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 العرب لخص  ال 

 التغريات بعض  بني العالقة معنوية وحتديد احلر، العمل  حنو الأزهر جامعة ابلقاهرة الزراعة لكية طالب اجتاهات  عل  التعرف  البحث اس هتدف

عت الأزهر، جامعة ابلقاهرة الزراعة بلكية الهنائية الس نة طالب عىل البحث  هذا أأجري وقد .احلر  العمل حنو اجتاههم وبني البحوثني للطالب الس تقةل   وُجم

  ومايو  بريل أأ  شهري  خالل  وذكل البحوثني، مع للباحث  الشخصية ابلقابةل  اس تبيان اس امترة  بواسطة  مبحوث،  200 بلغت الطالب  من  عينة من البياانت

  . اكي ومربع لبريسون، البس يط الارتباط ومعامل الرحج، والتوسط الئوية، والنسب التكرارات البياانت حتليل يف واس تخدم م،2021 اجلامعى للعام

لهيا توصل  الت  النتاجئ أأه  ومتثلت ( مل حيصلوا عىل دورات تدريبة يف جمال العمل احلر، وأأن نصف  %68)  أأن ما يزيد عن ثليث البحوثني : يل فمي  البحث  اإ

( يقعون يف فئة ادلخل النخفض، وأأن  %48( ممن تلقوا دورات اكنت درجة اس تفادهتم مهنا متوسطة. وأأن مايقرب من نصف البحوثني ) %50البحوثني )

أأن ما   ( أأرسه ل متتكل مرشوعات صغرية.%67.5يزيد بقليل عن الثلثني مهنم )حرة، وأأن ما  ابهئم يعملون أأعاملا أ  ( %50.5ما يزيد عن نصف البحوثني ) 

( ل يفضلون  %61( ل يفضلون العمل احلر اخلاص مبرشوعات الانتاج احليواىن، وأأن ما يقل عهنم بقليل ) %61.5أأخامس البحوثني )  ةيزيد بقليل عن ثالث

  ما يزيد بقليل عن مخس البحوثني  . ( %53يفضلون العمل احلر اخلاص مبرشوعات التصنيع الغذاىئ )العمل احلر اخلاص ابلنتاج النباىت، ىف حني اكن من 

بني متغريات: تلقى دورات تدريبية عن العمل احلر، والعمل أأثناء العطةل   0.01وجود عالقة معنوية عند مس توى  ( اجتاههم اجيايب حنو العمل احلر. % 43)

جاملا.الصيفية، وملكية الأرسة للمرشوعا وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مس توى معنوية  ت الصغرية وبني اجتاه الطالب البحوثني حنو العمل احلر اإ

جاملا   0.01  . بني متغريي: دخل الأرسة ومس توى الطموح وبني اجتاه الطالب البحوثني حنو العمل احلر اإ

 . الاجتاه، العمل احلر الانتاىج ، العمل احلر اخلدم  :   الاسرتشادية اللكامت  

 قدمة ومشلكة البحث: ال

تعترب البطاةل من أأه الشالكت والقضااي اللحة واحلامسة الت ل  

تقبل بأأي حال من الأحوال التأأخري أأو التأأجيل يف حلها لا متثهل من  

خطر مبارش هيدد الاس تقرار والسالم والأمن اجملمتعي لأى جممتع ل س مي  

 (. 67: 2002اجملمتع الرصي. )بدران: 

يعاين اجملمتع الرصى حالياا من مشلكة بطاةل حادة ترتاوح  حيث 

جاميل قوة العمل، وتعظم هذه الظاهرة   14 - 8معدلهتا بني  % من اإ

بشلك واحض بني خرجيي اللكيات اجلامعية، والت مهنا خرجيي لكيات  

الزراعة والعاهد الزراعية العليا، وذلكل فاإن تأأهيل هؤلء اخلرجيني عن  

م معارف وهمارات علمية ومعلية وميدانية يف همن  طريق اكساهب

وصناعات زراعية متنوعة، وكذكل تغيري اجتاهاهتم وقميهم مبا يامتىش مع  

تغريات العرص احلديث سوف يساعد هؤلء اخلرجيني عىل دخول سوق  

العمل خاصة يف جمال الرشوعات الصغرية والتناهية الصغر)العمل  

النشاط الاقتصادي يف ظل ما تشهده  احلر( الت وفرها التوسع يف 

البالد حالياا من هنضة اقتصادية يف ُجيع اجملالت وخاصة اجملال الزراعي  

 (. 30: 2020والصناعات والرشوعات الصغرية القامئة عليه.)رضوان:

ويعترب العمل احلر والرشوعات الصغرية الشغل الشاغل  

ة واقتحام مشلكة البطاةل للحكومات الرصية التعاقبة، دلفع مسرية التمني 

وخاصة بطاةل التعلمني، فالصناعات الصغرية يف كثري من بدلان العامل  

قامت عل أأثرها هنضة كبرية وكثري من الصناعات الكبرية، فاتسعت  

دوائرها وتنوعت منتجاهتا، وبذكل تساه بدور فعال يف دفع حركة  

 (. 23:2014التمنية الاقتصادية والاجامتعية )سامل: 

ام أأن بناء الثقة دلي الش باب وتعميق روح الاعامتد عل اذلات،  ك

وخلق الطموح دلهيم يف اقتحام العمل احلر لتوليد ادلخل وزايدة  

الكسب ورفع الس توى الادي والهاري والعريف للعنرص البرشي  

ل من خالل التوعية والتدريب ابعتباره ادلعامة   والارتقاء به ل يكون اإ

نه يتوجب عل الؤسسات التعلميية بصفة  الرئيس ية لعم  لية التمنية. وذلا فاإ

عامة واجلامعية مهنا بصفة خاصة والت مهنا لكية الزراعة ابلقاهرة جامعة  

الأزهر القيام بدورها يف توعية وتدريب طالهبا عل العمل احلر، مبا  

هيم  يامتىش مع رسالهتا يف تمنية وتطوير خرجيهيا وتفجري الطاقات الاكمنة دل

مياانم مهنا بتعميق فكر العمل احلر بني طالب وخرجيي اللكية، وخترجي  اإ

جيل جديد من اجلامعيني يتسم بتعلمي ممزي يؤهلهم لقتحام سوق العمل  

ل س مي العمل احلر خاصة يف ظل الانفتاح الاقتصادي اذلى يشهده  

 (. 2:2014اجملمتع الرصي حالياا )أأبوشوشة:  

اذلي يكون الشخص فيه موظفاا لنفسه ول   فالعمل احلر هو العمل 

ا مع صاحب معل معنين عىل الدى البعيد، وميكنه التنقل  يكون متعاقدا

بني الأعامل والهام وأأحصاب العمل مىت وكيفام شاء، أأي أأنه يكون س يد  

الوظيفة والعامل فهيا بنفس الوقت وهو بديل للوظيفة التقليدية 

 (.  2:2012)الصباغ : 

( بأأنه معل اختياري يقع عبء  22: 2000اغي:ويعرفه )الن 

ليه خمرجاته الادية والعنوية.   مس ئولياته عل صاحبه وتعود اإ
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كام يعرف مكتب العمل ادلويل العاملني مبجال العمل احلر بأأهنم  

العاملني حلساب أأنفسهم والمتلكني لهذا العمل واذلين يرتبط هبم من  

 .  (International labor office:2006)يعملون معهم 

جيابيات العمل احلر للفرد واجملمتع عل حد   وتتعدد وتتنوع فوائد واإ

سواء اكستيعابه لاكدر عاميل أأكرث من القطاع احلكويم اذلي مل يعد  

بداعاا هل   يتسع لبايق أأفراد اجملمتع، كام أأنه أأكرث رحبية لصاحبه وأأكرث اإ

حيب، ويصبح  ويس تطيع الشاب من خالهل تنفيذ حلمه يف أأن يعمل فمي 

صانع قراره ويعطيه العمل احلر الثقة ابذلات، كام أأن صاحبه يكون أأكرث  

قدرة عىل مواهجة نوائب احلياة وتقلباهتا. ويمتتع صاحبه بقدر أأكرب من  

ماكنية تلبيته وتغطيته  احلرية يف التحمك بوقته وحياته. هذا جبانب اإ

 SALLYا .)حلاجات اجملمتع الت ل يس تطيع العمل احلكويم تلبيهت 

KANE:2018      )    

وبتعدد فوائد العمل احلر تتعدد أأيضاا جمالته فهناك العمل احلر  

نتاج   نتاج احليواين واللحوم الصنعة والإ الانتاىج الزراعي مكرشوعات الإ

النباىت مثل انتاج السامد العضوى والزيوت الطيارة والصوب الزراعية، 

تسويق الألبان ومركز  والعمل احلر اخلديم كوحدات جتميع و 

لالستشارات الزراعية والإرشاد الزراعى، وهناك العمل احلر التقين أأو 

العلومايت مثل تصممي مواقع الانرتنت الت متثل خدمة للقطاع الزراعي  

 مثل الواقع الاستشارية والتسويق الش بيك الالكرتوين وغري ذكل. 

