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منظمات القطاع الخاص داخل  على أداء وأثرها ،يهدف هذا البحث إلى التعّرف على بعض العوامل الناتجة عن الوضع الراهن :لملخصا
الطاقة  أزمةو ،السيولـة أزمة الوضع الراهـن وهيالعوامل الناتجة عن أهم  نجاز هـذا الهدف تم تحديدإل .بالدولة الليبية مدينة سرت
تم تحديد  .ترعلى أداء مدارس القطاع الخاص بمدينة ســ هذه العوامل أثرحيث تم دراسة  ،ن العمل داخـل المدينةاودور ،الكهربائية

حيُث تّم استخدام  .( موظفا  27والبالغ عددهم ) ،ريين بالمدارس الخاصة بمدينة سرتداالموظفين اإل يكون من جميععلى أن  ُمجتمع البحث
ُمجتمع جل تحليل البيانات التي ُجمعت من أعن طريق استمارة االستبانة. ومن أَسلوب المسح الشامل، وتّم جمع البيانات األَساسية للبحث 

أهّمها ما  ،وقد خلص هذا البحث إلى مجموعة من النتائج ،(SPSSئية للعـلوم االجتماعية )حصاتّمت االستعانة ببرنامج الحزم اإل ،البحث
أزمة السيولة أنبينما اتضح  ،هذه العوامل الثالثةعلى  ساسيأالخاصة في مدينة سرت يتوقف بشكل المدارس  أن أداء: أَظهرت النتائج يأتي

بين العوامل الناتجة عن  ئيةإحصاداللة  يذ أثرد ووجأَظهرت النتائج فقد  بشكل عامو هذه المدارس. على أداء االعوامل تأثير   أكثرهي 
 .المدارس الخاصة في مدينة سرت أداءالوضع الراهن ومستوى 

 .التعليم الخاص ،المنظمة أداء ،العمالة دوران ،ةأزمة الطاقة الكهربائي ،السيولة : أزمةالكلمات الدالة
 

 

 المقدمـــــة .1

تعيش المؤسسات الخدمية اليوم عصرا  سمته التجديد والبحث عن مزيد من 
من جهة إلى يشهد القرن الح ، حيثداءالكفاءة واإلبداع والتميز في األ

ومن جهة  ،كافة تغيرات وتطورات سريعة ومتالحقة في المجاالت الخدمية
تواجه تحديات  -منها المؤسسات الليبية -نجد بعض المؤسسات ىخرأ

ما االستمرار وتحمل التكاليف أ ،طرقالرق تمام مفأتضعها  ،جسيمة
أهم و. يعني الموت والخروج من السوقف ،و الوقوفأهضة لالستمرار البا

 ،زمة الطاقة الكهربائيةأو ،السيولة بالمصارف الليبية أزمة :هذه التحديات
على سلب ا العمل خالل السنوات الماضية والتي ألقت بظاللها في  أثرهماو

وبات عالجها بحاجة إلى  ،المواطنين واالقتصاد الوطني بشكل عام
 أمنيةحلحلة عدة قضايا سياسية وى لإباإلضافة  ،سياسات اقتصادية ناجحة

نجد و ،الوضع الراهن في الدولة الليبية في ظل هذه الصعوبات الناتجة عن
ليات والسياسات التي لون عن اآلءالليبي يتساأن المختصين والمتابعين للش

 داءوكيفية رفع األ ،تتبعها المؤسسات الليبية لمواجهة هذه الصعوبات
  .قل تقديرأعلى  و المحافظة عليهأالوظيفي 

تزايد في  ،لمجتمعات مع بداية كل عام دراسيا أغلبتواجه  ،الحقيقةفي و
 ،...يجارات لوسائل النقلإو ،دوات مدرسيةأو ،سرة من مالبسمطالب األ

 .يمكن مواجهة هذا اإلنفاق االستهالكي ىوهذا يتطلب توفير السيوله حت
المواطنين في ليبيا يصطفون لساعات طويلة  أغلبأن  األمرالمؤسف في و

 ى،ولكن دون جدو ،مبلغ نقديعلى  للحصول ؛امام المصارف التجارية
وضاع ر واالستياء من األوالتذمن اهم في زيادة االحتقالذي بدوره يس األمر

داخل المؤسسات  عمالهمأ على أداء . هذا االستياء والتذمر ينعكسالمتردية
ملين داخل العا أغلبأصبح تفكير وكنتيجة لذلك  ،التي يعملون فيها

على  وذلك بالتحايل األساسية،سرهم أتوفير متطلبات ب مهتمّ المؤسسات 
حيث قامت  ة،السيول أزمة ليات التي وضعتها الحكومة الليبية للحد مناآل

دينار ليبي  (500)الحكومة الليبية بتحديد سقف السحب الشهري عند 
 أزمة وبينما ارتفعت وتيرة معاناة المواطن الليبي مع تفاقم .دوالر (100)

 ،والتي أفرزت أوضاع ا مأساوية ،نقص السيولة وتأخر صرف المرتبات

 داءاألعلى  ةهو كيف تستطيع المؤسسات المحافظ التساؤل القائم أصبح
 .منيداري واالقتصادي واألوسط هذا التدهور اإلإلى الع
بل  ؛ات الليبية ال تقف عند هذا الحدتواجهها المؤسسالتحديات التي أن كما 

 .اال وهو الطاقة الكهربائية الوظائف اإلدارية أداءتستمر لتتضمن عصب 
حيث تعاني معظم المدن الليبية من انقطاع التيار الكهربائي بصفة شبه 

توقف إلى ويؤدي انقطاع التيار الكهربائي المتزايد  .يومية لساعات طويلة
 بسبب توقف اآلالت والمعدات واألجهزة ،اإلداريةللحياه شبه تام 
كما يسبب في خسائر اقتصادية وإنتاجية لدى بعض  ،عن العمل اإللكترونية
مصانع الخبز  :زيادة األسعار، مثلى لإحيث لجأ بعضها  ،المؤسسات

مشاكل  فإنما سبق ى لإضافة إو .الرتفاع كلفة اإلنتاج ؛المياهمصانع و
حيث تفقد  ،أثناء عودة التغذية الكهربائية الكهربائي تتفاقم انقطاع التيار

ة لعودة التيار الكهربائي الكهربائية نتيج األجهزةالمؤسسات العديد من 
  .ئالمفاج

الشركة العامة للكهرباء من تضرر وحدات ومحطات  في الحقيقة تعاني
ولم  .للعبث والسرقة والتخريب ايد ودوائر نقل الطاقة جراء تعرضهالتول

بل تعدت إلى تحديات  ؛تقف معاناة الشركة العامة للكهرباء عند هذا الحد
نتيجة  ؛عمال الصيانةأ أداءتمثلت في عزوف فرق الصيانة عن  ،أخرى

الذي زاد من أعباء شركة  األمر ،حياناأالذي يحدث  ،للصراع المسلح
المواطنين على  وساهم في زيادة ساعات طرح األحمال ،الكهرباء

  .دين من التيار الكهربائي بشكل عاميوالمؤسسات والمستف
يضا ظاهرة هجرة أفرز أالوضع الراهن في البالد أن  ،الجدير بالذكرو

بحثا عن المؤسسة  ىخرأ ىلإوالتنقل من مؤسسة  ،العمالة خارج الوطن
أن الجميع يعلم و .ومزايا مادية وعينية ومعنوية ،فضل عروضأالتي تقدم 

ليه إال يمكن الوصول  ،تحقيق التفوق والتميزلبكفاءة وفعالية و األعمال أداء
ليات آلذا وجب على المؤسسات وضع  ؛العمالة الماهرة دورانفي غياب 

ت المادية والمعنوية لالحتفاظ غراءلتجنيد العمالة وتقديم كافة اإل ؛معينة
هو العقل المدبر ؛ فعناصر المؤسسةأهم  يُعد العنصر البشري منو .بها

 وتحقيق األهداف المرجوة ،الذي تستطيع المؤسسة من خالله النهوض
ويات أي مؤسسة كّما تُعتبر تنميته ورفع كفاءته واالحتفاظ به من أول ،منها
 .وتستمر وتتقدم على مثيالتها من المنظمات المنافسة لها ،تبقىأن تريد 
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أهمية العوامل الثالثة الناتجة عن ن : إيمكن القول ،ما سلفعلى  بناء
 ،زمة الطاقة الكهربائيةأو ،السيولة أزمة: الوضع الراهن )المتمثلة في

قد تكون من العوامل الرئيسية المؤثرة  ،( بأبعادها المختلفةةلاالعم دورانو
الذي  األمر ،رئيسيا   البحث مطلبا   أصبحوعليه  ،المنظمات أداءفي مستوى 

باالهتمام  هم لم يحظمدعا الباحثين إلى إثارة هذا الموضوع في قطاع 
معظم الدراسات أن الرغم من على و .الكافي من قبل البحوث السابقة
أن إال  ،الوظيفي داءالعوامل المؤثرة في األالسابقة ركزت على دراسة 

 ،الدراسات من هذا النوع في بلدية سرت لم تنل حظها من االهتمام الكافي
الوظيفي بهذه المؤسسات  داءاأل ىثارا  سلبية على مستوآمّما قد يترك 

زمـة أبعاد الثالثة المختلفة )لذلك ينوي الباحثين قياس هذه األ .الخدمية
على  العمـل( وأثـرها دورانو ،مـة الطاقـة الكهربائيـةزأو ،السيولـة
في ظـل الوضـع  ،المدارس الخاصـة في مدينـة ســرت أداءمستوى 
ومدينة سرت بشكل  ،الـذي تمـر بـه الدولـة الليبيـة بشكل عـام ،الراهـن
ولية وتجميع البيانات األ ،ستخدام المنهج الوصفي التحليلياوذلك ب ،خاص

ا التي تم اختباره ة،ناستبالعن طريق استمارة ا ،البحثمن مجتمع 
  .(SPSS)ئي حصاوتحليلها باستخدام البرنامج اإل

 مشكلة البحث .2
الذين الباحثين أن اتضح  ،الدراسات السابقةمن خالل مراجعة المقاالت و

ثار الظروف الراهنة التي آألهمية والكافي هتمام اال الم يوجهوقاموا بها 
العملية التعليمية في المدارس الخاصة  أداء ىمستوعلى  البالدتمر بها 

جراء دراسة ي دفع الباحثين في هذه الدراسة إلالذ األمربمدينة سرت، 
وما  ،العوامل الناتجة عن الظروف الراهنةعلى أهم  للتقصي ؛استطالعية

العملية التعليمية في  على أداء ثرهاأاسة البحث في هذه العوامل ودر ىمد
يص مشكلة الدراسة وبذلك يمكن تلخ ،سرتمدينة لمدارس الخاصة في ا

 :يفي السؤال اآلت
 

العمليـة  أداء في ثـار العوامـل الناتجـة عن الوضـع الراهـنآ ما هي
 ؟تالمدارس الخاصـة فـي مدينـة سـر التعليميـة في

 

 هـداف البحـثأ .3
  :إلى البحث هذا يهدف
العوامل الناتجة عن الوضع أهم  لتوصيف واضحة رؤيا تقديم .أ

المنشود لمؤسسات القطاع  مام التغييرأالتي تخلق تحديات  ،الراهن
 .الخاص بمدينة ســرت

العوامل الناتجة عن الوضع الراهن  بين االرتباطية العالقات إيجاد .ب
 .الوظيفي في مؤسسات القطاع الخاص بمدينة سرت داءواأل

 أداء ستوىم الوضع الراهن فيالعوامل الناتجة عن  أثر على التأكيد .ت
 .مؤسسات القطاع الخاص بمدينة سرت

 

 هميـة البحـثأ .4
بمؤسسات القطاع العام والخاص  التحديات التي تواجة وتحيطن إ

 ،والمصارف ،والمعاهد العليا والمتوسطة ،والجامعات ،)المدارس
، العيــادات والمصحات الخاصةو ،الـورشو ،المخابـزو ،والمستشفيات

 ،التي تواجهها المتزايدة والضغوط مجــال، كل وفي جانب كل مــن لخ(إ
وعجز كامل عن  ،خلق استياء كامل عند المواطنيين )العمـالء( من تزيد
 في هميس الذي األمر ،المطلوب ىنشاطات هذه المؤسسات بالمستو أداء

 هذا البحث أهمية سنوضح ولهذا ؛بشكل عام اإلداري داءألاتدني مستوى 
 : جانبين خالل من
 يعد أنه في موضوع البحث العلمية أهمية تنبثق :ةالعلمي األهمية. 1.4
 المقدمة الدراسات قلة نظرا إلى ،البحوث المحلية إلى جديدة تضاف دراسة
 نحو أبحاث عدة توجه من الرغم فعلى ،مدينة سرت في الموضوع هذا في

العوامل التي تظهر أن ال إ ،المنظمات على أداء عدة عوامل تؤثر دراسة
وتدرس  ،بحوث تواكب هذه الظروفى لإكنتيجة للظروف العارضة تحتاج 

 إثراء إلى تحتاج زالت ما له الكافية التغطية فإنوبذلك  ،داءاألعلى  تأثيرها
 حداثة إلى باإلضافة ،الجانب الميداني في خاصة ،الباحثين قبل من وتدخل

 الظروف الراهنة على تأثير حول الضوء ييلق ألنه ؛ذاته حد في الموضوع
 .مؤسسات القطاع الخاص تحديدا المدارس الخاصة في مدينة سرت أداء
تأتي أهمية هذا البحث في كونه يطبق على مجال  ة:العملي األهمية. 2.4

وهو مرحلة من مراحل  ،ساسيال وهو مجال التعليم األأ ،مهم في المجتمع
التي سوف يتم  -تساعد النتائجأن حيث يأمل الباحثين  .التعليم المهمة
على تقديم توصيات تسهم في توعية متخذي القرار في  -التوصل إليها
همية أب ،والمدارس الخاصة بمدينة سرت ،وقطاع التعليم ،المجلس البلدي

خالل توضيح أثرها  من وذلك ،العوامل الناتجة عن الوضع الراهن إدارة
ليات آالوصول إلى  التاليوب ،المؤسسات الخاصة في مدينة سرت أداء على

الذي ينعكس على  األمر ،ورسم سياسات تعالج هذه العوامل بشكل سريع
 .الخدمة التعليمية المقدمة من قبل المدارس الخاصة في مدينة سرت

 

 فرضيات البحـث .5
 :الفرضية الرئيسية. 1.5

على  الناتجة عن الوضع الراهن ئية للعواملإحصاذو داللـة  أثرال يــوجد 
 .مدارس القطاع الخاص في مدينة سرت أداء
 

 :الفرضيات الفرعية. 2.5
مدارس  على أداء السيولة ألزمةئية إحصاذو داللة  أثرال يوجد  .أ

 .القطاع الخاص في مدينة سرت
 على أداء الطاقة الكهربائية ألزمةئية إحصاذو داللة  أثرال يوجد  .ب

 مدارس القطاع الخاص في مدينة سرت
مدارس  على أداء العمل دورانئية لإحصاذو داللة  أثرال يوجد  .ت

 .القطاع الخاص في مدينة سرت
 

 منهجيــة البحــث .6
 :مجتمع البحث. 1.6
داريين بالمدارس الخاصة مسح شامل لجميع اإل من البحث مجتمع يتكون

ه سيتم اتباع فإن ؛لصغر مجتمع البحث ا  ونظر ،التابعة للمجلس البلدي سرت
داريين العاملين بالمدارس الخاصة قة الحصر الشامل لكل الموظفين اإلطري

 .ا  داريإ ا  ( موظف27والتي بلغ عدد الموظفين بها ) ،بمدينة سرت
 :البحث أداة إعداد. 2.6
دوات أو أدبيات في النظر خالل من ةنابتصميم استمارة استب نوالباحث قام

بعض المختصين  آراء وكذلك ،بمتغيرات البحث السابقة المتعلقة الدراسات
 منها لالستفادة ؛الليبية والعاملين بالمؤسسات األعمال إدارةفي مجال علوم 

 ( فقرة36تم تحديد ) حيث ،هذا البحث في المستخدم المقياس إعداد في
 األول المحور :يتكاآل وهي ،أساسية ربعة محاورأ ىإل موزعة أساسية
المدارس الخاصة في مدينة  أداءفي  السيولة أزمة دور بقياس فقراتة تتعلق
كهربائية في الطاقة ال أزمة دور بقياس فقراتة تتعلق الثاني والمحور سرت،
العمل  دوران بقياس فقراتة تتعلق الثالث والمحور ،المدارس الخاصة أداء
بينما تتعلق فقرات المحور  ،المدارس الخاصة في مدينة سرت أداء في

 .المدارس الخاصة العاملة في مدينة سـرت أداءالرابع بقياس 
 

 حـــدود البحث .7
 المدارس الخاصة التابعة هذا البحث على اقتصر ة:يــكانالم الحــدود. 1.7

عدادي االبتدائي واإل ستوىوالذي يضم الم ،للمجلس البلدي سرت
 .والثانوي

المدارس الخاصة  هذا البحث على تطبيق تم :الزمانيــــة الحــدود. 2.7
نهاية شهر يناير  ىمن بداية شهر ديسمبر حت ،للمجلس البلدي سرت التابعة
 .ميالدي في مدينة سرت الليبية 2019/2020
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عوامل دراسة بعض العلى  يركز هذا البحث :الموضوعية الحدود. 3.7
الوظيفي في المدارس  داءاألعلى  ثرهاأالناتجة عن الوضع الراهن و

