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 دور االدارة االستراتيجية في الحد من البطالة لتنمية وتطوير االقتصاد الليبي  
 د . فوزي محمود الالفي الحسومي

 المعهد العالي للعلوم والتقنية
Foze28@gmail.com 

 الملخص :
باإلدارة التعريف , اللييب االقتصاد وتطوير تنمية يف ودورىا االسًتاتيجية اإلدارة ىدفت الدراسة ايل التعرف على

, استخدمت تقدمي مقًتحات واسًتاتيجيات تساىم يف تنمية وتطوير االقتصاد اللييب, التنمية االقتصاديةاالسًتاتيجية و 
الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي , كما استخدمت االستبانة كأداة جلمع البيانات , توصلت الدراسة ايل عدة نتائج 

ن عدد الباحثني عن أ , باحث عن عمل 151381 رتفاع كبري يف عدد الباحثني عن يف ليبيا حيث بلغ ااعلها : 
االجراءات ادلطلوبة من قبل اصحاب العمل معقدة ويصعب  ,باحث 43730عمل يف البلديات زلل الدراسة بلغت 
 3.89مبتوسط حسايب بلغ   فرص العمل ادلتاحة توفر مرتبات ضعيفة,  3.90العمل هبا واليت بلغ متوسطها احلسايب 

الباحثني عن عمل ال يوجد لديهم  ان, 1.70بأقل متوسط حسايب بلغالباحثني عن عمل  تدريبب االىتمام عدم, 
الكافية للعمل , ال يوجد اتصال من قبل اصحاب العمل مع مكاتب القوي العاملة لسد احتياجاهتم من  اخلربة

توفري فرص عمل تتناسب مع تنمية وتطوير االقتصاد ضرورة وخلص الدراسة إيل رلموعة من التوصيات اعلها , العاملني
وتنمية  للباحثني عن عملتوفري الدورات التدريبية اللييب وفق االمكانيات البشرية ادلتاحة من الباحثني عن عمل , 

تتماشي مع التطور االقتصادي , غلب خطط اسًتاتيجية وفق العاملني لدعم وتنمية االقتصاد اللييب  موقدراهت ممهاراهت
ة وضع خطط اسًتاتيجية لالستفادة من اعداد الباحثني عن عمل الكبرية وادلتزايدة , توفري الدعم للمشروعات الصغري 

وادلتوسطة لدورىا يف احلد من البطالة ودعم االقتصاد , غلب حتديث سلرجات التعليم وتطويرىا وفق االحتياجات 
 االقتصادية والصناعية واخلدمية لتلبية متطلبات سوق العمل . 

 التنمية االقتصادية , االقتصاد اللييب . البطالة , اإلدارة االسًتاتيجية , الكلمات المفتاحية :
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 االطار العام للبحث :1-
 المقدمة : 1-1 

تعد التنمية االقتصادية قضية عادلية تستخدمها اجملتمعات ادلختلفة هبدف اكتساب القدرة علي التطوير الذايت وادلستمر 
مبعدل يضمن االستجابة للطلب علي احلاجات االساسية وادلتزايدة جلميع اطراف اجملتمع , حيث يعد التخطيط 

الفرص  ىيح ادلزايا التنافسية والتعرف علاالسًتاتيجي للتنمية االقتصادية اداة قوية تعمل حتسني وتوفري الوسائل وتوض
 واإلمكانيات اليت حتقق التنمية االقتصادية .

التنافسية  يعد العنصر البشري من أىم عناصر االنتاج ادلؤثرة يف االقتصاد , فادلوارد البشرية تعترب مصدرا اساسيا للميزة
ادلستدامة للمؤسسات , يف رلاالت انتاج ادلعرفة وتقنياهتا ووسائل االتصال احلديثة , شلا يدعو إيل تنمية ادلوارد البشرية 

 رأس مال معريف وفكري .  ىل ودتكينها واستثمارىا للحصول علعالية التأىي
قتصاد , من خالل تعامل ادلؤسسات االقتصادية مع تلعب كفاءة اسًتاتيجيات ادارة ادلوارد البشرية دورا رئيسيا يف اال

ادلوارد البشرية من خالل وضع اسًتاتيجيات مناسبة إلدارة ادلوارد البشرية , باإلضافة إيل حتديث صياغة االسًتاتيجيات 
  ( 12, ص 2018) السعدي , االقتصاد .  ىمستقبلية , شلا ينعكس اغلابيا علمن اجل خلق رؤية 

 مشكلة الدراسة :  2-1
نتيجة للتغريات والتطورات االقتصادية  , نتيجة لتحقيق التنمية االقتصادية يف االقتصاد اللييب , حيث تعترب البطالة من 

 النمو واالستثمار) حريب أىم ادلشكالت اليت تؤثر يف االقتصاد باعتبارىا من أىم عناصر االقتصاد شلا تؤثر يف
( , وعليو  2022تاج إيل حتليل ااىرة البطالة واقعيا يف االقتصاد اللييب ) عريقيب , ( , واليت حت 2022, واجلمل

الفرص والتحديات اليت يواجهها االقتصاد اللييب ووضع  ىراسة االقتصاد اللييب والتعرف علدتثلت مشكلة الدراسة يف د
يسعى الباحث إيل االجابة علي التساؤل االسًتاتيجيات ادلناسبة  ذلذه التحديات ويف اطار دراستنا ذلذا ادلوضوع 

 ؟دور االدارة االستراتيجية في الحد من البطالة لتنمية وتطوير االقتصاد الليبي ما الرئيسي التايل : 

 أهداف الدراسة : 3-1
 التعريف باإلدارة االسًتاتيجية والتنمية االقتصادية . – 1
 وتطوير االقتصاد اللييب .تقدمي مقًتحات واسًتاتيجيات تساىم يف تنمية  -2

 الدراسة: وضفر  4-1
 يوجد دور  لإلدارة االسًتاتيجية يف احلد من البطالة . -
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 أهمية الدراسة: 5-1
 دور االدارة االسًتاتيجية يف احلد من البطالة لتنمية وتطوير االقتصاد اللييب .تتناول الدراسة 1- 
 االسًتاتيجية يف احلد من البطالة .تساىم الدراسة يف التعرف على دور االدارة  2-
 يأمل الباحث ان تضيف نتائج ىذه الدراسة يف تنمية وتطوير االقتصاد اللييب . 3-

 :منهج الدراسة 6-1
, كما استعان يتم يف ىذه الدراسة استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي , واالستعانة باالستبيان كأداة جلمع ادلعلومات 

 .الباحث بالكتب والدوريات والرسائل العلمية اليت ذلا عالقة مبوضوع الدراسة 

 الدراسات السابقة :7-1 
دور سياسات سوق العمل وبرامجه في الحد من البطالة بعنوان (  2022, دراسة ) حريب والجمل1-7-1 

العمل يف ليبيا وفاعليتو يف احلد من البطالة , التعرف ىدفت الدراسة إىل التعرف على دور سياسات سوق , في ليبيا 
علي اجلهود اليت بذلتها وزارة العمل يف احلد من مشكلة البطالة يف ليبيا  , توصلت الدراسة ايل رلموعة نتائج اعلها ان 

ود دور فعال سياسات سوق العمل ادلتبعة يف ليبيا مل تؤد إيل التخفيض من معدالت البطالة , باإلضافة إيل عدم وج
لوزارة العمل والتأىيل الليبية يف احلد من البطالة باستثناء تنظيم تأشريات العمل للعمالة االجنبية , عدم مالئمة 

 التشريعات والقوانني ادلنظمة للعمل ووجود العديد من ادلعوقات .

