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معوقات )التمويلية والقانونية عوامل بيئة األعمال الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل  ل هذا البحث دراسة وتحليل عدد منيتناو  —لملخصا
المشروعات في مجال التعليم الخاص، حيث يهدف إلى التعرف على تلك المعوقات من وجهة نظر تلك واإلدارية والتسويقية والبشرية والبنية التحتية( تواجه 

( من خالل Descriptive Analysisل الوصفي )( وفق التحليQuantitative Approachالقياديون بتلك المشروعات. لقد تم استخدام المدخل الكمي )
 ( مدرسة تعليم خاص وفق أسلوب المسح الشامل36( قيادي في )69( من أصل حجم المجتمع المتكون من )67(. وزعت على عدد )Surveyتصميم استبانة )

(Surveyingبينت النتائج ارتفاع متوسطات إجابات المبحوثين حول المعوقات التمويلية والم . ) عوقات القانونية، حيث أنهم يرون أن تلك المعوقات تحد من
ن من أهم فاعلية مشروعاتهم، وبالتالي فإن توفر مصادر تمويل مناسبة وأطر قانونية تنظم عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجال التعليم سيكونا

 ي تحقيق أهداف الدولة في مشاركة القطاع الخاص في تحقيق األهداف التعليميةاإلجراءات التي تعزز فاعلية ذلك النوع من المشروعات بالشكل الذي يسهم ف
 .للمجتمع

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التعليم الخاص، معوقات االستثمار، ليبيا —دالةالكلمات ال

 

  مقدمةال .1

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات أهمية كبيرة في جميع      
دول العالم عامةً، وفي الدول النامية خاصةً، وذلك للدور االيجابي الذي 
تقوم به هذه المشروعات في توفير فرص العمل، وتحسين مستوى الدخل 
 الفردي ألصحابها والعاملين بها. إضافة إلى مساهمتها في تحقيق أهداف

السياسات العامة بالدول كالتعليم والصحة والصناعة. ضمن إطار هذا 
البحث، يشير مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مدارس التعليم 
الخاص، والتي تؤسس للقيام بممارسة النشاط التعليمي في المراحل التعليمية 

انوي(. من المختلفة )رياض األطفال، وتأهيل، واالبتدائي، واإلعدادي، والث
ً للتشريعات  خالل األفراد أو الشركات المساهمة التي يتم تأسيسها وفقا
النافذة، مساهمةً في تحقيق السياسات التعليمية بالدولة الليبية. لذلك فإن 
التعليم الخاص يستمد أهميته من الخدمات التعليمية التي يقدمها. فبالرغم من 

ال أن الممارسات تبين إمي)العام(، منافس للتعليم الحكو كون التعليم الخاص
ل على تطوير أن التعليم الخاص يخفف العبء على ميزانية الدولة ويعم

ليل متغيرات في بيئة لذلك فإن هذا البحث يتناول تح أنظمة التعليم بها.
البيئية المعوقات  التعرف علىاألعمال الخاصة بتلك المشروعات من خالل 

تحد من تحقيق هذه المشروعات ألهدافها التي أنشئت  والتي هاالتي تواجه
 من أجلها. 

التعرف على تحليل عدد من المتغيرات البيئية ويهدف هذا البحث إلى 
المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم 
الخاص في مدينة مصراتة. بناء عليه، فإن تحديد واستكشاف تلك المعوقات 

إلى فهم كيفية تأثيرها على المشروعات الصغيرة والمتوسطة من يقود 
بما يمكن من التخطيط االستراتيجي  بيانات التحليل البيئيخالل توفير 

تعديل  تصميم خطط تعمل على لتعليم الخاص مما يسهم في إمكانيةل
مساعدة في الرفع  بيئية المعوقات والتحسين منها بحيث تتحول إلى عوامل

، األمر الذي ينعكس ايجابياً في تحقيق أهدافهاتلك المشروعات  من فاعلية
على تقديم خدمات تعليمية ذات جودة تسهم في تحقيق أهداف التعليم. من 

المعوقات  المتغيرات البيئية من خالل التعرف علىجانب آخر، فإن فهم 
ومعالجتها يسهم في دعم القطاع الخاص بالدولة وفتح فرص عمل جديدة، 

إلى فتح المجال أمام االبداعات واالبتكارات واألفكار الجديدة التي  إضافة
 من شأنها تحسين مستويات الحياة المعيشية لألفراد بالدولة. 

  البحث مشكلة .2

مسارين لتحديدها، تمتل  إتباعمشكلة البحث فقد قام الباحثان ب لتحديد    
لصغيرة المسار األول في مسح الدراسات السابقة حول المشروعات ا

والمتوسطة في ليبيا، بينما تمثل المسار الثاني في استكشاف الواقع الفعلي 

 Pilot) استطالعيةللمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل دراسة 
Study) .المسار األول، فقد تم مالحظة ي فف مبدئية لمجتمع البحث

ليبيا في  ضعف اإلنتاج األدبي والدراسات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة
ندرتها حول التعليم الخاص بشكل خاص. لقد بينت عدد من بشكل عام و

الدراسات السابقة أن المشروعات الصغيرة في ليبيا تعاني من عدد من 
( أن هناك انخفاض في 2017المشاكل. فبينما أبرز نور الدين وآخرون )

أعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا في كل المجاالت، حيث 
تعد ليبيا من أقل الدول العربية دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، 

( أن هناك ندرة في الدراسات والمعلومات حول 2016أكد شامية )
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كافة المجاالت في ليبيا، كما أن 
هناك تركيز على القطاع الصناعي ببيانات غير محدثة. إضافة إلى ذلك، 

( أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ليبيا 2017ر )أكد سويك
تواجه عدد من التحديات تحد من انتشارها والحفاظ على استمرارية 
عملها منها صعوبة التمويل وضعف مهارات وخبرات أصحاب تلك 
المشروعات وضعف عمليات تسويق منتجاتها.  وأخيراً فقط أكد عبد هللا 

المتوسطة في ليبيا تتعرض لعدد من ( أن المشروعات الصغيرة و2016)
االشكاليات منها قصور دراسات الجدوى والهياكل التنظيمية إضافة إلى 
قصور الدورات المستندية ومشاكل في تسويق خدماتها ومنتجاتها. استناداً 
إلى الدراسات أعاله، يمكن القول أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

 ات المختلفة. في ليبيا تواجه العديد من المعوق
أما المسار الثاني لتحديد مشكلة البحث فقد تم من خالل إجراء دراسة 

مدارس تعليم خاص في مدينة ( مديري 7) عدد استطالعية استهدفت
حيث تم إجراء مقابالت شخصية ارتكزت على جمع بيانات ، مصراتة

حول المعوقات التي تحد من إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
 Thematicتحليل الموضوع ). وفقا ألسلوب الخاصمجال التعليم 

Analysis تية:اآل مؤشراتالعدد من (، بينت المقابالت   

ل التعليم الخاص هي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجا .1
 Establishment)النمو التقديم ومشروعات تقع ضمن مرحلتي 

and growth) األمر الذي جعلها عرضة للتأثر بالظروف ،
 االقتصادية التي تمر بها الدولة الليبية مؤخراً. 

تفتقر  نهاإوالنمو ف قديمنظراً لكون تلك المشروعات في مرحلتي الت .2
البشرية والتسويقية، وهي مهارات دارية وإلى القدرات والمهارات اإل

 متعلقة بالموارد البشرية أساساً. 
نظراً لصغر حجم تلك المشروعات وعدم توفر مصادر التمويل  .3

المناسبة فهي تعاني من االفتقار إلى موارد البنية التحتية والمواقع 
 المناسبة لتقديم خدمات تعليمية مناسبة 

وجود متطلبات قانونية تعقد إجراءات اإلنشاء والتأسيس لتلك  .4
 المشروعات. 

22 
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استناًد على المسارين أعاله، فقد تمكن الباحثين من تحديد مشكلة البحث 
 التساؤل الرئيسي الذي ينص على:في 

ما المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال  
 التعليم الخاص في مدينة مصراتة؟

إجرائيا فإن اإلجابة على هذا التساؤل تستدعي عدد من التساؤالت 
 الفرعية وفق اآلتي: 

ما المعوقات التمويلية التي تواجه المشروعات الصغيرة  -أ
 والمتوسطة في مجال التعليم الخاص في مدينة مصراتة؟ 

ما المعوقات اإلدارية التي تواجه المشروعات الصغيرة  -ب
 والمتوسطة في مجال التعليم الخاص في مدينة مصراتة؟ 

ما المعوقات القانونية التي تواجه المشروعات الصغيرة  -ج
 توسطة في مجال التعليم الخاص بمدينة مصراتة؟  والم

ما المعوقات التسويقية التي تواجه المشروعات الصغيرة  -د
 والمتوسطة في مجال التعليم الخاص في مدينة مصراتة؟ 

ما المعوقات في الموارد البشرية التي تواجه المشروعات  -ه
 مدينة مصراتة؟الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم الخاص في 

ا المعوقات في البنية التحتية التي تواجه المشروعات الصغيرة م -و
 والمتوسطة في مجال التعليم الخاص في مدينة مصراتة؟

  السابقة األدبيات مراجعة  .3

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحركات األساسية      
للنمو االقتصادي، وتمثل إحدى دعائم التنمية االقتصادية في الدول، وذلك 
بما تقدمه من فرص عمل وتحسين الدخل على المستوي الفردي وعلى 

 فهي ،(2004؛ عفانة وأبو عيد، 2013يس، المستوي الجماعي )دو
تلعب دوراً و اءات والقدرات والخبرات المحليةعلى الكف األكثر اعتماداً 

ً في تحقيق التنمية على مستوي  على حد النامية ودول المتقدمة الهاما
الصغيرة  (. تتميز المشروعات2012)القهيوي والوادي، سواء 

بانخفاض رأس المال المطلوب لالستثمار مقارنةً والمتوسطة 
(، كما تتميز بقدرتها على اإلبداع 2008بالمشروعات الكبيرة )مفتاح، 

، من خالل التغيير والتحسين منتجاتها وخدماتهاواالبتكار من أجل تطوير 
لمنافسة المشروعات األخرى؛ مما يعود بالفائدة على المجتمع الذي 

(. ال يوجد 2009يحصل على أفضل الخدمات بأحسن األسعار )شيبان، 
والمتوسطة في دول العالم، تعريف موحد ومعتمد للمشروعات الصغيرة 

فالمشروع الصغير أو المتوسط في دولة ما يعتبر كبيراً في دولة أخرى، 
وقد جرت محاوالت للمفاضلة بين عدة معايير، وذلك بهدف إعطاء 
تعريف محدد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن هذه المعايير" عدد 

ج، التقنية المستخدمة" العمال، ورأس المال، المبيعات واإليرادات، اإلنتا
 (.2007)جواد، 

وبناء على تعددية وجهات النظر، فقد تعددت التعريفات التي قدمت      
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في محاولة إلضفاء هوية خاصة بها 
تبرز مواصفاتها وأهميته في دعم االقتصاديات الوطنية. فمثالً، يعرف 

المتوسطة على أنها تلك البنك الدولي المشروعات الصغيرة و
( عامالً وإجمالي أصول ومبيعات 50المشروعات التي تستخدم أقل من )

المشروع الصغير ثالثة ماليين دوالر، بينما المشروعات المتوسطة هي 
(. بينما تنظر عدد من 2010( عامل )حماد، 300التي تستخدم )

( 14)( إلى 6تستخدم من ) حكومات الدول العربية للمشروعات التي
( دوالر على أنها مشروعات 1500عامالً، ويكون رأسمالها أقل من )