لكية من تدريب  وعىل الرمغ من أأمهية العمل احلر وما تقوم به ال 

وتوعية طالهبا بأأمهية العمل احلر ورضورة قيام الرشوعات الصغرية  

وكذا قيام ادلوةل الرصية ممثةل يف حكومهتا ومؤسساهتا اخملتلفة بدورها  

ل أأن خرجيي اللكيات مازالوا  يف تبين ودمع الرشوعات الصغرية اإ

ل ويعزفون  متخوفون من تبين هذه الرشوعات ول يسعون للقيام هبا ب 

عهنا يف الوقت اذلي يعاين فيه نس بة كبرية مهنم من مشلكة البطاةل. فهل  

هناك أأس باب فعلية تس تحق ختوفهم وعزوفهم عهنا مثل ضعف  

الإماكنيات وقةل المتويل واخملاطرة برأأس الال وعدم التدريب والتوعية 

عل مثل هذه الأعامل؟ أأم مازالت قميهم واجتاهاهتم ورغبهتم يف  

لتحاق ابلعمل احلكويم دون غريه يه من تدفعهم لعدم تبنهيم لثل  الا

 هذه الرشوعات؟  

حيث تلعب الاجتاهات دورا همام يف حتديد الأش ياء والوضوعات  

الت ميكن قبولها مبا يتفق مع قمي ومعتقدات صاحهبا، وكذا رفض  

 ( 15:  2020الوضوعات الت ل تتفق مع قميه ومعتقداته )رضوان:

( الاجتاه بأأنه اليل أأو عدم اليل أأو  30: 1992)معر ويعرف 

الرغبة وعدم الرغبة لفكرة أأو لوقف ما. كام يعرف بأأنه حاةل وجدانية  

تكشف عن درجات التفضيل أأو عدم التفضيل لوضوع الاجتاه، وهذه  

 احلاةل حتث الفرد لإصدار سلوك معني حنو أأو ضد موضوع الاجتاه . 

اجتاهات طالب لكية   لتعرف عىل طبيعةاوبناءا عل ما س بق فاإن 

الزراعة حنو العمل احلر يعد من الأمهية مباكن يف حتديد رغبهتم أأو عدم  

رغبهتم يف العمل به بعد التخرج، ذلكل تمتثل مشلكة البحث الراهنة يف  

وجود فئة من الش باب اجلامعي ومهنم طالب لكية الزراعة ابلأزهر 

قوة البرشية يف اجملمتع وابلتايل عدم  ميثلون نس بة ل يس هتان هبا من ال

احلاقهم بسوق العمل يف ظل توقف احلكومة عن تعيني اخلرجيني  

هدار لقوى برشية وموارد هائةل   ومشالك العمل ابلقطاع اخلاص ميثل اإ

قد ينتج عن تعطلها الكثري من الشالكت مثل تعاطي اخملدرات  

اهتم حنو أأنواع  والاحنراف وارتاكب اجلرامئ، ذلا وجب دراسة اجتاه

العمل احلر وحماوةل الإجابة عل التساؤلت التالية: ما يه طبيعة  

اجتاهات طالب لكية الزراعة ابلقاهرة جامعة الأزهر حنو لك نوع من  

أأنواع العمل احلر؟ وما هو ادلور اذلى تقوم به اللكية ىف توجيه طالهبا  

يقهم عن  حنو العمل احلر ومقرتحاهتم للحد من الشالكت الىت تع 

الالتحاق ابلعمل احلر؟ ول شك أأن الإجابة عل هذه التساؤلت  

سوف تعطي صورة واحضة للقادة والسؤلني عن الش باب حنو نظرة  

الش باب التعمل وتفضيلهم للعمل احلر، حت يتثين هلم وضع س ياسة  

تشغيلية ذات فكر مؤسس منظم يدعوا الش باب وحيفزه لاللتحاق  

تزايد أأعداد اخلرجيني وس ياسة الاكتفاء يف   ابلعمل احلر يف ظل

 التوظيف احلكويم. 

 أأهداف البحث  

 يف ضوء مشلكة البحث السابق عرضها حتددت أأهدافه فمي يل: 

التعرف عل نوع العمل احلر) انتاىج ، خديم( اذلى يفضهل  

 طالب لكية الزراعة ابلقاهرة جامعة الأزهر.  

التعرف عل أأس باب تفضيل وعدم تفضيل طالب لكية الزراعة 

 ابلقاهرة جامعة الأزهر للعمل احلر. 

التعرف عل اجتاهات طالب لكية الزراعة ابلقاهرة جامعة الأزهر  

 حلر. حنو نوعى العمل ا

التعرف عل الأنشطة الىت تقوم هبا لكية الزراعة ابلقاهرة جامعة  

الأزهر لإعداد الطالب  حنو العمل احلر من وهجة نظر الطالب  

 البحوثني.

التعرف عل مقرتحات الطالب البحوثني للتغلب عل الشالكت  

 الت تعيقهم عن العمل احلر. 

دروسة للطالب البحوثني  حتديد العالقة بني التغريات الس تقةل ال

وىه )التخصص ادلرايس، تلقي دورات تدريبية عل الرشوعات  

الصغرية، ونوع ادلورة، والاس تفادة من ادلورات،العمل أأثناء العطةل  

الصيفية، ونوع العمل، دخل الأرسة، همنة الأب، وملكية الأرسة  

للمرشوعات الصغرية، ونوع الرشوع، ومس توى الطموح( وبني لك  

 ون من مكوانت الاجتاه حنو العمل احلر والاجتاه اجامل.  مك

 التعاريف الإجرائية 

ويعين امتالك الش باب لأحد الرشوعات   العمل احلر الانتاىج: 

نتاج احليواين أأو النبايت أأو أأي من مرشوعات   نتاجية مكرشوعات الإ الإ

   الصناعات الغذائية.     

امتالك الش باب لأحد الرشوعات اخلدمية  العمل احلر اخلديم: 

الت تكون حلقة وصل بني النتجني والس هتلكني مكحطات جتميع  

 وتوزيع النتجات الزراعية اكلألبان واخلرض والفاكهة. 
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 الفروض البحثية: 

مت صياغة فرض حبيث واحد وهو "توجد عالقة معنوية بني  

لتخصص ادلرايس،  التغريات الس تقةل الدروسة للمبحوثني وىه "ا

وتلقي دورات تدريبية عىل الرشوعات الصغرية، وماكن التدريب،  

والعمل أأثناء العطةل الصيفية، ودخل الأرسة احلاىل، وهمنة الأب، 

وملكية الأرسة لأى من الرشوعات الصغرية، ومس توى الطموح وبني  

جامل   . اجتاههم حنو العمل احلر اإ

 وضعه ىف صورته الصفرية.   ولختبار حصة هذا الفرض البحيث مت 

 ادلراسات السابقة   

هدفت ادلراسة التعرف عىل دور    (2018دراسة ) رشوان: 

جامعة أأس يوط فرع الوادي اجلديد يف تمنية ثقافة العمل احلر دلى  

طالهبا من أأجل حل مشلكة البطاةل ، واس تخدمت ادلراسة الهنج 

بلكيات فرع اجلامعة  الوصفي وطبقت عىل عينة من طلبة الفرقة الرابعة 

ىل : وجود   320ابلوادي اجلديد، وعددها  طالب ، وتوصلت ادلراسة اإ

قصور يف دور لك من القررات ادلراس ية والأس تاذ اجلامعي والأنشطة  

الطالبية يف تمنية ثقافة العمل احلر دلى الطلبة، وقةل توجه الطلبة حنو  

ىل ضعف التدريب، وضعف دور هجات  الاختصاص  العمل احلر يرجع اإ

 ووسائل الإعالم عن نرش ثقافة العمل احلر. 

  عىل  التعرف ادلراسة وهدفت (2017:واللييث  الرفاعي)  دراسة

  اخلاص،  ابلقطاع العمل حنو التعمل الريفى الش باب اجتاهات طبيعة

 فيه، العمل  عن يعزفون أأو يفضلون  جتعلهم الىت الاس باب وحتديد

  أأعامره  ترتاوح الريفى الش باب من مبحوثا  174 عىل البحث وأأجرى

  متوسط  وفوق  متوسط  مؤهل عىل  وحاصلون  س نة 35-20 من

 : يل  ما  ادلراسة نتاجئ أأه  واكنت  وجامعى،

  القطاع  ىف للعمل التعمل الريفي الش باب تفضيل أأس باب أأه أأن

  أأجر  عىل واحلصول احلكوم القطاع يف  فرص وجود عدم  اخلاص،

.  الأفضل البديل وجود عند العمل ترك وحرية الرتىق، ورسعة مرتفع،

  وقت، أأى يف  العامةل  ترسي  سهوةل  عنه  عزوفهم  أأس باب  أأه  من  وأأن

 . العمل  ساعات عدد  وطول الاقامة، ماكن عن العمل  ماكن وبعد 

  حنو  حمايدة اجتاهاهتم( %52.3) البحوثني نصف  عن يزيد ما أأن

  اجتاههم ( %25.3)  تقريباا  البحوثني ربع وأأن اخلاص، ابلقطاع  العمل

 . اخلاص  ابلقطاع  العمل  حنو سليب

واس هتدفت ادلراسة التعرف   ( 2013دراسة )العياط وحسن :

اجتاهات ش باب البدو حديىث التخرج  حنو العمل احلر، وكذا  عل 

التعرف عىل العالقة بني خصائص البحوثني واجتاههم حنو العمل احلر،  

ىل الفروق بني ش باب البدو من اجلنسني حنو  كام اس هتدفت التعرف ع 

 ما يىل:  واكنت أأه نتاجئ ادلراسةالعمل احلر، 

من البحوثني اجتاههم سليب حنو العمل احلر،   % 19.4أأن حواىل 

مهنم اجتاههم اجياب حنو العمل احلر، كام  أأظهرت النتاجئ  % 30وأأن 

د الأرسة  وجود عالقة ارتباطية موجبة بني لك من )النوع وعدد أأفرا

ومعل الأب وملكية الأرسة للمرشوعات الصغرية وحيازة الأرسة للأرض  

الزراعية وبني اجتاه البحوثني من الطالب حنو العمل احلر(، كام  

أأوحضت النتاجئ وجود فروق معنوية لصاحل اذلكور عىل حساب الإانث  

 ابلنس بة لجتاههم حنو العمل احلر. 