 عينة أفراد استجابة بدرجة الدراسة نتائج وتتحدد ،الخاصة بمدينة سرت
 الدراسة استبانة فقرات إجاباتهم عن ودقة الدراسة
داريين العاملين يقتصر البحث على الموظفين اإل :الحـــدود البشريـة. 4.7

 .الليبيةبالمدارس الخاصة الواقعة في حدود مدينة سرت بالدولة 
 

 طـــار النظــري اإل .8
راء التي تناقش التحديات والصعاب التي اآليعرض هذا الجزء المقاالت و

ومحاولة التحقق من  ،وضاع الراهنةواجهة المؤسسات الليبية نتيجة لألت
محاور  ةهذه التحديات تم حصرها في ثالث .الوظيفي داءاألعلى  ثرهاأ

 أتبد .همتغيرات البحث المستهدف دراستمن رئيسية تناقش كل منها متغير 
والتي  ،السيولة أزمة هذه المحاور بمحور التحديات التي تظهر جراء

ما المحور أفراد. وفاعلية وكفاءة األ ،المؤسسات على أداء ثرهاأينعكس 
نجاز المهام إعلى  ثرهأالطاقة الكهربائية و أزمة الثاني فيهتم بمناقشة

راء آالثالث بعرض الدراسات السابقة و المحوركما يختص  .بفاعلية وكفاءة
  .المؤسسات الخاصة على أداء العمل دوران أثرل المختصين حو

 
 السيولة أزمة :ولألا المحور. 1.8

و أد يطالبـون بالنقـود )السيولـة( االفـراأن  ىلإدبيـات االقتصـاد أتشـــــير 
 : وهـي ،دوافـع رئيسيـة ةيحتفظـون بها وفـق ثــالث

  .تغطية المشتريات العادية المتوقعة أي:: المعامــــالت
 .تغطية المعامالت المفاجئة غير المتوقعة :يأـاط: االحتيـــــ

 )عبد سعارص بعض الفرص لالستفادة من فرق األاقتنا :يأالمضاربـــة: 
 .((2016هللا امحمد شامية )

صرفي مبنية المودعين والجهاز المالعالقة بين أن  ىلإيضا أكما تشير 
ووفقا لتعليمات المصارف المركزية )في  ،الثقة بين الطرفينعلى  ساساأ

مجموعة المصارف التجارية ملزمة باالحتفاظ بنسبة  فإن ،معظم الدول(
موال المودعة كاحتياطي األإلى جمإمن  (%20)تتجاوز  ال ،محددوة
موال التصرف في النسبة الباقية من األ ولها بعد ذلك حرية ،قانوني
 .باالستثمار وإماقراض ما باإلإ ،المودعة

موال أ ىتبقأن  ىي اقتصاد سليم معافأعة في الحالة الطبي فإن ،نتيجة لذلكو
وبالطبع ستكون هناك عملة نقدية  ،فراد ومدخراتهم مودعة بالمصارفاأل

من  ا  رسيي ا  ال جزءإتمثل  ولكنها ال ،في التداول خارج الجهاز المصرفي
 ىلذي يتكون من عملة في التداول لدوا ،حجم عرض النقود في االقتصاد

هللا امحمد شامية  الجمهور والحسابات الجارية بالمصارف التجارية )عبد
(2016)). 
 ويولة النقدية للمصارف التجارية همصادر السأهم  أحد فإن التاليوب

فراد إيداعه من قبل األرا  على ما يتم فالمصارف تعتمد اعتمادا  كبي ،الودائع
إذ تشكل الودائع بمختلف  ؛موال في حساباتهمأوالتجار والشركات من 
 ،خصوم المصارف التجاريةإلى من إجم (%80)أنواعها نسبة قد تتجاوز 

نتيجة لحالة عدم اليقين التي تعيشها البالد بسبب االنقسام السياسي وتردي و
ية مؤسسات الدولة كاندم إموع ،(2014)األوضاع األمنية مع نهاية عام 

 ،مني واستتباب األمنن فرض سيطرتها على حالة الوضع األمنية ماأل
. وبذلك من خطف وسطو مسلح وابتزاز وحرابةتفشت ظاهرة الجريمة 

ت الجريمة المنظمة تنشط وتتوسع لتشمل القطاع المصرفي من أصبح
 ،وسرقة ما تحتويه من سيولة نقدية ،خالل السطو على بعض المصارف

وهو ما فرض حالة من الفزع والخوف لدى األفراد والتجار والشركات من 
 األمرأو كشفها بطريقة غير مباشرة.  ،تسرب أي معلومات عن حساباتهم

أن خوفا  من  ؛الذي ترتب عليه سحبهم لودائعهم، وعدم إيداع أي مبالغ مالية
لمجرمين فيتعرضون للخطف أو االبتزاز. مما يادي اأتطال هذه المعلومات 

حيث ارتفع  ،انعكس ذلك في انهيار الثقـة بين القطاع المصرفي وعمالئه
إلى  (2013)مليار دينار عام  (13.4)حجم العملة في التداول من 

من  (%97.8)مشّكلة بذلك نسبة  (2016)مليار دينار عام  (27.1)
تشظي المؤسسات السيادية في البالد أن كمـا  .العملة المصدرةإلى جمإ

 ،وتعدد قنوات الصرف في شرق وغرب البالد ،وعدم االنضباط المالي
فراد على زيادة طلب األ التاليوب ،يداعيةأدى إلى ارتفاع حجم الخصوم اإل

ألوضاع السياسية واالحتفاظ بها كنوع من التحوط ل ،النقود الورقية
 .((2017)فؤاد ادياب ) .منية في المستقبلواالقتصادية واأل
السبب الرئيس لمشكلة السيولة النقدية يعزى لجملة ن إ :عليــه يُمكن القول
منية التي تمر بها سية واالقتصادية واالجتماعية واألمن العوامل السيا

عالوة على بعض  ،منيةوتردي األوضاع األ ،نقسام السياسيالبالد، فاال
وما نجم عنها من تمزق  ،التي شهدتها بعض المدن ،الصراعات المسلحة

هذه المناطق، ونزوح العديد من العائالت من  أغلبللنسيج االجتماعي في 
بسبب  ؛خلق ضغط على المصارف الواقعة فيها ،وإلى العديد من هذه المدن

تياط والمضاربة، زيادة الطلب على العملة المحلية لغرض المعامالت واالح
 ،وبالتحديد بند المرتبات ،رتفاع بند المصروفات الجاريةال وال سيما في ظ
الذي ترتب عليه زيادة في  األمر ،مليار دينار شهريا   (1.6)والذي يقدر 

 -على الرغم من ارتفاع أسعارها، مما ساهم ،الطلب على السلع والخدمات
نــاهيك عن عدم وجود  ،في زيادة الطلب على النقود الورقية -وبشكل كبير

يداعات تذكر، والتي تعد المصدر الرئيسي لموارد المصـــارف إأي 
 ،مما نجم عنه عجز المصارف عن تغطية كافة طلبات السيولة ،التجارية

 .((2017)فؤاد ادياب )(( و2019)مصرف ليبيا المركزي )
 
 :السيولــة في الدولــة الليبيــة أزمة سبــابأأ. 

نقص السيولة  أزمة وتيرة معاناة المواطن الليبي مع تفاقم بينما ارتفعت
التساؤل  فإنوتأخر صرف الرواتب، والتي أفرزت أوضاع ا مأساوية، 

ا عمن يقف وراء العملة أن على الرغم من  ،نقص السيولة أزمة يبقى قائم 
ا  (70)إلى مليار دينار نقد ا من إجم (30)المحلية المتداولة تجاوزت  مليار 

من ثالثة أضعاف كمية النقد العام  أكثرتحت الطلب، وهو ما يمثل 
والذي  ،جل معرفة حقيقة ما يجري في االقتصاد الليبيأ. من (2011)

جملة من  ىلإشارة ه يتعين اإلفإن ،انعكس في تفاقم مشكلة نقص السيولة
 :همهاأالعوامل 

 استمرار االنقسام والصراع السياسي. 
  مني في العديد من المدناألتفاقم الوضع. 
 هللا امحمد شامية  تمانية )عبديقاف التعامل بالبطاقات االئإ

(2016)). 
يضا خبراء مصرفيون واقتصاديون بتحديد عشرة أسباب وراء أكما قام 

السيولة أن على الرغم من  ،نقص السيولة في المصارف الليبية أزمة تفاقم
لة في العالم خارج خزائن سيوالمحلية في البالد تعتبر أكبر معدل 

 :المصارف
: حالة عدم الثقة التي خلقت بين المواطن والمصارف في عدم أول األسباب

التي تشتغل بها باإلضافة إلى الدورة المستندية  ،إيداع أمواله فيها
على الرغم من التقنية  ،التي تم وصفها بـالمملة والبطيئةو ،المصارف

 .المتطورة والحديثة المعمول بها في هذا القطاع
 ،مليار دوالر خالل عامين (25): والمتمثل في بيع ما قيمته السبب الثاني

باستفادة شريحة معينة  ،وهو ما أسهم في نقص االحتياطي من النقد األجنبي
 .دون غيرها
وتقديم الحلول  ،ياسة الدولةالمحاسبة في رسم سن ا: تدخل ديوالسبب الثالث

وهي ما  ،بالعقيمة األعمالوالمقترحات التي اعتبرها بعض من رجال 
اتخاذ و .باعتباره جهة رقابية وليست تنفيذية ،اعتبرت خارج اختصاصه

عن  ،رنيببيع العملة الصعبة بسعر أربعة دنا ألزمةخطوات جريئة لحل ا
 ألزمةحل اأن شار بعض الخبراء إلى أكما  ،طريق بطاقات الفيزا كارت

 ه منفيما قّدمو ،في ليبيا هو اختصاص أصيل لوزارتي التخطيط واالقتصاد
السيولة بطريقة بيع  أزمة حلول تتمثل في قرار المصرف المركزي حل

المركزي اتخاذ على  وينبغي .دوالر لكل مواطن بسعر الصرف (400)
عن  رنيناصعبة بسعر أربعة دببيع العملة ال ألزمةخطوات جريئة لحل ا
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من أجل استرجاع العملة الورقية المتداولة في  ؛طريق بطاقات الفيزا كارت
  .مليار دينار (30)التي تتجاوز و ،السوق

؛ مما أدى إلى انخفاض احتياط السبب الرابع: وهو إيقاف تصدير النفط
 .النقد األجنبي بالمصرف المركزي

أسهم  ،من حكومة أكثرووجود  ،السياسي: حالة االنقسام السبب الخامس
  .والتي زادت من اتساع الهوة ،ألزمةبشكل مباشر في خلق ا

ى لإدينار لتضاف  مليار (4)قيمة ن اهو طباعة البرلم :السبب السادس
ا  ،مليار خارج المركزي (30)إلى حو هذا الرقم يعتبر أكبر أن موضح 

  .معدل في العالم سيولة خارج خزائن المصارف
: غياب إرادة قوية لتوحيد اآلراء السياسية والنقدية السبب السابع

 .ألزمةوراء ا قتصادية بين الشرق والغرب عامل أساسيواال
ن ا: غياب األمن في المصارف يساعد بشكل مباشر في فقدالسبب الثامن

 .ثقة المواطن إليداع أمواله في المصارف
ا بتحمل مسؤولية الطرف المتهم دن اجاء على لس :السبب التاسع ائم 

ظ ومحاف ،(فائز السراج) ما ألقى رئيس المجلس الرئاسي عند ،ألزمةا
االتهام على رجال  (الحبريعلى ) مصرف ليبيا المركزي في البيضاء

في ليبيا ومواطنين بسحب أموالهم من المصارف والتحكم في  األعمال
  .االقتصاد الليبي
ترجع أسباب نقص السيولة في البالد إلى االنقسام السياسي  :السبب العاشر

والعبث بالعائد االقتصادي الوحيد  ،وغياب مؤسسات الدولة ،في الدولة
 .وهو النفط ،لليبيين

 
 ،بالنظر إلى التعقيدات السياسية -وبينما يُواجه االقتصاد الليبي تحديات جمة

لمصدر الرئيس للدخل ا ،التي أثَّرت بشكل مباشر في اإلنتاج النفطي
إذ كشف تقرير  ة؛ة مرتفعيالمواطنين باتوا يعانون تكلفة معيش فإن -بالبالد
، فيما يمثل (%109)التكلفة أعلى عن نظيرتها في مصر بنسبة أن أخير 

وهو  ،(%271)إلى متوسط السكن في المدن الليبية أعلى عن مصر بحو
وتفاقمت  .ما يجعل الفساد عنصر ضغط إضافي ا على معاناة متراكمة بالفعل

المناطق الليبية خالل الفترات الماضية على  أغلباألزمات المعيشية في 
وغالء  ،وتدهور األوضاع االقتصادية ،خلفية االضطرابات األمنية

في  ،وتأخر صرف رواتب العاملين ،ونقص اإلمدادات الغذائية ،المعيشة
الوقت الذي تعيش فيه البالد حالة من عدم االستقرار واالنفالت األمني 

 .((2017)محمود غريب )
 ،وإغالق المنشآت النفطية ،توقف تصدير النفطأن وأجمع المتحدثون على 

لمصرف المركزي، إضافة إلى ى الإساهما في نقص توريد النقد األجنبي 
ووجود مصرفين مركزيين بالشرق  ،استمرار حالة االنقسام السياسي

 .ساهما كذلك في اتساع الهوة ،والغرب
على المصارف أن ن والمختص ىفير ألزمةجة اعن إجراءات معالأما و
كحل بديل لنقص العملة الورقية، إضافة  اإللكترونيةصدار بطاقات الدفع إ

 ((.2017إلى المرونة في بيع النقد األجنبي للمواطنين )فؤاد ادياب )
 
 :السيولة أزمة ليات والسياسات المتبعة للتخفيف منآلا. ب

ناهيك عن انقسام  ،على الرغم من االنقسام السياسي وتردي الوضع األمني
انتهاج جملة من بقام مصرف ليبيا المركزي  ،المصرف المركزي

فعلى سبيل المثال ال  ،السياسات للتخفيف من حدة مشكلة السيولة المحلية
 :الحصر

 :فتح االعتمادات المستندية -وال  أ
 ،2016( لعام 2اشترط مصرف ليبيا المركزي في منشوره الصادر رقم )

جراءات المنظمة لفتح االعتمادات وضع الضوابط والشروط واإلأن بش
تكون قيمة الغطاء النقدي مقابل فتح أن  ،المستندية

من قيمة  (%130)نسبة باالعتماد المستندي 
وذلك بهدف سحب السيولة من قبل التجار  ،االعتماد بدال

 .من اكتنازها
 : لكترونيتطوير أنظمة الدفع اإل -ثانيا  

من  ،لكترونيلمركزي على تطوير أنظمة الدفع اإلعمل مصرف ليبيا ا
وبطاقات  ،وآالت السحب الذاتي ،اإللكترونيةخالل توسيع انتشار البطاقات 

وتعزيز  ،وراق النقديةفي محاولة للحد من الطلب على األ ،الدفع المسبق
 .لكترونياستخدام طرق الدفع اإل

 ،وتوحيد المؤسسات السيادية ،االستقرار السياسي واالنضباط المالي -ثالثا  
 واستقرار األوضاع األمنية في البالد :

واالنضباط  ،كمن في االستقرار السياسييالسيولة  ألزمةالحل الرئيس أن 
 ،واستقرار األوضاع األمنية في البالد ،وتوحيد المؤسسات السيادية ،المالي

ة السيول أزمة وتعّمق من ،ر التي تنـفر رؤوس األموالتنهاء حالة التوإو
 .((2017)فؤاد ادياب )(( و2019)مصرف ليبيا المركزي )

 
  :الطاقـة الكهربائيـة أزمة :المحور الثاني. 2.8

 .بسبب انقطاع التيار الكهربائي ؛الدولة الليبية سلسلة من التحدياتواجهت 
التقنين الجزئي  أصبح ،جل تجنب انقطاع التيار الكهربائي بشكل كليأومن 

ويستمر انقطاع التيار لساعات طويلة في معضم المدن الليبية  .هو القاعدة
ساعة يوميا ، مما تسبب في خسائر اقتصادية وإنتاجية لدى  (18)تصل إلى 

المصحات  :زيادة األسعار، مثلى لإوالتي لجأ بعضها  ،بعض المؤسسات
الرتفاع  ،مصانع المياهو ،مصانع الخبزو ،والمدارس الخاصة ،الخاصة

 .((2019الخميسي ) أحمد) .كلفة اإلنتاج
تعاني الشركة العامة للكهرباء في هذه اآلونة من تكرار  ،في الحقيقةو

جراء الصراع  ؛تضرر وحدات ومحطات التوليد ودوائر نقل الطاقة
ولم تقف معاناة الشركة العامة للكهرباء عند العبث بدوائر نقل  .المسلح
تمثلت في عزوف فرق الصيانة عن  ،بل تعدت إلى تحديات أخرى ،الطاقة

خسائر فضال عن  ،الذي زاد من أعبائها األمر ،يانةقيامهم بأعمال الص
ولين ؤوفق تقديرات مس ،مليون دينار (200)مادية قد تصل إلى نحو 
  .(2019حرار )بالشركة )تقرير من ليبيا األ

غير  األعمالاالستمرار في تكرار مثل هذه أن وحذرت الشركة من 
لعدم قدرة المشغلين على  ؛يتسبب في إغالق محطات التوليدالمسؤولة س
ات المسؤولة داعية الجه ،نتيجة االعتداءات المتكررة عليهم ؛الدخول إليها