( إلى 15صغيرة، أما المشروعات المتوسطة فهي التي تستخدم من )
(. 2010( دوالر )الصوص، 2500( عامل ورأسمالها ال يتجاوز )50)

من جهة أخرى، في ليبيا تحديداً، فينظر إلى المشروعات التي ال يزيد 
( 2.5( فرداً، وال يتجاوز رأسمالها عن )25ن بها عن )عدد العاملي

مليون دينار على أنها مشروعات صغيرة، بينما المشروعات المتوسطة 
( فرداً، وال يتجاوز رأسمالها 50هي التي ال يزيد عدد العاملين بها عن )

 (. 2008( مليون دينار ليبي )مفتاح، 5عن )
وعات الصغيرة والمتوسطة يالحظ من التعريفات السابقة للمشر     

اعتمادها على معياري عدد العمال ورأس المال كمعايير لوصف 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن معيار عدد العمال هو األكثر 
ً بين الدول المختلفة، وذلك لسهولة جمع المعلومات حوله،  استخداما

 رى.اإلضافة إلى معيار رأس المال الذي يختلف من دولة إلى أخ

استناداً إلى النقاش أعاله، فإن المعايير التي تبرز اختالف المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة عن المشروعات الكبيرة نالت اهتمام العديد من 

( التي تبين Benchmarkingالكتاب، نظراً ألنها تمثل المقاييس )
بشكل واضح ما يقصد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. لقد اختلفت 

لباحثين حول تحديد معايير تعريف المشروعات الصغيرة أراء ا
والمتوسطة، وذلك باختالف مراحل النمو االقتصادي ومدى التقدم التقني 

؛ 2011السائد من بلد إلى أخر. لذلك فقد قسم عدد من الكتاب )قريشي، 
( تلك المعايير إلى معايير كمية 2013؛ عكاشة، 2011حلموس، 

(Quantitative Benchmarkings  ومعايير نوعية )
(Qualitative Benchmarkings تتضمن المعايير الكمية عدد .)

من السمات التي يمكن تمثيلها في نسب كمية، كعدد العمال بالمشروع أو 
رأسماله أو نوع التكنولوجيا التي يستخدمها المشروع. يعد معيار عدد 

ا إذا كان المشروع العمال أهم تلك المعايير وأكثرها انتشاراً في تحديد م
صغيراً، متوسطاً أو كبير، حيث يختلف هذا العدد بين الدول، وتحديداً بين 

(. إضافة إلى معيار عدد العمال، 2013الدول النامية والمتقدمة )عكاشة، 
يعد معيار رأس المال المستثمر في المشروع أحد أهم السمات الكمية 

لى كمية األموال المستثمرة لتصنيف المشروعات. إذ يعتمد هذا المعيار ع
في المشروع، حيث تتصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحدودية 
رؤوس األموال المستثمرة فيها، لذلك فإن هذا المعيار يختلف أيضا من 
دولة إلى أخرى حسب النمو االقتصادي السائد فيها، وحسب نشاط 

يا إلى المزج (. أخيراً، يشير معيار التكنولوج2012المشروع )مالحة، 
بين نوع العمالة وحجم رأس المال ومستوى حداثة التكنولوجيا المستخدمة 
بالمشرع، فكلما زاد مستوى تلك التكنولوجيا، كلما زاد تعقد نوعية العمال 
ورأس المال المستثمر بالمشروعات، وبالتالي يعتبر المشروع أكبر. 

تخدم أساليب فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة توصف بأنها التي تس
إنتاجية بسيطة ذات موارد رأسمالية منخفضة، وعدد العمال بها مرتفع 

 (. 2012)بن نذير، 
من جانب آخر، تشير المعايير النوعية إلى مجموعة الصفات 
والخصائص النوعية كمعيار المسؤولية والملكية ومعايير التسويق كمعيار 

عيار المسؤولية والملكية الحصة التسويقية، ومعيار محلية النشاط. يشير م
إلى نوعية المالك، والتي عادة ما تكون ملكيتها في المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة الستثمارات فردية أو عائلية من القطاع الخاص. لذلك، فإن 
المسؤولية القانونية واإلدارية تقع على عاتق مالكها مباشرة، حيث عادة 

شروعات الصغيرة والمتوسطة في ما يقوم المالك أو المالك بتمويل الم
مرحلتي التأسيس والنمو، ويقوم باتخاذ القرارات المتعلقة بالتسويق 

(. إضافة إلى معيار المسؤولية والملكية، يعد 2012والتوظيف )مدخل، 
معيار الحصة التسويقية أهم المعايير التسويقية التي تعبر عن هوية 

المشروعات بأن  المشروع الصغير أو المتوسط. حيث تتصف تلك
حصتها التسويقية  محدودة بسبب صغر حجم المشروع، وقلة رأس 
المال، والمنافسة الشديدة التي يتعرض لها المشروع في بدايات عمله من 

مكانيات والظروف له في اإلمشروعات صغيرة مماثلة 
(. أخيراً، يقصد بمعيار محلية النشاط قيام المشروعات 2011)صالحي،

توسطة عادة باالستثمار في أسواق محلية وأماكن جغرافية الصغيرة والم
محدودة. حيث يقتصر سوق عمل المشروع الصغير أو المتوسط على 
األسواق المحلية ذات التواصل المباشر، وهي عادة ما تكون أسواق 

 (.2011صغيرة في القطاع الذي ينتمي له المشروع )حلموس، 

    خصائص المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -أ
تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدد من الخصائص ساهمت     

بشكل كبير في جذب أنظار متخذي القرار وصناع السياسات بالدول إلى 
ضرورة دعمها وتقويتها، يمكن ايجاز تلك الخصائص بعدد من النقاط كما 

 يأتي: 

تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة باالستقالل اإلداري، حيث  .1
دة ما يكون مالك المشروع هو ذاته مدير المشروع، الذي يتولى عا

(، لهذا فنجاح المشروع 2006كافة العمليات اإلدارية والفنية )حداد، 
يعتمد بشكل كبير على القدرات اإلدارية والتشغيلية والفنية التي 
يمتلكها مدير المشروع. لذلك فإن المستوى التعليمي والمهاري 

ع بها صاحب المشروع عادة ما يكون لها أثر كبير والخبرة التي يتمت
(، وهذا ما ال يتوفر في 2009في نجاح المشروع )مقابلة، 

المشروعات الكبيرة ذات مجالس اإلدارة واإلدارات التنفيذية 
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المنفصلة عنها. إضافة إلى ذلك، فإن كون مالك المشروع هو مديره، 
لوظيفية واإلنسانية بين فإن ذلك يخلق بيئة إنتاجية داعمة للعالقات ا

المالك والموظفين، األمر الذي يقوي عمليات االتصال والتنسيق 
 (.  2013بينهم )غنائم، 

من جهة أخرى، فإن التنظيم والهياكل التنظيمية للمشروعات  .2
الصغيرة والمتوسطة عادة ما تكون بسيطة ومحدودة، حيث تكون 

عليمات بشكل مباشر عمليات االتصال والرقابة وإعطاء األوامر والت
مما يجعلها أكثر فاعلية. هذا بطبيعة الحال يجعل عملية اتخاذ 
القرارات اإلدارية سهلة وميسرة وسريعة كونها تنبع من المدير 

؛ 2010المالك وهو ما يدفعها إلى تحقيق النمو والتطور )الصوص، 
 (.  2016؛ النواس، 2015؛ عليان، 2011حجاوي، 

تعتمد معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصادر تمويلها  .3
عند التأسيس على مدخرات المستثمرين، وذلك لقلة مخاطر 
االستثمار وصغر حجم رأس المال المطلوب لالستثمار )يحي، 

(. لذلك ينظر لتلك المشروعات على أنها أدوات توازن بين 2012
المدخرات الصغيرة نحو عمليتي االدخار واالستثمار، وذلك بتوجيه 

االستثمار برؤوس أموال صغيرة لهذه المشروعات )غياط وبوقموم، 
(. لذلك فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بحاجتها 2008

لرؤوس أموال صغيرة لتأسيسها وتشغيلها، مقارنةً مع المشروعات 
 (. 2010الكبيرة )قنديرة، 

فكار الجديدة؛ وذلك يعتبر المشروع الصغير والمتوسط مصدراً لأل .4
من خالل إظهار وتنمية الكفاءات والمبادرات الفردية وتحفيزها، 

؛ المري، 2006وتنمية مهارات وخبرات العمالة الوطنية )رشدي، 
(. كما تسهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية 2013

األفكار الجديدة، وتتيح الفرصة لإلبداع واالبتكار أمام أصحاب هذه 
روعات، من خالل توظيف مهاراتهم وقدراتهم وخبراتهم لخدمة المش

   (.2013؛ دويس،2013مشاريعهم )بن عمر، باللموشي، 
تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة مراكز تدريب ذاتية لمالكيها  .5

والعاملين بها، نظراً لممارستهم أعمالهم ضمن العمليات اإلدارية 
يات بما يحقق لهم المزيد من المختلفة باستمرار، وتحملهم المسؤول

المعرفة والخبرات، ويقلل من تكاليف التدريب العتماد هذه 
المشروعات على أسلوب التدريب أثناء العمل )رزيق وعوالي، 

2016 .) 
تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على إتاحة فرص العمل  .6

فتسهم في توفير فرص العمل من خالل استقطاب األفراد الذين لم 
 (.  2013حصلوا على وظائف في المشروعات الكبيرة )سعدية ، يت

تتميز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة والقدرة على  .7
التكيف. حيث تتوفر لها القدرة على التأقلم مع المتغيرات البيئية 
واالستفادة من التطورات العالمية في مجاالت عملها. توفر هذه 

المتوسطة فرص البقاء والنمو )برجي الميزة للمشروعات الصغيرة و
(. من جانب آخر، تعمل ميزة المرونة على المحافظة على 2012، 

استمرارية المنافسة، حيث يساعد صغر هذه المشروعات الحد من 
االحتكار والمنافسة بين هذه المشروعات، لكونها أداة للتغيير 

؛ 2010والتطوير واإلبداع في االقتصاد الوطني )مرزوقي، 
 (،2013فرحاتي، 

 معوقات المشروعات الصغيرة والمتوسطة  -ب

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية العديد من      
المشاكل والمعوقات التي تحول دون تحقيق إمكانياتها في التطور 

(، وهذه المشاكل إما قد تكون داخلية تتصل 2010والتوسع )الدماغ، 
وجود اختالل في الهيكل الداخلي للمشروع، وإما بالمشروع وناجمة عن 

مشاكل خارجية خارجة عن إدارة المشروع ومرتبطة بالنشاط االقتصادي 
(، وفي إطار ذلك يمكن أن تصنف 2015)المشهراوي والرمالوي، 

 المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة كاآلتي:

    المعوقات التمويلية -1
يشكل التمويل أهم المعوقات الرئيسية التي تحول دون االستثمار في      

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لصغر حجم هذه المنظمات، 
فالكثير من مالكها يلجؤون إلي تمويل منظماتهم من مصادر ذاتية فردية 
أو عائلية، وبالتالي اعتماد هذه المشروعات على التمويل الذاتي 

( ، حيث تواجه هذه 2017؛ نور الدين وأخرون، 2011ر، )الناص
المشروعات مشاكل كبيرة في بداية إنشائها، فهي قد تستهدف مؤسسات 
ً ما تحجم عن تمويلها، ألن  تمويل، خاصة المصرفية منها، والتي غالبا
هذه المؤسسات تركز على دعم المشروعات الكبيرة ذات المخاطر 

