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املستخلص:
تناولت الورقة البحثية موضوعا ً يف غاية األهمية وهو االستثمار يف املشروعات
الصغرى واملتوسطة ،وذلك ملا له من أهمية كبرى يف املساهمة والنهوض باالقتصادي
املحلي .ونظرا ملا لوحظ يف اآلونة االخيرة من تدني يف مستوى تطور وجناح املشروعات
الصغرى واملتوسطة يف ليبيا ،قررا الباحثان إجراء هذه الدراسة من أجل التعرف على
أسباب ومسببات هذا التدني  ،وكذلك اقتراح احللول التي من شأنها ان تساهم يف
اجناحها .تهدف الدراسة احلالية إلى التعرف على املحددات واملشاكل التي تواجهها
املشاريع الصغرى واملتوسطة يف ليبيا ،حيث قسمت هذه املتغيرات أو املشاكل إلى ثالث
مجموعات رئيسية وهي :مشاكل ادارية ،مشاكل تتعلق بالعمالة ،مشاكل فنية .ولتحقيق
أهداف الدراسة مت اتباع املنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على أساس جتميع كمية من
احلقائق املهمة املتصلة باملوضوع وإخضاعها للتحليل .كما مت استخدام قائمة االستبيان
لتجميع البيانات املطلوبة ثم حتليلها بواسطة برنامج احلزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
 .)Statistical Package for the Social Sciences (SPSSأهم النتائج التي
توصلت اليها الورقة البحثية أن كل املشاكل السالفة الذكر ساهمت يف فشل املشروعات
الصغرى واملتوسط العاملة يف البيئة الليبية .كما أوصت الدراسة بضرورة مساهمة الدولة
الليبية يف دعم تلك املشاريع.
الكلمات الرئيسية  :Keywordsاملشاريع الصغرى واملتوسطة ،اإلداري��ة ،العمالة،
الفنية ،ليبيا.
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 .1املقدمة Introduction
تعتبر املشروعات الصغرى واملتوسطة SME Small and Medium-Szed Enterprises
ذات أهمية كبيرة يف جميع دول العالم وخاصة يف الدول النامية ،ملا لها من دور ايجابي وهام يف توفير
فرص عمل جلميع الفئات االجتماعية مبا يسهم يف زيادة الدخل وحتقيق االكتفاء الذاتي
جزئيا ً لبعض السلع واخلدمات التي يحتاجها املجتمع .هذا وتنتشر املشاريع الصغرى
واملتوسطة يف مجاالت عديدة كالتجارة والصناعة واخلدمات وغيرها من القطاعات
االقتصادية األخرى.
حت��اول ه��ذه ال��دراس��ة التعرف على اه��م املشاكل واملعوقات التي تؤثر على جناح
املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا ،وكذلك تسعى إلى تقييم الوضع احلالي لتلك
املشروعات من أجل الوقوف على أهم املعوقات الداخلية التي تقف عائقا أمام جناح
واستمرارية تلك املشاريع يف ليبيا.
 .2مشكلة البحث Research Problem
لوحظ يف اآلونة االخيرة أن هناك فشال كبيرا يف االستثمار يف املشروعات الصغرى
واملتوسطة يف ليبيا ،ويف أقل الظروف عدم وجود تطور بها على الرغم من وجود العديد
من هذه املشروعات تعمل يف السوق الليبي إال أنها يف أغلبها معتمدة على استيراد
السلع من اخلارج مت اعادة بيعها ،حيث حتولت هذه املشروعات االنتاجية إلى مشروعات
جتارية .هذا بدوره أذى إلى فشل املشروعات التجارية القائمة يف بعض املناطق نتيجة
للمنافسة غير املقننة ،وكنتيجة لذلك رأى الباحثان ضرورة دراسة تلك املشاكل واملعوقات
من أجل اقتراح بعض احللول التي من شأنها أن حتد من هذا التدهور يف اختالط
االنشطة وذلك من أجل املحافظة على استمرارية املشروعات حسب ما مت املوافقة عليه
من وزارة االقتصاد وغرفة التجارة وذلك من أجل استمرارية منهج التخطيط االقتصادي
وخلق اقتصاد متالئم وظروف املخططات السكنية والنمو بالبلديات ودعم ظروف التنمية
املكانية.
 .3األهداف The Objectives
تهدف هذه الدراسة إلى حتقيق اآلتي:
 .1حتديد املشاكل والتحديات الداخلية التي تواجه جناح االستثمار يف املشروعات
الصغرى واملتوسطة.
 .2اقتراح احللول املناسبة واملالئمة حلل تلك املشاكل.
 .4األهمية The Importance
تكمن أهمية ه��ذا البحث يف الرؤية التي تنشدها كل املجتمعات وال��دول للتنمية
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االقتصادية ،فالتنمية االقتصادية تقوم على بناء االمكانيات التي تعمل على زيادة الدخل
القومي ،وبالتالي زيادة نصيب دخل الفرد وهذا ينعكس على زيادة رفاهيته ،والفائدة
املرجوة من دعم وتفعيل املشروعات الصغرى واملتوسطة لتحقيق هذه التنمية ،لذا فإن
لهذا البحث أهمية تتمثل يف النقاط التالية:
 .1إنه ميثل إضافة علمية جديدة إلى ما هو مكتوب عن موضوع املشروعات الصغرى
ودورهما يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة.
 .2توضيح أهم الصعوبات التي تواجه قطاع املشاريع الصغرى واملتوسطة يف ليبيا،
واقتراح طرق العالج لتخطي هذه الصعاب والعقبات.
 .3تزويد اجلهات املسؤولة عن اتخاد القرار يف ليبيا كوزارة االقتصاد مثال باملعلومات
الالزمة التي من شأنها أن تعدل القوانني والتشريعات املتعلقة باملشروعات الصغرى
واملتوسطة من حيث تقننني العمالة  ....الخ.
 .5فرضيات الدراسة The Hypotheses
من أجل حتقيق أهداف الدراسة مت تصميم الفرضية الرئيسية اآلتية:
تواجه املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا مشاكل ومعوقات من داخل املشروع أدت
إلى عدم تطورها وجناحها.
والختبار فرضية الدراسة الرئيسية ،مت تصميم الفرضيات الفرعية التالية:
 :H1تواجه املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا مشاكل إداري��ة أدت إلى عدم
تطورها وجناحها.
 :H2تواجه املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا مشاكل متعلقة مبهنية العمالة
أدت إلى عدم تطورها وجناحها.
 :H3تواجه املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا مشاكل فنية أدت إلى عدم تطورها
وجناحها.
 .6متغيرات الدراسة Study Variables
بالنسبة لنموذج الدراسة فإنه يتكون من مجموعة من املتغيرات Study Variables
حيث كان جناح املشروعات الصغرى واملتوسطة متغيرا تابعا ،Dependent Variable
بينما املشاكل اإلداري��ة ،ومشاكل يف مهنية العمالة ،واملشاكل الفنية التي تواجه جناح
املشروعات الصغرى واملتوسطة اعتبرت متغيرات مستقلة Independent Variables
(انظر الشكل رقم  1الذي يوضح العالقة بني كل هذه املتغيرات).
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املتغير التابع
Independent Variable