هدفت ادلراسة   Van der Zwan and Etal 2013)دراسة ) 

التعرف عىل مدى تأأثري التعلمي الرايدى والناجه  الىت حتتوى عىل  

موضوعات تشجع عىل رايدة الأعامل وعىل فرصة توجه اخلرجيني ىف  

الس تقبل حنو سوق العمل احلر، وقام الباحثان بتحليل العلومات لعدد  

ىل  وجود  من ادلول، وقاموا ابجراء السح علهيم، وتوصلت ادلراسة اإ

 عالقة طردية بني التعلمي الرايدى وفرص التوجه لسوق العمل احلر. 

وىه دراسة ميدانية عىل عينة من   ( 1990دراسة )مريس :

ىل معرفة اجتاه   طالب لكيات جامعة أأس يوط، وهدفت ادلراسة اإ

الش باب اجلامعى حنو الأعامل احلرة، وقد بينت نتاجئ ادلراسة أأن  

ا وتشجعهم حنو الرشوعات الصغرية والعمل  اللكيات العملية تعد طالهب

احلر، وابلتاىل اكن اجتاه الطالب حنو العمل احلر يتأأثر بنوع اللكية فاكن  

طالب اللكيات العملية مثل لكيات الزراعة والصيدةل اجتاههم اجياب  

 أأكرث من طالب اللكيات النظرية مثل ال داب واحلقوق والرتبية. 

ىل معرفة   ( Vijiverberg: 2009دراسة )  هدفت ادلراسة اإ

التحول الادى دلى الش باب ممن يعملون ابلأعامل احلرة ببعض دول  

ىل أأن الش باب   أأفريقيا، واس تخدمت ادلراسة الهنج الوصفى وتوصلت اإ

لهيم عىل اهنم طبقة اجامتعية دنيا وامهتنوا   أأحصاب العمل احلر ينظر اإ

ربين علهيا وليس لتبنهيم ثقافة العمل  هذه الهن لفقره وابلتاىل اكنوا جم

قناع الطالب   ىل أأن للتعلمي أأثر ضغيف ىف اإ احلر، كام توصلت اإ

وتوجهيهم حنو العمل احلر، وقةل ادلورات التعلميية الىت تقميها الؤسسات  

 التعلميية وغريها حنو نرش ثقافة العمل احلر.    

ىل التعرف عىل  (Gregory : 2008دراسة )   هدفت ادلراسة اإ

اجتاهات الش باب حنو العمل احلر ومدى تفضيلهم العمل احلر عن  

العمل احلكوم واس تخدمت ادلراسة الهنج الوصفى عىل عينة من  

الش باب ابس تخدام اس تبيان أأعد مس بقا مجلع البياانت، واكنت أأه نتاجئ  

البحث هو تفضيل الش باب البحوثني للعمل احلكوم عن العمل احلر  

يه الاكىف من الؤسسات اخملتلفة للش باب عن امهية  وذكل لضعف التوج

 العمل احلر. 

ل   ىل تكل ادلراسات السابقة والىت اس تفاد مهنا البحث اإ وابلنظر اإ

أأن ُجيعها حتدثت عن العمل احلر بصفة عامة والبعض حتدث عن  

ل أأن هذا   دورمؤسسات التعلمي ىف توجيه طالهبا حنو العمل احلر، اإ

ىل نوعني معل حر  البحث قد اختلف عهنا  ىف تقس ميه العمل احلر اإ

انتاىج ومعل حر خدم واجتاه الطالب حنو لكهيام، وأأس باب تفضيل  

لك مهنام عىل الأخر، كام أأن البحث اختار لكية الزراعة ابعتبارها أأكرث  

اللكيات العملية الىت تتيح لطالهبا معل مرشوعات انتاجية وخدمية ىف  

والصناعات الغذائية والانتاج احليواىن  العديد من اجملالت الزراعية 

 والكميوايت والنظفات.
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 الطريقة البحثية  

أأجرى هذا البحث عىل طالب الفرقة الرابعة بلكية الزراعة ابلقاهرة  

شعبة، 21م والىت تضم2021/ 2020جامعة الأزهر، ىف العام اجلامعى 

 من ست برامج أأساس ية ىه الانتاج النباىت، والانتاج احليواىن،

والصناعات الغذائية، والكميياء والزراعة العضوية، والعلوم الاجامتعية، 

جامىل عدد الطالب  طالبا، اختري مهنم   999والشعبة العامة( وقد بلغ اإ

من    %20طالبا أأيضاا بنس بة  200، فبلغ جحم العينة %20نس بة 

كشوف الأسامء من لك شعبة بطريقة عشوائية منتظمة. وقد اختريت  

رابعة فقط لأهنم عل وشك التخرج ودلهيم تطلعات للعمل  الفرقة ال

ويفكرون ويرغبون به ومهنم من يبحث عنه فعليا ومهنم من ميارسه  

 أأيضاا. 

عداد اس امترة اس تبيان مجلع البياانت عن طريق القابةل   وقد مت اإ

الشخصية مع الطالب البحوثني والىت اش متلت عىل ست أأقسام عىل  

 النحو التاىل:

واختص ببعض البياانت الشخصية للمبحوثني من   القسم الأول:

حيث التخصص ادلرايس، وتلقي دورات تدريبية عىل الرشوعات  

الصغرية، وجمال ادلورة، وماكن التدريب، ودرجة الاس تفادة من  

ادلورات، والعمل أأثناء العطةل الصيفية، ونوع العمل، ودخل الأرسة  

الرشوعات الصغرية، ونوع  احلاىل، وهمنة الأب، وملكية الأرسة لأى من 

 الرشوع، وأأخريا مس توى الطموح.  

واختص ابلتعرف عىل نوع العمل اذلى يفضهل   القسم الثاين:

البحوثني، حيث مت سؤال البحوثني عن نوعى العمل احلر) الانتاىج  

واخلدم ( الىت يفضلونه وبعض الرشوعات اخلاصة بلك نوع من أأنواع  

ا من بعض الكتاابت النظرية عن العمل احلر  العمل احلر واذلي مت ُجعه

وكذا من خالل ادلراسة الاس تكشافية والىت مت فهيا اس تقصاء رأأى  

طالب اللكية عن أأه الرشوعات الىت يفضلوهنا مث وزعت هذه  

 الرشوعات وفقا لتبعيهتا لنوعى العمل البحوثني. 

واختص ابلتعرف عىل أأس باب تفضيل طالب   القسم الثالث:

الرابعة بلكية الزراعة ابلقاهرة للعمل احلر، حيث قسمت   الفرقة

ىل قسمني الأول الأس باب الاقتصادية  واش متلت عىل مخس   الأس باب اإ

عبارات، والثاىن الأس باب الاجامتعية واش متلت عل ست عبارات،  

ىل حد   وذكل عىل مقياس مكون من ثالث مس توايت ىه)موافق ،اإ

 ( عىل الرتتيب . 1،2،3ما، غري موافق( وأأعطيت ادلرجات ) 

واختص بقياس اجتاهات الطالب البحوثني حنو   القسم الرابع:

عبارة  30العمل احلرومت قياسه من خالل اس تقصاء رأأى البحوثني عىل 

  10متثل مكوانت الاجتاه الثالثة العرىف والشعورى والسلوىك  بواقع 

عبارات للك مكون، وذكل عىل مقياس مكون من ثالث فئات  

ىل حد ما  –ق )مواف ( ىف  1،2،3غري موافق( وأأعطيت ادلرجات ) –اإ

حال كون العبارة موجبة والعكس ىف حاةل العبارات السالبة، وُجعت  

ادلرجة اللكية لتعرب عن مس توى اجتاه الطالب البحوثني حنو العمل  

 احلر. 