مانات المطلوبة وتعقد إجراءاتها من جهة األقل، إضافة إلى صعوبة الض
   (. Emine, 2012؛ 2007المؤسسات المالية )كنجو، 

   المعوقات اإلدارية -2
المالك على  قات في انخفاض مهارات الموظفين وتتمثل هذه المعو     

ممارسة المهام الالزمة إلدارة تلك المشروعات، حيث عادة ما تتخذ 
القرارات بشكل فردي وتتركز جميع األعمال اإلدارية على عاتق 

. إضافة إلى (Elbeltagi et.al, 2013)شخص واحد، عادة المدير 
انخفاض مهارات القيام بوظائف التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة 

(، عادة ما يفتقر الموظفون الخبرات 2017متكاملة )سويكر، بصورة 
الالزمة للتعامل مع الجهات اإلدارية الرسمية في الدولة، مما يؤدي إلى 
طول الوقت الالزم إلنجاز معامالتها مع تلك الجهات، ومما يزيد من 
حدة هذه المشكلة الروتين المعقد، وكثرة األوراق واإلجراءات المطلوبة 

الت هذه المشروعات مع أجهزة الدولة المختصة )البلعزي في معام
 (.2016والواكشي، 

 المعوقات القانونية  -3
تظهر هذه المعوقات من خالل كثرة وتداخل إجراءات إنشاء      

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصعوبة الحصول على التراخيص 
لتأمينات، الرسمية لها، وكذلك تعقيد اإلجراءات المتعلقة بالضرائب وا

(، وكذلك 2015وتعدد الجهات الرقابية )المشهراوي والرمالوي، 
غياب القوانين والتشريعات والمنظمات التي تعمل على دعم وحماية 

 (.   2010المشروعات الصغيرة والمتوسطة )عبد السيد، 

 المعوقات التسويقية  -4
تتمثل هذه المعوقات في كل العوامل المتعلقة بأداء وظيفة التسويق      

والتي تؤثر سلباً على فاعلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما 
تشير إلى انخفاض الكفاءات التسويقية للمشروعات نتيجةً لعدم مقدرتها 
على توفير معلومات تسويقية كافية، حيث تشير الدراسات إلى أن 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادة ما يفتقرون  إلى  أصحاب
الوعي التسويقي، والذي يظهر من خالل قلة اهتمامهم بالدعاية 
والترويج للمنتجات أو الخدمات التي يقدمونها. إضافة إلى ذلك، فهم 
يواجهون نقص في كفاءات رجال البيع والتسويق وقصور المعلومات 

ق ومستويات األسعار وطبيعة الخدمات المتوفرة لديهم عن أحوال السو
 (.2008المنافسة )أتشي، 

   المعوقات البشرية  -5
تعانى المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العنصر      

البشري من نقص الكوادر ذات الكفاءة العالية والمتخصصة. في هذا 
الصدد، تظهر الدراسات أن الموارد البشرية التي تتوفر للمشروعات 

صغيرة والمتوسطة عادة من تكون من الموارد ذات التخصص العام ال
من العمالة العادية قليلة المهارة. إذ أن الحصول على المتخصصين 
وذوي المهارات المرتفعة يتطلب دفع تكاليف مرتفعة قد ال تكون متاحة 
لتلك المشروعات. من جانب آخر، فإن ضعف مستوى التدريب الذي 

صغيرة والمتوسطة يعد عامالً آخر مرتبط بالموارد تقدمه المشروعات ال
البشرية، حيث تفتقر تلك المشروعات إلى إمكانية توفير برامج تدريب 
عالية الكفاءة، نظراً ألنها تتطلب أيضاً تكلفة مرتفعة تحد من القيام بذلك 

(. إضافة إلى عاملي التخصص 2007؛ عبد الحكيم، 2004)الشين،  
المشروعات الصغيرة والمتوسطة عادة ما  والتدريب، فإن أصحاب

يحجمون على طلب الخدمات االستشارية بالشكل المؤسسي، إما ألسباب 
مالية بسبب التكلفة أو ألسباب اعتقادية، حيث يرون أنهم يضيعون 
أوقاتهم باالستشارات التي قد ال توفر لهم حلول لكل التحديات التي 

تتطلب منهم توفير بيانات تواجههم، إضافة إلى أن االستشارة قد 
ومعلومات قد ال يرحبون بعرضها على من يعتقدون أنهم خارج إطار 
أعمال مشروعاتهم، وهذا يظهر جلياً في تردد أصحاب تلك المشروعات 
على التواصل مع الجهات التي خصصتها الدولة لدعم المشروعات 

 (.2013الصغيرة والمتوسطة )غنائم،
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   تية معوقات البنية التح -6
تكمن هذه المعوقات في كافة المؤثرات التي تحد من إمكانية تنفيذ      

المشروع وفق مواصفات البنية التحتية المطلوبة. من أهم هذه المعوقات 
هي صعوبة توفر الموقع المناسب للمشروع، وصعوبة توفير 
المواصفات االنشائية للمشروع، عدم توفر الكهرباء والمياه، عدم توفر 

ائل االتصاالت الحديثة، عدم توفر مواقف السيارات والخدمات وس
العامة. تقود كل هذه العوامل الي أن يضطر أصحاب المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة إلى السعي إلى حلول بديلة تمكنهم من تنفيذ 

(. من جانب آخر، 2015مشروعاتهم بأقل ما يمكن من تكلفة )صالح، 
ـــــــــار الموقـــــــــــــــع وعدم توفر تبين الدراسات أن سوء اختيـ

بيانات ودراسات كافية للسوق يسهم في عدم وصـــــول الشريحـــــة 
المستهدفــــــــــــة للمشروع  وبالتالي انخفاض قدرة المشروع على 

 (.2011االستمرار والخروج من السوق )طالبي، 

   البحث ومجتمع سياق .4

ستثمار العام في ليبيا قد ال يكون محفزاً لعمل بالرغم من أن مناخ اال    
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تفتقر تلك المشروعات وجود 

وانخفاض مستويات الوضوح والشفافية  والمتخصصة، الراعية الجهات
 يتسم بظروف استثمار العامة مع وجود مناخ االقتصادية في السياسات

(، اال أن التعليم الخاص 2016التأكد )شامية،  عدم االستقرار وعدم 
يعمل بشكل بطيء على المساهمة في سد االحتياجات التعليمية في 
المجتمع، من خالل مساندة التعليم العام في تحقيق األهداف التعليمية 

(، لذا أصبح التحول من فكرة أن التعليم 2004للتنمية بالدول )صالح، 
فكرة مشاركة التعليم الخاص في تحمل مسئولية الدولة وحدها، إلى 

أعباء العملية التعليمية من خالل توفير الموارد المادية والبشرية، مما 
يترتب عليها تخفيف العبء على ميزانية الدولة، وتلبية االحتياجات  
التعليمية للشرائح القادرة على سداد تكلفة التعليم الخاص )صالح، 

ناخ من التنافس بين التعليم الخاص (. تقوم الدول عادة بخلق م2015
والتعليم الحكومي، وذلك بتوفر مقومات التنافس المتمثل في مواصفات 
المبنى المدرسي، ومرافق الخدمات التعليمية، وأدوات التعليم والتعلم، 

 (.   2014وكل ما يضمن الجودة والفاعلية كماً ونوعاً )غمادي،
موعة المدارس الخاصة التي يشير مصطلح التعليم الخاص إلى مج     

يؤسسها ويديرها ويمولها األفراد أو شركات من القطاع الخاص في 
المجتمع، وبالتالي فالتعليم الخاص ال يتلقى مساعدات مالية وال 

(. بالرغم من تميز 2005تخصص لها ميزانيات من الدولة )المناعمة، 
تقالل سياساتها مؤسسات التعليم الخاص باالستقالل اإلداري والمالي واس

التربوية والبرامج التعليمية التي تقدمها، إال أنها تخضع إلشراف و 
رقابة و اعتماد وزارات التعليم، وتتبنى المناهج الدراسية والخطط 
واالستراتيجيات التي تتبناها أنظمة التعليم بالدول المختلفة )صالح، 

2004 .) 
الدفع مقابل الخدمات بالرغم من قدم فكرة التعليم الخاص، أي      

التعليمية، في العالم، حيث أنشئت المدارس والجامعات لتقديم خدمات 
تعلمية ذات جودة مرتفعة، إال أن باب االستثمار في مجال التعليم 
الخاص في ليبيا بشكله الرسمي والمنظم فتح مع تسعينيات القرن 

ت وتشجيع الماضي. يهدف التعليم الخاص في ليبيا إلى تعزيز المبادرا
اإلبداع، وتوفير أنماط تعليمية بمعايير دولية منافسة، وتشجيع مكونات 

المجتمع لتحمل مسؤولياتها في توفير الخدمات التعليمية وتخفيف العبء 
على الدولة. لذلك، تقع مسؤولية االشراف على التعليم الخاص وتنظيم 

يم الخاص". على عاتق إدارة تابعة لوزارة التعليم تسمى "إدارة التعل
تتولى هذه اإلدارة تنظيم نشاطات االستثمار في مجاالت التربية والتعليم 
بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة في تيسير إجراءات فتح المؤسسات 

( في 2012( لسنة )134التعليمية الخاصة. لقد نص القانون رقم )
عليم ( التي تخص إدارة الت2012( )الجريدة الرسمية، 12المادة رقم )

 دارة المهام االتية:الخاص، على أن تتولى هذه اإل

متابعة مؤسسات التعليم الخاص بمختلف مستوياته والمعلمين  -1
 بالتعليم الخاص. 

التنسيق مع إدارة االمتحانات في إجراء امتحانات إتمام الشهادات  -2
 العامة )أساسي، ومتوسط( بمؤسسات التعليم الخاص.

 اعتماد نتائج التعليم الخاص فيما دون الشهادات العامة.  -3
 دراسة إجراءات منح اإلذن بمزاولة النشاط الخاص.   -4
اقتراح تحديد الحدين األعلى واألدنى لتكاليف ورسوم الدراسة بكل  -5

 مرحلة من مراحل الدراسة بمؤسسات التعليم الخاص.  
ن المراحل التعليمية إسوة بالتعليم العام، يمر التعليم الخاص بعدد م

( مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي،  تمثل هذه 1تتضمن أربعة مراحل: )
 المرحلة دور الحضانة و رياض االطفال التي تتعامل مع تالميذ بأعمار

( مرحلة التعليم 2سنوات وتسبق مباشرة التعليم االبتدائي. )( 4-6)
وتشمل عدد ستة  االبتدائي، تبدأ هذه المرحلة من عمر الست سنوات
( مرحلة التعليم 3صفوف، من الصف األول إلى الصف السادس. )

االعدادي، تسهم هذه المرحلة في دعم التالميذ بالمعارف االساسية من 
العلوم المختلفة وتتضمن عدد ثالثة صفوف هي السابع والثامن والتاسع. 

ليم ما ( مرحلة التعليم الثانوي، وتتضمن آخر مرحلة من مراحل التع4)
قبل الجامعي، حيث تتضمن عدد ثالثة صفوف من األول الثانوي إلى 
الثالث الثانوي. تنقسم هذه المرحلة إلى قسمين هما القسم األدبي، الذي 
يعنى بالتخصص في األدبيات واللغات وعلوم المجتمع، والقسم العلمي 

بيا، الذي يتخصص في العلوم التطبيقية واألساسية )التعليم العام في لي
(. وأخيراً، تجدر اإلشارة إلى ندرة الكتابات واألبحاث التي 2016

تتناول التعليم الخاص في ليبيا، األمر الذي يعزز أهمية ومساهمة هذا 
البحث العملية والعلمية ، غير أنه يحد من البيانات التي يمكن استخدامها 

انات في التحليل واالستنتاج. من جانب آخر، تأكيدا على ندرة البي
الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي أشار له نور الدين 

(، الحظ الباحثان ندرة في البيانات حول مدارس 2017وآخرون )
التعليم الخاص مع غموض بعضها، وهو ما قد يفسر إحجام الباحثين 
عن الخوض في دراسة وتحليل هذا القطاع. بالرغم من كل ذلك فقد تم 

ية وكمية أولية تم تجميعها من إدارات المدارس بشكل توفير بيانات نوع
 مباشر.