الدراسة إىل حتليل ااىرة البطالة  تىدف,  محددات البطالة في ليبيابعنوان ( 2022,  دراسة )عريقيب 2-7-1
واقعيا يف ليبيا , وحتديد أىم ادلتغريات االقتصادية ادلؤثرة فيو , وزلاولة بناء ظلوذج اقتصادي يوضح العالقة بني ىذه 
ادلتغريات , توصلت الدراسة ايل رلموعة نتائج اعلها ليس ىناك عالقة سببية بني ادلتغريات يف ادلدي القصري , ولكن 

 , مجيع االختبارات الشخصية معنوية دتاما . االجل لكي يرجع إيل وضع التوازن عالقة تكاملية طويلة ىناك

محددات البطالة في الجزائر دراسة قياسية باستخدام بعنوان (  2020دراسة )  زاوية وسقاي , 3-7-1 
ىدفت الدراسة إىل التعرف على أثر ادلتغريات االقتصادية ,  1990-2019خالل المدة  ARDLنموذج 

, وذلك من خالل توضيح العالقة بني معدالت  1990-2019الكلية علي معدالت البطالة يف اجلزائر خالل ادلدة 
ط , البطالة وزلدداهتا ادلتمثلة يف : معدل النمو الطبيعي للسكان , الناتج احمللي االمجايل , التضخم , وأسعار النف

يف الدراسة القياسية , توصلت الدراسة ايل  ARDLوالكتلة النقدية , واإلنفاق العام , ودتت االستعانة بنموذج 
رلموعة نتائج اعلها أن الناتج احمللي االمجايل والتضخم يؤثران بشكل سليب علي البطالة , أما زيادة الكتلة النقدية 

ض اسعار البًتول اطلفضت معدالت البطالة , اما بالنسبة لزيادة تعداد فأدت إيل اطلفاض معدل البطالة , وعند اطلفا
 السكان واإلنفاق احلكومي فقد ادي ذلك إيل ارتفاع معدل البطالة .
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, امكانية استفادة مصر من التجربة الماليزية في مواجهة البطالة بعنوان (  2019دراسة )غراب , 4-7-1
, بيان أثر السياسات اليزية يف مواجهة البطالةاستفادة مصر من التجربة ادلامكانية  لتعرف علىلىدفت الدراسة 

وصلت الدراسة ايل سياسات سوق العمل ادلاليزية , ت ىمعدالت البطالة , التعرف عل ىالتنموية ادلاليزية وانعكاسها عل
يل ومعدل البطالة يف ماليزيا , توجد عالقة عكسية ذات داللة احصائية بني معدل ظلو الناتج احمللي االمجاعدة نتائج 

استطاعت ماليزيا من خالل سياسات سوق العمل النشطة وغري النشطة خفض معدالت البطالة واحلد منها , اجلهود 
  اليت بذلتها مصر للحد من البطالة كانت متناثرة , مل تتم حتت مظلة واضحة , شلا أدي إيل زيادة معدالت البطالة .

أثر استراتيجيات ادارة الموارد البشرية في شركات االتصاالت بعنوان (  2018ة , دراسة )أبوجليد5-7-1 
ىدفت الدراسة ايل التعرف علي أثر اسًتاتيجيات ادارة ادلوارد البشرية يف شركات االتصاالت الليبية , دتثل ,  الليبية

ت الليبية ) شركة ادلدار اجلديد , شركة رلتمع الدراسة كافة العاملني يف اإلدارة العليا والوسطي يف شركات االتصاال
ليبيانا ( , توصلت الدراسة ايل عدة نتائج اعلها أن شركات االتصاالت الليبية تسعي للحصول علي أفضل ما متوافر 
يف سوق العمل اللييب من كوادر بشرية من خالل االستقطاب والتعيني ادلعتمدة لديها , كذلك تبني اىتمامها العايل 

ية التدريب والتطوير , مبا ينسجم مع التطور التكنولوجي ادلستمر احلاصل يف رلال االتصاالت , باإلضافة بإسًتاتيج
إيل االىتمام العايل بإجراء تقييم دوري ألداء العاملني لتحديد النقاط االغلابية والسلبية يف ادائهم , والعمل علي 

لعمل , توصيات الدراسة : استقطاب العمالة ادلتخصصة حتفيزىم بشكل مستمر مبا ينعكس علي حتسني أدائهم يف ا
يف رلال االتصاالت وتنميتها وتطويرىا واحلفاظ علي استمرارىا بالعمل , مراعاة التطورات والتقنيات التكنولوجية 

ام اد نظاحلديثة اليت يشهدىا العامل يف رلال االتصاالت واستخدامها عند حتديد االسًتاتيجيات التدريبية , ضرورة اعتم
 احلوافز ادلادية وادلعنوية . ىحوافز متكامل ومتكافئ يشمل عل

 ( قياس أثر االستثمار البشري علي النمو االقتصادي في ليبيا   2017دراسة )الفضيل و أبوفناس ,  6-7-1
-2010النمو االقتصادي يف ليبيا خالل الفًتة )  ىأثر االستثمار البشري عل ىالتعرف عل هتدف الدراسة إىل

( , تناول تطور االستثمار البشري وتطور الناتج احمللي االمجايل والنمو االقتصادي يف ليبيا , حتليل العالقة بني 1980
يمة االنفاق التنموي االستثمار البشري والنمو االقتصادي يف ليبيا , توصلت الدراسة ايل رلموعة نتائج اعلها ارتفاع ق

 اعداد الطالب ادللتحقني مبرحلة التعليم اجلامعي , ان االستثمار البشري ادلتمثل يف التعليم , زيادة يف ىواإلداري عل
ن عملية أالنمو االقتصادي يف ليبيا ,  ىالعايل لو أثر علاالنفاق التنموي علي التعليم اضافة دلخرجات التعليم 

 االقتصادي يف ليبيا .  االستثمار البشري اليت دتت يف ليبيا خالل فًتة البحث ادت إيل زيادة النمو 
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 :للدراسة االطار النظري 2-
 و تعريف االدارة االستراتيجية:مفهوم  1-2

تعد االدارة االسًتاتيجية حقال من حقول ادلعرفة االدارية ادلتجددة , اليت تتعدد فيها التوجهات والرؤى , وىي 1. 
ذات طابع علمي متقدم , يتطلب اشخاصا ميلكون احلس االسًتاتيجي , والفكر ادلعمق , والقدرة الكافية علي الربط 

الوقت ادلتاح والعمل الدءوب , من اجل مستقبل افضل يف ادارة بني العوامل وادلتغريات , وادلوارد واإلمكانيات , و 
 ( Dess et al.2005 )ادلنظمات اليت ينتمون اليها . 

بأهنا " العالقات ادلتوقعة بينها وبني بيئتها حبيث يوضح ىذا التصور نوع العمليات اليت غلب القيام هبا على ادلدى  2.
 (33, ص  1999)ادلغريب , البعيد وادلدى الذي غلب أن تذىب إليو ادلؤسسة والغايات اليت غلب أن حتققها ". 

إسًتاتيجيات فعالو تساعد يف حتقيق  تؤدى إىل تنمية وتكوينبأهنا "سلسلة متصلة من القرارات والتصرفات اليت 3. 
ميكن من خالذلا حتديد األىداف ووضع القرارات اإلسًتاتيجية.  أىداف ادلنظمة وعملية اإلدارة اإلسًتاتيجية ىي طريقة

 ىداف يف الزمنوأيضاً ىي عملية تتمكن ادلنظمة بواسطتها من حتديد أىدافها وحتديد األعمال الالزمة إلصلاز تلك األ
, 2018)أبوجليدة , " ادلناسب والسعي لتحقيق تلك األعمال واألنشطة وتقومي مستوى التقدم والنتائج احملققة

 (19ص
يعرفها الباحث بأهنا منظومة من العمليات ادلتكاملة تقوم بتحليل البيئة الداخلية واخلارجية متضمنة رلموعة من  4.

نظمة وحتديد اىدافها وصياغة واختيار االسًتاتيجية وتنفيذ وتقومي االسًتاتيجية مبا اخلطوات متعلقة بصياغة رسالة ادل
 يضمن حتقيق ميزة اسًتاتيجية للمنظمة .

