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د.حممد أمحد ثابت
مدرس املكتبات واملعلومات
كلية آلاداب – جامعة أسيوط – مصر
مستخلص:
هددت الدرتسد ددىلررددولسعددتلجد ددملتبديددتلدرتقلينددن لدرت ددل ن ل Freelance
Librariansلع دددولعدددتللنددد لدرتلمدددلللدر لرتندددىلر تددد لدرت دددل

ل ل UpWork,

)FreeLancer, PeoplePerHour, GURU, FIVERRلجتح نددد ل دددهملعت ددد ل
كت لشلسي لن ل ن لع ولت كلدرتلملللن لخالللدرل هفلع ولن دلب لتبديدته ل
ع ددولت ددكلدرتلمددلل لجسعددتلورنددلللت ددبي
نتلس ددلت

لر ت د لدرت ددل

لرت ددلسدت

لجن د ل د لتحتيددتل ددتللل

لكح د لوددتي لرل ددبيخلن ددلسدت

لجخيددهدت

لدرت لنددى ل

جدتجلهلنيلقهلر ل لن لنملدرتلط يلللدرينئنىلجدالحلنليدلللدرتجلت ندىلر ت لدىل د ل د ل
دنخفلضل هملدر ت لجتغنهلورنلللجنتلس للللدر بق لج تلدنل جالدرتسد ىلدرتدل

ل

درت ددح لولالعلتددلللع ددولدا دد ب لدربعددف لوغنددىلتح ندد لملدد هلنلمددلللدر تدد ل
درت ددل

لكتددللدعلتددتلل لمتددىلدرتهدي ددىلجتح ن د لدرتحلددب لك د لجدللسمن ددىلرجتددمل

ونلنلت ددل لجكدلنلند لمهد لنللمج ددللنجد لنلمددل ل, GuruUpworkلكد ع ولدرتلمددللل
د ل طلوًللر تلخممن لن لون لعنلىلدرتسد ى لكتدللتيدن لتهكدهلن دلسدللدخلملعد ل
درتقليددلللجدرت بنددلللدرت تنددىلع ددولت ددكلدرتلمددللل د لمسوددملنجتبعددلللسمن ددىل ل
درختنلللدرفلنى لختنلللدريهنجىلجدرلمتن لدرختنلللدرقللوندىلجدرلحهيهيدى لدرخدتنللل
درتللبعى لكتلليلءلنلب طلسوحلدرغلريندىلدر متدولند لدرتلخممدن ل$01ل
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در لعى لكتللتين لدرلفلجللدرل ي لون لدخلملع لدرتقليلللدرت ل ن ل د لن دتاللل
درلشلطلللداخنهةلطي ًللر تلمىلذدت ل لج تلمجعالدرتسد ىلوتجتبعدىلند لدرلبعدنللل
كددلنلمهت ددللةددهجسةلدرل ددبيخلرفقددهةلدر تد لدرت ددل

لوددن لطددال لوددهدن لدرتقليددللل

جدرت بنلللجخهيجن ل لدر ت لع ولتتسيسلن هسلتحالن تول"سيللةلداعتلللجدر تد ل
درت ل

ل

لنجلللدرتقليدلللجدرت بندلل"لويدهدن لدرتقليدلللجدرت بندلللولرجلن دللل

در هونى.ل
درق تلللدرتفللحنىل ل
دخلملعدد لدرتقليددلللجدرت بنددلللدرت ددل
درت ددددل

ل–لدر تدددد لدرت ددددل

ل-لدرت لشددلسلدرحددهل–لنلمددلللدر تدد ل

ل–للختنددددىلدرتجلتددددمل-لfreelanceل–لfreelancerل–ل

.freelance librarianللل
ل

ن تنىل ل
تشنهلنللم لدرتسد لللدرحتيثىلررولدالنلشلسلدرت حدب لرلتدبذالدرت د لدرت دل ىلمجل
درحددهةلFreelance Careerلن د لخددالللنلمددلللد لهدةددنىلتطددلوخلدحلنليددلللسد ي د ل
درختنلللدر لو ىلر لبعن لررقلهجننًللنملدرت لنن لدرت ل ن لFreelancerل د لن لود ل
نتبذالدرت
ن حب ًلل

لدرل نتيىل درتلليى) لجدرذيلولتال-لدرتجلت لللدرللنندىل-لت دلن لدنخفلةًدلل
ل هملهذدلدرلتبذال–لدرل نتي -لكتلل تدلدرت ل لدرت ل

لعلمهًدلنتنهًدل

يتقلهلدر نلملولر تيتلن لدرت دلملوشدق لدحلهد د لومدبسةلد لهدةدنىلنلاللدنًللودذركل
علمهيلدرهنلنلجدرتقلن لجه ل لههةلنلللننىل

لدر تيتلن لدري تدنلدرتل تنىل Van

.)den Born, & Van Witteloostuijn, 2013لل
جهلددلملندد ليدده لهددنالءلدرت لنددبنلوبعددف

ل"عددلن بنلنلهرنددبنل"Homeworkersل

ج"علن بنلع لو تل"Teleworkersلجل"عدلن بدلدرتحفمدىل"portfolio workersل Fraser
 )& Gold, 2001لجدرذي لولتبدليشق بنل للةلوتي ىلر بةلعلن دىلندلههةلر غليدىليتقل دلل
رةدل ىل نتدىلرردولدال لمدلللو لندىل ل)Thekiso, Mapaling, 2018, 42؛لذردكلنن د ل
يلتل دبنلوت ددلبيلللمع ددولند لدال ددل الرنىلجدرتهجنددىلجدرددلحق ل د ل ددهجفلعت د ل
ن لسنىلوتجتبعلللدر لن ن لدآلخهي ل

لونئىلدر ت لدرل نتيى لج دتل دلعتلذردكلك دهل

ع ولتقبي ل بقلد لهدةنىلرل بيخلدرت لسدللوشق لد لهدة لنتلل لحلو ل ًدللمج دمل
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لدرت لندىل-لكد ل د لنجدللل

منلملدرشيل لو لنى لرل بيخلن لسدت

لجعدهضلرنقلندلت

دهلتلنهلجدخلملعهل–لع ولح لولت

لدرخلعىلول دكلدرتلمدلللدرلد لتل د لو لرتندىل

دالنلشلس لجدرتهجنى لجةتلنلدرتمتد نىلون لطلري لدرختنلللجدرت ل لدرت دل
يج

لنتدلل

ليلجلجزجدلدرقثنهلن لدرحبديهلتجلهل ضنىلدر ت .ل

جردد لتقدد لن لددىلدرتقليددلللجدرت بنددلللجاللن لنبهددللو نددتجنلعدد لت ددكلدرلبي ددللل
دالولقلسيىلدرحتيثى لحنثلولتالت كلدرتلمللل ب ًللد لهدةنىلنلتنهةلرل بيخلن دلسدلل
دخلملعدد لدرتقليددلللجدرت بنددلللوشددق لد لهدةدد لنتددلل ددلحلو ل ًددللمج ددملمنددلمل
درتلخممن لر ت لكت لشلسي لن دل ن لرل دبيخلن دللسدت
درت لنىلع ولح لولت

لدرخلعدىلول دكلدرتلمدلل لنتدلليج

لجعدهضلرنقلندلت

ل

د ليلجدلجزجدلدرقثندهلند ل

درحبديهلتجلهلنلغنهدلل بقلدر ت لجنتللين هلولرلي نىلع ولختنىلدرتجلتملجدرينئى.ل
ل

نشق ىلدرتسد ىل ل
لددق لدنخفددلضل ددهملدر ت د لدرل نتيددىلجدستفددلللن ددتللدريطلرددىلوددن لدخلملع د ل
درتقليلللجدرت بنلللم ديلوًللم ل دنىلالنلشدلسل ل دىلدر تد لدرت دل ل  freelancingل
جع نهلولللدر تد لدرت دل

لحدالًليندتًدلر ل لند لندملهدذدلدرتب دجلكتمدتسليتيدتلند ل

نمدللسلدرددتخ لحندثلتهديددتلمعددتدللدرت دل ن لوشددق لنطددهل لجدنلشدهللدر تيددتلند ل
درتلمددلللدرل د لتددنن لدر ت د لدرت ددل

لولرشددق لدلرددذيلتشددق لن ددهل ددب ًللر ت د ل

درت ل

لع ولدننلهنالينن لدر نلملو ت ندلللوندملجلدهدءليتندملدرخدتنلللجدرت دلسدلل

درفلنىل

ليتنملدرلخمملللت هييًل.ل

جي لن لخهيجد لودهدن لدرتقليدلللجدرت بندلللند لدريطلردىلجدنخفدلضل دهملدر تد ل
نث

ل

لذردكلنثد ليتندملخهيجد لنن

دلللدرل دن لدر دلر ل ل )Issa, et.al, 2014ل

جولرللر للق لدخلملع لدرت بنلللدرت ل ن لfreelance librariansلمحتلدرت لنن ل
درذي ل هجدل بقلدر ت لدرت ل ىلع ولد لحنلء لوغنىلت دبيخلن دلسدت

لجكفدلءدت

ل

درفلنددىلدرتل ددتلة لجتلحددتللنشددق ىلدرتسد ددىل د لدنخفددلضل ددهملعت د لدخلملع د ل
درتقليلللجدرت بنلللو لنىلجنللي لو لذركلن لتبد هل هملر ت لع لو تلن لخاللل
نلملللدر ت لدرت ل

لجع ندهلتلحدتللنشدق ىلدرتسد دىل د لدرل دلئللدردهمنسل لندلل

جد ملتبديتلدخلملع لدرت بنلللدرت ل ن لع ولنلمدلللدر تد لدرت دل
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لجن لسدت

آلجنللطين ىلدرختنلللدرل لي تنبن للرختندىلدرتجللتدمل

جدرينئىآل
ل

مهتنىلدرتسد ىل ل
تليملمهتنىلدرتسد ىلن لدرللحنىلدرت ه ندىلكبن دللند لدرتسد دلللدر ن دىلدرلد لتللجردال
دددلههةلدر تد د لدرت دددل

لالخلملعد د لدرتقليدددلللجدرت بندددلللول دددلثللءللسد دددىل

) John,et.al, 2017لدرلد لحلجردالد لقشدلفلهدذدلدرشدق لند لدر تد لكتمدتسللخد ل
لننجنهيل لولنةدل ىلرردولداهتندىلدرلطين ندىل

رخهيج لوهدن لدرتقليلللجدرت بنللل

درل د لتقل ددي للدرتسد ددىلكبن ددلل ددللللجللنالنددحلدخلملع د لدرت بنددلللدرت ددل ن ل
Freelance Librariansلع ولدرتلملللدر لرتندىلر تد لدرت دل

لنتدللي دلعتلع دول

رفددالمنمددلسلدخلملعد لدرتقليددلللجدرت بنددلللو هتنددىلهددذدلدرلددبللند لدر تد لجكددذدل
ن لعتةلنلخذيلدر هدسلججدة

لدر نل للل

لس ملدردبع لو هتندىلدر تد لدرت دل

ل

كح لنيلقدهلرت لرجدىلدنخفدلضل دهملدر تد ل د لنجدلللدرتقليدلللجدرت بندللل د ل
درتلط ددىلدر هونددى لجكطهي ددىليتيددتةلرل ددتي لخددتلنلللدرت بنددلللويرنددلللنيلقددهةل
جنتلس للل نهلت نتيى ل ضالًلعد لرنقلنندىلمنلتقدبنلهدذهلدرتسد دلللندبدةلرتسد دللل
ن ل ي نىلنب

ىلحبللدرتبةبل.للل

ل

مهتدفلدرتسد ىل ل
لجدرل دهفلع دول

 1ت نطلدرضدبءلع دولملد هلدرتلمدلللدر لرتندىلر تد لدرت دل
بدمتهللالخلملع لدرتقليلللجدرت بنلل.