يشمل مجتمع البحث كافة متخذي القرارات )المالك، المديرون، نواب 
المديرين( بمدارس التعليم الخاص بمدينة مصراتة وذلك نظراً ألن 

ي تواجهها طبيعة هذا البحث تستدعي تجميع بيانات حول المعوقات الت
أو متوسطة،  يرةتلك المدارس والتي تحد من فاعليتها كمشروعات صغ

رقم يبين الجدول   أي تحد من تحقيقها ألهدافها التي انشئت من أجلها.
بيانات المدارس الخاضعة للدراسة بهذا البحث كما يأتي:( 1)

      

 بمدينة مصراتة( المشروعات الصغرى والمتوسطة بقطاع التعليم الخاص 1الجدول )

 تالميذ\معلم التالميذ المعلمين الموظفين القياديين تاريخ التأسيس اسم المدرسة ت

 3 1500 50 4 2 1992 مدارس مصراتة 1

 13 120 15 1 1 1995 الشهب النموذجية 2

 10 300 30 2 3 1995 قرى المختار  3

 11 125 14 1 1 1998 النبراس المضيء 4

 7 450 30 2 1 1999 األجيال المتفوقة  5

 12 94 11 1 1 2001 قصر أحمد  6

 16 110 18 2 2 2002 النور  7
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 8 600 50 3 2 2003 الرسالة  8

 14 180 25 2 3 2006 المعارف 9

 7 87 6 1 1 2006 جيل التفوق 10

 3 600 17 3 2 2008 أمل الوطن 11

 8 150 12 1 2 2008 المعلم الليبي 12

 16 400 65 2 3 2008 النبأ اليقين 13

 11 380 40 3 2 2008 ذات الرمال  14

15 
جيل المستقبل 

 الواعد
2009 2 1 20 200 10 

 12 60 7 1 1 2010 األلسن  16

 12 150 18 1 2 2011 لمسات 17

 10 40 4 1 2 2012 مالك مصراتة 18

 8 130 11 1 2 2012 اإلبانة  19

 7 250 17 2 3 2012 االنطالقة الجديدة  20

 25 120 30 4 2 2013 نور الحياة 21

 15 65 10 1 2 2013 أيادي السالم  22

 14 80 11 1 1 2014 زهور الحياة 23

 6 200 12 1 3 2014 الرياحين 24

 17 210 35 2 1 2014 عاصمة الشهداء 25

 22 90 20 1 2 2015 صفاء ليبيا 26

 6 225 14 1 2 2015 حلم الشهيد 27

 20 300 60 5 3 2015 تمكين الدولية  28

 20 200 40 4 2 2015 صناع الحياة  29

 13 90 12 1 1 2016 البنيان المتين  30

 11 70 8 1 1 2016 األزاهير 31

 18 50 9 1 2 2016 فرح 32

 12 250 30 2 2 2016 زاد المسلم 33

 11 170 19 1 2 2016 أول خطوة 34

 21 63 13 1 2 2016 الفصاحة 35

 5 400 20 2 2 2017 الجنان 36

 12 8509 803 64 68 اإلجمالي

 

 ( ابراز أهم االستنتاجات التالية: 1يمكن من خالل الجدول )

تشير أعداد الموظفين والمعلمين إلى أن المشروعات التي تعمل في  .1
قطاع التعليم الخاص بمدينة مصراتة هي مشروعات يمكن وصفها 

 25ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق المعيار الليبي )
عامل للمشروع المتوسط(، وبالتالي  50عامل للمشروع الصغير و

مشروعات الصغيرة والمتوسطة. تدخل هذه المشروعات ضمن إطار ال
تجدر المالحظة إلى عدم تمكن الباحثين من الحصول على البيانات 
المتعلقة بمعيار رأس المال لتلك المشروعات، األمر الذي جعل القياس 

 بناء على هذا المعيار غير ممكن. 
كما يستنتج من الجدول أن هناك بدايات بطيئة لالستثمار في تلك  .2

ن عدد المشروعات التي أسست في تسعينات القرن المشروعات، إذ أ
. (1999 -1992) ( مشروعات فقط بين سنتي5الماضي كانت )

بالرغم من تلك البداية البطيئة خالل التسعينات، إال أنه وخالل السنوات 
العشر األخيرة، شهد االستثمار في مجال التعليم الخاص اقباالً ملحوظاً 

( مشروع وبنسبة 20ما يقارب من ) من قبل المستثمرين. يالحظ أن
من إجمالي عدد المشروعات القائمة حالياً قد أسست في  %56تفوق 

هذه الفترة.  لذلك، فإنه يمكن التأكيد على وجود نزعة لالستثمار في 
مجال التعليم الخاص، األمر الذي له ما يسببه من الظروف العامة التي 

 يمر بها قطاع التعليم بالدولة حاليا. 
مقارنة بأعداد الطلبة الدارسين بمراحل التعليم األساسي والثانوي  .3

طالب وطالبة )التعليم ( 54000) بمدينة مصراتة والذين يفوق عددهم
(، فإن العدد اإلجمالي للطلبة الدارسين منهم 2016العام في ليبيا، 

طالب وطالب، وهو ما يمثل ( 8000) بالتعليم الخاص قد تجاوز
عدد الطلبة الدارسين. بالرغم من أن هذه النسبة  ( من إجمالي16%)

ربما ال تكون كبير، إال أنها تبين مدى مساهمة التعليم الخاص في 
تحقيق بعض من أهداف المنظومة التعليمية بالدولة الليبية. من جانب 
آخر، يبين الجدول أن معدالت أعداد المعلمين للطلبة تعد معدالت 

طالب، وكان أقل  (25)علم لكل مرضية، حيث بلغ أقصى معدل م
. حيث كان المتوسط العام لكل تلك البط (3) معدل هو  معلم لكل

(، أي معلم لكل إثني عشر طالباً. وهنا نستنتج أن 12المعدالت هو )
 هذا المعدل ال شك معدل جيد وفق أنظمة التعليم الدولية. 

منهم ( %85( وظيفة منها ما يفوق )935توفر هذه المشروعات عدد ) .4
بوظيفة معلم. األمر الذي يبرز أهمية الدور الذي تلعبه تلك 
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المشروعات في فتح فرص العمل والمساهمة في تخفيض معدالت 
البطالة بالدولة إضافة إلى اتاحة الفرص أمام المعلمين لتحسين دخولهم 
من خالل العمل االضافي في الفترة المسائية أو الصباحية حسب 

  ظروف المعلم.

  البحث وأداة منهج .5

استناداً إلى أهداف البحث وتساؤالته، وإيماًء إلى ضعف البيانات     
المتوفرة المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعليم الخاص، 

( Quantitative Approachفقد تبنى الباحثان المنهج الكمي )
 ( وذلك منDescriptive Analysisباستخدام التحليل الوصفي )

خالل تجميع بيانات كمية عن طريق االستبانة تستهدف استكشاف 
المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وهنا تجدر 
اإلشارة إلى أن تبني هذا المنهج يستدعي عدم الخوض في مسببات أو 
نتائج الظاهرة قيد الدراسة، إنما االكتفاء بالتعرف على أهم ما يواجه 

 Buchanan andمن معوقات فعلية واقعية ) تلك المشروعات
Bryman, 2009 ؛ Bryman, 2012  .) 

من جهة أخرى، ولضمان توافق أداة تجميع البيانات مع المنهج  
( فقرة تغطي عدد 38المستخدم، فقد تم تصميم استبانة تتكون من عدد )

ة ( مجاالت من المعوقات.  لقد تم تصميم االستبانة استنادا إلى الدراس6)
( ومفتاح 2011االستطالعية و عدد من الدراسات األخرى مثل دله )

(. لقد صمم مقياس الدراسة وفق مقياس ليكرث الخماسي 2008)
( تعبر كل منها عن مستوى 5( إلى )1ليتضمن قيماً تتراوح من )

( للعبارة 1المعوقات وفق وجهة نظر المبحوث، حيث خصص الرمز )
( للعبارة 5االرتفاع، والرمز )"مرتفع جداً" في أقصى درجات 

"منخفض جداً" في أقصى درجات االنخفاض، وبعد ذلك تم إضافة طول 
( وذلك لتحديد الحد 5( إلى أقل قيمة في المقياس وهي )0.8الفترة )

األعلى للفترة األولى وهكذا لباقي الفقرات، كما هو موضح في الجدول 
  ( كاالتي:2)

 درجات الموافقة و مستوى المعوقات( طول فترة المتوسط و2الجدول )

   البيانات تجميع ليةآ .6

(  في تجميع البيانات، Surveyingتم اتباع إسلوب المسح الشامل ) 
(  مدرسة للتعليم 36( مفردة موزعة على عدد )67حيث تم مسح عدد )

الخاص بمدينة مصراتة. لقد وزع االستبيان على كافة متخذي القرارات 
بناء على بالمدارس من فئات: المالك، المديرون، ونواب المديرين 

( بموضوع البحث، حيث هم األقدر على إبداء Relevanceعالقتهم )
أراء حول ما تعرضوا له أو يتعرضون له من معوقات تحد من فاعلية 

 تحقيق مشروعاتهم لألهداف العامة والخاصة التي أنشئت من أجلها. 
بالرغم من المسح الشامل لكافة مفردات المجتمع المستهدف، إال أن 

ستجوبين لم تكن مساهمتهم بالشكل المطلوب. لذلك يبين بعض الم
 ( بيانات المسح الشامل:3الجدول )

 

 
 ( بيانات تجميع البيانات عن الطريق المسح الشامل3الجدول )

 اسم المدرسة
عدد 

 القياديين 
االستبيانات 

 الموزعة
االستبيانات 

 المفقودة
االستبيانات 

 الصالحةغير 
االستبيانات 

 الخاضعة للتحليل

 3 - - 3 3 النبأ اليقين

 2 - 1 3 3 قرى المختار

 1 - - 1 1 األزاهير

 1 - - 1 1 البنيان المتين

 1 - - 1 1 عاصمة الشهداء

 1 - - 1 1 األجيال المتفوقة

 2 - - 2 2 لمسات

 2 - - 2 2 مالك مصراتة

 2 - - 2 2 جيل المستقبل الواعد

مدارس مصراتة 
 للتعليم الحر

2 2 - - 2 

 2 - - 2 2 حلم الشهيد

 2 - - 2 2 النور

 1 - - 1 1 الشهب النموذجية

 2 - - 2 2 الرسالة

 3 - - 3 3 تمكين الدولية

 2 - - 2 2 نور الحياة

 2 - - 2 2 زهور الحياة

 2 - - 2 2 الجنان

 2 - - 2 2 أيادي السالم

 2 - - 2 2 زاد المسلم

درجات   مدى المتوسط
 الموافقة

مستوى 
 المعوقات

 مرتفع مرتفع جداً   1.8إلى أقل من  1من 

 مرتفع 2.6إلى أقل من  1.8من 

 متوسط إلى حد ما 3.4إلى أقل من  2.6من 

 منخفض منخفض 4.2إلى أقل من  3.4من 

 منخفض جداً  5إلى أقل من  4.2من 
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 2 - - 2 2 صناع الحياة