 اهداف االدارة االستراتيجية : 2-2
هتيئة ادلنظمة داخليا بإجراء التعديالت يف اذليكل التنظيمي واإلجراءات والقواعد واألنظمة والقوي العاملة بالشكل 1. 

 الذي يزيد من قدرهتا علي التعامل مع البيئة اخلارجية بكفاءة وفاعلية . 
لتنافسي وزيادة رضا العمالء اختاذ قرارات ىامة ومؤثرة تعمل علي زيادة حصة ادلنظمة يف السوق وتقوية مركزىا ا2. 

 وتعظيم ادلكاسب ألصحاب ادلصلحة .
حتديد االولويات واألعلية النسبية يف وضع االىداف طويلة االجل واألىداف السنوية والسياسات والربامج وإجراء 3. 

 ختصيص ادلوارد حسب ىذه االولويات .
والتنسيق والرقابة بني مجيع الوحدات الوايفية يف ادلنظمة زيادة فاعلية وكفاءة عملية اختاذ القرارات االسًتاتيجية 4. 

 وتصحيح االضلرافات ومعاجلتها قبل وقوعها لوجود معايري واضحة تتمثل يف االىداف االسًتاتيجية .
ادلوضوعة , فاإلدارة  إغلاد ادلقياس ادلوضوعي للحكم على كفاءة اإلدارة ومعرفة مدى صلاحها يف حتقيق األىداف5. 

 .تدعيو من إصلازات وتطوير داخل ادلنظمة فشل يف حتقيق أىداف ادلنظمة ىي إدارة فاشلة مهما كان حجم مااليت ت
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تعود على ادلنظمة ودرء  االىتمام والًتكيز على السوق والبيئة اخلارجية بغرض استغالل الفرص وادلكاسب اليت6. 
 األساسي الذي ػلدد مدى صلاح ادلنظمة عيارومقاومة التهديدات وادلخاطر اليت قد تعًتض ادلنظمة , وىو ادل

يف اكتشاف  جتميع البيانات عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وحتليلها واالستفادة من نتائجها7. 
رد فعل لقرارات واسًتاتيجيات  ادلشاكل قبل وقوعها واألخذ بزمام ادلبادرة بداًل من أن تكون قرارات ادلنظمة ىي

 ادلنافسني .
العاملني بأعلية ادلنهج  إغلاد نظام لإلدارة اإلسًتاتيجية يستخدم األساليب العلمية يف حل ادلشاكل حىت يشعر8. 

 .العلمي يف حل ادلشكالت
اليت اشًتكوا يف  تشجيع اشًتاك العاملني من خالل العمل اجلماعي شلا يزيد من التزام العاملني لتنفيذ اخلطط9. 

 تقييم األداء داخل ادلنظمة . ويقلل من مقاومتهم للتغيري , ويزيد من فهمهم ألسسمناقشتها ووافقوا عليها , 
 البدائل ادلختلفة .  تساىم يف عملية االستخدام األمثل للموارد ادلتاحة والعمل على توزيعها وختصيصها بني10. 
 وتوحيد اجتاىاهتا . مةتساعد على اختاذ قرارات رشيدة مبنية على معلومات صحيحة تعرب عن رسالة ادلنظ11. 
واالحتكاك بني  تسهيل عملية التنسيق واالتصال داخل ادلنظمة وزيادة فعاليتها والعمل على منع التعارض12. 

 (7, ص 2003)عوض,  . ادلختلفة اإلدارات لوجود معايري وأىداف واضحة تستخدم للفصل بني وجهات النظر

 متطلبات االدارة االستراتيجية : 3-2
ادلوافني ويكون مجيع ادلوافني : ال ميكن تطبيق االدارة االسًتاتيجية إال من خالل توضيح مفهومها لكافة  الفهم 1.
 دراية وفهم باإلدارة االسًتاتيجية . ىعل

 : غلب ان يكون ىناك معايري ونظم يف تنفيذ السياسات والربامج .  المعايير2. 
 القرارات واالسًتاتيجيات اليت ترغب االدارة االسًتاتيجية بتنفيذىا.  : البد من مشاركة مجيع العاملني يف المشاركة 3.
غلب توفري االتصال التنظيمي يف مجيع ادلستويات االدارية ادلباشر وادلرن يف تطبيق االدارة  االتصال الجيد :4. 

 االسًتاتيجية .
 ايل استقرار وىدوء يف البيئة الداخلية واخلارجية  حتتاج تطبيق االسًتاجتية الهدوء واالستقرار : 5.
البد ان توفر االدارة االسًتاتيجية خطة متكاملة من الرؤية واألىداف ادلتكاملة ادلًتابطة لعملية تطبيق  الخطة : 6.

 االسًتاتيجية.
لصياغة وتنفيذ وتقومي  غلب ان تتوفر جلميع القيادات االدارية باجلامعة ادلهارات الالزمة المهارات االدارية: 7.

 االسًتاتيجية .
 يكون من خالل تكليف ادلواف بأعمال حسب قدرتو واختصاصو . الرجل المناسب في المكان المناسب : 8.
اليت يتم صياغتها وتنفيذىا حباجة ايل متابعة وتقومي نتيجة للتغريات اليت  تاالسًتاتيجيا التقويم االستراتيجي : 9.

 خلية واخلارجية للمنظمة .حتصل يف البيئة الدا
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 أنواع البدائل اإلستراتيجية :4-2 
 تنقسم إيل رلموعة من االسًتاتيجيات ىي : اإلستراتيجيات الكلية :  1. 
واحد فقط ميثل  يعد الربح وفقًا ذلذه اإلسًتاتيجية دعامة أساسية , لذا يتم الًتكيز على منتج النمو المتمركز : -أ 

 زلور حتقيق الربح بالشركة.
تعد األسواق ادلًتابطة والعمالء اجلدد زلورين أساسيني الرتكاز ىذه  اإلسًتاتيجية , حيث يتم  تنمية السوق : -ب 

 أسواق مًتابطة عن طريق التوسع اجلغرايف . يفإضافة عمالء جدد 
 األسواق . يفترتكز ىذه اإلسًتاتيجية إىل خلق منتجات جديدة مًتابطة وبيعها  تنمية المنتج : -ج 
خلق  يفزلور االرتكاز يف ىذه اإلسًتاتيجية ىو التميز والتفوق عن طريق االبتكار  إستراتيجية االبتكار : -د 

 منتجات جديدة متميزة متفوقة على ادلنتجات احلالية للشركة.
 يف زلور االىتمام يف ىذه اإلسًتاتيجية ىو الطاقة اإلنتاجية , وتتميز زيادة الطاقة اإلنتاجية : يالتكامل االفق -ه 

رلال النشاط احلايل للشركة ذاهتا , أو عن طريق االستحواذ على شركات أخرى أو االندماج مع شركات شلاثلة للحد 
 من ادلنافسة.

عملية اإلنتاج والتسويق وقد  يفاذلدف األساسي ىو حتقيق تكامل مع كافة احللقات ادلؤثرة  التكامل الرأسي : -و 
نظام توزيع يسمح بتواجد الشركة قريبة من ادلستهلكني النهائيني , أو  يكون تكامل رأسي لإلمام من خالل إنشاء

تكامل رأسي للخلف من خالل تدعيم احللقات ادلغذية للشركة فيتم مثاًل إنشاء وحدة داخلية بالشركة تزود الشركة 
 بادلداخالت الالزمة .