واختص ابلتعرف عىل ادلور اذلى تقوم به اللكية  القسم اخلامس:

و العمل احلرومت قياسه من اس تقصاء رأأى البحوثني لتشجيع طالهبا جن

عبارات متثل ادلور اذلى قد تقوم اللكية به حلث طالهبا عىل   10عىل 

ىل   العمل احلر، وذكل عىل مقياس مكون من ثالث فئات ىه )تقوم ، اإ

( عىل الرتتيب مث ُجعت  1،2،3حد ما، ل تقوم( وأأعطيت ادلرجات )

ى قيام اللكية بدورها لتشجيع طالهبا  ادلرجة اللكية لتعرب عن مس تو 

 عىل العمل احلر. 

واختص ابلتعرف عىل مقرتحات الطالب للحد   القسم السادس:

من الشالكت الىت قد تعيقهم عن العمل احلر، ومت قياسه من خالل  

عبارات، وذكل عىل مقياس مكون   10اس تقصاء رأأى البحوثني عىل 

ىل حد ما، غري  هام( ومت ترتيب هذه  من ثالث فئات ىه )هام ، اإ

 القرتحات تنازليا وفقاا لدلرجة التوسطة للك مقرتح.  

م،  2021وقد مت ُجع البياانت خالل شهرى ابريل ومايو س نة 

وبعد ُجع البياانت مت تفريغها وجدولهتا وحتليلها ابلأدوات والأساليب  

الإحصائية الناس بة وذكل ابس تخدام جداول احلرص العددى، والنسب  

وية والتكرارت، والتوسط الرحج، ومعامل الارتباط البس يط، ومربع  الئ

 اكى.  

 النتاجئ ومناقش هتا: 

 وصف عينة البحث: 

( أأن التخصص ادلرايس للمبحوثني  1أأوحضت النتاجئ جدول رمق )

احنرص يف ست ختصصات ىه )الانتاج النباىت، والانتاج احليواىن ، 

العضوية، والعلوم الاجامتعية،  والصناعات الغذائية، والكميياء والزراعة

،  %29.5والشعبة العامة( واكن متثيل لك ختصص من العينة بواقع) 

( عىل الرتتيب للك ختصص.  29.5%،13.5%، 9%،7%، 11.5%

( مل حيصلوا عىل دورات تدريبة  %68وأأن ما يزيد عن ثليث البحوثني) 

الانتاج  يف جمال العمل احلر، واكنت ادلورات التدريبية يف جمالت )

احليواىن، ولند سكيب، وزراعة الأنسجة، والأمسدة  

والبيدات،والصناعت الغذائية،وكميياء النظفات بواقع  

(23.43%،21.87% ،20.31% ،14.06% ،12.5% ،7.81 %  )

جامىل البحوثني احلاصلني عىل دورات   عىل الرتتيب للك جمال من اإ

( ممن  تلقوا دورات  %65.6تدريبية. وأأن ما يقرب من ثليث البحوثني )

( اكنت درجة  %50تدريبية  تلقوها داخل اللكية، وأأن نصف البحوثني )

اس تفادهتم من هذه ادلورات متوسطة. وأأن ما يزيد بقليل عن ثليث  

(  يعملون أأثناء العطةل الصيفية، أأما ابلنس بة لنوع %67البحوثني )

،  %28.5العمل اذلى يعملونه فمتثل ىف جتارى وزراعى وخاص بنسب 

عىل الرتتيب. وابلنس بة دلخل الأرسة فقد أأوحضت   % 15.5، 23%

( يقعون يف فئة ادلخل  %48النتاجئ أأن مايقرب من نصف البحوثني )

( يقعون ىف فئة ادلخل  %5.5النخفض، يف حني اكنت أأقل نس بة مهنم )

الرتفع. وابلنس بة لهنة الأب أأوحضت النتاجئ أأن ما يزيد عن نصف  

( أأابهئم يعملون أأعامل حرة، وما يقل عن الثلث مهنم  % 50.5البحوثني )

( أأابهئم يعملون ابلقطاع احلكوم، ىف حني أأن ما يزيد بقليل عن  % 29)

( أأرسه ل متتكل مرشوعات صغرية، وأأن أأكرث من  67.5الثلثني مهنم )



Al-Azhar Journal of Agricultural Research V. (47) No. (2) December (2022) (340-351) Ramadan et al 

344 
 

( ميتلكون مرشوعاا جتارايا. أأما ابلنس بة  %55.39النصف مهنم )

(  %75حضت النتاجئ أأن ثالث أأرابع البحوثني) لس توى الطموح فقد أأو 

 مس توى طموهحم مرتفع. 

 تفضيل البحوثني لأنواع العمل احلر 

(  أأن ما مايقرب من مخس البحوثني  2أأوحضت النتاجئ جدول رمق )

( يفضلون العمل احلر الانتاىج اخلاص مبرشوعات الانتاج  % 38.5)

ن العمل احلر  ( يفضلو%39احليواىن، وأأن نفس النس بة تقريباا )

الانتاىج اخلاص ابلنتاج النباىت، ىف حني اكن ما يزيد عن النصف مهنم  

( يفضلون العمل احلر الانتاىج اخلاص مبرشوعات التصنيع % 53)

الغذاىئ، ويتضح من هذه النتاجئ أأن النس بة الأعىل من البحوثني ل  

د يرجع  يفضلون مشاريع الانتاج احليواىن والانتاج النباىت، وهو ما يق

ىل رأأس مال كبري كام أأن نس بة اخملاطرة   ىل أأن هذه الرشوعات حتتاج اإ اإ

نتاج احليواىن بصفة خاصة عالية جداا، أأما ابلنس بة  يف مرشوعات الإ

(  %62للعمل احلر اخلدم فبلغت نس بة ممن يفضلونه من البحوثني ) 

ىل سهوةل القيام مبثل هذه الرشوعات وقةل اخملاط رة  وهو ما قد يرجع اإ

الوجودة فهيا، وقةل رأأس الال الالزم لبدء مثل هذه الرشوعات كام أأن  

 دورة رأأس الال والعائد مهنا رسيع. 

 أأس باب تفضيل الطالب البحوثني للعمل احلر. 

حتددت أأس باب تفضيل الطالب البحوثني للعمل احلر ىف نوعني  

 من الأس باب هام:  

عن أأمهية الأس باب   أأس باب اقتصادية: جاءت اس تجاابت البحوثني

 (: 3الاقتصادية مرتبة تنازلياا عىل النحو التاىل جدول رمق) 

جاء ىف الرتبة الأوىل أأن العائد الادى من العمل احلر أأعىل من  

درجة من ثالث درجات، وىف الرتبة الثانية  2.66غريه مبتوسط مرحج 

جاء موافقة البحوثني عىل عدم توافر فرص معل ابلقطاع احلكوم  

درجة، مث جاء يف الرتبة الثالثة أأن مشالك العمل   2.57مبتوسط مرحج 

درجة، تىل ذكل قةل فرص   2.41ابلقطاع اخلاص كثرية مبتوسط مرحج 

درجة وىف الرتبة   2.12العمل ىف القطاع اخلاص مبتوسط مرحج 

اخلامسة والأخرية جاء موافقة البحوثني عىل أأن العمل احلر ىف البداية ل 

درجة من ثالث   1.95ىل رأأس مال كبري مبتوسط مرحج حيتاج اإ 

 درجات. 

وبتوزيع البحوثني وفقاا لرأأهيم ىف درجة أأمهية الأس باب الاقتصادية  

جاملا عىل ثالث مس توايت تبني من نتاجئ جدول ) ( أأن ما يقل  4اإ

( يرون أأن مس توى أأمهية الأس باب  %65بقليل عن ثليث البحوثني ) 

مل حر بدرجة متوسطة، وأأن ما يقل بقليل  الاقتصادية لتفضيلهم الع

( يقعون ىف مس توى الأمهية الرتفع، ىف حني %31عن الثلث مهنم ) 

( مس توى أأمهية الأس باب الإقتصادية دلهيم  %4اكنت أأقل نس بة مهنم )

منخفض، ويتضح من تكل النتاجئ أأن الغالبية العظمي من  

م ما بني  ( مس توى أأمهية الأس باب الاقتصادية دلهي%96البحوثني)

مرتفع ومتوسط وهو ما قد يرجع لرؤيهتم بعدم وجود فرص معل ابلقطاع  

احلكوم، وكرثة مشالك العمل ابلقطاع اخلاص وحتمك أأحصابه ىف العامةل،  

 كام أأهنم يرون أأن العائد الادى منه أأعىل من غريه. 

أأس باب اجامتعية جاءت اس تجاابت البحوثني عن أأمهية الأس باب  

 (: 3تبة تنازلياا عىل النحو التاىل جدول رمق )الاجامتعية مر 

جاء ىف الرتبة الأوىل أأن العمل احلر جيعل الفرد أأكرث قدرة عىل  

درجة من ثالث درجات، وىف الرتبة  2.83حتقيق ذاته مبتوسط مرحج 

الثانية جاء موافقة البحوثني عىل أأن العمل احلر يوسع دائرة العارف  

درجة، مث جاء يف الرتبة  2.77الاجامتعية مبتوسط مرحج والعالقات 

  2.67الثالثة التحمك ىف وقت بداية وهناية العمل اليوم مبتوسط مرحج 

درجة، تىل ذكل أأن الفرد يلقي تقدير من الناس ىف العمل احلر أأكرث مما  

درجة، وىف الرتبة اخلامسة   2.65يش تغل عند غريه مبتوسط مرحج 

روتني والتحمك الوجود يف القطاعني احلكوم واخلاص  جاء البعد عن ال

درجة، وأأخرياا جاء موافقة الطالب البحوثني عىل   2.54مبتوسط مرحج 

درجة   2.48الشعور ابلأمان ىف العمل احلر عن غريه مبتوسط مرحج 

 من ثالث درجات. 