للحفاظ على استقرار الشبكة و ،د للحد من هذه الظاهرةلبذل المزيد من الجه
 .العامة للكهرباء من االنهيار

اهلها م المدن الليبية تلقي بكظانقطاع التيار الكهربائي في مع أزمة وستبقى
لتزيد من التحديات  ؛على المواطنين والمؤسسات الصناعية والخدمية

 ستوىم ىوعل ،مام متخذي القرار في هذه المؤسساتأوالمصاعب 
 .((2019حرار ))تقرير من ليبيا األ .االقتصاد الليبي بشكل عــام

زادت بسبب قد األسعار أن صحاب المؤسسات الخاصة بأيؤمن بعض 
دات لجوء إلى المولى اللإما دفعهم  وهو ،للتيار الكهربائياالنقطاع المتكرر 

تر الواحد ت هناك زيادة في سعر اللكانو ،الكهربائية التي تعمل بالبنزين
ما يخفف من وهو والتي تصل إلى نصف دينار،  ،في السوق الموازية

خر يعبر عن استيائه من تكبد خسائر مالية والبعض اآل .هامش األرباح
كالحليب  ،فساد السلع الغذائية :منها ،االنقطاعات المتكررة للكهرباءبسبب 
ف الآإلى حيانا أتصل  ،المالية بشكل كبيرلترتفع الخسائر  ؛والجبنن اواأللب
 .نيرناالد

ودفعت  ،دويةسوق األعلى  انقطاع التيار الكهربائي أزمة ثرتأكما 
إلى  افاضطرو ،ما زاد من الكلفة التشغيلية ،استخدام المولد ىلإالبعض 

 .((2019الخميسي ) أحمدرفع أسعار األدوية )
 ،ظالم التامسيدخل الكثير من المناطق في اإل ألزمةا االستمرار في هذه اذ  إ

 ،وما يترتب عن ذلك من إتالف للمواد الغذائية في المحالت التجارية
وتوقف المصانع التي توفر  ،إضافة إلى معاناة المرضى في المستشفيات

 .األوكسجين للمراكز الصحية عن العمل
قد تضر االقتصاد الليبي عن  ألزمةاستمرار هذه ان إ :يمكن القولوعليه 
 .الخروج من السوق ىلإفع العديد من المؤسسات الخاصة طريق د

تحدث  ئدة التغذية الكهربائية بشكل مفاجعو فإن ،أخرىومن ناحية 
حد سواء على  ن والمؤسساتوحيث يشتكي المواطن ،مادية كثيرة ا  ضرارأ
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فقد الكثير  همبعض فيذكر ،خلفها عودة التيار الكهربائيتر التي ئالخسا من
 ،والمكيف ،والتلفزيون ،الثالجة :مثل ،من المستلزمات المنزلية الكهربائية

بكفاءة  اإلداريةيضا من عدم تأدية الوظائف أالمؤسسات كما تشتكي  ،لخإ
 ،الحواسيب :مثل ،الكهربائية األجهزةالعديد من ن اجانب فقدإلى  ،وفاعلية

الشركة أن على الرغم من  .لخإ ،نظمة التدفئة والتكييفأو ،والطابعات
العامة للكهرباء تشكو من التأخير المتواصل في إطالق بعض محطات 

لكن ذلك يُعتبر جانبا  واحدا   ،بسبب عدم االستقرار السياسي ؛الطاقة الجديدة
أن يعني  ،فالصيانة المتأخرة واإلصالح الشامل للمحطات .من المشكلة

وتصرف ليبيا  .األخيرة ستعمل بأقل من القدرة التشغيلية التي تستطيعها
لدعم الكهرباء في  ،مليون دوالر( 615مليون دينار ) (800)سنويا  
حين ال يسّدد المواطنون فواتير في  ،تقديرات الحكوميةالبحسب  ،البالد

  .((2019الخميسي ) أحمد) .(2011)الكهرباء مند عام 
 ،صيانة وزيادة كفاءة البنية التحتية للكهرباء :ألزمةسباب عالج هذه اأومن 

ليد وعند الحديث عن الكفاءة في تو .وهي إحدى مستهدفات وزارة الطاقة
 (%0.1)زيادة كفاءة العمليات بمقدار ن أل ؛ها تعني الكثيرفإنالكهرباء، 

 .مليون دوالر في استخدام الوقود (13)فقط يترجم إلى وفورات بنحو 
مستقبل أفضل ن امن العب لضم أكثرإلى وتتطلب مواجهة تحديات الطاقة 

ال تكون فيه أساسيات الحياة هي شغلهم الشاغل،  ىحت ،للمستخدمين
يب فيه الضوء )فؤاد وليتحقق لهم مستقبٌل ال تنقطع فيه الكهرباء، وال يغ

 .((2017ادياب )
 

 .العمل دوران: المحور الثالث. 3.8
عدة إلى العمل، فقد تم تقسيمه  دورانيختص هذا الجزء باستعراض أدبيات 

 دورانالعمل من حيث مفهوم  دورانول يستعرض مطالب، فالمطلب األ
 هالعمل وتأثير دوران، كما يستعرض العوامل المؤثرة في هسبابأالعمل و

 .في المنظمة
 
 :العمل دورانمفهوم أ. 

عبارة عن التغيرات التي تحدث في قوة العمل  :العمل بأنه دورانيعرف 
الناتجة عن خروج وانسحاب أو فصل العاملين وتعيين عمال جدد بدال 

النسبة بين عدد العاملين  :كما يعرف بأنه ،خالل فترة زمنية معينة ،منهم
ل متوسط عدد اد ،ء بإرادهتم أو رغما عن إرادهتمسوا ،الذين تركوا العمل
مع مراعاة حاالت التوسع أو االنكماش  ،زمنية معينة العاملين خالل فترة

كما عرف  .((2014مفيد بوظو )أن التي تتعرض لها المؤسسة )روش
 زمنية فترة المؤسسة خالل في والعاملين الموظفين حركة :أنهبيضا أ

 سواء ،المؤسسة من الخارجين الموظفين على الحركة هذه وتشتمل ،معينة
 ،قهرية أسباب حتى أو ،نفسها المؤسسة قبل من نقل بفصل أو أو بإرادتهم

 على الحركة ملتكما تش القانون، بقوة التقاعد أو ،الوفاة حاالت :مثل
 أو ،المؤسسة في حديثا المعينين :أي ،المؤسسة إلى الداخلين الموظفين
 أحمد لمؤسسة )إبراهيمى الإ العائدين القدامى أو الموظفين ،إليها المنقولين

 .((2016) أحمد وددا
هو مصطلح يشير إلى انتقال الموارد  ،الوظيفي دورانالعمل أو ال دوران

وقد يكون إجباري ا أو غير  ،البشرية للعمل في المنظمة أو الخروج منها
العمل هو الفترة  دورانإجباري بالنسبة للفرد العامل، ويُقصد بمعدل 
طويلة  أو  تنكاسواء  أ ،الزمنية التي يقضيها الفرد العامل في العمل

تُوصف بأنها ذات معدل  ،؛ فالمنظمات التي تتغير عمالتها باستمرارقصيرة  
خالف ا لتلك التي يبقى العامل فيها لفترات طويلة فتكون ذات  ،عال   دوران
 .((2008العّمار، ) أحمد)منخفض  دورانمعدل 

 
 :العمل دورانأسباب ب. 

 ،: أسباب حتميةقسيمها إلىنستطيع تالعمل  دورانعند الحديث عن أسباب 
يمكن للمنظمة  ،ال يمكن للعامل أو المنظمة تجنبها، وأسباب غير حتمية

تجنبها ومواجهتها بالعمل على حلها، ومتغيرات تنظيمية تعود في األصل 

يمن )أالعليا للمنظمة والعاملين  دارةإلى طبيعة العالقة ومستواها بين اإل
 (.(2019عبَّاس )

 
 :باب حتمية ال يمكن تجنبهاأس -والأ

اإلصابات ود، عاقمن األمثلة على هذه األسباب: الوفاة، وبلوغ سن الت
وال يستطيع معها العامل االستمرار  ،والحوادث التي تؤدي إلى الشلل الكلي

وسعي المنظمة إلى تخفيض حجم  ،نهاية مدة التوظيف المؤقتوفي عمله، 
ذلك سيقلل من التكاليف لغاية مواجهة أزماتها أن القوى العاملة ظن ا منها 

يقوم بتأدية أعماله دون  كان ،والسلوك غير الجيد للعامل داءاألوالمالية، 
من رغم على الو .في عمله وغير ذلك دارةيقوم بخداع اإلأن أو  ،أنإتق

إال أنها تستطيع  ،على تجنب آثار هذه األسباب كون المنظمة غير قادرة
الموارد البشرية بإحالل وتعيين  إدارةرها عليها عبر قيام تقليل مدى تأثي

 .موظفين جدد يكونون على مستوى من الكفاءة المطلوبة من سوق العمل
 :: أسباب غير حتمية يمكن تجنبهاثانيا

وعدم اقتناعهم بها مقارنة   ،: قلة األجور بالنسبة للعاملينيأتمن أمثلتها ما ي
عدم ترقية العاملين في السلم  .بما تمنحه المنظمات األخرى لموظفيها

متجددة وعدم وجود برامج  ،استحقاقهم لذلكمن رغم على ال ،الوظيفي
؛ مما يدفعهم إلى ترك المنظمة لشعورهم بأنها لتطوير مهاراتهم وقدراتهم

تدني  .داخلهابروف مناسبة للعمل إهمال المنظمة في تأهيل ظ .ال تهتم بهم
مستوى الخدمات والحوافز المقدمة للعاملين في المنظمة بالمقارنة مع 

وعدم  ،العليا بقرارات المنظمة دارةاستبداد اإل .غيرها من المنظمات
ومشاركتها خاصة  بما يتعلق بهم من تلك  ،مراعاتها لظروف العاملين

التي وعدم قدرة المنظمة  ،رىالمنافسة من المنظمات األخ .القرارات
 .((2019يمن عبَّاس )أ)يعملون فيها على مواجهتها 

 :ثالثا: أسباب تنظيمية
وكل  ،األسباب التي ترجع في أصلها إلى المنظمة وأعمالهامن هي جملة 

 ،مما يعني تقليل حجمها ،: تقليص نشاط المنظمةومنها ،ما يتعلق بها
 .ويستوجب ذلك تقليل عدد العاملين فيها

ت تعمل فيه؛ فيصبح كانأو موقع آخر غير الذي  كانانتقال أعمالها إلى م
  .البعد الجغرافي للعاملين سبب ا في خروجهم من العمل بالمنظمة

 يتطلبهذا تغيير تكنولوجيا اإلنتاج والتسويق المستخدمة في المنظمة؛ و
تحل أن تقليل عدد العاملين فيها عند استخدام تكنولوجيا حديثة من الممكن 

الثورة الصناعية في ن اوتذكرنا هذه الحالة بما حصل إب ،محل العمالة
محل  اآلالتعندما حلت  ،خالل منتصف القرن الثامن عشر ،أوروبا

ا  دارةتغيير اإلأن العاملين في المصانع، كما  في في المنظمة يؤدي دور 
 ،حيث يتغير نمط القيادة في التعامل معهم ،انتقال العاملين لمنظمة أخرى

 .فيدفع النمط الجديد العاملين إلى الخروج من المنظمة
طبيعة العمل الموسمية للمنظمة؛ فبعض المنظمات يتصف عملها 

 ،الطلب على منتجاتها أو خدماتها يكون بحسب الموسمأن أي  ،بالموسمية
  .لعدم حاجتها لها ؛دد من العمالة الموجودةفتقوم بتسريح ع

مما  ،وعدم رضا أحدهما عن اآلخر ،والعاملين دارةسوء العالقة بين اإل
غب تقوم بفصل عدد العاملين الذين ال ترأن ويؤدي إلى  ،يعيق سير عملها

 .هم ألسباب شخصية وليست موضوعيةفي
 

 العمل دورانالعوامل المؤثرة في جـ. 
 .العوامل التنظيمية -أوال
  الضوابط والقوانين:  

بها،  األعمالنتيجة لكبر حجم المنظمات في العصر الحديث وتعقد 
من الضروري  أصبحيحدث فيها،  وصعوبة إلمام قادة المنظمات بكل ما

لسلوك والتصرف في مختلف تحكم كافة صور ا ،وضع سياسات عامة
هذا التعبير تعتبر المرشد  دارات المنظمة وأقسامها، وهي فوقإقطاعات و

 محمد الشيخ يقومون به من أعمال )محمد، والموجه للعاملين في كل ما
قدر على سرع واألفضل واألتصبح المنظمة األ ى((. حت2014) ،الخضر

 ىتبذل قصارأن ه ال بد وفإن ؛المنافسة في ظل عدم وجود سياسات حكومية
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ولكي تحافظ  .والعالمي ،ليالمح :جهدها لتستطيع المنافسة على المستويين
تخفيف من القوانين واللوائح اليجب مواردها البشرية من التسرب  على

 ((.2003) ،ديسل )جاري
  نظام الحوافز: 

فراد بال الباحثين منذ بدء العمل المنظم في لقد شغل موضوع تحفيز األ
الجهود في العقود الماضية مبنية على أهم  تكانو ية،الحياة االقتصاد

المغربي  محمود الفاتح ت والدوافع )محمداغراءنظريات علم النفس في اإل
جميع الحوافز عبارة عن مثيرات ن إ :((. وفي مجمل القول2018)

ثارة إها تلعب دورا مهما في فإنا وإدارتها هحكم تخطيطألو  ،خارجية
 ،الموظفينن اا تحرك وتوقظ شعور ووجدهنكما أ ،وإيقاظ دوافع الفرد

كما أنها  ،مثل لقدراتهم وطاقاتهمسلوكهم وتغريهم لالستخدام األوجه وت
والتي من  ،وبينه وبين إدارته التي يعمل فيها ،تدعم الصلة بين الفرد وعمله

نتاجية اإل يلاع ستوىهم للعمل بمؤيكون أداأن ن ويستطيع الموظف اخالله
 ،الزبونعلى  هللا عطا ،حمدان بني داخل إدارتهم وخارجها )خالد

(2017).) 
  ة:نظام الرقاب  

 ،هال تخطيطالالتي سبق  األعمالالرقابة هي عملية مالحظة نتائج 
جراءات التصحيحية التخاذ اإل ت محددةكانهداف التي ومقارنتها مع األ

فبعد التطبيق الكامل يأتي  ،ومنتهاه األمروهي غاية  ،اتنحرافلعالج اال
دارية تسير ملية اإلتحقيقها في العهداف المطلوب تنفيذ األأن دورالتأكد من 

 ،الزعبي فالح سيرا صحيحا حسب الخطة والتنظيم والتوجيه )علي
وم على توافر مجموعة المؤسسة عبارة عن تنظيم يقأن وبما  .((2016)

يتم فيها توجيه جهود هذه المجموعة الستغالل  ،فراد والمواردمحددة من األ
فعملية الرقابة هي من  ،هدافأللموارد بطريقة رشيدة في تحقيق اتلك ا

هداف نجاز األإمع التأكد من  ،تضمن التوجه الصحيح لهذه الجهود
حسناء  حيث تعد نشاطا تنظيميا يمس جميع الوظائف )عروب ،المرسومة

(2015)).  
  مضمون الوظيفة: 
مهمة تتكون من  وكل ،مجموعة من المهامإلى أي وظيفة أو عمل تنقسم ن إ

نشطة ليل العمل بالعثور على كل األفي تح األمرويبدأ ، عدة أنشطة متنوعة
عملية إيجاد قدر من التوافق بين متطلبات العمل وخصائص أو ن إ .الممكنة

 إدارةة رئيسية ضمن مسؤوليات كانتحتل م ،مؤهالت الشخص القائم به
 محمود الفاتح محمد) ،همية توفر هذا التوافق ولضرورتهوذلك أل ،فراداأل

 .((2018)المغربي 
 

 .العوامل الشخصية واالجتماعية -ثانيا
 : وتتمثل في ،قد يترك الفرد عمله نتيجة ألسباب شخصية

  العمر: 
حتمل تسربه يُ  ،صغير السنهو و ،الموظف الذي تكون مدة خدمته قصرية

د ووجبسبب  ؛خر في مؤسسة أفضل بصورة عامةآوالبحث عن عمل 
 نسنا يكونو كبرفراد العاملين األاألن إإذ  ؛يجابية بين العمر والعملإعالقة 
تكليفا من  أكثروا أصبحكبر سنا قد األوكذلك  ،عن عملهم رضا أكثر
 .صغر سنافراد األاأل
هذه أن بعض الدراسات وجدت أن من الجدير بالذكر في هذا المجال و 

سنوات قبل سن  (5)إلى وإنما تبقى  ،النهايةإلى يجابية ال تستمر العالقة اإل
 .((2017الحريري ) سرور ومن ثم يبدأ عدم الرضا )محمد ،التقاعد
  القيم: 
 تأثيرا   رتُؤث فهي ،الشخصية الثقافة لتكوين األساسية العناصر من القيم تُعد

 األساسية المكونات ىإحد بوصفها ،والعملية الخاصة حياة األفراد في كبيرا  
 وهي وعالقاتهم، هم،اتجاهاتو األفراد،سلوك  تأثيرها ويشمل للشخصية،

َّ  إطارا   تُوفر بذلك  وتنظيمه داخل ،والجماعات األفراد سلوك لتوجيه مهما
 أفعال يراقب الذي ،الداخلي المراقب بدور تقوم إذ ؛وخارجها المنظمات