املتغيرات املستقلة
Dependent Variables

إعداد :الباحثان
الشكل ( :)1يبني متغيرات الدراسة (املتغيرات املستقلة – املتغيرات التابعة)

 .7منهجية الدراسة Study Methodology
اعتمدت هذه الورقة املنهج الوصفي التحليلي الذي عرفه ( )Saunders، 2009بأنه
طريقة يف البحث العلمي تتناول أحداثا ً وظواهراً وممارسات موجودة ومتاحة للدراسة
والقياس كما هي دون تدخل الباحث يف مجرياتها .هذه الدراسة قسمت إلى قسمني
أساسيني هما :اجلانب النظري واجلانب العملي .اجلانب النظري اعتمد على املنهج
الوصفي وحتليل مضمون الدراسات السابقة التي تناولت موضوع الدراسة ،بينما اجلانب
العملي اعتمد على أسلوب االستنتاج للوصول إلى النتائج والتوصيات من واقع البيانات
التي حتصل عليها الباحثان من خالل حتليل االستبيانات إحصائيا التي وزعت على عينات
عشوائية من املشاريع الصغرى واملتوسطة (مشاريع جتارية – مشاريع صناعية – مشاريع
خدمية – زراعية) الواقعة ضمن نطاق أكبر املدن الليبية من حيث حجم هذه املشاريع وهي
طرابلس ،والشكل التالي يوضح ويلخص منهجية هذه الدراسة.
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الشكل رقم ( :)2يوضح منهجية الدراسة

