــى نتائــج الدراســة ســوف يتــم تقســيم املقتـــرحات وفقــا

للجهــات املختلفــة حســب الــدور املنوطــة بــه وتتمثــل أهــم هــذه السياســات املقتـــرحة فــي:

الجهات الحكومية 1-

وزارة التخطيــط واملتابعــة واإلصــالح اإلداري: تحقيــق التكامــل بيـــن السياســات والجهــود املبذولــة يعــد مــن أهــم - 
املتطلبــات لتحقيــق الهــدف، فيجــب تضافــر كافــة الــوزارات تحــت مظلــة وزارة التخطيــط مــن أجــل املحافظــة علــى 
معدل تـزايد رواد األعمال وتشجيعهم على جميع املستويات الفردية واملتوسطة والكلية، مراعاة الفروق املختلفة 
حســب الســن والنــوع وفئــات الدخــل ومســتوى التعليــم فــي البـــرامج وســبل الدعــم املوجهــة مــن كافــة الــوزارات وهــو مــا 

أوضحتــه نتائــج الدراســة امليدانيــة.

وزارة التعليــم: وضــع استـــراتيجية التنشــئة منــذ املراحــل املبكــرة مــن التعليــم لتنميــة روح االدخــار والتوجــه للعمــل - 
الحــر، باإلضافــة إلــى رفــع مهــارات الطــاب الرياديــة والتوجــه للعمــل الحــر.

لبــدء -  الشــباب  يســاعد  بمــا  التكنولوجيــة  التحتيــة  البنيــة  تحسيـــن  املعلومــات:  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة 
للمشــروع. العائــد  ويـــرفع  التكلفــة  يخفــض  بمــا  الرقميــة  املشــروعات 

لتقديــم -  الفائــدة ونســب االحتياطــي  مــن حيــث  البنــوك  بـــرامج دعــم  فــي  البنــك املركــزي  اســتمرار  البنــك املركــزي: 
املصرفــي. الجهــاز  بجهــود  األفــراد  لتوعيــة  واإلعــام  الدعايــة  معــدالت  وزيــادة  الصغيـــرة،  القــروض 

القطــاع الخــاص: زيــادة االســتثمار فــي شــركات رأس املــال املخاطــر لدعــم وتمويــل األفــكار وبصفــة خاصــة ذات الطابــع  2-
قيــام  االتصــاالت،  ووزارة  والصناعــة،  التجــارة  وزارة  مثــل  املختلفــة  الــوزارات  جهــود  مــع  بالتعــاون  وذلــك  االبتــكاري، 

جمعيــات رجــال األعمــال بمزيــد مــن التوعيــة بالــدور املقــدم لدعــم بيئــة التوجــه للعمــل الحــر وريــادة األعمــال.
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 ABSTRACT

The research aims at studying the factors affecting free lancing in Egypt. It has depended on a field 
study concluded that the main internal factors affecting free lancing are the availability of personal fea-
tures, the decrease of job opportunities, while the main external factors are the family, friends, educational 
system, mass media and government. The results showed that 68% of the sample members don’t want to 
be fee lancers because of financing problems and the complexity of procedures. The study provided some 
policies that should be followed for enhancing free lancing in Egypt.

Keywords: Freelancing, Investment Environment, Small and Medium Enterprises, Freelancing Deter-
minants, Personal Traits of Freelancer.