 2 - - 2 2 الفصاحة

 3 - - 3 3 المعارف

 2 - - 2 2 صفاء ليبيا

 3 - - 3 3 الرياحين

 2 - - 2 2 أول خطوة

 1 - - 1 1 األلسن

 3 - - 3 3 االنطالقة الجديدة

 2 - - 2 2 المعلم الليبي

 2 - - 2 2 فرح

 1 - - 1 1 قصر أحمد

 1 - - 1 1 جيل التفوق

 1 - 1 2 2 اإلبانة

 1 - - 1 1 النبراس المضيء

 2 - - 2 2 أمل الوطن

 67 0 2 69 69 المجموع

 حجم لصغر نظراً  المبحوثين من البيانات تجميع صعوبة من بالرغم

 االستجابة معدل أن اال بعضهم، وتردد مشروعاتهم

(RESPONDING  RATE) مؤشر في (%97) بلغ إذ مرتفع كان 

 الباحثين. من المطلوبة البيانات توفير في الجدية مستوى على جيد

   والنتائج البيانات تحليل .7

 يتناول هذا الجزء عرض بيانات الدراسة الميدانية وفق اآلتي:

  :الثبات و المصداقية -أ

( قام الباحثان بحساب معامالت Reliabilityالختبار مصداقية المقياس )
( بين كل الفقرات واألبعاد، حيث Intra-correlations) االرتباط

( وجميعها دالة 0.38( و)0.87تراوحت بيانات معامالت االرتباط بين )
ً عند مستوي المعنوية المشاهد ) (.  تشير هذه المعامالت 0.05إحصائيا

إلى وجود عالقات طردية بين جميع الفقرات مما يعزز صدق االتساق 
ألبعاد. عالوة على ذلك، فقد تم احتساب مستوى ثبات الداخلي للفقرات وا

عن طريق معامالت كرونباخ الفا   Consistencyالمقياس 
Cronbach's Alpha  الذي بلغت قيمته اإلجمالية لكل األبعاد

(. كما كانت معامالت كرونباخ آلفا مرضية و تعزز ثبات 0.60)
  :(4االستبانة المستخدم في البحث كما يبين الجدول )

 ( معامالت  الثبات ألبعاد البحث وفق قيم كرونباخ آلفا.4الجدول )

 قيمة كرونباخ آلفا األبعاد

 0.85 المعوقات التمويلية

 0.76 المعوقات اإلدارية

 0.77 المعوقات القانونية

 0.82 المعوقات التسويقية

 0.76 المعوقات البشرية

 0.66 معوقات البنية التحتية

   :المجتمع المشاركة مفرداتخصائص  -ب

يستعرض هذا الجانب من البحث عدد من خصائص المبحوثين بهدف إبراز  
نوعياتهم والخروج ببعض االستنتاجات والمعلومات التي تلبي أهداف 
البحث وتوفر  بيانات حول متخذي القرارات بالمشروعات الصغيرة 

ن هم المالك والمتوسطة في مجال البحث. تبين النتائج أن أغلب المبحوثي
( ثم المديرون بنسبة %33( تلتها نواب المديرون بنسبة )%46بنسبة )

(. كما  بينت النتائج أن النسبة األكبر من أعمار المبحوثين هي ما 21%)
( إلى أقل من 35(  تلتها األعمال ما بين )%39فوق الخمسون سنة بنسبة )

من األعمار  (. أي أن أعمار المبحوثين تقع ض%33( سنة بنسبة )50)
المتوسطة إلى الكبيرة .  من جانب آخر، بينما تبين النتائج أن أغلب 

(، تبين النتائج أيضا أن أغلب %73المبحوثين هم من الذكور بنسبة )
(، إضافة %55المشاركين هم من حملة المؤهالت الجامعية  والعليا بنسب )

لنسب األخرى ( ، بينما توزعت ا%21إلى مؤهل الدبلوم العالي وبنسبة )
بين المؤهالت األخرى بدرجات متفاوتة. أخيرا، بينت النتائج وجود 
مستويات خبرة مختلفة لدى المبحوثين في العمل في التعليم الخاص، حيث 

( تلتها %33( سنوات بنسبة )5كانت النسبة األكبر   للمبحوثين بأقل من )
 (. %28( سنوات بنسبة )10( إلى )5الفئة من )

ذلك، يمكن أن نستنتج من خصائص مفردات المجتمع  عالوة على
)المبحوثين( أن المدد الزمنية لممارستهم للعمل بالتعليم الخاص الزالت 
قصيرة في توافق مع بيانات إنشاء مدارس التعليم الخاص بمدينة مصراتة. 

حرص المالك على ممارسة أعمال  إضافة إلى ذلك، يمكن أن نستنتج
لمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقطاع التعليم. تشير دارة بأنفسهم في ااإل

باقي البيانات إلى أن أعمار  المستثمرين تتجه نحو األعمار األكبر سناً، 
والتعليم الجامعي والدراسات العليا، إضافة إلى قصر فترة ممارسة العمل 
بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعليم الخاص في إشارة إلى حداثة 

  بهذه المشروعات.االستثمار 

  :تحليل البيانات -ج

تضمنت االستبانة عدد من الفقرات تدور حول المعوقات التمويلية      
واإلدارية والقانونية والتسويقية والبشرية والبنية التحتية لمدارس التعليم 

 الخاص، حيث تم تحليل البيانات وفق تساؤالت البحث كما يأتي:
 المعوقات التمويلية  .1

ؤل األول على " ما المعوقات التمويلية التي تواجه المشروعات ينص التسا
لذلك  الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم الخاص في مدينة مصراتة؟ "

( أن االتجاه العام لجميع الفقرات كان مرتفع في إشارة 5يوضح الجدول )
إلى ارتفاع درجات موافقة المبحوثين على وجود معوقات تمويلية 
لمشروعاتهم وبدرجات انحراف معياري متقاربة و قريبة من الصفر. تبين 
النتائج أن الفقرة "توجد صعوبة في حصول مدارس التعليم الخاص على 

المصرفية " قد تحصلت على المرتبة األولى بوسط حسابي قدره  القروض
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(؛ األمر الذي يشير إلى تردد المصارف في منح القروض المصرفية 2.0)
لمدارس التعليم الخاص بسبب عدد من المخاطر المرتبطة بتلك 

النتائج أن أقل درجات الموافقة من  من جانب آخر، تبين  المشروعات.
ت حول الفقرة" ال تعطي دراسات الجدوى بيانات حقيقية المبحوثين كان

حول االستثمار بقطاع التعليم الخاص"، والفقرة " هناك صعوبة في توفير 
القوائم المالية لمدارس التعليم الخاص للجهات التي تطلبها " حيث تحصلتا 

، في إشارة إلى  إمكانية توفر (2.8)على متوسطات حسابية بنسبة 

معلومات والسجالت الالزمة إلعداد دراسات الجدوى واالفصاح البيانات وال
عن البيانات المالية لتلك المشروعات. وهو ما يشير إلى عمليات توثيق 
مقبولة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعليم الخاص. بشكل عام، 

تواجه المشروعات مرتفعة  معوقات تمويلية وجوديمكن أن نستنتج 
ة في مجال التعليم الخاص والتي قد ترجع إلى عدد من الصغيرة والمتوسط
 .المسببات المختلفة

 
 ( يبين نتائج تحليل بعد المعوقات التمويلية5الجدول )

 العبارة
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ا

ي
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عيا
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 االتجاه العام

هناك صعوبة في الحصول على التمويل المناسب من 
 المستثمرين األفراد.

19 9 28 6 5 2.4 0.01 
1.2 

 مرتفع

توجد صعوبة في حصول مدارس التعليم الخاص على 
 القروض المصرفية.

 مرتفع 1.4 0.00 2.0 10 2 6 10 39

تطلب المؤسسات المصرفية ضمانات صعبة التحقيق من 
 الخاص.طرف مدارس التعليم 

26 11 17 7 6 2.3 0.00 
1.3 

 مرتفع

ال تعطي دراسات الجدوى بيانات حقيقية حول االستثمار 
 بقطاع التعليم الخاص.

 متوسط 95. 0.16 2.8 3 9 34 14 7

تمتنع المصارف عن المساهمة في تمويل مدارس التعليم 
 الخاص عند توسيع نشاطها.

 مرتفع 1.4 0.00 2.1 8 4 12 10 33

صعوبة في توفير القوائم المالية لمدارس التعليم هناك 
 الخاص للجهات التي تطلبها.

 متوسط 1.2 0.23 2.8 9 4 33 7 14

 0.00 2.4 - - - - - العام
 

 مرتفع

 المعوقات اإلدارية .2
(حول البعد الثاني من 6تبين نتائج تحليل إجابات المبحوثين بالجدول )

المعوقات )اإلدارية( أن االتجاه العام لجميع الفقرات كان متوسط وأن 
إجابات المبحوثين كانت تقريبا موحدة بدرجات انحرافات معيارية 

تطلب مراقبة التعليم " متقاربة من الواحد الصحيح، حيث تحصلت الفقرة 
باع إجراءات إدارية روتينية معقدة"، على أعلى وسط حسابي بقيمة إت
 وجهات نظر داعمة لوجود معوق بهذا الصدد، إال   (، معبرة عن2.5)

 
أنه يظل في المستوى المتوسط.  من جانب آخر، فقد تحصلت الفقرة" 
هناك غموض في الواجبات والمسئوليات في مدارس التعليم الخاص "، 

( مما يشير إلى وضوح الواجبات 3.5سط حسابي بقيمة )أقل قيمة و على
والمسؤوليات التي تضطلع بها  مدارس التعليم الخاص. بشكل عام، تبين 

دارية بمشروعات ت موافقة متوسطة حول المعوقات اإلالنتائج درجا
 التعليم الخاص.

  
 ت اإلدارية( نتائج تحليل فقرات بعد المعوقا6الجدول )
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 الوسط 
مستوى 
 المعنوية 

ف  
را

ح
الن

ا
ي

ر
عيا

لم
ا

 

 االتجاه العام

تغطي خطط العمل بمدارس التعليم الخاص فترات 
 زمنية قصيرة فقط.

8 4 32 17 6 3.1 0.09 
1.0 

 متوسط

نقص المعلومات المحاسبية والمالية إلدارة مدارس 
 التعليم الخاص حول األداء.

 منخفض 1.1 0.03 3.2 11 14 31 4 7

تطلب مراقبة التعليم اتباع إجراءات إدارية روتينية 
 معقدة.

18 14 17 16 2 2.5 0.06 
1.2 

 متوسط

 متوسط 1.2 0.09 2.8 10 9 16 22 10 هناك صعوبة في التعامل مع مؤسسات الدولة إدارياً.

بناء على التقدير الشخصي يتم اتخاذ بعض القرارات 
 لمديري مدارس التعليم الخاص.

 متوسط 1.1 0.10 2.7 6 8 28 11 14

عدم الفصل بين االختصاصات والمسؤوليات في 
 مدارس التعليم الخاص.

 منخفض 1.1 0.00 3.4 14 18 25 6 4

هناك غموض في الواجبات والمسؤوليات في مدارس 
 التعليم الخاص.

 منخفض 1.1 0.00 3.5 18 15 21 9 4

تفتقر مدارس التعليم الخاص إلى وجود هيكل تنظيمي 
 فعال.