 2سعتلن لب لتبديتلدخلملع لدرتقليدلللجدرت بندلللدرت دل ن لع دولنلمدللل
در ت لدرت ل

لجسعتلورنلللت بي

لرت لسدت

.

 3تحتيتل تلللنتلس لللدخلملع لدرتقليلللجدرت بنلللر ت لدرت ل

.

 4ت دددتي لنجتبعدددىلنددد لدرتيدددللللدرلبين ندددىلرل دددبيخلدخلملعددد لدرتقليدددللل
جدرت بنلللدرت ل ن لن لسدت

لعيهلنلمبنىلدر ت لدرت ل

.ل

ل

763

مؤسسات املعلومات و املعرفة  :األدوار و املسؤولية اجملتمعية

يونس

د.حممد أمحد ثابت

ت لئالللدرتسد ىل ل
وللءًلع ولنللت تم ل

الدرتسد ىلرإليلوىلع لدرل لئالللدرللرنىل ل

ل

 1ندللملد هلنلمددلللدر تد لدرت ددل

لعلرتنًدلآلجنددلل بدمددتهللالخلملعد لدرتقليددللل

جدرت بنللآ
 2نددللن ددلب لتبديددتلدخلملعد لدرتقليددلللجدرت بنددلللدرت ددل ن لع ددولنلمددللل
در ت لدرت ل

لرت لسدت

آلجنللورنلللت بي

آ

 3نلل تلللنتلس لللدخلملع لدرتقليلللجدرت بنلللر ت لدرت ل

آ

 4نللدرتيللللجدرتلط يلللدربديبلتبد ههللرل بيخلدخلملع لدرتقليلللجدرت بنللل
درت ل ن لن لسدت
نل

لوشق لنحق لعيهلنلملللدر ت لدرت ل

.ل

لدرتسد ىلجملجدلليتملدرينلنللل ل

رلح نخلمهتدفلدرتسد ىلدعلتتللدرتسد ىلدرتل

لدرت ح لنل جًللسمن ًللر ل لولالعلتدللل

ع ولدا ب لدربعدف لوغندىلتح ند لملد هلنلمدلللدر تد لدرت دل

لجسعدتلتبديدتل

دخلملع لدرتقليلللجدرت بنلللو للعلرتنًل.ل
ج تل دستقلالدرتسد ىلر لمتىلدرتهدي ىلجتح ن لدرتحلب لك لجدللسمن ىلرجتدملدرينلندللل
ن لنلملللدر ت لدرت ل

لعنلىلدرتسد ى.ل

ل

نجلتملدرتسد ىلجعنلل لل ل
لق النلملللدر ت لدرت ل

لدرتللشهةلع ولدربيبلدرتجلتملدرهمنسلدرتسد ى ل نتدلل

تدد لدال دددل هدسلع دددولخت دددىلنل دددلل دددطلجهدد ل ل , PeoplePerHour, Upwork
)Freelancer, Fiverr, Guruلجدرل للق ال

لنجت للدر نلىلدرل لمنىلر تسد ى لجدرل ل

تد لدرب ددبفلع ن ددللطي ًددللر ت ددلينهلدرللرنددىل ل درش د هةلجن ددتللدالنلشددلس للعت ددللر غددىل
دالنج نهيىلولعليلسهدللدر غدىلداكثدلهلدنلشدلسًدلعلرتنًدل لدرلهكندهلع دولدانشدطىلدر لندىلالل
داعتلللدرت لنىلدرتلخممى لرتلحىلعت نىلدريحثللدخ لدرتلمى ل يدلللدنتلحدى) لحندثل
ت لدريحثلع لنمط حل""librarianل

لح

ل""freelancersل

ليتنملدرتلملللعنلدىل

درتسد ىلر ب بفلع ولنالندحلج دتلللتبديدتلدخلملعد لدرتقليدلللجدرتل بندلللع دول
ت كلدرتلملل.ل
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نمط حلللدرتسد ىل ت هيفلللريهدمنى)ل ل
در ت لدرت ل

ل freelancingلعت نىلتنن لت دبيخلجوندملجلدهدءلدرت دلسدللجدرخيدهدلل

درت لنىلن لخدالللنلمدلللد لهدةدنىلنخممدىلجو بدعدتلن دي ىلودن ليتندملمطدهدفل
درتلمبنى.ل
م دبدقل نلمددلل)لدر تد لدرت ددل

لFreelance marketplaceل لنبد ددملتدنن لخ ددخل

عال لللعت لون لمعدحل لداعتدلللجدر دلن ن لدرت دل ن لحندثلتدنن لرنشدلءلن فدللل
ت هيفنىلتشلت لجعجلر ختنلللدرل لي تن للدرت ل بن لجدرل ليل لت بي للجون دلل
وشق لنلم لجطي ًللر بدعتلن لى لجوضتلنلدرتلمىلذدت ل.ل
دخلملع لدرتقليلللجدرت بنلللدرت ل

لfreelance librarianل لنلخمد

ليتقلدهل

در ت لوشدق لحدهلرح دلوهلدرخدلملدعلتدللًدلع دولدرل دبيخلدردذدت لرت لسدتدهلجخيهدتدهل
درت لنىلن لخالللنلملللدر ت لدرت ل

لجدرذيلي بملوللفندذلن دلملجخدتنلللن لندىل

جنشلسيمل منهةلداي لوشق ليبن لطي ًللالتفل لللنحتلةلداو لللونلهلجون لدر تالء.ل
ل

درتسد لللدر لو ىل ل
وتهدي ددىلدننلددلالدرفقددهيلدرتلشددبسلوقدداللدر غلددن لدر هونددىلجدالنج نهيددى لجد لفددلءلم ددهل
درتبةبللع ولمل هل بدعدتلدرينلندلللدر لرتندى لمنقد لر يلحدثلدرخدهجالوتجتبعدىلند ل
درتسد لللدرحتيثىلدرل للدسلل

ل كلدرتبةبل لجه لكلرللر ل ل

ل

مجالًل ل لسد لللتللجرالنالنحلدرت ل ن لجموهزل تلللنتلس لللدر ت لدرت ل

لو لنىل ل

لسد ددىل )Yadav, et.al, 2019لدرل د لهددت الررددولد لقشددلفلدر ال ددىلوددن لدر نددللةل
درلحبي نىلج بملتيللللدرت ه ىلرت لدرت ل ن لحنثلسكهللدرتسد ىلع ولدرب لطىل
لدر ال ىلن لخالللرلهدملدرتب فن لجكذدلت تي لدرتع لداليلتدلع لج دتلدعلتدتلل
درتسد ىلدرتل

لدربعف لدرلح ن لنل جًللر ل لجمللسللنللم لدرتسد ىلررولت نهلدر نللةل

درلحبي نىلع وليتدملدرت ه دىلج د بملت دتيت لل د لداعتدلللدرت دل ى لج دتلمجعدال
درتسد ددىلو هتنددىلدرت ددل ن ل دد لتيددللللدرت ه ددىللدخدد لدرتن

ددلل لكتددللمجعددال

وضهجسةل نلملدر للةلوتجسلتحبي لرخ خل ل ىلدرلت خلدرحهلر ت ه ىلجدرت بنلللودن ل
نخل جل ئلللدرتب فن .ل
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لسد ىل )Haq, et.al, 2018لدرل لحلجرالتحتيتلدر بدن لدرهمن نىلرهةدللدر تدالءل ل)CSل
ن لجي ىلنمهلعتالءلخدتنلللتطدبيهلدربيدبلع دولدا دبدقلدرت دل ىلنثد لUpworkل
Freelancer,لFiverr,لGuru,ل Envato Studio,لحنثلت لد لهدحلخت ىلمو دلللسمن دنىل
كتحتلدللرختنلللدر تالءل ل

برىلدال لختدم لجدي ىلدرت لختم لدرت بندلل لداند ل
لر تسد دى ل

درخمبعنى لجدعلتتللدرتسد ىلنل جنىلدرت حلع ولليقىلدننلهنالكتل

كتللت لدعلتلللدال لينلنلملدةلسمن ىلرجتملدرينلنلل لجكدلنلند لمهد لنللمج دللمنليتندمل
در بدن لذدللمهتنىلنشلهكىلتن هلع ولسةللدر تالء لجرنلكلنل"داند "لمع دولن دلب ل
ن لدرل نهلع ولسةللدر تالء لرذركلهبلم ب لنحتللون ليتنملدر بدند لتدالهل د لذردكل
برىلدال لختدم ل لرت بنلللكتحتلدلل بيى لكتللتين لنج لدرخمبعنىلك ةد جل
علن لنحتل لج تلخ مالدرتسد دىلرردولدتخدلذلت دكلداو دلللدرخت دىلكتحدتلدللندن هةل
ع ولسةللدر تالءل

لنشلسيملتطبيهلدربيبلع ولدا بدقلدرت ل ى.ل

لسد دىل له نده..لجو ل)8102لدرلد لهدت الرردولتحتيدتل مودهزل دتللل نتلس دللل در تد ل
درت ل

نجلل تقلبربيندل درت بندللل جدالتمدلاللل د ل

لر لن ن وشق ن ل

طلل هة لج تلد لختنالدرتسد ى درتل

دربعف درلح ن

جت د لختدم دال ليلنى

ك لدة سمن دىل رجتدمل درينلندلل لج دتل تد ل تطيندخلدرتسد دىل ع دول عنلدىل نقبندىل ند ل000ل
لخ

ن در لن ن لوشق حه

نجلللتقلبربينللدرت بنلل جدالتملالل

دهةل تد ل دربعدبلل ر د ل عيدهل ريدهدءل ن دحل ررقلهجند لع دول دننلهندا ل جم
ل

درتسد ى من ال ى مسولل درتتلس ن ر ت درت ل

طلل

دهلل نلدلم ل

نجدلللتقلبربيندل درت بندللل

جدالتملالل ت هييًل ي ت بن ولملم "درت تى مج درتشهجل" جمنلنمف

لي ت بن وشق

كلن جيي د ل لخ د ل درشد هيل م د ل ند ل 011للجالس ,جمن دث ل ي ت دبنل مكثدهلند ل01ل
لعى م يبعنًل؛ جمن درث ثن نل

ي ت بن ن درتلهل لج دتلمجعدال درتسد دىل وضدهجسةل

در ت ع ولتب نه ونئى ن لنتة ر ت درت ل

جتف ند ل لجس درتن

دللل درل نتندىل

جحلةدلللل تقلبربيندللدرت بندلللجدالتمدلاللل د ل ت هيدهل ل دىل جنتلس دللل در تد ل
درت ل

عيه دننلهنا.ل

لسد ىل موبلدرخنه ل)8102لدرل لحلجرالدرل هفلع ولنت لر يلللخهيجد ليلن دللل طدللل
هةلع ولنتلس ىلدر ت لدرت ل

لجسعتلدرت ب لللدرشخمدنىلجدرينئندىلدرلد لتحدبلل
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لجنلدنلشدلسلدرفقددهةلودن لدرخددهيجن لج دتلدعلتددتللدرتسد دىلدرتددل
سمن ًللر ل لجتقبنلنجلتملدرتسد ىلن لخهيج لنن
در لن ن لوشق لن ل