 حياته، في قيمة وذا مهما ، الفرد يعده ما فالقيمة هي وتصرفاته، الفرد

قيم  من به ما يؤمن مع ومتوافقا   متسقا ، سلوكه يكونأن  إلى دائما   ويسعى
 .((2009العتيبي ) ذياب بنت )مشاعل

  واألسرية االجتماعية لياتوالمسؤ: 
 الفرد في يرغب ،المنظمة في األجر وتدني المعيشة تكلفة ارتفاع عند

أفضل  عمل عن البحث خالل من والوظيفية المعيشية أوضاعه تحسين
 .((2003الغانم ) غانم بن إبراهيم بن )وليد
  الوظيفة أخالقيات: 

 عليها ويتعاون يتفق التي والتقاليد واألعراف القيم مجموعة :بأنها تعرف
 وما ،نظرهم وجهة من وعادل وواضح خير هو ما حول ما فراد مهنةأ

 المهنة )قدرية إطار في أمورهم وسلوكهم وتنظيم لتعاملهم أساسا يعتبرونه
  .((2015)البشري 

 ماكس االجتماع عالم وحللها سماهاأ كما -البروتستانتي العمل أخالقياتو
 أحاط قد القدرأن  على عالمة هو يلاالم النجاحأن  فكرة إلى تنتمي -ويبر
 الفوائد صنعأن  تضمين إلى فكرة تهدف وهي ،هللا من بعطف المرء
أن من  بدال ،ذاتها في غاية الفائدة وتصبح ،هللا من موكلة مهمة هو الكبيرة
 ((.2011مارتن ) مايك ،شنزنجر )رونالد أخرى غايات إلى وسيلة تكون
  الطموحات: 
 ،الحية الكائنات جميع ىلد عامة ظاهرة الفردية الفروق ظاهرة تعتبر
 تحقيق حيث من سواء ،بينهم االختالف فيما من قدرا األفراد ويظهر

 .تحقيق الذات على قدرة من لديهم ما حيث من أو ،الطموح من ما ستوىم
 يعمل إذ ؛السواء على والجماعة الفرد حياة في هام دور الطموح ستوىفلم

 معين طموح منا فلكل ؛معينة بسلوكيات للقيام يدفع الفرد حافز بمثابة
 يعتمد فهذا ،ذلك يفشل في أو ينجح وقد ،تحقيقه في ويجتهد أمامه يضعه
 التي الفشل أو النجاح لخبرات وتبعا ،لذاته وتقديره وقدراته تهاكفاء مد على

 .حياته واقع وبين بينه الدينامي التفاعل أنماط منن ااإلنس اكتسبها
 غرضل ؛إلى دول البترودوالر الهجرة بسبب وظائفهم يتركون العاملينن إ

 العمل بيئة داخل تحقيقه من يتمكنوا لم الذي النجاح وتحقيق ،دخلهم زيادة
 العمل فرص بسبب ؛الهجرة أسباب أعظم من تكون وقد بها، التي يعملون

 .((2013هناء ) فضل )صالحيألى الإأوضاعهم  لتعديل لهم توفر التي
 

 :العوامل االقتصادية -ثالثا
  البطالة: 
 جميع تحت العاملين بتسرب -تقريبا -منبئ أدق هو االقتصادي الوضعن إ

 فإن ؛المنظمة نطاق في الموارد البشرية تخطيط وإلغراض ،الظروف
بمناطق  المحددة األسواق في والبطالة الوظيفي التسرب بين العالقة تجزئة

 للوضع القياسية واألرقام التسرب بين العالقة فائدة تعززأن  يجب جغرافية
 .((2013)ن ارضو الفتاح عبد االقتصادي )حمود

 أنها بحكم ؛متابعة إلى تحتاج التي األسواق من العمل يعد سوق وكذلك
 :عمليات في ثم تؤثر ومن ،العمل قوة في والطلب العرض في تؤثر

 يجب لهذا ؛المنظمة من التسرب معدالت وعلى ،والتوظيف ،االستقطاب
 حيث من ،ودراسته الوظيفي المسار تقييم عندن االحسب العمل في سوق أخذ

 ((.2013الدليمي ) أحمد عبد )طارق ،البطالة معدالت
  المنظمةفراد في تركيبة األ: 
 دوران إلى تؤدي التي العوامل بين من العاملين األفراد تركيبة تعتبر
 صغار العاملين من عدد كبرأ تحتوي على التي المنظمةن إ حيث ،العمل
 في رغبةاللديهم  وتكون ،الكبار عن تختلف أداءو عمل بقيم يتميزون السن
 قوة تخطيطأن  لىإبعض الباحثين  ويشير .أخرى منظمات إلى التنقل
 ،شمولية أبعاد ذاتو المعالم واضحة جيدة وجود إستراتيجية يتطلب العمل
 على العمل كيفية وكذلك ،الداخلية العاملة ىالقو تركيبة معرفة على تساعد
وذات  معتمدة تدريبية آليات تباعا خالل من ،وتطويرها ،وتدريبها ،تنميتها
محمد  العاملين )جمال دوران إلى يؤدي قد التخطيط هذا وكل(، 5ة )كفاء
(2014)). 

  التضخم: 
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 عنه وينتج ،العمل دوران في تؤثر التي العوامل بين من التضخم يعد
 والمجتمع االقتصاد في حياتية أساسية جوانب بين والتفاقم التداخل
 ستوىم يتدن يؤدي إلى و الوسطى الطبقة يرهق فهو ،واألمن والسياسة
 في أيضا التضخم ويؤثر ،(1) الثابتة الدخول أصحاب خاصة ،معيشتها
 إلى العمال تسرب في وهذا يساعد ،األجور تدني حيث من العمل دوران
 .((2007وهيب ) )شاعر، ،أخرى منظمات

 
 :العمل على المنظمة دورانتأثير د. 

ا إلى تقليل معدل  لما له  ؛كانالعمل قدر اإلم دورانتسعى المنظمات دائم 
تتمثل بالنقص في حجم القوى  ،متنوعة على المنظمةمن تأثيرات  سلبية  

؛ بحيث ال تستطيع مع هذا النقص القيام بأعمالها على أكمل  العاملة ابتداء 
ا إذا  ،وجه من  أكثرت تعتمد على العدد في إنجاز المهام كانخصوص 

المنظمة مما تمتلكه العمالة من ن ااعتمادها على الكيف، إلى جانب حرم
ى لإباإلضافة  .يمكن لها استثمارها في مجال عملهامهارات وخبرات 

زكي محمود ) يتتحميل المنظمة تكاليف وأعباء متعددة يمكن إجمالها كاآل
 :((1989هاشم، )

   تكلفة استقطاب واختيار وتعيين موظفين جدد لتعويض الضياع
 ألزمةوكذلك تكاليف إجراء المقابالت ال ،الحاصل في القوى العاملة

 .على اختالف أنواعها مع طالبي التوظيف
  وتشمل تكاليف إعداد البرامج التدريبية والموارد  ،تكاليف التدريب

المطلوبة في إعدادها، وأجور المدربين والمشرفين على التدريب، 
 .وتكاليف األعطال المحتملة من جراء التدريب

  جيد  انخفاض اإلنتاج إلى حين تعيين عاملين جدد وتدريبهم بشكل
 .على العمل

   احتمال ارتفاع معدالت المفقود والتالف والمعيب بشكل أكبر بالنسبة
كونهم غير متمرسين على العمل بالمستوى المطلوب  ؛للعاملين الجدد

 .منهم
   عدم تقبل العاملين القدامى للعامل الجديد ودخوله إلى ثقافة تنظيمية

 .لعاملين في المنظمةمما يسبب ارتباكا  في العالقات بين ا ،مختلفة
   تكاليف لجوء المنظمة أحيانا  إلى تشغيل العاملين وجبة عمل

ا  ؛إضافية لكي تتدارك التراجع في إنتاجيتها ومبيعاتها، وقد تلجأ أيض 
ى هذه وتسم -لقيام بأعمالهاإلى إبرام عقود مع شركات أخرى ل

لك؛ تدفع لها مبلغا  مقابل ذأن على  -العملية التعاقد مع الباطن
ب على المنظمة احتساب هذه التكاليف عند حدوث وجتسي التاليوب

 .العمل دوران
 

 :هي ،العمل وأشدها ضررا  على المنظمة دوراناآلثار السلبية لأهم  ولعل
لعاملين الباقين في المنظمة؛ دى االكبير في انهيار الروح المعنوية ل مسهااإل

وعدم قدرتها على تلبية متطلبات  ،العليا دارةعبر إشعارهم بضعف اإل
 ؛فتقل ثقتهم بها ؛من حيث الحوافز والدوافع ،العاملين وإشباع احتياجاتهم

 دورانمما يعني ازدياد معدل  ،مما يدفع العديد منهم إلى ترك المنظمة
اليابانية إلى معالجة هذه المشكلة عبر توفيرها  دارةالعمل، وقد سعت اإل

ن اعلى ضم -كل الحرص -وحرصت ،هاوظائف مدى الحياة لموظفي
يكونوا أن بحيث يعملون دون  ،فرص التوظيف بصفة دائمة ومستقرة
مما انعكس بآثارها اإليجابية على  ،مهددين بالفصل من الوظيفة لسبب ما

وتعزيز  ،العمل دورانوتخفيض معدل  ،واإلنتاجية ،قوة العمل :كل من
د. عماد الطيب كرشود، ) ،وارتفاع روحه المعنوية ،والء العامل لعمله

(1995)). 
 

 :اإلنتاجيةو داءاأل على التأثيرهـ. 
 :هما ،ناحيتين من بالسلب داءاأل على العمل دوران يؤثر
  سبقت التي الفترة في العمل تارك جانب من الكفاءةأن فقد تكلفة 

 .العمل عن نفصالها
  بديل موظف عن البحث أثناء شاغرة وظيفة وجود تكلفة. 

 ،أساسية وظيفة يشغلكان  أو عالية، مهارات ذا الوظيفة تارك كان فكلما
 وقد ،الشاغرة الوظيفة نطاق يتجاوز قد ،داءاأل على كبير أثر لخسارته كان

 تمت إذاو ،العمل في تماما مندمجا البديل يصبحأن  إلى ثراأل هذا يستمر
ن افقدأن  لتبين ،الوظائف بتاركي الجدد الوظائف شاغلي نوعية مقارنة
 يمكن ،كذلك أداؤهم يكونأن  يحتمل الذين أو ،المرتفع داءاأل ذوي األفراد
 محمد فهد بن الوظيفة )بندر في ملاالع ءبط إلى يؤدي أثر ذا يكونأن 

 ((.2008) الحربي،
 واكان أو ،القيمة ذوي أو المنتجين العاملين من المتسربون كان وإذا

 فمن ؛متماسكة العمل مجموعة تكان أو ،تصالشبكات اال في أساسيين
 هناك يكون وقد على المتبقين، سلبية آثار العمل دورانل يكونأن  الممكن

نحدار االو العمل أعباء زيادة تتجاوز قدو ،داءاأل في واضح ضطرابا
 في نخفاضا يحدث قدو .اإلنتاج في اإلبطاء إلى داءاأل في المحتمل
 الحديثة العمل طبيعة مع العامل يتأقلم لم إذا المؤسسة في اإلنتاجية

 العامل فإن التاليوب بها، يعمل التي المؤسسة عتمدتهاا التي المتطورةو
 وهكذا وقدراته، مؤهالته مع يتوافق عمل آخر إلى العمل ترك في سيفكر
 في نقصال نتيجة ؛المؤسسة هذه في اإلنتاجية وتنخفض العمل دوران يزداد
 العمل دوران كثرة ومع ،المؤسسة هذه أرباح خفضنت يلاوبالت العمال عدد

 والتأثير للمؤسسة التنظيمية القيم زعزعة إلى الوقت مرور مع ذلك سيؤدي
 .((2010) ،السيد أمين )معين ،هويته على
 
 :الوظيفي الرضا في التأثيرو. 
 أو الكساد في صعبة قتصاديةا بظروف يمر قتصاداال كان إذا ما حالة في

 العامل فإن البطالة، أو العمل عن العاطلين في معدالت رتفاعاو ،الركود
 في ستمراراال سوى يارات كثيرةخ أمامه يكون لن عمله عن الراضي غير
 أو للمعلومات، لحجبهم ؛منتج غير سلوكا سيسلكون لكنهمو ي،لاالح عمله

 التعاون عن إحجامهم أو ،األعمال جدول عن بعيدا جتماعاتاال توجيه دقة
 .العمل وزمالء الرؤساء مع الالزم

 الوظيفي الرضا بين العالقة على التأثير في دورها -أيضا -لألقدميةو
 مما ،الجديد العامل من أفضل مميزات ينال قد قدماأل فالعامل العمل، وترك
 فرص العملأن  أو رضاه، عدممن  رغمعلى ال عمله يترك ال يجعله
 خارج قوية جتماعيةا عالقات يطور نهأ أو ،قليلة تكون أمامه المتاحة
 بعدم شعوره من  رغمعلى ال عمله ظروف تحمل من تمكنه ،المؤسسة
 .((2008) الحربي، محمد فهد بن )بندر ،الرضا

 
 :العمل دورانكيفية التعامل مع ز. 

وتستطيع تقليل  ،لكي تزيد المنظمة من قدرتها على االحتفاظ بالعمالة
بد لها  ال ،العمل فيها دورانالخسائر الكبيرة التي تتكبدها من ارتفاع معدل 

تراتيجية لها على المدى سإتتخذ منها  ،من اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة
ا برواتب أن  :هذه اإلجراءاتأهم  لعل منوالبعيد،  تبدي المنظمة اهتمام 

ا على كسب إرضائهم ،العاملين فيها من خالل توفير  ،بحيث تحرص دائم 
فالراتب هو الدافع المادي الذي يبحث عنه أي  ،الرواتب المجزية لهم

إلى  ،عمله، وكذلك االهتمام بجانب الحوافز المعنوية كانشخص في م
تكون بناء  على نظام جيد للترقي في أن وينبغي  ،جانب الحوافز المادية

على االجتهاد والخبرة في العمل، وإحاطة  اقائمأن يكون و ،الهرم التنظيمي
ويقلل  ،دارةمما يعزز الثقة باإل ،هؤالء العاملين بخطة وبرامج المنظمة

إلى منح مزايا إضافية عند  لجوءعلى المنظمة الالعمل، و دورانمعدل 
مما يجعل  ،كالتأمينات الصحية واالجتماعية وغيرها ،تصميم الوظائف

الموظف يفكر ملي ا قبل االنتقال إلى منظمات أخرى، وبتحسين العالقة بين 
عن طريق إشراكهم في نشاطات  ،دارةالعاملين بعضهم مع بعضهم ومع اإل

 ،والمناسبات االجتماعية لكل منهم ،مثل رحالت نهاية األسبوع ،جماعية
حتى لو ُعرضت  ،منظمات أخرى شبه مستحيلة  ى لإتصبح فكرة انتقالهم ف

 .((2019يمن عبَّاس )أ)عليهم فرص عمل أفضل 
 

 :المنظمة أداء -المحور الرابع. 4.8
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 :المؤسســـة أداءأ. 
األفراد العاملين فيها ككل باختالف  أداءالمؤسسة على  أداءيتوقف 

اتهم ووظائفهم، وعلى مدى كفاءتهم ونجاحهم في إنجاز المهام ستوىم
تحقيق األهداف اّلتي تصبو إليها المؤسسة، ولهذا  التاليوب ،الموكلة إليهم

وتحديد  ،المستهدف داءالفعلي لألفراد مع األ داءولمعرفة مدى تطابق األ
نقاط القوة ونقاط الضعف وتصحيحها، يجب القيام بما يعرف بعملية تقييم 

وذلك بعد  ،العاملين، وهو ما سيتم التطرق إليه خالل هذا المبحث أداء
 .داءمفاهيم المتعلّقة باألإيضاح بعض ال

: "قيام الفرد باألنشطة والمهام المختلفة التي يتكون نهأعلى  داءيعرف األ
وتتمثل  ،الفرد أداءويمكن التمييز بين ثالثة أبعاد جزئية لقياس  ،منها عمله

)عاشور  داءنمط األو ،نوعية الجهدوهذه األبعاد في كمية الجهد المبذول، 
 ((.2005صقر، ) أحمد

بالمورد  :أي ،يرتبط بالفرد داءاألأن من خالل هذا التعريف نالحظ 
ويظهر ذلك من خالل الجهد الذي يبذله الفرد ونوعيته،  ،البشري فقط

 داءاأل فإنوبذلك  .عملهبها الفرد  ؤديالّطريقة التي ي :أي ،ونمطه )الجهد(
هو  اءداأل فإنيرتبط بأهداف المؤسسة وأنشطة أفرادها، وانطالقا من ذلك 

 ،مدى إنجاز هدف أو مجموعة من األهداف المخططة من طرف المؤسسة
 ات أفرادها في العمل بكفاءة وفعاليةكانوذلك اعتمادا على قدرات وإم

 
 :داءمحــددات األب. 