 متوسط 1.1 0.06 3.2 10 17 26 6 8
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 االتجاه العام

 متوسط  0.61 3.0 - - - - - العام

 
 المعوقات القانونية .3

التساؤل الثالث على "ما المعوقات القانونية التي تواجه ينص 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم الخاص في مدينة 
مصراتة "؟ لقد بينت نتائج تحليل البيانات المتعلقة ببعد المعوقات 
القانونية مستويات مرتفعة من الموافقة حول وجود عدد من المعوقات 

من فاعلية المشروعات الصغيرة  والمتوسطة بالتعليم القانونية التي تحد 
الخاص، حيث أن درجات االنحرافات المعيارية متقاربة لكل الفقرات. 

(  وهي 2.1فقد أظهرت النتائج أن أكبر قيمة وسط حسابي بلغت )
المتعلقة بالفقرة " ضعف مستوى تشجيع الدولة  لالستثمار في مجال 

يشير إلى قصور في دعم المشروعات األمر الذي  التعليم الخاص " 
الصغيرة والمتوسطة في التعليم الخاص، والذي قد يرجع إلى عدد من 
المسببات.  لقد أظهرت النتائج أيضا درجات وسط حسابي مرتفع للفقرة 

 " تفتقر مدارس التعليم الخاص إلى قانون ينظم عمل عقود الموظفين". 

 
ات تنظم اليات العمل بقطاع مما يشير إلى االفتقار إلى وجود تشريع

تتعدد جهات  من جهة أخرى، تحصلت الفقرة " التعليم الخاص. 
" على أقل درجة اإلشراف والمتابعة على مدارس التعليم الخاص

( في 2.9للموافقة بوقوعها إلى المرتبة األخيرة بوسط حسابي قيمته )
ك إشارة إلى وجود مستوى جيد من الرقابة واالشراف على عمل تلل

المشروعات. استناداً إلى وجهات نظر المبحوثين فإن هذه النتائج تبين 
وجود تناقض واضح وإشكالية في عمل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة بمجال التعليم الخاص، فبينما هناك افتقار في القوانين 
المنظمة لعلم تلك المشروعات، هناك تعددية للجهات التي تمارس 

ر الذي يستدعي التساؤل حول كيفية ممارسة تلك الرقابة عليها، األم
الجهات لمهامها. بشكل عام يمكن القول أن المعوقات القانونية تعد أحد 
المعوقات التي تواجه عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب 

 (:7الجدول )
 

 ية( نتائج تحليل فقرات بعد المعوقات القانون7الجدول  )
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 االتجاه العام

صعوبة الحصول على التراخيص الرسمية عند 
 تأسيس مدارس التعليم الخاص.

14 15 20 6 12 2.8 0.14 
1.3 

 متوسط

ضعف مستوى تشجيع الدولة لالستثمار في مجال 
 التعليم الخاص.

 مرتفع 1.3 0.00 2.1 4 8 14 6 35

تتعدد جهات اإلشراف والمتابعة على مدارس 
 التعليم الخاص.

8 12 28 11 8 2.9 1.00 
1.1 

 متوسط

يفتقر التعليم الخاص إلى وجود قانون موحد ينظم 
 عمل مدارس التعليم الخاص.

 متوسط 1.3 0.32 2.7 8 13 17 12 17

التعليم الخاص إلى قانون ينظم عمل تفتقر مدارس 
 عقود الموظفين.

 مرتفع 1.2 0.01 2.5 6 5 28 10 18

 0.00 2.6 - - - - - العام
- 

 مرتفع

 

 المعوقات التسويقية .4
ما المعوقات يرتكز تحليل هذه الفقرة على نص التساؤل الرابع القاضي "

التسويقية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم 
( درجات موافقة 8يبين الجدول رقم )الخاص في مدينة مصراتة "؟ 

متوسطة للمبحوثين، مع درجات انحرافات معيارية متقاربة حول 
 المعوقات التي تواجه عملية التسويق بمشروعاتهم، إذ بلغ  الوسط العام

( إلجمالي الفقرات في إشارة إلى أن بعد عملية التسويق ال يعد من 2.7)

أهم المعوقات التي تواجههم في مشروعاتهم. لقد بينت النتائج أن الفقرة 
"هناك ضعف في برامج البحث والتطوير واالبتكار في مدارس التعليم 
 الخاص" و الفقرة "تفتقر مدارس التعليم الخاص إلى مؤسسات تسويقية

تساندها" تحصلتا على أعلى درجات موافقة، األمر الذي يشير إلى 
افتقار تلك المشروعات إلى المساندة والدعم في مجاالت التسويق. اما 

 :ل أدناهيم مختلفة  كما يبين الجدوباقي الفقرات فقد تحصلت على ق

 
 التسويقية ( نتائج تحليل فقرات بعد المعوقات8الجدول )
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 االتجاه العام

نقص المعلومات الالزمة عن سوق عمل 
 مدارس التعليم الخاص.

15 11 27 8 6 2.6 0.08 
1.2 

 متوسط

هناك ضعف في برامج الدعاية والترويج في 
 الخاص. مدارس التعليم

 متوسط 1.2 0.23 2.8 9 5 31 9 13
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 االتجاه العام

صعوبة تحديد الفرص والتهديدات التي 
 تواجه مدارس التعليم الخاص.

9 14 26 11 7 2.8 0.53 
1.1 

 متوسط

هناك نقص في الكوادر الفنية المتخصصة 
 في التسويق في مدارس التعليم الخاص.

 متوسط 1.2 0.54 2.8 10 9 24 11 13

التعليم الخاص إلى مؤسسات تفتقر مدارس 
 تسويقية تساندها.

 مرتفع 1.1 0.00 2.3 4 5 22 17 19

هناك ضعف في برامج البحث والتطوير 
 واالبتكار في مدارس التعليم الخاص.

 مرتفع 1.2 0.88 2.0 12 12 21 14 8

 --- 2.7 - - - - - العام
- 

 متوسط

 

 البشريةالمعوقات  .5
يرتكز التساؤل الخامس للبحث حول استكشاف المعوقات البشرية التي 
تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم الخاص، لذلك 

ما المعوقات البشرية التي تواجه المشروعات الصغيرة فهو ينص على "
 تبين النتائج والمتوسطة في مجال التعليم الخاص في مدينة مصراتة "؟

(  أن االتجاه العام إلجابات المبحوثين يميل نحو 9بالجدول رقم )
المستوى المنخفض وبدرجات انحراف معياري متقاربة لكل الفقرات، 

( في إشارة إلى مستوى متوسط 3.0حيث بلغ الوسط الحسابي العام )
من الموفقة حول كون بعد المعوقات البشرية يعد أحد المعوقات التي 

 " هناك نقص في إعداد  روعات. فبينما تحصلت الفقرةتواجه تلك المش

 
الموظفين لبعض التخصصات في مدارس التعليم الخاص "على أعلى 

( األمر الذي يشير إلى افتقار تلك المشروعات 2.8قيمة وسط حسابي )
للعناصر المتخصصة، تحصلت الفقرة " يوجد نقص في المهارات 

س التعليم الخاص " والتي والقدرات البشرية المطلوبة داخل مدار
(، وهو ما يشير إلى 3.2تحصلت على المرتبة األخيرة بوسط حسابي )

موافقة المبحوثين على توفر المهارات البشرية المطلوبة في مدارس 
أن المشروعات الصغيرة التعليم الخاص. بشكل عام فإنه يمكن القول 

رتفعة من والمتوسطة في مجال التعليم الخاص ال تواجه مستويات م
 (:9المعوقات المتعلقة بالموارد البشرية كما يبين الجدول )

  
 ( نتائج تحليل فقرات بعد المعوقات البشرية9الجدول )
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االتجاه 
 العام

نقص في المهارات والقدرات البشرية المطلوبة داخل  يوجد
 مدارس التعليم الخاص.

7 5 30 12 13 3.2 0.04 
1.1 

 منخفض

يوجد مستوى تدريب منخفض للموظفين في مدارس التعليم 
 الخاص.

 متوسط 1.0 0.87 3.0 5 15 29 12 6

هناك ضعف في استخدام تقنية المعلومات بالشكل المطلوب 
 التعليم الخاص.في مدارس 

6 15 26 13 7 3.0 1.00 
1.1 

 متوسط

تعتمد فرص التوظيف في مدارس التعليم الخاص على 
 العالقات االجتماعية.

 متوسط 1.2 0.22 3.2 15 11 24 10 7

مستوى الحوافز الممنوحة للموظفين في مدارس التعليم 
 الخاص منخفض.

 متوسط 1.1 1.00 2.9 6 15 26 8 12

المرتبات المقدمة للموظفين في مدارس انخفاض مستوى 
 التعليم الخاص.

 متوسط 1.0 0.71 3.0 6 11 36 8 6

هناك نقص في إعداد الموظفين لبعض التخصصات في 
 مدارس التعليم الخاص.

 متوسط 1.2 0.87 2.8 7 11 29 7 13

 0.01 3.0 - - - - - العام
- 

 متوسط

 التحتيةمعوقات البنية  .6
يدور هذا البعد حول استكشاف التساؤل السادس للبحث والذي ينص على 

ما معوقات البنية التحتية التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة "
تظهر النتائج الواردة في مجال التعليم الخاص في مدينة مصراتة "؟ 

(  أن  االتجاه العام لدرجات موافقة المبحوثين يقع 10بالجدول رقم )
ضمن المستوى المتوسط بدرجات انحرافات معيارية متقاربة، حيث بلغ 

( مما يدل على مستوى متوسط من 2.8الوسط الحسابي العام للفقرات )
ة والمتوسطة المعوقات حسب وجهة نظر القياديون بالمشروعات الصغير

هناك ارتفاع في مستويات إيجارات "بالتعليم الخاص. لقد تحصلت الفقرة 
 المباني التي تعمل بها مدارس التعليم الخاص" والفقرة " تفتقر مدارس 

 
في  (2.6( و)2.2التعليم الخاص للمواقع المناسبة " بواقع قيم قدرها )

المواقع المناسبة لتلك إشارة إلى معوقات متعلقة بإيجار المباني وافتقار 
ً بالنواحي المالية للمشروعات.  المشروعات وهما معوقان متعلقان أيضا

وجود تكدس في أعداد "بالمقابل لهذه الفقرات، فقد تحصلت الفقرة 
على أقل درجة موافقة بقيمة وسط " الطالب داخل الفصل الدراسي

لفصل ( في إشارة إلى أعداد مناسبة للطالب با3.5حسابي قدرها )
الدراسي. بشكل عام، يمكن القول أن نتائج تحليل درجات الموافقة تبين 

بعض المعوقات في البنية التحتية التي تواجه المشروعات الصغيرة  وجود
  ( أدناه:10والمتوسطة في  مجال التعليم الخاص كما يبين الجدول )
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 االتجاه العام

 0.06 2.6 6 6 31 7 17 تفتقر مدارس التعليم الخاص للمواقع المناسبة.
1.2 

 مرتفع

إيجارات المباني هناك ارتفاع في مستويات 
 التي تعمل بها مدارس التعليم الخاص.

 مرتفع 1.2 0.00 2.2 5 6 15 19 22

مدى توفر خدمات الكهرباء واستمراريتها دون 
 أعطال في مدارس التعليم الخاص.

13 14 22 11 7 2.7 0.23 
1.2 

 متوسط

هناك صعوبة في توفير عيادة مدرسية بمدارس 
 التعليم الخاص.

 متوسط 1.2 0.37 2.8 8 11 22 12 14

وجود تكدس في أعداد الطالب داخل الفصل 
 الدراسي.

 منخفض 1.2 0.00 3.5 20 16 20 5 6

تتعرض مدارس التعليم الخاص إلى مضايقات 
 من الجيران.