 تقسم إيل رلموعة من االسًتاتيجيات ىي : :إستراتيجيات االستقرار. 2
ىناك حاجة  :وفقًا ذلذه اإلسًتاتيجية تستمر ادلنشأة على نفس ادلسار إال إذا كان إستراتيجية عدم التغيير  -أ 

البيئة  يفاألىداف نتيجة التضخم. يتوقف صلاح ىذه اإلسًتاتيجية على عدم التغيري  يفإلجراء بعض التعديالت 
عدم االىتمام أو احلاجة إىل إجراء حتليل  تيجية إىلالداخلية واخلارجية للمنشأة , وقد يرجع استخدام ىذه اإلسًتا

 إسًتاتيجى. 
 يفاألجل الطويل  ترتكز ىذه اإلسًتاتيجية على التضحية بالنمو يف األجل القصير : فيإستراتيجية الربح  -ب 

األجل  يفاألجل القصري مصحوب بركود  يفالغالب إىل صلاح  يفسبيل زيادة األرباح احلالية. تؤدى ىذه اإلسًتاتيجية 
األجل القصري  يفوالتطوير والصيانة واإلعالن إىل زيادة األرباح  الطويل حيث يؤدى ختفيض مصروفات البحوث

 ادلوزعة على محلة األسهم.  وينعكس ذلك على األرباح
الداخلي إىل إرىاق  قد يؤدى إضافة أنشطة وعمليات جديدة عن طريق الشراء أو النمو إستراتيجية التريث : -ج 

 ة وادلوارد ادلتاحة وإىل اطلفاض كفاءة ادلنظمة . اإلدار 
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البيئة  يفعوامل مؤثرة  تتميز ىذه اإلسًتاتيجية باحلركة البطيئة الواعية بسبب اهور إستراتيجية الحركة الواعية : -د 
البيئة  يفة إسًتاتيجية النمو بسبب تغريات مفاجئ يفاخلارجية للمنشأة , قد تشعر اإلدارة العليا أنو ال ميكن االستمرار 

 قرارات حكومية جديدة أو تدىور األحوال االقتصادية . احمليطة مثل نقص مفاجئ يف ادلواد األولية أو
 تنقسم إيل رلموعة من االسًتاتيجيات ىي :إستراتيجيات النمو والتوسع : 3.

أعمال ضرورية  رلال أو رلاالت يفوفقًا ذلذه اإلسًتاتيجية فإن ادلنظمة تدخل  إستراتيجية التكامل الرأسي : -أ 
من شركات أخرى مستقلة. يًتاوح ىذا النشاط  لتصنيع أو توزيع منتجاهتا بداًل من شراء ىذه ادلتطلبات أو اخلدمات

 ادلنتجات التامة الصنع . بني السيطرة على ادلوارد األولية وتسويق
 أو قطاعات سلتلفة للمنشاة  ترتكز ىذه اإلسًتاتيجية على إضافة منتجات إستراتيجية التنويع : -ب 
منتج أو خط منتجات  تشري ىذه اإلسًتاتيجية إىل قيام ادلنظمة بًتكيز كل مواردىا إلنتاج إسًتاتيجية الًتكيز : -ج 

 ( 299, ص2002) ادلرسي , واحد أو خلدمة سوق واحدة أو تقنية واحدة . 

 معوقات تطبيق االدارة االستراتيجية في االقتصاد الليبي : 5-2

يعاين االقتصاد اللييب من نقص يف  عجز الموارد المتاحة البشرية والمادية ووسائل التكنولوجيا الحديثة :1-
اخلربات البشرية ذات الكفاءة واخلربات العالية , وقلة ادلوارد ادلالية اليت ػلتاجها االقتصاد اللييب دلواكبة التغيري والتطوير ,  

حلديثة اليت ػلتاجها االقتصاد اللييب لزيادة االنتاجية واستحداث منتجات جديدة , وعدم توفر التقنيات والتكنولوجيا ا
 ما يعد من االساسيات اليت يبين عليها االدارة االسًتاتيجية .

التغريات اليت شهدىا العامل يف العقدين االخرين يف النظم االقتصادية مبا فيها ثورة  زيادة معدالت التغيير :2-
صاالت , وعودلة الفكر االداري واالقتصادي , ضعف االعداد لعمليات التنبؤ بادلستقبل والدراسات ادلعلومات واالت
 االسًتاتيجية .

نتيجة دلتطلبات سوق العمل غلب علي القادة مراعاة صياغة االسًتاتيجيات ادلناسبة دلواكبة  شدة المنافسة :3-
 التغريات اجلديدة واحتياجات اصحاب العمل .

اليت تفرض علي االقتصاد اللييب مراعاهتا عند صياغة االسًتاتيجية اخلاصة بنوعية وجودة  لخارجيةالضغوط ا4-
 ادلنتجات . 

نتيجة للتحالفات العادلية واعتماد العديد من ادلؤسسات علي بعض االساليب  عولمة االدارة فكرا وتطبيقا :5-
رة االىتمام بتنمية الفكر االسًتاتيجي دلواجهة ىذه االجتاىات التكنولوجية احلديثة ايل زيادة ادلنافسة شلا دعا ايل ضرو 

 (82, ص  2008) اذلاليل , الشربيين , الدولية يف رلال التطبيق االداري االسًتاتيجي بادلؤسسات الليبية. 
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 استراتيجية الموارد البشرية :6-2 

االىتمام بادلوارد البشرية من خالل وضع التصورات ادلستقبلية الستقطاهبا وتأىيلها وتطويرىا مبا يعظم االستفادة 1-
 (  2015) خضر , منها . 

يري الباحث بأهنا عملية يتم من خالذلا ختطيط القوي العاملة وتطويرىا وتدريبها  واالستفادة منها يف سلتلف 2-
باالعتماد علي التطورات اليت حتتاج اليها ادلؤسسات يف الوقت احلاضر واألجل الطويل  ادلؤسسات يف مجيع الواائف

 من خالل وضع االسًتاتيجيات ادلناسبة ذلا.

 اهمية استراتيجية الموارد البشرية :  7-2

يتم من خالذلا تنظيم االفراد والعاملني وفق سياسات وشلارسات حتقق التعاون بني االنشطة التنظيمية ادلختلفة , 1-
 ( 21, ص 2018)أبوجليدة , ودتكن ادلؤسسات من حتقيق اىدافها االسًتاتيجية . 

بالبناء ادلعريف والفكري االىتمام بالعمل مبا ينسجم مع متطلبات التطور للخدمات واإلنتاج , وكذلك االىتمام 2-
للعاملني وتنمية ادلهارات االبداعية واإلبتكارية لديهم وحتفيزىم لتنمية العمل وزيادة مستوي الرضا الوايفي , مبا يسهم 

) يف زيادة كمية العمل ادلنجز وحتسني نوعيتو وتقدمي خدمات أفضل وحتقيق أىداف ادلؤسسات االسًتاتيجية . 
 ( 16, ص 2016البطانية , 

 استراتيجيات الموارد البشرية :  8-2

 استراتيجية االستقطاب والتعيين : 1-

بأهنا النشاط الذي تقوم بو ادلؤسسة من اجل الوصول إيل اكرب عدد من الباحثني عن عمل من ادلتقدمني ادلؤىلني  - أ
 ليتم اختيار وتعيني من ىو االفضل من بينهم لشغل الواائف ادلطلوبة .

تعمل علي استقطاب وتعيني ادلوارد البشرية اليت دتتلك مهارات متعددة دتكنها من العمل يف واائف او رلاالت  - ب
سلتلفة وشلارسة مهام متنوعة , وإمكانية التكيف مع احلاجات وادلتطلبات الوايفية ادلتغرية والتعامل معها مبا ػلقق 

  ( 2016) فرح , االىداف االسًتاتيجية للمنظمة . 
تم االستقطاب والتعيني من حالل مصادر داخلية تتم عن طريق ترقية ادلواف احلايل إيل مستويات ادارية ي - ت

وايفية اخري جديدة يف ادلؤسسة , ومصادر خارجية من خالل الباحثني عن عمل القادرين والراغبني يف شغل 
) ا ادلؤسسة للمتقدمني للوايفة . الواائف ادلختلفة بادلؤسسة من خالل رلموعة خطوات وإجراءات عملية تتبعه

   ( 2016عبدالرزاق , 
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 استراتيجية التدريب والتطوير :2-

ىي عملية هتدف إيل تزويد ادلتدرب بادلهارات وادلعارف واخلربات الالزمة للقيام باألعمال ادلكلف هبا , مع تغيري  - أ
 يف ظلط وسلوك ادلتدرب بناء علي االحتياجات الوايفية داخل ادلؤسسة . 