لدربعدف لنل جًددلل

لللدرل دن لدر دلر لو طدللل دهةل

لع ولدننلهنا لجكلنلن لمه لنللمج للمنلدر بدن لدرشخمدنىل

كلنالريجلونىلع لنمنهت للدرينئنىل

لجكدلنلند لمهد ل

لدرل نهلع دولدر تد لدرت دل

تبعنلت للةهجسةلدت لنلدرخهيجن لرت لسدللدرلبدع لجت بيخلدرذدللجدر غىلدالنج نهيىل
وجلنددبلتطددبيهلدرت ددلسدللدرلخممددنىلوشددق لن ددلتهلرال ددلتهدسل د لدر ت د لةددت ل
نلمبنىلدر ت لدرت ل

.ل

لسد ىل نطه ل)8102لدرل لهت ا ررو تحتيدتل لجس در تد ل درت دل
عت

ل طللل هة لحنثلتتاللسد ىلدر ت لدرت ل

ل د ل خ دخل دهمل

لند لخدالللت

دنتهلرتقبنلتدهل

درفهعندىل لدرلقلبربيندل لدرت دلسدل للي دلللدالتمدلل لدرت ه دىلولدب هلدرب دلمج لجعدتمل
لدربعدف لنل جًدللر دل لكتدللتد لتبزيدمل

تبد خلدرت لسدل لج تلدعلتدتللدرتسد دىلدرتدل

د ليلنىلت لتمدتنت للررقلهجننًدللجتبزي دللع دول861للخمًدللت دبدلتدتسييلللنقثفدىل
ع ددولدر ت د لدرت ددل
نجت

لن د ل ي د لنن

ددىلننه د لكددبسلوغددهة لجدرددذي للددق بدل د ل

لعنلىلدرتسد ى لجكدلنلند لمهد لنللمج دللمنلدرتلغندهدللداسو دىلر تسد دىلت دتل

عبدند لن تددىليجددبلمنلتلددب هلرددت لدر ددلن بنلوشددق لن ددل
وضهجسةلسوطلنجلللدر ت لدرت ل

لوتن

دالنتنلالن هلوشق لم ض لعلتلتخهي

لكتددللمجعددالدرتسد ددىل

لللدرل ن لدر لر لرت لعتةلدرطال لع ول
.ل

لسد دىل ل)Den Besten, et.al, 2016لدرلد لسكدهللع دولد لقشدلفلنالندحلدر دلن ن ل
درت ل ن ل

ل هن للجررولميلنت لي ت بنلع دولت دتي لخدتنلللنيلقدهةلند لخداللل

نلمبنىل freelanceلحنثلدعلتتللدرتسد ىلدرتل

لدربعف لدرلح ن

لجتقبندالعنلدىل

درتسد ددىلن د ل58.020لن د لدرت ددل ن لدرفهن ددنن لجت د ليتددملدرينلن دلللن د لخدداللل
د لطالللميهتهلنن
هن للنلبديتجنل
در طلعددلللنددث

ىل INSEEلجكلنلن لمه لنللمج للمنلدر لن ن لدرت ل ن ل د ل
لدر طلعلللدرتيلقهة لجن لدرتحلت لمنليقبنبدلنشطن ل د لهدذهل

لنثد لسجدللداعتددلللدآلخددهي لجسوتددلليهيددملذرددكلالستفددلللدرت ددلب ل

درل نت لر تللتن لر ذلدر طلل لجكذدلس يل

768

ل

لدال ل الللدرت ل .ل

مؤسسات املعلومات و املعرفة  :األدوار و املسؤولية اجملتمعية

يونس

د.حممد أمحد ثابت

لسد ىل )Gheorghe, 2015لدرل ل تنالنمهةلتح ن نىلاكثهلم دبدقلدر تد لدرت دل

ل

مهتنىًلجع ىلوتجلللت لنلللدرت بنلل لجن ل للسد ىلهنقد ل دبقلfreelanceل د ل
ذدللدرتجلل لجسعتلر

لنلللدر ب لدر لن ىلدرت دل ىل د لنجدلللت لندلللدرت بندلل ل

جكذدلحج لدرلشلطلدرتلب ملمنليلطبسلخدالللدرت دل ي لدر هيدبلع دولهدذهلدرتلمدلل ل
ج تلدعلتتللدرتسد ىلدرتل

لدرت ح لجتبع الررولنجتبعىلن لدرلللم لكدلنلمهت دلل

منل بقلنهجليلختنلللت لنلللدرت بنلللع وللسيىلعلرنىلن لدرللل

دنىلحلدولودن ل

درتلددلطخلدر لرتنددى لكتددللتيددن لدالهلتددلملدرت ددلتهلو دلذهلدرتلمددلللن د ل ي د لنددهجليل
ختنلللت لنلللدرت بنلل لنتللينكتلع ولمنلدر ت لدرت ل

لعيهلدننلهندال ن دلتهل

لدالستفلللرولنلدر لبدللدر للنى.ل
لسد ىل ) Kazi, et.al, 2014لجدرلد لت دتلوتثلودىلنهدي دىلنمهيدىلتفمدن نىلرتلمبندىل
در ت لدرت ل
تبديتًدل

ل freelanceلن لخالللتليملتلسيخه لجج لمفه لمسولحده لجدردتجللداكثدهل

لونئله لجمل هلنلملته لجنالندحلن دل ي ه لحندثل لندالدرتسد دىلولبةدنحل

دالخلال لللون لسيلللداعتلللجدر لن بنلدرت ل بن لجتبع الدرتسد ىلررولمنلهنقد ل
درتلمتلللدرحلر ليلغنهلرتع ل بقلدر تد لدرت دل
يتللع ولنتبلن لتدمل
ررولمنلدر ت لدرت ل

لجدرل لند لندملدرت دل ن لنتدلل

لدرت ل ن لرولنلدرت دل ي لدر هيدب لكتدللملدلسللدرتسد دىل
لالليهدللنجلالًليتيتًدلجنخل فًل لجمنلدرت ل ي لدر هيدبل دنحت ل

دكلشلفلدريلحثبنلجعلن بلدر نل لللرهلن لزجديلليتيتة.ل
ل

لننًلل للسد لللنلخممىلتللجرالنالنحلدخلملع لدرتقليلللدرت ل ن ل لل
لسد ددىل )Leamen, 2018لدرلدد ل ددتنالنهدي ددىلع تنددىلرقلددل ل"ل Becoming an
Independent Information Professional: How to Freelance, Consult, and
"Contract for Fun and Profitلرتنرفلدهل""Melissa M. Powellلجدردذيلنشدهلعدلمل
8102م لحنثل لملولح ن لتجلس لدخلملع لدرتقليدلللجدرت بندلللدرت دل ن لنتدلل
يددب هلعددبسةلكلن ددىلجنفم د ىلالخلملع د لدرتقليددلللجدرت بنددلللجطددال لتخم د
درتقليلللجدرت بنلللريتءلحندلت

لدرت لندىلوشدق لن دل

ل

ل دبدءلمكدلنلذردكلوشدق ل

ك لمجلوشق ليهم لكتللسكهللدرتسد دىلعل دولتلدلجللمخال ندلللج دن لدر تد لوشدق ل
ن ددل

ل د لن لددىلدرتقليددلللجدرت بنددلل لكتددلل ددتنالدرتشددبسةلدر تنددىلحددبللحددبلل
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نخل دددجليبدندددبلودددتءلدر تددد لكت لددد لن دددل

لكلرجبدندددبلدر لنبنندددىلجدرتلرندددىل

جد لهدتنجنلللدرل بيخلجدنلدسة.ل
لسد ىل )John, et.al, 2017لدرل ل

الن لندىلعال دىلودن لخهيجد لودهلدن لدرتقليدللل

درت بنلللجسيللةلداعتلل لر ل هفلع ولرنقلننىللخبللخهيج لت كلدريهدن ل
در ت لدرت ل

لعدلر ل

لجسيللةلداعتلللكتمتسليتيتلر تخ لاجرئكلدرخدهيجن ل د لننجنهيدل ل

ن د لخددالللدرقشددجلع د لدالتجددلهلدنحمددلم لر يطلرددىلخددالللدرفلددهةل8116ل–ل8106م ل
جت

نطلدرضبءلع ولكنفنىلسوطلع لدرتقليلللجدرت بنلللوهيدللةلداعتدلل لجتح ند ل

درتلط يلللدا ل دنىلدرلد ليحللي دللدرتقليندبنلريدتءلدر تد لدرت دل
درتسد ددىلنجتبعددىلن د لدرلبعددنلللكددلنلمهت ددللمنلت ددبملنن

لج دتلد لهحدال

ددلللدرل ددن لدر ددلر ل

درلنجنهيىلول ن لطدال لودهدن لدرتقليدلللجدرت بندلللدرت دلسدللدرللمنتندىلدرلد لند ل
لدد ن للمنلت ددلعته ل دد لمنليمدديحبدلنلشددئن لر ب ددلمجلاللوددلحثن لعل ددل لجدرلدد ل
ل لعتلخهيج لدرتقليلللدرت بنللل

لخ خل هملعت ليتيتة لجع ولمنليمديحبدل

سجدللمعتلللن لخدالللت دتي لدرخدتنلللدرت دل ى لكتدللحدتلللدرتسد دىلميضًدللو د
در نبللدرل ليتق لدر ت لع ن لل

لدرت ل ي .ل

لسد ىل )Ekoja & Odu, 2016لدرل ل تنالسئيىلنمهيىلرلطدبيهلجتلفندذلندل
داعتللل

ل

لسيدللةل

لوهدن لدرتقليلللجدرت بنلل لدنطال لًلن لتبيدهلدرجلن دلللدرلنجنهيدىلرردول

رلخددلللت ددن لسيددللةلداعتددلللولبينددهلسمل د لعددلمل8110م للن د لخددالللتلتنددىلجع د ل
درطال لحبللورنلللدربعبللررولدا بدقلدرت ل ى لجس دملسجحلدرتيدللسةلردتي

لحندثل

ت د لد لددهدحلوهنددلن لتددتسيي لول د لInfopreneurshipلنلسديددهل د لوددهدن لدرتقليددللل
جدرت بنلل لجدرذيلتط بلنل
هذدلدرتجلللوغنىلرك لو

لليللننق للدلن لي دلجنبلرالحلنليدلللدرتلغندهةل د ل

لورنلللدر ت لدرت ل

لج تلمجعالدرتسد ىلوضدهجسةل ندلمل

ن ب فن لننه ن لجذجيلخيهةلولدتسيسلهدذهلدريدهدن لدرلتسييندىل د لع دبملدرتقليدللل
جدرت بنددلل؛لنددملةددهجسةلعتد لت د نالللر طددال لالكل ددل لدرخيددهدللدر ت نددى لجكددذدل
ةهجسةلررهدملدرحقبنىلولب نهلونئىلنبدتنىلوتلل

لذركلدريلنىلدرلحلنىلجدرلتبي .ل

لسد دددىل )Ojo, 2012لدرلد د لسكدددهللع دددولنشد د ةلدا د دسللدرتلط ندددىلرال لشدددلسدلل
درت بنلتنى لجدرت هج ىلميضًللول
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) IIPلكت لىل

لننجنهيدل لكتدللنل شدالدرتسد دىلعدالحنىلد لشدلسدللدرت بندلللكتدلل

لو

لدري تدنلدرللننىلجدرتل تنى لجكذدلرر لءلدرضدبءلع دولدرلحدتيلللدرلد ل

تتلسسل

تبديهلهدذهلدل رت لدى لالل دنتلل د لنجدلالللعدنل ىلدر نل دلللجتقلبربيندللدرت بندللل
جدالتملالللجدكل ل لدرت لسدللجدر تسةلدنلدسيىلجكللوىلدرل لسيهلجتح ند لدرينلندلللج دتل
دعلتددتللدرتسد ددىلدرتددل
درشهجلل