إعداد :الباحثان
استخدمت الدراسة أسلوب استمارة االستبيان  Questionnaireلتجميع بياناتها،
حيث صممت فقرات أو أسئلة االستبيان بحيث تغطي كل فرضيات الدراسة ،كما كانت
األدبيات املنشورة واملتعلقة مبوضوع الدراسة هي املصدر األساسي يف تصميم االستبيان.
مت تقسيم االستبيان إلى ثالثة عناصر رئيسية ،اجلزء األول منه صمم لتجميع بيانات
عامة حول املشاريع الصغرى واملتوسطة مبدينة طرابلس ،وهذه البيانات اشتملت على:
● نوع النشاط (خدمي ،صناعي ،جتاري ،زراعي).
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● رأس مال املشروع.
● عمر املشروع.
● عدد العمالة باملشروع.
● جنسية العمالة العاملة باملشروع (ليبيني ،أجانب).
● مساحة قطعة األرض املقام عليها املشروع.
● مكان مقر أو موقع املشروع.
أما القسم الثاني فقد كان مصمما ً لتجميع البيانات املتعلقة مبوضوع الدراسة وهي
أثر املشاكل اإلدارية ،ومشاكل العمالة ،واملشاكل الفنية على جناح املشروعات الصغرى
واملتوسطة يف ليبيا ،والتي كانت على النحو التالي:
 .1املشاكل اإلدارية التي تواجه جناح املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا:
 oضعف أداء إدارة املشروع.
 oعدم وجود هيكل تنظيمي ولوائح إدارية ومالية وفنية واضحة إلدارة املشروعات.
 oعدم االهتمام بجانب التدريب والتأهيل للعاملني باملشروع.
 .2املشاكل املتعلقة مبهنية العمالة التي تواجه جناح املشروعات الصغرى واملتوسطة يف
ليبيا:
 oعدم والء العامل للمشروع.
 oارتفاع تكاليف جودة ومهنية العمالة.
 oعدم توفر العمالة املاهرة.
 oعدم التزام العمالة بالعمل مبكان العمل نتيجة ظروف الدولة احلالية.
 .3املشاكل الفنية التي تواجه جناح املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا:
 oعدم فهم صاحب املشروع للنشاط الذي يعمل فيه.
 oنقص وضعف التقنية والتكنلوجيا املستخدمة لإلنتاج ويف تقدمي اخلدمات.
 oعدم رغبة صاحب املشروع يف التطوير.
 oعدم توفر اإلمكانيات اجليدة للعمل (مواد خام أو اآلت ومهمات  ....إلخ) يف السوق
املحلي وعدم مطابقتها للمواصفات العاملية.
أما اجلزء األخير من االستبيان فكان يهدف إلى إعطاء فرصة للمشاركني بالدراسة
لتزويدنا بأية مالحظات حول موضوع الدراسة.
كما مت استخدام مقياس ليكرت  Likert Five Point Scaleذي النقاط اخلمس
للتعبير عن أسئلة االستبيان كما هو موضح باجلدول رقم (.)1
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اجلدول ( :)1مقياس ليكرت Likert Five Point Scale
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وبعد االنتهاء من تصميم االستبيان مت عرضه على مجموعة من املتخصصني الذين
لديهم دراية كافية يف مجال البحث العلمي ،وذلك من أجل مراجعته من حيث تغطيته
لكل متغيرات الدراسة ،وكذلك من حيث مالئمة التصميم ووضوح اللغة .وقد مت مراجعة
االستبيان والتعليق عليه ببعض املالحظات اللغوية والشكلية حيث أخذت كلها بعني االعتبار
عند التصميم النهائي لالستبيان مبا يتفق وأهداف الدراسة.
 .8الدراسات السابقة Previous Studies
اهتمت الدراسات السابقة بدراسة املشاكل واملعوقات التي تواجه املشروعات الصغرى
واملتوسطة وكذلك دور الدولة يف دعم وجناح هذه املشروعات ،حيث كان من بني تلك
الدراسات دراس��ة حديثة للباحث (األس ��رج )2015 ،التي ركزت على دور املشروعات
الصغرى واملتوسطة يف معاجلة مشكلة البطالة يف دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربي.
اعتمدت هذه الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي واملنهج االستقرائي االستنباطي يف
حتليل دور املشروعات الصغرى واملتوسطة يف تقليص نسبة البطالة بني الشباب يف تلك
الدول .خلصت الدراسة إلى أن املشروعات الصغرى واملتوسطة القائمة يف دول اخلليج
(البحرين-الكويت-عمان-قطر-السعودية-اإلمارات) تسهم يف خلق فرص عمل كثيرة
للشباب يف تلك الدول.
هناك دراس��ة أخ��رى للباحثني (ع�ب��د اهلل وح� �ن ��ان )2013،التي قامت بتحليل واقع
املشروعات واملؤسسات الصغرى واملتوسطة يف اجلزائر ودوره��ا يف تنمية االقتصاد
الوطني اجلزائري .هذه الدراسة خلصت إلى أن تلك املشروعات تعاني من عدة مشاكل