األفـــراد  أداءتـؤثّـر في أن والتي من شـأنهـا  ،داءتتمثـل محـــددات األ
 :يأتفيمـا يـ داءهـذا األ حـدد نتيجـةتوت ،داخـــل المؤسســـة

  أي إلى  ،: وهو الجهد الّناتج من حصول الفرد على التّدعيمالجهــد
 .مهمته داءالتّحفيز إلى الّطاقات الجسمية والعقلية اّلتي يبذلها الفرد أل

  الوظيفة داء: تعني الخصائص الّشخصية المستخدمة ألالقــدرات. 
  ك السلوك الّذي يستخدم فيه : اإلدراك هو ذلإدراك الدور أو المهمة

وطموحاته ورغباته  ،وحاجاته الحالية ،الفرد خبراته السابقة
والمقصود بإدراك الدور أو  ،المستقبلية في تفسير المؤثّرات البيئية

االتّجاه الّذي يعتقد الفرد أنّه من الضروري توجيه جهوده في  :المهمة
وتقوم األنشطة والسلوك الّذي يعتقد الفرد بأهميتها  ،العمل من خالله

)ناصر دادي عدون  ،ه بتعريف إدراك الــدورمهام أداءفي 
(2004)). 

 
 :داءمؤّشـــرات األجـ. 
 :في كّل من داءالمؤّشرات المرتبطة باألأهم  تتمثل
  تتمثّل في القدرة على تحقيق أهداف المؤسسة من خالل الفعالية :

وهي تعبر عن العالقة النّسبية بين  ،األنشطة المناسبة أداءحسن 
الّتي تفسر القدرة على تحقيق  لها، تائج المحقّقة واألهداف المخّططالنّ 

 داءالمحقّق بالنّسبة إلى األ داءاألهداف بالّشكل الصحيح بمقارنة األ
كما ترتبط الفعالية بتحقيق األهداف المحددة من قبل  ،المطلوب

 .النّظر عن التّكاليف المترتّبة عن هذه األهداف المؤسسة، بغض
  )السليم بالكفاءة مدى االستخدام الصحيح و: يقصد الكفاءة )الكفاية

كما تشير  .االستغالل االقتصادي للموارد :وتعرف على أنها ،للموارد
الكفاية أو الكفاءة إلى نسبة المدخالت المستهلكة إلى المخرجات 

 فإنمن المدخالت  أكثرت المخرجات كانكلّما  :المتحصلة، أي
 . الكفاءة تكون أعلى

  أي  ،والكفاءة ،الفعالية :من : يتضمن مفهوم اإلنتاجية كاًل اإلنتاجيـة
اإلنتاجية تقاس بمعياري الكفاءة والفعالية، وإلى جانب استخدام أن 
كثيرا ما يستعمل للتّعبير عن  فإن ؛لإلشارة إلى الفعالية والكفاية داءاأل

أن القدرة التّنافسية، المردودية )الربحية(، آخذين بعين االعتبار 
ومعدالت  ،الحوادث كمقاييس ،يتضمن أيضا معلومات أخرى داءاأل

 .والغيابات ومدى االنتظام في العمل ،العمل دوران
 
 :داءأهمية تقييم األد. 

 ،عامليها أداءيمكن للمؤسسة تحقيق مجموعة من الفوائد من وراء تقييم 
نلخصها على النحو سالتي و ،بالنّسبة للمؤسسة داءوهنا تبرز أهمية تقييم األ

 :((2010ميلود، ) تومي صورية، )زواي ،يتاآل
  كّل عامل في  أداءتغذية عكسية عن  داءتوفّر نتائج تقييم األ

 ميجابي أهل هو إالمؤسسة، حيث يعرف من خالله حقيقة أدائه 
 .يتولّد لديه دافع ورغبة لتطوير أدائه وتحسينه التاليوب ،سلبي

   أن يساهم في رفع الروح المعنوية لدى األفراد، عند إدراكهم
جهودهم المبذولة في تأدية مهامهم هي محّل تقدير واهتمام المؤسسة 

يتولّد لديهم شعور إيجابي نحو زيادة  التاليوب ،لون بهاالّتي يعم
 .التي يقومون بها األعمالفاعلية 

   ،يساهم في تنمية وتحسين عملية اإلشراف والتّوجيه لدى الرؤساء
معلومات عنهم المرؤوسيهم باستمرار، وجمع  أداءفمن خالل متابعة 

 ،والحكم على األمور ،ينمي فيهم المقدرة على التقدير ،وتحليلها
 .اإلداريةمما يرفع من مستوى قيادتهم  ،ووضعها في نصابها

  وثائق تبرر المؤسسة من خاللها جميع  داءنتائج تقييم األ تعد
 ،من ترقية ،الموارد البشرية إدارةالقرارات الّتي تتخذها في مجال 

 .لخإ ،وتعويض ،وتسريح
  بين جميع العاملين في تحقيق عدالة المعاملة  داءيضمن تقييم األ

ينال كّل أن يضمن  عادل وموضوعي المؤسسة، فوجود نظام تقييم
وفق جهده  ،فرد ما يستحّقه من التّعويضات والمزايا الوظيفية

 .ونشاطه المبذول
  بتحديد مدى سالمة ونجاح الّطريق المستخدمة داءيرتبط تقييم األ، 

يار والحكم على دقّة السياسات والبرامج المتعلّقة باالستقطاب واالخت
كما يمّكن التقييم الموضوعي من  ،لخ، إوالتحسين وتدريب العاملين

جذب الموارد البشرية ذات المؤهالت النوعية )الموارد البشرية 
  .((2007وآخرون، ) غربي )علي ،الجيدة(

 
 :داءأهداف تقييم األو. 

من خالل النّقاط  داءاألهداف الّتي يسعى لتحقيقها قياس األ يمكن إبراز
 :تيةاآل
  على مستوى المؤسسة: 
  معيارا أو مقياسا مقبوال في تقييم سياسات  داءيعتبر تقييم األأن يمكن

وذلك كالحكم على مدى فعالية  ،وتطبيقات أخرى في مجال األفراد
  .((2007شاويش، ) نجيب )مصطفى ،التدريب في المؤسسة

 إلى الربط والتكامل بين األهداف التنظيمية  داءيهدف تقييم األ
)اإلستراتيجية( ونشاطات العاملين، وخصائصهم المناسبة لتنفيذ 

لذلك  ؛متمثّلة بالمخرجات المحددة مسبقاوال ،اإلستراتيجية التنظيمية
مرنا يستجيب ألي تغيير في  داءيكون نظام تقييم األأن  ال بد

 (.(2003عباس، ) محمد )سهيلة ،ؤسسةإستراتيجية الم
  تعدد إيجاد مناخ مالئم من الثقة والتعامل األخالقي الذي يبعد احتمال

 .العاملين تجاه المؤسسة ىشكاو
  اتهم بما يساعدهم كانالعاملين واستثمار قدراتهم وإم أداءرفع مستوى

 .((2005) الهيتي، الرحمن عبد )خالد ،على التقدم والتطور
  تمّكنها من  ،معيارية دقيقة أداءمساعدة المؤسسة في وضع معدالت

 .االحتفاظ بالقوى العاملة ذات المهارات والقدرات المتميزة
  كون نتائج العملية  ؛الموارد البشرية إدارةتقييم برامج وسياسات

 .تستخدم كمؤشرات للحكم على دقّة هذه السياساتأن يمكن 
   والموظفينعلى مستوى المديرين: 
 على تحديد مدى فعالية المشرفين والمديرين في  داءيساعد تقييم األ

 .تنمية وتطوير أعضاء الفريق الّذي يعمل تحت إشرافهم وتوجيهاتهم
 حتكاك بمرؤوسيهم أثناء عملية المشرفين على اال داءيشجع تقييم األ

هؤالء المرؤوسين من قبل فتنتج عنه المعرفة الشخصية ل ؛التقييم
 .يعرف الكثير عمن يقيمهأن م يجب المقيّ ن إإذ  ؛لمشرفينا

53 
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 مسؤولي إدارات األفراد في المؤسسات المختلفة  داءيزود تقييم األ
وأوضاع العاملين فيها، مما يعتبر مؤّشرا  أداءبمعلومات واقعية عن 

 ،ومشكالتهم ،إلجراء دراسات ميدانية تتناول أوضاع العاملين
مؤّشرا  داءومستقبل المؤسسة نفسها، كما يعتبر تقييم األ ،وإنتاجيتهم
 .ختيار والتعيين في المؤسسةلعمليات اال

 جد من قصور في أيضا إلى كشف ما قد يو داءيهدف تقييم األ
 .مهارات االتّصال لدى الرؤساء

 الموّظفين في  أداءومتخذي القرار بمستوى  ينريتزويد المد
 .المؤسسة

 الوظيفي على معرفة مدى مساهمة الموّظفين في  داءيساعد تقييم األ
ومدى مالءمة الموّظف للوظيفة التي يشغلها  ،تحقيق أهداف المؤسسة
 .بشكل موضوعي وعادل

 تقدير جهودهم من  وإعالمهم أنّه سيتم ،إشعار الموّظفين بالمسؤولية
إالّ عن  عملية التّرقية والنقل والعالوات ال تتمأن و ،دارةقبل اإل
 .وتزويدهم بمعلومات عن مستوى أدائهم ،كطريق ذل

  تحسين أن على اتّخاذ قرارات بش ينريالموّظفين المد أداءيساعد تقييم
على مستوى  بناء ،ماليةالموّظفين، واقتراح المكافآت ال أداءوتطوير 

وتقليل معدل  ،وتميزه، مما يساعد على رفع الروح المعنوية داءاأل
 .((2007شاويش، ) نجيب )مصطفى ،العمل دوران

 العامل لعمله لمكافأته  أداءإلى تحديد أو قياس  داءيهدف تقييم األ
 .ماديا وأدبيا

 إنتاجية ) األمثل من اإلنتاجية إلى تحقيق الحد داءيؤدي تقييم األ
 (.العمل

 عن طريق  ،داءيهدف إلى تحسين أو رفع كفاءة العامل في األ
مصطفى،  سيد )حمد ،أو استبعاده ،أو نقله ،أو تدريبه ،إرشاده

(2008)). 
 
 :تعقيب على الدراسات السابقة. 5.8

راء والمقاالت والدراسات السابقة التي تم من خالل اآل ،نوتوصل الباحث
التي يمكن  ،ظاتوحمجموعة من الملإلى  ،استعراضها في هذا البحث

 :يتاآلعرضها على النحو 
   الظروف  أثرتعرضت لتقييم قد لم تكن هناك بحوث علمية سابقة

لذلك  ؛المؤسسات الليبية الخاصة بمدينة سرت على أداء الراهنة
 ،هذا الموضوع تول البحوث التي ناقشأت الدراسة الحالية من كان

 بيانات ميدانية.على  اعتمادا
   الليبي أن بعض المؤسسات الليبية والمختصين والمهتمين بالشأن

ثار التي تحدثها الظروف الراهنة في المدينة قد تقود اآلأن يؤمنون ب
   .ضرار كبيرة للمؤسسات ولالقتصاد المحلي بشكل عامأإلى 

   السياسات المتبعة من قبل على  هناك عدم رضا داخل المؤسساتأن
 .الحكومة لمواجهة الظروف الراهنة

   الوظيفي بشكل عام داءالعديد من الدراسات تناولت موضوع األأن، 
تؤثر أن المتغيرات التقليدية التي من المتوقع  أغلبعلى  واطلعت

نها ى أبمعن ،هذا البحث يدرس عوامل غير تقليديةأن في حين  ،عليه
 والتي لها انعكاسات ،وليدة نتيجة للظروف التي تمر بها الدولة الليبية

 .فرادالمؤسسات ورضا األ على أداء
   وجود عالقة بين الظروف إلى أشارت المقاالت والدراسات السابقة

 .بالمنظمات المختلفة داءالراهنة ومستوى األ
   العوامل التي أن إلى يضا أشارت معظم المقاالت والدراسات أكما

العوامل الناتجة عن الظروف أهم  هي من ،تم تحديدها في هذا البحث
   الظروف الراهنة. والتي لها دور كبير في ،الراهنة داخل المدينة

 

 طـــــار العملياإل. 9

أداة  وكذلك ،البحث مجتمع البحث، وأفراد لمنهج وصفا   الجزء هذا يتناول
 يضاأ يتضمن كما ،وثباتها وصدقها ،إعدادها وطرق المستخدمة البحث
اعتمد  التي ئيةحصااإل ن في المعالجةوالباحث بها قام لإلجراءات التي وصفا  
 اختبار االستبانة، وأخيرا   فقرات وتحليل الدراسة، تحليل في عليها نوالباحث

 .الفرضيات
 

 :منهجية البحث. 1.9
 والذي ،التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم البحث أهداف تحقيق جلأ من
 موجودة وممارسات وظواهر احداثأ تتناول البحث طريقة في :بأنه فيعرّ 

 ،مجرياتها في الباحث تدخل دون ،هي كما ،والقياس للدراسة متاحة
 الفرا،و  ،محمد )مقداد، ،ويحللها فيصفها معها يتفاعلأن  الباحث ويستطيع

العوامل الناتجة  "واقع دراسة إلى البحث هذا ويهدف ،((2007) ،ماجد
 ميدانية دراسة -المؤسسات الخاصة أداء على عن الظروف الراهنة وأثرها

البحث  يعتمد سوف و ،المدارس الخاصة العاملة في مدينة سرت"على 
 في بالبحث : وذلكاألولية البيانات ،البيانات من نوعيين أساسيين على

وحصر  ،البحث مفردات بعض لدراسة ةاستبان بتوزيع الميداني الجانب
 وتحليلها تفريغها ثم ومن ،البحث موضوع في ألزمةال المعلومات وتجميع
ئية حصااإل االختبارات واستخدام ،(SPSS)ئيحصاالبرنامج اإل باستخدام
 موضوع تدعم ومؤشرات ،قيمة ذات دالالتى لإ الوصول بهدف ؛المناسبة

 المقاالت بمراجعة نوالباحث قام فقد ؛الثانوية البياناتما ما يخص أ .بحثال
 بواقع تتعلق والتي ،قيد البحث بالموضوع المتعلقة والمنشورات والدوريات

المؤسسات  أداء على وأثرها ةعن الظروف الراهن العوامل الناتجة
 مراجع وأية ،المدارس الخاصة بمدينة سرتعلى  ميدانية دراسة -الخاصة

 خــالل مــنو ،بشكل علمي البحث إثراء في تسهم أنها نوالباحث يرى قد
 األسس على التعرف تم قد ،البحث في الثانوية لمصادرى الإ اللجـوء

 عن عام تصور أخذ وكذلك ،الدراسات كتابة في السليمة والطرق العلمية
 .البحث مجال في تحدثو حدثت التي المستجدات آخر
 

 :جتمــع الدراســــةم. 2.9
بالمدارس  داريينواإل العاملين من المستهدف دراسةال مجتمع يتكون

 ن أسلوبوالباحث واستخدم ،(27والبالغ عددهم ) ،الخاصة بمدينة سرت
 ( استبانة عليهم27توزيع ) تم حيث ،دراسةال لمجتمع الحصر الشامل

هو موضح  استرداد كل االستبانات كماوتم  زيارات ميدانية، عبر جميعا
 لتحقيق نظرا ؛استبانة يأ لم يتم استبعاد فحصها وبعد ،(1بالجدول رقم )

  .الصحيحة اإلجابة شروط
 

 عينـة الدراســةعلى  ( يوضــح عـدد االستبانات الموزعـة1جــــدول )
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 :داة جمع البيانات.أ3.9

واستطالع آراء  ،استخدم الباحث االستبانة كوسيلة لجمع البيانات
 داءاأل إدارةالمشاركين حول عالقة العوامل الناتجة عن الوضع الراهن ب

 ،البحث أهداف جل تحقيقأومن  ،الوظيفي بالمدارس الخاصة بمدينة سرت
 األساليب العديد من استخدام تم قد ،تجميعها تم التي ،البيانات وتحليل

المتوسط  ،التكررات الوصفية ،كرونباخ -ألفا  :)مثل ،المناسبة ئيةحصااإل
االنحدار الخطي  ،االنحدار الخطي البسيط ،المعياري نحرافاال ،الحسابي
 هايلإ يرمز والتي ،االجتماعية للعلوم ئيةحصااإل الحزم باستخدام ،المتعدد(
ا الموزعة  انةبعد تجميع استمارات االستب. و(SPSS)بالرمز  اختصار 
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الرقمية في ترميز البيانات الخاصة بترميز ن الطريقة واستخدم الباحث
 : (2كما بالجداول رقم ) ،اإلجابات المتعلقة بمقياس ليكيرث الخماسي

 
 ( يعرض توزيع الدرجات على اإلجابات المتعلقة بعبارات المقياس2الجــدول رقــم )

 اإلجابـــة
غير موافق 

 جدا
 موافق جدا   موافق محايد غير موافق

 5 4 3 2 1 الدرجـــة

 
ن ايتم بعد ذلك حساب المتوسط الحسابي )المتوسط المرجح( لتحديد أوز

نتيجة لتحليل  ،حسب قيم المتوسط المرجح المتحصل عليها ،العبارات
وإدخال  ترميز تمأن  بعد ذلكو ،(3كما في الجدول رقم ) ،اإلجابات
 الحدود)الخماسي  المقياس طول خاليا ولتحديد ،اآللي الحاسب إلى البيانات
 ،(4=1-5المدى ) تم حساب ،البحث محاور المستخدمة في والعليا( الدنيا
 ،طول الخلية الصحيح على للحصول ؛المقياس خاليا عدد على تقسيمه ثم
 المقياس في قيمة أقل إلى القيمة هذه إضافة تم ذلك بعد .(0.80=5/4ي )أ

لهذه  األعلى الحد لتحديد وذلك، )الصحيح الواحد وهي ،المقياس )أو بداية
الرحمن  عبدن ابدر ،)العمر ،يأتي كما الخاليا طول أصبح وهكذا ،الخلية

(2002.)) 
 