االقتصادي واإلداري ادلوارد البشرية ادلؤىلة عن طريق التدريب والتطوير ذلا دور كبري وأساسي يف احداث النمو  - ب
للمؤسسات يف رلال ادلنافسة واحلصول علي ادلكانة ادلطلوبة وادلتميزة يف سوق العمل , وذلك من خالل التدريب 

 (2017) احلريب , والتطوير باعتباره وسيلة للتنمية االنتاجية والنشاط االقتصادي وتوفري فرص عمل للباحثني . 

 استراتيجية التحفيز : 3-
تقليل معدل دوران العمل , االحتفاظ بالعاملني , وتطوير ادائهم , وتشجيعهم علي العمل يف ادلؤسسة تعمل علي  -أ 

شلا يؤدي إيل زيادة االداء واصلاز األعمال مبستوي عايل من الرضا والوالء والشعور باالستقرار واألمن الوايفي داخل 
 ( 47, ص  2018) أبو جليدة ,  ادلؤسسة .

 م االداء : استراتيجية تقيي4-
تقييم االداء لو دور مؤثر يف حتقيق التقدم الوايفي وزيادة االنتاجية واألداء التنظيمي ورفع الروح ادلعنوية للعاملني  - أ

والتزامهم مبتطلبات العمل , بالرجوع دلعايري موضوعة مسبقا تتوافق مع متطلبات العمل للوصول إيل اعلي درجات 
 ( 2017) ابونا , بادلؤسسة . الكفاءة والفاعلية يف أداء ادلوارد البشرية 

 البطالة : 9-2
 تعريف البطالة :1-

كافة االشخاص الذين ىم يف سن العمل , راغبني يف العمل , باحثني عن العمل لكنهم ال غلدونو , خالل فًتة  - أ
  ( 183, ص  2010) داود , زمنية زلددة . 

ذلم تأثري يف زيادة االنتاج وتقدمي اخلدمات ,  من يعرفها الباحث بأهنا تشمل مجيع االفراد يف اجملتمع , ال يوجد  - ب
القادرين على العمل ومؤىلني لو , وراغبني فيو , والباحثني عن عمل ,  لعدم توفر فرص عمل ذلم , وعدم االستغالل 

 االمثل للموارد ادلتاحة , شلا ينعكس سلبيا على التنمية االقتصادية بالدولة .

 أبعاد الحد من البطالة : 2-
 ( 166, ص 2010) عدون و العايب , تنحصر يف كيفية معاجلة مشاكل البطالة واحلد منها يف االيت : 

يركز على ضرورة توفري الظروف ادلناسبة للحد من ادلخاطر االجتماعية اليت تنشا من البطالة  البعد االجتماعي : -أ 
ن اجلرائم االرىابية , التمرد على القيم والتقاليد يف اجملتمع , وما يًتتب عنها من مظاىر اجتماعية متعددة مبا فيها م

 وقوانني البالد والسرقات واإلدمان على ادلخدرات الناجتة عن افة البطالة .
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من خالل توفري فرص عمل للعاطلني لالستفادة من قدراهتم البشرية , يف سلتلف  البعد االقتصادي : -ب 
 اجملاالت واألنشطة اليت تساىم يف زيادة االنتاجية و خلق الثروة االقتصادية , إلحداث التنمية االقتصادية بالدولة .

 اف تتمثل يف :زلاربة البطالة يتم من خالل حتقيق رلموعة من االىد البعد التنظيمي والهيكلي : -ج 
 العمل على مواكبة ادلخرجات التعليمية والتقنية مع احتياجات سوق العمل . -
 دعم االستثمار يف القطاع االقتصادي خللق فرص عمل جديدة حتد من البطالة . -
 رفع كفاءة اخلرغلني والباحثني عن عمل مبا يناسب احتياجات سوق العمل .  -
 تعمل على توفري فرص عمل . زيادة االستثمار ودعم ادلشروعات اليت -

 االثار المترتبة عن البطالة :3-
 ( 14-15, ص  2009) عقون , اعلال البطالة وعدم االىتمام هبا وعالجها يودي ايل حدوت مشاكل تتمثل : 

 االثار االقتصادية :  -أ 
 اطلفاض االنتاج نتيجة لوجود العاطلني عن عمل. -
 العاطلني عن عمل بالدولة .تكبد الدولة تكاليف ونفقات نتيجة لوجود  -
عدم وجود قدرة مالية لعاطلني عن عمل للحصول على السلع واخلدمات , مم يسبب الركود االقتصادي للسلع  -

 واخلدمات .
 اطلفاض حجم االيرادات نتيجة الطلفاض حجم الضرائب الناجتة عن البطالة . -
تكلفة االنفاق على التعليم ادلتوسط والعايل على االفراد بدون احلصول منهم على اضافة للدخل القومي نتيجة  -

 عدم توفر فرص عمل ذلم . 
 االثار االجتماعية :  -ب 

 عدم القدرة على اشباع احلاجات الضرورية ادلتمثلة يف الرعاية الصحية والتعليم والتغذية الصحية . -
 باط نفسي وتقود إىل القيام باألعمال غري الشرعية وارتكاب اجلرائم .البطالة تؤدي ايل اح -
تعمل على تأخر سن الزواج لعدم قدرة الشباب العاطل عن عمل يف توفري السكن ومصاريف الزواج مم يًتتب  -

 علو اثار سلبية .
 االثار السياسية : -ج 

 واإلرىاب . البطالة تؤدي إىل التأثري على الوضع السياسي واألمين واىل التطرف -
 عدم وجود فرص عمل يؤدي إىل اذلجرة للخارج بالطرق الشرعية او غري الشرعية للبحث عن فرص عمل . -
 اضطراب االوضاع وضعف االستقرار وضعف الوحدة الوطنية وضعف االنتماء والشعور الوطين .  -
-  
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 استراتيجيات الحد من البطالة :4-
العمل والعاطلني عن عمل تتضمن التصنيف الشامل للواائف العمل على انشاء قاعدة معلومات عن سوق  -أ 

 القائمة حاليا وادلستقبلية للقطاع العام واخلاص للفرص ادلتاحة والعجز والزيادات ادلتوقعة لسوق العمل .
رفع مستوى االجور واالمتيازات واحلوافز اليت يقدمها القطاع اخلاص للعاملني بو للرفع من مستوى ادائهم  -ب 

 عدل دوران العاملني .وتقليل م
 تنظيم العمالة االجنبية وتقنينها للعمل يف رلاالت زلددة . -ج 
 مراعاة ان تكون سلرجات التعليم العايل تتناسب مع احتياجات سوق العمل . -د 
 ايقاف التمديد دلن بلغ سن التقاعد . -ه 
 تكتيف الندوات وادلؤدترات وبرامج االرشاد والتوجيو ادلهين . -و 
ودعم ادلشروعات الصغرية ومشاركة القطاع اخلاص والشركات وادلصانع الكربي وادلصارف الًتكيز على دتويل  -ز 

 واالتصاالت لتحقيق ادلسؤولية االجتماعية .
تبين ادلشروعات الصغرية وادلتوسطة من اجلوانب التمويلية والتسويقية واإلدارية والقانونية اليت تعًتضها , عن طريق  -ح 

 جهات رمسية حتتضنها .
 لى انشاء مدن صناعية يوجد هبا كافة ادلرافق اخلدمية والبنية التحتية الالزمة .العمل ع -ط 
 توفري حاضنات اعمال متخصصة للمشروعات الصغرية وتقدمي كافة التسهيالت واإلمكانيات الالزمة ذلا. -ي 
االجتماعية ومجيع وجود احتادات مهنية ألصحاب ادلشروعات للمتابعة وضمان استمرار ادلشروع وتوفري التأمينات  -ك 