لدربعددف لدرلح ن د لجخ مددالررددولمنددهلن د لدرجنددتلمنليددل ل

لن لدىلدرت بندلللوشدق لن دل

لجكدذدلةدهجلسةلدرتضد ل دتنًللرب دطلءل

درت بنلللدرتحلت ن .ل
ل

درل نخلع ولدرتسد لللدر لو ىل ل
ولت نخلدرلمهل

لدرتسد دلللدر دلو ىليليدن لتلدبللمهدتدفلدرتسد دلللودن لد لقشدلفل

نالنددحلدر ددلن ن لدرت ددل ن لجنددت لت ددتيت

لخددتنلللنيلقددهةلن د لخددالللنلمبنددىل

 freelanceلمجلدرلهكنهلع ولتحتيتلدر بدند لدرهملن دىلرهةدللدر تدالءلعد لدرت دل ن ل
جنل للنللحلجللد لقشلفلدر ال ىلون لدر نللةلدرلحبي نىلج د بملتيدللللدرت ه دىلردت ل
در ددلن ن لدرت ددل ن لجنل ددللنددلل ددتملسئيددىلتح ن نددىلاكثددهلم ددبدقلدر تد لدرت ددل

ل

دستيلطًللوتجلالللو نل ل لجسعتلر د لنلللدر دب لدر لن دىلدرت دل ىل د لذدللدرتجدلل ل
جنل ددللنددللسكددهلع ددولعت د لنهدي ددىلنمهيددىلتفمددن نىلر ت د لدرت ددل

ل freelanceل

جنالنحلن دل ي ه لونلتدللدنحمدهللمهدتدفلدرتسد دلللدرتلخممدىل د لدرلهكندهلع دول
تح ن لتجلس لدخلملع لدرتقليلللجدرت بنلللدرت دل ن لنتدلليدب هلعدبسةلكلن دىل
جنفم ىلر خهيجن لريتءلحنلت

لجنلل دللندللسكدهلع دولر لندىل

لدرت لنىلوشق لن دل

عال ىلون لخهيج لوهدن لدرتقليلللدرت بنلللجسيللةلداعتدلل لر ل دهفلع دولرنقلنندىل
لخبللخهيج لت كلدريهدن ل
جتلفنددذلنددل

لعلر لدر ت لدرت ل

لمجلت تي لسئيىلنمهيىلرلطدبيهل

لسيددللةلداعتددللل د لوددهدن لدرتقليددلللجدرت بنددلل لمجللسد ددىلدا ددسل

درتلط نددىلرال لشددلسدللدرت بنلتنددى لجدرت هج ددىلميضًددللول د لج ددلطىلدرت بنددلللمجل
ن لىلدرت بنلللدرت ل ى لمجلتحتيت موهز تلل نتلس لل در دلن ن ل درت دل ن ل د ل
نجلل تقلبربينللدرت بنلل جدالتملالل لج تلكدلنلدرتدل

لدربعدف لدرلح ن د لدرتدل

ل

درغلربلع ولت كلدرتسد دلل لجتلتندهلدرتسد دىلدرحلرندىلعد لت دكلدرتسد دللل د لنجتد ل
مهتد للدرل ليلءللمكثدهلتخمنمدلًلر ل دهفلع دول دهملعتد لدخلملعد لدرتقليدللل
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جدرت بنددلللكت لشددلسي لن ددل ن لع ددولمل د هلنلمددلللدر ت د لدرت ددل

لعلرتنًددل ل

لجندد ل دد لتحتيددتل ددتلللنتلس ددلت

لر تدد ل

جسعددتلورنددلللت ددبي
درت ددل

لرت ددلسدت

لكح د لوددتي لجدتجددلهلنيلقددهلر ل لن د لنددملدرتلط يددلللدرينئنددىلجدالحلنليددللل

درتجلت نىلر ت لىل

ل

لدنخفدلضل دهملدر تد لجع دولدرده

لند لدخدلالفلزجديدلل

درلللجللون لدر تيتلن لدرتسد لللجدرتسد ىلدرحلرنىلراللمن للم للللنل لل

لر هدءلرطلسهلل

درلمهيلجتتعن لوللءهللدرتل ج لجتطبيهلملجدللدرتسد ى.لل
ل

دنطلسلدرلمهيل ل
نف بملدر ت لدرت ل

لFreelanceل ل

ي دتلنمدط حلدر تد لدرت دل

لFreelanceلنمدط حًللحدتيثًلل د لورندىلدر تد لج نددبلل

درتحل يى لجدرل لت لتتلع ولدال ل الللجدرلحدهسلند لدر ندبللدلرتن

دنى لحندثليشدنهل

)Zuravlyov, et.al, 2012, 157لرردولمنلنمدط حلFreelanceلنمدط حل ندهلنحدتلل
وبةبحلجعللةلنلليل لتف نههلع ولمنهلنب جلي ت لرح لوهلدرخدلملجي دبملوللفندذل
نشلسيمل منهةلداي لر ب لمجلدرنبننىلايلنبللن لداعتلل.ل
جتل ددتللدرل هيفددلللدرل د لحلجرددالتبعددنجلدر ت د لدرت دلل
دخل فال

لعنل لت للتلفخل

لن لعتهل.ل

دتلحدتلل ل)Gee, 2014لنالندحلدر لند لدرت دل
لخ

ل Freelanceلجدرل د لجرنل

لFreelancerلن ه ًدللريدلهلع دولمندهل

لي ت لرح لوهلدرشخم ليلتلدملولال دل الرنىلدرقلن دى ل ندهلن لهنًدللومدلحبل

عت ليتقلهلرلدسةليتنملمعتلرهلوشق لن ل

لتتلنًللمجلمنلتتث هللهكىلمجلجكلرىلت نتل

ونملعت للجعت لدآلخهي لر تالم ل.ل
جيضدنجل ل)Den Besten, et.al, 2016لو نددهللدق ليتيددتلند لدر تد لالليللل دبلنددمل
درفئلللدرل نتيدىلر تب دجلجسيد لداعتدلل لجدردذيليلتندهلوغندل لدرندتلدرلبين ندى لانل
درت ددل ن لFreelancersلي ت ددبنلرح ددلو

لدرخددلملجي ت ددبنلوتفددهله لجندد ل

درتتق لمنلي ت بنلرح ل للهكلللمجلجكلالللحقبننىلو بلل منهةلداي .ل
جولرللر ل إنلدرت ل ن لFreelancersليحل مبنللدمتلًلع ولدالستيلطلوتشدلسيمل دبدءل
مكلنالنشلسيمل هليىلرح لو

لدرخلملمجلن لخاللللهدكلللنن

نى لجدردذيلي لتدتل

عت هلولا لسلع ولت تي لختنلللن لنىلنل تلةلتلط بلن لسدللتح ن نى.ل
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جج ًددللرل هيددجل )stewart, 2013ل ددإنلدر ت د لدرت ددل
لهكلللنخل فىل

د.حممد أمحد ثابت

ل"عت د لوشددق لحددهلرمددلرحل

لمج لللنخل فىلوتالًلن لدرب نفىلدرل نتيىلدرتدمتدىلردت لنن

دىل

مجللهكىلجدحتة"ل
نتللسكهل )Duermyer, 2016لع ولتبعنجلدر لند لدرت دل
درذي ي ت وشق حه عيه دننلهندا ل دبللدخ

درشخ

حنددث يحددتلل لمتددى درخددتنلل درلد

لFreelancerلع دولمندهل
لي تد لرح دلوهلدرخدلم ل

يتقلددهلت ددتيت ل ندملتحتيددتلم د لسهللج ددب لل

در ل تف لنملرنقلننىلدر ت لدرتبدزيلنملمكثهلن لعتن ل

لج الجدحت.ل

جهللملن لي تلدر لن بنلدرت ل بنلنهيجًللن لدرتب فن لجسجدللداعتلل لحنثليلمدهل
ر

لكتب فن لع دولدعليدلسلمن د ليدل لت نندل

لجدرل ل دتلن د لند ل يد لدرشدهكللل

درقينهةلر تد ل د لنشدهجللن دنل لرفلدهةلزنلندىلنحدتلة لكتدلليتقد لدعليدلسه لسجدلل
معتددلللان د لي ت ددبنللجنلميلدتفددلقلمجلمنددلنلتلمنت د ل ل Van den Born & Van
 )Witteloostuijn, 2013, 25لجع ولدره
ن لنن

ىلررولمخه لراللمن

لن لمنلهنالءلدربكالءلدرت دل ن ليلل دبنل

لر ليغنهجدلعدلحبلدر تد لس دتنًل لميلمن د لنب فدلبنل

تحبربدلررولسجدللمعتلل.ل
جد لخالعًددللنتددلل دديخليتقللددللدر ددبللو د نلدر ت د لدرت ددل

لهددبلعت د لي ددبملع ددول

درل ددبيخلدرددذدت لر ت ددلسدللجدرخيددهدللدرت لنددى لندد لخددالللدالعلتددلللع ددولنلمددللل
نخممىلردذرك لجيلتندهلولال دل الللجدرحهيدىلدرللندىل دبدءلمكدلنلند لنلحندىلتقدبي ل
در لن ن لتحالنم لدهلمجلند ل نلحندىلورندىلدنيدهدءدل لجي دت لدر دلن بنلتحدالنم لدهل
ولر لن بنلدرت ل بنلFreelanersلجدرذي لي ت بنلرندللرح دلو
و

لدرخدلملمجلرح دل ل

لدرشهكلللوتبيبلع بلل منهةلداي .ل

ل

مهتنىلدر ت لدرت ل

لFreelancingلجنيهسدتهل ل

ل تلدالنلشلسلدربد ملرإلنلهندالجدنلشدلسلدر برتدى لنتدبًدلنلهديدتًدل د لن دتالللدتلشدلسل
در ت لدرت ل

لجسوتللكلندالدال دل الرنىل د لحدتلذدت دل لدرلحدهسلدرتقدلن لجت تليدىل

درفهملمحتلمه لدرتيهسدللدرل لعهزللن لمهتنىلدر ت لدرت ل
)et.al, 2018, 583لررولدن يلللدرتلهديتلع ولدر ت لدرت دل

لحنثليشنهل Haq,

لFreelancingلولرشدق ل

درذيلمك يهلعفىلدرشنبللجدرذيلي ه لولا لسلررولدال دل الرنىل د لدر تد لجت دتلل
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درفهملجعدهجضلدرشدهكلل لجتلدبللمعدحل لداعتدلللوتدلل د لذردكلنمدلسيجلدرل د ل
درمفهيىلج

برىلتح نخلدرتقل بلدرتلليىلوشق لنلهر .ل

حندثلودللل"درفدهل"لدربحدتةلدل ا ل دنىلرال لمدلللدرجتيدتلجرن دال"درشدهكى" ل د لي دتل
ت نن لدرت لملجدرلحق ل ن للن لخدالللت دكلدر
يل لتلفنذهللوشق لن ل

د ىلدرت دل هةلند لدنلدسة لود لودللل

لوبد طىلجكالءلن ل بنلنلم بنلررقلهجننًدللليجلت دبنل

لليقلللنهنىلجنن لىلننلدلالجوندملدر د ملجدرخدتنلل لجعلدتنللتلل د لدلرت تدىلو دتل
درتددتةلدرتحددتلة لتلح دد لدرشدديقىلندد لت ددكلدر ال ددى لجيمدديحلمعضددلئهللنل ل ددتي ل
ن ل ن لنهةلمخه ل .)Postolovski, 2014ل
جكشددجلت هيددهلحددبلل"در تدد لدرت ددل
درجتيتة" لدرذيلت لريهدئهل