 جاباتالمرجح المتحصل عليه من تحليل اإل( يعرض المتوسط 3الجــدول رقـم )

 المستوى المتوسط المرجح

 غير موافق بشدة 1.80إلى  1من 

 غير موافق 2.60إلى  1.81من 

 محايد 3.40إلى  2.61من 

 موافق 4.20إلى  3.41من 

 موافق بشدة 5إلى  4.21من 

 
 :صدق وثبات عينة البحث. 4.9
 (:ةانصدق أداة البحث )االستب -أوال  

وقام  ،تقيس أسئلة االستبانة ما وضعت لقياسهأن يقصد بصدق االستبانة 
وذلك  ،ن بالتأكد من صدق االستبانة عن طريق "رأي المحكمين"والباحث

 من ( أعضاء6من ) تألفت المحكمين من مجموعةإلى  انةرسال االستبإب
جامعة  ،االقتصاد بكلية ،األعمال إدارة في متخصصينالهيئة التدريس 

مدارس  في معلمين يعملونالراء مجموعة من آكما تم االستعانة ب ،سرت
 آلراء نوالباحث استجاب وقد ،ةانلتقييم محتويات االستب ؛عامة وخاصة

 ضوء في وتعديل حذف من ما يلزم بإجراء مواوقا ،المحكمين السادة
 .مقترحاتهم

 :ثثبات أداة البح -ثانيا  
تعطي أن بمعنى  ،تساقهاادقتها ووجمع البيانات البحث: يقصد بثبات أداة 

أو إعادتها مرة أخرى  ،داة جمع البيانات النتائج نفسها إذا تم استخدامهااأل
استخدام اختبار قياس ثبات أداة البحث فقد تم جل أومن  تحت ظروف مماثلة.

ئية حصاالذي يعد من االختبارات اإل ،(Cronbach Alphaكرونباخ  ) -ألفا
 ،االستبانة )البياتيوهو اختبار يبين مدى ثبات  ،المهمة لتحليل بيانات االستبانة

( 1 ،0((. وتكون قيمة معامل ألفا كرونباخ ما بين )2005محمود مهدي )
فعندما تكون قيمة معامل  ،ويبين مدى االرتباط بين إجابات مفردات العينة

يدل ذلك على عدم وجود ارتباط مطلق ما بين إجابات نباخ صفر ألفا كرو
فهذا  ؛ت قيمة معامل ألفا كرونباخ واحد صحيحكانأما إذا  ،مفردات العينة

ومن المعروف  ،ةبين إجابات مفردات العين اتام اهناك ارتباطأن يدل على 

وأفضل  (،0.6)( هي ) قيمة مقبولة لمعامل كرونباخ ألفاأصغر أن 
ذلك  كان (0.8)وكلما زادت قيمته عن  ،(0.8إلى  0.7قيمة تتراوح بين )

أفضل. ولقياس مدى ثبات أداة الدراسة المتمثلة في االستبانة استخدم 

 ىر يقيس درجة ثبات إجابات المستقصاختباألفا كرونباخ( وهو ) ونالباحث
وإلى المدى الذي يقيس فيه كل  ،منهم عن كل األسئلة الموجودة بالمقياس

في كما ببعض، بعضها هذه األسئلة تكون مرتبطة  فإن ،سؤال المفهوم نفسه
 :(4الجدول رقم )

 
 ( نتائج اختبار كرونباخ ألفا4جـــــــــدول رقــــــم )

 المحـــــــــــــاور
عـــــــدد 
 العبارات

معامل الثبات ألفا 
 كرونباخ

معامل 
 الصــــدق

 0.89 0.89 12 السيولـــــــــــــهازمــة 

 0.79 0.79 05 ازمة الطاقة الكهربائية

 0.85 0.84 09 العمــــــــــــــــل دوران

 0.82 0.84 10 الوظيفــــــــــــي داءاأل

 .صدق المحك عن طريق جذر معامل الثباتتم حساب 
 

 أزمة معامل ثبات عبارات محورأن ( 4يتضح من الجدول السابق رقم )
النها أكبر من  ؛مة عالية جداقيالوتعتبر هذه  ،(0.89السيولة يساوي )

وهي  ،(0.79الطاقة الكهربائية فهي ) أزمة ، وأما عبارات محور(0.80)
التي تعتبر قيمة مرتفعة للثبات، وعبارات محور  (،0.70)قيمة أعلى من 

 (،0.70)إلى سبة وهي قيمة عالية جدا بالن ،(0.84العمل هي ) دوران
تساوي  الوظيفي داءعبارت محور األأن ، كما فهي بذلك قيمة قوية

وبذلك يعتبر هناك  (،0.70)وتعتبر قيمة قوية جدا مقارنة مع  ،(0.84)
 يعني قيم قوية للثبات. ،المحاورارتباط تام بين مفردات  هشب
حيث تم  ،المقياس يقيس ما وضع لقياسهأن ويقصد به  :صدق المحك -ثالثا

في الجدول السابق رقم  اكم ،حسابه عن طريق الجدر التربيعي للثبات
 التاليوب (،0.70)قيم الصدق لجميع المحاور أكبر من أن ويتضح  ،(4)

 .والمقياس صالح لقياس ما وضع لقياسه ،قيمة الصدق عالية جدا فإن
مما  ؛من صدق وثبات مقياس الدراسة ان قد تأكدوووبذلك يكون الباحث

في تحليل  همايجعلهم على ثقة من صحة وصالحيات المقياس الستخد
 .فرضيات البحث نالنتائج واإلجابة ع

 
 :تحليل البيانات. 5.9
 ء الوصفي للبيانات الديموقرافية:حصااإل -أوال  

( النتائج المتعلقة بالبيانات الشخصية لمجتمع 5يوضح الجدول رقم )
 ،ات الشخصية وعرضها في هذا الجدولحيث تم جمع كل البيان ،البحث
على  مناقشة كل عنصر من عناصر البيانات الديموقرافيةإلى ضافة باإل
 : يأتكما ي ،حدة
  جنسهمأ( توزيع المشاركين حسب -5يبين الجدول رقم ) :الجنس، 

مشاركة الجنسين في هذه الدراسة غير أن يوضح هذا الجدول حيث 
ت كانف أما نسبة الذكور ،(%93) ثنااإل ةحيث مثلت نسب ،متقاربة

 أكثرالتي مثلت  -ناثإلالنظر في نسبة ان امعإمن خالل  .(07%)
 أزمة وخصوصا ،متغيرات البحثن إ :نستطيع القول -(%90)من 

ن من الذكور. وذلك أل أكثرناث جنس اإلعلى  قد تؤثر ،السيولة
 ؛يملكن سيارات خاصة داريات في المدارس الالمعلمات واإل أغلب

تشترط دفع قيمة العقد نقدا بشكل  ل يتم التعاقد مع وسائل نقلب
في عرقلة  ا. وعدم توفر السيولة ربما يكون سببو شهريأ سبوعيأ

 العملية التعليمية بكفاءة وفاعلية. أداء
  ب( توزيع المشاركين حسب -5يبين الجدول رقم ) :المؤهل العلمي

 فإن ،انتائج هذا الجدول المذكور سالفعلى  وبناء ،المؤهل العلمي
الدبلوم  ةبين حمل االمشاركين حسب مستواهم التعليمي انقسمو

 ،الجامعي ستوىوالباقي من الم ،(%52ت نسبتهم )كانو ،المتوسط
ي مشارك من أفي حين لم يكن هناك  ،(%48)حيث بلغت نسبتهم 

إلى  اة استناديهذه نتيجة طبيعو ،(%00درجة الماجستير ) ةحمل

55 
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 يكون المتقدمأن التي تشترط  ،السياسة المتبعة من قبل وزارة التعليم
متوسط الدبلوم ال ةساسي من حملليم األالعمل في مجال التعلى إ

على أن  النتيجة مؤشرهذه أن قل. كما األعلى  معلمينإلعداد ال
ية كانمإدراية تامة بمجال العمل وعلى  المشاركين في هذا البحث

 نع جابتهمإكما يمكن الوثوق في  ،المشاركة في الدراسة بفاعلية
 .ةناسئلة االستبأ
  ( توزيع المشاركين ج-5الجدول رقم )يتضح من  :مدة الخبرة

 من أكثرأن يتضح من هذا الجدول حيث  ،حسب سنوات الخبرة
وهذا يعتبر  ،سنة ةعشر ىحدإنصف المشاركين تتجاوز خبرتهم 

على  المشاركينأن  يأ ،في دعم نتائج هذا البحث امهم عامال
همية تهم ستكون عالية األاجابفإن إوبذلك  ،من الخبرة ل  اع ستوىم

 .والدقة
   جابات إد( توزيع -5يوضح الجدول ) :الوظيفيالتوصيف

الجدول شارت نتائج هذا وقد أ .الوظيفي المشاركين حسب التوصيف
ت كانو ،داريةإمن يشغلون وظائف مالمشاركين هم  أغلبأن إلى 

 ةفييشغلون وظ (%19)ما نسبتهم أن في حين  ،(%44)نسبتهم 
من المشاركين  (%37)ما نسبة أ ،ن اجتماعيين ونفسيينيخصائيأ
هذه النتائج  .داريةإيشغلون وظائف الذين ت تعبر عن المعلمين كانف

تماس دائم بمتغيرات على  المشاركين في هذه الدراسةأن إلى تشير 
 ،و العمالء )الطلبةأمن المعلمين  ىمن خالل استقبال الشكاو ،البحث

 ستوىمعلى  ثار هذه المتغيراتآ اويعلمون جيد ،مور(ولياء األأو أ
 .العملية التعليمية في مدارسهم أداء

  جابات إهـ( توزيع –5يوضح الجدول رقم ) :طبيعة عمل المنظمة
شارت نتائج هذا أحيث  .المشاركين حسب طبيعة عمل المنظمة

المدارس التي شاركت في هذا البحث مختصة  أغلبأن إلى الجدول 
 ،عداديالدراسي االبتدائي واإل ستوىالعملية التعليمية للم أداءفي 

( تمثل %15)ما نسبته أن في حين  ،(%86غت نسبتهم )والتي بل
الدراسي  ستوىالعملية التعليمية للم أداءالمدارس المختصة في 

المنظمات  رباع المشاركين منأمن ثالثة  أكثرأن بما و ،الثانوي
متطلبات هذا أن الجدير بالذكر إن ف ي؛ساسالمختصة في التعليم األ

الذي  األمر ،واحتياجاتهم خاصة وصعبة ،التعليمي كثيرة ستوىالم
  .يصعب معه التوفيق في ظل ظروف اقتصادية وخدمية متردية

 :مبحوثين بشكل جماعي في هذا البحث( يبين خصائص ال5الجدول رقم )

 النسـبة المئويـة العـــدد البيــــــــــــــــــــــان

 الجنس أ.5
 % 07 2 ذكر

 % 93 25 انثي

 المؤهل العلمي ب.5

 % 52 14 دبلو م متوسط

 % 48 13 بكالوريس

 % 00 00 ماجستير

 مدة الخبرة جـ.5

 % 30 8 سنوات 5قل من أ

 % 15 4 سنوات 10 - 6من 

 % 11 3 سنة 15 -11من 

 % 44 12 سنة 16من أكثر

 د.5
التوصيف 
 الوظيفي

نجاز إإلى ضافة معلم باإل
 دارية إمهام 

10 37 % 

 % 44 12 داري إموظف 

 % 15 4 خصائي اجتماعيأ

 % 04 1 خصائي نفسيأ

 هـ.5
طبيعة عمل 

 المنظمة

 % 56 15 ابتدائي

 % 30 8 عداديإ

 % 15 4 ثانوي

 
 :ء الوصفي لمتغيرات الدراسةحصاإلا -اثاني

)العوامل الناتجة عن الظروف  ةء الوصفي لمتغيرات الدراسحصااإل يشمل
دق يركز هذا بشكل أو ،الوظيفي( داءواأل ،الراهنة التي تمر بها المدينة

الراهنة التي ء الوصفي للعوامل الناتجة عن الظروف حصااإلعلى  الجزء
زمة أو ،زمة السيولةأ): تيةاآل بعادتتضمن األوالتي  ،تمر بها مدينة سرت

 :(8 ،7 ،6العمل( المبينة في الجدول رقم ) دورانو ،الطاقة الكهربائية
 
 :السيولة أزمة ء الوصفي لمتغيرحصااإلأ. 

 ةمجتمع الدارسة تتجه إلى الموافق مفرداتأن ( 6يتضح من الجدول رقم )
للعبارات  ةمتوسط اإلجابات بالنسبن إالسيولة، حيث  أزمة على أبعاد

أن (. و3.667)إلى  (3.074تتراوح ما بين ) ،زمة السيولةأب ةالخاص
السيولة  أزمة حول -ةموضع الدراس -ةترتيب مفردات العين اتجاهات أكثر
 وقتهم بكفاءة مع وجو إدارةصعوبة في  يجدون نون والعاملو)القيادي كان
 ،(1.074)معياري  انحرافوب (،3.667)السيولة(، بمتوسط  أزمةد

)تأخر أولياء فيه العامل  كان ةترتيب مفردات العين اتجاهاتأقل أن وتبين 
على االستمرار في القيام  اثرمؤمور عن سداد األقساط المالية األ

 (،3.074)جراء العملية التعليمة(، بمتوسط بالنشاطات المطلوبة إل
يجاد إهناك قصورا  في أن ن وويرى الباحث ،(1.238)معياري  انحرافوب

 :مثل ود،عن النقمتنوعة هتمام بخلق بدائل وعدم اال ،السيولة ألزمةحلول 
التي  ،الرسوم الدراسية السنوية ةد قيمالخ( لسد، إليبطاقة الدفع اآل ،)الشيك

 .العملية التعليمية بكفاءة أداءوتساهم في  ،تساهم في تحقيق رضاء العمالء
 

 ويرتبها حسب قيمة المتوسط الحسابي: ،السيولة أزمة بعاد متغيرأ( يصف 6الجدول رقم )

 المتوسط البيــــــــــــــــــــــــــان ت
 نحرافاال

 المعياري
ترتيب 

 هميةاأل

ن صعوبة في ون والعاملويجد القيادي .1
 أزمة وقتهم بكفاءة مع وجود إدارة

 السيولة
3.67 1.074 01 

 ،ليات متنوعة )شيكآصعوبة توفير  .2
د قيمة الخ( لسد، إليبطاقة الدفع اآل

 الرسوم الدراسية السنوية التي تساهم في
 مور(ولياء األأرضاء العمالء ) تحقيق

3.67 1.074 02 

يساهم في زيادة تكلفة  ةالسيولنقص  .3
 الرسوم الدراسية السنوية

3.56 1.050 03 

توفير ن صعوبة في ويجد العامل .4
على  ثرؤالمتطلبات المنزلية التي ت

 العمل أداءااللتزام ب
3.44 1.121 04 

يساهم في زيادة تكلفة  ةنقص السيول .5
 المراجع والكتب المدراسية

13.4 1.217 05 

صول الخاصة ببعض األالتصرف  .6
 بالمدرسة لغرض استمرارها يهدد أخرى

63.2 1.289 06 

سعار يساهم في زيادة األ ةنقص السيول .7
المطالبة بزيادة المرتبات إلى الذي يؤدي 

 جورواأل
63.2 1.129 07 

المستالزمات صعوبة شراء بعض  .8
 نجاز العملاليومية إل

263. 1.289 08 

سعار يقلل من فرص التضخم وارتفاع األ .9
مدرستكم ويزيد من على  قبال الطلبةإ

 خرىصعوبة المنافسة مع المدراس األ
93.1 21.24 09 

 ةبة القيام بنشاطات ترفيهية للطلبصعو 10
 لتشجيعهم وكسب والئهم للمدرسة

93.1 1.210 10 

صعوبة تصميم نظم فعالة لألجور  11
 والمكافآت

3.07 1.238 11 

مور عن سداد األقساط تأخر أولياء األ 12
في القيام  ثر على االستمرارؤالمالية ي

جراء العملية بالنشاطات المطلوبة إل
 التعليمة

3.07 1.238 12 

 
 :الطاقة الكهربائية أزمة ء الوصفي لمتغيرحصااإلب. 
على  ةمفردات مجتمع البحث إلى الموافق هر اتجاهظ( ي7الجدول رقم )ن إ

 (3.00حيث بلغ متوسط اإلجابات ما بين ) ،الطاقة الكهربائية أزمة أبعاد
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ع وترتيب مفردات المجتمع موض اتجاهات أكثرأن و ،(3.56)إلى 
 اإلداريةجراءات والمراسالت "توقف اإلأن لهذا المتغير يتجه نحو  ةالدراس

 (،3.56) يمتوسطها الحساب كانحيث  ،"ئيمع انقطاع التيار الكهربا
ترتيب  اتجاهاتت أقل كان. فى حين (1.086)معياري  انحرافوب

الت المكتبية للعطل آلوا األجهزةلمفردات العينه تتجه نحو انه " تعرض 
 3.00بسبب انقطاع ورجوع التيار الكهربائي"، بمتوسط حسابى 

على  هناك اثار تترتبأن . يرى الباحثين ب1.144معياري  انحرافوب
ي تحمل المنظمات اعباء وتكاليف اضافية انقطاع التيار الكهربائي والت

اليمكن التخلص منها في االجل القصير. لذلك يجب ايجاد حلول لهذه 
 داء.األعلى  لضمات استمرار العمل والمحافظة ألزمةا
 

 الطاقة الكهربائية ويرتبها حسب قيمة المتوسط الحسابي: أزمة( ابعاد متغير7الجدول رقم )