13 11 26 10 7 2.8 0.34 1.2 

 متوسط

 0.09 2.8 - - - - - العام
- 

 متوسط

   
لتأكيد اإلجابة على تساؤالت البحث االستكشافية حول المعوقات التي  

تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعليم الخاص بمدينة 
( يبين مقارنة بين متوسطات إجابات 11مصراتة، فإن الجدول )

المبحوثين حول كل معوق مع تصنيفها حسب األعلى درجة، حيث 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في  يتضح أن أكبر معوقات تواجهها

مجال التعليم الخاص هي المعوقات التمويلية تليها المعوقات القانونية، 
أما باقي المعوقات فكانت بدرجات مختلفة لكنها تقع ضمن ذات 

 المستوى المتوسط. 
 ( ترتيب المعوقات حسب إجابات المبحوثين11الجدول )

 المستوى المتوسط البعد 

 مرتقع  2.4 تمويليةالمعوقات ال

 مرتفع  2.6 المعوقات القانونية 

 متوسط  2.8 معوقات البنية التحتية

 متوسط 2.7 المعوقات التسويقية

 متوسط 3.0 المعوقات اإلدارية

 متوسط 3.0 المعوقات البشرية

  النتائج مناقشة .8

التي تواجه  بيئة األعمال معوقاتالبحث إلى استكشاف عدد من  هدف     
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم الخاص، سعيا إلى 
دراسة وتحليل محور من أهم محاور التنمية بالمجتمعات وهو محور 
التعليم، الذي يعد العمود الفقري لنمو المجتمعات وتطورها. لقد أظهرت 
نتائج التحليل اإلحصائي أن مالك ومديري ونواب المديرون 

وعات الصغيرة والمتوسطة هم من ذوي األعمار الناضجة وذات بالمشر
الخبرة في مجاالت التعليم المختلفة. تعكس هذه األعمار توافقا تاما مع 
األدبيات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تؤكد أن 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الناجحة هي تلك المشروعات التي 

ح عمري وفكري يمكنه من تأسيس مشروع تجاري يتمتع أصحابها بنض
مربح وذو فائدة للمجتمع، إذ أن متوسط تلك األعمار كان الخمسين سنة 

(. Karadag, 2017; Nielsen and Gartner, 2017تقريبا )
( أن تلك المرحلة 2018)   Zhang and Acsإضافة إلى ذلك، بين 

تجميع المدخرات بحيث  العمرية هي المرحلة التي يستطيع فيها المستثمر
 تمكنه من خوض غمار تأسيس المشروع الخاص به.

أظهرت النتائج أيضا ارتفاع نسبة الذكور من أصحاب تلك المشروعات، 
وهو أمر متوقع في البيئة الليبية، فبالرغم من خوض العنصر النسائي في 

شتوان، ؛ 2009نوبة، عات مشابهة، أال أن عدد من الكتاب )مشرو
كدوا ارتفاع خاصية السيطرة الذكورية على معظم األنشطة (  أ2016

. من وأن مساهمة المرأة ضعيفة في النشاط االقتصاديالتجارية في ليبيا 
جانب آخر، بينت النتائج أن أغلب القياديين بالمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة في مجال التعليم الخاص يحملون مؤهالت علمية جامعية أو 

( من أن أصحاب 2008يتوافق مع توصل إليه الهمالي )عليا، وهو ما ال 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال المصارف هو ممن يحملون 
مؤهالت علمية متوسطة. لقد بينت النتائج أيضا حداثة االستثمار في 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم الخاص، وهو أمر

سع لمفهوم وأهمية المشروعات متوقع خاصة في ظل االنتشار الوا
ً الصغيرة والمتوسطة خالل العقد األخير.  مع نتائج دراسة المغيربي  توافقا

بينت النتائج أن أغلب االستثمارات في التعليم الخاص ال  ،(2008)
 تتعدى سنوات خبراتها في هذه المجال العشر سنوات.

يرة والمتوسطة أما فيما يتعلق بالمعوقات التي تواجهها المشروعات الصغ
القانونية كانتا والنتائج أن المعوقات التمويلية  بالتعليم الخاص، فقد بينت

أكبر معوقات. حيث هناك افتقار إلى وجود فرص تمويلية تلبي رغبات 
تلك المشروعات، لعل ذلك يرجع إلى تتردد المؤسسات المصرفية في 

اع مخاطرها أو تقديم التمويل المناسب لتلك المشروعات أما بسبب ارتف
عدم قدرة تلك المشروعات على تقديم الضمانات التي تطلبها تلك 

. لذلك، فإنه يمكن توقع أن أغلب الدعم المالي المتوفر لتلك شروعاتالم
المشروعات يأتي من المدخرات الشخصية أو الشراكات المالية التي 

د أكد يوفرها أصحاب تلك المشروعات. توافقا مع الدراسات السابقة، فق
( وجود معوقات تمويلية تواجه 2014( والبرغثي )2011المنير )

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببيئة العمل الليبية. كما أكد كل من 
( أن المؤسسات المالية عادة ما 2012 ) Emine( و2016السبئي )

تسعى إلى تمويل مشروعات التي تواجه أقل مستوى من المخاطر، وهو 
في مشروعات التعليم الخاص. أما فيما يتعلق بالمعوقات  ما قد ال يتوفر

القانونية، فتبين النتائج االفتقار إلى قوانين تنظم آليات عمل مدارس التعليم 
الخاص، وهي بذلك تتفق مع عدد من الدراسات التي توصلت إلى أن عدد 
من الدول العربية ال تدعم الجوانب القانونية والتشريعية الخاصة 

؛ العوضي وأبو كركي 2013عات الصغيرة والمتوسطة )غنائم، بالمشرو
(. كما تتوافق مع ما توصل إليه المشهراوي والرمالوي 2017، 
الخاصة بتنظيم عمل تلك ( من أن غياب التشريعات والقوانين 2015)

 تلك المشروعات.  فشل تسهم فيأحد المعوقات التي  هو المشروعات
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من جانب آخر، بينت النتائج أن باقي المعوقات التسويقية، والبشرية، 
واإلدارية والبنية التحتية كانت بالمستوى المتوسط. ففي إطار المعوقات 

لدى ( أن غياب الوعي التسويقي 2017التسويقية، فقد أكد الدوفاني )
أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم القدرة على تحمل األعباء 
المالية للدعاية واالعالن، كل ذلك يزيد من حدة المشاكل التسويقية التي 
تتعرض لها تلك المشروعات. وما قد يفسر المستوى المتوسط للمعوقات 
التسويقية في مجال التعليم الخاص، هو أن عددها ليس بالكبير وأن 

فسة االستثمار في قطاع التعليم الخاص الزال في مرحلة النمو، لذلك فالمنا
منخفضة وبذلك يكون نشاط التسويق أقل أهمية من الصناعات ذات المنافسة 

. إضافة إلى ذلك، فقد بينت النتائج (Elbeltagi et.al, 2013)القوية 
وجود مستوى متوسط من معوقات البنية التحتية. فبالرغم من تأكيد عدد من 

يات ( على وجود اشكال2013؛ تنتوش، 2010الدراسات ) عبد السيد، 
ذات عالقة بالبنية التحتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إال أن تلك 
المعوقات لم تكن ذات تأثير كبير بهذا البحث، ولعل طبيعة المشروعات 
بالتعليم الخاص ال تحتاج إلى بنية تحتية معقدة كالمصانع أو المشروعات 

ن تؤسس الخدمية األخرى كالفنادق والمستشفيات، فهي مشروعات يمكن أ
بأقل مستوى ممكن من المتطلبات. من جانب آخر، بينت النتائج أن هناك 
مستويات متوسطة من المعوقات اإلدارية، والتي  تجسدت في عدد من 
اإلجراءات اإلدارية التي تتطلبها وزارة التعليم، والتي تعزى إلى قيام 

ضافة إلى الوزارة بدورها في اإلشراف على مدارس التعليم الخاص، إ
تركز مهام اإلدارة والتنظيم في يد المدير، والذي غالبا ما يكون صاحب 
المشروع، األمر الذي يجعل كفاءة العمل اإلداري مرتبطة بمدى المهارات 

(. أما فيما يتعلق 2011والتقديرات الشخصية لصاحب المشروع )دله، 
من خالل توفر بالمستوى المتوسط للمعوقات البشرية فهو أمر يمكن تفسيره 

أعداد و نوعيات ذات كفاءة من المعلمين والمعلمات، الذين يعملون بدورهم 
لسنوات طويلة ضمن منظومة التعليم العام، وهو ما وفر للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة في مجال التعليم الخاص خامات ذات كفاءة تدريسية 

   جيدة تبحث عن تحسين مستويات دخولهم.

 البحث خاتمة .9

ياً إلى تقديم نتائج علمية رصينة تسهم في التعرف على ما تتعرض له سع
من  بيئة أعمالهاالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعليم الخاص في 

معوقات تحد من فاعليتها في بلوغ أهدافها،  هدف هذا البحث الى استكشاف 
م المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التعلي

الخاص بمدينة مصراتة. حيث تم إجراء دراسة تحليلية وفق المنهج 
معوقات التمويلية، القانونية، المسح الشامل لعدد من ال سلوبوبإالوصفي 

دارية، التسويقية، الموارد البشرية والبنية التحتية. بينت نتائج البحث أن اإل
التمويلية والقانونية القياديون بمدراس التعليم الخاص يرون أن المعوقات 

هما أكبر معوقات تحد من قدراتهم على تحقيق أهدافهم، لذلك فإن توفير 
المتوسطة في مجال التعليم كاملة داعمة للمشروعات الصغيرة ومنظومة مت

الخاص، تحقق هدفي االستثمار الجيد للموارد المالية والبشرية، إضافة إلى 
أهداف التنمية المجتمعية بشكل تحقيق أهداف منظومة التعليم في تحقيق 

عام. لعل أهم أركان تلك المنظومة هو توفير الدعم والتشجيع على 
االستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجال التعليم الخاص. 
يشمل هذا الدعم توفير آليات تمويل مناسبة من خالل إتاحة القروض 

يق و التعامل مع البيانات والتسهيالت االئتمانية، مع تعزيز عمليات التوث
المالية والمحاسبية التي تطلبها المؤسسات المصرفية. إضافة إلى توفير 
قواعد بيانات ومعلومات تعمل على توفير فرص أكبر لدراسة المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة وتحديثها حسب الطلب بما يخدم أهداف االبتكار 

شمل تلك المنظومة اصدار والتطوير والبحث العلمي. من جانب آخر، قد ت
عدد من التشريعات التي تحفظ الحقوق وتزكي العمل المؤسسي، وذلك من 
خالل وضع القوانين والضوابط المرنة، لتنظيم عمل هذه المدارس، وتأكيد 
الجودة بقطاع التعليم الخاص. كما يجب أن ال تفتقر تلك المنظومة إلى 

نية التحتية، إضافة إلى توفر متطلبات بنية تحتية وفق متطلبات جودة الب
موارد بشرية ذات مهارات قيادية وتنفيذية وتعليمية تعزز العمل المؤسسي 

 بمدارس التعليم الخاص. 