وبتوزيع البحوثني وفقاا لرأأهيم ىف درجة أأمهية الأس باب الاجامتعية  

جاملا  ( أأن ما يزيد عن  4 عىل ثالث مس توايت تبني من نتاجئ جدول ) اإ

( يرون أأن مس توى أأمهية الأس باب  %77ثالث أأرابع البحوثني ) 

الاجامتعية لتفضيلهم العمل حر مرتفعة، وأأن ما يزيد عن امخلس مهنم  

( يقعون ىف فئة مس توى الأمهية التوسط، ىف حني اكنت أأقل  % 22)

  ية الأس باب الاجامتعية دلهيم منخفضة. ( مس توى أأمه %1نس بة مهنم )

ويتضح من هذه النتاجئ أأن النس بة الأعىل من البحوثني يرون الأمهية  

ىل كونه يكس هبم الثقة يف   الاجامتعية للعمل احلر وهو ما قد يرجع اإ

أأنفسهم وجيعلهم قادرين عىل حتقيق ذاهتم، كام أأنه يبعده عن روتني  

ع اخلاص هبم، وأأنه يشعره ابلأمان  العمل احلكوم وحتمك أأحصاب القطا

 الاجامتعى عن العمل ابلقطاع اخلاص. 

 اجتاه الطالب البحوثني حنو العمل احلر 

جاءت اس تجاابت البحوثني عن مدى موافقهتم عىل لك عبارة من  

عبارات قياس لك مكون من مكوانت اجتاه البحوثني حنو العمل احلر  

 مرتبة تنازليا عىل النحو التاىل:  

 العرىف    لكون ا

جاء ىف الرتبة الأوىل عبارة العمل احلر ميتاز ابحلرية الاكمةل للعمل  

درجة من ثالث درجات، وىف   2.73يف أأى وقت مبتوسط مرحج 

الرتبة الثانية جاءت عبارة أأعمل  أأن  اخملاطرة يف العمل احلر أأكرب من  

يل  درجة، تىل ذكل عبارة العمل احلر حي  2.71غريه مبتوسط مرحج  تاج اإ

درجة،   2.63ادلراسة يف بعض التخصصات عن غريها مبتوسط مرحج 

وىف الرتبة الرابعة جاءت عبارة أأطلع عل لك مايتعلق ابلعمل احلر  

درجة، وىف الرتبة اخلامسة جاءت عبارة أأعتقد   2.60مبتوسط مرحج 

درجة، تىل   2.58أأن العمل احلر حالا لشلكة البطاةل مبتوسط مرحج 

ة العمل احلكوم أأفضل بكثري من العمل احلر مبتوسط مرحج  ذكل عبار 

درجة، وىف الرتبة السابعة جاءت عبارة يوجد بعض القررات  2.31
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  2.17ادلراس ية يف اللكية حتث عل ممارسة العمل احلر مبتوسط مرحج 

درجة، وىف الرتبة الثامنة جاءت عبارة أأعرف بعض الؤسسات الىت  

درجة، تىل ذكل   2.13الصغرية مبتوسط مرحج  تقوم بمتويل الرشوعات 

عبارة ادلوةل ل تشجع العمل احلر ول تعطيه أأى امتيازات مبتوسط 

درجة، واحتلت عبارة ل توجد قوانني حتمي صغار   1.88مرحج 

 درجة من ثالث درجات.  1.5النتجني الرتبة الأخرية مبتوسط مرحج 

 الكون الشعورى  

ارة أأشعر ابلفخر عند امتالىك مرشوع  جاء ىف الرتبة الأوىل عب 

درجة من ثالث درجات، وىف الرتبة  2.83خاص يب مبتوسط مرحج 

الثانية جاءت عبارة العمل احلر يساعدين عل الابتاكر مبتوسط مرحج  

درجة، تىل ذكل أأن العمل احلر يمني الشعور دلى الفرد   2.81

 الرتبة الرابعة  درجة، وىف 2.74ابلسؤولية جتاه جممتعه مبتوسط مرحج 

درجة،  2.66جاءت عبارة العمل احلر يناسب طموىح مبتوسط مرحج 

يل العمل احلر لأنه حيقق   وىف الرتبة اخلامسة جاءت عبارة أأميل اإ

درجة، تىل ذكل   2.60طموىح ىف الغين والرثاء الرسيع مبتوسط مرحج 

عبارة العائد من العمل احلر أأعل وأأرسع من أأى معل أ خر مبتوسط  

درجة، وىف الرتبة السابعة جاءت عبارة أأفضل العمل احلر    2.59مرحج 

درجة،  2.57عن العمل يف القطاعني احلكويم واخلاص مبتوسط مرحج 

وىف الرتبة الثامنة جاءت عبارة أأشعر ابلأمان لو اش تغلت ىف القطاع  

درجة، تىل ذكل عبارة   2.1احلكوم عن العمل احلر مبتوسط مرحج 

الل شغال يف العمل احلكوم عن الىل شغال يف العمل  الناس بتقدر 

درجة، واحتلت عبارة أأختوف من الاقرتاض   1.89احلر مبتوسط مرحج 

درجة من   1.55لعمل مرشوع خاص الرتبة الأخرية مبتوسط مرحج 

 ثالث درجات. 

 الكون السلوىك  

يل تعمل همارات  جديدة  جاء ىف الرتبة الأوىل عبارة أأسعي دامئاا اإ

درجة من   2.73لأحصل عل فرصة معل مناس بة مبتوسط مرحج 

ثالث درجات، وىف الرتبة الثانية جاءت عبارة أأحدد بعض الرشوعات  

درجة، تىل   2.67الىت ميكن أأن أأقوم هبا بعد التخرج مبتوسط مرحج 

ذكل عبارة أأتفهم الأوضاع الاقتصادية ابجملمتع وتأأثريها عىل فرص العمل  

درجة، وىف الرتبة الرابعة جاءت عبارة اشرتك يف   2.65 مبتوسط مرحج

  2.27بعض ادلورات التدريبية عن الرشوعات الصغرية مبتوسط مرحج 

درجة، وىف الرتبة اخلامسة جاءت عبارة ل ميكنىن حتمل مس ئولية معل 

درجة، تىل ذكل عبارة أأهجز   2.26مرشوع خاص ب مبتوسط مرحج 

  2.24عد التخرج مبتوسط مرحج ماكن لعمل مرشوع خاص ب ب 

درجة، وىف الرتبة السابعة جاءت عبارة أأقوم بزايرات ميدانية لبعض  

درجة، وىف الرتبة  2.21الرشوعات الصغرية يف جممتعي مبتوسط مرحج 

الثامنة جاءت عبارة أأدخر بعض الأموال للقيام مبرشوع صغري بعد  

ل أأس تطيع توفري  درجة، تىل ذكل عبارة  2.12التخرج مبتوسط مرحج 

درجة، واحتلت   2.09أأى نفقات لبدء مرشوع صغري مبتوسط مرحج 

عبارة أأتواصل مع مؤسسات متويل الرشوعات الصغرية لعرفة رشوطها  

 درجة من ثالث درجات.  1.81مبتوسط مرحج 

جاملا أأوحضت النتاجئ  وللتعرف عىل اجتاه البحوثني حنو العمل احلر اإ

 (  6جدول رمق) 

( اجتاههم اجيايب حنو  %43د بقليل عن مخس البحوثني) أأن ما يزي

( هلم اجتاه حمايد حنو  %55العمل احلر، وأأن ما يزيد عن النصف مهنم ) 

( اجتاههم سلىب حنو  %2العمل احلر، ىف حني اكنت أأقل نس بة مهنم)

العمل احلر. ويتضح من هذه النتاجئ أأن الغالبية العظمى من  

ما ا%98البحوثني) جيايب أأو حمايد حنو العمل احلر فقد يرجع  ( اجتاههم اإ

ىل امتالكهم أأو أأرسه لبعض الرشوعات الصغرية أأو حرضوا دورات   اإ

تدريبية حتهثم وتشجعهم عىل العمل احلر، حيث أأفاد ما يقرب من  

( من الطالب البحوثني ابمتالك أأرسه لرشوعات  %32.5الثلث )

وا دورات تدريبية عن  ( قد تلق%32صغرية، وأأن نفس النس بة تقريباا )

العمل احلر ومبزيد من التدريب والتوعية بأأمهية العمل احلر وممزياته  

ىل اجيايب حنو العمل احلر أأما من دلهيم اجتاه   يتحول اجتاههم احملايد اإ

سليب حنو العمل احلر قد يرجع ذكل اإىل الوروثت الثقافية الوجودة  

لش باب التعمل والىت جتعلهم  والتوارثة ىف اجملمتع الرصى وخاصة عند ا

 . يفضلون العمل ىف القطاع احلكوم عن أأى معل أ خر

 دور لكية الزراعة ابلقاهرة جامعة الأزهر لتشجيع طالهبا حنو العمل احلر 

جاءت اس تجابة البحوثني عىل عبارات دور اللكية ىف تشجيع 

النحو   طالهبا عىل العمل احلر مرتبة تنازلياا وفقاا للمتوسط الرحج عىل

 (: 7التاىل جدول رمق )