 سبل احلماية واالستقرار .
 التنمية االقتصادية : 10-2

 مفهوم التنمية االقتصادية : 1- 
بأهنا عملية لرفع الدخل القومي من خالل زيادة الطاقة االنتاجية للموارد االقتصادية عن طريق احداث تغيري يف 

 دي .اذلياكل االقتصادية للوصول ايل اعلي درجات النمو االقتصا
 الخطوات الواجب اتباعها للنهوض باالقتصاد الليبي :  2-

 التخلص من عناصر عدم الكفاءة يف وحدات القطاع العام . -أ 
 اشراك القطاع اخلاص يف عملية التنمية شلا يؤدي ايل زيادة االنتاجية . -ب 
 تقليص االنفاق احلكومي والتخلص من الدعم احلكومي للقطاع العام . -ج 
 ادلشروعات ادلختلفة . ىزيادة الضرائب عل -د 
 االستفادة من ادلدخرات بادلصارف من خالل فتح فرص استثمار جديدة . -ه 
 ( 229, ص 2009) عطية , اعادة توزيع ودتليك الوحدات العامة عن ادلساعلة للعامني هبا .  -و 
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 العالقة بين اإلدارة االستراتيجية والنمو االقتصادي :3-
العديد من الدول واليت تسعي إيل حتسني وضعها االقتصادي , ولتحقيق ىذا حتتل مشكلة النمو االقتصادي اىتمام 

اذلدف جتد الكثري من الدول امام خيارين , فأما أن تًتك النمو يأخذ رلراه الطبيعي التلقائي البطء , وأما أن تلجا إيل 
مية الشاملة , حيث يعترب التدخل يف عملية النمو ليحدد اجتاىاهتا وسرعتها واختصار الزمن من أجل حتقيق التن

: ويتحقق ذلك بأساليب متعددة أعلهاالنمو االقتصادي ,  ىعل االستثمار يف العنصر البشري , احد العوامل اليت تؤثر
تزويد االفراد بادلعلومات وادلهارات اخلاصة اليت تفيد يف العملية االنتاجية , وكذلك بادلعلومات العادية وبطرق حل 

ن الفرد من تطبيقها يف رلال عملو عن طريق تزويده بنظام يساىم يف تعزيز النمو االقتصادي . ادلشكالت اليت دتك
 ( 39, ص  2015)الراشد , 

 اهداف التنمية االقتصادية :4-

 زيادة معدالت النمو يف الدخل القومي .  -أ 
 استيعاب ادلوارد االنتاجية من مجيع القطاعات االقتصادية يف الدولة . -ب 
 حتقيق العدالة يف التنمية ادلتوازنة وتوزيع الثروة بني سلتلف فئات اجملتمع .تعمل علي  -ج 
 تساىم يف توفري موارد النقد االجنيب لزيادة الصادرات وتقليل الواردات . -د 
 تساىم يف توفري فرص العمل يف اجملاالت ادلختلفة وحل مشكلة البطالة . -ه 
 تعمل علي تقليص الفجوة التنموية داخل الدولة . -و 

 التحديات التي تواجه االقتصاد الليبي :5-

 ( 172) ناصف , دن , ص يواجو االقتصاد اللييب عدة حتديات ىي : 

 التحديات االقتصادية الداخلية : - أ
على السياسات االقتصادية التنموية وعلى سلتلف الصناعات واألنشطة من خالل السيطرة  سيطرة الدولة : -

القطاع العام من خالل احلوافز مثل توفري العملة الصعبة والقروض ادليسرة ذات االعلية االسًتاتيجية , تشجيع 
 واحلماية اجلمركية .

حيث يعتمد االقتصاد اللييب على االيرادات النفطية , ضعف االيرادات غري  هيكل االيرادات الفعلية : -
 . النفطية نتيجة لسياسات احلكومة يف ختفيض الضرائب وارتفاع نسبة التهرب الضرييب

يعترب من أىم متطلبات التنمية االقتصادية , حيث غلب الًتكيز على حتسني رأس المال البشري والتعليم :  -
وزيادة االنتاجية من خالل تعزيز التعليم والتوجو لدعم القطاع اخلاص عن طريق ربط البحث العلمي بتطوير 
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 وسائل البحث العلمي والتقين ومراكز القطاعات االقتصادية , ربط سلرجات التعليم مع سوق العمل , توفري
 االحباث واخلدمات ادلتطورة .

تعمل الدولة على توفري مجيع االمكانيات الالزمة ذلا , لكنها تعاين من عدة قطاع الصناعات التحويلية :  -
 .نتاجيةمشاكل منها سؤ ادارة ادلشاريع الصناعية وارتفاع اسعار السلع , وارتفاع قيمة الدينار اللييب وضعف اال

حيث يواجو ارتفاع تكلفة السلع احمللية , وعدم توفر مستلزمات التسويق ادلناسبة , قلة ادلهارات التصدير :  -
  واخلربات التسويقية والبيانات اخلاصة بالسوق اخلارجي .

 نتيجة لًتاجع اسعار النفط وكميات الصادرات النفطية .انخفاض الصادرات النفطية :  -
يعترب النقص يف ادلوارد ادلائية ونقص كميات سقوط االمطار , عدم كفاءة محدودية الموارد المائية :  -

 حيث ال ميكن االعتماد عليو يف عملية التنمية  االقتصاديةزراعة وانتشار االفات الزراعية ,االراضي الصاحلة لل
سية على ىيكل وخصائص االقتصاد , وغياب ػلتاج االقتصاد اىل توفر ادلعلومات االساتوفر قاعدة بيانات :  -

دراسات اجلدوى والنقص احلاد يف ادلهارات واخلربات والكوادر الفنية والعلمية , مم يؤدي اىل تدين االنتاجية 
  واالفتقار لعملية التنمية االقتصادية .

حتياجات نتيجة لقصور الدولة يف تلبية االضعف دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال التنمية :  -
االقتصادية واالجتماعية جلميع افراد اجملتمع , حيث غلب عليها ادلساعلة يف اقًتاح السياسات , وادلساعلة يف 

 العملية التنموية .
 التحديات االقتصادية الخارجية :  - ب

 نتيجة للتغري ادلستمرة يف اسعار النفط من حيث االرتفاع واالطلفاض , مم يسبب يفتدهور اسعار النفط :  -
 عجز ادلوازنة العامة للدولة وحدوث االزمة االقتصادية واللجوء اىل االحتياطي النقدي .

نتيجة احتكار الدول الصناعية ادلتقدمة للتكنولوجيا واحتكارىا ذلا , مم يفرض عليها نقل التكنولوجيا :  -
  الكلفة ادلرتفعة لعملية االسترياد , حيث يؤثر على التنمية االقتصادية .

ػلتاج االستثمار االجنيب اىل توفر البيئة ادلناسبة  االقتصادية والقانونية ثمار االجنبي المباشر : االست -
والسياسية , جلدب االستثمارات االجنبية , ألعليتها يف معاجلة مشكلة البطالة وتوفري فرص عمل ذلا , وزيادة 

 صادي .االنتاج احمللي وزيادة حجم الصادرات , لتحسني معدل النمو االقت
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 :الدراسة الميدانية  3-
 مجتمع وعينة الدراسة :1-3

: يتكون رلتمع الدراسة من الباحثني عن عمل يف البلديات التالية : ) الزاوية , الزاوية  مجتمع الدراسة - أ
 الغرب , الزاوية اجلنوب , صرمان , صرباتة (

( وقد مت اختيار  380البالغ عددىم )و  : تكونت عينة الدراسة من الباحثني عن عمل  عينة الدراسة - ب
 العينة عشوائيا من سلتلف ادلراكز بالبلديات  .

 اداة الدراسة : 2– 3
من وجهة نظر   إستبانة للتعرف دور االدارة االسًتاتيجية يف تنمية وتطوير االقتصاد اللييب طويرقام الباحث  بت 

 الباحثني عن عمل  .