 نحرافاال المتوسط البيــــــــــــــــــــــــــان ت
ترتيب 
 االهمية

مع  اإلداريةجراءات والمراسالت توقف اإل .1
 انقطاع الكهرباء

3.56 1.086 01 

 02 974. 3.44 الت اثناء القيام بالعملآلوا األجهزةتوقف  .2

عدم االستفادة من أنظمة االتصاالت  .3
وتكنولوجيا المعلومات في انجاز الكثير من 

 داخل المدرسة األعمال
3.33 1.209 03 

صعوبه االنارة في بعض القاعات والمكاتب  .4
 والفصول الدراسية

93.1. 1.210 04 

ت المكتبية للعطل الواآل األجهزةتعرض  .5
 بسبب انقطاع ورجوع التيار الكهربائي

3.00 1.144 05 

 
 :العمل دوران أزمة ء الوصفي لمتغيرحصااإلجـ. 
مفردات مجتمع البحث تتجه إلى الموافقه أن ( يظهر 8الجدول رقم )أن 

حيث يتراوح متوسط اجابات المبحوثين ما  ،العمل دوران أزمةعلى أبعاد
ترتيب مفردات المجتمع  اتجاهات أكثرأن (. و3.67إلى  3.07بين )

تي: )نقص ت على النحو اآلكان ،العمل دوران أزمة حول الدراسةموضع 
منية يساهم في تقليل أسباب اقتصادية وجنبية الماهرة ألالعمالة المحلية واأل

معياري  انحرافوب (،3.67)ت بمتوسط كانفرص نجاح المدرسة(، و
 أزمة حول ةاتجاهات ترتيب مفردات العينأقل أن في حين  .(1.07)

القدرات والخبرات  إغراءت على العبارة "صعوبة كان ،العمل دوران
 انحرافوب (،3.07)ت بمتوسط كانالتربوية المحلية والخارجية"، و

 ،العمل دورانهمية أب هناك جهالأن ن ويرى الباحث .(1.24)معياري 
 ،العمالة والمحافظة عليهم إغراءرضية التي يتم عليها فير األوعدم تو

 القصوى من خبراتهم وتفعيلها في هذا المجال. ةستفادواال
 

 العمل ويرتبها حسب قيمة المتوسط الحسابي: دوران( يصف ابعاد متغير 8الجدول رقم )

 المتوسط البيــــــــــــــــــــــــــان ت
 نحرافاال

 المعياري
ترتيب 

 هميةألا

جنبية الماهرة المحلية واألنقص العمالة  1
منية يساهم في أسباب اقتصادية وأل

 تقليل فرص نجاح المدرسة
3.67 1.07 01 

 ،الشروط بالعقد )سكن ستوىارتفاع م 2
لخ( بسبب نقص إ ،عالج ،مواصالت

 العمالة
3.56 1.05 02 

صعوبة توفير وسائل نقل للعاملين  3
 بالمدرسة بسبب نقص الوقود للسيارات

3.44 1.12 03 

العاملين وتحسين  أداءصعوبة تطوير  4
 نتاجيتهم داخل المدرسةإ

13.4 21.2 04 

داري جراء برامج التدريب اإلإصعوبة  5
والمهني للعاملين لتطوير المدرسة 

 وتحسينها
63.2 31.1 05 

هناك نقص كبير في العمالة  6
 المتخصصة والعمالة العامة

63.2 1.29 06 

 ،العمالة )النقل دورانزيادة معدل  7
التعاون( بسبب توفر فرص  ،ةاالستقال

 أخرىعمل في منظمات 
93.1 1.24 07 

نبية جصعوبة التعاقد مع العمالة األ 8
جنبية بسبب ارتفاع سعر العمالت األ

 مقابل الدينار الليبي
93.1 1.21 08 

القدرات والخبرات  إغراءصعوبة  9
 التربوية المحلية والخارجية

3.07 41.2 09 

 
 :الوظيفـي داءالوصفي لمتغير األء حصااإل -الثثا
 ةات مجتمع البحث تتجه إلى الموافقمفردأن ( يظهر 9الجدول رقم )ن إ

جابات المبحوثين ما بين إحيث يتراوح متوسط  ،الوظيفي داءعلى أبعاد األ
ترتيب مفردات المجتمع موضع  اتجاهات أكثرأن و .(4.26)إلى  (3.00)

اهتماما  أكثري: )أنا تعلى النحو اآلت كانالوظيفي  داءحول األ الدراسة
معياري  انحرافوب ،(4.26)ت بمتوسط كانو ،(يبعملي من زمالئ

 داءحول األ ةترتيب مفردات العين اتجاهاتأقل أن في حين  .(0.764)
ت كانت على العبارة "أشعر بالرضا التام تجاه عملي"، وكانالوظيفي 
ن أنه يمكن وباحثيرى ال .(1.144)معياري  انحرافوب (،3.00)بمتوسط 

وذلك من خالل حلحلة التحديات والصعاب التي  ،الوظيفي داءالتحكم في األ
وتوفير احتياجات ومتطلبات العمالء الداخليين والعمالء  ،تواجة المنظمات

 الخارجيين للمنظمات.
 

 ويرتبها حسب قيمة المتوسط الحسابي: ،الوظيفي داءبعاد متغير األأ( يصف 9الجدول رقم )

 المتوسط البيــــــــــــــــــــــــــان ت
 نحرافاال

 المعياري
ترتيب 

 هميةاأل

 01 7640. 64.2 اهتماما بعملي من زمالئي أكثرأنا  .1

ساعات العمل تتوافق مع طبيعة  .2
 العمل

3.67 1.074 02 

 03 1.086 3.56 نجاز عمليأشعر بدافع كبير إل .3

سعادة في عملي  أكثرأشعر بأنني  .4
 نخرىمقارنة بالكثير من اآل

3.56 1.050 04 

أنا أفضل العمل بهذه المدرسة عن  .5
 غيرها

3.33 1.209 05 

سير العمل على  شعر بالرضا التامأ .6
 داخل المدرسة

63.2 1.289 06 

ال أشعر بخيبة أمل عند وجودي في  .7
 عملي

93.1 21.24 07 

في التعامل  اإلداريةأشعر بالعدالة  .8
 مع جميع الموظفين

53.1 1.199 08 

 09 1.238 3.07 ال أجد صعوبة في تأدية عملي .9

 10 41.14 3.00 أشعر بالرضا التام تجاه عملي 10

 
 :ختبار الفرضياتائي وحصاالتحليل اإل. 6.9

البسيط ستخدام تحليل انحدار الخط المعرفة صحة الفروض من عدمها تم 
 .التباين األحاديو ،والمتعدد

 
 :ىاألول يةاختبار صحة الفرض -والأ

 :نهأعلى  ىولنصت الفرضية األ
على  السيولة ئية ألزمةإحصاذو داللة  أثرال يوجد  :0Hالفرضية الصفرية 

 .سرت ةالمدارس الخاصة في مدين أداء
على  السيولة ئية ألزمةإحصاذو داللة  أثريوجــــد  :aH البديـــلةالفرضية 

  .سرت ةالمدارس الخاصة في مدين أداء
 

قيمة معامل أن ( نجد 10من خالل النتائج المعروضة في الجدول رقم )
السيولة تفسر ما  أزمة أن، وهذا يعني (R2=  0.901)التحديد تساوي 

والباقي يرجع إلى  ،الوظيفي داءمن التباين الحاصل في األ (%90)نسبته 
أن مما يعني  ،إلى حد الخطأ العشوائي ةباإلضاف ،تأثير عوامل أخرى

 يعود إلى التغيير في المدارس الخاصة أداءمن التغير في مستوى  (90%)
وهي إشارة  ،(Beta=  0.949كّما بلغت درجة التأثير ) .السيولة أزمة

السيولة  أزمة موجبة، مما يعني وجود تأثير طردي موجب بين متغير
أن إلى وهذا يشير  ،الوظيفي للمدارس الخاصة في مدينة سرت داءواأل
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 ستوىؤدي إلى ارتفاع ميالسيولة  أزمة التحسن بدرجة واحدة في مستوى
بمعدل و ،المدارس الخاصة في مدينة سرت لدى أفراد مجتمع الدراسة أداء
 (226.345)التي تساوي  Fيضا قيمة أ( 10يعرض جدول ) .(0.949)

وهذا يعني وجود  ،(0.05)وهي أقل من  (،0.000) ةعند مستوى دالل
 .سرت ةالمدارس الخاصة في مدين أداءالسيولة على  ألزمةتأثير معنوي 

 ،وقبول الفرضية البديلة ،ما سبق يتم رفض الفرضية الصفريةعلى  بناء
المدارس  على أداء السيولة ألزمةئية إحصاداللة  يذ أثروجــــود وهي 

 .الخاصة في مدينة سرت
 

زمة السيولة أ بعاد متغيرأموذج االنحدار الخطي البسيط بين ( يبين ملخص ن10جــدول رقم )
 الوظيفي داءواأل

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد 

معامل االنحدار 
 المعدل

Beta F 
مستوى 
 الداللة

a.949 .901 .897 .949 226.345 0.000 

a. Predictors: (Constant)، السيولة  أزمة 

 
 :ثانياختبار صحة الفرض ال -ثانيا

 :نهأعلى  ثانيةنصت الفرضية ال
الطاقة  ألزمةئية إحصاذو داللة  أثريوجد  ال :0Hالفرضية الصفرية 

 .سرت ةالمدارس الخاصة في مدين على أداء الكهربائية
الطاقة  ألزمةئية إحصاذو داللة  أثرد يوج :aH البديلـــةالفرضية 
  .سرتمدينة المدارس الخاصة في  على أداء الكهربائية

 
 ،(R2 0.712)التحديد تبلغ قيمة معامل أن ( 11يوضح الجدول رقم )

من التباين  (%71)الطاقة الكهربائية تفسر ما نسبته  أزمة أنوهذا يعني 
والباقي  ،الوظيفي لمدارس القطاع الخاص بمدينة سرت داءالحاصل في األ

مما  ،إلى حد الخطأ العشوائي ةباإلضاف ،يرجع إلى تأثير عوامل أخرى
يعود إلى  المدارس الخاصة أداءمن التغير في مستوى  (%71)أن يعني 

=  0.844ا بلغت درجة التأثير )كم .الطاقة الكهربائية أزمة التغيير في
Beta)، مما يعني وجود تأثير طردي موجب بين  ،وهي إشارة موجبة
الوظيفي للمدارس الخاصة في مدينة  داءالطاقة الكهربائية واأل أزمة متغير
الطاقة  أزمة التحسن بدرجة واحدة في مستوىأن وذلك يعني  ،سرت

المدارس الخاصة في مدينة سرت  أداء ستوىيقود إلى ارتفاع م ،الكهربائية
يضا أ( 11يعرض جدول ) .(0.844لدى أفراد مجتمع الدراسة بمعدل )

وهي أقل  (،0.000) ةعند مستوى دالل (61.688)التي تساوي  Fقيمة 
الطاقة الكهربائية على  ألزمة، وهذا يعني وجود تأثير معنوي (0.05)من 
ما سبق يتم رفض على  بناء .سرتمدينة المدارس الخاصة في  أداء

داللة  يذ أثروجــــود وهي  ،فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة
المدارس الخاصة في مدينة  على أداء الطاقة الكهربائية ألزمةئية إحصا
 .سرت

 
الطاقة  أزمة بعاد متغيرأموذج االنحدار الخطي البسيط بين ( يبين ملخص ن11جدول رقم )

 الوظيفي داءالكهربائية واأل

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل 
 R2التحديد 

معامل االنحدار 
 المعدل

Beta F 
مستوى 
 الداللة

a844.. .712 .700 .844 61.688 0.000 

 a. Predictors: (Constant)، طاقة الكهربائيةلا أزمة. 

 
 :ثالثةال يةاختبار صحة الفرض -ثالثا

 :نهأعلى  ثالثةنصت الفرضية ال
 العمل دورانئية لإحصاتوجد عالقة ذات داللة  ال :0Hالفرضية الصفرية 

 .المدارس الخاصة في مدينة سرت على أداء

 العمل دورانئية لإحصاتوجــد عالقة ذات داللة  :aH البديلـــةالفرضية 
 .المدارس الخاصة في مدينة سرت على أداء

 
وهذا  ،(R 0.849)التحديد تبلغ قيمة معامل أن ( 12يوضح الجدول رقم )

من التباين الحاصل في  (%84)العمل يفسر ما نسبته  دورانأن يعني 
جع إلى والباقي ير ،الوظيفي لمدارس القطاع الخاص بمدينة سرت داءاأل

أن خر آبمعني  .إلى حد الخطأ العشوائي ةتأثير عوامل أخرى باإلضاف
يعود إلى التغيير في  المدارس الخاصة أداءمن التغير في مستوى  (84%)

وهي إشارة  ،(Beta=  0.921ا بلغت درجة التأثير )العمل. كم دوران
العمل  دورانمما يعني وجود تأثير طردي موجب بين متغير  ،موجبة
التحسن أن وذلك يعني  ،الوظيفي للمدارس الخاصة في مدينة سرت داءواأل

 أداء ستوىالعمل يقود إلى ارتفاع م دورانبدرجة واحدة في مستوى 
بمعدل  ،المدارس الخاصة في مدينة سرت لدى أفراد مجتمع الدراسة

 (140.166)التي تساوي  Fيضا قيمة أ( 12يعرض جدول ) .(0.921)
، وهذا يعني وجود (0.05)وهي أقل من  (،0.000) ةعند مستوى دالل

مدينة المدارس الخاصة في  أداءالعمل على  دورانتأثير معنوي لمحور 
ما سبق يتم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية على  بناء .سرت
على  العمل دورانئية لمحور إحصاداللة  يذ أثروجــــود وهي  ،البديلة
 .المدارس الخاصة في مدينة سرت أداء
 

العمل  دوران بعاد متغيرأموذج االنحدار الخطي البسيط بين ( يبين ملخص لن12جدول رقم )
 الوظيفي داءواأل

معامل 
 Rاالرتباط 

معامل التحديد 
R 

معامل 
االنحدار 
 المعدل

Beta F 
مستوى 
 الداللة

.921 .849 .843 .921 140.166 0.000 

a. Predictors: (Constant)، العمل دوران 

 
 
 

 خالصـــــــةال. 10
 

العملية التعليمية في  على أداء السيولة تؤثر أزمة أن إلى الدارسة توصلت
ك عجز في السيولة هنا كانبمعني كلما  ،المدارس الخاصة بمدينة سرت

العملية التعليمية في المدارس الخاصة  أداءك تدهور في اهن كانالمتداولة 
إلى تشير نتائج هذه الدراسة  ،في الحقيقة .والعكس صحيح ،بمدينة سرت

القياديين والعاملين في المدراس الخاصة بمدينة على  السيولة توثر أزمة أن
يؤكد و .وقتهم بكفاءة إدارةبحيث يصعب مع نقص السيولة  ،سرت

مام أفي الوقوف  اكبير ايهدرون وقت نهمأن في هذه الدراسة والمشارك
 ،مور المتعلقة بالعملية التعليميةوذلك لتسيير األ ،مين السيولةأالمصارف لت
كما  .سرهملسيولة لسد االحتياجات اليومية ألتوفير ا أخرىومن جهة 

ليات آمدينة سرت صعوبة توفير المسؤولين في المدارس الخاصة ب تواجه
 التي تسهللى بطاقات الدفع اآل :مثل ،تنوب عن التعامل بالسيولة أخرى
 ،مور الطلبة( سداد قيمة الرسوم الدراسية السنويةأولياء أالعمالء )على 

كد وأ .مور(ولياء األأكبير في تحقيق رضاء العمالء ) أثروالتي يكون لها 
يادة يساهم في ز ةنقص السيولعلى أن يضا في هذه الدراسة أن والمشارك

 حيث يتم وضع نسبة مئوية معينة )عمولة( ،تكلفة الرسوم الدراسية السنوية
هذه  .الطلبة الذين يدفعون قيمة الرسوم السنوية بطريقة الشيكعلى 

رالطلبة( من االستمرار في تسجيل موأوليا أالسياسات تعرقل العمالء )
 داءواألنتاجية ات اإليستومال ىتتدنوبذلك  ،بنائهم في هذه المدارسأ

 .الوظيفي في المدارس الخاصة
المشاركين في هذه الدراسة أن إلى يضا أشارت نتائج هذه الدراسة وأ

االلتزام على  يواجهون صعوبة في توفير المتطلبات المنزلية التي توثر

58 



  56                                                                                                                                                    2020 يوليو، 16، العدد مجلة البحوث األكاديمية )العلوم التطبيقية(

مام المصارف أتوفير السيولة يتطلب الوقوف أن بمعني  .العمل أداءب
 ،المصرفي في المدينة بل الجهازلة في حالة توفرها من قلساعات طوي

بحثا عن  أخرىإلى حيانا الموقف يتطلب السفر والتنقل من مدينة أو
 ينعكس بشكل مباشرالذي س األمر ،اكبير اوجهد اوهذا يتطلب وقت ،السيولة
 .العملية التعليمية في المدارس الخاصة على أداء

لخدمة مقدم ا ،الطرفينعلى  تنطبق اةهذه المعانأن الجدير بالذكر و
 .مور الطلبة(أوليا أ)المدارس( ومتلقي الخدمة )

 ةنقص السيولأن  ،ن في هذه الدراسةويري المشارك ،أخرىمن جهة و
الذي يزيد من  األمر ،سيةيادة تكلفة المراجع والكتب المدريساهم في ز