جاء ىف الرتبة الأوىل أأن بعض الناجه ادلراس ية ببعض الأقسام  

درجة من ثالث   2.18حتث عل ممارسة العمل احلرمبتوسط مرحج 

درجات، وىف الرتبة الثانية جاء موافقة البحوثني عىل أأن أأعضاء هيئة  

ابلرشوعات  التدريس ابللكية يساعدون الطالب وحيفزوهنم للقيام 

درجة، تالها عبارة قيام اللكية بعمل   2.05الصغرية مبتوسط مرحج 

  1.90تدريب صيفي للطالب عن الرشوعات الصغرية مبتوسط مرحج 

درجة، وىف الرتبتني الرابعة واخلامسة جاءت عبارىت تدريب الطالب  

عل معل الرشوعات الصغرية أأثناء ادلراسة، وقيام اللكية بعمل ندوات  

درجة  1.67و  1.69حفزي الطالب عل العمل احلر مبتوسط مرحج لت 

للك مهنا عىل الرتتيب، وىف الرتبة السادسة جاءت عبارة خماطبة اللكية 

لرشاكت القطاع اخلاص لتدريب الطالب عل معل الرشوعات الصغرية  

درجة، وىف الرتبة السابعة والسابعة مكرر جاءت   1.64مبتوسط مرحج 

بة اللكية للجهات اخملتصة لمتويل بعض الرشوعات الصغرية  عبارىت خماط 

درجة للك مهنا، تىل ذكل   1.46الت يقميها الطالب، مبتوسط مرحج 

عبارة تقدمي اللكية حوافز وماكفأ ت للطالب أأحصاب الفكر الرايدى 

درجة وىف الرتبة الأخرية جاء موافقة البحوثني   1.45مبتوسط مرحج 

قات بني الش باب لعرض الأفاكر الرايدية مبتوسط  عىل معل اللكية مساب

 درجة من ثالث درجات.   1.29مرحج 

وبتوزيع البحوثني وفقاا لدلرجة الاجاملية لرأأهيم يف قيام اللكية 

ىل ثالث مس توايت   جاملا اإ بدورها لتشجيع  طالهبا حنو العمل احلر اإ

 (: 8تبني من النتاجئ جدول رمق)
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( أأجابوا بأأن اللكية %52.5حوثني ) أأن ما يزيد بقليل عن نصف الب 

تقوم بدور منخفض لتشجيع طالهبا حنو العمل احلر، ىف حني أأن ما  

( أأجابوا بقيام اللكية بدور متوسط ىف  %35يزيد بقليل عن الثلث مهنم )

تشجيع طالهبا حنو العمل احلر، ىف حني اكنت أأقل نس بة مهنم)  

يع طالهبا وتوجهيهم  ( أأجابوا بقيام اللكية بدور مرتفع ىف تشج 12.5%

حنو العمل احلر. ويتضح من هذه النتاجئ أأن غالبية البحوثني ليرون  

قيام اللكية بدورها ىف تشجيع وتوجيه الطالب حنو العمل احلر وهو ما  

ىل أأنه ىف أأواخر العام اجلامعى  مرورا ابلعام اجلامعى   2019قد يرجع اإ

م للعملية التعلميية  م ظهرت أأزمة كوروان وما أأحدثته من توقف ت 2020

ليست ىف مرص فقط ولكن ىف العامل أأُجع الأمراذلى توقفت معه أأيضاا  

لك الأنشطة التعلميية ولك ما يرتبط هبا من ادلورات والندوات الىت  

تشجع عىل العمل احلر وغريها. أأما خبصوص الطالب ممن أأفادوا بقيام  

ىل أأهنم قد  اللكية بدور ىف تشجيع الطالب للعمل احلر فقد يرجع اإ 

يكونوا تلقوا بعض ادلورات الىت قامت هبا اللكية ىف تكل الفرتة رمغ  

قلهتا من خالل النصات التعلميية ووسائل التواصل الاجامتعى ووسائل  

 التعلمي عن بعد. 

مقرتحات الطالب الىت تشجعهم للعمل احلر وحتد من الشالكت الىت  

 تعيقهم عن الالتحاق به. 

ب عىل القرتحات الىت تشجعهم للعمل  جاءت اس تجاابت الطال

احلر وحتد من الشالكت الىت تعيقهم عنه مرتبة تنازلياا وفقاا للمتوسط  

 ( : 9الرحج عىل النحو التاىل جدول رمق)

جاء ىف الرتبة الأوىل ختصيص جزء من أأرايض الاس تصالح  

درجة   2.71خلرجيى لكيات الزراعة كام اكن يف السابق مبتوسط مرحج 

عفاء مرشوعات  من ث  الث درجات، وىف الرتبة الثانية جاء مقرتح اإ

الش باب من الرضائب عىل الأقل ىف فرتة بداية الرشوع مبتوسط مرحج  

درجة، وىف الرتبة الثالثة والثالثة مكرر جاء مقرتيح قيام ادلوةل   2.66

بفتح منافذ لتسويق منتجات مرشوعات الش باب، ووضع ترشيع يشجع  

قامة الرشوعات الصغرية مبتوسط مرحج  الش باب عىل الع مل احلر واإ

درجة للك مهنا، وىف الرتبة الرابعة والرابعة مكرر جاءت عبارىت   2.62

قيام اللكية بعمل ندوات علمية للطالب لتوعيهتم بأأمهية العمل احلر،  

وقيام اللكية بعمل تدريب معل للطالب عل كيفية معل الرشوعات  

درجة للك مهنا، تىل ذكل مقرتح بتقليل   2.57الصغرية مبتوسط مرحج 

نس بة الفائدة عل القروض اخملصصة للمرشوعات الصغرية.مبتوسط  

درجة، وىف الرتبة السادسة جاءت عبارة قيام اجلهات   2.52مرحج 

  2.51العنية بأأدوارها يف دمع الرشوعات الصغرية مبتوسط مرحج 

تلفة بربامج حتث الش باب درجة، تالها مقرتح قيام وسائل الاعالم اخمل 

درجة،  وىف   2.47وخاصة اجلامعى عىل العمل احلر مبتوسط مرحج 

الرتبة الأخرية جاء موافقة البحوثني عىل مقرتح تسهيل معلية الإقراض  

درجة   2.38للخرجيني وتسهيل الضامانت الالزمة ذلكل مبتوسط مرحج 

 من ثالث درجات. 

الس تقةل الدروسة للمبحوثني من طالب لكية  العالقة بني التغريات 

 الزراعة جامعة الأزهر وبني اجتاههم حنو العمل احلر. 

ينص الفرض الاحصاىئ عىل أأنه "ل توجد عالقة بني بعض  

التغريات الدروسة للمبحوثني من طالب لكية الزراعة ابلقاهرة جامعة  

  الأزهر وىه )التخصص ادلرايس، وتلقى دورات تدريبية عن 

الرشوعات الصغرية، وماكن التدريب، والعمل أأثناء العطةل الصيفية، 

ونوع العمل، ودخل الأرسة، وهمنة الأب، وملكية الأرسة للمرشوعات  

جامل.   الصغرية، ومس توى الطموح( وبني اجتاههم حنو العمل احلر اإ

ولختبار حصة هذا الفرض مت اس تخدام اختبار مربع اكي  

للمتغريات ذات الطبيعة الرتبية والأمسية وىه )التخصص ادلرايس،  

وتلقى دورات تدريبية عن الرشوعات الصغرية، وماكن التدريب،  

والعمل أأثناء العطةل الصيفية، وهمنة الأب، وملكية الأرسة للمرشوعات  

معامل الارتباط البس يط لبريسون للمتغريات   الصغرية(. كام مت اس تخدام 

ذات الطبيعة التصةل وىه )دخل الأرسة احلاىل، ومس توى الطموح(،  

   -(:10وجاءت النتاجئ عىل النحو التاىل جدول)

بني متغريات تلقى    0.01وجود عالقة معنوية موجبة عند مس توى  

، وملكية دورات تدريبية عن العمل احلر، والعمل أأثناء العطةل الصيفية

الأرسة للمرشوعات الصغرية وبني اجتاه الطالب البحوثني حنو العمل  

جاملا. وهو ما يعد أأمراا منطقياا حيث أأن تلقى الطالب لدلورات   احلر اإ

درااكا لاهية العمل احلر وأأمهيته   التدريبية عن العمل احلر جيعلهم أأكرث اإ

كام أأن معل  وأأنواعه وكيفية احلصول عليه ونقطة الانطالق حنوه، 

الطالب أأثناء العطةل الصيفية يودل عنده اجتاهاا اجيابياا حنو العمل احلر  

فعملهم أأثناء العطةل الصيفية ىف حد ذاته نوعاا من أأنواع العمل احلر كام  

أأنه قد يكون مصدر لدلخل وبداية لعمل أأى مرشوع صغري، أأما ملكية  

افز جلعل الطالب  ارسة الطالب لأحد الرشوعات الصغرية فهو أأكرب ح

ميتكل هو ال خر لثل هذا الرشوع أأو العمل عىل تمنيته وتوس يع 

 أأنشطته وابلتاىل يكون عنده الاجتاه الاجياب حنو العمل احلر. 