 مقياس أداة الدراسة : 3-3

اعتماد مقياس لكريث اخلماسي االبعاد بدرجات : غري موافق بشدة , غري موافق , زلايد , موافق , موافق بشدة , مت 
 (5 ,4 ,3 ,2 ,1وقد أعطيت االوزان التالية )

 ( يوضح عدد االستبيانات الموزعة والمسترجعة والغير مسترجعة  1جدول )  

 االستبيانات غير المرجعة االستبيانات المرجعة الموزعة االستبيانات عدد االستبيانات
 26 354 380 اجملموع
 10 % %  90 100 النسبة

استبيان مت احلصول علي عدد  380( نتائج توزيع االستبيان علي عينة الدراسة حيث مت توزيع 1يعرض جدول رقم )
 استبيان صاحلة للتحليل االحصائي .  354

 عن عمل في ليبيا ( احصائية عدد الباحثين2جدول ) 

 االجمالي االنات الذكور المنطقة
 43% 147136 66% 82637 %44 64493 الغربية

 19% 63862 44% 28481 56% 36461 الوسطي
 35% 96448 61% 63428 39% 34016 الشرقية
 13% 43598 60% 26387 40% 17315 اجلنوبية
 100% 380954 60% 189673 40% 151381 االمجايل

  2021-12-31المصدر وزارة العمل والتأهيل 



 

 
 دور االدارة االستراتيجية في الحد من البطالة لتنمية وتطوير االقتصاد الليبي 

            المعهد العالي للعلوم والتقنية                                                                                 الحسوميفوزي 

018 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

باحث , حيث بلغت نسبة  380954( عدد الباحثني عن عمل يف ليبيا حيث بلغ االمجايل 2يعرض جدول رقم )
 ادلنطقة الوسطي ونسبة  19%ادلنطقة الشرقية ونسبة  35%ونسبة  43%الباحثني عن عمل يف ادلنطقة الغربية 

 من الذكور . 40%من االنات ونسبة 60%ادلنطقة اجلنوبية , ونسبة %13

 (غرب , صرمان , صبراتة , العجيالت( الباحثين عن عمل في البلديات التالية  ) الزاوية , الزاوية ال3جدول ) 

 االمجايل العجيالت صرباتة صرمان الزاوية الغرب الزاوية ادلدينة
 43730 8000 8450 7000 7460 12820 عدد الباحثني

 الذكور
5769 2984 2800 5915 3440 20908 
%45 %40 %40 %70 %43 %47.6 

 االنات
7051 4476 4200 2535 4560 22822 
%55 %60 %60 %30 %57 %52 

 متزوج
3205 1492 2100 2282 2400 11974 
%25 %20 %30 %27 %30 %26 

 اعزب
9615 5968 4900 6167 5600 31756 
%75 %80 %70 %73 %70 %74 

 بدون مؤىل
531 60 650 34 483 1758 
%4 %2 %9 %1 %6 %4 

 مؤىل متوسط
7179 6000 3200 3766 3200 23345 
%56 %80 %46 %44 %40 %53 

 مؤىل عايل
5641 1400 3150 4650 4320 19161 
%44 %18 %45 %55 %54 %43 

 المصدر مكاتب القوي العاملة بالبلديات قيد الدراسة 

( نتائج توزيع عينة الدراسة حسب البلديات التالية  ) الزاوية , الزاوية الغرب , صرمان , صرباتة 3يعرض جدول رقم )
 43730, العجيالت ( لعينة الدراسة يتضح من اجلدول ان عدد الباحثني عن عمل يف البلديات زلل الدراسة بلغت 

من ادلتزوجني ,  26%من االنات , ونسبة  52%من امجايل أفراد العينة من الذكور ونسبة 47.6%باحث , ونسبة 
لديهم مؤىل 43% لديهم مؤىل متوسط , ونسبة  53%بدون مؤىل , ونسبة  4%اعزب , ونسبة  74%ونسبة 

ما يدل علي ان ىناك موارد بشرية عاطلة عن عايل , نالحظ ان عدد الباحثني عن مرتفع يف البلديات زلل الدراسة , 
 العمل ال يتم االستفادة منها يف تنمية االقتصاد اللييب .
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 : تساؤالت الدراسة تحليل  4-3
استخدمت الدراسة ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والنسب ادلئوية ومستوى ادلوافقة لتحليل متغريات الدراسة 

 ح النتائج : واجلداول التالية توض

 :الباحثين عن عمل ب ةاالحصائيات الوصفية إلجابات افراد عينة الدراسة المتعلق( 4جدول )

 العبارة ر
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

مستوي 
 الموافقة

 غري موافق 38.4 1.11 1.92 يوجد لديك اخلربة الكافية للعمل يف رلال ختصصك . 1
 غري موافق جدا 34.0 0.94 1.70 علي دورات تدريبية تؤىلك للعمل . مت حصولك 2
 غري موافق 40.4 1.21 2.02 تتوفر لديك االمكانيات ادلالية إلنشاء مشروع استثماري خاص . 3
 غري موافق 41.0 1.23 2.05 تستطيع العمل يف مشروع زراعي . 4
 موافق 73.8 1.31 3.69 لديك القدرة علي العمل يف مشروع صناعي . 5
 غري موافق 42.4 1.32 2.12 توفرت لك فرصة عمل يف السابق . 6
 موافق 76.2 1.31 3.81 فرص العمل ادلتاحة ليس لديك اخلربة الكافية بالعمل هبا . 7
 موافق 77.8 1.29 3.89 فرص العمل ادلتاحة توفر مرتبات ضعيفة . 8
 موافق 77.6 1.27 3.88 . حتتاج إيل دعم مايل إلنشاء مشروع خاص بك 9
 موافق 78.0 1.33 3.90 االجراءات ادلطلوبة من قبل اصحاب العمل معقدة ويصعب العمل هبا  10
 غري موافق جدا 34.6 0.94 1.73 تلتزم مكاتب القوي العاملة بتوفري دورات تدريبية للباحثني عن عمل . 11
 غري موافق 51.2 1.40 2.56 التحصيل العلمي يؤىلك للعمل . 12
 زلايد 52.0 1.47 2.60 األعمال ادلتوفرة ال تتناسب مع قدرتك البدنية . 13
 موافق 69.6 1.46 3.48 فرص العمل ادلتوفرة توجد يف مناطق بعيدة عن مكان السكن . 14

15 
سهولة التواصل مع مكاتب القوي العاملة ومعرفة الواائف الشاغرة يف 

 اي وقت .
 موافقغري  49.6 1.51 2.48

 موافق 72.0 1.48 3.60 حتتاج إيل دورات تدريبية إلقامة مشروع خاص بك . 16

17 
الواائف اليت يوفرىا سوق العمل يوجد هبا صعوبة من حيث اجلداول 

 الزمنية للعمل واصلاز ادلهام .
 موافق 70.2 1.45 3.51

 محايد 57.6 1.55 2.88 لجميع المحاور

 . spssالمصدر من اعداد الباحث اعتماد علي مخرجات   

( من خالل مقياس ليكرت اخلماسي إيل ان ادلعدل العام للفقرات متوسط حسايب  4تشري معطيات اجلدول رقم )  
, حيث كانت أغلب ادلتوسطات احلسابية للعبارات مبستوي درجة زلايد, 1.55واضلراف معياري مقداره  2.88قدره 

دلرتبة االويل االجراءات ادلطلوبة من قبل اصحاب العمل معقدة ويصعب العمل هبا واليت بلغ متوسطها حيث جاءت با
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وىي تقع عند مستوي موافقة موافق , جاءت العبارة فرص العمل ادلتاحة  1.33واضلراف معياري  3.90احلسايب 
وىي تقع عند مستوي موافقة موافق ,  1.29واضلراف معياري 3.89توفر مرتبات ضعيفة  مبتوسط حسايب بلغ 