مثل املشاكل اإلدارية التي حتول دون دائها لدورها يف تنمية االقتصاد املحلي اجلزائري.
كما كانت هناك دراسة أخرى للباحثني (( ))Onakoya et al.، 2013التي كانت
بعنوان«  «�Small and Medium Scale Enterprises Financing and Eco
 ،”nomic Growth in Nigeriaهذه الدراسة ركزت على دور املشروعات الصغرى
واملتوسطة يف النمو االقتصادي النيجيري .خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها أن جناح
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املشروعات الصغرى واملتوسطة كان له دور إيجابي يف التنمية االقتصادية.
دراس��ة أخ��رى للباحث (امل �ق��داد )2011 ،التي تناولت عالقة املشروعات الصغرى
واملتوسطة باالقتصاد الوطني .هذه الدراسة خلصت إلى أن تلك املشروعات تساهم
وبشكل كبير يف منو االقتصادي الوطني للدولة وخاصة يف تقليل البطالة ويف دمج العمالة
داخل قطاع االعمال املهنية فعلى سبيل املثال توصلت الدراسة إلى أن هذه املشروعات
لعبت دورا كبيرا يف احلد من البطالة يف العديد من الدول العربية كمصر وسوريا وتونس.
ويف دراسة أعدتها منظمة العمل العربية يف سنة  2009بعنوان «دور املنشآت الصغرى
واملتوسطة يف تخفيف أزمة البطالة” مت التوصل إلى أن املشروعات الصغرى واملتوسطة
هي أحد حلول مشكلة البطالة الناجتة عن عمليات اخلصخصة.
هناك أيضا دراسة أخرى للباحث (نعيمة )2006 ،التي كانت بعنوان «التحديات التي
تواجه املؤسسات الصغرى واملتوسطة يف الدول العربية ومتطلبات التكيف مع املستجدات
العاملية” ،هذه الدراسة توصلت إلى أن هناك مجموعة من املشاكل التي تؤثر وبشكل
كبير على جناح تلك املشروعات يف الدول العربية وهي مشاكل التمويل ،ومشاكل متعلقة
بالتكنلوجيا ،ومشاكل التسويق ،واملشاكل االدارية.
وأخيرا كانت هناك دراسة (الورفلي )2006 ،التي هدفت إلى القاء الضوء على واقع
حال املشروعات الصغرى واملتوسطة يف البيئة الليبية وعرض الصعوبات واملشاكل التي
تبطئ من منؤها وجناحها .أوصت هذه الدراسة بضرورة توفير اخلدمات االستشارية
وإعطاء الدورات التدريبية التي تدعم وتساعد الشباب يف إدارة مثل هذه املشروعات،
كذلك أوصت بضرورة تسهيل إج��راءات الترخيص والتسجيل وتوفير اإلط��ار القانوني
للمساعدة يف اجناحها.
إن الدراسات السابقة التي تناولت موضوع املشروعات الصغرى واملتوسطة سواء
التي كانت يف البيئة املحلية أو العربية تناولت املشاكل التي تواجهه املشروعات الصغرى
واملتوسطة بشكل منفرد ،بينما ما مييز هذه الدراسة عن باقي الدراسات السابقة هو
دراستها ألغلب املشاكل الداخلية بأكثر عمق والتي عادة ما تكون سببا ً يف فشل املشروعات
الصغرى واملتوسطة يف ليبيا.
 .9الدراسة التطبيقية:
 1.9الطرق واألساليب اإلحصائية املتبعة:
ت استخدام برنامج احلزمة
من أجل حتقيق أه��داف الدراسة واختبار فرضياتها مَ ّ
اإلحصائية للعلوم االجتماعية  SPSSوذلك باختيار مجموعة من االختبارات املناسبة من
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ت
أجل حتليل البيانات املتحصل عليها من االستبيانات املوزعة على عينة الدراسة ،حيث مَ ّ
اختيار واستخدام االختبارات التالية:
● أسلوب النسب املئوية واملتوسطات احلسابية  Meansملعرفة أثر متغيرات الدراسة
املستقلة  Independent Variablesوهي (املشاكل والصعوبات الداخلية واخلارجية)
على املتغير التابع  Dependent Variableوهو جناح املشروعات الصغرى واملتوسطة.
● اختبار ألفا كرونباخ ( α)Cronbach›s alpha Testلقياس ثبات فقرات
االستبيان.
● اختبار كوملجروف-سمرنوف One-Sample Kolmogorov Smirnov Test
ملعرفة ما إذا كانت بيانات االستبيان تتبع التوزيع الطبيعي أم ال.
● اختبار  One-Sample T-Testالختبار فرضيات الدراسة (عند مستوى داللة
.).05
 2.9النتائج Results
 1.2.9حتليل البيانات العامة عن املشروع:
● التصنيف حسب نوع النشاط:
يبني اجل��دول رقم ( )2أن ( % 50.0أي نصف حجم العينة) من املشاركني بهذه
الدراسة هم من مزاولي النشاط التجاري ،بينما  % 21منهم من مزاولي النشاط الزراعي،
كما ميكن مالحظة ذلك بشكل واضح بالشكل رقم (.)3
اجلدول ( :)2نوع النشاط