العملية  أداءضعاف إإلى ويقود  ،مور الطلبة(أوليا أالعمالء ) اةمعان
مور أوليا أوذلك بسبب عدم قدرة العمالء ) ،التعليمية بالمدارس الخاصة

 .توفير متطلبات العملية التعليميةعلى  الطلبة(
 أداء على تأثير الطاقة الكهربائية لها أزمة أن يضا إلىأالدراسة  توصلتو

 .المطلوب في المدارس الخاصة بمدينة سرت ستوىالعملية التعليمية بالم
إلى انقطاع التيار الكهربائي يؤدي أن إلى شارت نتائج هذه الدراسة وأ

ي أتأدية  هالذي يصعب مع األمر اإلدارية،جراءات والمراسالت توقف اإل
االستياء إلى ومثل هذا الوضع يقود  ،و خارج المدرسةأدارية داخل إمهام 

 .عند المدارس الخاصة داءاأل ستوىوتدني م
توقف على  ثار المترتبةمن اآل هذه الدراسةن في وكما حذر المشارك

حيث يعني ذلك توقف  ،ثناء القيام بالعملية التعليميةأوالمعدات  األجهزة
والداتاء  ،البروجكتر :مثل ،المساعدة في تنفيذ العملية التعليمية األجهزة

 ،عالناتطباعة اإلالتي تستخدم في  ،والطابعات ،جهزة الحاسوبأو ،وش
 .لخإ ،سئلة االمتحاناتأوطباعة  ،الدراسية وطباعة التمارين

ولكن مع  ،بعض الوقت ألزمةهذه ا اءربما تستطيع بعض المدارس احتو
ساعات  كهربائي لفترات طويلة تتجاوز خمساستمرار انقطاع التيار ال

ن في هذا المجال صعوبة في يجد المستثمرو ،غير محددة ةولمد ،ايومي
 .العملية التعليمية بكفاءة على أداء المحافظة

 انقطاع التيار الكهربائي يؤثرأن إلى ن وتوصل الباحث ،سبق ماإلى ضافة إ
حيث يؤدي  ،نارة بعض القاعات والمكاتب والفصول الدراسيةإعلى 

ملية الع على أداء توقف بعض القائمينإلى انقطاع التيار الكهربائي 
 ،المحاضرات بسبب العتمةعطاء الدروس وإالتعليمية من االستمرار في 

 يضاح(.لوحة اإلعلى  مشاهدة ما يكتبعلى  )عدم قدرة الطلبة
العمل لها تأثير  دورانبعاد متغير أأن  إلى توصلت نتائج هذه الدراسةو
 ة في المدارس الخاصة بمدينة سرت.العملية التعليمي على أداء يجابيإ
جنبية المحلية واألنقص العمالة أن ن في هذه الدارسة والمشارك ىيرو

العملية التعليمية في  أداءمنية يساهم في عرقلة أتصادية وسباب اقالماهرة أل
 .المدارس الخاصة بمدينة سرت

إلى نقص العمالة يؤدي على أن  ن في هذه الدراسةوكد المشاركأكما 
ي أالعمل في إلى حيث يشترط المتقدم  ،شروط العقد ستوىارتفاع م

أن في حين  ،لخإ ،والعالج ،والمواصالت ،السكنمدرسة بدفع مصاريف 
 تسمح بتوفيرها. ال -حياناأ -القدرات المالية للمدرسة

لعاملين اصعوبة توفير وسائل نقل إلى يضا أتوصلت هذه الدراسة و
 بسبب نقص وقود السيارات. ؛بالمدارس

صعوبة تطوير على  اكدوأالمشاركين في هذه الدراسة أن الجدير بالذكر و
 المدارس تواجه أن إدارةونتاجيتهم داخل المدارس. إالعاملين وتحسين  أداء
دورات تدريبية محلية  ئهاجراإلة من التحديات التي تحول دون جم

داريين سواء اإل ،ومحاضرات توعوية لتطوير قدرات العاملين ،وخارجية
 و التربويين.أ

تتطلب استقرار العمالة  أداءنتاجية وإليات التي تستخدم لتطوير هذه اآل
ليات التي تساهم في يجاد اآلإر رسم السياسات وخآ ىبمعن ،منيأاقتصادي و

شكل التي تمر بها المدينة والدولة الليبية ب ،التخلص من الظروف الراهنة
  عام.
التي يجب بعض األمور ن بمراعاة يوصي الباحثو ،ما سلفعلى  وبناء  

 : منها ،ناخذها في الحسبأ

 
 السيولة ألزمةيجابي إ أثر وجود إلى أشارت الدراسة نتائجن أل نظرا .1

 يوصي ،العملية التعليمية في المدارس الخاصة بمدينة سرت على أداء
وقطاع التعليم  ،صناع القرار في المجلس البلدي سرتن والباحث
همية توفير أوكل المنظمات الخدمية المماثلة ب ،ساسي بمدينة سرتاأل

شاعة ثقافة إوذلك عن طريق  ،بالنقود )السيولة( بدائل عن المعاملة
وجود على  حيث أكدت نتائج هذا البحث ،التعامل بالبطاقات االئتمانية

 ؛المدارس الخاصة أداءالسيولة و أزمة يجابية قوية بينإعالقة 
ليات آبد من تبني  ال ألزمةهذه اعلى  ثار المترتبةيمكن تفادي اآلول

 لة التحديات والمصاعب التي تنتج عنمصرفية حديثة تساهم في حلح
 ستوىللحد من تدني م ؛لياتسراع في تنفيذ هذه اآلواإل ،السيولة أزمة

 .تنفيذ العملية التعليمية في المدارس الخاصة
 
الطاقة  ألزمة أثر وجود أظهرت التي الدراسة نتائج على بناء   .2

 يوصي ،المدارس الخاصة في مدينة سرت على أداء الكهربائية
جيد عن طريق توفير مصادر  المنظمة بشكل تهيئة يتمأن  نوالباحث

 ولتكن ،يتم استخدامها عند انقطاع التيار الكهربائي ،طاقة احتياطية
كما يجب صيانة وزيادة  ،)مولد الطاقة المتنقل( :سبيل المثالعلى 

إلى وتتطلب مواجهة تحديات الطاقة  ،كفاءة البنية التحتية للكهرباء
مستقبل أفضل أن لضم ؛من عامل أكثرتكاثف الجهود وتوفير 

فيه هي شغلهم الشاغل، أساسيات الحياة حتي ال تكون  ،للمستخدمين
 .نورفيه الكهرباء، وال يغيب فيه الوليتحقق لهم مستقبل ال تنقطع 

 
بعاد متغير أل أثر وجودإلى شارت أالتي  الدراسة نتائج خالل من .3

العملية التعليمية في المدارس الخاصة بمدينة  على أداء العمل دوران
 على القدرة القرار صناع لدى يكونأن ن بويوصي الباحث ،سرت

بحيث يمكن جذب العمالة الماهرة في  ،أفضل ستراتيجياتإصياغة 
يؤكد و .العمالة الماهرة الموجودة في المنظمةعلى  السوق والمحافظة

قتصادي في هذه المدينة يلعب مني واالاالستقرار األعلى أن  نوالباحث
العمل داخل المنظمات  دورانسباب أفي تخفيض  اساسيأ ادور

مع المناخ و داء.األ ستوىمعلى  يجابيةإثار آالذي يكون له  ،الخدمية
يستطيع صناع القرار رسم سياسات  ،مني واالقتصادي المستقراأل
 ،المنظماتللعاملين في  والفني واالستشاري يلاالم الدعم بتقديم تقوم

التي  ،للعاملين عداد الدورات التدريبيةإواقتراح البرامج التوعوية و
 .العمل دورانوتقلل من  ،ءالترفع من الو

 
قطاع التعليم على  الدارسة هذه جراء مثلبإن وكما يوصي الباحث .4

مثل  ،أخرىوقطاعات خدمية  ،أخرىساسي الخاص في مدن األ
الدارسة مع  هذه نتائج ومقارنة ،العيادات الخاصة في المدن الليبية

ل الناتجة أوضح للعوام صورة على للحصول ؛الدارسات تلك نتائج
المؤسسات الخاصة  أداء ستوىمعلى  ثرهاأعن الظروف الراهنة و

 .في ليبيا
 

 المراجــــع. 11
 

 على لكترونياإل االستقطاب فوائد أثر" ،(2016) أحمد دداو أحمد إبراهيم
الحصول  متطلبات ستكمالال الرسالة هذه قدمت ،"يالوظيف دورانال معدل
 األوسط، الشرق جامعة ،كترونيةلاإل األعمال في الماجستير درجة على
 .(27) ص
 

مؤسسة  ،العمالة، صحيفة الثورة دورانمعدل  ،(2008العّمار، ) أحمد
 .[3، ص 13691الوحدة للصحافة والطباعة والنشر، العدد 
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عكس خسائر اقتصادية في نطاع الكهرباء يانق" (2019) الخميسي أحمد
 ،العربي الجديد ،ليبيا"

https://www.alaraby.co.uk/economy/2019/7/8/انقطاع-
 .ليبيا-يف-اقتصادية-خسائر-ينعكس-الكهرباء

 
ئية باستخدام حصا( تحليل البيانات اإل2005البياتي، محمود مهدي )

 .، دار الحامد، عمان(49)، ص SPSSئي حصاالبرنامج اإل
 

الجودة  إدارة( "مدي تطبيق مبادي 2002الرحمن ) عبدأن بدر ،العمر
الشاملة في مستشفيات مدينة الرياض من وجهة نظر ممارسي مهنة 

 (.322)ص  ،العامة دارةاإل ،التمريض
 
للمعرفة الرقمية  ،فيالدلفيا المعرفة ،العمل دوران( 2019يمن عبَّاس )أ

 http://arknowledge.net/articles/1290 ،العربية
 

 القطاع من الوطنية العمالة تسرب ،(2008) الحربي، محمد فهد بن بندر
 المتسربين راءآل ستطالعيةا المقترحة، دراسة الحلولو األسباب الخاص،

 .(30)ص  الرياض، بمدينة الخاص القطاع في العمل من
 

( "أزمة انقطاع الكهرباء موعد يتجدد كل 2019حرار )تقرير من ليبيا األ
يزيد من تفاقمها" أن صيف وشتاء والعدو

https://libyaalahrar.tv/2019/06/17/الكهرباء-انقطاع-أزمة-
 .صيف-كل-يتجدد-موعد
 

 ،أحمد سيد محمد :ترجمة البشرية الموارد إدارة( "2003) ،ديسل جاري
 .(47)ص الرياض، للنشر، المريخ دار جودة"، المحسن عبد مراجعة

 
 المعتز دار ،1 ، طالتنظيم والتطوير التغيير إدارة( 2014محمد ) جمال
 .(188)ص  عمان، األردن، والتوزيع للنشر
 

 إستراتيجية رؤية البشرية، الموارد إدارة( 2008مصطفى، ) سيد حمد
 .مصر ،القاهرة الهندسية، الدار معاصرة،

 
 المجموعة ،الوظيفي المسار ( تخطيط2013)أن رضو الفتاح عبد حمود
 .(67)ص ،والنشر للتدريب العربية

 
 الشاملة الجودة إدارة( 2017) ،الزبونعلى  هللا عطا ،حمدان بني خالد
 .(60)ص عمان، للنشر، اليازوري دار
 

 مدخل البشرية الموارد إدارة (2005الهيتي، ) الرحمن عبد خالد
 200)ص  األردن، الثانية، الطبعة والتوزيع، للّنشر وائل دار ،إستراتيجي

- 201). 
 

كادميون األ ،الفندقية الحديثة دارة( أساسيات اإل2014مفيد بوظو )ن اروش
 .(93)ردن، ص للنشر والتوزيع، األ

 
 ،الهندسة مهنة أخالقيات إلى ( مدخل2011مارتن ) مايك ،شنزنجر رونالد

 .(102)ص  الرياض، ،1 ط
 

الموارد البشرية، الكويت: ذات  إدارة( 1989زكي محمود هاشم، )
 (.81)، ص 1السالسل للطباعة والنشر والتوزيع، ط 

 
 الموارد معلومات نظام "دور (2010ميلود، ) تومي صورية، زواي
 اآلداب كلية مجلة في المؤسسة"، البشرية الموارد أداء تقييم في البشرية

قيصر، بسكرة،  محمد جامعة السابع، العدد جتماعية،االو اإلنسانية العلومو
(10-11). 
 

 ،إستراتيجي مدخل البشرية الموارد إدارة (2003عباس، ) محمد سهيلة
 .(139)ص  ،عمان األولى، الطبعة للّنشر، وائل دار
 

 السياسي اإلطار ،وآفاقه األردني االقتصاد ( واقع2007وهيب ) شاعر،
 .(162)ص ،عمان ،والتوزيع للنشر الفارس جار ،1 ط واالجتماعي

 
 طلبة لدى الطموح بمستوى النفسي الضغط ( عالقة2013هناء ) صالحي
 الطلبة من عينة على ميدانية دراسة ،ورقلة بجامعة المقيمين الجامعة

 .(4)ص  ورقلة، مرباح بجامعة قاصدي
 

 التربوية دارةاإل في الحديثة تجاهات( اال2013الدليمي ) أحمد عبد طارق
 .(30)ص  ،عمان ،التفكير لتعليم ديبونو مركز ،1 ط ،والمدرسية

 
دار  ،( "السلوك اإلنساني في المنّظمات"2005صقر، ) أحمدعاشور 

 .(26-25)المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ص 
 
 ،السيولة في االقتصاد الليبي" أزمةأسباب ( "2016هللا امحمد شامية ) عبد

 .ستراتيجياتالمنظمة الليبية للسياسات واإل
 

 إدارة في العلمية واألصول ( "األسس2016) ،الزعبي فالح علي
 (.77)ص عمان، والتوزيع، للنشر العلمية اليازوري دار ،"األعمال

 
 الفجر دار ،1ط البشرية، الموارد ( تنمية2007آخرون، )و غربي علي
 (.139)مصر، ص  القاهرة، التوزيع،و رللنش
 

( علم النفس الصناعي والتنظيمي الحديث، 1995عماد الطيب كرشود، )
 (.172)منشورات جامعة قاريونس، ص  ،بنغازي

 
 الموارد إدارة في الداخلية الرقابة نظام أثر( 2015حسناء ) عروب
 (.16)ص تقرت وحدة ،بنفطال الزفت مركز حالة دراسة ،البشرية

 
 ،( "نقص السيولة في ليبيا والمواطن ينتظر الحل"2017فؤاد ادياب )

 ت.الجزيرة ن
 

 للنشر الخليج دار، 1ط التعليم مهنة ( أخالقيات2015البشري ) قدرية
 .(47)ص  ،عمان ،والتوزيع

 
 على الداخلية العمل بيئة أثر( "2014) ،الخضر محمد الشيخ محمد،
 في الفلسفة في دكتوراه درجة لنيل مقدم بحث ،ختياري"اال العمل دوران
 .(85)ص السودان، ،األعمال إدارة
 

 ،7 ط والتنظيم، دارةاإل ( أصول2018المغربي ) محمود الفاتح محمد
 .(307) ص السودان، الجامعي للكتاب الحديثة األكاديمية

 
 ،7 ط والتنظيم، دارةاإل ( أصول2018المغربي ) محمود الفاتح محمد

 .(81) ص السودان، الجامعي للكتاب الحديثة األكاديمية
 

 .1ط  البشرية"، الموارد إدارة( "2017الحريري ) سرور محمد
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  56                                                                                                                                                    2020 يوليو، 16، العدد مجلة البحوث األكاديمية )العلوم التطبيقية(

نقص السيولة" بوابة  أزمة سباب وراءأ 10( "2017محمود غريب )
 ،والتوزيع للنشر البداية دار ،مساء 08:00فبراير  11السبت  ،الوسط
 .(160)ص
 

 القيمي التوافق وتحقيق بالقيم دارة( اإل2009العتيبي ) ذياب بنت مشاعل
 .(6-5)ص ،السعودية ،الرياض ،المنظمات في
 

 ،"األفراد إدارة" البشرية الموارد إدارة (2007)شاويش،  نجيب مصطفى
 .(88 - 87، )1ط ،األردن ،41 ،والتوزيع للنشر الشروق دار
 

 ل( "توضيح مصرف ليبيــا المركزي حو2019مصرف ليبيا المركزي )
-مصرف-توضيح /https://cbl.gov.ly/blogنقص السيولة"  أزمة
 /صنق -أزمة-حول-المركزي-ليبيــا
 

 المتغيرات ظل في البشرية الموارد إدارة (2010) ،السيد أمين معين
ن االبلد لبعض تطبيقية حاالتدراسة  مع الحالية العالمية قتصاديةاال

 .(163)ص  ،العربية
 

 والتحليل العلمي البحث ( "مناهج2007) ،ماجد الفرا،و محمد مقداد،
 -سالميةاإل الجامعة ،2ط ،" واالقتصادية اإلدارية العلوم في ئيحصااإل
 .(49)ص  ،فلسطين -غزة
 

التنظيمي، رد البشرية والسلوك الموا إدارة( "2004ناصر دادي عدون )
 .تطبيقية"، دار المحمدية العامة، الجزائردراسة نظرية و

 
 الوظيفي التسرب نحو تجاهات( اال2003الغانم ) غانم بن إبراهيم بن وليد

درجة  على الحصول لمتطلبات استكماال مقدمة دراسة داء،باأل وعالقتها
 .(19)السعودية، ص  ،داريةاإل العلوم في الماجستير
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