  المراجع  .10
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 .ليبيا

دور المؤسسات المتوسطة  .(2011الناصر، مشري محمد.) [17]
راسة االستراتيجية والصغيرة في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، د

الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، رسالة 
 .ماجستير)منشورة(، الجزائر

اطر مسؤولية مراقبة الحسابات في تقويم مخ. (2016)النواس، رافد. [18]
مجلة المحاسب للعلوم المحاسبية  .المشروعات الصغيرة والمتوسطة

   ، العراق46، العدد 23والتدقيقية، المجلد 
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مدى مساهمة المشروعات الصغيرة  .(2008)الهمالي، أمهنا علي. [19]
والمتوسطة في تقليل نسبة الباحثين عن العمل، دراسة تحليلية على 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمدن طرابلس والجفارة والزاوية 

 .طرابلس-رة(، األكاديمية الليبية وسبها، رسالة ماجستير )غير منشو
(، إشكالية استغالل تمويل المؤسسات 2012برجي، شهرزاد.،) [20]

 .الصغيرة والمتوسطة، رسالة ماجستير )منشورة(، الجزائر
معوقات المؤسسات . (2013)بن عمر، األخضر. باللموشي، علي. [21]

الصغيرة والمتوسطة وسبل تطويرها، ملتقي النظام المحاسبي المالي 
، كلية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، جامعة الوادي

  .العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
دراسة استراتيجية لإلبداع التكنولوجي  .(2012)بن نذير، نصر الدين. [22]

حالة  .فسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةفي تكوين القدرة التنا
  .الجزائر، رسالة دكتوراه )منشورة(، الجزائر

لمعلومات اإلدارية في دور نظم ا. (2013)تنتوش، عبد المجيد سالم. [23]
رسالة  .تنمية المشروعات الصناعية الصغيرة في مدينة طرابلس

 .طرابلس، ليبيا-ماجستير )غير منشورة(، األكاديمية الليبية 
إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،  .(2007)جواد، نبيل. [24]

  .دار مجد، لبنان
صغيرة إشكالية تطوير المؤسسات ال. (2011)حجاوي، أحمد. [25]

. رسالة ماجستير )منشورة( .سطة وعالقتها بالتنمية المستدامةوالمتو
 .الجزائر

ويل دور البنوك والمؤسسات المالية في تم .(2006حداد، مناور.) [26]
إضاءات من تجربة األردن  .المشروعات الصغيرة والمتوسطة

والجزائر، الملتقي الدولي من متطلبات تأهيل المؤسسات الصغيرة 
  .، الجزائروالمتوسطة

دراسة استشرافية حول مدى استعداد  .(2011حلموس، األمين.) [27]
دراسة حالة  .والمتوسطة لتطبيق إدارة المعرفة المؤسسات الصغيرة

 المنطقة بوالية األغواط، رسالة ماجستير)منشورة(، الجزائر. 
المنظمات غير تقييم المشاريع في  .(2010)حماد، رشاد حماد علي. [28]

  .رسالة ماجستير)منشورة(، فلسطين .غزة الحكومية بقطاع
القيادات اإلدارية وأثرها على أداء  .(2011دله، فاطمة مفتاح.) [29]

المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دراسة تطبيقية على المشروعات 
ير منشورة(، رسالة ماجستير )غ .الصغيرة والمتوسطة بمدينة طرابلس

 .طرابلس، األكاديمية الليبية
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  .(2013)دويس، وفاء. [30]

دراسة مقارنة بين الجزائر  تخفيض مستوي البطالة في الدول النامية،
  .رسالة ماجستير)منشورة(، جامعة قاصدي مرباح، الجزائر .وتونس

بين المعوقات والتحديات،  .(2016رزيق، كمال. عوالي، بالل.) [31]
عث التنمية المستدامة ق وبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كآلية لتحقي

المؤتمر الدولي الثالث عشر بعنوان: دور المسؤولية  .في الجزائر
االجتماعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تدعيم التنمية 

  المستدامة، الواقع والرهانات، الجزائر
ات التسيير االستراتيجي في المؤسس .(2006رشدي، سلطاني محمد.) [32]

واقعه، وأهميته، وشروط تطبيقه،  .الجزائر الصغيرة والمتوسطة في
حاالت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بوالية بسكرة، رسالة 

  .ماجستير)منشورة(، الجزائر
دور البنوك التجارية في تمويل المؤسسات . (2013)سعدية، وسام. [33]

الصغيرة والمتوسطة، دراسة حالة بنك الفالحة والتنمية الريفية، 
 .ير)منشورة(، الجزائربسكرة، رسالة ماجست

(. الدور المرتقب للتمويل االسالمي في 2017سويكر، محمد. قاسم.) [34]
دعم المشروعات الصغرى و المتوسطة في ليبيا. المؤتمر األكاديمي 

 األول لدراسات االقتصاد واالعمال. جامعة مصراتة. مصراتة.
(. المشروعات الصغيرة والمتوسطة: 2016شامية، عبد هللا. أمحمد.) [35]

الخيار االفضل لالقتصاد الليبي. المنظمة الليبية للسياسات و 
 االستراتيجيات. طرابلس

القيم الثقافية المرتبطة بالعمل وأثرها .(2016)شتوان، خديجة إبراهيم. [36]
في سلوك العاملين، دراسة ميدانية بالمنطقة الحرة مصراتة، رسالة 

  .مصراتة، رة(، األكاديمية الليبية ماجستير )غير منشو
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في  .(2009)شيبان، أسيا. [37]

التنمية االقتصادية، حالة الصناعات التقليدية والحرف في الجزائر، 
 .رسالة ماجستير )منشورة(، الجزائر

المشكالت اإلدارية في المدارس  .(2004)صالح، أمنة عزت. [38]
ر والطالب الخاصة من وجهة نظر المديرين والمعلمين وأولياء األمو

 .في محافظات شمال فلسطين، رسالة ماجستير)منشورة(، فلسطين

التمويل المصرفي للمؤسسات الصغيرة .(2011)صالحي، سامي. [39]
والمتوسطة، دراسة مساهمة القرض الشعبي، رسالة 

   .ماجستير)منشورة(، الجزائر
الترخيص بإنشاء وتشغيل المدارس الخاصة  .(2015)صالح، فاطمة. [40]

بين تعقيد اإلطار القانوني ومعوقات اإلجراءات العملية، ورقة عمل 
 .منشورة، المركز المصري للدراسات االقتصادية، مصر

دور القرض اإليجاري في تمويل المؤسسات .(2011طالبي، خالد.) [41]
الصغيرة والمتوسطة، دراسة حالة الجزائر، رسالة 

  .)منشورة(، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير، الجزائرماجستير
استراتيجية البنوك في تمويل المؤسسات .(2007)عبد الحكيم، عمران. [42]

الصغيرة والمتوسطة، دراسة حالة البنوك العمومية بوالية المسيلة، 
  .رسالة ماجستير )منشورة(، الجزائر

اإلداري السليم وأثره  أهمية التنظيم.(2010عبد السيد، منير أحمد.) [43]
على أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، دراسة عن مصنع الرباط 
التاريخي لتعليب األسماك بمدينة صبراتة، رسالة ماجستير )غير 

  .طرابلس، ليبيا-منشورة(، األكاديمية الليبية 
 مه تحد التي االشكاليات والمعوقات.(2016)عبد هللا، الصادق امحمد. [44]

 الصغيرة المشروعات تمويل التجارية في مصارفال مساهمة
 بمدينة الجمهورية مصرف داخل من ميدانية دارسة .والمتوسطة

  طرابلس. مجلة آفاق اقتصادية العدد الثالث. 
إدارة المشاريع .(2004)عفانة، جهاد عبد هللا. أبو عيد، قاسم موسى. [45]

 .الصغيرة، دار اليازوري، األردن
تأهيل المؤسسات الصغيرة .(2013)عكاشة، عزيزي أحمد. [46]

والمتوسطة ومساهمتها في التجارة الخارجية، دراسة حالة الجزائر، 
  .رسالة ماجستير)منشورة(، الجزائر

الدور التنموي للمؤسسات الصغيرة .(2015عليان، نبيلة.) [47]
والمتوسطة، دراسة حالة الجزائر، رسالة ماجستير)منشورة(، 

  .الجزائر
إدارة التغيير التعليمي في ليبيا، بحث .(2014)غمادي، المبروك علي. [48]

   .منشور، المجلة الجامعة، العدد السادس عشر، المجلد الثاني، ليبيا
المشروعات الصغرى والمتوسطة .(2013غنائم، صالح سالم.) [49]

أهميتها ومعوقاتها، بحث)منشور(، مجلة جامعة الزيتونة، العدد 
  .السابع، السنة الثانية، ليبيا

التجربة الجزائرية في .(2008شريف. بو قموم، محمد.)غياط،  [50]
تطوير وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، 

، العدد 24مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، المجلد 
  .األول، سوريا

دور هياكل الدعم المالي في تحسين أساليب .(2013فرحاتي، حبيبة.) [51]
سات الصغيرة والمتوسطة، دراسة حالة الجزائر تمويل المؤس

 .(، رسالة ماجستير)منشورة(، الجزائر2001-2011)
واقع مراقبة التسيير في المؤسسات .(2011)قريشي، محمد الصغير. [52]

 .، الجزائر9الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مجلة الباحث، عدد 
ي الحد دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ف.(2010)قنيدرة، سمية. [53]

من ظاهرة البطالة، دراسة ميدانية بوالية قسنطينة، رسالة 
  .ماجستير)منشورة(، الجزائر

استراتيجية االستثمار والتمويل في .(2007)كنجو، عبود كنجو. [54]
المشروعات الصغيرة، دراسة ميدانية للمشروعات الصغيرة في حلب، 

كلية العلوم بحث )منشور(، المؤتمر العلمي الخامس، جامعة فيالدلفيا، 
  .اإلدارية والمالية، األردن

تجربة جمهورية مصر العربية في .(2004الشين، محمود مرسي.) [55]
تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها، مجلة العلوم 

 .(، مصر3االقتصادية وعلوم التسيير، العدد )
دور البنوك في تمويل المؤسسات الصغيرة .(2012)مالحة، لوكادير. [56]

  .وسطة في الجزائر، رسالة ماجستير)منشورة(، الجزائروالمت
التأهيل كآلية لتطوير تنافسية المؤسسات .(2012لد.)مدخل، خا [57]

(، رسالة 2010-2005الصغيرة والمتوسطة، دراسة حالة الجزائر )
  .ماجستير)منشورة(، الجزائر

معوقات حصول المؤسسات الصغيرة .(2010مرزوقي، نوال.) [58]
، دراسة 1400و 9000ية على شهادة األيزو والمتوسطة الجزائر

ميدانية لبعض المؤسسات الصناعية، رسالة ماجستير)منشورة(، 
  .الجزائر

معوقات نمو وتطور المشروعات  .(2008)مفتاح، أميرة علي. [59]
الصغيرة والمتوسطة، دراسة ميدانية على عينة من المشروعات 

ازي، رسالة الصغيرة والمتوسطة الخدمية والصناعية بمدينة بنغ
  .بنغازي، ليبيا-ماجستير )غير منشورة(. أكاديمية الدراسات العليا 
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دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تخفيف .(2009مقابلة، إيهاب.) [60]
أزمة البطالة، ورقة عمل في المنتدى العربي للتشغيل، منظمة العمل 

  .العربية، بيروت، لبنان
غياب حاضنات األعمال على نمو أثر .(2009)نوبة، أحمد رمضان. [61]

وتطور المشروعات الصغيرة، دراسة تطبيقية على المشروعات 
الصغيرة في مدينة طرابلس، رسالة ماجستير )غير منشورة(، 

  .طرابلس، ليبيا –األكاديمية الليبية 
نور الدين، على أبو بكر. عبد الرحيم، أبو عزوم الالفي. بو خطوه،  [62]

ليبيا في مجال تنمية وتطوير المشروعات  تجربة(.2017)يونس أمبية.
الصغرى والمتوسطة. مؤتمر المشروعات الصغرى والمتوسطة: 

 الفرص والتحديات، كلية االقتصاد والمحاسبة جامعة سبها. مرزق.
دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في .(2012)يحي، عبد القادر. [63]

رسالة  .لبطالة، دراسة حالة بوالية تيارتامتصاص ا
  .ستير)منشورة(، الجزائرماج
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