ل د لمنهيقددل لن ددحلجطل د لر ددب لدر لن ددىل

ليبرنبل8100م لمنل%50لن لريتدلر لدر دب لدر لن دىل د ل

درباليلللدرتلحتةلدانهيقنى لكلنبدلي ت بنلرح دلو
لدر لم لكتللتين لمنل%01لنل

لدرخدلملندهةلجدحدتةلع دولدا د ل
لتهيدملرردولعت د لدرت دل

لمع لدبدلمنلعلمدتدت

ل

كتللمكتلدرل هيدهلمنل200ل ن ندلسللجالسل دتلمةدنفالرردولد لمدلللدرباليدلللدرتلحدتةلند ل
خالللهذهلدانشطىلدرت ل ىل .)Gheorghe, 2015, 1474ل
جسوتللكلنال ضنىلدرتلل

ىلدر دب نىلمخطدهلندلليتندهلنجدلللدر تد لدرت دل

تشددنهل )Postolovski, 2014لررددولمنلدرلب ددمل د لدر ددبقلدرت ددل
وتلل

لحندثل

لكددلنلنمددحبوًلل

ىلله ى لجكلنلمحتلم تملنتلذالداعتدلللدرت دل ىلعيدهلدننلهندال لمتدلًلع دول

در هض لحنثليللل سلدرت دل بنلل رل دتي لمكيدهل نتدىلو د ل د هلنتقد لجولرلدلر ل
يتق لر تالءلن ليتنملمنحلءلدر لر لدربعبللرردولم ضد لدرت دلسدلل د لداندلك لذدلل
درلق فىلدرتلخفضىلر ت نشى لنتلليلل لعلهلدنخفلضلدا
درحمبللع نهلنح نًل لجهذدليتث لوتديىلحه لم

لسلعتللكلنبدل دللسي لع دول

لسلعلرتنىلاللتهدلل ضنىلخال نىلودن ل

درت ل ن لدرنبم.ل
جولرلددلر لوددلللدر ت د لدرت ددل

لهددبلدرخنددلسلدانث د لجداكثددهلدولقددلسًدلرلح نددخلدرهةددلل

درب نف لجتب نهل هملن لنىلنخل فى لال نتلل

ل

لدنخفلضل دهملدر تد ل د ل

كاللدر طلعن لدرحقدبن لجداعتدلل ل ضدالًلعد لت دكلدرتهجندىلدرلد لتب ههدللنلمبندىل
در ت لدرت ل
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جينكتل )Den Besten, et.al, 2016, 4لمنلدنلشلسلنف بملدر ت لدرت ل
يددلءلنلنجددىلعبدند لدرجددذ لع ددولدر ددب لدرت لنددى لنثد لدر د

لجنتلس لتهل

لرلح نددخلدرددذدل لجكددذدل

دال ل الللجدرحمبللع ولم قلسلن لنىليتيتة لذركلدال ل الللدردذيليبعدجلولعليدلسهل
مه لعلن لرشهحلدرخنلسدللدرب نفنىلاعحل لدرتشلسيملدرلللئى لجكذدلنلنجدىلالنلشدلسل
دريطلرىلجدنخفلضل دهملدر تد لمجلرعدللةلهنق دىلجت دن

لحجد لدرشدهكلللدرقيندهةل

جدرتلب ددطىلدرحجدد لجولرلددلر لوددلللدرت ددل بنليتث ددبنلت تيددتًدلخطنددهًدلرتلمبنددىل
درلب نج لنمهًدلانلو
رخف

لدرتتيهي ليهجنلمنلهذدلدرلدبللند لدر تد لي دتلخندلسًدليدذدوًلل

لدرلقلرنج.ل

جيضدنجل ل)Kautonen, et.al, 2010, 113لرردولتدب نهلدر تد لدرت دل

لر تيللننقندىل

دال لملليىلنملدرحفل لع ولدال ل هدسلداليلتلع لنمهًدلانلدرتيللننقندىلدال لمدلليىل
تهتيطلعللةلولر طلعلللدرتيلقهة لكتدللمنلت تيدتلدال دلل هدسلداليلتدلع لدردذيليشدق هل
در ت لدرت ل

لكشق ليتيتلن لملقلللدر ت لي لو هلن لهتلهل

جع نهل إنلدر ت لدرت ل

لدرتيللننقنى.لللل

لوللليشق لنحهكًللم ل نًللرال لملل لن لخدالللن دلعتتهل

لت تي ل هملعتد لح ن ندىلرق دبلداسودلحلعد لو دت لنتدللي دلعتلولرلي ندىل د ل
خف

لدرضغطلع ولدرحقبنلللدرل لر لت تل للسةلع ولن لو ىلدرهيدللدللدر تليدىل د ل

معتدللدرخهيجن لجنللي لو للن لدنخفلضل

ل هملدر ت لجة جلدال لملل.لل

ل

جد ملدر ت لدرت ل
لق لدر ت لدرت دل

لعلرتنًللجنح نًلل ل
لونئدىلن تدىلاجرئدكلدرت لندبنلدرتحله دبنل ندهلدر دلن بنل د ل

بقلدر ت لدرل نتيى لمجلمجرئكلدردذي ليهيدتجنلتح دن لن دلب للخدبر

لجرنلكدلنبدل

نددب فن لت ددكلدرينئددىلدرل د لج ددهلل ددتسًدلكين دهًدلن د لدرتهجنددى لجدرشددفل نى لجدرجددبلة ل
جدت لللنجلللدالخلنلس لنتللر ليق ليلب هلوذدللدر تسل

لونئىلدر تد لدرل نتيدى لنتدلل

مل لررولدنلشلسلدر لن ن لدرت دل ن لعلرتنًدل لجدردذي لودلتبدليل دتنبنلخدتنلللنللبعدىل
خ ال ب ًللجد ًللج هيملدرلتبلر ت لدرت ل

.ل

جينكتلنقلبلدر ت لدرتجر لمنلدرلحتيلدرجتيتلدرذيلاللي

لدربعبللررنهلهدبلدرحليدىل

ررول01ل ن نبنلج نفدىلكد لعدلم ل ضدالًلعد لمنلعال دىلدر تد لتبديدهلتغندهدللكينده لة
)(International Labour Organization (ILO), 2015ل
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جتشدنهلرحمدلءدللننلدهلدر دلن ن لعيدهلدننلهندالOnline Labour Indexل د لمحدت ل
ت لسيههللررولتمتسلدر لتلر تجللدر شهي لداكثهلتبديتًدلجت نهًدل

ل بقلدر ت لدرحدهل

علرتنًل لجدرل ليلءلتطدبيهلدريهنجندلللكد كثهلدرتجدلالللنشدلسكىلند ل يد لدرت دل ن ل
و ل لت ل للولجالليشلجدرل لتهكدهل م دبلنشدلطلن دل ن لل د لنجدللللعد لدرتين دللل
جدرل ددبيخ ل د لدرباليددلللدرتلحددتةلدانهيقنددى لجدرلد لتتنددهلعلن بهددللدرت ددل بنل د ل
نجلللدرقللوىلجدرلهيتى ل نتللح النمهلكتجردىلعهوندىلجحندتةل د لهدذدلدرتنلدهل د ل
درتهكهلدر لله لجدرل لتتنهلعلن بهللدرت ل بنل

لنجلللتطبيهلدريهنجنلل.للل

ل

ل

لددددق ل ) 0لدرددددتجللدر شددددهلداكثددددهلعتدد دالًلع دد د لدننلهنددددالوشددددق لن ددددل

ل يبرنددددبل)8102ل

)https://ilabour.oii.ox.ac.ukلل

كتللعقسلت هيهلمعتهل"دتحلللدرت ل ن "لولرل لجنلنملنلمىلUpworkلدستفدلللن دتلل
در ب لدر لن ىلدرت ل ىل د لدرباليدلللدرتلحدتةلدانهيقندىلرردول06.2لن ندبنللدخ

ل

وهيددللةل5.2لن نددبنلنلددذلعددلمل8100م لكتددللتيددن لدستفددلللنلب ددطل ددلعلللدر تدد ل
دا يبعنىلر ت دل ن لول ديىل28لن ندبنل دلعىلم ديبعنًللند ل222لن نبنًدلل د لعدلمل
 يشكل مؤشر  OLIأحد أهم املؤشرات لتتبع العاملين املستقلين على إلانترنت باالعتماد على أكبر أربع منصات للعمل
املستقل عبر إلانترنت باللغة إلانجليزية فقط والتي تمثل ما ال يقل عن  %04من الحصة السوقية ،وهي Fiverr, :
.Freelancer, Guru, and PeoplePerHour
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8100م لكتددللملددلسل%25لندد لدرت ددل نل لدرددذي لحمدد بدلع ددوللسيددللليلن نددىلرنل
ت نت

لم

ل نتىلند لدرلدتسيبلع دولن دلسدللدر تد لدرت دل

درت ل ن لرنلدرلقلبربينلل تل ّ الع ن
ملددلسل%00لنددل

لد ددل تدفلدرفددهملجرحددتد لدرلددبدزنلجتح نددخلنتددطلدرحنددلةل

درتفض لن لخالللدر ت لدرت ل

.ل

ج نتددلليل ددخلولرتلط ددىلدر هونددى ل ددتل
جن

للخبللعدلر لدر تد لدرت دل

ل د لحدن ل

لمن د ل نددهلن ددل تجنلرشددغ لج ددلمجلت نتيددىلن تددللكددلنلدرت لود ل

درتددللي ل دد ليلتقددل

ر تد لدرت ددل

لكتدللملدلسل%60لند ل

ددهللدر تيددتلند لدرلجددلس لننشددلءلنلمددللل

لنددملنط دملعددلمل8100ملحنددثلتد لنحلكدلةلو د

للر هونىلنتث ىل

لدرلجددلس لدر لرتنددىل

لعتللن لدرتلملللدرش نهةلجنل لل ل

خت للل لنلمىلت بملع ولت تي لختنلللنمغهةلتلو ىلرشدهكىل ح دب ل درلد ل لندال
وشهدءهللعدلمل 8100م لحندثلت دبمل قدهةلدرتب دملع دولت دتي لخدتنلللنمدغهةلتي د ل
نتل للوتديىلن ل 0لجالسلمنهيق نملرنقلننىلنضلعفل ل لجن ل ليحم لدرتب ملع ول
ريهدلدللول يىل%81لك تبرىلنمنهلك لعت نىلونم.ل
ن ددل

ل لنلمددىلتلو ددىلرشددهكىلح ددب لHsoub Limitedل جدرلدد لت ددبملوإتلحددىل

درفهعىل ر ت لنن لدرت دل ن لر دهضلن دلسدت

لوحندثليحمد بنلع دولعدهجضلند ل

معددحل لدرتشددهجعلللرللفنددذه لكتددللت ددبملوددتجسلدرب ددلطىلوددن لمعددحل لدرتشددلسيمل
جدرت ددل ن لحنددثليتق د لاعددحل لدرتشددلسيملرةددل ىلنشددهجعلت

لدرددذي ليه يددبنل

تلفنذهللجن ل ليل بدلدر هجضلن لم ض لدرت ل ن لدر ده لجند ل د ليدل لدخلندلسل
در هضلدرتلل بلر تشهجللرنيتملدرت ل
نبسلل لنلمىلر ت لدرت ل