البيان

العدد

النسبة املئوية ()%

النشاط اخلدمي

6

15.8

النشاط الزراعي

8

21.1

النشاط صناعي

5

13.2

النشاط جتاري

19

50.0

املجموع

38

% 100
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الشكل ( :)3نوع النشاط

● التصنيف حسب رأس مال املشروع:
بالنظر إلى اجلدول رقم ( )3نالحظ أن  % 92من رأس مال املشاريع املختارة يقل عن
 1٫000٫000دينار ،بينما هناك مشروع واحد فقط يفوق رأس ماله 10٫000٫000
دينار ،وهذا مؤشر على أن معظم املشاريع التي تعمل يف مدينة طرابلس هي مشاريع صغرى.
اجلدول ( :)3رأس مال املشروع
البيان

العدد

النسبة املئوية ()%

من  1000إلى  20،000د.ل

11

28.9

من  20،000إلى  50،000د.ل

14

36.8

من  50،000إلى  200،000د.ل

7

18.4

من  200،000إلى  1،000،000د.ل

3

7.9

من  1،000،000إلى  10،000،000د.ل

2

5.3

من  10،000،000إلى  30،000،000د.ل

1

2.6

املجموع

38

% 100
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الشكل ( :)4رأس املال

● التصنيف حسب عمر املشروع:
اجلدول ( :)4عمر املشروع
البيان

العدد

النسبة املئوية ()%

من  1سنة إلى  5سنوات

21

53.2

من  6سنوات إلى  10سنوات

7

18.4

أكثر من  10سنوات

10

26.3

املجموع

38

% 100

بالرجوع إلى اجلدول رقم ( )4نالحظ أن  % 71.6من املشاريع التي تشملها هذه
الدراسة تصل أعمارها إلى  10سنوات ،و 10مشاريع فقط تزيد أعمارها عن 10
سنوات ،وهذا يعتبر مؤشراً جيداً يف دعم اإلجابات التي جمعت من تلك املشاريع.
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الشكل ( :)5عمر املشروع

● التصنيف حسب عدد العمال:
نالحظ من اجلدول رقم ( )5أن  % 86.8من املشاريع التي شملتها هذه الدراسة
يعمل بها أقل من  10عمال ،وهذا يشير إلى أن معظم املشاريع التي شملتها الدراسة هي
مشاريع صغرى حسب معيار العمالة.
اجلدول ( :)5حجم العمالة باملشروع
العدد

النسبة املئوية ()%

البيان
من  1عامل إلى  5عمال

22

57.9

من  6عمال إلى  10عمال

11

28.9

من  11عامل إلى  20عامال

4

10.5

أكثر من  30عامال

1

2.6

املجموع

38

% 100
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الشكل ( :)6عدد العمالة باملشروع

● التصنيف حسب جنسية العمالة:
بالرجوع إلى اجلدول رقم ( )6نالحظ أن  % 65.8من املشاريع يعملون بها جنسيات
مختلطة ( وطنية وأجنبية).
اجلدول ( :)6جنسية العمالة