بني   0.01وجود عالقة ارتباطية موجبة عند مس توى معنوية 

متغريي دخل الأرسة ومس توى الطموح وبني اجتاه الطالب البحوثني  

جاملم. حيث لكام اكن دخل الأرسة مرتفع لكام اكنت   حنو العمل احلر اإ

الأرسة دلهيا فائض ومدخرات  تس تطيع من خاللها أأن متتكل مرشوعاا  

صغرياا يكون مبثابة معالا حراا للأبناء، كام أأن مس توى الطموح العاىل  

دلى الطالب من شأأنه أأن يزيد من تطلعاهتم حنو الس تقبل وامتالك  

وةل تغيري الأوضاع القامئة والبعد عن الروتني وعدم  حياة أأفضل وحما

 انتظار العمل احلكوم وهو ما جيدونه ىف العمل احلر.  

عدم وجود عالقة بني ابىق التغريات الدروسة وىه التخصص  

ادلرايس وماكن تلقى التدريب وهمنة الأب وبني اجتاه الطالب البحوثني 

جاملا.   حنو العمل احلر اإ

نه ميكن رفض الفرض الاحصاىئ  وبناءا عىل ت كل النتاجئ فاإ

للمتغريات الىت أأظهرت عالقة معنوية بيهنا وبني اجتاه الطالب البحوثني 

جاملا وىه )تلقى ادلورات التدريبية عن العمل احلر،   حنو العمل احلر اإ

والعمل أأثناء العطةل الصيفية وملكية الأرسة للمرشوعات الصغرية  

مس توى الطموح ( وقبول الفرض البحيث  وادلخل احلاىل للأرسة و 

 )البديل( لتكل التغريات. 
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 توصيات البحث 

ىل بعض   بناء عىل نتاجئ البحث السابق ذكرها أأمكن التوصل اإ

 التوصيات الش تقة من تكل النتاجئ يف التاىل: 

قيام اللكية بتدعمي الاجتاهات الاجيابية عند الش باب التعمل حنو  

 الاجتاهات السلبية حنوه. العمل احلر ومعاجلة وتعديل

ضافة مقررات أأخرى عن   تعديل بعض القرارات ادلراس ية أأو اإ

 العمل احلر وأأمهيته مبا يتواكب مع سوق العمل. 

قيام وسائل الإعالم اخملتلفة بأأدوارها يف حث الش باب وخاصة  

اجلامعى عىل العمل احلر والتخلص من الوروثت الثقافية دلهيم ىف  

 كوم. المتسك ابلعمل احل

تسهيل معلية الإقراض للخرجيني وتسهيل الضامانت الالزمة ذلكل  

مع تقليل نس بة الفائدة عىل القروض اخملصصة للمرشوعات الصغرية عىل  

 الأقل ىف الفرتة الأوىل من بداية الرشوع. 

عفاء مرشوعات الش باب   قيام اجلهات العنية مثل الرضائب من اإ

 الفرتة الأوىل من بداية الرشوع. من الرسوم القررة عىل الأقل ىف 
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 توزيع البحوثني من الطالب وفقاا لتغرياهتم الشخصية   : 1جدول  
 % عدد  التغريات الس تقةل م  % عدد  التغريات الس تقةل م 

 التخصص 1
 شعبة عامة 
 انتاج نباىت 

 علوم اجامتعية
 انتاج حيواىن

 كميياء وزراعة عضوية
 البان وصناعات غذائية 

 
59 
59 
27 
23 
18 
14 

 
29.5 
29.5 
13.5 
11.5 

9 
7 

 نوع العمل  7
 ل يعمل 

 جتارى
 زراعى 
 خاص

 
 

 
66 
57 
46 
31 

 
33 

28.5 
23 

15.5 

 تلقى ادلورات  2
 نعم

 ل

 
64 

136 

 
32 
68 

 دخل الأرسة  8
 ( 3350-1000منخفض) 
 ( 6700-3351متوسط) 

 ( 10000-6701مرتفع)

 
96 
93 
11 

 
48 

46.5 
5.5 

 نوع ادلورة  3
 انتاج حيواىن
 لند اسكيب 

 زراعة أأنسجة
 ومبيداتأأمسدة 

 صناعات غذائية
 كميياء النظفات

 
15 
14 
13 

9 
8 
5 

 
23.4 

21.87 
20.31 
14.06 

12.5 
7.81 

 همنة الأب -9
 معل حر 

 حكوم
 قطاع خاص 

 مزارع 
 متوىف 

 
101 

58 
30 

6 
5 

 
50.5 

29 
15 

3 
2.5 

 ماكن التدريب  4
 داخل اللكية
 خارج اللكية

 
42 
22 

 
65.6 
34.4 

 للمرشوعات الصغرية ملكية الأرسة  10
 نعم

 ل

 
65 

135 

 
32.5 
67.5 

 الاس تفادة من ادلورات  5
 مرتفعة 

 متوسطة
 منخفضة

 
22 
32 
10 

 
34.4 

50 
15.6 

 نوع الرشوع  11
 جتارى

 انتاج نباىت 
 انتاج حيواىن

 صناعات غذائية

 
36 
17 
11 

1 

 
55.39 
26.15 
16.92 

1.54 
 العمل أأثناء العطةل   6

 نعم
 ل  

 
134 

66 

 
67 
33 

 مس توى الطموح 12
 ( 8-5منخفض) 
 ( 14-10متوسط) 

 ( 18-15مرتفع ) 

 
2 

48 
150 

 
1 

24 
75 

 مبحوث   200ن= 

 توزيع البحوثني وفقاا لتفضيلهم لأنواع العمل احلر   : 2جدول  

 نوع العمل احلر 
 ل يفضل  يفضل

 % العدد  % العدد 

 انتايج
 61.5 123 38.5 77 انتاج حيواىن

 61 122 39 78 انتاج نباىت 
 47 94 53 106 التصنيع الغذايئ

 38 76 62 124  خديم

 اس تجاابت البحوثني عن أأمهية الأس باب الاقتصادية والاجامتعية لتفضيلهم للعمل احلر وفقاا للمتوسط الرحج   : 3جدول 
 الرتتيب  التوسط لرحج الأس باب م 

 أأولا: 
1- 

 الأس باب الاقتصادية: 
 احلكويم. عدم توافر فرص معل يف القطاع 

 
2.57 

 
2 

 4 2.12 قةل فرص العمل يف القطاع اخلاص.  -2
 3 2.41 مشالك العمل ابلقطاع اخلاص كتري.  -3
يل رأأس مال كبري.  -4  5 1.95 العمل احلر يف البداية ل حيتاج اإ
 1 2.66 العائد الادى من العمل احلر أأعل من غريه.  -5

 ثنياا: 
1- 

 الأس باب الاجامتعية : 
 البعد عن الروتني والتحمك الوجود يف القطاعني احلكويم واخلاص. 

 
2.54 

 
5 

 3 2.67 التحمك يف وقت بداية العمل اليويم وهنايته. -2
 2 2.77 العمل احلر بيوسع دائرة العارف والعالقات الاجامتعية.  -3
 4 2.65 باليق تقدير من الناس يف العمل احلر أأكرث ما اش تغل عند حد.  -4
 1 2.83 العمل احلر جيعل الفرد أأكرث قدرة عل حتقيق ذاته.  -5
 6 2.48 الشعور ابلأمان يف العمل احلر عن غريه.  -6
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جاملا   : 4جدول    توزيع البحوثني وفقاا لس توى أأمهية الأس باب الاقتصادية والاجامتعية لتفضيلهم العمل احلر اإ

 اس تجاابت البحوثني عىل عبارات قياس اجتاههم حنو العمل احلر وفقاا للمتوسط الرحج   : 5جدول  
 الرتتيب  التوسط الرحج العبارات م 

 أأولا: 
1- 

 الكون العريف لالجتاه: 
 أأطلع عل لك مايتعلق ابلعمل احلر. 

 
2.60 

 
4 

 8 2.13 أأعرف بعض الؤسسات الىت تقوم بمتويل الرشوعات الصغرية.  -2
 7 2.17 يوجد بعض القررات ادلراس ية يف اللكية بتحث عل ممارسة العمل احلر.  -3
يل ادلراسة يف بعض التخصصات عن غريها.  -4  3 2.63 العمل احلر حيتاج اإ
 1 2.73 العمل احلر مينح احلرية الاكمةل للعمل يف أأى وقت ويف أأى جمال.  -5
 2 2.71 احلر أأكرب من غريه. أأعمل  أأن  اخملاطرة يف العمل  -6
 5 2.58 أأعتقد أأن العمل احلر حالا لشلكة البطاةل .  -7
 6 2.31 العمل احلكوم أأفضل بكثري من العمل احلر.  -8
 9 1.88 ادلوةل حتارب العمل احلر ول تعطيه أأى امتيازات. -9

 10 1.50 ل توجد قوانني حتمي صغار النتجني. 10
 ثنياا: 

1- 
 الكون الشعورى: 

 أأفضل العمل احلر عن العمل يف القطاعني احلكويم واخلاص. 
 