لدر ت لع ولتلفنذه.ل

لمط العدلمل8102م لجدرلد ليتقد لند لخالر دللت دتي ل

ختنلللجون للرآلخهي لوتءًدلن ل$0ل كثه لجكذدلعت ندىللدهدءلدرخدتنللللجنلدرحمدبلل
ع ولميلعتبرىلن لو لج لطىلدرتب م.ل
ميلختنىل لنلمىلر ت لدرحدهلمط دالعدلمل8108ملولي ندىللدهكىلميلختندىلLimitedل
 ikhedmahلجدرل لت بمل قهت للع دولت دتي لخدتنلللحدهةلر تجلتدملدر هود لوغدهضل
تجتنملدرشديل لدر هود لدرتدلههل د لداعتدلللدنرقلهجنندى لجت دبيخلن لسدتدهلر تجلتدمل
در هو لجيحم لدرتب ملع ول%01لك تبرىلنمنهلك لعت نى.للل
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دخلملع لدرتقليلللجدرت بنلللكت لشلسلحهلرختنىلدرتجلتملجدرينئىل ل
دكل بلدرت ل بنلدهلتلنًللنلهديتًدلن لذجيلداعتلللولعليدلسه لخيدهدءلجن لشدلسي ل
م ل نن لنملداخذل
 ) Jang, 2017ل

لدالعليدلسل د بك

لجن دلسدت

لدرت لندى لجسيدللت

لر عتدللل

لمجرئدكلدرت لندبنلدرتيدتعبنلجداكثدهلن دلسةلجدردذي لي دلطن بنل

تح نخللخالًلنلليًللمع ولوقثنهلن لنمهدءه لدرل نتين .ل
جيشنهل )Annink, Den Dulk, & Amorós, 2016لررولمنهل تليفض لدرت ل لمنلي تد ل
ن ل الً لحنثلي ت لرح لوهلدرخلملا يل لجلجد ملنل دتلةلنل دللندلليل دخلودلرخيهةل
س ن ىلدرت لب ل

لنجلللن ن لجنل للنلليل خلولح ندخلدردذدللدرت لندىلال دنتللندمل

دنخفلضل هملدر ت لجنل دللندلليليدملند لختندىلدرتجلتدملدرتح د لجتب دنملنطدلقل
دن للة.لجتهتيطلخمدلم

لدر دلن بنلدرت دل بنل درخيدهةل لدر دت ى لدنودتدل لتتبيد ل

دا قلس)لدرتد ملرتهح ىلسيللةلداعتلللجدرل لتهتيطلدستيلطًللج ن ًللولرهةللجدرلبدزنلودن ل
در تد لنف ددهلججد ددملدالحلنليددلللدرينئنددى لنتددلليج د لدر تد لدرت ددل

لخنددلسًدلنلل ديًلل

ر تيتلند لدالدخلم لال دنتللدردذي لي د بنلرفدهملدر تد لدرهيلليدىل د لحندلت

ل

درت لنىلدرت ل ي نىل .)Damian & Manea, 2019ل
جيضنجل موبلدرخنه ل 8102ل)00لررولعتملد لمدلسل لمدتةلدر تد لدرت دل

لع دولدرفدهلل

وذدتهلود لتتلدتلرلشدت لدرتجلتدملو كت ده لحندثليتقد لر ت دل ن لتح ندخلعدتللند ل
درتقل ددبلدرتجلت نددىلنث د ل لدالكلفددلءلدرددذدت لجت هيددهلسجحلدرل ددلجن لت ددتملجدزلهددلسل
درتجلتم.لل
جع نهلولللدر ت لدرت ل

ليهتيطلدستيلطًللج ن لًلولالحلنليلللدرينئنىلجدرتجلت ندىلند ل

ي لدر تالء لحنثلوتمللدرشهكلللت نتلتحتيتلحتجلهللرلضتن لدر دلن ن لدرت دل ن ل
عيهلدننلهنالرح لدرتشقالللمجلدكل ل لننهدللتلل

دنى لكتدللتتند لدرلطين دلللدرلد ل

ي تن للدرتطبسجنلدرت ل بنلررولت تي لدرتهيدتلند لدا قدلسلدرتيلقدهة لند لنلمدبسل
در تالءلجرختنىلدا هدضلدرينئنىلجدرتجلت نىل .)Hsieh & Hsieh, 2013, 308ل
جع نهلولتالهللملحليىلنل ىلالخلملعد لدرتقليدلللجدرت بندلللرلطدبيهلم دلرني

ل

درت لنى لجتغننهلورنلللت بي ل لحل ليميحبدلنلشئن لر ب لمجلاللولحثن لعل ل لج دتل
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د.حممد أمحد ثابت

لدرخنلسلدانث لرلح نخلهذهلدرت للرىلوتلليب ههلن ل هملجد د ىل

ر تلخممن لرهيللةلمعتلر

لجد لثتلسلرنقلنلت

لوطهي ل

لدرتث و.ل

ل

دخلملع لدرتقليلللجدرت بنلللجحلتنىلسيللةلداعتلللجدر ت لدرحهل ل
ر تلولللدر ت لدرت دل

ليلتلدملوتهجندىلجد د ىل نهجندىلدرب دا لجدرت دلسة لجدنودتدل ل

جدرلفلع ..درخ) لولرشق لدردذيلتحدبللن دهلدرقثندهلند لدرت لندن لرردولنجلردهلكتمدتسل
وتي لر تخ لو يبلدنخفدلضل دهملدر تد لمجلر لغ دبلع دولدرلحدتيلللدال لمدلليىلمجل
كح لوتي لر نل ىلدرت لجدةل

لدرلب نج ل ضالًلع لجيبلل ئىلمخه لن لدرتب فن ل

درلمددلننن لت ددلختملدر تدد لدرت ددل

لك لددلةلال ددلقتللللخ دد ل ل & Thekiso,

.)Mapaling, 2018, 14ل
ي لخ

ل )John, Nwosu, & Simisaye, 2017, 423لمنهلولللند لدرضدهجسيلدتجدلهل

ن لىلدرتقليلللجن لنبهللررولنجلللسيللةلداعتلللجنلليليملذردكلند لتحتيدتلدرتجدلاللل
درل ليجبلت بي للمجلتحبي للرهيللةلداعتلل؛ل

ولدره

لن لمنل قهةلدر تد للدخد ل

درتقليددلللت ددبملولا ددلسلع ددولنف ددبملت ددبيخلدرت بنددلل لراللمنل
درت ددل

ددفىلدر ت د ل

لتلخطددولهددذهلدرفقددهة لررددولدرل كنددتلند ل قددهةلدرينددملجدرلدلهوحليددهدءلمعتددللل

ج لطىلدرت بنلل.لل
جولرلمهلررولسيللةلداعتلللولعليلسهللعت نللل لمتىلع ولدتخدلذلدرتيدللسدللجد لقشدلفل
طهقلمجلج لم ليتيدتةلر لحدبللند لنف دبملدر تد لدرتن

د لرردولنف دبملداعتدللل

جدرتشهجعلل لولرشق لدرذيلي تحلول بيخلدرت لسدللدرت لندىلوغندىلدالستفدلللولردتخ ل
جدالست لءلولرت لب لداليلتلع لجدال لمللي لولتالهللمل هملح ن ندىلالخلملعد ل
درتقليددلللجدرت بنددلللرهيددللةلداعتددلل لجدرلدد لتلتثدد ل دد لدرحليددىلرح ددبللنيلقددهةل
جن لرجددللل لع ددىلرتشددقالللمجلتحددتيللل د لنجددلللدرتقليددلللو لنددىلجدرلد ليتق د لمنل
تل خلولكلشلفلطهقليتيتةلرلب نهلختنلللدرت بنلل لمجلت تي لدرختنلللدرفلندى لمجل
درت بنددلللذدللدرم د ى لجتل ددتللت ددكلدرت ددلسدللجدرب ددلمجلدرل د ليتق د لالخلملع د ل
درتقليلللجدرت بنلللدالةطالللو ل لج تلحتلل John, Nwosu, & Simisaye, 2017,
)424لنجتبعدددىلند د لمهد د لدرت دددلسدللجدرفدددهملدرتلل ددديىلالخلملعد د لدرتقليدددللل
جدرت بنلللدرت ل

لكلرللر ل ل
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رلدسةل بدعتلدرينلنلل.ل
ختنلللدرف ه ىلجدرلملنج.ل
ختنلللدرل خن لجدرف ه ىلر لللهي .ل
رلدسةلدر جالللر يلبملجدرت لشفنلل..ررخ.ل
كللوىلدرت لاللل لنجلللدرتقليلللجدرت بنلللج نههللن لدرلخمملل.ل
تمتن لدرتب م.ل
تطبيهلدريهنجنلللجتطين لللدرتقليلل.ل
رلدسةلدرتحلب لعيهلدننلهنا.ل
تح ن لدرينلنلل.لل
س تلىلنمللسلدرت بنلل.ل
نهدي ىلدرقلب.ل
درل بيخلعيهلدننلهنا.ل
جيشددنهل )Ekoja & Odu, 2016, 48لررددولمهتنددىلسيددللةلداعتددلللجدر تد لدرت ددل ل
الخلملع لدرتقليلللجدرت بنلل لولرشق لدرذيلل ملذجيلدرخيهةل لنجدلللدرتقليدللل
جدرت بنددللل د لننجنهيددللررددولد لددهدحللجسةلتتسيينددىلت ددهفلول د لInfopreneurshipل
سيللةلداعتلللدرت بنلتنى)لنلسدي لل لت دن لودهدن لدرتقليدلللجدرت بندلل لجدرلد ل
تلط دبلتدتسيبلدرطددال لع د لسيددللةلداعتدلللوشدق لليلددلننق لي دلجنبلرالحلنليددللل
درتلغنهةل لدرتجلل لوتلليتقل لن لدر ت لوشق لن ل لن لخالللدر نلملو نشدطىل
سيلليىلنث لدال لخالم لجدرف ه ى لجدرلشه لجتطبيهل بدعتلدرينلنلللجرلدست دل لجرلدسةل
درتجتبعلل لجرلدسةلدرت ه ى لجتلمن لدرت ه دى لجخدتنلللدنحلطدىلدرجلسيدىلجدرلطدبيهل
درت ل د لجريددهدءلدريحددب لجوحددثلنددللجسدءلدرينلنددلل..درخلالكل ددلو لدرخيددهةلدر ت نددى؛ل
جرل هيددهلدرددبع لوهيددللةلداعتددلل لجن ه ددىلكنفنددىلدربعددبللررددولدا ددبدقلدر لمتددى ل
جدرلتبي لك ليقبنلدخلملع لنقليلللن ل .ل
جع نهلولتالسيللةلداعتللل لههةلنشطىل لدر لبدللداخنهةلولرشق لدرذيلودلللن دهل
دريلحثن لينكتجنلمنلللن نشل د لعمدهلسيدللةلداعتدلللدرتيت هدطندى لحندثلودلللند ل
درتتق لايللخ لمنلييتملنشلطهلدرلجلسيل )Hoppenfeld & Malafi, 2015لنتللم دهل
تدد نهًدلنيللددهًدلع ددولدرحلرددىلدال لمددلليى لجولرلددلر لردد لي ددتلدخلملعدد لدرتقليددللل
جدرت بنلللمنلملنجلللرالخلنلسلوش نلخدبضل تدلسلهدذدلدرتجدلللرتدللردهلند لتد نهدلل
ل
نيللهةلع وليتنملدرت لبيللل م هدل لنن لل لنجلت لللنح نى).ل
ل
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نللم لدرتسد ىلجنل شل لل ل
نش ةلنلملللدر ت لدرت ل