البيان

العدد

النسبة املئوية ()%

عمالة وطنية

9

23.7

عمالة أجنبية

4

10.5

عمالة وطنية  +اجنبية

25

65.8

املجموع

38

% 100
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الشكل ( :)7جنسية العمالة

● التصنيف حسب مساحة املشروع:
بالنظر إلى اجلدول رقم ( )7نشاهد أن اإلجابات كانت متباينة فيما يخص حجم
املساحة التي يقع بها املشروع ،حيث ان املساحات الصغيرة تشير إلى املشاريع التجارية
واخلدمية كالفنادق مثالً ،بينما كان  % 26.3من مجمل املشاريع كانت مساحاتها تزيد
عن 10،000متر مربع.
اجلدول ( :)7مساحة املشروع
العدد

النسبة املئوية ()%

البيان
من 1م مربع إلى 20م مريع

12

31.6

من 21م مربع إلى 50م مريع

8

21.1

من 51م مربع إلى 1000م مريع

10

26.3

من 1000م مربع إلى 10،000م مربع

8

21.1

أكثر من 10،000م مربع

10

26.3

املجموع

38

% 100
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الشكل ( :)8مساحة املشروع

● التصنيف حسب مكان املشروع:
يبني اجلدول رقم ( )8أن  % 44.7من املشاريع التي شملتها الدراسة تقع يف مناطق
خدمية ،والباقي موزع بني مناطق زراعية وصناعية وجتارية.
اجلدول ( :)8مكان املشروع
البيان

العدد

النسبة املئوية ()%

منطقة خدمية

17

44.7

منطقة زراعية

6

15.8

منطقة صناعية

3

7.9

منطقة جتارية

12

31.6

املجموع

38

% 100
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الشكل ( :)9مكان املشروع

 2.2.9ثبات االستبيان Reliability
مت استخدام اختبار ألفا  αكرونباخ لقياس ثبات االستبيان ،واجلدول رقم ( )9يوضح
أن معامالت الثبات جيدة جلميع فقرات االستبيان ( )0 ٫ 681أي أنها ما فوق ،% 60
وبالتالي تعتبر مقبولة عموما (.)Pallant، 2007
اجلدول ( :)9معامل الثبات (اختبار كرونباخ ألفا)
املتغيرات املستقلة Independent Variables

عدد األسئلة

Cronbach›s alpha

جميع املتغيرات

14

681.

 3.2.9اختبار التوزيع الطبيعي Normality Test
مت استخدام اختبار كوملجروف -سمرنوف  One-Sample K-S Testملعرفة هل
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم ال ،وهو اختبار ضروري يف حالة اختبار الفرضيات ،ألن
أغلب االختبارات املعملية يشترط فيها أن تكون البيانات موزعة توزيعا طبيعيا (حافظ،
 .)2012إن اجلدول رقم ( )10يوضح نتائج اختبار كوملجروف -سمرنوف حيث يبني
أن قيمة مستوى الداللة لكل املتغيرات أكبر من  )Sg. > .05( . 05وهذا يدل على أن
البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات املعملية.
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اجلدول ( :)10اختبار التوزيع الطبيعي ()One-Sample K-S Test
املتغيرات املستقلة Independent Variables

.Sg

املجموع

0.801

 4.2.9اختبار الفرضيات:
مت استخدام اختبار  One Sample T-Testالختبار فرضيات الدراسة الفرعية،
وفيما يلي عرض لنتائج هذه االختبارات وكذلك مناقشتها ومقارنتها مع نتائج الدراسات
السابقة:
 1.4.2.9اختبار الفرضية األولى :H1
من اجلدول رقم ( )11نالحظ أن مستوى الداللة لفقرات الفرضية األولى تساوي
قيمة  .000وبالتالي فهي أقل من  ) P-value < .05( 0.05مما يعني أن هناك
مشاكل إدارية تواجه جناح املشروعات الصغرى واملتوسطة املختارة لهذه الدراسة ،وهذا
يؤكد صحة الفرضية االولى وقبولها وهي:
 :H1تواجه املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا مشاكل إداري��ة أدت إلى عدم
تطورها وجناحها.
اجلدول ( :)11نتائج اختبار One-Sample T-Test
 Tاملحسوبة