2.57 
 

7 
 1 2.83 أأشعر ابلفخر عند امتالىك مرشوع خاص يب.  -2
 6 2.59 العائد من العمل احلر أأعل وأأرسع من أأى معل أ خر.  -3
 4 2.66 العمل احلر يناسب طموىح.  -4
 3 2.74 الفرد ابلسؤولية جتاه جممتعه. العمل احلر يمني الشعور دلى  -5
 2 2.81 العمل احلر يساعدين عل الابتاكر.  -6
يل العمل احلر لأنه حيقق طموىح ىف الغين والرثاء الرسيع. -7  5 2.60 أأميل اإ
 8 2.1 أأشعر ابلأمان لو اش تغلت ىف القطاع احلكوم عن العمل احلر.  -8
 9 1.89 العمل احلكوم عن الىل شغال يف العمل احلر الناس بتقدر الل شغال يف  -9

 10 1.55 أأختوف من الاقرتاض لعمل مرشوع خاص.  10
 ثلثاا:

1- 
 الكون السلوىك: 

 أأحدد بعض الرشوعات الىت ميكن أأن أأقوم هبا بعد التخرج. 
 

2.67 
 

2 
 4 2.27 اشرتك يف بعض ادلورات التدريبية عن الرشوعات الصغرية.  -2
 6 2.24 أأهجز ماكن لعمل مرشوع خاص ب بعد التخرج.  -3
يل تعمل همارات جديدة لأحصل عل فرصة معل مناس بة.  -4  1 2.73 أأسعي دامئاا اإ
 3 2.65 أأتفهم الأوضاع الاقتصادية ابجملمتع وتأأثريها عىل فرص العمل .  -5
 7 2.21 أأقوم بزايرات ميدانية لبعض الرشوعات الصغرية يف جممتعي.  -6
 8 2.12 أأدخر بعض الأموال للقيام مبرشوع صغري بعد التخرج.  -7
 10 1.81 أأتواصل مع مؤسسات متويل الرشوعات الصغرية لعرفة رشوطها.  -8
 5 2.26 ل ميكنىن حتمل مس ئولية معل مرشوع خاص ب.  -9

 9 2.09 ل أأس تطيع توفري أأى نفقات لبدء مرشوع صغري.  10
 
 
 

جاملا   : 6جدول    توزيع البحوثني وفقاا لطبيعة اجتاههم حنو العمل احلر اإ
جامل   % عدد  الاجتاه اإ

 ( 57-42سليب )  
 ( 73-58حمايد  ) 
 ( 88-74اجيايب ) 

4 
110 

86 

2 
55 
43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مس توى الامهية
 الأس باب

 الاجامىل منخفضة متوسطة مرتفعة 
 % عدد  % عدد  % عدد  % عدد 

 100 200 4 8 65 130 31 62 الاقتصادية 
 100 200 1 2 22 44 77 154 الاجامتعية
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 للمتوسط الرحج اس تجاابت البحوثني عىل عبارات دور لكية الزراعة لتشجيع طالهبا حنو العمل احلر وفقا : 7  جدول 
 الرتتيب  التوسط الرحج الأدوار  م 
 1 2.18 بعض الناجه ادلراس ية ببعض الأقسام حتث عل ممارسة العمل احلر.  -1
 5 1.67 تقوم اللكية بعمل ندوات لتحفزي الطالب عل العمل احلر.  -2
 4 1.69 تدريب الطالب عل معل الرشوعات الصغرية أأثناء ادلراسة.  -3
 2 2.05 أأعضاء هيئة التدريس ابللكية يساعدون الطالب وحيفزوهنم للقيام ابلرشوعات الصغرية.  -4
 6 1.64 خماطبة اللكية لرشاكت القطاع اخلاص لتدريب الطالب عل معل الرشوعات الصغرية.  -5
 7 1.46 الطالبخماطبة اللكية للجهات اخملتصة لمتويل بعض الرشوعات الصغرية الت يقميها  -6
 8 1.45 تقدم اللكية حوافز أأو ماكفأ ت للطالب أأحصاب الفكر الرايدى.  -7
 3 1.90 تقوم اللكية بعمل تدريب صيفي للطالب عن الرشوعات الصغرية.  -8
 م 7 1.46 تقوم اللكية بعمل لقاءات لطالهبا ابخلرجيني أأحصاب الرشوعات الصغرية الناحجة.  -9

 9 1.29 مسابقات بني الش باب لعرض الأفاكر الرايدية. معل  10

جامل    : 8جدول    توزيع البحوثني وفقاا لرأأهيم ىف مس توى قيام اللكية بدورها لتوجيه طالهبا حنو العمل احلر اإ
جاملا   % عدد  دور اللكية اإ

 ( 16-10منخفض )  
 ( 23-17متوسط  ) 

 ( 30-24مرتفعة )

105 
70 
25 

52.5 
35 

12.5 

 اس تجاابت البحوثني  للمقرتحات الىت تشجع الطالب للعمل احلروفقا للمتوسط الرحج  : 9جدول  
 الرتتيب  التوسط الرحج القرتحات م 
 4 2.57 قيام اللكية بعمل ندوات علمية للطالب لتوعيهتم بأأمهية العمل احلر.  -1
 م 4 2.57 الرشوعات الصغرية. قيام اللكية بعمل تدريب معل للطالب عل كيفية معل  -2
 6 2.51 قيام اجلهات العنية بأأدوارها يف دمع الرشوعات الصغرية  -3
 7 2.47 قيام وسائل الاعالم اخملتلفة بربامج حتث الش باب وخاصة اجلامعى عىل العمل احلر.  -4
 8 2.38 تسهيل معلية الإقراض للخرجيني وتسهيل الضامانت الالزمة ذلكل.  -5
 5 2.52 تقليل نس بة الفائدة عل القروض اخملصصة للمرشوعات الصغرية.  -6
 3 2.62 تقوم ادلوةل بفتح منافذ لتسويق منتجات مرشوعات الش باب.  -7
 1 2.71 ختصيص جزء من أأرايض الاس تصالح خلرجيى لكيات الزراعة كام يف السابق.  -8
عفاء مرشوعات الش باب من الرضائب عىل الأقل ىف  -9  2 2.66 فرتة بداية الرشوع. اإ

قامة الرشوعات الصغرية.  10  م 3 2.62 وضع ترشيع يشجع الش باب عىل العمل احلر واإ

 العالقة بني بعض التغريات الس تقةل الدروسة واجتاه طالب لكية الزراعة جامعة الأزهر حنو العمل احلر اجامل   : 10جدول  
جاملا الاجتاه حنو  التغريات الس تقةل م   الأداة الس تخدمة العمل احلر اإ
 3.155 التخصص ادلرايس  1

 
 

 مربع اكي 

 ** 11.333 تلقى دورات تدريبية 2
 5.125 ماكن التدريب  3
 ** 12.175 العمل أأثناء العطةل الصيفية 4
 4.173 همنة الأب 5
 ** 13.477 ملكية الأرسة للمرشوعات الصغرية  6
معامل الارتباط   ** 0.531 للأرسة ادلخل احلاىل  1

جامل  2 البس يط لبريسون   ** 0.412 مس توى الطموح اإ
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ABSTRACT 

The research aimed to identify the attitudes of the students of the Faculty of Agriculture in Cairo, 
Al Azhar University towards self-employment, and to determine the significance of the relationship 
between some independent variables of the respondents and their attitudes towards self-employment. 
This research was conducted on final year students at the Faculty of Agriculture in Cairo, Al Azhar 
University, and data were collected from a sample of students amounting to 200 respondents by a 
questionnaire through personal interview with the respondents, during the months of April and May 
2021. rFequencies, percentages, the weighted average, Pearson's simple correlation coefficient, and 
chi-square were used in data analysis. The most important results of the search were as follows: More 
than two thirds of the respondents (68%) did not receive training courses in the field of self-
employment. Half of the respondents (50%) who received training courses their benefit degree from 
these courses were medium. Nearly half of the respondents (48%) fall into the low-income category. 
More than half of the respondents’ (50.5%) parents are self-employed. Over two-thirds of them 
(67.5%), their families do not own small businesses. More than three-fifths of the respondents (61.5%) 
do not prefer self-employment related to animal production projects. A slightly less percentage, (61%) 
of them do not prefer self-employment related to plant production, and those who prefer self-
employment related to food manufacturing projects are (53%). More than two-fifths of the 
respondents (43%) have a positive attitude towards self-employment. There is a positive significant 
relationship at the 0.01 level between the variables of receiving training courses on self-employment, 
working during the summer vacation, family ownership of small businesses, and the respondents' 
attitude towards self-employment in general. There is a positive correlation at the 0.01 level between 
the variables of family income, the level of ambition, and the respondents' attitude towards self-
employment in general. 

Keywords: Attitude, productive self-employment, service self-employment. 
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