لل

ولح ن لدرجتجلل )0ليلين لعبلةلوتديلللنش ةلنلملللدر تد لدرت دل
وشق ل

لع دولدننلهندال

لررولعلمل0220ملن لخالللنلمىل Guruل نتللمخدذللت دكلدرتلمدللل د ل

دالنلشلسلنملنللمجلدر تلداجللن لدر هنلدربدحدتلجدر شدهي لجذردكلوم دبسلنلمدىل
 Elanceلجدرلددد لطدددبسللو دددتلذردددكلرردددول Upworkل ددد لنلمدددل ل glassdoor,
PeoplePerHourلعددلمل8112م ل تلمددلللFreelancer, Flippaلعددلمل8112م ل نتددلل
يلءللنلملللFiverr,Toptalلك حت لت كلدرتلملللن لحنثلتدلسيخلدرلشد ة لكتدللتيدن ل
تمتسلدرباليدلللدرتلحدتةلدانهيقندىل د لتدلسيخلرنشدلءلت دكلدرتلمدلل لجذردكلوبد دمل0ل
نلملل.ل
يتجلل ) 0لنش ةلنلملللدر ت لدرت ل

ل ل
املوقع
/https://www.upwork.com

املنصة
Upwork

املوطن ،املقر
كاليفورنيا ،الواليات
املتحدة

PeoplePerHour

لندن ،اململكة
البريطانية

تاريخ التأسيس
5442م تحت اسم ،Elance
وتم تعديل العالمة التجارية
عام 5402م.
5442م

Freelancer

سيدني ،أستراليا

5442م

Fiverr

تل أبيب ،إسرائيل

5404م

Toptal

كاليفورنيا ،الواليات
املتحدة
كاليفورنيا ،الواليات
املتحدة
ملبورن ،أستراليا
بيتسبرغ ،بنسلفانيا،
الواليات املتحدة

5404م

https://www.fiverr.com/
https://www.toptal.com

5442م

https://www.glassdoor.com/index.htm

5442م
0221

https://www.flippa.com

https://www.peopleperhour.com/
https://www.freelancer.com/

glassdoor
Flippa
Guru

https://www.guru.com
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ل

ل دخلملع لدرتقليلللجدرت بنلللع ولنلملللدر ت لدرت ل

لل

يل د لدرجددتجلل )8لنددت لدنلشددلسلدخلملع د لدرتقليددلللجدرت بنددلللدرت ددل ن لعيددهل
نلملللدر ت لدرت ل

لعلرتنًل لجرنليدلءلهدذدلدالنلشدلسلنلفلجتًدللودن لت دكلدرتلمدلل ل

حنددثليددلءللنلمددىلUpworkلمجر ددللن د لحنددثلتددب هلح ددلولللالخلملع د لدرتقلي دللل
جدرت بنلللدرت ل ن لوبد مل0001لح لوًل لت ل للنلمىلGuruلجدرل ليدلءللوإيتدلر ل
552لح لوًللنلخممًل ل لنلمىلFreelancerلجذركلوبد مل502لح لوًللنلخممًلل

ل

نجلللدرتقليلللجدرت بنلل لونلتللح دالنلمدلللFiverr, PeoplePerHourلكديخهلت دكل
درتلملللن لحنثلمعتدللح لولللدخلملع لدرتقليدلللجدرت بندلللدرت دل ن لع دول
دنطالقلوبد مل 52ل50ل ح لوًللنلخممًللع دولدرلهتندب لكتدللودن لدرجدتجللميضًدللتتندهل
درتلملللدانهيقنىلر ت لدرت ل

لع لنثنالت للداخه ل

لذدللدرلطلق لحنثليدلءلل

نلمللل, GuruUpworkلك ع ولهذهلدرتلملللد ل طلوًللر تلخممن لند لودن لعنلدىل
درتسد ى.ل
ل

يتجلل ) 8لمعتدللح لولللدخلملع لدرتقليلللجدرت بنلللدرت ل ن لع ولنلملللدر تد ل
درت ل

ل

عتللح دلولللدخلملعد لدرتقليدللل

درتلمىل

درت ل ن ل
Upworkل

0001ل

PeoplePerHour

50ل

Freelancer

502ل

Fiverrل

52ل

Guru

552ل

ل

طين ىلدرختنلللدرت تنىلن لدخلملع لدرتقليلللدرت ل ن ل ل
ولليملدرجتجلل )5لحبللدرختنلللدرت تنىلن ل يد لدخلملعد لدرتقليدلللجدرت بندلل ل
يتقللللد لخالمل ال لنجتبعلللسمن ىل لسلل ن للت كلدرختنلللجه لكلرللر ل ل
ل
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مجالًل لدرختنلللدرفلنىل ل ه ىل بدعتلدرينلنلل لختنلللدريحث لختنلللدرتع لدنلدسي ل
ختنلللدرلقشنج لختنلللرلدسةللدرت بنلل لوحب لدرينلندلل لتح ند لدرينلندلل لتح دن ل
نحهكلللدريحثل  )SEOلرلدسةل بدعتلدرينلنلل لتمتن لدرلشدهلدنرقلهجند لد دلخالمل
درينلنلل لختنلللدره تلى لرنشلءلدرتحلب .لللل
لننًلل لختنلللدريهنجىلجدرلمتن ل لوهنجىل بدعتلدرينلنلل لتطبيهلدرتبد دم لتمدتن ل
نبد دملدرتقليدلل لرغدلللدريهنجدىلنثد لSQL, PHP, html, JavaScript, word pressل
تمتن لدرجهد نكلجدرفبتبلب لتمتن لوهدن لنلخممىلر تقليلل.لللل
لرثًلل لدرختنلللدرقللونىلجدرلحهيهيىل لدرقللوىلدنوتدعنى لدرقللودىلداكلليتندى لدرقللودىل
درل لنددى لدرتهدي ددلللدالونددى لدرلددتجي لتحهيددهلدرلمددبم لخددتنلللداجسدقلدر تنددى ل
ختنلللنليقهج فالمج نس لكللوىلدرت لالل لكللوىلدرل لسيه لتحهيهلدريحب .ل
سدو ًددلل لخددتنلللنللبعددىل لرلخددلللدرينلنددلل لخددتنلللدرلهيتددى لدرل ددبيخلعيددهلج ددلم ل
درلبدع لداليلتلع ل لدرلت نخلدر غبي لرعتدللدره بملدرلبةنحنى لتمتن لدرش لسدل ل
در هدءةلدرلجهيينى لن لملدرت لعتدللدال لهدةنى لدرقللوىلدرخفنى.
ل

ليددتجلل ) 5لطين ددىلدرخددتنلللدرت تنددىلن د لدخلملع د لدرتقليددلللدرت ددل ن لع ددول
نلملللدر ت لدرت ل

ل

درتلمىل

مل هلدرختنلللدرت تنىلن ل ي لدرتلخممن ل

Upworkل

Data Entry, Internet Research, Express Js, Database Programming, JavaScript,
AngularJS, Website Development, Node.Js, proofreading, Database Cataloguing,
Caricature Drawing, PHP, WordPress, Creative Writing, Academic Writing,
Copyediting, Social Media Management, data mining, indexing, research papers,
organizer, information management, Literature Review, Search Engine
Optimization (SEO), blog writing, Administrative Support, Blog Writing,
Data research, Social Media Marketing, creative writing, blog writing, web writing,
subtitle editing, text editing, academic researcher, information mentor, Data
research, Data Entry, Internet Research, social media writing, translator, research
writing, proofreading, transcription, keyword research, data analysis, graphic
design, blog writing, Search Engine Optimization article (SEO), presentation design,
library and info science software, information management, database management,
technical writing, epub design,

PeoplePerHour
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Data Entry, Research, Web Scraping, Web Search, MySQL, PHP, Website Design,
Data Mining, Illustration, Illustrator, Google Plus, HTML, Inventory
Management, Logo Design, Website Design, Article Writing, Report
Writing, Research, Research Writing, Technical Writing.
Writing, Translation, Proofreading, Editing, Beta Reading, Internet Research, Google
Search, Data capturing from web, Contacts searching, Finding Research articles,
Data Mining, Data Collection, Data Entry, Virtual Assistant tasks,
Academic Writing, Editing, Educational Instruction, Libraries Industry, Reports,
Archivist, Data Entry, Research, Qualitative Interviewin, article editing, digitization,
website development, web content creation, document translation, Typing,
Transcription, Proofreading, Document Conversion & Formatting, Web Content,
Article and Blog Writing, creative writing, Photoshop, ghost writing

Freelancer

Fiverr

Guru

للل
ريتلر ل لعلللعت لدخلملع لدرتقليلللدرت ل ن ل ل
)ليلين لعتملرتلحىلي لدرتلملللرينلنلللتبةحلريتلر لعتللدر دلعللل0 ولليملدرجتجلل
لحلدولتلسيخده لول دلثللءلنلمدىلجدحدتةل

درل ليلجههللدرت ل بنلنلذلرنشلءلح لولت

ل011لنلخممًللن ل الًلعت بدلم د لند ل22هللجيبلل

لجدرل لمUpworkجه لنلمىل

ل دلعى ل نتدللتيدن ل0111لم د لند ل-011لنلخممًللعت دبدل06لعى لكتللتين لجيبلل
ل دددلعى لنتدددلليدددترلللع دددولمنل لريندددىل0111لنلخممًدددللعت دددبدلمكثدددهلندد ل02جيدددبلل
لدرتلط ىلدرب طولن لحندثلكثل دىلعدلتلل
ل.

درتلخممن لع ولت كلدرتلملللي بنل
لعلللدر ت لع ولنلملللدر ت لدرت ل

 )لريتلر ل لعلللعت لدخلملع لدرتقليلللدرت ل ن لع ولنلملللدر ت ل0 يتجلل
ل
0111 أكثر من
02
-

إجمالي عدد ساعات العمل
0111  أقل من-011
 ساعة011 أقل من
25
22
-
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جد ملمسولحلدخلملع لدرتقليلللدرت ل ن ل ل
جيين لدرجتجلل )0لنالنحلداسولحلدرتلحم ىلنمندهلدرخدتنلللدرلد لي دتن للدخلملعد ل
درتقليدددلللعيدددهلنلمدددلللدر تد د لدرت دددل لحندددثلسوحدددالدرغلريندددىلدر متدددولند د ل
ل لدر لعى لجدرلد ليدلءللنلمدىلUpworkلمعالهدلل د لذردكل
درتلخممن ل$01ل
وبد مل882لنلخممًل لع ولدعليلسلمن للدرتلمىلداكثهللد ينىلجد دل طلوًللر ت دل ن ل
علرتنًل لت ل للنلمىلGuruلوبد مل001لنلخممًل لتاله ل لذركلمجرئكلدرتلخممدن ل
درذي لسوحبدل$51-$01ل لدر لعى لجدرل لتتندهلل ن دللنلمدىلUpworkلميضًدلللوبد دمل
620لنلخممًل لجكذدلنلمىلGuruلوبد مل081لنلخممًل ل نتللح ل لدرتهتيىلدرثلرثىل
مجرئكلدرتلخممن لدردذي لسوحدبدل$61-$51ل د لدر دلعىلجدرلد لتتندهلل ن دللنلمدىل
Upworkلميضًدددللوبد دددمل028لنلخممًدددل ل دد لنلمدددىلFreelancerلجذردددكلوبد دددمل20ل
نلخممًل لجكذدلنلمىلGuruلوبد مل80لنلخممًل ل نتللح لوخهًدلمجرئكلدرتلخممدن ل
درذي لسوحدبدل$61ل د كثه لجدرلد لتتندهلل ن دللنلمدىلFreelancerلجذردكلوبد دمل008ل
نلخممًل ل لنلمىلUpworkلميضًللوبد مل02لنلخممًل ل لنلمىلFiverrلوبد مل06ل
نلخممًل.
ل