 Tاجلدولية

89.70

45

مستوى الداللة

نتيجة الفرضية
الثانية

.000

قبول

.Sg

املتوسط احلسابي
3.13

يوضح اجلدول رقم ( )12التوزيع النسبي واملتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لكل
فقرات الفرضية األولى ،حيث نالحظ أن التوزيع النسبي جلميع فقرات الفرضية األولى
تتراوح ما بني  % 26.3إلى  ،% 52.6وبالنظر إلى الفقرة رقم ( )1على سبيل املثال
نالحظ أن  % 52.6من عينة الدراسة متفقون على أن ضعف أداء إدارة املشروع يعتبر
مشكلةً وعائقا ً لتطور وجناح االستثمار يف املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا ،وهذه
النتيجة مت تأكيدها من قبل دراسة (الورفلي )2006 ،التي أشارت إلى وجود مشاكل
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إدارية تواجه املشروعات الصغرى واملتوسطة عند تأسيسها يف البيئة الليبية.
اجلدول ( :)12نتائج التحاليل اإلحصائية للمشاكل اإلدارية.
ت

البيــــان

النسبة املئوية ()%
موافق
بشدة

موافق محايد

غير
غير
موافق موافق
بشدة

املتوسط ترتيب االنحراف
احلسابي الفقرات املعياري
تصاعديا

1

ضعف أداء ادارة
املشروع.

-

10.5 52.6

31.6

5.3

3.11

2

1.034

2

عدم وجد هيكل
تنظيمي ولوائح إدارية
ومالية وفنية واضحة
إلدارة املشروعات.

2.6

31.6 26.3

39.5

-

2.92

3

.882

3

عدم االهتمام بجانب
التدريب والتأهيل
باملشروع.

26.3 39.5 13.2

15.8

5.2

3.37

1

1.149

 2.4.2.9اختبار الفرضية الثانية :H2
من اجلدول رقم ( )13نالحظ أن مستوى الداللة لفقرات الفرضية الثانية تساوي
قيمة  .000وبالتالي فهي أقل من  ) P-value < .05 ( 0.05وأن املتوسط احلسابي
لكل الفقرات =  4.16مما يعني أن املشروعات الصغرى واملتوسطة تواجه مشاكل تتعلق
مبهنية العمالة والتي منها ارتفاع تكاليف العمل املاهرة وعدم توفرها ،وهذا يؤكد صحة
الفرضية الثانية وقبولها وهي:
 :H2تواجه املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا مشاكل متعلقة مبهنية العمالة
أدت إلى عدم تطورها وجناحها.
اجلدول ( :)13نتائج اختبار One-Sample T-Test
 Tاملحسوبة

 Tاجلدولية

47.98

34

مستوى الداللة

نتيجة الفرضية الثانية

املتوسط احلسابي

.Sg
.000

قبول
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يوضح اجلدول رقم ( )14التوزيع النسبي واملتوسط احلسابي واالنحراف املعياري
جلميع فقرات الفرضية الثانية ،حيث يتراوح التوزيع النسبي لكل الفقرات ما بني % 2.6
إلى  ،% 97.4وبالرجوع إلى الفقرة رقم ( )2على سبيل املثال نالحظ أن  % 97.4من عينة
الدراسة متفقون على أن ارتفاع جودة مهنية العمالة يف الوقت الراهن يعتبر مشكل ًة وعائقا ً
يواجه جناح االستثمار يف املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا.
اجلدول ( :)14نتائج التحاليل اإلحصائية للمشاكل املتعلقة مبهنية العمالة.

ت

البيــــان

النسبة املئوية ()%
غير

غير

موافق

موافق

موافق
بشدة

موافق محايد

املتوسط

احلسابي الفقرات

بشدة

1

عدم والء العامل

44.7 21.1

5.3

28.9

-

2

ارتفاع جودة مهنية

31.6 65.8

-

2.6

-

4.61

3

عدم توفر العمالة

15.8 15.8 52.6

13.2

2.6

4.03

4

عدم التزام العمالة

7.9

2.6

-

4.45

العمالة.
املاهرة.

بالعمل مبكان العمل

31.6 57.9

املعياري

تصاعديا
3.58

للمشروع.

ترتيب

االنحراف

4

1.130

1

.638

3

1.219

2

.760

نتيجة ظروف الدولة
احلالية.