 1.27واضلراف معياري 3.88حتتاج إيل دعم مايل إلنشاء مشروع خاص بك مبتوسط حسايب بلغ   جاءت العبارة
وىي تقع عند مستوي موافقة موافق , حيث جاءت العبارة مت حصولك علي دورات تدريبية تؤىلك للعمل بأقل 

وىي تقع عند مستوي موافقة غري موافق جدا , حيث جاءت  0.94ي واضلراف معيار  1.70متوسط حسايب بلغ 
واضلراف  1.73العبارة تلتزم مكاتب القوي العاملة بتوفري دورات تدريبية للباحثني عن عمل مبتوسط حسايب بلغ 

يف وىي تقع عند مستوي موافقة غري موافق جدا , جاءت العبارة  يوجد لديك اخلربة الكافية للعمل  0.94معياري 
وىي تقع عند مستوي موافقة غري موافق ,  ما  1.11واضلراف معياري  1.92رلال ختصصك  مبتوسط حسايب بلغ 

يدل علي عدم االىتمام  بتدريب الباحثني عن عمل , وىناك صعوبات تواجو الباحثني عن عمل مع اصحاب العمل 
ومعرفة فرص العمل ادلتاحة وكذلك ال يوجد , ىناك صعوبة يف تواصل الباحثني عن عمل مع مكاتب القوي العاملة 

 اتصال من قبل اصحاب العمل مع مكاتب القوي العاملة لسد احتياجاهتم من العاملني  حسب احتياجاهتم .

 فرضيات الدراسة :اختبار  5-3
( الختبار الفرضية دتت صياغتها احصائيا يف صورهتا يوجد دور  لإلدارة االسًتاتيجية يف احلد من البطالة )  الفرضية :

( نالحظ بان  4البديلة اليت تؤيد الفرضية , والصفرية اليت تنفي الفرضية , وبالنظر إيل النتائج ادلوضحة باجلدول رقم ) 
ة أفراد ( , شلا يشري ايل عدم موافق 3.40( أصغر من قيمة االختبار وىي )  2.88قيمة ادلتوسط الكلي للفقرات ) 

 العينة على وجود أثر ذلدا احملور , وبالتايل ترفض الفرضية البديلة وتقبل الفرضية الصفرية . 

 النتائج والتوصيات : 4- 
 نتائج الدراسة : :1-4

ونسبة باحث عن عمل  151381 ااهرت نتائج الدراسة ارتفاع كبري يف عدد الباحثني عن يف ليبيا حيث بلغ 1.
ادلنطقة 13% ادلنطقة الوسطي ونسبة  19%ادلنطقة الشرقية ونسبة  35%ونسبة  ,يف ادلنطقة الغربية  43% بلغت

 من الذكور . 40%من االنات ونسبة 60%اجلنوبية  , ونسبة 
باحث , ونسبة  43730ااهرت نتائج الدراسة ان عدد الباحثني عن عمل يف البلديات زلل الدراسة بلغت 2.

 74%من ادلتزوجني , ونسبة  26%من االنات , ونسبة  52%العينة من الذكور ونسبة  من امجايل أفراد%47.6
لديهم مؤىل عايل , نالحظ 43% لديهم مؤىل متوسط , ونسبة  53%بدون مؤىل , ونسبة  4%اعزب , ونسبة 

العمل ال يتم  ان عدد الباحثني عن مرتفع يف البلديات زلل الدراسة , ما يدل علي ان ىناك موارد بشرية عاطلة عن
 االستفادة منها يف تنمية االقتصاد اللييب .
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ااهرت نتائج الدراسة االجراءات ادلطلوبة من قبل اصحاب العمل معقدة ويصعب العمل هبا واليت بلغ متوسطها 3.
 وىي تقع عند مستوي موافقة موافق.  3.90احلسايب 

وىي تقع عند   3.89يفة  مبتوسط حسايب بلغ ااهرت نتائج الدراسة فرص العمل ادلتاحة توفر مرتبات ضع4.
 مستوي موافقة موافق .

ااهرت نتائج الدراسة عدم االىتمام بتدريب الباحثني عن عمل حيث جاءت العبارة  مت حصولك علي دورات 5.
 وىي تقع عند مستوي موافقة غري موافق جدا. 1.70تدريبية تؤىلك للعمل بأقل متوسط حسايب بلغ 

ااهرت نتائج الدراسة ان الباحثني عن عمل ال يوجد لديهم اخلربة الكافية للعمل حيث جاءت العبارة  يوجد 6.
وىي تقع عند  1.11واضلراف معياري  1.92لديك اخلربة الكافية للعمل يف رلال ختصصك  مبتوسط حسايب بلغ 

 مستوي موافقة غري موافق.
 صحاب العمل مع مكاتب القوي العاملة لسد احتياجاهتم من العاملني  ال يوجد اتصال من قبل اتبني من الدراسة 7.
ىناك صعوبة يف تواصل الباحثني عن عمل مع مكاتب القوي العاملة ومعرفة فرص العمل ااهرت نتائج الدراسة 8.

 ادلتاحة.
 . االجراءات ادلطلوبة من قبل اصحاب العمل معقدة ويصعب العمل هبا9.

 الباحثني عن عمل ال توجد لديهم اخلربة الكافية للعمل . ان ااهرت نتائج الدراسة10.

 الباحتني عن عمل حباجة إيل دورات تدريبية . ااهرت نتائج الدراسة ان11.
 التوصيات : :2-4

ضرورة توفري فرص عمل تتناسب مع تنمية وتطوير االقتصاد اللييب وفق االمكانيات البشرية ادلتاحة من الباحثني عن 1.
 عمل .

اقامة ندوات وورش عمل مكتفة حول مفاىيم ومصطلحات االدارة االسًتاتيجية للعاملني بوزارة القوي العاملة 2.
 وخاصة مكاتب العمل بالبلديات .

توفري الدورات التدريبية للباحثني عن عمل وتنمية مهاراهتم وقدراهتم لدعم وتنمية االقتصاد اللييب العاملني وفق  3.
 شي مع التطور االقتصادي .خطط اسًتاتيجية تتما

غلب تنظيم و متابعة اصحاب العمل يف سد احتياجاهتم من خالل مكاتب القوي العاملة مع تسهيل االجراءات 4.
 للباحثني ومحاية حقوقهم  .

 ضرورة  توفري ادلوارد البشرية ادلؤىلة وادلدربة لتطبيق االدارة االسًتاتيجية .5.

 لالستفادة من اعداد الباحثني عن عمل الكبرية وادلتزايدة .غلب وضع خطط اسًتاتيجية 6.

 توفري الدعم للمشروعات الصغرية وادلتوسطة لدورىا يف احلد من البطالة ودعم االقتصاد.7.

 دمية لتلبية متطلبات سوق العملحتديث سلرجات التعليم وتطويرىا وفق االحتياجات االقتصادية والصناعية واخل 8.
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Abstract: 

 The study aimed to identify development, economic development, economic 

development, economic development, economic development, economic development, 

Libyan economic development, data collection models. Job opportunities in the study 

municipalities amounted to 43,730 researchers and ideal producers with an average of 

3.89, lack of interest in training job seekers with the lowest average of 1.70, that job 

seekers do not have sufficient work experience, there is no contact by employers with 

manpower offices to meet their needs of workers, The study concluded with a set of 

recommendations, the most important of which is the need to provide job opportunities 

commensurate with the development and development of the Libyan economy 

according to the human capabilities available from job seekers, providing training 

courses for job seekers and developing their skills and capabilities to support and 

develop the Libyan economy working according to strategic plans in line with economic 

development, should Develop strategic plans to benefit from the large and increasing 

number of job seekers, provide support to small and medium enterprises for their role in 

reducing unemployment and supporting the economy. Education outputs must be 

updated and developed according to economic, industrial and service needs to meet the 

requirements of the labor market. 

Keywords: strategic management, economic development, Libyan economy. 
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