يتجلل ) 0لمسولحلختنلللدخلملع لدرتقليلللدرت ل ن لولر لعى
ل

املنصة
Upwork
PeoplePerHour
Freelancer
Fiverr
Guru

 $01فأقل
552
2
25
02
024

ألارباح وآليات املحاسبة بالساعة
$01-$01
$01-$01
015
510
5
54
20
22
00
01
52
054

 $01فأكثر
02
0
005
05
2

جولت نخلدرلمهليلين لمنلدرغلرينىلدر متولن لدرتلخممن ليللتبنلر فئىلداجرولند ل
داسوددلحلع ددولت ددكلدرتلمددلللو لنددى لجسوتددلليهيددملذرددكلرحتد ددىللخددبر لررددولت ددكل
درتلملل لمجلرخمبعنىلدرختنلللدرل لي تنبن للع ن دل لجسوتدللي دهزلت دكلدرللدلم لندلل
مللسلررندهل ل)John, Nwosu, Simisaye, 2017, 425لند لمنلدر تد لدرت دل لجسيدللةل
داعتددلللوددلللدر ددين لدربحنددتلرخهيج د لوددهدن للدرتقليددلللجع ددبملدرلت بنددلللرق ددبل
لخبر لجت هيهلو لءه ل لننجنهيل.ل
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نلب طلج ال نتة)لرنجلزلدخلملع لدرتقليلللدرت ل ن لر عتللل ل
وتهدي ىلدرجتجلل )6ليلين لدنخفلضلنلب طللج الرنجلزلدرت دلملجدرخدتنلللند ل يد ل
دخلملع لدرتقليلللع ولنلملللدر ت لدرت ل
رذركلوتلب طلم

لن لم يبل لج تلتتنهلل

لحنثليدلءللم دبلدر نلدىلنح دىل

لذركلنلمىل Freelancerلجذركلوبد مل

506لنلخممًل ل لنلمىلFiverrلوبد مل58لنلخممًل ل نتللت ل دلل ئدىلدرتلخممدن ل
درددذي ليلجددهجنلداعتددلللوتلب ددطلم دديبلل–ل0لم دديبل لجلتتنددهلل نددهلنلمددىل Fiverrل
جذركلوبد مل56لنلخممًل ل د لنلمدىلFreelancerلوبد دمل6لنلخممدن لت ل دلل ئدىل
درتلخممن لدرذي ليلجهجنلداعتدلللوتلب دطل دلعللل ن دى لجلتتندهلل ندهلنلمدىل
 PeoplePerHourلجذركلوبد مل80لنلخممًل ل لنلمىلFiverrلوبد مل05لنلخممًدل ل
نتلليلءللملنلهللع ولدنطالقل ئدىلدرتلخممدن لدردذي ليلجدهجنلداعتدلللوتلب دطل
ل ه لجدرذيلنث لن لخاللل82لنلخممًلل طلع ولنلمىل.Freelancerل
ل

يتجلل ) 6ليبةحلنلب طلج ال نتة)لرنجلزلدخلملع لدرتقليلللدرت ل ن لر عتلل
ل

املنصة
Upwork
PeoplePerHour
Freelancer
Fiverr
Guru

ساعات قليلة
52
4
01
-

متوسط وقت (مدة) إلانجاز
أقل من أسبوع أسبوع 4-أسبوع
4
2
5
105
15
15
-

أكثر من شهر
4
52
4
-

ل

ن تالللوخهلنشلطلللدخلملع لدرتقليلللدرت ل ن ل ل
ي قسلدرجتجلل )2لدرلفلجللدرل ي لون لدخلملع لدرتقليلللدرت ل ن ل

لن دتاللل

درلشدددلطلللداخندددهةلطي ًدددللر تلمدددىلذدت دددل لحندددثليدددلءللن دددتالللنشدددلطلللم دددبل
دالخلملعدددنن لوتلمدددىلUpworkلخدددالللمكثدددهلند د للد د هي لجذردددكلوبد دددمل0052ل
نلخممًل ل نتلليلءللملنولت كلدرلشلطلللوذدللدرتلمىلخالللم يبعن لجذركلوبد مل
22لنلخممًدددل لجولرتثد د ليدددلءللن دددتالللنشدددلطلللم دددبلدالخلملعدددنن لوتلمدددىل
PeoplePerHourلخدالللمكثددهلند للد هي لجذردكلوبد ددمل06لنلخممًدل لونلتددللكلنددال
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ملنولت دكلدرلشدلطلللودذدللدرتلمدىلخداللللد ه لجذردكلوبد دمل0لنلخممدن للونلتدلل
يلءللن تالللنشلطلللم دبلدالخلملعدنن لوتلمدىلFiverrلخدالللم ديبعن لجذردكل
وبد مل82لنلخممًل ل نتلليلءللملنولت كلدرلشلطلللوذدللدرتلمىلخاللللد ه لجذردكل
وبد ملنلخممًللجدحتًدل ط لجوذركليليدن لتد خهلن دتالللوخدهلنشدلطلللالخلملعد ل
درتقليلللدرت ل ن لع ولنلملللدر ت لدرت ل
رحتد ىلت جن

لع ولت كلدرتلمدلل لمجلالنشدغلر

لو لنى لجسوتلليهيملذركلولا دلسل
لو عتدلر

لدرت لندى لمجلدنخفدلضل

ن تالللدن يلللدرل ي لع ولطين ىلدرختنلللدرل لي تنبن ل.
ل

يتجلل ) 2ليبةحلن تالللوخهلنشلطلللدخلملع لدرتقليلللدرت ل ن
ل

املنصة
Upwork
PeoplePerHour
Freelancer
Fiverr
Guru

معدالت آخر نشاطات اختصاص ي املكتبات املستقلين
أكثر من ذلك
خالل شهرين
خالل شهر
خالل اسبوعين
0011
052
012
21
05
4
0
00
5
5
0
52
-

ل

درتيللللدرلبين نىلدرت لهحىلالخلملع لدرتقليلللجدرت بنلللدرت ل ن ل ل
دنطال ًللنتلل يخ ليتق لر يلحثلد لخالملنجتبعىلن لدرتيللللدرلبين نىلرل دبيخل
لوفلع نى لجه لكلرللر ل لل

دخلملع لدرتقليلللجدرت بنلللدرت ل ن لن لسدت
الوتلن لتحتيتلدر بقلدرت ل تفلمجالً.ل
درحهملع ولت تي لدرختنلللجدرت لسدللدرل ليهيتهللدر بقلدرت ل تف.ل
الوتلن لتحتيتلدرتخ لدرت ل تفليهدءلدر ت لدرت ل .ل
لر لتنهلع لدآلخهي للدمتًلل لت تي لدرختنلل.ل
در
درحهملع ولدر هعىلجدرت ىل لرنجلزلدرختنلل.ل
درلبديتلدرتدم لع ولنلملللدر ت لدرت ل لرلقبي ل لعتةليتلهنهيى.ل
ةهجسةلدنلالملن لسةلدرلفلجضلنملدآلخهي .ل
درحهملدرتدم لع ولرسةلءلدر تالءلرق بللعت .ل
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درحهملع ولدالرلهدملولرت لينهلدرت لنىلجدالحلهدفل لت تي لدرت لسدل.ل
در ت د لع ددولدرلطددبيهلدرت ددلتهلر ت ددلسدللكت ددلسدللدرلبدع د لجدرت ددلسدللدر غبيددىل
وشق لن لته.ل
درحهملع ولتطبيهلدرت لسدللدرت لنىلجت تي لختنلللنيلقهةلوشق لن لته.ل
ةهجسةلدالرلهدملولرجتدجللدرهنلنىلجدرتبدعنتلدرت هسةلننجلزلدرختنلل.ل
ةهجسةلدرلح لولرميهلعلتلدرل لن لنملدر تالء.
درحددهملع ددولتلبيددملورنددلللدرل ددبيخلدرددذدت لر ت ددلسدللع ددولدر تيددتلند لنلمددللل
در ت لدرت ل .
درحددهملع ددولت ددتي ل ددن لنضددل ىلر خددتنلللرلح نددخلمع ددولن ددتالللن د لونددمل
درختنلل.
ةهجسةلدرلتنهل لدرختنلللن لخالللت تي لختنلللنيلقهةلجنلتنهة.
ةهجسةلدرتللو ىلدرنبننىلجدرت لتهةلر ح لولللع ولنلملللدر ت لدرت ل .
درلبعنللل ل
لةبءلنللت تملنللنللم لتبع لدرتسد ىلولرلبعنلللدرللرنىل
ل

دتخلذلدرلتديهل درالزنىلن ل ي لنلخدذيلدر دهدسلنحدبلتشدجنملدر تد لدرت دل

لكحد ل

نيلقهلرت لرجىلنشق ىلدريطلرى.
درل ددبيخلرث ل ددىلدر تدد لدرت ددل
جخهيجن لل

لوددن لطددال لوددهدن لدرتقليددلللجدرت بنددللل

لدر لر لدر هو .ل

در ت لع ولتتسيسلن هسلتحالن تول"سيللةلداعتلللجدر ت لدرت ل

ل

لنجدللل

درتقليلللجدرت بنلل"لويهدن لدرتقليلللجدرت بنلللولرجلن لللدر هونى.ل
تلمن للجسدللتتسييندىلن دلتهةلولرجت ندلللجدالتحدللدللدرت لندىلر لبعندىلو هتندىل
در ت لدرت ل

لجنشهل ل له.

ل
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لمتىلدرتهديمل
ل

لدر ت د لع ددول

له ندده ل .لل لدرن ددبوو لل.لل لجلعللددبس لي.لح.ل .)8102لم ددهلخمددلم

درتد نىلجدرهةللدرب نف لر دلن ن لوشدق لحدهلعيدهلدننلهندال د لنجدلللتقلبربيندلل
درت بنلللجدالتملاللل

ل طللل هة.لنج ىلدرجلن ىلدن الننىلر تسد لللدال لمدلليىل

جدنلدسيى لدرجلن ىلدن الننىلوغهةل-للئبنلدريحثلدر ت لجدرتسد لللدر ندل ل.86ل 0ل -
.021-066لن لهيملن http://search.mandumah.com/Record/867302
خ خ دهمل عتد ل د ل طدللل

نطه لي.ل .ل .)8102للجس در ت درحه عيه دالنلهنا

هة.لس لرىلنلي لنهل نهلنلشدبسةل ).درجلن دىلدن دالننىلوغدهة) ل دهة.لن دلهيملند ل
http://search.mandumah.com/Record/875080
دٔوبلدرخنه لد.لل.ل .)8102للجسلدر بدن لدرشخمنىلجدرينئنىل ولنجدلحلنتلس دلللدر تد ل
لللدرل ن لدر لرول ول طللل دهة.لس دلرىل

درحه للسد ىلتطين نىلع ولخهيجولنبٔ

نلي دددلنهل ندددهلنلشدددبسة ).درجلن دددىلدالٔ دددالننىلوغدددهة) ل دددهة.لن دددلهيملند د ل
http://search.mandumah.com/Record/821463
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