 3.4.2.9اختبار الفرضية الثانية :H3
من اجل��دول رقم ( )15نالحظ أن مستوى الداللة لفقرات الفرضية الثانية تساوي
قيمة  . 000وبالتالي فهي أقل من  ) P-value < .05( 0.05مما يعني أن املشروعات
الصغرى واملتوسطة يف ليبيا تواجه مشاكل فنية ،وهذا يؤكد صحة الفرضية الثالثة وقبولها
وهي:
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 :H3تواجه املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا مشاكل فنية أدت إلى عدم تطورها وجناحها.
اجلدول ( :)15نتائج اختبار One-Sample T-Test
 Tاملحسوبة

 Tاجلدولية

101.98

24

مستوى الداللة

نتيجة الفرضية الثانية

املتوسط احلسابي

.Sg

.000

3.43

قبول

يوضح اجلدول رقم ( )16التوزيع النسبي واملتوسط احلسابي واالنحراف املعياري جلميع
فقرات الفرضية الثالثة ،حيث تتراوح النسب املئوية لكل الفقرات ما بني  % 2.89إلى
 ،% 73.7وبالرجوع إلى الفقرة رقم ( )5على سبيل املثال ال احلصر نالحظ أن % 63.1
من عينة الدراسة متفقون على أن نقص وضعف التقنية والتكنولوجيا املستخدمة لإلنتاج
ويف تقدمي اخلدمات يكون سببا ً يف فشل وتعتر املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا.
اجلدول ( :)16نتائج التحاليل اإلحصائية للمشاكل الفنية.
النسبة املئوية ()%

ت
البيــــان
عدم فهم صاحب
1
املشروع للنشاط الذي
يعمل فيه.

غير غير
موافق
موافق موافق
بشدة
موافق محايد
بشدة

تصاعديا

5.3 34.2 28.9 23.7

2.95

7

1.064

 2نقص وضعف التقنية 2.6 10.5 23.7 44.7 18.4
والتكنلوجيا املستخدمة
لإلنتاج ويف تقدمي
اخلدمات.

3.66

2

.994

7.9 42.1 15.8 21.1 13.2

2.89

8

1.226

3

عدم رغبة صاحب
املشروع يف التطوير.

7.9

املتوسط ترتيب االنحراف
احلسابي الفقرات املعياري

عدم توفر اإلمكانيات
اجليدة للعمل (مواد
 4خام أو االت ومهمات 2.6 13.2 28.9 36.8 18.4
 ....الخ) يف السوق
املحلي وعدم مطابقتها
للمواصفات العاملية.

3.55
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1.032
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وبناء على نتائج الدراسة السابقة فإنة يتم قبول الفرضية الرئيسية وهي:
تواجه املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا مشاكل ومعوقات من داخل املشروع أدت
إلى عدم تطورها وجناحها.
 5.2.9ملخص النتائج:
يواجه االستثمار يف املشروعات الصغرى واملتوسطة يف ليبيا حتديات ومشاكل من
داخل املشروع وهي:
 .1املشاكل اإلدارية واملتمثلة يف االتي:
● ضعف أداء إدارة املشروع.
● عدم وجود هيكل تنظيمي ولوائح إدارية ومالية وفنية واضحة إلدارة املشروعات.
● عدم االهتمام بجانب التدريب والتأهيل للعاملني باملشروع.
 .2املشاكل املتعلقة مبهنية العمالة واملتمثلة يف االتي:
● عدم والء العامل للمشروع.
● ارتفاع جودة مهنية العمالة.
● عدم توفر العمالة املاهرة.
● عدم التزام العمالة بالعمل مبكان العمل نتيجة ظروف الدولة احلالية.
 .3املشاكل الفنية واملتمثلة يف اآلتي:
● عدم فهم صاحب املشروع للنشاط الذي يعمل فيه.
● نقص وضعف التقنية والتكنولوجيا املستخدمة لإلنتاج ويف تقدمي اخلدمات.
● عدم رغبة صاحب املشروع يف التطوير.
● عدم توفر اإلمكانيات اجليدة للعمل (مواد خام أو آالت ومهمات  ....إلخ) يف السوق
املحلي وعدم مطابقتها للمواصفات العاملية.
 .10التوصيات Recommendations
● ض��رورة التركيز على اجلانب اإلداري للمشروعات الصغرى واملتوسطة من قبل
املالك.
● يجب أن تساهم الدولة الليبية يف حل مشكلة العمالة وارتفاع أسعار جودة العمل،
وذلك من خالل وضع وتطبيق القوانني املتعلقة بالعمل وجودة املكان ،وكذلك متابعة ملف
العمالة األجنبية الواردة للبالد بشكل غير قانوني.
● ضرورة دعم الدولة لالستثمار يف املشاريع الصغرى واملتوسطة اجلديدة من الناحية
الفنية.
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